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'Ο  κώδων συνοδεύει ή μας έν χάσαις τα ΐς χεριστάσεσι 
του βίου. 'Ο  κώδων χαιρέτα το παιδίον κατά τήν πρώτην 
έμφάνισιν αυτοϋ είς τον 
κόσμον. 'Ο  κώδων αγ
γέλλει τήν χαράν, όταν 
αί καρδίαι συνάπτωνται 
προς άλλήλας και μετά 
των σοβαρών αύτοϋ τό 
νων πενδίμως προπέμπει 
τον έπί γης όδίτην, βαί- 
νοντα τήν τελευταίαν 
όδόν. Ό  κώδων εΐνε ό 
πιστός σύντροφος τής 
χαράς καί του πένδους 
και ό συναγείρων τήν 
άγαπώσαν κοινωνίαν είς 
ομόνοιαν, είς Εγκάρδιον 
ενότητα. Τούτων ούτως 
έχόντων, ας έξετάσωμεν 
τήν αρχήν και τήν ιστο
ρίαν του κώδωνος.

Ο ίΈ βραϊοι, οΓΕλ- 
ληνες καί οί 'Ρωμαίοι 
δέν εΐχον κώδωνας. Οί 
Εβραίοι κατά τά ς νου

μηνίας, τάς τελετάς καί 
κατα τήν προσφοράν των 
δυσιών μετεχειρίζοντο 
αντί κωδώνων τάς σάλ
πιγγας. Έ ν  τοΤς άρχαιο- 
τάτοις μοναστηρίοιςσυν- 
εκαλουντο οίμοναχοίδιά 
τής καλουμένης Εγερτη
ρίου σφυράς, ήτις ανα- 
φέρεται ετι έν τηέβδόμη 

K J F .I Í I .  T O M O S  Έ '.

έκατονταετηρίδι καί ήτις υπάρχει έν 
πολλοΐς μοναστηρίοις τής ανατολής.

ΙΓ Ρ ΙΓ Κ Η Ψ  Φ ΕΡ4ΙΝ Α Ν Α Ο Σ Χ Ο ΕΝ ΖΟ Λ Α ΕΡΝ . Διάδοχοί τή ί 'Ρουμανία?.

χρήσει ετι καί νυν έν 
Έ ντεΰδεν ίσως προήλ- 

δεν ή χρήσις των αγίων 
ξύλων, άτινά είσιν έπι- 
μήκεις λεπταί σανίδες 
καί ονομάζονται σήμαν
τρ α - διότι κρουόμεναι 
σημαίνουσι τον χρόνον 
τής έξεγέρσεως. 'Η  χρή
σις των σημάντρων τού
των ητο γνωστή <κπ αρ
χαιότατων χρόνων παρά 
τοΐς πλείστοις άνατολι- 
κοΤς λαοίς, ταύτην δε 
εύρίσκομεν καί παρά τοΐς 
Σίναις, οϊτινες δ ιά  τοι- 
ούτων σημάντρων έσή- 
μαινον τάς ώρας τής 
ήμέρας,. τάς τυχόν γι- 
νομένας πυρκαϊάς καί 
άλλα τοιαϋτα περιστα
τικά, εχοντες χρός τούτο 
τεταγμένον φρουρόν. Οί 
‘Ρο>μάιοι εΐχον είς τάς 
δύρας των οικιών άνηρ- 
τημένους κώδωνας (tin
tinnabula), δ ι’ ων έκά- 
λουν τους ύπηρέτας ή 
έξήγειρον τους δυρω- 
ρούς. Διά των κωδώ
νων έσήμαινον τήν ώραν 
τής εις τ α  λουτρά συν- 
αδροίσεως καί εΐχον τήν 
xpôςτoϋτoφpάσιv„80nat 
aes therm oram “ = ή χ ε ΐ  
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ό χαλκός τών δερμών ( =  λουτρών), έδήλουν δε προσέτι καί 
τους έγκληματίας διά των κωδώνων, άναρτώντες τοιοΰτους 
απο των τραχήλων αυτών.

Ο ί κώδωνες των Ελλήνων ήσαν επίσης κρόταλα, μετα
διδόμενα από του ενός φρουρού εις τον έτερον προς τήρησιν 
τή ς νυκτοφυλακής, ένω άλλοτε ή περίπολος περιεπόλει μετά 
τοϋ κροτάλου, είς ου τον ήχον ώφειλεν έκαστος φρουρός ν’ 
άποκριδή. Κωδωνίσκοι ¿χρησίμευαν καί ως στολισμός τής 
του Ιουδαίου άρχιερεως έσΟήτος, ήν ουτος έφόρει έν τω ναω 
κατά  τά ς ίεράς τελετάς. Τοιοΰτοι δέ κωδωνίσκοι, έκ χρυ
σού ή άργι'ρου, κοσμοϋσι καί σήμερον έτι τάς αρχιερατικά? 
στολάς τής ανατολικής έκκλησίας. ΙΙερί τά  μέσα τής 
στ', εκατονταετηρίδες άιαντώμεν το  πρώτον είς τ ά  συγ
γράμματα του 'Αγίου Γρηγορίου Τουρίου σημεΐόν τ ι, δπερ 
έδήλου τήν αρχήν τής του Θεού λατρείας. Ύ πό το σημεΤον 
δε τούτο έννοεΤται δ κώδων, δστις ονομάζεται σημεΐον έκ- 
κλησιαστικόν (signuni ecclesiae). Έ τ ι  δέ μάλλον ιστορικόν 
λόγον φέρει ή γνώμη δτι ό 'Ρωμαίος έπίσκοπος Σαβινιανός, 
όστις έν έτει 004 διεδέχ&η Γρηγόριον τον Μέγαν, έποιήσατο 
πρώτος χρήσιν των κωδώνων καί ίσως αυτός ουτος καθιέ
ρωσε την συνήθειαν του σημαίνειν τάς ώρας τή ς ήμέρας καί 
τάς τής δείας λατρείας διά τών κωδώνων των έκκλησιών.

Η  πρώτη έφευρεσις καί είσαγωγή τών έκκλησιαστικών 
κωδώνων καλύπτεται υπό σκοτεινού πέπλου. Εικάζεται 
όμως οτι τά  παρά τοίς άρχαίοις 'Ρωμαίοις οίκιακά έγερτή- 
ρια όργανα διεδόδησαν καί είς τό κοινόν ως δημόσια συνα- 
δροίσεως σημεία. Έντεύδ·εν δ έ , έκ τής άρχαιότητος μετε- 
δόδησαν, καί δή άνευ τινός διακοπής, οί συνήθεις ουτοι κώ
δωνες είς τόν μεσαίωνα, όποτε μοναστήρια τινα έποιοΰντο 
χρήσιν τοιούτων κωδιάνων, μέχρις οδ κατά μικρόν ή έκχλη- 
σιαστική αυτών χρήσις έγένετο κοινή συνήδεια καί έκτοτε 
άνεφάνησαν οί ύπερμεγέ&εις κώδωνες, ούς βλέπομεν καί σή
μερον επί τών έπάλζεων τών έκκλησιών. Έ ν  τα ΐς βρεταν- 
νικαΐς νήσοις οί κώδωνες ήσαν ήδη διαδεδομένοι κατά τήν 
στ', εκατονταετηρίδα. Κ ατά τήν εποχήν ταύτην άναφέρεται 
Ιρλανδός τ ις  μοναχός, ονόματι Δαγκαΐος, έκ τής μονής του 
αγίου Κυρανίου, όστις διεκρί&η ώς συγγραφεός καί συγχρό
νως ως άριστος χαλκουργός. Ό  μοναχός ουτος λέγεται ότι 
κατεσκεύασε περί τούς 300 κώδωνας. Έ ν  τή  ζ". έκατον- 
ταετηρίδι άπαντώσι πλείονα ίχνη έκκλησιαστικής χρήσεως 
τών κωδώνων. °Οτε δ βασιλεύς Κλόδαρος έν Ιτε ι 615 έπο- 
λιόρκει τήν πόλιν τής Βουργουνδίας Sens, ό έπίσκοπος Λού- 
πος έπορεύδη είς τήν έκχλησίαν του άγιου Στεφάνου καί 
εκρουσε τούς κώδωνας τής έκκλησίας ϊνα άδροισδή ό λαός, 
οί δε έχδροί άκούσαντες τόν ήχον τών κωδώνων καί κατα- 
ληφδ'έντες υπό φόβου έτράπησαν είς φυγήν, τούδ’ δπερ πολ
λοί απέδωκαν είς τήν δαυματουργικήν τών κωδώνων ένέρ- 
γειαν. Κ ατά  τήν όγδ&ην εκατονταετηρίδα, επί Καρόλου 
του μεγάλου, οί κώδωνες εΐχον είσαχδή ήδη καί διαδοδή 
έν Γαλλία καί Γερμανία. Ό  άγιος Γαλλνέριος, μοναχός 
Tancho, διεκρί&η ίδίως έν τη  αυλή του Καρόλου ώς περί
φημος κωδωνοχΰτης, όστις κατεσκεύασεν Ιζαιρετικώς ώραϊόν 
τινα κώδωνα δ ιά  τήν έν Άκουϊσγράνω (Aachen) έκκλησίαν. 
'Ο  χρόνος δε τών μέσων τής έννάτης έκατονταετηρίδος δύ- 
ναται νά χαρακτηρισδή ώς ή εποχή, άφ’ ής ή έκκλησιαστική 
τών κωδιόνων χρήσις 0·εωρεΤται ώς κοινή. Ένπεΰδεν εύρί- 
σκομεν τούς κώδωνας εν τε  τοίς μοναστηρίοις, τα ΐς πόλεσι 
καί τοίς χωρίοις.

Καί είς τήν ανατολικήν έκκλησίαν αναφαίνονται οί κώ
δωνες κατά τήν 9·'. εκατονταετηρίδα, ότε δηλαδή ό πατρί

κιος Ικ  Βενετίας δούζ θύρσος έν έτει 865 έδωρήσατο τώ 
Έ λ λ η ν ι αυ’τοκράτορι Μιχαήλ 12 κώδωνας, οίτινες άνηρτή- 
δησαν έπί του παρά τή  Α γία  Σοφία έν Κωνσταντινουπόλει 
άνεγερδ·έντος κωδωνοστασίου. Α λλ’ οί έν Κωνσταντινουπόλει· 
χριστιανοί ένέμενον μετά τή ς ίδιαζούσης ανατολικής μικρό- 
λογίας καί σταδερότητος είς τήν χρήσιν τών αρχαίων σή
μαντρων καί τοότου ένεκα οί κώδωνες δέν Βιεδόδ-ησαν άνα- 
λόγως πανταχοίί. Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπό
λεως ύπό τών Τούρκων έν έτει 1453, έκ δρησκευτικής τά  
μάλιστα άντιπαδείας, καδηρέδησαν παντελώς οί κώδωνες 
ύπό τών καταχτητώ ν, Ιζαιρέσει τινών μοναστηρίων, άτινα 
έκέκτηντο τέ  δικαίωμα νά έχωσι τοιούτους κώδωνας είς τάς 
έκκλησίας αυτών.· Καίτοι δέ έν 'Ισπανία οί χριστιανοί υπό 
τήν αραβικήν κυριαρχίαν μέχρι του έτους 850 διά νόμου 
άπέλαυον έλευδερίας ώς προς τήν έζάσκησιν τής εαυτών 
9·ρησκείας, ήσαν όμως πάντοτε έκτε&ειμένοι είς1 τά  σκώμ
ματα τών μωαμεδανών, προ πάντων κατά τάς ίεράς τελε- 
τάς, ότε διά τής κωδωνοκρουσίας συνηδ·ροίζοντο είς τάς έκ
κλησίας. Βραδΰτερον μάλιστα έζαφδείς ό Καλίφης υπό 
μανίας κατά τών χριστιανών, δ ιέ τα ζε .τή ν  καδ·αίρεσιν ού 
μόνον τών υπαρχόντων κωδώνων άλλα καί αυτών τών έπάλ
ζεων, έφ’ ών ούτοι ήσαν άνηρτημένοι. 'Ο  δέ τούρκος συγ- 
γραφεύς Σααδεδδίν έδειάρει μάλιστα τήν άλωσιν τής 'Ιερου
σαλήμ δ ιά  τούτο προ πάντων ωφέλιμον, διότι δ ι’ αυτής 
έσίγησαν οί αποτρόπαιοι κώδωνες! Κ αί ίουδαΐός τ ις  'Ραββΐ- 
νος, Β βοΐ^ϊ καλούμενος, κατά τήν ιγ '. εκατονταετηρίδα, 
άποφαίνεται κατά τών κωδώνων ώς έζής: „Έν τοίς μ,αγι- 
κοΐς βιβλίοις λέγεται, ότι γυνή τ ις  ίσταται παρά τή  κεφαλή 
του δ·νήσκοντος, άνήρ δέ παρά τούς πόδας αύτού καί έν, 
τω μέσω παΐς κρόταλον εχων έν τ ή  χειρί. Έ κ  δέ τών έδνι- 
κών γοήτων είσήχδη ή κωδωνοκρουσία είς τό βασίλειον τών 
έδωμιτών (== είς τόν χριστιανισμόν). Ο ί χριστιανοί μόνοι 
έχουσι κώδωνας καί ούδείς άλλος λαός.“

Λίαν ένωρίς έπεκράτησεν ή συνήδεια ν’ άφιερώσι τούς 
κώδωνας είς τάς έκκλησίας δ ιά  τελετών. 'Η  άφιέρωσις δ ’ 
αύτη δέν έδεωρεΐτο μόνον ώς ευσεβής τ ις  χριστιανική συν- 
ήδεια, άλλ’ έπιστεύετο προσέτι ότι είς τ ά  ταΐς έκκλησίαις 
άφιερούμενα αντικείμενα παρείχετο Ιδιαιτέρα τις  χάρις καί 
δαυματουργική δύναμις, ήν πρό τής άφιερώσεως καί άνευ 
ταύτης δέν ήδύναντο νά Ιχωσιν. Έ ντεύδεν προήλδον δ ιά 
φοροι δεισιδαιμονία!, αΐτινες συνδέονται μετά τής κωδωνο
κρουσίας. Ούτω π. χ. Κάρολος ό μέγας έν ετει 7^9 διέταζε 
νά βαπτίσωσι τούς κώδωνας, όπως άπελαύνωσι τήν χάλαζαν 
έκ τής χώρας. Κ ατά  τ ά  έγκαίνια τών κωδώνων άναφέρον- 
τα ι μάρτυρες καί άνάδοχοι, έζεδίδοντο δε  καί ώρισμένα
προσκλητήρια, δ ι’ ών διεκρίνοντο ούτοι άπ’ άλλήλων. 'Η
τελετή αυτη έκαλεΐτο κωό>ονοβαιιτισμό)ς. Πολλοί τών κω
δώνων έφερον έπιγραφάς, δ ι’ ών έδηλοΰντο τά  ονόματα αυ
τών, ό χρόνος του βαπτισμου καί τά  ονόματα καί οί τίτλοι
τών αναδοχών καί τών μαρτύρων. Ή  εορτή δέ  τών έγκαι-
νίων ήτο λίαν δαπανηρά καί τοότου ένεκα έκαλουντο κλου- 
σιώτατοι άνάδοχοι καί μάρτυρες όπως έπαρκέσωσιν είς τάς 
μεγάλας τής τελετής δαπάνας. Αί έν τοίς έγκαινίοις συν- 
ήδως άναγινωσκόμεναι καί μέχρις ήμών περισωδεΐσαι εύχαί 
άναφέρονται πάσαι είς τόν διπλουν τών κωδώνων σκοπόν, 
τόν τής συναδροίσεως τών μελών τής έκκλησίας καί τής 
άποδιωζεως τών πονηρών δαιμόνων καί τών συνεργειών 
αυτών.

'Ο  κυρίως σκοπός του κώδωνος είναι νά σημαίνη τήν 
άρχήν τής του Θεου λατρείας. Έ ν  ταΐς καδολικαΐς έκκλη-
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σίαις οι κώδωνες σιγώσι τάς τρεις τελευταίας ήμέρας τής 
μεγάλης έβδομάδος, ένώ έν τή  ανατολική έκκλησία ή κω
δωνοκρουσία γίνεται Ιν πάση τελετή, τή  δέ μεγάλη παρα
σκευή ήχούσιν οί κώδωνες άπό βαδέος δρδρου μέχρι τής 
περιαγωγής τών έπιταφίων πενδίμως. Α ν κατά τάς έορτάς 
εύρίσκετο κώδων τις  βεβλαμμένος ή ή λαβή αυτού ήτο σε- 
συρμένη είς τό ύψος, έχρώντο προχείρως ζυλίνω σημάντρω. 
Κ ατά τή ς κοινότητες δέ, ήτις έτέλει ύπό άφορισμόν, έπε- 
βάλλετο ύπό τής καδολικής έκκλησίας καί έπί τή ς κωδωνο
κρουσίας ή φοβερά τής άπαγορεύσεως ποινή, καδ’ ήν πάντες 
οί κώδωνες τών έκκλησιών έσίγων. Μ άλιστα δέ έπιστεύετο 
ότι αυτοί ούτοι οί κώδωνες, καί κρουόμενοι έτι, ούδένα άπέ- 
διδον ήχον διαρκούσης τή ς άπαγορεύσεως.

'Η  κωδωνοκρουσία ήτο έν χρήσει προσέτι καί είς πάσαν 
δριαμβευτικήν είς τήν πόλιν είσέλασιν, ή καί προς τιμήν του 
είς αυτήν εισερχομένου άρχοντες τής χώρας ή  τής έκκλη
σίας. Τήν συνήδειαν ταύτην βλέπομεν έτι καί νυν έπικρα- 
τουσαν έν τ ή  ανατολική έκκλησία κατά τήν Ιμφάνισιν του 
έκκλησιαστικού αρχηγού, του έπισκόπου ή άρχιεπισκόπου, είς 
χωρίον τής περιφερείας αυτού πρός έκπλήρωσιν τών έπισκο- 
πικών αύτού χρεών.

Κ ατά  τήν τελευταίαν τού άνδρώπου στιγμήν οί κώδω
νες συμπροπέμπουσιν αυτόν διά πενδίμων τόνων είς τόν τά 
φον. Ε π ε ιδ ή  δε άλλοτε έπιστεύετο ότι δ ιά  τής κωδωνο
κρουσίας έκωλύοντο τά  πονηρά πνεύματα άπό τής νεκρικής 
πομπής, δ ιά  τούτο ου μόνον οί έ/.κλησιαστικοί κώδωνες 
ήκούοντο ήχουντες, άλλα καί οί παρακολουδούντες τή  πομπή 
έκρουον ούς εΐχον έν ταΐς χερσί κωδωνίσκους. "Οταν δέ ό 
καδολικός ίερεύς φέρη τό  ποτήριον τής αγίας ευχαριστίας 
Ϊνα μεταλάβη τινα άσδενή, προπορεύεται αύτού ό υπηρέτης 
τής έκκλησίας ·? καί άλλος τ ις  κρούων έκ διαλειμμάτων ον 
φέρει τα ΐς χερσί κώδωνα, όπως έφελκύση τήν προσοχήν καί 
τόν σεβασμόν τού λαού έπί τού παρερχομένου μυστηρίου. 
Κ ατά τήν ισλ έκατονταετηρίδα βλέπομεν ότι, ότε ό πάπας 
περιήρχετο τά ς διαφόρους χώρας, προεπορεύοντο αύτού τά  
άχραντα μυστήρια έπί λευκού ώκύποδος ίππου φέροντος έπί 
τού τραχήλου ευηχον λαμπρόν κώδωνα, δ ι’ ού έδηλοΰτο ή 
διάβασις τού αγίου πατρός. Τοιοΰτοι φορητοί έγχείριοι κώ
δωνες έδεωρούντο ώς ίεροί Ιν τα ΐς βρεταννικαΐς νήσοις καί 
έπ’ αύτών μάλιστα ώμνυον οί κάτοικοι, ώς σήμερον έπί τού 
ευαγγελίου. Τοιαύτη χρήσις διεσώ&η καί μέχρι τού νύν παρά 
τφ  ’Ιρλανδικά* λαω, όστις έν έτει 1832 ώμοσεν, έν τω ποι
νικά* δικαστηρίω, τά* άρχαιοτάτω καλουμένω χρυσω κώδωνι. 
'Ο  κώδων ούτος έζ ορειχάλκου κατασκευασ&είς στερείται 
κοπάνου .(γλωσσιδίου), έχει δέ ωοειδές σχήμα καί περιβάλ
λεται ύπό πλακών έπιχρύσου αργύρου. Τοσούτον δέ έσέβετο 
αυτόν ό λαός, ώστε πολλάκις άπεδείχ&η ότι πολλοί κλέπται 
καί άλλοι έγκληματίαι προετίμησαν ν ' άποδώσωσι τ ά  κλα- 
πέντα καί νά ομολογήσωσι τά  έγκλήματα αύτών ή  νά όμό- 
σωσι ψευδή όρκον πρό τού χρυσού κώδωνος.

Α λλοτε έπιστεύετο ότι οί ίεροί τών έκκλησιών κώδωνες 
εΐχον τήν υπερφυσικήν δύναμιν νά άπελαύνωσι τ ά  έναέρια 
πνεύματα καί δτι δ ιά  τής 9·αυματουργικής τού ήχου αύτών 
ένεργείας άπεμακρύνοντό πάσαι αί έχ&ρικαί καί δαιμονικαί 
τής φύσεως δυνάμεις. Α ί 9-ύελλαι καί τρικυμίαι άπεδίδοντο 
είς τούς δαίμονας, καί δ ιά  τούτο οί κώδωνες ώς έκ τής ίε· 
ρότητος αυτών έπρεπε νά χρησιμεύωσι καί προς υπερασπισιν 
κατά τών έζ αύτών έπερχομένων βλαβερών ένεργειών. Ούχί 
δέ μόνον κατά  τών παντοειδών τής φύσεως βλαβών, τής 
θ·υέλλης, τού κεραυνού, τού δμβρου, τή ς χαλάζης, τού πά

γου, τής καταιγίδος καί τάίν παραπλήσιων, άλλά καί κατά 
παντός άλλου κακού, λ. χ. τής πανώλους, τών νόσων έν γέ- 
νει, τής άτοκίας τών γυναικών κτλ. έδ·εωρούντο οί κώδωνες 
ώς διαχέοντες τήν σωτηρίαν αύτών έπενέργειαν. 'Η  9·αυμα· 
τουργική τών κωδώνων δύναμις έζετείνετο καί περαιτέρω, 
καδ·’ όσον ούτοι άπήλλασσον τάς ψυχάς τών τε&νεώτων έκ 
τού καδ·αρτηρίου πυρο'ς. 'Ο  ύπό τού ίερέως άφιερω&είς καί 
κατά τούς προσήκοντας τύπους καί κανόνας βαπτισδείς κώ
δων έκτατο δ ιά  τούτο τήν μυστηριώδη δύναμιν τού άπο- 
τρέπειν καί άποδιώκειν παν κακόν, ού μόνον τ ά  προμνημο- 
νευ&έντα, άλλά καί τά ς γοητείας καί μαγείας, είς άς έζ 
αρχαιότατων χρόνων άπεδίδετο ή έπί τών δυελλών καί τών 
τοιούτων έπενέργεια. Ή  δέ δόξα περί τής ύπάρξεως πονη
ρών πνευμάτων, ων ή άποσόβησις άπεδίδετο είς τήν δύναμιν 
τών κωδώνων, στηρίζεται έπί τής διδασκαλίας τού άποστό- 
λου Παύλου (Έφεσ. β". 2. σ τ '. 12), καδ·’ ήν τ ά  πονηρά ταύτα 
πνεύματα κατοικούσιν ύπό τόν ουρανόν, ό δ ’ άρχων αύτών, 
ό διάβολος, άρχει τού άέρος. Έντεύ&εν λοιπόν καί ή δο- 
ζασία ότι ό διάβολος, ώς άρχων τού άέρος, έγείρει τάς 0-υέλ- 
λας καί καταιγίδας καί τούτου ενεκα, κατά τήν διάρκειαν 
αύτών, ώφειλεν ό έπί τουτω τεταγμένος νά κρουη τον κώ
δωνα. 'Γπήρχον μάλιστα καί ώρισμένοι πρός τούτο κώύίν- 
νε$ τή ς  κακοκαιρίας ονομαζόμενοι, οίτινες εΐχον τήν ιδιό
τη τα  ν’ άποδιώκωσι μόνον τά ς βροντάς, τάς άστραπάς, τούς 
ύετούς καί τάς δ-υέλλας. Άλλ’ ένω άφ’ ενός έφαίνετο ότι 
δια τής κωδωνοκρουσίας έσώζοντο αί χώραι έκ τή ς κατα
στροφής, άποκρουομένων τών δυελλών καί καταιγίδων, αφ 
έτέρου όμως παρεπονούντο πολλοί ότι, κρουομένων τών κω
δώνων, παρεκωλύετο ό όμβρος.

‘Υπήρχε συνήδεια νά κροΰωσι τούς κώδωνας τή  τρίτη 
μετά μεσημβρίαν ώρα τής παραμονής τών Χριστουγέννων, 
όπως έχδιωχ&η ό διάβολος καί πάντα τά  φοβερά πνεύματα. 
Αυτη είναι ή καλουμένη κωϋωνοκρονοία το ν  τρόμου, κατα 
τήν διάρκειαν τής οποίας έδενον δ ι’ άχύρων τ ά  ο’πωροφόρα 
δένδρα καί έσίτιζον τ ά  ζώα, έκεΐνα μέν όπως φέρωσι πλειο- 
νας καρπούς, ταύτα δέ ϊνα κομίσωνται ιδιαιτέραν ευλογίαν. 
’Ενιαχού συνείδ-ιζον νά κρούωσι τούς κώδωνας τή  ι Α ώρα 
τής νυκτός, όποτε έγειρόμενοι οί χριστιανοί έκ τού ύπνου 
¿τροφοδοτούν τ ά  ζώα καί εΐτα έπορεύοντο είς τήν εκκλησίαν 
δοζάζοντες ότι κ α τ ' έκείνην τήν ώραν έγεννατο ό Χριστός.

ϋολλοί τών κωδώνων έφερον διάφορα γνωμικά και γρα
φικά χωρία ώς έπιγραφάς, έτι δέ καί τ ά  ονόματα τών χαλ
κουργών, έκτυπώματα σφραγίδων τών δωρητών καί νομισμά
των. Έ κ το ς  δέ τής άποδιδομένης αύτοΐς δαυματουργικής 
ίδιότητος τού άποτρέπειν πάσαν έπερχομένην βλάβην, έχρη- 
σίμευον ωσαύτως διά νά συγκαλώσι κρουόμενοι τούς πολίτας 
είς τό  δημαρχεΐον έν σπουδαίαις περιστάσεσι, νά ύπεν&υμί- 
ζωσι τοίς όφειλέταις τήν άπότισιν τών φόρων, νά δηλώσι 
τήν στιγμήν, καδ-’ ήν οί κατάδικοι ήγοντο είς τόν τόπον τής 
καταδίκης καί νά σημαίνωσι τήν εσπερινήν ώραν, καδ·’ ήν 
έπρεπε νά κλείωνται αί πύλαι τής πόλεως. Έ ν  'Ρωσσία 
¿πάρχει συνήδεια νά διορίζωσιν άνδρώπους, ών έργον είναι 
νά κρούωσι τούς κώδωνας έν καιρώ χιονοστροβίλου, όπως 
διευκολύνωσι τοίς διαβάταις τήν άνεύρεσιν τόπου καταφυγής.

Οί κώδωνες έν τη  μυδολογία κατέχουσι σπουδαιοτάτην 
δέσιν. 'Ω ς ή έκκλησία άπένεμε τοίς κωδωσιν ονόματα προσ
ώπων, ούτως απέδιδεν αύτοΐς ο χριστιανικός λαός ίδιον τινα 
βίον καί δάνατον. Οί κώδωνες, άπαζ άφιερω&έντες είς έκ
κλησίαν τινά , άπαζιούσι ν’ άποχωρισδ·ώσιν ά π ’ αυτής καί 
νά άναρτηδώσιν έπί έπάλζεως άλλης έκκλησίας. Έ ά ν  δέ
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τις  θελήση νά <κργι και μεταφέρη αυτούς άλλαχόσε, άνθί- 
στανται ούτοι καί άρνούνται να έξαγάγωσιν ήχον. ' Μυθολο
γείτα ι οτι ιππότης τ ις  έξεστράτευσέ χοτε κατά των απίστων. 
’Α λλά προ .τής μάχης έποιήσατο ευχήν και ‘ υπεσχέθη; νά 
ίδρυση εκκλησίαν έπί της άκροπολεως τώ ν. πατέρων αυτού, 
άν· ¿νίκα τούς έχθρούς. Τ ά  δπλα αυτού έστέφθησαν διά 
λαμπρας έπιτυχίας καί έπάνελθών οϊκαδε ο νικητής ιιϊκοδο- 
μησεν εκκλησίαν, έπί τής έπάλξεως δ ’ αυτής άνήρτησεν ηχη
ρόν κώδωνα, δστις άνεδείχθη θαυματουργικώτατος, δ ιότι εκ- 
το τε  κατά  την περιφέρειαν ¿κείνην ουδέποτε ¿νέοκηψε χάλαζα 
ή κεραυνός. Διαδοθείσης όμως τής 9·αυματουργικής του κώ
δωνος φήμης, ¿ζήτησαν καί έπέτυχον οί κάτοικοι άλλης 
χώρας- νά άγοράσωσιν αυτόν αντί μεγάλης ποσότητος χρη
μάτων, οϊτινες παραλαβόντες μετήνεγκον καί άνήρτησαν 
αυτόν έπί τού πύργου τής μητροπόλεως. Άλλ’ ένω έχαιρον 
ότι έκέρδησαν τον πολύτιμον. τούτον θησαυρόν καί ήλπιζον 
ότι θ ά  έχωσι προστάτην τής χώρας αυτοόν ακαταμάχητου, 
αίφνης, είδον ότι έψεύσθησαν τών έλπίδων, δ ιότι ο κώδων 
κρουόμενος οΰδένα ήχον άπέδιδεν. Τ ότε οί άνθρωποι φοβη- 
θ-έντες τήν 9·εί«ν τιμωρίαν έπανέφεραν τόν κώδωνα είς ήν 
χρότερου ευρίσκετο θέσ ιν  εκεί δέ αναρτήσεις έπί του πύργου 
έχανέλαβε τήν ήχηράν αΰτου φωνήν, ό δε λαός γονυκλινής 
ευχαρίστησε τώ  Θεω δ ι’ ήν ¿π&δείξατο αΰτω χάρνι. Και 
άλλα πολλά μυθολογούνται παραδείγματα περί τής ιδιοτρο
πίας ,ταύτης τών κωδώνων, οίτινες ¿θεωρούντο τοσοϋτον στε- 
νώς συνδεδεμένοι μετά των έκκλησιών καί κοινοτήτων, αις 
άρχικώς άνηκον, ώστε μεταφερόμενοι είς ξένον τόπον κατα- 
λαμβάνοντο υπό νοσταλγίας καί διερρηγνόοντο. Διηγούνται 
λ. χ. οτι δουξ τ ις  άγοράσας έξ ενός μοναστηριού ήχηρόν 
τινα κώδωνα εφερε καί άνήρτησεν αυτόν έπί του πύργου 
τή ς . έκκλησίας τή ς πόλεώς του, αλλά δεν παρήλ8·ε πολύς 
χρόνος καί ό κώδων καταληφθείς υπό φοβέρας νοσταλγίας 
διερράγη, καί δή  τ τ  ημέρα τών Χριστουγέννων του αυτού 
Ιτους.

. Ο ί κώδωνες κατά τήν παράδοσιν κατοικοΰσιν ώς έπί τό 
πλεΐσταν είς τάς λίμνας, είς τοός ποταμούς ή είς τ ά  τέλ
ματα, ένθα ύπάρχουσι βεβυθιομένα χωρία, μοναστήρια ή καί 
πόλεις. "Ο τε οί Γερμανοί προΰχώρησαν πρός τήν ΙΙομμερα- 
νίαν h a  ¿ξαπλώσωσι τόν χριστιανισμόν, ίδρυσαν τό χωρίον 
Sassenburg ¿πί τή ς ακτής τή ς λίμνης Virchow. 'Ο  έπίσκο- 
πος Καμμίν έδωρήσατο.τη νέα κοινότητι τρεις'έκκλησιαστι- 
κούς κώδωνας, ους οί κάτοικοι έπρεπε νά μεταφέρωσι διά 
τή ς λίμνης Virchow είς τό χωρίον Sassenburg. Ά λλά .προσ- 
βληθέντες κατά τόν πλουν υπό σλαόου τινός οπλαρχηγού 
οί μεν ναΰται έφονεύθησαν, οί δέ κώδωνες έβυθ·ίσθ·ησ«ν είς 
τήν. λίμνην. Έ κ τ ο τ ε  δε οί δεισιδαίμονες κάτοικοι διηγούντο 
ότι έν. τω τοπίο έκείνω ήκούοντο κωδωνοκρουσίαι καί ότι 
μάλιστα οί κώδωνες ¿κείνοι, ώφδ-ησάν ποτέ πλέοντες έπί τώ.ν 
ύδάτων κατά τήν.ήμέραν του Ίωάννου, εις δ ’ αλιεύς θελή- 
σας νά. άλιεύση αυτούς δεν ήδυνήδ-η, διότι.ουτοι βομβούντες 
έβυθίσθησαν πάλιν είς τόν πυ9·μένα τής. λίμνης. Ου μόνον 
δέ τέλματα καί λίμναι, αλλά καί πολλοί έρημοι τόποι καί 
δάση αναφέρονται ώς κατοικίαι τών κωδώνων. — Κ ατά μυ
θολογικήν παράδοσιν οί κώδωνες περιήγοντο κατά τήν ημέ
ραν τού αγίου Ίωάννου, τήν πρωίαν τού νέου έτους, τάς 
12 νύκτας, κα ί.τή ν  πρωίαν τού πάσχα καί εν γένει.κα τά  
πάσας τά ς  έορτάς έπί αμαξών υπό βοών ή ίππων συρόμενων 
καί παρακολου&Όυμένων υπό μεγάλου πλήθ'ους εορταστών, 
οίτινες οπέδιδον αύτοΐς θείαν τιμήν καί λατρείαν, ώς οί 
αρχαίοι τα ίς επιτοπίοις ύεότησιν.

Ο ί κώδωνες φαίνεται ότι έθεο,ρούν-ο καί ώς -φύλακες 
-τών. έκκλησιαστικών θησαυρών. Ιερόσυλος τ ις  ήθελησέ ποτέ 
-νά άρπάσητόν θησαυρόν έκκλησίας τινός, ά μ α δ ε  έίσελθών 
καί ετοιμαζόμενος νά έκτείνη τά ς βέβηλους χείρας, είδεν 
αίφνης τόν μέγαν τή ς έκκλησίας κώδωνα κατερχόμενον βρα
δέως από του πύργου, καί άπειλούντα νά καλύψη έν τω θή- 

. σαυρω τόν κλέπτην, όστις υπό φόβου καταληφθείς έτράχη 
ταχέως είς φυγήν, ίνα άποφύγη τόν κίνδυνον. ’Εντεύθεν καί 
τό ποίημα τού Γκαΐτε ,,ο βαδίζων κώδων“.

'Υπάρχει προσέτι ό μΰθ-ος, καθ’ όν οί κώδωνες ποιούσιν 
έκδρομάς καί ειτα έπιστρέφουσι πάλιν είς τά  ίδια. Έ πε- 
κράτει μάλιστα έν τη  καθολική έκκλησία ή πρόληψις, ότι 
τή  μεγάλη πέμπτη, έπειδή ενεκα τού πένθους άπηγορεύετο 
ή κωδωνοκρουσία, καθίπταντο από τών έπάλξεων αυτών οί 
κώδωνες καί ήρχοντο είς τόν πάπαν,· ό'στις δαψιλώς έφιλο- 
Σένει αυτούς. Πολλάκις δέ μάλιστα, έν έκτάκτοις περιστά- 
σεσιν, ήτοι οσάκις έμελλε μετ’ ου πολύ ν’ άποθάνη σπου- 
δαίόν τ ι πρόσωπον, ή νά έκραγή πυρκαϊά ή νά συμβή Ιν 
γένει δημοσία τ ις  συμφορά, οί κώδωνες προαισθανόμενοι το 
συμβησόμενον δεινόν έδήλουν αυτό πολλω πρότερον δ ι’ . αυ
τομάτου κωδωνοκρουσίας. Ώ ς  τοιαύται δέ προγνωστικαί 
κωδωνοκρουσίαι αναφέρονται όνομαστί αί εξής: ήτοι, έν έτει 
1435, ντε. Αλφόνσος Ε λ  βασιλεύς τής Αραγονίας, κατέκτησε 
τό βασίλειον τής.Νεαπόλεως. Τω 1485 διαρκοϋντος τού 
κατά τής Γρανάτας πολέμου. Το 1527 κατά τήν άρχήν 
τού δευτέρου πολέμου μετά τού Φραγκίσκου Α'. τής Γαλ
λίας καί τής λεηλασίας τής 'Ρ ώ μης έπί Κλήμεντος Ζ \  Τω 
1558 κατά τόν θάνατον Καρόλου Ε '. Τω 1564, ότε ένέ- 
σκηψε πανώλης έν Σαραγόσσα. Τω 1568 κατα τήν καρα- 
τόμησιν τού πρίγκηπος Δόν Καρόλου καί κατά τόν θάνατον 
τής βασιλίσσης ’Ισαβέλλας. Τώ 1598 κατά τόν θάνατον 
Φιλίππου Β '., καί τέλος τω 1601, οπότε από. τής 13. μέχρι 
τής 30. ’Ιουνίου ημέραν παρ’ ήμέραν έκ διαλειμμάτων ήκοΰ- 
σθησαν αυτόματοι κωδωνοκρουσίαι, ών ένεκα συνηθροίσθησαν 
περί τά ς 4 χιλιάδας περιέργων καί ώς έκ τούτου πολλά δυσ
άρεστα συνέβησαν. Τό γεγονός τούτο έκίνησε μάλιστα τήν 
προσοχήν καί αυτών τών συγχρόνων σοφών, ών τινες άπέ- 
δωκαν τήν αιτίαν του παραδόξου συμβάντος είς τόν πλανη
τικόν αστερισμόν, καθ’ ον ό κωδων έχύθη.

Ώ ς  ο μέγιστος τών κωδώνων ¿χθρός ¿θεωρείτο ό διά
βολος, όστις άμα άκούσας τόν καθαρόν φθόγγον τού χαλ
κού αγανακτεί καί τρέπεται εις φυγήν. ’Επίφοβος ήτο ό 
διάβολος τοΐς κώδωσιν ίδίως προ τής άφιερώσεως αυτών, 
κατά δέ τών άφιερωθέντων ήδη ένομίζετο όλως ανίσχυρος. 
Υπάρχει μύθος τ ις , καθ’ όν ό διάβολος άκουσας ποτε τόν 
πρώτον ήχον κώδωνός-τίνος, όν έκ λήθης δεν εΤχου άφιε- 
ρώση κανονικώς, ώρμησε φρικωδώς καγχάζων δ ιά  του άέρος 
καί έξεσφενδόνισεν αυτόν είς ήμισ.είας ώρας άπόστασιν άπο' 
τού κωδωνοστασίου είς άβαθή τινα οπήν πλήρη ύδατος, έκ- 
τοτε δε κατά τάς μεγάλας τού τόπου έκείνου έορτάς, όταν 
ήχώσιν οί άλλοι κώδωνες ή καί δταν βίπτη τ ις  άργυριον είς 
τήν οπήν έκείνην, ακούεται σαφώς υπό τών δέισιδαιμόνων 
κατοίκων ό βαρύς φθόγγος του καταποντντθέντος κώδωνος.

Ο ί κώδωνες έκλέγουσι καί τόν τόπον ένθα πρέπει νά 
καθιερωθή άγιότης τις. Τούτο διηγείται ήμϊν ό χαρίεις 
μύθος περί τής άγίας Έ δ ίγνα ς (Εεϋ§η&χ Αυτη ήτο πριγ- 
κήπισσα ξένων, χωρών, ήτις πενιχρώς ένδεδυμένη ώχείτο Ιπί 
άμάξης έλκομένης υπό ζεύγους βοών. ’Επί τής αμάξης ταύ
της έφερεν ή άγία  Έ δ ίγνα  ένα άλέκτορα καί ενα κώδωνα; 
δ ι’ ών έπίστευεν ότι έμελλε ν’ άποχαλυφθή αΰτη ό τόπος

Η Ο Ν Ε Ι Ρ Ο Π Ο Λ Ο Υ Σ Α .
Είκών ίπ 6  Η . Coomans.
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■της διαμονής αυτής. Ενώ ούτως ωχεϊτο, άπεκοιμήδη μετά τής βίον έν μετανοία, ουδέποτε έξελδούσα έξ αυτής. Παρά 
τινας δέ στιγμάς έγερδείσα ήρώτησε τον ηνίοχον άν Ιφώ- τη  φιλύρα ταότη ωκοδομήδη βραδύτερου έκκλησία. 
νησεν ο αλέκτωρ καί αν ό κώδων ήχησεν. Λαβοΰσα δε Τοιαυτη είναι ή αρχή, ή ίστορία καί ή παράδοσις του
παρά του ήνιόχου καταφατικήν άπάντησιν και μαδούσα παρ’ κώδωνος, όστις καί σήμερον ετι προσκαλεΐ ήμάς εις τον τό- 
αυτοδ ακριβώς τον τόπον του συμβάντος, διέταξε νά στα- · πον, ένδα βασιλεύει ή ειρήνη, καί είς ον προπέμπει διά των
ματήσωσιν εκεί. Τότε ή πριγκήπισσα καταβάσα από του πενδίμων τόνων του τήν άποχωρισδείσαν άπό τού σώματος
οχήματος είσήλδεν είς το κοίλωμα τής έκεί ύπαρχούσηςφι- ψυχήν, ίνα είρηνικώς έγκαταβιώση έν τώ  αίωνίω αυτής κα-
λυρας, ένδα διήγαγε τον υπόλοιπον τριακονταπενταετή αυ- τοικητηρίω.

 -----------

Τ Ο  Α Σ Μ Α  Τ Η Σ  Χ Ε Λ Ι Δ Ο Ν Ο Σ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΚ  TO T ΒΙΟΤ 

ΰπό Δο. ΨΡΕΙΔΕΡΙΚΟϊ ΑΪΓΟΓΠΌΓ ΛΟΠΟΒΙΚΟΓ βΕΙΝΕΜΑΝϊίΟν.

Μεγίστην άναμ.φιβόλως σπουδαιότητα δ ι’ έκαστον φι- 
λοσοφολντα έχει ή παρατήρησις τής βαδμιαίας πνευματικής 
αναπτυξεως έν τη  σειρά των διαφόρων ζώων, δ ιότι διά τής 
ακριβούς καί έπιμελοϋς ταύτης παρατηρήσεως δυνάμεδα νά 
λάβωμεν βα9·υτεραν γνώσιν τής ουσίας αυτού του ανθρωπί
νου πνεύματος.

Η ευκίνητος φυσις τών πτηνούν καδιστα δυσχερή τήν 
ακριβή παρατήρησιν του πνευματικού αυτών βίου, όστις έν 
γένει φαίνεται σχετικούς ολίγον ανεπτυγμένος- ουχ ήττον 
όμως υπάρχουσι καί μεταξύ τών πτηνών είδη τινά καί άτομα, 
έν οις δυνάμεδα ευχερώς νά παρατηρήσωμεν βαΟ-υτέραν τινά· 
πνευματικήν ένέργειαν. Άρκεΐ ένταύδα νά άναφέρινμεν τούς 
ψιττακούς, οίτινες πολλάκις τοσούτον προσοικειούνται τω 
ανδροίπω, ώστε υπό τήν έπίδρασιν αυτού δύνανται νά ανυ- 
ψωδ-ώσιν είς άνωτέραν τινά βαδμίδα πνευματικής ένεργείας 
καί αναπτύξεως. 'Αλλά καί είς άλλα όλιγωτερον ευφυή 
πτηνά δυναται ό οξυδερκής παρατηρητής νά διακρίνη λίαν 
αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά, όταν εχη τήν ευκαιρίαν νά εύ- 
ρεδή είς στενοτέραν μετ’ αυτών συνάφειαν. 'Η  έπιμελής 
συλλογή τοιούτων παρατηρήσεων είναι άναμφιβόλως σπου
δαιότατη δ ιά  τήν ακριβή γνώσιν τής φύσεως τών πτηνών. 
Διά τούτο έδεώρησα καλόν νά περιγράψω έν τοίς έπομένοις 
διεξοδικώτερον ιδίαν τινά παρατήρησιν, ήν έποιησάμην Ιπί 
τού βίου των χελιδόνων.

Κατοικώ από τινων έτών έν τινι πρότερον άμπελώνι 
παρά τη  Δρέσδη, οστις καίπερ κείμενος είς μικροτάτην 
αποστασιν άπό τής μεγάλης 'τα ύτη ς πόλεως, εύρίσκεται 
όμως έν ήρεμωτάτη καί σχεδόν παντελώς άταράχω δέ
σει, ευκταίοι παντί παρατηρητή τής φύσεως. Ουτω, έκτος 
πολλών άλλων πτηνών, έχω κ α τ’ έτος καί πολλά ζεύγη 
άγροδιαίτων χελιδονών (Hirnndo rustica), έξ ών άλλα μεν 
έν τοίς σταυλοις άλλα δε έν άλλοις διαιτητηρίοις κατα- 
σκευάζουσι τάς φωλεάς των. ’Εν έτει 1841 έξέπτη έκ τής 
φωλεας νεοττιά πέντε νεαρούν χελιδόνων κατά  τόν ’Ιούνιον 
έν ώρα βροχής καί ψύχους. Κ αί μετά τήν έξοδον αυτών 
έξηκολούδ·ει νά βρέχη, ούτως ώστε αί χελιδόνες δεν ήδύναντο 
νά εύρωσιν ικανήν τροφήν. Οί νεοσσοί έκάδηντο έπί ένός 
κλάδου ακακίας εγγύτατα προ τού παραδύρου μου. Τά 
διατεταραγμένα πτερά καί αί κρεμάμεναι πτέρυγες των Ιμαρ- 
τύρουν ίκανώς τήν έλεεινήν των κατάστασιν, μία δε έκ τών 
μικρών τούτων χελιδόνων όποκύψασα είς τ-ήν πείναν έκειτο 
νεκρά έπί τού έδάφους. Προσεπάδησα νά σώσω τά ς λοιπάς. 
Συνέλαβον μετά  πολλής δυσκολίας όλίγας κεκρυμμένας μυίας 
καί κώνωπας, ήνέωξα ολίγον τό χαράδυρον, καί άφήκα αυτάς 
τήν μίαν κατόπιν τής άλλης. Τ ά  πειναλέα πτηνά ήρπασαν

αμέσως τήν ποδητήν τροφήν καί περιέμενον μετά πόδου νά 
άνοιχδή καί πάλιν τό  παράδυρον. 'Η  άναζήτησις τών ολί
γων κεκρυμμένων μυιών ήτο δυσκολωτάτη, έν τούτοις κα- 
τωρδωσα να σωσω τα  δυστυχή πτηνά έκ τού δανάτου τής 
πείνης, βραδύτερον δε ό διαυγής ουρανός χαρέσχεν αυταίς 
Βαψιλεστεραν τροφήν. Τ ά  πτηνά όμως παρετήρησαν καλώς, 
πόδεν έπήλδεν αυ’τοίς ή σωτηρία καί βραδύτερον, οσάκις 
ευρισκον ανοικτάς τάς δοράς, ϊπταντο είς τό δωμάτιον καί 
έκάδ-ηντο είς τά  παράδυρα, μέχρις ου κατά τό  φδινόπωρον 
έπεχείρησαν τήν μακραν αυτών αποδημίαν. Κ ατά τό επό
μενον έαρ, ότε έπανέκαμψαν αί χελιδόνες είς τήν χώραν, 
ηλδε πρωίαν τινα μία χελιδών είς τό  κεκλεισμένον έτι παρά- 
δ·υρον του κοιτώνός μου καί προσιπταμένη έπανειλημμένως 
είς τας υέλους τού παραδύρου έφαίνετο προσπαδούσα νά 
έφελκΰση τήν προσοχήν μου. Μόλις ήνέωξα τό  χαράδυρον, 
είσήλδε πετώσα είς τό δωμάτιον, έκάδισεν έπί τού ερμαρίου 
καί ηρχισε να κελαδή μετά μεγάλης εΰδυμίας καί ζωηρό- 
τητος, ούτως ωστε έξεπλάγην έπί τή  ήμερότητι τού πτηνού.
Εκ τών πτερών συνεπέρανα ότι είχε μόλις ενός έτους ήλι- 

κίαν, μοι έφανη δε πιδανώτατον ότι ήτο μία έ,κ τών χελι
δονών Ικεινων, τα ς οποίας έσωσα έκ τής πείνης τό παρελδόν 
εαρ. Τό εσπέρας εκλεισα κατά τήν συνήδειάν μου τήν δύ- 
ραν και τ α  παραδυρα τού κοιτώνος, χωρίς νά σκεφδώ κα- 
δολου περί τής χελιδόνος. Ό τ ε  όμως βραδύτερον είσήλ&ον 
με το φως δια να κατακλιδώ , ή χελιδών δαμβωδείσα ήρ- 
χισε να πτερυγίζη καί μετ’ ολίγον έπεσεν έπί τού δαπέδου.
Εσβεσα αμέσως το φώς, αφού έλαβον τήν χελιδόνα είς τήν 

χείρα καί έκάδισα αυτήν έπί τής σανίδος ύπ'ερ τό χαράδυ
ρον. Εκ τού συμβάντος τούτου ουδεμίαν έλαβε δυσάρεστον 
έντυπωσιν τη επομένη πρωία, μόλις ήνοίχδη τό παράδυρον, 
εξήλδ-εν είς τό υπαιδρον, έπανήλδεν όμως μ ετ’ ολίγον καί 
ηρχισε νά κελαδή ευφροσόνως, τό δέ εσπέρας έπέστρεψεν είς 
τήν συνήδη δέσιν της, όπως κοιμηδή. Μετά τινας ήμέρας 
έφερε μεδ’ έαυτής είς τό δωμάτιον έτέραν χελιδόνα, ήτις 
κατ’ άρχάς μέν έφοβειτο τήν παρουσίαν μου, αλλά κατά τύ 
εσπερας έκαδισεν ωσαύτως έπί τής σανίδος μετά. τής συν
τρόφου καί έκοιμήδη. Κ ατά τάς χρώτας νύκτας άνεσο- 
βούντο καί έπτερύγιζον, οσάκις είσηρχόμην με τον λύχνον 
άνημμένον, μ ετ ' ου πολύ όμως έσυνείδισαν καί είς τούτο καί 
δεν έταράσσοντο, οσάκις έδετον τον λύχνον ουτω πως ώστε 
νά μή βλέπωσι τό φώς άπ’ εόδείας. ’Επήλδε ψυχρός καί 
βροχερός καιρός, καδ ον δέν ήδύναντο νά πορισδώσι τήν 
τροφήν των, καί τ ά  πτερά των άνεστατώδησαν. Συνελάμ- 
βανον μυίας διά λεπτού τίνος δικτύου καί άπέλυον αυτάς 
είς τον κοιτώνα, μου, έν ω έκάδηντο τ ά  πειναλέα πτηνά,
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άτινα ήρπαζον ήδη άπλήστως τήν βοράν των. ’Αφού δεν 
ευρισκον πλέον μυίας, έλάμβανον άράχνας και άφινα αυτάς 
νά τρέχωσιν είς τόν τοίχον, μέχρις ου συνελαμβάνοντο καί 
κατεβροχδ-ίζοντο υπό τών χελιδόνων. Μετ’ ου πολύ συνεί- 
δισαν τ ά  ήδη ήμερωδέντα πτηνά, νά λαμβάνωσι τήν τροφήν 
των από τοΐν δακτύλων μου, ιδία τό άρρεν. Τοιουτοτρόπως 
έτρωγον αρκετά μεγάλας χρυσαλλίδας, ότε δέ τ ά  ζωύφια 
ταύτα έξηντλήδησαν καί ό πορισμός αυτών κατέστη αδύ
νατος, παρεΐχον αυτοίς μύρμηκας ώς τροφήν, ήν ασμένως 
έδέχοντο. Τοιουτοτρόπως άνέλαβον τάς δυνάμεις καί τήν 
προτέραν αυτών ζωηρότητα, άμα δε 6 καιρός έβελτιώδη, 
καί ήρχισαν να κτίζωσι τά ς φωλεάς των. Οί τοίχοι τού 
δωματίου ήσαν έπεστρωμένοι δ ιά  ταπίδων ή δέ ξυλίνη οροφή 
κεχρισμένη μέ έλαιωτόν χρώμα, ούτως ώστε αί χελιδόνες 
μεδ’ όλας αυτών τά ς προσπαδ-είας δέν ήδύναντο νά προσ- 
κολλήσωσι τούς μικρούς πήλινους βώλους προς οικοδομήν 
τής καλιάς των. "Οπως έλδω είς βοήΟ-ειάν των, έλαβον έκ 
τού σταυλου κενάς τινας φωλεάς καί έτοποδέτησα αυτάς 
έπί σανίδων έν τώ  δωματίω. Μόλις έτελείωσα τήν εργασίαν 
ταύτην, έδοκίμασαν άμφότεραι αί χελιδόνες Ικάστην τών 
φωλεών καί τέλος έξέλεξαν ώς καταλληλοτέραν τήν γωνιαίαν 
καί ήκιστα έκτεδειμένην. Μετά ταύτα Ιξήλδον πρός άνα- 
ζήτησιν άμμοκονίας καί πηλού, όπως τελειοποιήσωσιν αυτήν. 
"Ίνα διευκολύνω αυταίς τήν εργασίαν ταύτην, έδηκα επί 
τίνος τραπέζης μαλακόν πηλόν, μικρά κάρφη άχυρων, τρίχας 
ίππου καί πτίλα , τών οποίων έποιήσαντο αμέσως χρήσιν αί 
χελιδόνες καί μετ’ ου πολύ έπεράτωσαν τήν οικοδομήν των 
μεδ’ όλης τής άπαιτουμένης τέχνης.

Έ νω  ή δήλεια χελιδούν έμενεν έπωάζουσα έν τ ή  φωλεα 
της, τό άρρεν ήτο πλήρες ζωηρότητος καί ευθυμίας. Κατά 
τά ς ήμέρας έκείνας ήγειρόμην έκ τού ύπνου μόλις προ τής 
πέμπτης πρωινής ώρας, καδ’ ήν τό άρρεν διετέλει έν ήσυχία, 
ένιύ αί άλλαι χελιδόνες έν τή  αυλή έκελάδουν έν εύδυμία. 
Ό σ ά κ ις  δέν ήγειρόμην κατά την συνήδ-η ώραν, ήρχιζε νά 
κελαδή σιγά, άν δέ έμενον έν τή  κλίνη επί μακρότερον χρό
νον, έκελάδει δυνατώτερα όπως μέ έξυπνίση νά τω  ανοίξω 
τό  χαράδυρον, δ ιά  τού οποίου τότε έξίπτατο ταχύ ώς βέλος 
υπέρ τήν κεφαλήν μου. Τήν πρός έμέ άφοσίωσίν του ταύ
την δέν έδείκνυε μόνον έν τω  δωματίω, άλλ’ έζήτει καί έν 
υπαίδρω νά εύρίσκηται οσον τό  δυνατόν έγγύτερον είς έμέ. 
Μετέβαινον τό τε  κα δ ' εκάστην πρωίαν είς τήν πόλιν καί 
έπανηρχόμην οΐκαδε περί τήν μεσημβρίαν. Κ ατά  τήν μετά- 
βασίν μου είς τήν πόλιν μέ συνώδευε πάντοτε είς μέγα διά
στημα, άλλοτε μέν διαγράφον έν τή  πτήσει του ώραιοτάτας 
γραμμάς υπέρ τήν κεφαλήν μου, άλλοτε δέ  πλησίον του 
έδάφους παριπτάμενόν μοι καί κελαδούν χαρμοσύνως. Ή  
φωνή του ήτο δυνατή καί διεκρίνετο τής τών λοιπών χελι
δόνων, ούτως ώστε ευκόλως ήδυνάμην νά τό  άναγνωρίσω 
καί μακρόδεν. Ό σάκ ις έπέστρεφον έκ τής πόλεως, μέ διέ- 
κρινεν έκ μεγάλης άποστάσεως καί ϊπτατο πρός συνάντησίν 
μου, έκπέμπον συγχρόνως χαρμόσυνους κραυγάς. Ε ν ίοτε  
ήμην άπησχολημένος μέ άλλας σκέψεις καί· δέν ήσδανόμην 
τήν προσπέλασίν του. Τότε παρίπτατο έπανειλημμένως 
πρό των οφδαλμών μου μέχρις οδ έβεβαιουτο ότι τό παρε- 
τήρησα.

’Επί τέλους άπεμακρύνετο ταχέως άπ’ έμού πρός τήν 
διεύδυνσιν τής οικίας, ενδα μετ’ ολίγον ευρισκον αυτό έν 
τώ  δωματίω κελαδούν καί έκδηλουν παντοιοτρόπως τήν χα
ράν του. Ό σ ά κ ις  εΐχον ασχολίαν τινά είς τά  περίχωρα, μέ 
άνεύρισκεν έντό; ολίγου, μοί προσελάλει ή έκαδέζετο έπί

τίνος κλώνος ή πασσάλου πλησίον μου καί έκελαδει. Πολ
λάκις έδοκίμαζα νά κρυφδώ απαρατήρητος είς πυκνήν τινα 
λόχμην, άλλά τό ευφυές πτηνόν μέ άνεκάλυπτεν έντός ολί
γου καί μοί έξέφραζε τήν χαράν του. Συχνάκις ϊπτατο 
υψηλά έν τω  άέρι, άλλά μόλις ήκουε τήν φωνήν μου, κατ- 
ήρχετο ιπτάμενον έγγύτατα  υπέρ τήν κεφαλήν μου. 'Οσάκις 
διηρχόμην δ ιά  τίνος δάσους, μέ συνώδευε ιπτάμενον ύπεράνω 
τών δένδρων, μόλις δέ έξηρχόμην είς άραιόν τ ι  μέρος, έξ- 
εδήλου τήν χαράν του κελαδούν μεγαλοφώνως καί πτερυγί- 
ζον πλησίον μου. Κ ατά  τό δέρος έκείνο ήσδένησα καί 
έμεινα κλινήρης έπί τινα χρόνον, ούτως ώστε δεν ήδυνάμην 
νά άφίνω τά  παράδυρα ανοικτά, χάριν όμως τών χελιδόνων 
μου άφήκα μικρόν τ ι άνοιγμα τού ένός παραδύρου, μέ το 
όποιον τά  πτηνά ήσαν ευχαριστημένα. Άναρρώσας έπεχεί- 
ρησα ταξείδιόν τ ι  είς τά  λουτρά, έκ του οποίου έπανελδών 
περί τά  τέλη τού φδινοπώρου, εδρον τάς φωλεάς κενάς. Αί 
χελιδόνες εΐχον ήδη άποδημήση.

Τήν άνοιξιν τού επομένου έτους, κατά τινα ώραίαν 
πρωίαν τού ’Απριλίου, ευρισκόμενος είς τό ΰπαιδρον ήκουσα 
ύψηλά έν τού άέρι τήν φωνήν τής χελιδόνος μου, τήν πρώ- 
την φωνήν χελιδόνος κατά τό εαρ τούτο. Μετ’ ολίγον, ότε 
ήκουσε τήν έδικήν μου φωνήν, κατήλδεν εκ τού υψους κε- 
λαδούσα εΰφροσύνως καί πτερυγίζουσα περί τήν κεφαλήν 
μου. Ά λλά  πάντες οί συγγενείς αυτής εΐχον άπολεσδή, ώς 
παρετηρησα περί τήν εσπέραν, ότε ή χελιδών είσήλδεν είς 
τόν κοιτώνά μου όπως άναπαυδή καί έμεινε μόνη καδ’ όλην 
τήν νύκτα. Άπειράριδμοι χελιδόνες συλλαμβάνονται κατά 
τό  ταξείδιόν των δ ιά  τής μεσημβρινής Ευρώπης, ιδία παρά 
τάς δχδας λιμναζόντων ΰδάτων, καί τρώγονται κατ’ ετος 
ώς έξαίρετον έδεσμα. Έ ν  γένει κατά τό εαρ έκείνο έπέ- 
στρεψαν όλίγισται χελιδόνες. Έ κ  τής αυλής μου εΐχον άπο- 
δημήση κατά τό φδινόπωρον υπέρ τάς τεσσαράκοντα, καί 
έπέστρεψαν τήν άνοιξιν μόνον πέντε. Ή  ίδική μου χελιδών 
προσεπάδησεν έπανειλημμένως νά φέρη είς τό δωμάτιον ξέ- 
νας δηλείας χελιδόνας, άλλ' έκ τούτων άλλαι μέν έφοβούντο 
νά είσέλδωσιν, άλλαι δέ είσερχόμεναι δέν εΰηρεστούντο νά 
μείνωσιν. 'Ω ς έκ τούτου έμεινε τό  προσφιλές μοι πτηνόν 
ολόκληρον τό δέρος έκείνο μεμονωμένον παρ’ έμοί καί έν- 
τελώς είς έμέ άφωσιωμένον. 'Εσπέραν τινά είσελδόν είς τόν 
κοιτώνα μου ηρχισε νά κελαδή μετ’ έκτακτου ζωηρότητος. 
Έξέλαβον τό  δσμά του ώς αποχαιρετισμόν καί δέν ήπατή- 
δην, δ ιότι πράγματι τήν έπομένην πρωίαν πάσαι αί χελι
δόνες των περιχώρων, καί μετ’ αυτών ή ίδική μου, έγένοντο 
άφαντοι.

Κ ατά  τό εαρ τού έτους 1844, μετά τών πρώτων χε
λιδόνων τού έαρος τούτου, έπανήλδε καί ή ίδική μου έκ 
τής μακράς αυτής αποδημίας καί πτερυγίζουσα παρά τό κε- 
κλεισμένον παράδυρον τού κοιτώνός μου έζήτει είσοδον 
άνοιχδέντος τού παραδύρου είσήλΟ·εν έκδηλοΰσα ώς συνήδως 
τήν χαράν της ό'τι μέ έπανεϋρε. Τήν φοράν ταύτην ευρί- 
σκετο έν τή  πλήρει αυτής ώραιότητι1 τ α  πτερά της εστιλ- 
βον, άνω μέν γλαυκά καί ίοειδή, κάτω δέ έρυδρωπά' είχε 
μακροτάτην διχαλωτήν ουράν, ή δέ φωνή της ήτο ήχηρο- 
τέρα καί καδαρωτέρα. Εΐχεν έπιστρέψη μεδ’ ένός μόνου 
άλλου ζεύγους χελιδόνων τής αυλής μου, ήδη δε άνεφυη 
σφοδρότατη διαμάχη μεταξύ τών δυο άρρένων περί τής δη 
λείας. Η μέραν τινά άπεζήτησα καί τά ς τρεις όμοϋ, ή δέ 
ίδική μου έμεινε καί τήν νύχτα έξω, ούτως ώστε έφοβούμην. 
δυστύχημά τι. Τήν τρίτην όμως ήμέραν έπανήλδον καί αί 
τρεις, φέρουσαι άκόρ.η Ιν ζεύγος χελιδόνων, τό  όποιον δ ια
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ζωηροτάτων κινήσεων καί κελαδημάτων προσεπάθουν να είσ- 
αγάγωσιν είς τό δωμάτιον. Προ πάντων ή ¡δική μου προσ- 
επάθει παντοιοτρόπως νά εισαγάγω τήν ζήλειαν χελιδόνα 
εις το οίκητήριόν της. Αδτη όμως προυτίμησε τον σταΰλον 
καί έγκαθιδρόθη εΓς τινα έκεϊ ευρισκομένην φωλεάν. · 'Η  
ίδική μου χελιδών έπέμενε νά έπαναφέρη την ζήλειαν είς 
το  δωμάτιον, άφοΰ δμως πάσαι αυτής αί προσπάθείαι έμει
ναν άκαρποι, ήναγκάσθη νά μετοικήση καί αυτή εις τον 
σταΰλον. Ε νταύθα ' δμως έμενε, μέχρις ου ή θήλεια έκα- 
θέζετο έπί των ωων της, εΐτα δε έπανήρχετο προς έμέ. Και 
κατά τήν ήμέραν δε δεν παρέλειπε νά μέ έπισκέχτηται από

καιρού εις καιρόν και νά μοι κελαδή τ ά  άσματά της· 'Η μέ
ραν τινά Ιμεινεν ή χελιδών . μου όλην τήν νύκτα παρ’ έμοί, 
τήν δε έκομένην ήμέραν έφερεν όλην τη ς τήν οικογένειαν 
εις τό δωμάτιον και έκελάδει άκαταπαόστως καί ζωηρώς. 
’Αμέσως ένόησα την έννοιαν τοΰ άσματος της, και κατελή
φθην ΰπό θλιβερού τίνος προαισθήματος. Ό σ τις  άγαχα, 
φοβείται, έγώ δε  προησθανόμην ότι δεν θά  έπανέβλεπον 
πλέον τό αγαπητόν πτηνόν, οπερ ήδη μέ άπεχαιρέτιζεν.

Τό έαρ έπανέκαμψε καί μετ’ αΰτοΰ αί χελιδόνες. Άλλ’ 
έγώ εις μάτην ένέτεινον τά  ω τα , μήπως ακούσω τήν γνω- 
στήν φωνήν τής ¡δικής μου χελιδόνος.

Η Α Γ Ω Ν Ι Α  Τ Ο Υ  Α Ε Ρ Ο Ν Α Υ Τ Ο Υ .

Δεν απαιτείται μεγάλη φανταστική δυναμις, όπως φαν- 
τασθή τις  τά  αισθήματα ΰφ’ ών κατέχεται έκεΐνος, όστις 
έν τη  λέμβω τοΰ αεροστάτου ευρισκόμενος έν απελπιστική 
έρημίοι, είς καταπληκτικά όψη αίωρούμενος, υπό ίσχυροΰ 
ανέμου όρμητικώς φερόμενος ανέρχεται διηνεκώς είς έλον'εν 
μεγαλήτερα όψη.

Μόλις εΐχεν άποχαιρετίση τους φίλους του ό αεροναύτης 
κύριος Λουδοβίκος, ότε τό άερόστατόν του ,,ή πριγκίπησσα 
Γουλιελμίνα“ ώς αστραπή ταχύ άνυψώθη είς τούς αιθέρας. 
Ό  νεφελοπόρος έπηύξησε τήν ταχύτητα  τοδ αεροστάτου, 
καταρρίψας άπό τής λέμβου βαρύν τινα σάκκον άμμου. 
Μ ετ’ ου πολύ έγένετο άφαντος είς τ ά  όμματα των θεατών.

. . . νΗ δη ή γή  και πάντα τά  έπ’ αυτής φαίνονται είς 
τόν αίθεροπόρον οίς άψυχος, νεκρός όγκος. Τό όψόμετρον 
δεικνύει ήδη έν τη  λέμβω 300) μέτρα καί τό άερόστατόν 
έξακολουθέι νά άναβαίνη είς αείποτε μείζονα όψη. Έ π ί τέ
λους καί αυτός ό παράτολμος αεροναύτης ευρίσκει τό υψος 
καταπληκτικως μέγα καί αρπάζει τό άπό τοΰ αεροστάτου 
κρεμάμενον. σχοινίον-όπως διειεργήση τήν κατάβασιν.

"Ελκει τό  σχοινίον μέ όλην του τήν δύναμιν, άλλ’ είς 
μάτην. 'Ο  αεροναύτης γίνεται κάτωχρος, τό αιμά του πα
γώνει έκ τοΰ φόβου, καί αί χεΤρές του άφίνουσαι τό σχοινίον 
καταπίπτουσι τρέμουσαι. Έ π ί  τινας στιγμάς οί οφθαλμοί 
του ακίνητοι άτενίζουσι τόν πυθμένα τής μικρας λέμβου, 
ήτις τόν βαστάζει, άλλ’ αίφνης ή ορμή τής ζωής έπανέρχε- 
τα ι καί τό  ένστικτον της αυτοσυντηρήσεως παρέχει αότω 
νέας δυνάμεις, · 'Αρπάζει ώς μαινόμενος τό  υπό τοΰ  άνεμου 
ταλαντευόμενου σχοινίον καί κρεμαται άπ’ αΰτοΰ μέ όλον 
τό βάρος τοΰ σώματός του, Τρίζων τούς όδόντας προσ
πα θεί δ ι’ Ισχυράς ολκής νά τό καταβιβάση, ένω άπελπισμοΰ 
άραί έξέρχονται των πελιδνών χειλέων του. Ε ίς μάτην! 
θρομβοι ψυχροΰ ίδρωτος καταρρέουσιν άπό τοΰ μετώπου 
καί των κατώχρων παρειώυ του, έ λαιμός του συσφίγγεται, 
καί τ ά  ευρέα στέρνα του όγκοΰνται καί καταπίπτουσιν υπό 
το~ άσθματος καί τής αγωνίας. Άποβάλλων έ π ί' τέλους 
πάσαν έλχίδα  σωτηρίας άφίνει τό σχοινίον καί ατενίζει άπό 
τή ς  λέμβου προς τ ά  κάτω. Τό απέραντου βάθος τρομάζει 
τόν δυστυχή,- όστις αποσύρει μετά φρίκης τήν κεφαλήν άπό 
τοΰ άκρου τή ς λέμβου' καί κρατείται στερεώς, όπως μή κα- 
ταπέση λιπόψυχων.

Τοιουτοτρόπως, Ιρειδόμενος έπί τών' πλευρών τής λέμ
βου καί κρατούμενος μέ άμφοτέρας τάς χεϊρας σπασμωδι- 
κωί, ατενίζει μέ ευρέως ήνεωγμένους καί προεξέχοντας οφθαλ
μούς τόν απέραντου χώρον, όστις έκτείνεται πανταχόθευ άνευ

ορίων πέριξ αϋτοΰ. καί βραδέως υπεισέρχεται έν αύτώ ή συν- 
αίσθησις, ότι δεν υπάρχει πλέον σωτηρία. Αί δυνάμεις του 
έ/λείχουσιν, ή αναισθησία καταλαμβάνει αυτόν, οί ο’φθαλ- 
μοί του κλείονται, τά  μέλη του τρέμουσι, ρίγος θανάτου 
καλύπτει αυτόν άπό κεφαλής μέχρι κοδών, αί χείρές τού 
χαλαρουνται καί ό δυστυχής πίπτει αναίσθητος είς τόν 
πυθμένα τής λέμβου.

Τό άερόστατόν άναβαίνει πάντοτε υψηλότερα!
Μετ’ όλίγας στιγμάς έ αεροναύτης άνοίγει τούς οφθαλ

μούς. ’Οσμή αερίου πληροί τήν λέμβον. .Μία έκ των συμ- 
παραληφθεισών περιστερών αποθνήσκει έξ ασφυξίας έν τω 
κιβωτίω, έν <5 κρατείται αιχμάλωτος. 'Ο  αεροναύτης λαμ
βάνει νέον, απελπιστικόν θάρρος. Καταβαλών όλας του τάς 
δυνάμεις Ιγείρεται καί προβάλλει. τήν κεφαλήν έκτος τοΰ 
πλοιαρίου. Τοιουτοτρόπως κρέμαται, μάλλον νεκρός ή  ζών, 
έπί τινας στιγμάς μέχρις ου ό δροσερός αήρ άπέδωκεν αυτφ 
τήν δόναμιν τών αισθήσεων. Τό μεταξωτόν ύφασμα τοδ 
αεροστάτου εΤνε τεταμένου ώς κέλυφος ώοΰ.

Τ ά  λεπτότατα στρώματα- τοΰ άέρος δέν παρέχουσι. 
πλέον άρκοΰσαν άντίστασιν είς τήν έσωτερικήν πίεσιν του 
αερίου, όπερ έκτείνεται ήδη ίσχυρώς. ’Από στιγμής είς στιγ*. 
μήν αυξάνει ή ταχύτης, μεθ’ ής τό άερόστατόν άναβαίνει.- 
' 0  άπηλπισμένος αεροναύτης Ινθυμείται ήδη μετ’ έκτακτου 
ζωηρότητας τήν σύζυγον, τ ά  τέκνα, τούς συγγενείς, τούς φί
λους, οίτινες περιμένουσι την έπιστροφήν του. Δάκρυα μιγνύ- 
ονται μέ τόν ίδρωτα, τόν καταρρέοντα άπό τοΰ προσώπου 
του. Μέ διπλασίαν δύναμιν εγείρεται έν αότω έκ νέου ή 
ορμή της ζωής.

Δράττεται καί πάλιν τοΰ σχοινίου καί „βοήθεια! βοή
θεια!“ ήχοΰσιν οί αιθέριοι χώροι. Έ ντρομος άφίνει τό· σχοι
νίον καί στρέφει πρός τά  ¿πίσω τό βλέμμα. Ένόμισεν ότι 
άλλος τις είχε φωνάξη πρός βοήθειαν τόσον πολύ μετέβα- 
λεν ό φόβος τήν φωνήν του, ώστε δέν τήν αναγνωρίζει 
πλέον. „Βοήθεια! Βοήθεια!“ φωνάζει καί πάλιν μέ φρικα
λέας κραυγάς, 'άλλα μόνον ή ήχώ τών νεφελών τω  αποκρί
νεται μέ τάς ίδίας του λέξεις — καί όλονέν υψηλότερα 
άναβαίνει τό άερόστατόν.

Υ πολογίζει καθ ' εαυτόν, πόσος χρόνος είσέτι θ ά  παρ- 
έλθη μέχρις ου διαρραγή τό άερόστατόν, και εΐτα λαμβάνει 
ανά χεϊρας τό ρεβόλβΐρόν  του, όπως περατώση τήν αγωνίαν 
του. Στρέφει καί πάλιν τό βλέμμα πρός τ ά  κάτω καί δια- 
κρίνων μόλις είς τό άχανές τήν γην, έφ’ ής κατέλιπε παν 
ό,τι είχε προσφιλές καί άγαπητόν, αρχίζει νά κλαίη ό δυσ
τυχής ώς μικρόν παίδίον. ’Εκπέμπει κραυγάς οδύνης, τύπτει

Π Α Ρ Α Δ Ο Ξ Ο Σ  Φ Ι Λ Ι Α .
Λόγξ καί κόνικλοε εν τψ  ζωολογικοί κήπω εν Βερολίνο). 

Κατά φυσιν ιχνογραφία τοδ Η . L eutem ann.
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την κεφαλήν μ έ .τά ς  πυγμάς καί αποσπά ,τά ς τρίχας ύπό 
απελπισίας.

Κ αταράται τήν τύχην του καί παν δ,τι παρεκίνησεν 
αυτόν νά έπιχειρήση τήν όλεδρίαν τούτην άνάβασιν. 'Αρ
πάζει καί πάλιν μέ τρέμουσαν χεΐρα τό  πολύκροτου πιστό- 
λιον και έξοικειοϋται έπί μάλλον καί μάλλον είς τήν σκέψιν, 
ότι εΐνε καλήτερον νά μή περιμείνη τήν φρικώδη στιγμήν, 
καδ’ ήν δίαρραγέντος του αεροστάτου δά  κατακρημνισδΐ 
είς τό  αχανές, αλλά νά επιταχυνη τον δάνατον δ ιά  του 
πυροβόλου. 'Η  χείρ, ήτις κρατεί σπαστικως τό οπλον, σφίγ
γετα ι στερεωτερον, το βλέμμα δεν εΐνε πλέον ατενές, τά  
χείλη συγκλείονται ίσχυρώς· αίφνης άναμιμνήσκεται ότι πρό 
τινων ωρών; πριν ή έπιχειρήση τήν άνάβασιν, εΐχεν έξομολο- 
γηδή· καί ό άνατεταμένος ήδη βραχίων του καταπίπτει αυ- 
δις. ΓονυπετεΤ καί προσεύχεται.

'Ο ποία άνακουφισις! Δύναται ήδη νά σκεφδή διαυγέ- 
στερον, καί τώρα ή πρώτη του φροντίς εΐνε νά ευρη μέσον 
όπως γνωστοποιήση εις τους συγγενείς του τό  φοβερόν δυσ
τύχημα. Λαμβάνει το κιβώτιον, έν ω κεΐται ή νεκρά περι
στερά, καί γράφει έπί τής σανίδος με δλην του τήν δύναμιν: 
„Τό άερόστατον άναβαίνει διηνεκώς, δεν δύναμαι νά καταβώ 
όπίσω, διότι εΐνε λά&ος εις τον κενωτήρα. Έ χ ε τ ε  όλοι υγείαν.“ 
Άφοϋ έξεπλήρωσε τό τελευταΐον τοΰτο κα9·ήκον, παρατηρεί 
πέριξ του έν ψυχική ηρεμία, καί έντός ολίγων δευτερολέπτων, 
άντιπαρέρχονται κρό του πνεύματός του πάσαι αί χαραί καί 
κασαι αί λύπαι τοϋ παρελθόντος βίου του. Ή  σύζυγός του, 
τ ά  τέκνα του, οί καλοί του φίλοι, ενός έκάστου ή είκών 
παρουσιάζεται ζωηρά είς τό  πνεϋμά του καί αυτοί οί πρό

κολλου άποδανοντες, οΣ φίλοι τη ς νεότητάς του, περί των 
όποιων έπί πολλά έτη δεν είχε σκεφδή .καδόλου, παρίσταν- 
τα ι κατά τήν στιγμήν ταύτην του 9·άνάτου ζωντανοί πρό 
των όμμάτων αυτού. Τήν ιδίαν του μορφήν, δπως ήτο έν 
τή  παιδική του ήλικία, άναπαριστα ζωηράν έν τ ή  φαντασία, 
του καί τ ά  μάλλον ασήμαντα καί επουσιώδη περιστατικά 
έκ του ευδαίμονος μαθητικού του βίου παρουσιάζονται είς 
τήν μνήμην του ώς άν εί ήσαν πρόσφατα. Ή  είκών αυτη 
αφανίζεται καί βλέπει εαυτόν νεανίαν όντα, εΐτα άνδρα, εΐτα 
πατέρα καί τέλος — αεροναύτην. Μετά ρίγους καί φρίκης 
έπανέρχεται είς τήν σκοτεινήν πραγματικότητα.

'Ο  άνεμος εγεινε σφοδρότερος, τό σώμα του αεροστά
του σείεται τήδε κακεΐσε, τό  κρεμάμενον σχοινίον ταλαν- 
τευόμενον τύπτει τό  πρόσωπον τοϋ δυστυχούς αεροναύτου. 
Άκουσίως εκτείνει τήν χεΐρα προς τό σχοινίον, το  αρπάζει 
καί μέ άνατεταμένην τήν χεΐρα κρατείται απ’ αυτού προσ- 
παθ-ών νά έγερθη, δ ιότι τά  τρέμοντα γόνατά του δεν δύ- 
νανται νά τον βαστάσωσιν ορ&ιον. Αίφνης ή χείρ του κατ
έρχεται μετά τοϋ σχοινίου καί τό έν τω  άεροστάτω έπίβλημα 
άναπετάννυται. Τό σχοινίον είχε περιπλεχδή κατά συμπτω- 
σιν είς τά ς ταινίας τοϋ αεροστάτου καί ήδη ό άνεμος Ιπα- 
νέφερεν αυτό είς τήν κανονικήν του δέσιν. Μετά καταπλη
κτικής ταχύτητος κατέρχεται ήδη τό  άερόστατον ροιζοϋν 
διά τοϋ άέρος, ό άεροναύτης καταπίπτει έπί του πυδμένος 
τής λέμβου, τη ς σιωπηλής μάρτυρος της αγωνίας του, καί 
ουδέποτε έψιδυρίσδη είλικρινεστέρα ευχαριστήριος προσευχή 
προς τόν "Γψιστον ή κατά τήν στιγμήν ταύτην, 3000 μέτρα 
όπεράνω τής γής. (Έ κ τον 'Ολλανδικοί;.)

0  Δ Α Ι Μ Ω Ν .
Διήγημα ύπο I .  I .  Κ Ρ Α Σ Σ Ε Β Σ Κ Ϊ.

(συνέχεια.)

— ,,'Γμεΐς νομίζετε, ότι ή ποίησις τή ς μεγαλοφυΐας δέν 
έκπηγάζει έκ τοϋ υπό τής σκέψεως καί τής κρίσεως όριζο- 
μένου καί χαλιναγωγούμενου ένθ-ουσιασμοϋ, άλλ’ ότι αντλεί
τα ι έκ τής έμπνεύσεως, όπως οί λόγοι έξέρχονται έκ τοϋ 
στόματος των δ ιά  τοϋ μαγνητισμοϋ άπονεναρκωμένων, οΐτι- 
νες άφυπνισθ·έντες άγνοοϋσι παντελώς τ ά  ύπ’ αυτών των 
ίδίων λεχδέντα. 'Γπάρχουσι βεβαίως στιγμαί τοιούτου έν- 
δουσιασμου ασυνειδήτου, οΰχ ήττον όμως ούδεμία μεγαλο- 
φυΐα έν τή  ποιήσει, ουδεν άδάνατον έργον δύναται νά ύπαρξη 
άνευ σκέψεως, άνευ κρίσεως, άνευ λογικής έργασίας . . .  'Ο  
ποιητής“, έξηκολοΰδησεν ό Αδριανός, „πρέπει νά δεραπευηται, 
νά καλλίεργήται, νά ποτίζηται, νά μεταφυτεύηται έν ανάγκη 
είς γονιμώτερον έδαφος, νά λαμβάνη δάλπος καί δρόσον, 
όπως άνδή καί δάλλη καί άποφέρη καρπούς . . .“

'Ο  Σενούτας κατένευσεν.
,,'Γχάρχουσι βεβαίως πολλοί ανάπηροι ποιηταί, σακατε

μ ένα  πνεύματα, διεστραμμέναι μεγαλοφυΐαι, ν.αραβοτσακισμέ- 
ναι έμπνεύσεις έπί τοϋ  κοπρώνος μεταξύ των σκυβάλων τής 
άνδρωπότητος. Διά τούτο έγώ έκρινα άναγκαΐον νά καλ
λιεργήσω έν έμαυτώ τό πνεύμα καί νά δυσιάσω χάριν αυτού 
τά  πάντα“, προσέ&ηκεν ο Αδριανός.

'Ο  Μαριάνος ύπεκλίθη μετά σεβασμού, χωρίς νά εϊπη 
ουδέ λέξ ιν  ήρχισεν όμως μετά μακράν τινα ύπ ούδενός δια- 
κοπεΐσαν σιωπήν, ένώ ό Αδριανός συνάγων τρόπον τινά τάς 
ίδέας του περιεχάτει μετά ζωηρότητος έπί τοϋ έξώστου:

— ,,Παραδεχόμεδα ολ’ αυτά, βλέπομεν τάς δυσίας, έκ- 
τιμώμεν αΰτάς προσήκοντος, άλλ' είπέ μας τουλάχιστον μίαν 
λέξιν έκ τών αποτελεσμάτων, είπέ μας μίαν συλλαβήν έκ 
τοϋ ποιήματος!“

— „’Εκ τοϋ ποιήματος;“ άνεφώνησεν ό ’Αδριανός έν
τρομος. „Γνωρίζεις καλώς, ότι τό  ποίημα δεν ύφίσταται. 
Ίσ ω ς δεν δ ά  λάβη ποτέ υπαρξιν. ’Ατελές πράγμα έγώ δεν 
παραδίδω είς τόν κόσμον. Έ ά ν μία μόνη ωδή λείψη ό δέ 
βίος δεν έξαρκεση, τό  καίω. Σακίαικο ιτα ώ ϊ δέν δέλω νά 
άφήσω είς τόν κόσμον. Τό ποίημα δεν εΐνε ίδική μου Ιδιο
κτησία, άλλ’ ανήκει είς τό αιώνιον τής άνδρωπότητος πνεύμα, 
έξ ου ένεπνεύσδη. Τ ί δ ά  εΐνε ίδικόν μου έν αυτω, αγνοώ. 
Παν ό,τι έν τω  πνεύματί μου ζή καί κινείται είναι ή έργα- 
σία τών αιώνων, ή κληρονομιά απειραρίθμων γενεών. Μετά 
φόβου καί αδημονίας ομολογώ ότι είς τόν έμπίστευδέντα 
μοι δησαυρόν μόλις καί μετά δυσχερείας δύναμαι νά προσ
δέσω έλάχιστόν τινα κόκκον κόνεως. Αί φράσεις, αί έννοιαι, 
αί ΐδέαι, οί τύποι, τά  πάντα είναι παλαιά, υπό άρχαιοτέρων 
γενεών ήμΐν παραδεδομέν«. Με τά  χρυσά ταυτα ράκη μυ
ριάδων έτών άνέλαβον τό καδήκον νά συναρμολογήσω τ ι  
νέον . . . Αλλ’ υπάρχει τ ι  νέον υπό τόν ήλιον; Πρέπει νά 
υποβάλλω τό πνεϋμά μου καί τήν ψυχήν μου είς τά ς σκλη- 
ροτέρας βασάνους, όπως δημιουργήσω τρόπον τινά νέον τ ι . . .
Ο  βίος δέν έξαρκεΐ πρός τούτο. Πρέπει νά άκροασαι αίώνα 

όλον, νά δεωρής τό  μέλλον, νά μή όλιγωρής τοϋ παρελδόν-
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τος . . . Τέλος συλλαμβάνεις Ιδέαν τινά! άλλα τ ί  έμποδί- 
ζει τήν ίδέαν ταύτην τοϋ νά λάβη σάρκας καί οστά; ΟΤον 
δήποτε μηδαμινόν καί έλάχιστόν πράγμα! . . .  Τό σχήμα, 
τό χρΓ α , ό ήχος, ή φωνή, τήν οποίαν δ ά  έμφυσήσης είς 
τό δημιούργημά σου . . . πού νά ευρης όλ’ αυτά;“

,,Πρός τ ί λοιπόν χρησιμευουσιν ή έμπνευσις καί ή μεγα- 
λοφυΐα;“ ήρώτησεν ό Μαριάνος.

,,'Η μεγαλοφυΐα καί ό ένδουσιασμός“ άνεφώνησεν δ 
’Αδριανός, „δέν φύονται ούτε είς τήν άμμον ούτε είς τά  έλη: 
αποκτώνται δ ι’ άγώνων, όταν δε άποκτηδώσι πρέπει νά κρα
τώνται καί νά «ναγκάζωνται πρός αυξησιν.“

'Ο  κα&ηγητής έσιώπα καί ήκροάτο μετά προσοχής.
— ,Έπίτρεψόν μοι, παρακαλώ, μίαν μόνην λέξιν, ,,εΐπεν 

ό κόμης. „Κ αί άν παραδεχδώμεν, ότι ή δεωρία εΐνε όρδο- 
τάτη , έν τουτοις όμως φοβούμαι μήπως έν τ ή  πράξει ή υπέρ
μετρος δεραπεία καί καλλιέργεια φονεύη τό τρυφερόν φυτόν. 
Τίς δύναται νά έγγυη&ή, ότι ή δ ία ιτα  τής ψυχής άνταπο- 
κρίνεται πρός τόν σκοπόν καί παρέχει ακριβώς τά  ποδούμενα 
αποτελέσματα;“

„Απλούστατος κανών“, άπήντησεν ό ’Αδριανός: „Μόνον 
έκ διαυγούς πηγής ρέει διαυγές ώς τό κρύσταλλον ύδωρ. 
Ούδέν χάδος πρέπει νά 9·ολόνη τήν πηγήν ταύτην. "Οπως 
γείνη τ ις  μέγας ποιητής, πρέπει νά εΐνε μέγας άν&ρωπος.“

— ,’Ερχόμε9·α είς σφαλεράς όδούς!“ άνεφώνησεν ό Μα- 
ριάνος. „Δύναμαι νά σοί άρι9·μήσω εκατοντάδας ποιητών, 
οί όποιοι ουδόλως είναι πρότυπα άρε τής καί ψυχικής άγνείας.“

— „Συμφωνώ“ άπήντησεν 6 ’Αδριανός ,,άλλ’ έάν έξετά- 
σης βαδύτερον τά  έργα καί τον βίον αυτών, 9·ά πεισδ·ής ότι 
οί ποιηταί οδτοι 9·ά ήσαν έκατοντάκις μεγαλήτεροι, άν αί 
άνδ·ρώπιναι άδυναμίαι δέν άφήρουν αυτούς τήν δύναμιν καί 
δέν έσκότιζον αυτών τό βλέμμα.“

— „Έ χε οίκτον, πρός Θεού!“ διέκοψεν αυτόν ό Μαριά- 
νος. „Κ ατ’ αυτόν τόν τρόπον ή ποίησις έκπίπτει είς ψύχραν 
ή9·ικήν επιστήμην.“

— „Συγγνώμην!“ ύπέλαβεν ό ’Αδριανός, ,,ό ποιητής πρέ
πει νά συναισΟ-άνεται καί νά συμπάσχη τά  πάντα, πρέπει νά 
ζωγραφίζη τό  έγκλημα, νά συμπαρασύρεται ύπό τοϋ πάδ·ους, 
νά είσδύη είς τούς άποκρύφους μυχούς τής άνδρωπίνης καρ- 
δίας· άλλ’ ΐνα έχη τήν δύναμιν ταύτην, τό  δώρον τούτο τής 
όξυδερκείας καί διορατικότητες, πρέπει νά ΐσταται ύπεράνω 
τοϋ κόσμου, τόν όποιον διορα ολόκληρον.“

— ,,Ό  ποιητής λοιπόν πρέπει νά εΐνε άναχωρητής-“ εΐπεν 
ό Μαριάνος, , ’Αλλά τ ί  λέγετε σείς, κύριε καδηγητά ;“ προσ- 
έδηκε στραφείς πρός τόν σιωπώντα.

Ό  Σενούτας έκάδητο χαρά τώ  τεΐω , παρατηρών μέ 
φαιδρόν τό  πρόσωπον καί άκροώμενος τούς διαλεγομένους· 
αί έξενεχδεΐσαι δεωρίαι ούδαμώς έφαίνοντο προκαλοϋσαι τόν 
δαυμασμόν αΰτοϋ.

— ,^ϋΐνε βέβαιον“, εΐπεν άταράχως, „ότι πάντα, όσα ό 
’Αδριανός έξέδηκε μετά τοσαυτης προκαταλήψεως καί το- 
σούτον βαδείας πεποιδ·ήσεως, είναι ωραιότατα. Έ ν  τούτους 
όμως ή ποίησις εΐνε αν&ος τό όποιον αυξάνει ποικιλοτρόπως. 
καί πολλάκις αναφύεται έκεΐ, ένδα ούδείς τό έσπειρε.“

— „Διά μίαν ώραν“, άπήντησεν ό ’Αδριανός μετά ζωη
ρότητος. ,,Ή  άγρία ποίησις βλαστάνει έπί ύγροϋ καί έπί 
ξηρού έδάφους, είς τά  δάση καί είς τούς λειμοΤνας, άλλ’ ή 
μεγάλη, ή γνησία ποίησις . . .“

— ,,'Ομιλοΰμεν λοιπόν δ ιά  τά  φυτά τών δερμοκηπίων“, 
εΐπεν ό Μαριάνος γελών, „τώρα έννοώ.“

'Ο  ποιητής άνετινάχδη ολίγον προσβεβλημένος.

— „Δέχομαι τήν ονομασίαν τούτην“ άνεφώνησεν, „έστω 
φυτόν τών δερμοκηπίων, άλλ’ εΐνε φυτόν χαράγον έξαίσιον 
άνδος, τοϋ οποίου οί κάλυκες κατά τό  μέγεδος, τό  χρώμα 
καί τήν'εύωδίαν ύπερτεροϋσι μεγάλως τών ύπό τής φύσεως 
ώριμανδέντων!!“

„Πιστεύω μόνον είς τήν άγρίαν, τήν αυτομάτως βλαστά- 
νουσαν ποίησιν“, εΐπεν ό Μαριάνος, „ίσως δ ιά  τόν λόγον ότι 
ούδεμίαν γνωρίζω τεχνητήν ποίησιν, δυναμένην νά έξισωδή 
πρός εκείνην . . .“ -

Ό  ’Αδριανός έστρεψε τό  βλέμμα είς μεμακρυσμένα τινά 
δένδρα, είς τους κλάδους τών οποίων είσέδυον τρέμουσαι 
στεναί λωρίδες τοϋ σεληναίου φέγγους. Ό  Σενούτας παρ- 
ηκολούδει αυτόν μέ τ ά  βλέμματα. Μετά τινας στιγμάς, 
ότε πλέον ή συζήτησις ένομίζετο περατωδεΐσα, έστράφη πά
λιν ό ’Αδριανός πρός τούς σιωπώντας, καί εΐπε:

— „Δύο ή τρία άσματα έξάισίου καλλονής, ολίγα τινά 
άποσπάσματα δαυμαστής αρμονίας, είκών τις  άπαστράπτουσα 
τά  χρώματα τής ΐριδος, δόνανται εύχερώς νά ποιηδώσι με
ταξύ ενός άπηλπισμένου καί ετέρου έλπιζομένου έρωτος, αλλ 
έγο> δέν δέλω νά  είμαι ποιητής αποσπασμάτων . . . Έρω- 
τά τε  περί τοϋ ποιήματος μου . . . Θά εΐνε τό μόνον καί 
ενιαΐόν μου ποίημα, είς τό όποιον δα  έγχύσω δλην μου τήν 
ψυχήν, καί δ ιά  τούτο έχω ανάγκην ολοκλήρου τοϋ βίου . . .“

Ό  Σενούτας έβυδίσδη είς σκέψεις.
— „Μεγάλη ίδέα!“ εΐπεν έπί τέλους, „είδε ή τύχη νά 

σοι εΐνε ευνοϊκή, όπως τήν πραγμάτωσης. Φοβούμαι μάλιστα 
καί νά έρωτήσω είς ποιον σημεΐον εύρίσκεσαι.“

— ,,Ουτ’ έγώ δέν είξεύρω. ’Ενίοτε μοί φαίνεται, ότι 
έτελείωσα ολόκληρον τό  νήμα τών ίδεών μου, ότι έψαλα τά  
πάντα, ότι εύρίσκομαι παρά τό βάραδρον τοϋ μηδενός, άλλ’ 
αίφνης άναλάμπουσι πάλιν ακτίνες, έγείρονται φωτειναί στή- 
λαι, φεγγοβολοϋσι σεληναία φώτα . . . παν ό,τι έδημιοΰρ- 
γησα μοί φαίνεται ώς μηδαμινή κόνις!! Τότε όπισδοχωρώ 
έντρομος πρό τοϋ εαυτού μου“, έξηκολούδησε συστρέφων τάς 
χεΐρας ύπό απελπισίας, ,,ύπάρχουσι στιγμαί τρομεράς αμηχα
νίας, φοβέρας άμφιβολίας. Έ φ ’ όσον αίσδάνομαι ότι υπάρ
χει τ ι  είσέτι έν τώ πνευματί μου δυνάμενον νά ένσωματωδή 
έν τώ  άσματι, ουδέποτε δ ά  ευρω ήσυχίαν!“

— „Τότε λοιπόν δέσε άλλους ώς κριτάς μεταξύ σου 
αυτού καί τού σισύφειου έργου“ εΐπεν ό Μαριάνος.

— „Δέν ωφελεί τίποτε“ εΐπεν ό ’Αδριανός μετά ψυχρό- 
τητος. ,,'Γπάρχουσι δυο ειδών κριταί: Οί μέν περιπίπτουσιν 
είς εκστασιν καί άποτυφλοϋνται, οί δέ άναζητοϋσι πανταχοϋ 
κηλΐδας καί έκφύματα, διότι ή ίδία αυτών φύσις έλκύει αυ
τούς προς τό ατελές καί τό  δύσμορφον.“

— ,,Τίς λοιπόν εΐνε ό όρδός κριτής;“ ήρώτησεν ό κόμης.
— „Οί άνδρωποι, ή κοινωνία έν γένει“, εΐπεν ό Άδρια- 

νός. „Τώρα ή ξένη κρίσις καί έκτίμησις είς ούδέν αποτέλεσμα 
ήδύνατο νά φέρη, ουδέ έγώ δ ά  ύπεβαλλόμην είς αυτήν.“

— ,Έ χει«  δίκαιον“, ύπέλαβεν ό καδηγητής. „Τό νά 
ύποβάλληταί τ ις  είς τήν κριτικήν εΐνε ώς νά παρασκευάζη 
αυτός εαυτω testim onium  paupertatis. "Ο ,τι δήποτε δη- 
μιουργεΐται, εΐνε έργον τή ς άνάγκης' είτε καλόν εΐνε είτε 
κακόν, έν τούτοις ζή. Μεταβαλλόμενον, διαστρεφόμενον καδ 
οίανδήποτε ξένην κρίσιν. γίνεται πτώμα. Ό  ποιητής δόνα- 
τα ι νά βλέπη ό ίδιος καί νά αίσδάνεται τά  ελαττώματα 
τού ποιήματος του· έγώ όμως δέν δεωρώ αυτόν ώς ποιητήν, 
όταν εΐνε ικανός νά διορδώνη τ ά  έλαττώ ματά ταϋτα, διότι 
τότε παύει τοϋ νά εΐνε αυτός 6 ίδιος. Quod scripsi —

I scripsi! πρέπει νά λέγη πας Ινδούς ποιητής . . “
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— „Μου το  ’πήρες από το  στόμα!“ άνεφώνησεν ¿ ’Ακρια
νός περιχτυσσόμένος τον κάδηγητήν. „Δεν εΐνε δυνατόν νά 
έχη άλλως. Φαντασδήτε τώρα τήν τύχην 'ένος άνδρώπου 
όστις έδυσίασεν ίλην του τήν ζωήν δ ι’ Ιν εργον, δ ι’ Ιν Ιδα
νικόν, χωρίς να γνωρίζη άν τό εργον του τούτο δ ά  ριφδή 
εις την πυράν ή δά  άνυψωδ'ή ύπεράνώ τώ ν νεφελών . . . . 
Διότι ύπάρχουσι στιγμαί, καδ’ άς έκπέμπονται έξ αυτού κα- 
δαρώταται φλόγες, ύπάρχουσιν ωσαύτως στιγμαί, καδ’ άς 
φαίνεται ήμαυρωμένον και άψυχον . . . .  ή ψυχή διορα τό 
ώραΐον καί φοβείται διά τά  έλαττώματα, τά ς έλλείψεις, τάς 
κακοηχίας . . . Κριτήριον! Προ μικρού ώμιλεΐτε περί αν
θρωπίνων δικαστηρίων! Έ κδίδουσι πολλάκις παραδόξους 
αποφάσεις- εξετάσατε αύτάς έκ του σύνεγγυς . . . .  Ό  δ ι
καστής έκοιμήδη άσχημα τήν νύκτα· τό πρωί ήλθ-εν εις έρι
δας προς τήν σύζυγόν του· καδ’ ¿δον προσεκρουσε τον πόδα 
έπί τίνος λί&ου· έν τή  υγρασία έκρυολογήδη· εισέρχεται είς 
τό  δικαστήριον προσάγεται αυτώ ό ένοχος, του οποίου ή 
τύχη έξαρτάται απ’ αυτού . . .  Ή  κακοϋπνία, αί έριδες, ό 
λ ίδος, τό κρυολόγημα έξασκούσιν άναποδράστως έπιρροήν 
έπί τη ς έξενεχδησομένης άποφάσεως . . . .  Ό μο ίω ς παρου
σιάζεται τό έργον του ποιητου ένώπιον του δικαστηρίου τών 
ανδρώπων: άν οί δικασται οδτοι είναι έξηρεδισμένοι υπό τών 
πολιτικών παδών, άν αί κεφαλαί των είναι όσκοτισμέναι, άν 
αί καρδίαι των τεταραγμέναι, άν ή προσοχή των άπεστραμ- 
μένη, άν αί ψυχαί των χαλαρωμέναι, ή άπόφασις δ ά εΐνε με
ροληπτική, άδικος . . .“

— „Τό μέλλον μεταβάλλει αυτήν άναμφιβόλως, άν τό 
έργον είναι άξιόλογον“, άπήντησεν ό κα&ηγητής. ,,Αναλο- 
γ ίσδητε τήν τύχην ένός τών μεγαλητέρων ποιητών του κό
σμου, άν όχι του μεγίστου πάντων — τού Σαιξπήρου. Ί 'πό  
τών συγχρόνων του έξετιμάτο ως έπιτήδειος έπεξεργαστής 
δημωδών παραδόσεων καί μύδων, μετά τον δάνατόν του 
έλησμονήδη παντελώς, έδέησε δέ νά παρέλδωσιν αιώνες, 
όπως άναγνωρισδή ή μεγαλοφυϊα του . . . Άλλ’ επί τέλους 
άνεγνωρίσδη, μεδ’ δλην τήν κόνιν των αιώνων, μεδ’ όλον 
τόν έπί τού κειμηλίου έπικαδ·ίσαντα ιόν, μεδ’ δλας τάς παρα
μορφώσεις τών διορδωτών καί τά  λάδη τών άντιγραφέων “

— „Αυτό εΐνε παρήγορον πράγματι“, άπήντησεν ό Αδρια- 
νός, όστις ουδόλως Ιδεώρησεν εαυτόν υπερμέτρως ανυψωδέντα 
δ ιά  τη ς πρός τόν Σαιξπήρον αντιπαραδ'έσεως.

— ,,Ό  Σαιξπήρος!“ άνεφώνησεν ό κόμης, „αυτό πάλιν 
υπό άλλην τινά έποψιν μον ερ χεια ι 'οόν  τό  νερό ‘ς  τ ’ αν· 
λάχε. Ή  ποίησις του Σαιξπήρου δεν εΐνε δερμοτραφές φυ· 
τόν τώ ν δερμοκηπίων, δέν εΐναι μετά τοσαύτης έπιμελείας 
καλλιεργημένη, όπως σείς έπιδυμεΐτε, άλλ’ άνέβλυζεν έξ αυ
τού άσυνειδήτως· ό ποιητής έπεξειργάζετο τ ά  χρονικά, παρ- 
ενέβαλλεν είς αύτά ολοκλήρους σκηνάς έκ του Πλουτάρχου 
και μ ’ όλα τα υτα  είς τό  στόμα του ό ακατέργαστος χαλ
κός έγίνετο χρυσός καδαρώτατος.“

— „Με συγχωράτε, κύριε κόμης“, εΐπεν ο καδηγητής. 
,ΓΕκαστος πρέπει νά μ.ετρήται μέ τό μέτρον της έποχής του. 
Είς τ ί  συνίσταντο κατ’ έκείνους τούς χρόνους ή δεωρία τής 
τέχνης καί τά  καδαρά γνωρίσματα τής ουσίας αυτής; "Οσα 
ό Σαιξπήρος έν τφ  Ά μ λ έ τ ω  καί έν άλλοις αυτού δράμασι 
λέγει περί τής τέχνης, άποδεικνύουσι κάλλιστα ότι ό ποιη
τή ς έκεϊνος προτρέχων τής έποχής του εΐχεν υγιείς καί σα
φείς περί τή ς τέχνης ιδέας.“

Ό  Μαριάνος ύψωσε σπασμωδικώς τούς ώμους. 'Ο  
Άδριανός βεβυδισμένος είς σκέψεις ότέ μέν παρουσιάζετο

είς τόν έξώστην, ότε δέ έκρύπτετο είς τήν σκοτεινοτάτην 
του δωματίου γωνίαν, ή τις  δ ιά  τόν φόβον τών κωνώπων είχε 
μείνη αφώτιστος.

,,’Αλλ’ είπε μοι, σέ παρακαλώ, προσφίλέστατε Άδριανέ“, 
ήρχισε πάλιν ό καδηγητής στρεφόμενος πρός τόν ποιητήν, 
,,είπέ μοί τ ι τέλος πάντων έκ του ποιήματος σου Σοί δίδω 
τόν λόγον μου δ ΐ ι  ούδέν είς ούδένα δ ά  ανακοινώσω, άλλ’ 
ό,τι ακούσω, δά  τό κρατήσω μυστικόν.“

— „Καί έγώ δίδω περί τούτου τήν ίερωτάτην διαβε- 
βαίωσιν“, προσέδηκεν ό Μαριάνος.

'Ο  ποιητής ίστατο είς τό κατώφλιον του έξώστου καί 
παρετήρει σιωπηλός τ ά  δένδρα.

— „Φίλοι μου!“ εΐπεν έπί τέλους, „’Εννοείτε καλώς, 
ότι ό άνδρωπος δύναται νά έχη αίσδήματα, ά γ ια , δάκρυα, 
ψυχικάς συγκινήσεις, περί τών οποίων είς ουδένα δύναται νά 
όμιλήση διότι δεωρεί ως ανοσιούργημα νά τά  άποκαλύψη 
είς βεβήλους όφδαλμούς. Μισώ καί βδελύσσομαι έκείνους, 
οιτινες μετά κτηνώδους άφελείας, μετ’ αηδούς κυνισμού έξ- 
ομ.ολογοϋνται τόν έρωτά των. — Τό ποίημά μου εΐνε ό ιδα
νικός μου έρως, τό  τιμαλφέστατον μυστικόν τή ς καρδίας 
μου, καί σείς απαιτείτε νά τό  α’πογυμνώσω πρό τών όμμ.ά- 
των υμών μετά τής ψύχρας αδιαφορίας του άνατόμου!“

Ό  καδηγητής έκλινε τήν κεφαλήν καί έμεινε σιωπηλός.
— ,,ΓΓρός τούτο απαιτείται πραγματικώς“, έξηκολοΰ- 

δησε μετά τινα στιγμήν 6 ποιητής, ,,ίδιαιτέρα τις  ψυχική 
διάθεσις. Αλλ’ ή διάδεσις αυτη ούτε δ ιά  παρακλήσεων 
έπέρχεται ούτε δ ιά  προσταγών, άλλ’ αυτομάτως . . . Συγ
γνώμην . . .“

Ό  κόμης όμως δέν ήδελε νά υποχώρηση τόσον ευκό
λως, καί προσέδηκε μοχδηρώς:

— „'Ημείς οί αμύητοι εΐμεδα ανάξιοι . . . Τοιαότης 
άποκαλύψεως πρέπει νά γείνη τις άξιος!“

— „Δεν εΐνε σήμερον διατεθειμένος πρός τούτο“, έψι- 
δύρισεν ό Σενουτας.

,,Άπατασαι, σεβαστέ μοι διδάσκαλε“, άνεφώνησεν 6 
Αδριανός. „’Απ’ εναντίας δέν ένδ·υμούμαι ποτέ είς τόν βίον 
μ.ου νά υπήρξα τοσοΰτον διατεδειμένος είς έμπιστευτικάς έξ- 
ομολογήσεις καί έκχύσεις, όσον σήμερον. Καί ή εύδιαδεσία 
μου αυτη εΐνε λίαν ευεξήγητος. Διότι αυτη εΐνε αξιομνημό
νευτος, ευτυχής, έξαιρετική ήμέρα τού βίου μου, ήμέρα τών 
δαυμάτων! Τό πρω'ί έμφανίζεται ό Μαριανος, καδ’ οδόν 
συναντώ τόν άρχαίον μου διδάσκαλον . , .“

— ,,Μή λησμονήσης, σέ παρακαλώ, νά προσδέσης καί 
τήν Ά γγλ ίδα “, παρετήρησεν ό Μαριάνος.

„Ευχαρίστως. Τοσούτον δελκτική συνάντησις εΐνε άξία 
νά μνημονευδή μεταξύ τών δαυμάτων τής ήμέρας ταυτης. 
Αμφοτεροι άπό πολλών έτών δέν με έπανείδετε, καί έπο- 
μένως αδυνατείτε νά έκτιμήσητε όρδώς τήν από τής χδές 
έπελδούσαν έν τη  ψυχή μου μεταβολήν. Από τής άναχω- 
ρήσεως τής μητρός μου έκείμην έν τή  κλίνη άρρωστος, απο
νενοημένος, αγωνιών, έξηντλημένος· σείς μοί άπεδώκατε τήν 
ζωήν. Ουδέποτε, καδ’ όσον ένδυμούμαι, ήσδάνδην έν έμαυτω 
τοσοΰτο νεανικόν σφρίγος. Από ενός έτους εύρισκόμην ως 
υπό πενδίμου πέπλου κεκαλυμμένος υπό ζοφερών σκέψεων· 
είς υμάς δέ ο’φείλω τήν άπ’ αυτών απαλλαγήν . . . .  Αί 
ώραι τής νυκτός ήσαν δ ι’ έμέ, όστις μεδ’ ήμέραν ουδόλως 
έκινούμην, αί ώραι τή ς έργασίας. Καί τώρα ουδέ τήν έλα- 
χίστην αίσδάνομαι διάδεσιν νά κοιμηδώ, ούτε σκοπεύω πο
σώς να άναπαυδ·ώ· καί δ ιά  τούτο τώρα σάς βασανίζω . . .“

{ί'πεται αννίχιια.)
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1. Π ΡΙΓΚ Η Ψ  ΦΕΡΔ1ΝΑΝΔΟΣ ΧΟΕΝΖΟΛΛΕΡΝ. Διά
δοχος τής 'Ρουμανίας (έν σελ. 113). Μέγαν ενθουσιασμόν 
έπεδείξαντο οί κάτοικοι τού Βουκορεστίου κατά τήν είς 
τήν πόλιν τούτην άφιξιν τού μέλλοντος βασιλέως των πρίγ- 
κηπος Φερδινάνδου. 'Ο  πρίγκηψ ουτος ανεψιός τού ατέκνου 
βασιλέως Καρόλου έγεννήδη τή  24. Αύγουστου 1865, δευ
τερότοκος υιός τού πρίγκηπος Λεοπόλδου καί τής πριγκη- 
πίσσης ’Αντωνίας τής ίίορτογαλλίας. 'Η  ανατροφή ήν έλαβε 
παρά τών γονέων του ύπήρξεν είς άκρον αυστηρά. Εν νεαρά 
ηλικία Ιπεοκέφδη μετά τών αδελφών του τό γυμνάσιον τής 
Δυσσελδόρφης, όπου έπί πενταετίαν διήκουσεν έπιμελώς τών 
μαδημάτων. Ό  αύτοκράτωρ τής Γερμανίας Γουλιέλμος Κ .  
ώνόμασεν έπί τ ή  ευκαιρία ταύτη τόν πρίγκηπα ύπολοχα- 
γόν τού πρώτου Συντάγματος. Τω 1811 μετέβη μετά τού 
πατρός του είς Βουκουρέστιον ινα παρευρεδή είς τήν στέψιν 
του βασιλέως Καρόλου. Έφοίτησεν εΐτα είς τήν στρατιω
τικήν σχολήν τού Κάσσελ καί λίαν έπιτυχώς ύπέστη έν Βε- 
ρολίνω έξετάσεις. Κ ατά  τά  τελευταία έτη έπεσκέφδη 6 
πρίγκηψ καί τ ά  Πανεπιστήμια τής Τυβίγγης καί Λειψίας. 
’Από μακρού δέ χρόνου καταγίνεται είς τήν έκμάδησιν τής 
'Ρουμανικής γλώσσης καί ιστορίας καί τού'Ρουμανικού πολι
τεύματος. Ε σ χά τω ς ή Γερουσία καί ή Βουλή τής 'Ρουμα
νίας άνεκήρυξάν αυτόν ώς έπίδοξον διάδοχον (moscemter 
presum ptio Coronu) καί ό πρίγκηψ μετέβη τή  21. Απριλίου 
όπως διαμείνη έπ’ ολίγον καιρόν έν τώ  τόπω, ου μέλλει ν ’ 
άρξη ποτέ.

' 2. Η  ΟΝΕ1ΡΟΙΙΟΛΟΓΣΑ. Είκών ύπο H. Oooinans 
(έν σελ. 117). Ή  είκών αυτη, ή παριστώσα νεάνιδα βεβυ- 
δισμένην είς ρεμβασμούς καί ονειροπολήσεις, εΐνε έν έκ τών 
έργων έκείνων τής τέχνης, άτινα ούδεμιάς χρήζουσιν ερμη
νείας καί έξηγήσεως άλλ’ έμφανίζονται ήμίν έκ πρώτης οψεως 
έν όλη αυτών τή  καλλονή καί μεγαλοπρεπεία. Τής αυτής 
διάσημου ζωγράφου έχομεν ήδη δημοσίευση καί δυο ετερα 
έργα, τήν „’Αγγελίαν Έ ρω τος“ έν τψ  Δ', τόμω σελ. 187 καί 
την „Κόρινναν“, έν τω Α'. τόμω σελ. 32ο, ών ή παρούσα 
είκών κατ’ ούδέν υπολείπεται.

8. ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΦΙΛΙΑ: Λυγξ καί κόνικλος έν τψ 
ζωολογικώ κήπω έν Βερολίνω. Κ ατά φύσιν ιχνογραφία τού
H. Leutem ann (έν σελ. 121). Παραδείγματα φιλίας μεταξύ 
ζώων δέν εΐναι σπάνια, μάλιστα δε μεταξύ όμοιοειδών ζώων 
ή φιλία αυτη ούδέν παρουσιάζει τό  έκτακτον καί^δαυμα- 
στόν. Ευεξήγητος εΐναι ωσαύτως ή φιλία ετεροειδών ζωων 
άνατραφέντων όμοϋ καί συναυξηδέντων, ωσαύτως δέ καί η 
στοργή ήν πολλάκις δεικνύουσι δήλεα ηλικιωμένα ζώα προς 
ξένα μικρά, έγκαταλελειμμένα, τού αυτού ή καί όλως δ ια 
φόρου είδους. ’Εν τή  πρώτη περιπτώσει ή φιλία αυτη έξ- 
ηγείται δ ιά  τής μακράς συνήθειας καί συμβιώσεως, έν τή  
δεύτερα δέ διά τού ένστικτου. 'Η  πολλάκις παρατηρηδ-εΐσα 
αρμονική συμβίωσις λεόντων καί κυνών δέν δύναται νά ονο- 
μασδή κυρίως φιλία, άλλα μάλλον άνεκτικότης καί γεννάω- 
της τού λέοντος, έμπρέπουσα τω βασιλεΐ τής έρημου. Γπάρ- 
χουσιν όμως καί πλεΐστα παραδείγματα άληδινής φιλίας 
ήττον ευεξήγητα. Έ ν  τών περιεργοτάτων παραδειγμάτων 
τοιαύτης φιλίας μεταξύ ζώων άνομοιοτάτων καί ουδεμίαν 
προς άλληλα συγγένειαν έχόντων είναι καί .τό έν τή  ήμε- 
τέρα είκόνι (σελ. 121) παριστάμενον καί δ ιά  τών ολίγων τού
των γραμμών ένταύδα περιγραφόμενον: ή φιλία λυγκός καί 
κονίκλου, έν τψ  ζωολογικώ κήπω τού Βερολίνου.

Ό  λύγξ καί ό κόνικλος αύτοσχεδιάζουσι, τρόπον τινά, 
ένταύδα εΐδός τ ι  παραστάσεως. Ό  κόνικλος, κατά  τήν συν-

ήδειάν του, τραγανίζει φύλλον τ ι κράμβης, πρό αυτού δε 
κείται έξηπλωμένος ύπτιος ό λύγξ, τείνων τούς προσδίους 
πόδας καί προκαλών τόν κόνικλον όπως συ|Αχαιξη^ μετ αυ
τού. Μή έχων ίκανάς ζωολογικάς γνώσεις αγνοεί ότι 6 σύν
τροφός του, διετής ών περίπου, έχει περάση ήδη τήν φιλο- 
παίγμονα παιδικήν ήλικίαν καί δέν έχει πλέον τήν νεανικήν 
ορμήν καί ευστροφίαν. — ’Ολίγον τ ι  περαιτέρω, προς τα  
δεξιά, βλέπομεν τόν λύγκα άναπαυόμενον, μετά τό  _φαγητόν, 
έπί τού κονίκλου τόν οποίον μεταχειρίζεται ήδη^ ώς μαλα
κόν προσκεφάλαιον. Έ ν  τω μέσω τής είκόνος, ό λύγξ δια
κόπτων προς στιγμήν τό μετά τού συντρόφου παιγνίδιον 
άναπηδα όπως άρπάση τό τυχαίως υπέρ τήν κεφαλήν του 
Ιπτάμενον πτηνόν, ενώ ό κόνικλος έπωφελούμενος τού δ ια 
λείμματος τούτου προσπαδεΐ νά έπαναφέρη είς τάξιν τήν 
ύπό τού φίλου του διαταραχδείσαν καί άναστατωδεΐσαν 
τοα λέτταν  του. Κωμικωτάτη εΐνε ή σκηνή, ή παριστωμένη 
είς τό κάτω μέρος τής είκόνος πρός τ ά  αριστερά: Ό  κόνι
κλος έλαβε τήν καδημερινήν τροφήν του, δηλ. ρίζαν ^κράμ
βης, ό δέ λυγξ έρχεται πλησίον του καί προσπαδ·εΐ νά συμ- 
μετάσχη καί αυτός τής ευωχίας. Κ αί πράγματι τό  σαρκο
φάγον αρπακτικόν δηρίον δάκνει καί μασσδ τήν κράμβην 
μετ’ αύταπαρνήσεως, μή δυνάμενον όμως νά καταπίη τήν 
άηδή καί ανούσιον φυτικήν τροφήν καί νά μεταβληδή^χάριν 
φιλίας είς άδώον φυτοφάγον ζώον, άποπτυει διηνεκώς τα  
μασσηδέντα τεμάχια τής κράμβης καί πάλιν έξακολουδεί 
νά δάκνη καί νά μασσα καί ν άποπτύη χάριν του συνδαι- 
τυμόνος καί φίλου του. ’Ολίγον τ ι  περαιτέρω προς τ α  δεξιά 
βλέπομεν τόν λύγκα έν τοιαύτη στάσει καί τοιουτω σχήματι 
ώστε νομίζει τις ότι δέν υπάρχει πλέον έλπίς σωτηρίας δια 
τόν κόνικλον. Καί όμως ούδείς φόβος υπάρχει,_ διότι ό λυγξ 
δέλει μόνον νά ,,παίξη“ μέ τόν φίλον του. Μόνον τ ά  χείλη 
καί οί πόδες, ούχί οί όνυχες ουδέ οί όδόντες συνέλαβον τον 
φίλον, όστις καίπερ ίσχυρώς σειόμενος καί μή έκτάκτως έν- 
δουσιασμένος δ ιά  τό παιγνίδιον, ουδένα όμως διατρέχει κίν
δυνον καί μόνον, τό πολύ πολύ, πιδανόν νά λυπήται δ ια  την 
τοοΧίχτο,ν του. — "Εως έδώ ήδυνατο τις να νομίση οτι 
αμοιβαία φιλία μεταξύ τών ζώων τούτων δέν υφίσταται, 
καδότι ή συμπεριφορά τού κονίκλου πρός τόν λύγκα εΐνε 
μόνον παδητική, ανεκτική. Άλλ’ ή τελευταία σκηνη, η παρ- 
ιστωμένη είς τό κάτω δεξιόν άκρον τής ήμετέρας είκόνος, 
άποδεικνύει τό έναντίον. Ό  λύγξ έχει κατακλιδή επί τής 
σανίδος καί στηρίξη τήν κεφαλήν μεταξύ τών προσδίων 
ποδών. Ό  κόνικλος, όστις ωσαύτως άνεπαύετο μέχρι τοΰδε 
έπί τού αμμώδους εδάφους ύπό τήν σανίδα, άναπηδα αίφνης 
έπ’ αυτής πρός τόν λύγκα καί αρχίζει νά καταλείχη αύτόν 
μετά τρυφερότητος. Ό  λύγξ ευρίσκει μακαρίαν άπόλαυσιν 
είς τάς δωπείας τού φίλου του καί έκφράζει τήν ήδονήν του 
ζωηρότατα, κινών άκαταπαύστως τήν ουράν του. ΓΙερισσο- 
τέραν φιλίαν δέν δύναται τ ις  βεβαίως ν’ άπαιτήση άπό ενα 
χοννίλι. ,

Ή  φιλία αϋτη υφίσταται, ώς εΐδομεν, μεταξύ δυο ζωων, 
όλως διόλου διαφόρων τήν φύσιν καί τόν χαρακτήρα- διότι 

1 ένω ό λύγξ δεωρείται καί εΐνε πράγματι Ιν έκ των^άγριωτά- 
τω'ν, άδαμαστοτατων καί έπιβλαβεστάτων άρπακτικών δηρίων, 
6 κόνικλος άπ’ Ιναντίας εΐνε σχετικούς ήμερώτατον, άδωότατον 
καί άβλαβέστατον τρωκτικόν. Δέν εΐνε λοιπόν παράδοξον 
ότι ή μεταξύ των ζωων τούτων ύφισταμένη φιλία διεγείρει 
τό μέγιστον ένδιαφέρον καί τόν πλεΐστον δαυμασμόν πάν
των τών Ιπισκεπτομένων τόν ζωολογικόν κήπον τού Βερο
λίνου..
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Ε ίς πολλά αγγλικά νοσοκομΛα ύπάρχουσι παρά ταϊς κλίναις τών υπό 
κολλητικοί τινο< νόσου πασχόντων άσδενών τηλεφωνικά! συσκευαί, δ ι’ ων 
ο! άσδενεΐς ουτοι δύνανται νά συνδιαλέγωνται ανέτως μετά τών συγγενών 
καί φίλων των. Τοιουτοτρόπως οί συγγενείς καί φίλοι του άρρώστου εύρί- 
σκονται είς άμεσον μετ’ αυτού πνευματικήν έπικοινωνίαν, χωρίς νά δια- 
τρέχωσι τόν κίνδυνον τής νο’σου.

Π ρό β λημ α . Πώς δυνάμεδα νά μάδ-ωμεν τήν ηλικίαν κυρίας τινός, 
χωρίς νά ερωτήβωμεν αυτήν áre’ εύδείας; Ιίαρακαλούμεν αύτήν νά γράψτ] 
τόν άριδμόν του μηνός καδ’ δν έγεννήδη, νά πολλαπλασιάσω αυτόν έπί 2, 
εις τό γινόμενον νά προσδέση τον άριδμόν 5, νά πολλαπλασιάση τό άθροι
σμα επί 50, άκολούδως νά προσδέση τήν ηλικίαν της, έπειτα νά άφαιρέση 
365 καί τέλος νά προσδέση 115. ’Αφού έκτελέση τάς εργασίας ταύτας, 
παρακαλοΰμεν νά μας δείξη τό εξαγόμενον. Του άριδμού τοιίτου τά δυο 
τελευταία ψηφία παριστώσι τήν ηλικίαν της, το δε προς τά αριστερά υπό
λοιπον εΤνε ο άριδμός του μηνός καδ’ δν Ιχεννήδτν "Αν π .  γ . τδ ¿ξαγάμε- 
νον εινε δ άριδμός 526, ή νεδνις έχει ήλικίαν 26 ετών, έγεννήδη δέ κατά 
τόν δ ον μήνα δηλ. Μάίον. Ά ν τδ έξαγόίιενον εΤναι 1245, ή κυρία εΤνε 
46 ετών, έγεννήδη δέ τον 12«» μήνα του έτους, καί ούτω καθ’ εξής, Τό 
πρόβλημα εινε ά.πλούστατον, δύναται όμως νά  γ&νντ, Ι τ ι  πολυπλοκώτερον 
διά περισσοτέρων εργασιών.

Π λ ώ ’ίμ ο ν  ίΠ ατρον. Οί παρά τώ  Βόλγα έγκατεστημένοι ίδωκτήται 
πλοίων συνέλαβον το σχέδιον νά ίδρύσωσι πλώϊμον &ε'ατρον, δπερ δά παρα- 
πλέη είς όλας τάς παρά τώ  Βόλγα πόλεις, αΐτινες μέχρι τούδε ήγνόουν 
τάς ήδονάς του δεάτρου ή δέν ήσδάνοντο τήν ανάγκην αυτών. Τό δέα- 
τρον, δπερ εΤνε συγχρόνως καί άτμόπλοιον, δά εΤνε διώροφον, δά έχη σκη
νήν, δεωρεϊον διά 1000 δεατάς επί τού παρόντος, οικήματα διά τούς ηθο
ποιούς, χώρον διά  τήν όρχήστραν κτλ. καί μέγα έστιατόριον, δά παριστων- 
ται δέ έν αύτω μελοδράματα καί δράματα.

Ό  αύτοκράτωρ της Σινικής έχει μετάξι των απειραρίθμων υπηρετών 
του 25 ριπιδιοφόρους, τούτ’ εστιν ΰπηρέτας κρατούντας βιπίδια καί άνε- 
μίζοντας τήν Α. Αύτοκρ. Μεγαλειότητα, όταν εΤνε ζέστη, καί 10 ετέρους 
ύπηρέτας, κρατούντας τό άλεξιβρόχιόν του, δταν βρέχη. Διαρκώς περιστοι
χίζεται υπό 80 ιατρών, έχει δέ πρές τοότοις 8 0  τροφούς, 23  μαγείρους, 
50 'θαλαμηπόλους, 50 λακαίονς, 75 άστρολόγους, 16 διδασκάλους καί 
60 ιερείς.

Π αράδοξος λ ίμνη . Έ ν  τώ ρωσσικώ κυβερνείω ΙΙοδολία σχηματί
ζεται ύπό του ποταμού Ταβέρνα παρά τη κώμη Τύμνα μεγάλη τις λίμνη, 
εν τη οποία τακτικώς καδ' Ικάστην έπταετίαν τά υδατα αφανίζονται. Ό  
ποταμός είς τό μέρος τούτο γίνεται ωσαύτως άφαντος καί μόλις εις άπό- 
στασιν ¿λίγων βερστίων αναφαίνεται πάλιν ρέων έκ  τού εδάφους. Ό  άπε- 
ξηραμένος πυδμήν της λίμνης καλλιεργείται επί έπτά έτη καί εινε κατά 
τό χρονικόν τούτο διάστημα γονιμώτατος. Μετά τήν περίοδον ταύτην τών 
έπτά έτων είσρέουσι πάλιν τά υδατα τού ποταμού καί άποτελοΰσιν έκ 
νέου τήν λίμνην. Τ ό  φαινόμενον τούτο παρουσιάζεται τακτικώτατα είς τό 
αύτδ μέρος καί ύπό τήν αύττν ίψ ιν  άπό άμνημονεύτων χρόνων.

'Ή Α ρ χα ιό τα τη  εφ η μ ερ ίς  τους κόσμου εΤναι, ώς ισχυρίζονται οί Κ ι
νέζοι, τ  έψ η μ ερ ίζ  το ν  Π εκ ίνο υ  ήτις εορτάζει προσεχώς τήν χιλιετηρίδα 
άπό τής ίδρύσεως αύτ?ς. ’Ε π ί τή ευκαιρία τής εορτής ταύ της δά δημο
σίευση καί ή  ιστορία της |ν  λόγω έφημερίδος.

Α ία ν  ίνδ ια φ έρ ο ν σ α  δ ίκη  προ’κειται, ώς λέγεται, νά διεξαχδή έν 
τινι σαξωνικώ δικαστηρίω, Μέγας τις γερμανός βιομήχανος, κάτοχος πολ
λών εκατομμυρίων, ύπεσχέδη είς τόν ιατρόν τής βαρέως νοσοΰσης γυναικός 
του τό  ήμισυ τής εαυτού περιουσίας ώ ς αμοιβήν, έάν έσωζε τήν άσδενη. λύτη 
άνέλαβεν έκ τής νόσου. Ό  σύζυγος αυτής επεμψε σημαντικώτατον χρημα
τικόν πόσον τφ  ίατρώ ώς αμοιβήν τού κόπου του, ήν δμως ό ιατρός δέν 

ήδέλησε νά δεχδη άλλ’ έπέμενεν είς τήν τήρησιν τής Ινώπιον μαρτύρων
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δοδείσης παρά τού βιομηχάνου υποσχέσεως. Επειδή δέ τό έτερον μέρος 
άποποιεΐται νά δώση τό ήμισυ τής περιουσίας του (όπερ συμποσούται είς 
πολλά εκατομμύρια', ή υπόδεσις αυτη δα  κριδή έν τώ  δικαστηρίω.

'Ά φ ω νος  ώ ς  ίχ&νς. Ό  ίχδύς εΤνε παροιμιώδης. διά τήν Α φω νίαν  
του, έν τούτοις δμως υπάρχει καί εΤδός τι ίχδύων, οιτινες άποτελούσιν 
εξαίρεσιν τού κανόνος. Ο ί ίχδύες ουτοι είναι οί έν τώ άτλαντικώ καί Ί ν - 
δικώ ώκεανόί ζώντες καί καλούμενοι τ ιιμ π α κ ισ τα ί. Παρά τήν δυτικήν 
ακτήν τών B orneos π  χ .  ακούεται έν καιρώ παλιρροίας παράδοξός τις 
μουσική' καδαρώτατα δέ καί εύκρινέστατα ακούει τις τήν μουσικήν ταύτην 
όταν βυ&ίση τήν κεφαλήν ύπό τό ύδωρ. Κατ’ άρχάς νομίζει τις ότι άκούει 
τόν κρότον διαρρηγνυμένων πομφολύγων ζέοντος άδοτος, εΤτα όμως οί ήχοι 
ουτοι γίνονται άπό στιγμής είς στιγμήν ισχυρότεροι καί τέλος όμοιάζουσι 
πρός τοός ήχους κρουομένων τυμπάνων. 'Αν έρωτήσωμεν το-ύς ίδαγενέϊς, 
μανδάνομεν, ότι οί ήχοι ουτοι προέρχονται Ιξ ίχδύων, πράγματι δέ άπο- 
δεικνύεται ¿ρδή ή  δοξασία αύτη τών ίδαγενδν άλλ’ αγνοείται είσετι διά 
ποίων οργάνων οί ίχδύς παράγουσι τούς ήχους του'τους.

Γυνή τις έν ’Αμερική (N aurro-C ounty  έν Τέξας) έτεκεν Ιξ τέκνα 
συγχρόνως, τέσσαρα άρρενα καί δύο δήλεα, άτινα πάντα είναι υγιή καί 
αυξάνονται όσημέραι. 'Η  μήτηρ είναι ωσαύτως ύγιής καί εύρωστος, εί 
καί τρέφει έννέα τέκνα ουγχρόνως, διότι εκτός τών «ξ νεογέννητων έχει 
καί τρία άλλα μικρά, τά όποια μόλις πρό μικρού έμαδον νά περιπατώσιν. 
'Η  οικία τής οικογένειας τούτης άπό τής γεννήσεως τών εξ τέκνων Λλη- 
ρούται καδ’ έκάστην επιστημόνων καί άνταποκριτών εφημερίδων καί άλλων 
περιέργων, S δέ πατήρ H irsch  δεν προφ'όα'νει νά έπιδεικνύη είς τούς συρ- 
ρέοντας ξένους τά νεογέννητα τέκνα του. Ό  πατήρ, Γεώργιος H irsch, 
Γερμανός τήν καταγωγήν, έχει ήλικίαν 37 ετών, ή  δέ μήτηρ, ώσαύτως 
Γερμανίς, άγει τό 27'»' έτος τής ήλικίας της καί εΤνε εκτάκτως εύρωστος 
γυνή. Πρός άποφυγήν συγχύσειος έκαστον έκ τών νεογνών φέρει άπό τού 
λαιμού έξηρτημενον σημεΐόν τ ι μετά τού ¿νόματός του. Τά μικρά φω
νάζουν ακαταπαύστως. "Οταν τινά εξ αυτών άποκοιμηδώσιν, άρχίζουσι 
τά ύπο’λοιπα.

Κ ο ρ ο ιχα ν ιχα  %9-η. Δυο στρατιώται ένος γαλλικού συντάγματος 
παρά τώ  Ajaccio έλιποτάκτησαν καί εκρύβησαν έν τινι σπηλαιω έπί τών 
όρέων. 'Ο  συνταγματάρχης έξελδών ημέραν τινά είς δήραν ηλδε κατά 
τύχην πλησίον τής κρύπτης τών λιποτακτών. Ποιμήν τ ις , εύρισκόμενος 
εκεί πλησίον, έδειξεν είς τόν συνταγματάρχην τό μέρος ένδα έκρύπτοντο 
οί στρατιώται καί έλαβε διά τήν προδοσίαν του ώς άμοιβήν τέσσαρα }λί· 
δοβίκια. Ο ί λιποτάκται συνελήφδησαν, ήχδησαν είς τό A jaccio καί κατε- 
δικάσδησαν είς δάνατον. Ο ί συγγενείς τού ποιμενος μαδόντες τήν προδο
σίαν αυτού, συνήλδον είς οικογενειακόν συμβούλιον καί άπεφάσισαν νά 
δανατώσωσιν αύτόν ώς άτιμάσαντα τήν οικογένειαν των καί ανάξιον επο
μένως νά  ζή. ’Αμέσως συνέλαβον κ α ί ήγαγον τόν προδότην παρά τό 
Ajaccio ένδα εφόνευσαν αύτόν καδ’ ήν άκριβώς στιγμήν έτουφεκίζοντο 
οί λιποτάκται. Άκολούδως παρέδωκαν τά τέσσαρα λουδοβίκια είς τινα 
ιερέα όπως άποδώση αυτά τώ  συνταγματάρχη, λέγοντεςι ,,Ηά έμολώναμεν 
τά χέρια μας καί τήν ψυχήν μας, άν έκρατούσαμεν αυτά τά  χρήματα τού 
’Ιούδα. Τέτοια κατηραμένα χρήματα δέν πρέπει νά μείνουν είς τόν τό
πον μας»

Κ ο νχλα ι το ν  Έ διοώ νος- Έ π ί  τη βάσει της νέας φωνογραφικής 
άρχής κατασκευάζονται ήδη έν Βοστώνι φωνη'εσσαι πλαγγόνες, αίτινες ίχ ι 
μόνον ώρισμένας λέξεις προφέρουσιν, oTov „Papa“ , „M am a“ κτλ. άλλά καί 
τελείας προτάσεις. Αί πλαγγόνες «υται φέρουσιν εν_τί> σώματι αυτών μη
χανισμόν τινα, όστις πιεζομένου ένός κομβίου τίδεται είς ενέργειαν, άπό 
καιρού δέ ε ί; καιρόν χορδίζεται ώς ώρολόγιον. ΈννΟεΤται ότι έκάστη 
πλαγγών τού συστήματος τούτου προφέρει μόνον ώρισμένας φράσεις, οΤον: 
„μητέρα, άγαπήτη μου μητέρα, μή με νίψης σήμερα. Τό νερό εϊνε πολύ 
κρύο“ κτλ. Ή  χαρά τών μικρών κορααίων, άτινα παίζουσι μέ τοιαύτας 
πλαγγόνας, είναι άπερίγραπτος.
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Νέου δράμα τού 'Ισπανού ποιητού Cchegaray έπιγραφόμενον M a
n an tia l que  no se ago ta  (ή άστείρευτος πηγήΐ παρεστάδη άπό σκηνής εν 
Μαδρίτη μετά λαμπρας έπιτυχίας.

Α ίμ ό ρ ρ ο ια  τΓ/ς ρ ινύς . Ό  Γάλλος ιατρός Δρ. Fauclion  συνιστφ είς 
σφοδράν αίμόρροιαν της βινός, όταν πάντα τά έν χρήσει μέσα άδυνατώσι 
νά σταματήσωσι τό αιμα, ώς τό άριστον κατασταλτικόν μέσον τήν έγχυσιν 
προσφάτως εκπιεσδεντος χυμού λεμονιού είς τήν κοιλότητα τ?ς ρινός.

Ή  μ ικ ρ ό τα τη  ¿φήμερ'ις  τού κόσμου κατά τό σχή'μα «7νε έβδομα- 
διαίόν τ ι έν Γουαδαλαιάρφ τού Μεξικού έκδιδόμενον φύλλον όπο τόν τίτλον 
„Τό τηλεγράφημα". Ή  μικρογραφική αύτη έκδοσις έφημερίδος περιέχει 
τέσσαρας έκ τριών στηλών συνισταμένας σελίδας 5 δακτύλων μήκους καί 
4 δακτύλων πλάτους. Έ ν  τώ  στενώ τούτοι χώρω περιέχονται με σμικρό- 
τατα καί πυκνότατα γράμματα ειδήσεις έξ όλων τών μερών τού κόσμου. 
Ή  παράδοξος αυτη έφημερίς φέρει έν τη προμετωπίδι το έξης λόγιον. 
„¿λίγα άχυρα καί πολύ σιτάρι“.

Α Ι ι ί α  τή ς  ά δ ε ξ ι ό τ η τ ο ς .  Ή  συνήδεια μητέρων τινών ή  τροφών, 
του νά βαστάζωσι τά βρέφη είς τόν αριστερόν βραχίονα, άπεδείχδη είς 
δύο περιπτώσεις ώς ή αιτία, δι’ ήν οί παΐδες γίνονται άριστερόχειρες. 
"Οταν τό βρέφος βαστάζηται ύπό τού άριστερού βραχίονος τής τροφού, ή 
δεξιά του χειρ κεΤται ακίνητος έπί τού αριστερού ώμου τής βασταζοΰσης 
αυτό, ενώ ή  αριστερά του μένει έλευδέρα· τό βρέφος τότε συνειδίζει νά 
έκτείνη τήν άριστεράν πρός πάντα τά παρουσιαζόμενα αύτω αντικείμενα 
καί οότω γίνεται συν τού χρόνω άρισνερόχειρ. Ό  Δρ. F e ltz  έν Saint- 
D enis έκαμε τό έξης πείραμα έπί τίνος παιδιού άριστερόχειρος, εχοντος 
μόλις ενός έτους ήλικίαν: Διέταξε τήν τροφόν νά βαστάζη πάντοτε τά παι- 
δίον είς τόν δεξιόν της βραχίονα, 'μετά τινα 8έ χρόνον, 5 παΤς έγένίτο δε- 
ξιόχειρ. _ _ _ _ _

Π ο λ ύ τ ιμ α  β ιο λ ιά .  Ό  έξοχος βιολιστής Βαλδεμάρος Μέυ'ερ ήγόρα- 
«εν εσχάτως παρά τού έν Βερολίνο* κατασκευαστού βιολιών R iechers Ιν 
έκ τών παλαιοτάτων καί ύπό ιστορικήν έποψιν περιφημότατων βιολιών 
άντί 25,000 μάρκων (31,250 φράγκων). Τ ό βιολίον τούτο, γνήσιον κατα
σκεύασμα τού S trad ivarius, έτεχνουργήδη, ώς άποδεικνύεται έκ τινων 
μέχρι τού νύν διασωδέντων έγγραφων, έν έτει 1716 διά τόν βασιλέα τής 
’Αγγλίας Γεώργιον Α’. καί έμεινε μέχρι τών αρχών τού παρόντος αίώνος 
είς τήν κατοχήν τής βασιλικής οικογένειας τής Αγγλίας. Κατόπιν μετέβη 
είς τήν κυριότητα Σκώττου τινός εύπατρίδου καί ¿ξιωματικού "Αγγλου, 
όστις πανταχού συμπεριέφερεν αύτό μετά της αποσκευής του καί κατ’ 
αυτήν δέ τήν μάχην τού Βατερλό» εΐχε τό βιολίον μεδ’ έαυτού. Ή  οικο
γένεια του Σκώττου εύπατρίδου έδωρησατο βραδύτερον τό βιολίον τούτο 
είς τόν περίφημον βιολιστήν Βερνάρδον Molique, όστις άπό τού 1850 μέχρι 
τού 1866 διέτριβεν έν Λονδίνφ. Ό  M oliquo έφιλοδώρησεν αύτό είς τόν 
φίλον καί μαδητήν του, βαρώνον φόν D reifuss έν Μονάχω, όστις έπώλησε 
πρό τίνος τό έξαίρετον ίργανον άντί 20,000 μάρκων είς τόν Riechers. 
Πέντε άλλα γνήσια τού S trad ivarius βιολιά μεγάλης άξίας κέκτηται ό διά
σημος βιολιστής Joacbim . Έ τ ι  πολυτιμότερα; συλλογάς έγχόρδων ¿ργάνων 
έχουσιν οί "Αγγλοι έρασιτέχναι. Πλούσιός τις έμπορος τού Λονδίνου ονό- 
ματι Adam  κέκτηται τήν μεγίστην τού κόσμου συλλογήν πολυτίμων έγχόρ
δων όργάνων, δηλ. 14 βιολία τού S trad ivarius, καί βιολία τού G uarnert 
καί πολλά άλλα όργανα άλλων αριστοτεχνών. Τ ά  όργανα ταύτα έχουσιν 
όμού άξίαν ένός Ικατομμυρίου μάρκων τουλάχιστον. Ό  Hill έν Λονδίνω 
κέκτηται βιολίον άξίας 40,000 μάρκων.

Ή  Ιπ ίδ ρ α ο ις  τή ς  φ α ντα σ ία ς  ¿ n i τή ς  υ γ ε ία ς  το ν  σώ ματος. 
Πόσον μεγάλη εΤναι ή  έπί τής ήμετέρας ψυχής έπίδρασις της άναγνώσεως, 
ολίγοι άγνοούσι. Δυστυχώς όμως ετι όλιγώτεροι φροντίζουσι περί τής 
άληδείας ταύτης, ήν αύτοί έν έαυτοΤς άναγνωρίζουσι καί όμολογοΰσιν. Ή  
δύναμις, ήν ή  άνάγνωσις έξασκεϊ έπί τής ήμετέρας ψυχής, ιδία κατά τούς

παρόντος χρόνους, καδ’ οδς ή τυπογραφική τέχνη πολλω περισσοτέρων δει
νών ή  άγαδών γίνεται πρόξενος τοΐς άνδρώποις, εΤνε τόσον μεγάλη, ώστε 
ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς άξιόλογον δέμα ιδιαιτέρας πραγματείας διεξο- 
δικωτάτης. Αρκεί νά άναφέρωμεν ένταύδα τό παράδειγμα τού διαβοήτου 
γενομένου δολοφόνου F rancesconi, όστις έν Βιέννη διά τρόπων δολίων 
προσελκύσας εις τό δωμάτιόν του χρηματοκομιστήν τινα, έφόνευσε καί Ιλή- 
στευσεν αύτόν, έν τώ δικαστηρίω δέ ώμολόγησεν ότι παρεκινήδη πρός τό 
κακούργημα τούτο έκ τής άναγνώσεως ένός κεφαλαίου τής μυδιστορίας τού 
Gcrstàcfcer. Έ ν  ετει 1S86 κασεδικάσδη έν Παρισίοις κακούργος τ ις  ονό- 
ματι B arb ier, όστις άπέπνιξε διά των χειρών τό δύμά του καί εΤτα το 
έκρέμασε διά σχοινιού άπό τής δοκού, όπως φανη ώς άπαγχονισδέν αύτο- 
βοάλως. Ε νώ π ιον  τού δικαστού ώμολόγησεν ό κακούργος ουτος ότι ελαβεν 
αφορμήν πρός τό κακούργημα Ικ  τής άναγιώσεως τής έπιφυλλίδος παρι- 
σιανής τίνος έφημερίδος. Γνωστή εΤναι ή  έπιρροή, ήν έξήσκησεν ό ,,Βέρ- 
δερος“ τού ΓκαΤτε εις τάς εξημμένα; κεφαλάς τών συγχρόνων του, γνω
στόν δέ τυγχάνει ώσαύτως, ότι ή  C harlotte  Corday δι’ άναγνώσεως παρ- 
εκινήδη πρός τόν φόνον τού M ara t. Έ ν  Παρισίοις ηύτοκτόνησεν έσχάτως 
διά δηλητηρίου ή σύζυγος τού βαρώνου P résen t, άφοΰ ειδε τήν „G eor
ge tte“ τού Σαρδού — ή νεαρά αύτη γυνή τοτε μόλις ένόησε πόσον ήτο 
λυπηρόν, ότι είχε μητέρα άτιμον.

νΕτι μδλλον αξιοπερίεργοι είναι αί περιπτώσεις έκεΤναι, έξ ών κατα
φαίνεται ότι έρεδιστικά τής ψυχής μέσα εχουσι πολλα'κις τάς ίσχυροτάτας 
έπί τού σώματος έπιδράσεις. Είναι γνωστόν ότι διά τη? άναγνώσεως ια
τρικών βιβλίων προκαλοΰνται πολλάκις έκεΤναι άκριβώς αι νόσοι, περί ων 
τά  βιβλία πραγματεύονται καί ό κ  άντιστροφως — Ιδνξ. παρά τοΐς υστερι
κούς — ή δεραπεία γίνεται δ ι’ άπλουστάτων, ουδόλως έπί τού σώματος 
έπενεργούντων, άλλά τήν φαντασίαν μόνον σκοπίμως διεγειρόντων μέσων. 
Δύο ή  τρία κοχλιάρια υδατος μεμιγμένου μετ’ άλλης τινός άδώας ούσίας 
(γλυκίσματος κτλ.), ολίγα άβλαβή καταπότια, καί πρός τούτοις ή διαβε- 
βαίωσις ότι τ ά  φ ά ρ μ α κ α  τα ύ τα  ¿9ερά πεναα ν  π ά ν τα ς  το ν ς  ¿κ τής  
α ντή ς  νόσον π ά σ χ ο ν τα ς  — καί ιδού αίφνης τό δυστυχές γύναιον Ιγει- 
ρόμενον εκ τής κλίνης έν πληρέστατη ΰγιεία καί άνδηρότητι.

Τρανότατον παράδειγμα περί τής δαυμασίας δυνάμεως ήν έχει ή  φαν
τασία έπί τού ήμετέρου σώματος εΤνε τό έξης: Ό  δουξ Νικόλαος τής Φερ- 
ράρας έπασχεν ύπό περιοδικού πυρετού. Ό  ευνοούμενος του Γονέλλης, 
άκσύσας ότι τό άριοτον μέσον κατά τής νόσου ταύτης εΤναι ό αίφνήδιος 
φόβος (ή εκπληξις), άπεφάσισε νά ίατρεύση τόν κύριόν του διά του μέσου 
τούτου. Άνεκοίνωσε τό σχέδιο'ν του είς τινα άλιέα, κατώρδωσε νά εξέλδη 
μετά τού κυρίου του εις περίπατον παρά τήν όχδην τού ποταμού, καί ένή) 
ό δούξ περιεπάτει μηδέν ύποπτεύων παρά τήν κρηπίδα τού ποταμού, οίδη- 
σεν ό Γονέλλης καί έκρήμνισεν αύτόν είς τά υδατα, ποιών συγχρόνως νεύμα 
πρός τόν άλιέα. Ό  αλιεύς έξήγαγε τόν δούκα έκ τού ύδατος, καί τό δε- 
ραπευτικόν μέσον τού Γονέλλη επέτυχε δαυμασίως — ό πυρετός έξέλιπεν 
εντελώς. ’Αλλά διά  τόν Γονέλλην τό  πράγμα έλαβε λυπηρότατον τέλος. Ό  
δούξ, όστις ήγάπα πολύ τόν ευ’νοούμενόν του, ήτο έντελώς πεπεισμένος 
περί τής άγαδής αύτού προδέσεως, άπεφάσισεν όμως νά τόν έκπληξη καί 
αύεός, χάριν αστεϊσμού, καί τόν παρέδωκεν είς τό δικαστήριον, ένδα κατε- 
δικάσδη είς δάνατον. Ό  Γονέλλης έφυλακίσδη, ή άπόφασις τού δικαστού 
έγένετο αυτό) γνωστή, ό ίερεύΐ προσήλδεν όπως τόν παρηγόρηση. Κατά 
τήν ήμέραν τής δανατικής έκτελέσεως συνέρρευσαν πάντες οί κάτοικοι τής 
Φερράρας είς τόν τόπον τής καταδίκης. .Πάντες επίστευον, όπως καί αϊτός 
ό Γονέλλης, οτι ή δανατική έκτέλεσις εμελλε νά γείνη πραγματικώς, μόνος 
8ε ό δήμιος έγνώριζε τό μυστικόν τού δουκός, καδότι είχε λάβη παρ’ 
αύτού τήν διαταγήν, άμα γονυπετήσαντος τού Γονέλλη έπ ί τού ικριώματος, 
νά χύση όπέρ τήν κεφαλήν του ένα κάδον ύδατος. 'Ο  Γονέλλης άναβάς 
έπί τό ικρίωμα ήρξατο έπιμαρτυρόμενος έτι άπαξ, ο"τι ό σκοπός τής πρά- 
ξεώς τον ήτο ή  άπαλλαγή τού δουκός άπό τής νόσου. ΕΤτα προσηυχήδη, 
έγονυπέτησε, καί ό δήμιος εχυσε τό ύδωρ έπί τήν κεφαλήν του. Ό  δυσ- 
τυχής Γονέλλης κατεπεσεν έν άκαρεϊ νεκρός. Ε ίς μάτην έγένοντο πασαι αί 
δυναταί προσπάδειαι πρός άναζωογόνησίν του: δεν δπήρχε πλέον σωτηρία! 
Ό  δούξ Νικόλαος έπένδει καί εδλίβετο καδ’ δλον του τόν βίον διά τόν 
ολέδριον αστεϊσμόν.
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Ή  κυρία Δαμφρεβίλλ, πλούσια χη'ρα έκ Παριβίων, διέτριβε πρό 
τινων ετών επί τινας χειμερινά« εβδομάδας εν Λονδίνο^, παρά τή φιλική 
οικογένεια τραπεζίτου τίνος, ύφ’ ου είχε προσκληθή. 'Γπό των ξενιζόντων 
αυτήν ταχέως έγνωρίσθη μέ διαφόρους κύκλους τής υψηλής κοινωνίας καί 
συχνάκις προσεκαλεΐτο εις παντός είδους πανηγύρεις καί οίκ.ογενειακάς 
διασκεδάσεις.

Εσπέραν τίνά είχε προσκληθή είς οικογενειακήν τινα εσπερίδα, / εις 
τήν όποιαν οί ξενίζοντες αυτήν φίλοι δεν ήδυνήθησαν νά λάβωσι.μέρος 
ενεκα αΐφνηδίου τινός κωλύματος. Άφου έτελείωσεν ό χορός περί τό με
σονύκτιον, ή κυρία Δαμφρεβίλλ ήθέλησε ν’ άπελθη εις τήν κατοικίαν της 
παρά τώ  τραπεζίτη, άλλ επειδή ό καιρός ήτο βρομερός καί χιονώδης, 
ήναγκάσ^ νά έπιβη άμάξης τινός, ήν οί ύπηρέται έμισθωσαυ τή διαταγή 
του οικοδεσπότου εκ τής πλησιεστάτης δημοσίας πλατείας. Δυστυχώς ο 
οικοδεσπότης δεν ,ήδυυήθη να συνοδεύση αυτήν, επειδή οί λοιποί ξένοι δεν 
εΤχον είοέτι αναχώρηση. Ή  κυρία Δαμφρεβίλλ άνέβη μόνη έπί τής άμά- 
ξης, οΰδενα κίνδυνον ύποπτεύουσα· εφόρει πολυτελεστάτην ενδυμασίαν του 
χοροΰ καί ήτο κεκοσμημένη διά λαμπρότατων άδαμάντων, ένεκα δέ του 
ψύχους Ισκεπάζετο με" πολυτιμότατου διφθέρινον επενδυτήν. Ό  αμαξηλά
της, ίδών τά πολυτιμότατα ταυτα κοσμήματα τής κυρίας, καί άναλογισθεις 
τό σκότος τής προκεχωρηκυίας νυκτός, τήν Ιρημίαν των οδών καί τήν παν
τελώς ανύποπτου άαεριμνησίαν τής κυρίας, άπεφάσισε νά έπωφελη'όή τήν 
έκτακτον ταύτην ευκαιρίαν. Άποκλίνας από τής όδοΰ τής^άγούαης είς τήν 
κατοικίαν τής εν λόγω κυρίας, εΤχεν ήδη προχωρήσει είς έρημόν τινα συν
οικίαν του Λονδίνου, ¿τε δέ μετά τινας στιγμάς ή  κυρία Δαμφρεβίλλ άπο- 
ροδσα διά το μήκος του ταξειδίου άνε’αυρε τόν καλύπτοντα τούς όφθαλ- 
|αο>ύς της πέπλον ^καί παρετηρησε διά τοΰ παραθύρου της άμάξης τό μέρος 
ενθα εύρίσκετο, ειδε μετ’ έκπλήξεως, ότι /  όδός ήγεν είς τά  εξω τής πό- 
λεως καί δή είς όλως έρημον καί σκοτεινόν τόπον. νΕκρουσε λοιπον σφο- 
δρώς τό πρός τήν θέσιν του αμαξηλάτου βλέπον παράθυρου καί διέταξεν 
αυτόν νά σταματήση. ’Επειδή όμως ό αμαξηλάτης δέν ύπήκουσεν είς τήν 
προσταγήν της, άλλ απ’ εναντίας ήλαυνεν ετι μάλλον τόν ταχέως καλπά- 
ζοντα ίππον του, ή κυρία Δαμφρεβίλλ άπέσπασε τόν επί του προσθίου 
τοίχου κρεμάμενον πίνακα, περιέχοντα τό τιμολόγιου καί τόν αριθμόν τής 
άμάξης, καί συντρίβουσα τάς ύέλους των παραθύρων ήπείλει μεγαλοφώνως 
τόν άμαξηλάτην ότι, 5ν δέν επεστρεφεν αμέσως εις τήν κατοικίαν της, θά 
τόν κατήγχελλεν είς την άστυνομίαν παραδίδουσα τόν άποσπασθεντα πί
νακα. 'Ο  αμαξηλάτης τότε, είτε διότι ειχε φθάση είς τό μέρος όπερ έξ- 
ελεξε πρός διάπραξιν του εγκλήματος είτε διότι ένόμιζεν ότι α ί άπειλαί 
τής κυρίας δέν τω έπέτρεπον πλέον μακροτέραν αναβολήν, έπήδησεν άπό

της θέσεώς του καί παρουσιάσθη είς την μίαν θυρίδα τής άμάξης. Κατά 
τήν αυτήν στιγμήν κατώρθωσεν εύτυγώς ή κυρία Δαμφρεβίλλ, κρατούσα 
στερεώς τόν πίνακα είς τάς χεΐρας, να πηδήση έκ τής έτέρας θυρίδος καί 
ώθησασα τήν προ αύτης εύρισκομένην ακλείδωτου θύραν ενός κιγκλιδώ
ματος νά εισέλθη είς περίφρακτον τινα χώρον, -τόν όποιον ανεγνώρισεν εκ 
των πολυαρίθμων ξύλινων σταυρών καί πλακών, ότι ητο κοιμ^τηριον.

Άλλά καί δ άμαξηλάτης είσήλθεν άμέσως μετ’ αυτήν εις τον περί
φρακτον τοΰτον χώρον. Κατεδίωκεν αύτήν έπιμόνως, διότι εγνώριζεν ότι 
δεν έπρόκειτο πλέον περί τής επιτυχίας η ματαιώσεως τοΰ σχεδίου του, 
άλλά περί τής σωτηρίας της ελευθερίας. του ίσως δέ καί 'τ ή ς  ζωής του. 
Ή  κυρία Δαμφρεβίλλ εΐχεν ευτυχώς πρρτρέξη του διώκτου αυτής κατά 
μικρόν τ ι διάστημα, ή δέ νύξ ήτο τόσον σκοτεινή ώστε καί ή  άπόστασις 
ολίγων βημάτων ήρκει νά καταστήση αύτήν αόρατον είς τά όμματα του 
διώκοντος αύτήν άμαξηλάτου. Αίφνης ή φεύγουσα κυρία άπώλεσεν ΰπό 
τούς πόδας αύτης τό στερεόν έδαφος καί έβυθίσθη είς ανοικτόν τινα τά 
φον, όστις εμελλε τήν επομένην ημέραν νά κάλυψη τό πτώμα τεθ’-εώτος 
τίνος. Ή  κυρία Δαμφρεβίλλ ενόησεν άμέσως ότι ό τάφος ουτος ήτο τό 
μόνον άσυλου δπερ ήδύνατο νά την άποκρύψη άπό τών δμμάτων του κα
κούργου άμαξηλάτου, καί διά τοΰτο ούδεμίαν κραυγήν έξεπεμψεν. Ειχεν 
άφανισθη άμέσως ώς σκιά άπό τών ομμάτων του αμαξηλάτου,· όστις διέ- 
βαινε πλησίον τοΰ κρύπτοντος αύτήν τάφου, χωρίς νά τήν παρατήρηση. Ή  
κυρία Δαμφρεβίλλ εσώθη.

Κατά το λοιπόν μέρος τής νυκτός εκείνης περιεφέρετο ό αμαξηλάτης 
είς τό νεκροταφείου πρός άναζήτησιν τής γυυαικός, έκ τών χειρδν τής ■ 
όποιας έξηρτατο ή δπαρξίς του. Άλλοτε μέν διά φοβερών απειλών προσ- 
επάθει νά τήν έκφοβίση,' άλλοτε δέ δια θέρμοτάτων παρακλήσεων νά τήν 
κάμψη, διαβεβαιών αύτήν δι’ άγιωτάτων όρκων ότι, αν έλάμβανεν οπίσω. 
τόν άριθμόν τής άμάξης καί τό τιμολόγιου, θά  τήν έφερεν είς τήν κατοι
κίαν της χωρίς ούδόλως να τήν βλάψη. Άλλ’ ή κυρία Δαμφρεβίλλ εμενε 
σιωπηλή καί ακίνητος ώς πτώμα έν τώ τάφω της. ’Ε π ί τέλους, άφοΰ 
ή νύξ παρήρχετο καί ηρχιζε νά ύποφώσκη, ήναγκάσθη ό άμαξηλάτης νά 
εγκαταλίπη τό νεκροταφείου καί νά φροντίση διά τής φυγής περι τής σω
τηρίας τού.

Ή  κυρία Δαμφρεβίλλ έμεινεν έν τω τά^ω  κεκρυμμένη^ μέχρι τής 
πρωίας. Δύο ώρας μετά τήν άναχώρησίν της εκ> τοΰ κοιμητηρίου, ή κατ
αγγελία κατά τοΰ κακούργου άμαξηλάτου και ό αριθμός καί τό τιμολο'γιον 
τής άμάξης του ευρίσκοντο είς τάς χεΐρας τής αστυνομίας τοΰ Λονδίνου, 
έντός δέ της αύτης ημέρας ό άμαξηλάτης συνελήφθη. καί μετ’ ού πολύ 
κατεδικάσθη είς πολυετή φυλάκισιν. Ν . Β.

--------------  ---

κ. Ν . Μ. είς Κάϊρον. Κατά λάθος άνηγγεί- 
λαμεν ύμίν έν τω προηγούμενο) άρθ. ότι οι κληρο- 
θησώμενοι αριθμοί θά δημοσιευθωσιν έν τώ 9" αρθ. 
Ή  δημοσίευσις αυτών γενήσεται έν τω 10“ άρθ. 
όστις θά  φέρη τήν άπό 15/27. Μάίου ήμερ. 
—  Διδάσκαλον εν Κεφαλληνία, Αι ¿νομαστικαί 
à π α τέ ρ α ς , ό κόρακας  κτλ. σχηματίζονται έκ 
της αιτιατικής του ενικού, ουχί τοΰ πληθυντικού. 
Το ς  εινε νεα κατάληξις τής ονομ. τών αρσ. (πρβ. 
τό θηλ. ή μ η τέ ρ α  κτλ.). ’Ε κ τής γενικής, καθ’ 
ίσον γνωρίζομεν; δέν σχηματίζεται όνομαστική. 
Τό έν Κεφαλληνία (ή) ‘ν τρ ο π ή ς  lev τή φρ. εινε 
ν τρ ο π ή ς)  φαίνεται καί ήμΐν παράδοξος τύπος όνο- 

μαστικής, ούχ ηττον όμως δυνάμεθα νά έξηγήσω- 
μεν το g τής όνομ. ώς προσκολληθέν έκ παρεν- 
νοήσεως τής συχνής φράσεως; εινε ντροπή ’ς τόν 
δείνα ή δείνα (εινε ‘ν τρ ο π ή  ’ς τόν εαυτό σου, 
'ν τρ ο π ή  ’ς  νειδτά σου κτλ.), όπως καί έκ τής 
συχνής φρασεως: κ ρ ίμ α  ς  το ν  αν&ρα>πο, κ ρ ίμ α

’ς  τή ν  ¿ξνπνά δα  το ν  κτλ. δύναται κάλλιστα 
παρά τό) λαώ νά σγηματισθή σύν τώ χρόνω ή 
όνομαστ, κ ρ ίμ α ς  (κριμας τόν άθρωπο!) Τοιαύτη 
προσκόλλησις τοΰ ς  καί τοΰ ν  εινε συνηθεστέρα 
έν αρχή τής λέξεως, τών συμφώνων τούΐων άνη- 
κόντων εις τά άρθρα τό ν  καί το νς  π. χ. Έ κ  τής 
συνήθους φράσεως ’ς  τό ν  ώ μο (βαστάω ’ς τόν 
ώμό μου κτλ.) Ισχηματίσθη έν Κεφαλληνίας ονο
μαστική δ νώμος ( =  ό ώμος)· έκ τοΰ πηγαίνω’ς 
τούς'Ιλάοους ίχωρίον έν Κεφαλληνία) έσχηματίσθη- 
ή ¿νομ. Σουλάροι ( =  ’Ιλάροι). ‘Έ ντα ΰθά  ,άνάφέ- 
ρομεν καί το πασίγνωστου Σ τ α μ π ο ν λ  εκ . τοΰ .'ς 
τή ν  π ό λ ί.  Όνομαστική έκ τής. κλητικής, ή μάλ
λον αύτή ή κλητική άντί ¿νομαστικής εμεινε μόνον 
είς τάς λέξεις π α π π ά  καί π ά τ ε ρ ,  όταν άμέσως 
έπονται ταύταις τά κύρια όνόματα τών ιερέων .ή 
μοναχών π . χ. Ό  παππα-Νικόλας, όπαππδ-Γιάν- 
νης, 0 πάτερ Άγγελος, ό1 πάτερ ’¿εραφίμ κτλ. — 
κ Ε . Κ. εις ’Αλεξάνδρειά. Ιυνεμορφυίθημεν. —

Άνωνυμω είς Άγχιάλω. Ή  ύπόθεσις δέν εγει ως 
ύμέΓς νομίζετε, καί διά τούτο σας συμβουλευομεν, 
όπως είς τό εξής εισθε μετριοφρονεστεροι, αφοΰ 
δέν γνωρίζετε νά εκτιμήσητε τάς θυσίας τών άλλων. 
— Δεσπ. Α. Δ. είς Βάρνην. Έλήφθησαν καί τά 
αίτηθέντα θά  λάβητε. — κ. I. Δ. Κ. έν Ρέθυμνον. 
’Επιστολή μας προηγείται. — κ. Α. Κ. Α. είς Βορ- 
δοσάνή, Ένεγράψαμεν, έλη'φθησαν καί σας εύχα- 
ριστοΰμεν. — κ. Γ. Κ. είς Τραπεζοΰντα. Έ λ ή 
φθησαν καί αι εικόνες άπεστάλησαν. — κ. Δ. Π. 
είς Κρίβολακ. ’Αποροΰμεν διά τήν άπώλειαν. — 
κ. Μ. Μ. είς Μελιτούπολιν. Ένεγράφη καί ό έν 
Συμφερουπόλει. — κ. Κ. Δ. Κ . είς Προύσαν. Έ λ ή 
φθησαν καί αί εικόνες άπεστάλησαν. — κ“' .  Κ. Σ. 
είς Μεσσήνην. Έλήφθησαν. — κ. Μ. A. Β. είς 
Γαλάζιου. Ένεγράψαμεν καί σας εύχαριστοΰμεν. 
Περί τοΰ άλλου ζητήματος φροντίζομεν, άλλά μή
πως τοΰτο εξαρταται μόνον άπό ήμας; ή αίτια 
δέον νά ζητηθή άλλαχοΰ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ’Αρχή ίστορία καί παράδοσις τοΰ κώδωνος. — Τ ό ασμα τής χελιδόνας. Διήγημα έκ τοΰ βίου ΰπό Δρ. Φρειδερίκου^ Αύ- 
γούστου Λουδοβίκου Θεινεμιάννου. — Ή  άγωνία τοΰ άεροναύτου.' — Ό  Δαίμων. Διήγημα ύπό I. I. Κρασσεβσκυ (συνέχεια). — ΙΙινακοθηκη, ητοι ερμη
νεία τών εικόνων. — Ποικίλα. ( ’Αγγλικά νοσοκομεία. >— Πρόβλημα. Πλώϊμον θεατρον. — Οί ύπηρέται τοΰ αύτοκράτορος τής Σινικής. —  Παρά
δοξος λίμνη. — 'Η  άρχαιοτάτη έφημερίς τοΰ κόσμου, τ -  Λίαν ένδιαρερουσα δίκη. — Άφωνος ώς ιχθύς. —  Τοκετός έξαδύμων. — Κορσικανικά
ήθη. — Κοΰκλαι τοΰ ’Εδισώνος.) — ’Επιστήμη καί Καλλιτεχνία. (Νεον ισπανικόν δραμ».. — Αίμόρροια τής βινός. — Ή  ριικροτάτη έφημερίς του 
κόσμου. — Αιτία τής άδεξιότητος. — Πολύτιμα βιοΐία. — 'Η  επίδρασίς τής φαντασίας έπί τής υγείας τοΰ σώματος.) —  Ο Σωτήριος τάφος. — 
Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Πρίγκηψ Φερδινάνδος Χοενζόλλερν. Διάδοχος τής 'Ρουμανίας (Ιν σελ. 113). — 'Η  ύνειροπολοΰσα. Είκώυ ύπό Η. Coomans 
(έν σελ. 117). —  Παράδοξος φιλία. Είκών ύπό Η . L eu tem ann  (έν σελ. 121).
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