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Χ Ρ Η Σ Τ Α Κ Η Σ  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Σ .

Έ ν  αρχή της παρούσης εκατονταετηρίδος γεγονότα 
σπουδαία έτελέσθησαν υπέρ της άναγεννήσεως τοΰ Ε λ λ η ν ι
κού έθνους, άνδρες δέ φιλογενεϊς και φιλόμουσοι ούκ ολί
γοι άνεφάνησαν. Ή  έξιστόρησις τοΰ βίου τών άνδρών τού
των αποτελεί σελίδας τιμαλφείς, τής Ιθνικής ήμών ιστορίας· 
Ή  Ή πειρος μάλιστα διά τόν μέγαν και άτελευτητον αριθ
μόν τών τοιούτων άνδρών τιματα ι έχΐ τοσοΰτον, ιόστε καί 
τό όνομα ίυακύρος δικαίως άπενεμήθη αυτή. Τ ά  τέκνα τής 
εύάνδρου Ηπείρου όπου γής καί άν διατελώσιν. οίανδήποτε 
περιουσίαν καί άν έχωσι, φη
μίζονται δ ιά  τάς πολλάς αυ
τών άρετάς καί τήν πρός τήν 
πατρίδα άδολον αυτών άφο- 
σίωσιν καί έθελοθυσίαν. Με
ταξύ τών ανδρών τούτων τήν 
πρώτην θέσιν κατέχει ό παρ’ 
ήμών βιογραφούμενος, γνω
στότατος τώΠανελληνίω άνήρ,
Χρηστάκης Ζωγράφος.

I.
Έ π ί τή ς κλιτύος όρους 

ύψικαρήνου διήκοντος άπό 
Βορρά πρός μεσημβρίαν, μέ
ρος δέ άποτελοΰντος τή ς κεν
τρικής ορεινής τής Ηπείρου 
διακλαδώσεως κεΐται τό  Χω- 
ρίονΚεστοράτιον, βλέπονχατά 
νότον πρός τό Άργυρόκαστρον 
καί αποτελούν τήν πρωτεύου
σαν, ούτως είπείν, τοΰ τμήμα
τος τής Ληντζουρίας. Κ λίμα 
εύκραές καί υγιεινόν, φύσις

Κ Λ Ε ΙΩ . ΤΟ Μ Ο Σ Ε ’.
ΧΡΗΣΤΑΚΗ2 ΖΩΓΡΑΦΟΣ.

πλουσία καί μαγευτική, άπλότης καί αύστηρότης περί τά  κοι
νωνικά ή θ η  καί ανυπόκριτος ευσέβεια άποτελοΰσι τ ά  κύρια 
προσόντα δΓ  ών διακρίνεται καί εξέχει τό  χωρίον τοΰτο της 
’Ηπείρου. Έ ν  τώ Χωρίω τούτω προ άμνημονεύτων έτών 
έζη αρχαία καί πλουσία οίκογένεια γνωστή ύπό τήν έπωνυ- 
μίαν Μ ιινρρος Ζω γράφος. Ταυτης τής οίκογενείας γόνος 
έπιφανής έστιν ό Χρηστάκης Ζωγράφος. Ουτος έγεννήθη έν 
Κεστορατίω τήν 6. δεκεμβρίου 1820 ύπό πατρός Βίκτωρος 
Ζωγράφου καί μητρός Ζωής Κΰρου. Τόν πατέρα αύτοΰ

Βίκτωρα εύρίσκομεν περί τάς 
άρχάς τής παροΰσης εκατον- 
ταετηρίδος τιμώμενον τά  μά
λιστα παρά τφ  φαλάριδι τής 
Η πείρου Ά λή Πασια, άλλά 
μηδέποτε άποδεχθέντα ώς έκ 
τοΰ χαρακτηρος αύτουκαίτής 
άκρας πρός τήν πατρίδα αγά
πης, νά γίνη όργανον τών σχε
δίων τοΰ άνδρός έκείνου- ό 
Βίκτωρ Ζωγράφος καί ό αδελ
φός αύτοΰ Τέλιος, προύτίμων 
μάλλον νά μένωσι μακράν τής 
’Ηπείρου καί νά είναι έκτε- 
θειμένοι είς πολλάς, ώς έκ 
τοΰ Γιαννιτσαρισμοΰ κακου
χίας καί καταπιέσεις ή νά κα- 
τέχωσι τά  πρωτεία ώς οπαδοί 
πιστοί τοΰ Άλή Πασι % καί συν- 
αντιλήπτορες τών πράξεων αύ
τοΰ έν τή  πατρίδι αυτώ ν εμ

πορευόμενοι έν Κωνσταντινου- 
πόλει άπό έτών ,καί τιμώμενοι 
μεγάλως παρά ,τοίς ίσχύουσι 
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δέν έπεδίωκον τόν πολοτάραχον καί κυβερνητικόν βίον, ώστε 
καί τιμά ς προσενεχθείσας αύτοΐς παρά τού τότε τά  μάλιστα 
ίσχυοντος παρά τώ  Σουλτάνα) Ίβραήμ Πασιά Σερεζλή ήρνή- 
δ·ησαν ν’ άποδεχθώσιν. ‘Ο Ίβραήμ. πασιάς προέτεινεν αυτοΐς 
νά ονομασθώσιν όσποδάροι τής Μολδαυΐας καί Βλαχίας καί 
ήτο έτοιμος καί ό Αυτοκρατορικός ίραδές, άλλ’ ό Βϊτος Ζω
γράφος έπέμεινεν άρνοΰμενος καί παρακαλών τον φίλον του 
ν’ άφήση αυτόν νά έφησυχάζη καί τον άπαλλάξη τοιαυ- 
της τιμής.

*0  αυστηρός καί υπερήφανος χαρακτήρ του Βίττου 
Μπόρρου, ώς κοινώς άπεκάλουν αυτόν, μίαν μόνην είχε φιλο
δοξίαν, νά κράτη τό ’Ηπειρωτικόν όνομα υπεράνω πάσης τα- 
πεινότητος καί κολακείας καί νά έργάζηται τιμίως καί άνε- 
χιλήπτως έν τω  έργω αυτού, παρέχων τήν αρωγήν αότοΰ 
καί σύμπραξιν είς πάντα πατριώτην καί όμογενή.

Τον μονογενή αυτου υίόν μετά τής μητρός εΐχεν έγκα- 
ταλείψει Ιν τ ή  πατρίδι κατά τήν κρατούσαν συνήθειαν.

II.
Τ ά  πρώτα Ιτη  του παιδικού του βίου ό νέος Χρηστάκης 

διήλθεν έν Κεστορατίω φοιτών εις τά  κοινά σχολεία τής 
πατρίδος του καί άνατρεφόμενος υπό τής μητρός αυτου έν 
ευ’σεβεία, αυστηρότητι ηθών καί δικαιοσύνη· ένδεκαετής δε 
γενόμενος, άπεστάλη τό  1830 είς Ιωάννινα καί ένεγράφη 
μαθητής τή ς τότε άκμαζοΰσης σχολής τών Ίωαννίνων υπό 
τήν διεόθυνσιν Γεωργίου του Αίσωπου, είχε δε καθηγητάς 
’Αναστάσιον τον Σακελλάριον καί τόν ιερομόναχον Χρύσαν
θ ο ν  κατοικεί δε παοά τω  άρχιμανδρείφ υπό τήν έπιτήρησιν 
καί περίθαλψιν τών τότε φημιζόμενων επί μητρική στοργή 
σεβασμίων καλογραιών. Δύο καί ήμισυ έτη διακουσας 'Ε λλη
νικά μαδήματα έν Ίωαννίνοις, διεκρίνετο μεταξύ τών συμ
μαθητών αότού δ ιά  τε τήν ευφυΐαν καί έπιμέλειαν καί δ ιά  
τήν είς τ ά  μαδ^ήμοε-τ« καί την αρετήν προκοπήν. Αλλ’ ό 
πατήρ, μή έπιθυμών νά εχη μακράν τόν υίόν μετεκαλέσατο 
τούτον μετά  τής μητρός είς Κωνσταντινούπολή τό 1833, 
όπου καί διέμεινε μέχρι του 1877. Έ ν  Κωνσταντινουπόλει 
παρά τή  πατρική Ιστία καί υπό τήν περίθαλψιν του πατρός 
καί τής μητρός έγαλουχέΐτο ό νέος Χρηστάκης τά  Ε λληνικά  
•γράμματα καί τήν έγκύκλιον παίδευσιν τών χρόνων έκείνων 
υπό τήν έποπτείαν καί έπίβλεψιν του ίερομονάχου Αγαπίου 
τού αγιορείτου, διατελέσαντος ύστερον αντιπροσώπου του 
αγίου ’ Ορους έν Φαναρίω· έδιδάχ&η δ ! κατ’ οίκον καί τά  
στοιχεία τής τουρκικής καί ιταλικής γλώσσης παρ’ ειδικών 
διδασκάλων καί άνεπτύσσετο έν τή  παιδεύσει εκάστοτε βελ- 
τιοόμενος. Ά ίλ ά  τό  μεν ή βροτολοιγός πανώλης, τό  δε ή 
παρά τού γαμβρού τού Σουλτάνου Χαλήλ πασιά, υπουργού 
τότε τών στρατιωτικών, δυσμένεια πρός τόν Βΐττον Ζωγρά
φον καί τόν αδελφόν αυτού, ήνάγκασαν τόν νέον Χρηστάκην 
νά διακόψη Ινωρίτερον τάς σπουδάς καί έγκαταλείψη αυτάς.

π ι
Έ φ ηβος γενόμενος ό νέος Χρηστάκης Ζωγράφος έτράπη 

αμέσως είς τόν πρακτικόν βίον μόνος καί ασχέτως τού πα
τρός αυτού έργαζόμενος μετά τίνος Ιτέρου του συμπατριώ
του τού Μ ιχαήλ Δήμου ίδρόσας μικρόν έν Γ αλατά  τραπε
ζιτικόν κατάστημα’ μετά  μικρόν δε υπολειφτείς μόνος ώς 
έκ τού θανάτου τού συνεταίρου του κατώρθωσεν έν βραχεί 
χρονικό) διαστήματι δ ιά  τής όξυδερκείας καί τή ς φιλοπονίας 
του να ευδοκίμηση έπί τοσούτον, ώστε νά συγκαταριθμήται 
μεταξύ τώ ν πρώτων τραπεζιτών καί νά τιμάτα ι οΰκ ολίγον.

δ ιά  δέ τής διακρινοόσης αυτόν δραστηριότητος καί ευφυΐας 
καί τών έπιτυχών τραπεζιτικών καί οικονομολογικών αυτου 
έπιχειρήσεων, ανύψωσε τον οίκον αυτού είς τήν πρωτίστην 
περιωπήν καί μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου ευρέ&η έπί κεφα
λής δλων τών τραπεζιτών έν Κωνσταντινουπόλει λαβών μέρος 
είς τά  πλεΐστα της Τουρκικής Κυβερνήσεως δάνεια καί είς 
άλλας έπιχειρήσεις, συνέστησε δέ καί ίδρυσε μετά καί άλλω ν. 
τήν Γενικήν Ε τα ιρ ία ν τού ’Οθωμανικού Κράτους καί τήν 
Ε τα ιρ ία ν τών Τροχιοδρόμων Κωνσταντινουπόλεως. Ή  έν 
τα ΐς έργασίαις αυτού προορατικότης, τό  συνετόν καί έν πάσιν 
έσκεμμένον, ή αδάμαστος αυτού ένεργητικότης καί τό απο
φασιστικόν, χαρακτηρίζουσιν αυτόν έν πάσαις αυτού ταΐς 
πράξεσιν. Αί οίκονομικαί αύτού γνώσεις καί τό  ανεπίληπτου 
έξετιμώντο μεγάλως καί υπό της ’Οθωμανικής Κυβερνήσεως, 
διετέλει δε πάντοτε μέλος τής έπί τού προϋπολογισμού έπι- 
τροπής καί έτυχε τών άνωτάτων αΰτοκρατορικών τιμών καί 
έπί τώ ν τριών τελευταίων Σουλτάνων, λαβών τ,ον τίτλον τού 
Βαλια καί τιμηθείς δ ιά  τής μεγάλης ταινίας του Μετζιτιέ.

IV.
"Οσον δε έν τφ  τραπεζιτικά αυτού σταδίω ηύξανε τι

μώμενος έν Κωνσταντινουπόλει, τοσούτον δεν έπαύετο λαμ- 
βάνων άπό τού 1860 μέρος σπουδαΐον καί ένεργόν είς τά  
τού Γένους καί τ ή ς ’Εκκλησίας πράγματα καί παρέχων εαυ
τόν έν τοΤς πρώτοις ήθικόν καί υλικόν άντιλήπτορα καί αρω
γόν είς πάντα. Έ ν  τε  τα ΐς Γενικαΐς Συνελεύσεσι τής ’Εκ
κλησίας καί τω μικτώ Έ θνικώ  συμβουλίω καί έν τα ΐς έπι- 
τροπαΐς καί έφορίαις τών φιλανθρωπικών καί έκπαιδευτικων 
καταστημάτων καί σχολείων κατείχε τήν πρώτην θέσιν έν 
πολλαΐς καί έπί πολλά ετη πρόεδρος καί ένεργόν μέλος δια- 
τελέσας· ή φωνή αυτου ευκρινής καί σαφής, ό λόγος αυτού 
πλούσιος είς έπιχειρήματα καί κρίσεις, ήκούοντο μετά παρα
δειγματικής .σιωπής, πάντες δέ άνεύρισκον εν αυτω τόν 
ευσεβή Χριστιανόν, τόν φιλάνθρωπον πολίτην καί τόν θερ
μόν τών Ιλληνικών γραμμάτων καί τής Ε λληνικής παιδείας 
θαυμαστήν καί προστάτην. "Ο τε δέ ό φίλος καί συμπατριώ
της αύτού ‘Ηρακλής ό Βασιάδης τήν τών Συλλόγων είς μέ
σον ιδέαν έφερε πρός διάδοσιν τών γραμμάτων καί τής έπι- 
στήμης είς τούς έν τη  ’Ανατολή λαούς, άνευ διακρίσεως 
καταγω γής, γλώσσης, ή θρησκείας, ό Κ “'  Χρηστάκης Ζω
γράφος πρώτος προσήλθεν αρωγός καί συναντιλήπτωρ δούς 
σάρκα καί όστα είς τό  μέγα αυτό έκπολιτιστικόν καί έκ- 
παιδευτικόν έργον δ ιά  πρώτην φοράν συνεκεντρώθησαν έν 
Κωνσταντινουπόλει καί κατέστησαν ταύτην άληθή εστίαν 
τών γραμμάτων καί κέντρον έκπαιδευτικής κινήσεως έν Τουρ
κία, οί οπαδοί τού έμχολαίου καί λογίου Έρμου μετά κατα
πληκτικής άμφότεροι δραστηριότητος καί φιλογενείας έργα- 
ζόμενοι πρός έπιτυχίαν τού έκπολιτιστικού τούτου σκοπού. 
Έ κ  τού συνδυασμού τούτου προέκυψεν είς μέσον ό έν Κων- 
σταντινουπόλει 'Ελληνικός φιλολογικός Σύλλογος, υπέρ οδ 
ό Κ '5 Χρ. Ζωγράφος προσήνεγκε καί προσφέρει καδ’ έκάστην 
οόκ ευκαταφρόνητα ποσά, υποστηρίζει δέ καί συντρέχει καί 
πλεΐστα άλλα έκπαιδευτικά έν τή  ’Ανατολή κέντρα. "Ιδρυμα 
μεγαλοπρεπές τω  Συλλόγω έν μέσω τής Κωνσταντινουπόλεως 
ΐδρυται τό πλεΐστον δαπάνη τού Κ 01’ Ζωγράφου, δστις είναι 
καί ό μέγας αυτού ευεργέτης καί είς όν κατά τήν είκοσι- 
πενταετηρίδα άπενεμήδησαν τιμαί έκτακτοι υπό του Συλλό
γου στήσαντος έν τ ή  μεγάλη αυτού αίδούση τήν προτομήν 
αυτου έκ μαρμάρου καί κατασκευάσαντος μετάλλων φέρον 
τήν είκόνα τού μεγάλου ευεργέτου, όπως τό όνομα αυτοΰ
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στενώς τώ  Συλλόγω συνδεδεμένον έτι στενώτερον συνδεδή 
είς αίώνα τόν άπαντα, κατά τήν έκφρασιν αυτού τού προ
έδρου τού Συλλόγου έπί τής είκοσιπενταετηρίδος αυτού. 
Δέν υπάρχει Σύλλογος ή έκπαιδευτικόν κατάστημα, σχολεΐον 
ή ορφανοτροφεΐον έν τ ή  ’Ανατολή ή  αλλαχού είς ό δέν παρ- 
έσχε τόν οβολόν του.

V.
Δέν υπήρξε δέ μόνον ό αρωγός καί άντιλήπτωρ τών 

σωματείων τούτων, ό προστάτης καί συντηρητής αυτών, 
αλλα καί παρέσχε τά  υλικά μέσα πρός έμψύχωσιν καί προ- 
αγωγήν τών 'Ελληνικών γραμμάτων έν γένει I δ ιά  τής 
ίδρύσεως τής Ζω γραφείου Β ιβλιοίλήχης ιερός εχδοαιν τών  
‘Ελλήνω ν Π οιητώ ν χα'ι Σ υγγραφέω ν, υπέρ ών κατέδηκε 
παρά τή  Έ δν ικ ή  Τραπέζη τή ς 'Ε λλάδος τό ποσόν τών. 
Φρ. 182,974.85, ώς κεφάλαιον άδικτον καί αναφαίρετου, 
έκ τών έτησίων τόκων τού οποίου έκδίδονται κατ’ έτος οί 
Έ λλη νες συγγραφείς- 2°" δ ιά  τής ίδρύσεως άπό τού 1873 
τού Ζωγραφείου διαγωνίσματος έν τώ  Έ λληνικώ  Φιλολο
γική  Συλλόγω πρός συλλογήν τών ζώντωυ μνημείων έν τή  
γλωσση τού Ε λληνικού λαού, έπί χορηγία κατ’ έτος φρ. 2,300 
πρός βράβευσιν δέκα συλλογών, αίτινες καί έκδίδονται ιδιαι
τέρως- 3'”' δ ιά  τής ίδρύσεως Ζωγραφείου διαγωνίσματος έν 
Παρισίοις καί έν Μονάχω τής Βαυαρίας πρός ένίσχυσιν τών 
'Ελληνικών γραμμάτων καί βράβευσιν Ιτησίως διά φρ. 1000, 
τών καλλιτέρων πρός τούτο συγγραφών, είς οίανδήποτε γλώσ
σαν καί άν είναι συντεταγμέναι καί 4°' δ ιά  τής συνδρομής 
καί ΰποστηρίξεως παντός ετέρου έργου ή πραγματείας υπέρ 
τών Ελληνικώ ν γραμμάτων συντεταγμένης.

VI.
Ά λλα δέν ήρκέσδη είς ταύτα καί μόνα' ή έν Κωνσταν- 

τινουπόλει τελούμενη παιδευτική κίνησις, ής τήν ζηλωτήν 
έπενέργειαν έπί τε  τής νύν καί τής μελλούσης καταστάσεως 
τής έδνικής παιδείας ούδείς δά  διαμφισβητήση, εφερεν είς 
τό μέσον τήν ανάγκην ίδρύσεως καί συστάσεο>ς Διδασκα
λείων. Σύλλογοι, έφοροι, λόγιοι, καί πάντες οί επιτετραμ
μένοι τήν διοίκησιν καί έποπτείαν τών παιδευτικών πραγμά
των τού γένους ήμών ώσεί δ ι’ ενός στόματος άπέΒωκαν τήν 
παιδευτικήν ήμών καχεξίαν είς τήν έλλειψιν μεδοδικής καί 
πρός τά ς  άρχάς τής νεωτέρας παιδαγωγικής συμφώνου παι
δείας' πρός έμπέδωσιν δέ καί έφαρμογήν των παιδαγωγικών 
αρχών καί μεδόδων, έδεωρήδη, καί δικαίως, ή ιδέα τής συ- 
στάσεως Διδασκαλείων ώς τό  κυριώτερον αυτών μέλημα. 
Ό  Κ"5 Ζωγράφος κατείδε σαφώς τήν ανάγκην ταύτην καί 
έσπευσε νά άναδεχδή τό  μέγα καί ευγενές έργον τής συ- 
στάσεως τοιούτων έν Ήπείρω· άποβλέψας δέ είς τό γεγονός 
ότι τό έργον τής ήδικής διαπλάσεως τή ς νεολαίας άπό- 
κειται κατ’ έξοχήν είς τήν μητέρα καί ότι άληδών μητέ
ρων διδάσκαλοι έπίσης έλλείπουσι, δέν ήρκέσδη είς άπλουν 
τών άρρένων Διδασκαλείου, αλλά προαγαγών αυτό κατήρ- 
τισε ¿¿ιδααχαλίίον διπλούν προωρισμένον είς τήν μόρφωσιν δ ι
δασκάλων άμφοτέρων τών φύλω ν έδραν δέ τού διττού τού
του Διδασκαλείου, έξελέξατο πάνυ σκοπίμως τήν ίδίαν αύτού 
πατρίδα, ου μόνον άποδιδους ουτω τά  τροφεία αυτή, όπου 
είδε τό  πρώτον τό  φώς καί έψέλισε τά  πρώτα γράμματα, αλλά 
καί δ ιότι έπαρκώς υπό τής πείρας μαρτυρεΐταί ότι διδασκα
λεία μέλλοντα νά διαπλάσωσι τάς ψυχάς νέων καί νεανίδων 
προορισμένων νά άφιερώσωσιν Ιαυτοός είς τό ευγενές έργον 
τής διαπαιδαγωγήσεως τού λαού σπανίως έπιτυγχάνουσιν έν

πόλεσιν, όπου ή έξις πρός τό  ζήν τρυφερώς πληροί τήν ψυ
χήν τών νέων μειζόνων αξιώσεων. Ούτως ίκανά μέν ποσά 
έδαπάνησε πρός οικοδομήν νέων καί καταλλήλων κτιρίων, 
τό ποσόν δέ τών φρ. 27,600, κατ’ έτος χορηγεί πρός συν- 
τήρησιν αυτών άπό τού 1873. Τριάκοντα νέοι καί άλλαι 
τόσαι νεάνιδες υπότροφοι έν τοΐς Διδασκαλείοις έξ όλης τής 
’Ηπείρου τής τε  παλαιάς καί τής νέας διαιτώνται, ιδία αύ
τού δαπάνη, έν αυτοΐς καί έξέρχονται διδάσκαλοι καί διδα- 
σκάλισσαι καλώς καί σεμνοπρεπώς μεμορφωμένοι.

m
Τοιαύτα τά  κυριώτερα αυτού έργα- δυναται δέ τ ις  νά 

εΐπη έν συνολω ότι από τού I860 μέχρι σήμερον ούκ έπαό- 
σατο παρέχων άφθόνως τόν οβολόν αύτού προς σόστασιν 
καί διατήρησιν σχολείων καί διδασκαλείων, υποτρόφων καί 
σπουδαστών, διαγο*νισμάτων καί έκδόσεων καί παντός ό,τι 
έχει σχέσιν πρός τά  'Ελληνικά γράμματα καί τάς έπιστή- 
μ'ας. Ίδρυσε καί έπροίκισε τό έν Νεοχωρίω τού Βοσπόρου 
Ζωγράφειον ΙΤαρθεναγωγεΐον, συνέδραμε σπουδαίως τό έν 
Πέρα ΙΙαρθεναγωγεΐον τής Παλλάδος καί πάντα σχεδόν τά  
έν Κωνσταντινουπόλει καί ταΐς έκαρχίαις Σχολαρχεία καί 
Γυμνάσια καί δ ι’ ίσοβίου διαγωνίσματος υποτροφίας έ/ίσχυσε 
τήν έν Χ άλκη Θεολογικήν Σχολήν. ΦιλάνΟ-ρωπος ών δέ φύσει 
διανέμει τόν πλούτον αυτού, όπου άνάγκη παρίσταται, όπου 
άτυχή ακούονται δώματα, έφ’ ω υπό μέν τού οικουμενικού 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως άνεκηρόχθη Μ έγας τον  
Γένους χαΐ τή ς  Ε χχλη σ ία ς  ευεργέτης, δ ιά  πρώτων δέ πα
ρασήμων έτιμήδ-η υπό τής Γαλλικής, Βαυαρικής καί Ισ π α 
νικής Κυβερνήσεως.

V III.
Καί ένόσω μέν διετέλει έν Κωνσταντινουπόλει, τά  ’Εκ

κλησιαστικά καί έκπαιδευτικά ήμών πράγματα, ήσθάνοντο 
τήν ίσχυράν αυτού χεΐρα, τον μέγαν αΰτών προστάτην. ’Εκ
κλησία καί Σύλλογοι, φιλανθρωπικά καί έκπαιδευτικά Ιδρύ
ματα εϊχον έν αύτω τόν ισχυρόν αυτών άντιλήπτορα· άλλ’ 
άπό τού 1877 έγκατέλειπε τόν τόπον έν ω έμεγάλωσε καί 
ήνδρώδ-η καί ύπερ ου τοσούτον είργάσθη όχι μόνον δ ι’ εαυ
τόν, άλλά καί υπέρ τών άλλων. Έ λθώ ν δέ είς Γαλλίαν καί 
έγκατασταθείς έν Παρισίοις, όπου καί νύν διαμένει, καί μα
κράν τής προσφιλούς αύτω πατρίδος δέν έλησμόνησεν αότήν, 
άλλά διατελεΐ πάντοτε ένήμερος τής πνευματικής καί ήθι- 
κής τών ομογενών του άναπτύξεως καί ού παύεται παρέχων 
προθόμως πάσαν ηθικήν καί υλικήν αρωγήν.

IX.
Κ ατά  τό  πρώτον έτος τής έν Παρισίοις διατριβής του 

έξέμαθε τήν γαλλικήν γλώσσαν υπό καθηγητήν τόν γνω
στόν συγγραφέα πολλών φιλοσοφικών πραγματειών Κ 51’ Em. 
F ernere· πολλάκις δ ’ ήκουσαμεν αυτόν νά έκφράζηται ευ
μενέστατα υπέρ τή ς Γαλλίας καί τού Γαλλικού έθνους, πρός 
ό τρέφει Ιδιαιτέραν συμπάθειαν καί ου έκτιμά μεγάλως το 
φιλελεύθερον, τό φιλόπατρι, το  φιλόκαλον, τό φιλομαθές, τό 
μεγαλοφυές καί τό μεγαλόψυχον, έν οΤς διακρίνεται ό Γαλ
λικός λαός. Α λλά  καί οί 'Ελληνισταί παντός έθνους ευμε
νέστατα έκφράζονται περί αυτου· ό πολύς E gger όμιλών 
περί 'Ε λλάδος καί τών άνδρών αυτής έγραφε τ ά  έξης αξιο
μνημόνευτα „avons-nous en France beaucoup de Mécènes 
comme ce banquier de Constantinople Christaki Zographos, 
qui verse l’a rgen t à  pleines m ains partou t où il voit orga·
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niser une association utile au progrès des études, ouvre 
des concours, fa it préparer à ses frais pour l’éducation de 
la jeunesse une collection des classiques de l’antiquité!“ 
Τελεβταΐον ακόμη ό σοφός W eil, όμιλών περί τής έκδόσεως 
των Ελλήνω ν ποιητών καί συγγραφέων και Ιδίως των Φοι- 
νισσών του Εύρυπίδου έν τω „Journal des savants“ χαρίστησι 
ταυτην une oeuvre vraim ent nationale qui fa it le plus grand 
honneur au Syllogue de Constantinople e t en particulier 
à Mr. Christaki Zographos, dont la noble générosité s’in 
spire d’un zèle ardent pour le progrès de l’instruction par- 
tnis ses com patriotes 'Ο  δε C hrist έγραφε τω Συλλόγω 
„παντός έπαίνου αξία Ιστίν ή έλευδεριότης καί γενναιοδωρία 
τοϋ Κ -  Χρηστάκη Ζωγράφου, ήν θαυμάζω έτι μάλλον, 
έπειδή σπανιώταται τοιαυται ένδαρρύνσεις των έπιστημων

φαίνονται παρ’ ήμ~ν · ένταϋδα έχουσι τά  τοιαυτα μονοπώ- 
λιον οί ήγεμόνες μόνον οί ίδιώται όμως και αυτοί οί πλου
σ ιό τα τα  νομίζουσιν ότι ίκανά πράττουσιν άγοράζοντες μόνον 
τά  βιβλία των συγγραφέων, δι’ ο καί ή δωρεά του Κ"“ Χρη
στάκη Ζωγράφου έστίν όντως βασιλική.“

Κ αδ’ όλου δέ είπεΐν δεν παρέρχεται έτος έν ω νά μή 
γίνηται ύπέρ των φιλομουσων μεγαλοδωρεών του Χρηστάκη. 
Ζωγράφου εύφημος λόγος καί έν Γαλλία καί έν Γερμανία 
καί έν ’Α γγλία καί ’Αμερική. Τ ά  περικαλλή μνημεία, άπερ 
ανήγειρεν εις τάς Έ λληνίδας Μούσας δεν κατέχουσι στενόν 
τινα χώρον, άλλα πανταχοΰ πάρεισι καί θαυμάζονται υπό 
των απανταχού Ε λληνιστώ ν, οίτινες τιμώσιν έξόχως τόν 
άνδρα καί εύρίσκονται έν στενή σχέσει καί άλληλογραφία 
μετ’ αυτοί».

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Δ Ι Η Γ Η Μ Α
υπό ΜΑΤΙΑΛΗΣ ΣΕΡΑΟ.

Τό διήγημα τούτο δεν εΐνε Ιδικόν μου. Α λλος μοί τό 
διηγήδη καί μοί τό έπανέλαβε πολλάκις κατά παράκλησίν 
μου. Κ ατά  τάς μακράς τοϋ βέρους μετά μεσημβρίαν ώρας, 
κατά τάς άτελευτήτους τοϋ χειμώνος εσπέρας έλάμβανον 
χαμηλόν τ ι  δρανίον καί έκαδήμην παρά τούς πόδας τής μη- 
τρός μου, στ/)ρίζουσα τήν κεφαλήν έπί των γονάτων της. 
Ή  μήτηρ μου έδώπευε διά τής λεπτής καί έλαφράς χειρός 
της τήν άγρίαν κόμην τής άτιδάσσου κεφαλής μου καί μοι 
διηγείτο μικράς Ιστορίας Ικ τής Ε λλ ά δος, της ωραίας ήμών 
μεμακρυσμένης πατρίδος, πρός ήν ήσδανόμε8·α έγκάρδιον καί 
διακαή πόδ-ον έκείνη μέν πόδ·ον πλήρη αναμνήσεων, έγώ δέ 
διάπυρον πό&ον έλπίδων. — Πλήν τώρα ή μήτηρ δεν υπάρ
χει πλέον μεταξύ των ζώ ντω ν νυν τά  παράπονα, αί έλπίδες, 
τά  πάντα οϊχονται. — Α λλά σιγά, σιγά βομβοϋσιν έτι έν 
τή  ψυχή μου αί ίστορίαι έκειναι.

Ή  επομένη, όπως κα'ι αί άλλαι πάσαι, είναι άληδινή.

Μαόρη φαίνεται ή νήσος Αγια-Μαιρα.
Ό  πλέων έξω εις τό  ίόνιον πέλαγος εκλαμβάνει αυτήν 

ώς μελαγχροινόν, άγονον καί άκατοίκητον βράχον. . Ή  πό
λις, ή πεδιάς, παρουσιάζονται μόλις όπισ&εν γωνίας τινός 
γης: Μικρά, έπί ηφαιστειώδους αποχρέμματος έκτισμένη πό
λις, δ ίς υπό έκρήξεως σχεδόν παντελώς καταστραφεΐσα, καί 
προσδοκώσα νέαν, παντελή καταστροφήν καί άφανισμόν έν 
τοΐς δαλασσίοις κυμασιν ή χώρα κεκαλυμμένη υπό αμπέλων 
καί ελαιώνων. Οί κάτοικοι τής νήσου είναι κτηματίαι, έμ
ποροι, γεωργοί καί άλιεΐς. Ε κ ε ί εμπορεύονται μέ τήν στα
φίδα, τον μικρόν έκείνον, μέλανα, βοτρυώδη καρπόν, τόν 
οποίον ή Άλβιών αγοράζει κατά εκατομμύρια, όπως αρτύση 
τά  άρτοκρέατά τ-ης. Οί πλούσιοι έμποροι πέμπουσι τούς 
υίούς των ,,χάριν των σπουδών των“ εις Λονδΐνον, οί δ'ε νεα- 
νίαι ουτοι έπανέρχονται, έν ηλικία είκοσιπέντε περίπου έτών, 
μετά τά ς σπουδάς των είς τήν νήσον, όπως αφιερωδώσιν εις 
τήν σταφίδα. Αί θυγατέρες των πλουσίων άνατρέφονται έν 
τινι παρδεναγωγείω έν ΓΙαρισίοις καί έπιστρέφουσι δεκαοκτα- 
έτιδες είς τήν πατρίδα , όπως υπανδρευδώσιν έμπορόν τινα

·) Έ κ  γερμανικής μεταφράσεων έκ του ,,Fior di Passione“, G. Galli, 
Editore, Milano,

σταφίδων.' Ή  μικρά αότη, μέλαινα σταφυλή, ή  τόσον ήδεία 
τήν γεϋσιν εις τά ς άγγλικάς icovtiyyaç, αποτελεί τόν δε- 
μέλιον λίδον τής ευδαιμονίας, τής αγάπης, τής όλης υπάρ- 
ξεως έν τή  νήσω Άγια-Μαόρα.

Κ αί όμως ή Καλλιόπη Σταύρου έμίσει τήν σταφίδα έκ 
βάδους ψυχής καί καρδίας. Ή  Καλλιόπη ήτο κόρη υψηλού 
αναστήματος, εύμορφος, είκοσαέτις, έχουσα παραδόξως με- 
λάγχρουν πρόσωπον υπό τό χρυσοϋν χρώμα κόμης ξανδής, 
καί παραδόξους, πρασινίζοντας όφ&αλμούς. Καί αυτή είχε 
λάβη έν Παρισίοις τήν ανατροφήν τη ς , ανατροφήν άγονον 
καί έπιπόλαιον. 'Η  ψυχή της είχε μείνη κεκλεισμένη. ’Εν 
τζ> παρδεναγωγείω αί αλλόκοτοι καί εύδυμοι φίλαι της, με 
τό  καταστρεπτικόν γαλλικόν πνεύμα των, τ ή  εΐχον κατα- 
στήση γελοίαν τήν Ε λ λ ά δ α , τούς "Έλληνας, τον Λόρδον 
Βύρωνα, τόν Χάύδε, τους κλέφτας καί τήν σταφίδα. Έ π ειτα  
δέ τή  έδωκαν ν’ άναγνώση τό ευφυές έκείνο, είλικρινες καί 
προδοτικόν σύγγραμμα τοϋ Edmond About: ,,Η  σύγχρονος 
"Ελλάς“ (La grèce contemporaine).

Αυτό τό  ζωντανόν πϋρ τοϋ γελοίου εΐχεν αποςηράνη έν 
αυτή πολλά πράγματα. "Η Καλλιόπη εΐχεν άπαρνηδή τα  
όνειρα έκείνα τά  νεανικά, καί εΐχεν έπιστρέψη είς τήν σιω
πηλήν νήσον, χωρίς νά μαρτυρήση τ ί  ήγάπα καί τ ί  απηχδ·α- 
νετο- άλλ’ έπί τοϋ νεανικού προσώπου της εμεινεν εντετυ- 
πωμένη ή σοβαρά έκείνη έκφρασις τοϋ κορου καί τής αηδίας 
ψυχής μή ευχαριστημένης. ’Ή το ύπερήφάνος, άλλά έτι συχ- 
νότερον αδιάφορος. ’Ενίοτε ήκοόετο παράχορδος έν τή  συν- 
διαλέξει σαρκαστικός τις γέλως τής Καλλιόπης, άλλ έπί 
τών χειλέων της ουδέποτε έπλανατο μειδίαμα. Απο καιρού 
είς καιρόν έφαίνετο κακή καί δυσπροσήγορος' έ τ ι συχνότερον 
παρεμόρφου τήν λεπτήν γραμμήν τοϋ στόματός της, χασμω- 
μένη αγενούς — κόπωσις μέχρι δανάτου, παντελής άπογοή- 
τευσις διέλυε τήν ώραίαν τοϋ προσώπου της έκφρασιν.

"Η Καλλιόπη Σταύρου έστερεΐτο φυσεως ποιητικής. 
Εΐχεν ήδη μνηστήρα καί δά  τόν υπανδρεύετο ήσύχως καί 
άνευ άντιστάσεως. "Ο μνηστήρ αυτής ήτο σταφιδέμπορος, 
υψηλός τό ανάστημα, ισχυρός τό σώμα, μέ προεξέχοντα οστά 
τώ ν παρειών, χρώματος έρυδροϋ κλίνοντος πρός τό  μελάγ- 
χρουν. Τό ήλιοκαές πρόσωπόν του είχε χρώμα κεραμεοϋν, 
τό  γένειόν του ήτο μέλαν, οί όφδ·αλμοί του ήσαν ωσαύτως 
μελάνες καί κείμενοι έντός βαδέων κοιλωμάτων, οί δέ δάκτυ
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λοί του τυλώδεις. νΗ το κατά δεκαοκτώ έτη πρεσβύτερος 
τής μνηστής το υ - τοιαυτα συνοικέσια εΐνε έκεΤ λίαν συνήδη. 
Γεννάδας τό ήδος, πλούσιος, απλοϊκός όμιλον φριχωδώς 
τήν γαλλικήν, τήν δέ αγγλικήν καχηλικώς καί άγοραίως, 
ήγάπα τά  Ιταλικά άσματα καί τόν οίνον τοϋ Πόρτου, έξ- 
εδείαζε τήν σταφίδα, ήτο έξαίρετος γαμβρός καί 8·ά έγί- 
νετο αξιόλογος σύζυγος. Έ κα μνε τόν έρωτα είς τήν Καλ- 
λιόπην Σταύρου κατά τρόπον όσον τό  δυνατόν σκαιότερον, 
αυτή δέ τόν έδέχδη χωρίς αποστροφήν, άλλά καί χωρίς ευ- 
χαρίστησιν. ’Ολίγον κατ’ ολίγον, είς τούς βαδυτάτους μυ- 
χους τής καρδίας της, μετέπεσεν έκ τής αδιαφορίας είς παν
τελή άναισδησίαν. Αί νύκτες αυτής ήσαν κεναί ονείρων.

Τήν άνοιξιν, κατά τόν άνδηρόν μάϊον, ήλδεν είς τήν 
νήσον Άγια-Μ αυρα ό Παύλος δε-Ίω άννας, νεανίας είκοσι- 
οκταετής, όλίγον τ ι  Δαλματός καί ολίγον "-’Ιταλός τήν κατα
γωγήν, άνατραφείς έν Λονδίνφ, έν Παρισίοις, καί έν Φλω
ρεντία. ’Ή το  φίλος τών συχνών ταξειδίων, ποιητής κα 
πλούσιος· τρεΐς άρμονικαί όψεις τού έγωϊσμοϋ. "Οπως. ή 
αρμονία γείνη καδαρά κκί πλήρης — ήτο καί ώράΐος! Τό 
λευκόν πρόσωπόν του είχε ζωηράν τινα ωχρότητα. 'Η  κατά- 
μαύρη πυκνή καί βοστρυχώδης κόμη του, όμοιάζουσα ούχί 
πρός τήν κόμην τοϋ παιδός Ίησοϋ άλλά πρός τήν τοϋ Νέ- 
ρωνος, παρεϊχεν αύτω άσυνήδη τινά καί ίδιόρρυδμον οψιν, 
τήν όψιν αρχαίου τινός δεοΰ. Οί λεόντειοι ο’φδαλμοί του 
διέψευδον ένίοτε δ ιά  τοϋ βλοσυροϋ βλέμματός των τήν γλυ- 
κύτητα του προσώπου, τήν ήπιότητα τών χαρακτηριστικών 
του. — Έ τ ι  μάλλον ή ωραίος, ήτο επαγωγός. Τοιοϋτοι άν- 
δρες άρέσκουσιν έξόχως είς τά ς γυναίκας. Έ μ ειδ ία  πολύ 
σπανίως, άλλά μέ τό  μειδίαμα εκείνο, όπερ συμπληροΐ τήν 
γλώσσαν τών όφδαλμών καί υπογραμμίζει τάς λέξεις. "Η 
φωνή, τό  άκαταμάχητον έκεΐνο δέλγητρον, ήτο σοβαρά καί 
βαρεία. "Ωμίλει ολίγον. 'Ο σάκις ό έν8·ουσιασμός έδόνει τούς 
λόγους του, έγίνετο κάτωχρος αντί νά κοκκινίζη.

'Ο  Παύλος εμεινεν έν τη  νήσω έξ ιδιοτροπίας πανούρ
γου ταξειδιώτου, άπεχδανομένου τά ς μεγάλας πόλεις. νΕφερε 
πρός τούς πλουσίους τής νήσου συστατικά γράμματα. Ουτοι 
ΰπεδέχδησαν αυτόν μετ’ εύνοιας. ’Εκείνοι βεβαίως οί με- 
λαγχροινοί, φιλόπονοι, άμουσοι Έ λληνες, οί λίαν ισχνοί καί 
λίαν έκιχειρηματικοί, Ιδεώρουν μετά τίνος αορίστου φόβου, 
μετά τίνος δυσπιστίας τόν λευκόν τοϋτον, ευ’τυχή, φυγόπονον 
ποιητήν, όστις, υπερήφανος καί πλούσιος, ήτο πλήρης γυναι
κείας μαλδακότητος, σιωπηλός καί μυστηριώδης. — Α λλ’ 
αύτός τούς μετεχειρίζετο μέ τήν πραότητα έκείνην έν τή  
συμπεριφορά, τήν φιλοφρονητικήν, έκείνην προδυμίαν, τήν έπι- 
φυλακτικήν έκείνην έγκαρδιότητα, ήτις προσελκύει καί δε
σμεύει τά ς ψυχάς. Ούτως ώστε έπί τέλους τόν ήγάπων μέ 
τήν ελληνικήν έκείνην παραφοράν, ήτις ομοιάζει τόσον πολύ 
πρός τήν ίταλικήν.

Ε ίς τα ς ωραίας νεάνιδας δέν έκαμνε τόν έρωτα, ή 
μάλλον, τόν έκαμνε είς όλας, μή έξαιρουμένης τής Καλλιό
πης Σταύρου.

'Οσάκις διήρχετο έφιππος τά ς οδούς τής Άγια-Μαόρας, 
ωραίος καί κομψός ίππεύς, έχαιρέτιζε φιλοφρόνως καί μέ 
βλέμμα έκφραστικόν πάσαν νεάνιδα, σπεύδουσαν πρός τόν 
εξώστην. Έ γραφεν ωραιότατους στίχους είς τά  λευκώματά 
των, αρμονικούς καί περιπαδεΐς στίχους έμβάλλοντας είς 
συγχυσιν καί αμηχανίαν έκείνας, πρός άς ήσαν αφιερωμένοι. 
Κατά τά ς διασκεδαστικάς έκδρομάς έπλανατο ένίοτε είς τά  
αλση μετά τίνος τών νεανίδων, αλλά περί έρωτος ουδέποτε 
ώμίλει πρός ούδεμίαν. Διήρχετο ευχαρίστως τάς 8·ερινάς

νύκτας έν υπαίδ-ρω, περιδιαβάζων υπό τά ς ευώδεις π ρ ά τσ α ς , 
άλλ’ ούδείς ήδύνατο νά είκάση είς ποίαν άπέβλεπον οί νυ
κτερινοί του περίπατοι.

Ε ίς τήν οίκίαν Σταύρου έπήγαινε συχνά. Αλλ’ ήτο το- 
σοϋτο μετριόφρων καί ευδιάκριτος, τοσοϋτον αξιαγάπητος έν 
τή  απλότητι αύτοϋ, ώστε έν τή  οίκογενεία ταότη ήγάπων 
αυτόν μέχρι λατρείας. Έ λάμβανε μέρος μετά ζωηροϋ έν- 
διαφέροντος εις τάς έμπορικάς υποδέσεις τοϋ Σπυρίδωνος 
Σταύρου, τοϋ πατρός’ τής Καλλιόπης. Ή τ ο  ό έμπιστευτι- 
κ ίς  φίλος τοϋ Νικολάου Σταύρου, αδελφού τής Καλλιόπης. 
Έ τραγοόδει συνοδεύων μέ τό κλειδοκύμβαλου ιταλικά άσματα 
δ ιά  τόν Διο/υσιον Κατάργην, τόν μνηστήρα τή ς Καλλιόπης. 
Οί ύπηρέται τον ήγάπων ωσαύτως μέχρι λατρείας. Μόνον 
ή Καλλιόπη, κατά τήν συνήδειάν της, ουτε τον ήγάπα ουτε 
τόν έμίσει. Διετήρει τήν συνήδη στάσιν τη ς , δυσηρεστη- 
μένη, περιφρονητική, απογοητευμένη, σιωπηλή.

Ό  Παύλος τήν έξήταζεν έπισταμένως, δέλων νά έξερεΟ- 
νήση τ ά  βάδη τής ψυχής αυτής Προσεπάδει νά κρούση 
όλας αυτής τάς χορδάς όπως άκουση τήν αρμονίαν τής καρ
δίας ταΰτης. Αλλ’ ούδέν έκραδαίνετο έν αυτή. Ε ίς μάτην 
ώμίλει είς αυτήν περί τής ’Ιταλίας, περί τής δείας καί άρω- 
ματώδους ’Ιταλίας, έν ή ό βίος διά τοϋ έρωτος λαμβάνει 
όλα αυτού τά  χρώματα. Ε ίς μάτην περιέγραφεν αυ’τή  δ ιά  
τών δελκτικωτέρων χρωμάτων τήν ξανδήν Δαλματίαν μέ 
τάς ευ’ρώστους γυναΐκάς της, τήν ξανδήν Δαλματίαν, η’ν 
λούει μελαγχολικώς ό ψυχρός, άγριος, καί ούρανόχρους 
Αδρίας. Η Καλλιόπη ήκροάτο άπλώς. Έ νίοτε έκίνει τά  
χείλη της ή πνοή ειρωνικού τίνος μειδιάματος. "0  Παύλος 
παρετήρησε τούτο καί έπαυσε τά ς προσπαδείας του. "Η 
Καλλιόπη τόν ήρέδιζε, τόν έξώργιζε, καί κατέστρεφε τήν 
ολύμπιαν αύτοϋ άταραξίαν.

Η δη δέ, έπειδή έ8·εώρει αυτήν ώς έπιπόλαιον καί μα- 
ταιόφρονα, έφερεν αυτή τά ς γαλλικάς έφημερίδας, τά  άσματα 
τών νεωτάτων μελοδραματίων, καί τ ά  νεώτατα βιβλία. Άνε- 
γίνωσκον αυτά μαζή. Αύτός είχε λαμπράν απαγγελίαν, καδ’ 
ήν ή φωνή του ύχέτρεμεν ΰχό παραδόξου τινός ταραχής. 
Αύτη ήκουε τά ς άλλοκότους περιγραφάς, τάς έρωτικάς σκη- 
νάς, είτε ψυχραί ήσαν είτε σοβαραί καί καυστικαί, άλλ’ Ιφαί- 
νετο μή άκροωμένη. "Ως έπί τό πλεΐστον έφαίνετο ότι πάντα 
ταϋτα προύξένουν είς αύτήν αηδίαν καί κόρον. Ανέσπα 
τούς ώμους, ώς υπό αηδίας κατειλημμένη, άλλ’ ούδεμίαν 
λέξιν έπρόφερεν.

'Ημέραν τινά ήσαν μόνοι. Από μιας έβδομάδος ό Διο
νύσιος Κ ατάργης ήτο είς τήν έξοχήν, χάριν τού τρυγετοϋ 
τής σταφίδος, όστις γίνεται τόν ίούλιον μήνα. 'Ο  Παύλος 
άνεγίνωσκε γαλλικόν τ ι  βιβλίον, ερωτικόν μυδιστόρημα, ένω 
ή Καλλιόπη ήκροάτο. Αίφνης διέκοψε την άνάγνωσιν καί 
τήν παρετήοησεν είς τό  πρόσωπον. Έ κάδητο  ωχρά, κεκλει- 
σμένους έχουσα τούς όφδαλμους. Ό  Παύλος, νικηδείς υπό 
τής ύπερηφανίας του, έκλινε πρός αύτήν τολμηρώς όπως τήν 
φιλήση είς τ ά  χείλη. Α λλ’ αίφνης οί πρασινίζοντες οφδαλ- 
μοί ήνεώχδησαν εύρέως καί διεπέρασαν αύτόν μέ βλέμμα 
τοσοϋτον παγετώδες, ώστε όπισ8·οχωρήσας έκλεισε τό  βι- 

.βλίον καί άπήλ8·ε χωρίς νά εΐπη ούδέ λέξιν.
Μίαν άλλην φοράν έδοκίμασε νά όμιλήση πρός αύτήν 

περί τέχνης. Ε ίς τό βάδος τοϋ φαιδρού έκείνου όρίζοντος 
δπισδεν τοϋ ίονίου πέλαγους ίδρυε καί πάλιν δ ιά  τής δερ- 
μής καί πλαστικής του εύγλωττίας τούς δαυμασίους έκεί- 
νους ναούς μέ τάς λεπτοτάτας γραμμάς, μέ τό άδάνατον 
κάλλος των, τά ς πόλεις έκείνας τάς πλήρεις φωτός καί έρω·
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τος, τά ς στοάς έκείνας, έξ ών έξήρχετο ή διδασκαλία περί 
τοδ υψίστου ιδεώδους. Έ τ ι  μακρότερον, είς το  βάδ-ος της 
είκόνος, έζωγράφει τήν ' άπερίγραπτον εκείνην φύσιν, έν η τα  
πάντα ήσαν θεία , τά  δένδρα, τ ά  άνθη, οί ποταμοί: έν η 
πεντακισχίλιοι θεοί κατώκουν ένα 'Ο λυμπον, Ιν ή οί γάμοι 
μεταξύ ουρανού και γης έπλήρουν τον «ίθέρα μέ τήν απει
ρίαν του πάθους καί τοδ έρωτος. Ά λλ’ ¿κείνη έμενεν αναί
σθητος προς πάντα ταδτα. — 'Ο  Παύλος αποθαρρυνθείς 
¿σιώπησε, με πικρίαν είς το στόμα καί ξηρασίαν είς τ ά  χείλη.

Βραδύτερου, περί τά  μέσα τοδ θέρους, ώμίλησε κατά 
πρώτην φοράν μ ετ’ αυτής περί έρωτος. Ουδέποτε πρότερον 
εΤχεν όμιλήση ουτε μετά τής Καλλιόπης ουτε μ ετ’ άλλης 
τινός περί τοδ έρωτός του. Τό πρόσωπον τοδ ποιητοδ έγί- 
νετο σκληρόν καί ακίνητον, οσάκις ή συνδιάλεξις έφθ·ανεν 
είς το θέμα τοδχο. Εσπέραν τινά παρασυρθείς υπό τίνος 
έμπνεύσεως, παραφερομ.ενος οπουδήποτε ήγεν αυτόν ή ευκί
νητος καί εγωιστική φϋσις του, διέκοψε τήν περί τούτου 
σιωπήν. Το ζήτημα ήρέθιζε καί ένθουσίαζεν αυτόν. Ώ ς  
ρυαξ ήφαιστείου έξερρεον αί ίδέαι, φωτειναί, ότέ μέν αμφι
βολίας πλήρεις ότέ δέ περιφρονήσεως. 'Οσάκις άντέφασκε 
προς εαυτόν, τό  παρετήρει καί έξήγει αμέσως τήν άντίφασίν 
του. Το παράδοξον έλαμπεν ώς ’ Ιρις είς όλα του τά  χρώ
ματα. Παν δ,τι ένέκλειεν ή ψυχή του, άφήκε νά Ικρεύση 
με τήν όρμήν χειμάρρου. Ή  φωνή του ότ'ε μεν ήτο ασθε
νής καί υποτρέρ.ουσα, ότέ δε ήχηρά καί βαρεία- οί οφθαλ
μοί του περιεστρέφοντο πλανώμενοι ώς οφθαλμοί προφήτου- 
συνώδευε δ'ε τους λόγους δ ι’ ίσχυρών χειρονομιών. Έπέρανε 
τόν λόγον του λέγων δτι μίαν μόνην έχομεν όδόν πρός τον 
βίον, αδτη δέ εΐνε ό έρως- μίαν μόνην όδόν πρός τήν από
λυτον ευδαιμονίαν, αυτη δέ εΐνε ό έρως- μίαν μόνον ατραπόν 
πρός τόν θάνατον, καί αυτη εΐνε ό έρως. Ή  Καλλιόπη τόν 
ήκουεν ώς πρότερον.

Ή τ ο  δεκέμβριος. Έ ν  τή  οίκία τοδ Σταύρου ήτο χορός. 
Ή  έσπερίς έδίδετο πρός τιμήν τοδ Παύλου δε - Ιωάννα, 
όστις ήτοιμάζετο ν’ άναχωρήση δ ιά  τήν ’Αγγλίαν. "Ολαι 
αί ώραϊαι κυρίαι, όλαι αί ώραιαι δεσποινίδες ήσαν παροδσαι. 
Τ ίς οϊδε πόσαι έξ αυτών θ’ άνεστέναζον ίσως διά τόν ξένον 
¿κείνον, όστις άνεχώρει τοσουτον απαθής καί ευδαίμων, χωρίς 
νά μεριμνά περί των υ'πολειπομένων. Ό  Παδλος έχόρευσε 
μέ όλας. Ή  Καλλιόπη έχόρευσεν ώσαύτως πολύ; τό πρώ
τον W alzer μέ τόν Διονύσιον Κατάργην, τόν οστεώδη μνη
στήρα της, όστις ήτο έκτάκτως ευχαριστημένος μέ τάς έμ- 
πορικάς του υποθέσεις καί έδώρησεν αυτή έν ζεδγος ένωτίων 
μέ πολυέδρους άδάμαντας. Ή δ η  δέ έχόρευσεν ή Καλλιόπη 
μέ τόν Παύλον δε-Ιωάννα τήν υπό τίνος ρινοφθόγγου Έ λλη - 
νος διευθυνομένην Quadrille. Διελέγοντο μετά τίνος αδια
φορίας- οί λόγοι των έξήρχοντο βραδέως, οίονεί συρόμενοι;

„Θά έπιστρέψετε;“
,,'Γπεσχέδ·ην νά έπιστρέψω — “ τή  άπήντησεν ίταλιστί, 

άποφεύγων ώρισμένην άπάντησιν.
„Θά έπιστρέψετε;“ έπάνηρώτησεν ή Καλλιόπη, έπιμόνως, 

ώσεί αναγκάζουσα αυτόν νά εΐπη τήν αλήθειαν.
,ΓΟχιΙ1' άπεκρίθη ό Παδλος, έν τη  άγρία υπερηφανία 

τής ψυχής του άνορθουμενος, „δέν θά  έπιστρέψω.“
'Ο  Πατήρ έχώρισεν αυτούς. °Οτε πάλιν έν τω χορό» 

ήνώθησαν, ήρχισεν ή Καλλιόπη πρώτη:
,,Δέν εΤσθε λυπημένος;“
„Ουδέποτε λυπούμαι ουτε χαίρω. Ε ίμαι φρόνιμος, όπως 

καί σείς.“

’ · ,,Φά είμαι φρόνιμος“, εΤπεν ή Καλλιόπη μειδιώσα.
Άνεπαύοντο. Αυτός μέν ωμίλει ήσύχως, αυτή δέήκροάτο, 

μέ χαμηλωμένα βλέμματα καί μέ φαιδρόν μειδίαμα είς τά 
χείλη.

„Προσφιλής μοι κόρη, ό βίος άποτελεΐται έκ τοιουτων 
χωρισμών. Μάς φαίνονται πικροί, ένω δέν είναι. Πρέπει τις 
νά ζή ώς φιλόσοφος, ν’ άπολαύη τήν σημερινήν ευτυχίαν, 
νά μή κλαίη τήν χδ-εσινήν, νά ρ.ή ποθή τήν τής αυριον.“

„Είναι αληθές“, εΐπεν ή Καλλιόπη.
„Διότι“, έξήκολούθησεν, ,,ή ήδονή δόναται ν’ αόξηθή 

τήν Ιντασιν, όταν έλαττωθή κατά τήν διάρκειαν. "Οστις 
τρέμει πολύ, δέν δόναται νά τρέμη επί μακράν.“

„Εΐνε α’ληθές“, άπήντησεν ή Καλλιόπη καί έξηκολού- 
θησε τόν χορόν.

"Οτε έπανήλθεν είς τήν θέσιν της, ό.Παδλος έξηκολού- 
θησε τό νήμα τής ομιλίας του.

. . . „Έκτος τούτου ό έρως εΐνέ τ ι  κοινόν καί καθημε
ρινόν. Η μ είς  οί ποιηταί τόν έξυμνοδμεν, από υπερηφάνειαν 
— διά  νά νομίζωμεν ότι εΐμεθα ανώτερα όντα. "Ο έρως 
δέν έκτελεί καμμίαν έκ των υποσχέσεων του. Ό  έρως εΐνε 
άχρηστος.“

„Εΐνε αληθές“, εΐπεν ή Καλλιόπη δ ιά  τρίτην φοράν.

* **

Έ ν  τή  παγετώδει τοδ χειμώνος νυκτί ¿γείρεται υψηλός 
ό κατάμαυρος βράχος. Εΐνε αιχμηρός, ώς να έκόπη διά τε
ραστίου τινός ξίφους. Ή  έκ γρανίτου κορυφή του βράχου 
φαίνεται μόλις προσιτή είς τόν αετόν. Ουδέν φώς έκ των 
αστέρων καταπίπτει ώς βροχή, καί αυτοί δέ οί αστέρες φαί
νονται σκληροί ώς χάλυψ- ουδέν δένδρον φύεται, ουδέν φυ· 
τόν, ουδέν κάρφος. Τετράγωνος, άξενος, σκληρός βράχος, 
οίονεί κάτωχρος έξ οργής. Βαθεΐα σιγή έπικρατεί, ή σιγή 
των ύψίστων χώρων. Κάτωθεν παταγεί τό ίόνειον πέλαγος, 
άράσσον πρός τους τοίχους τοδ ακρωτηρίου.

Ή  κόρη έμφανίζεται.*) Ούτε σπεύδει ούτε βραδυπορεί. 
Τό ευρυδ-μον βάδισμά της ουδέν έχει τό  άβέβαιον. Ή  κόρη 
δέν κλαίει, δέν πνίγεται υπό λυγμών. Άφιχθεΐσα έπί τής 
κορυφής τοδ βράχου, σταματά έπί του στενού υψιπέδου, καί 
παρατηρεί έπί μακρόν χρόνον πρός τά  κάτω , ώσεί ώτακου- 
στοδσα. Πρός στιγμήν άνατείνει τοός βραχίονας πρός τον 
ουρανόν οίονεί καταρωμένη καί απειλούσα, απηλπισμένη!

Ε ΐτα  λύει τήν ώραίαν ξανθήν της κόμην, ατενίζει τά 
φαιά ίόνεια δδατα καί κρημνίζεται είς τ ά  βάθη.

* *
*

,,Ώ  γλυκεία μου μητέρα — πώς έλεγαν τήν Άγια- 
Μαύρα είς τήν άρχαίαν Ε λ λ ά δ α ;“

„Λευκάδα.“
„Λευκάδα τής Σαπφοδς; μητέρα;“
,,Ναί, Λευκάδα τής Σαπφοδς.“

Έ κλινε  τήν κεφαλήν καί εγένετο σύννους. ’Εγώ έσιώπων.
Άπέθανον οί θεοί τής Ε λλ ά δο ς. Κατηρειπωμένος Ιν 

Λευκάδι κείται ό ναός τοδ ’Απόλλωνός. Ή  ιστορία τής 
Σαπφοδς φαίνεται μδθος. Άλλ’- αιώνιος, άνηλεής έπιζή πάν
των μειδιών ό του έρωτος μύθος.

*} Σ. Μ. Ή  γερμανική μετάφρασις έχει vergleicht (συγκρίνει). Τό 
πρωτότυπον ίσως εχ,ει com pare, βπερ ό μεταφραστής συνέχεε τω  compara.

M IG N O N .
Κατά τήν πρωτότυπον Ελαιογραφίαν τοι ΙΙανλου W agner.
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Β Α Τ Ρ Α Χ Ω Ν  Α Σ Μ Α Τ Α .

I.
Παρά την χδαμαλήν όχ&ην του χειμάρρου, μέσω πυκνών 

δένδρων, έκρόπτετο ό οίκίσκο;, λευκό;, μονώροφο; καί ευ
πρεπή; υπό τήν έπικλινή καί είς οξύ άπολήγουσαν. Ε λ β ε 
τικήν του σ τέγη ν  μέ τά  παράδυρά του, διαρκώ; σχεδόν 
κεκλεισμένα, .έφαίνετο ώ ; κοιμώμενο; ήσυχως, ένω παρά τούς 
πόδα ; του το  μικρόν του ποταμίσκου ρεύμα τον έκήλει δ ιά  
του ηπίου του ρόδου.ήρέμα· καί πέριξ σιγή, διακοπτομένη ένίοτε 
από τον δρούν των υπό του ανέμου σαλευομένων δένδρων.

Ε ί;  τό  μέλος τό μονότονου του διαρ^εοντο; δλίγου 
υδατο ; καί τήν. αρμονίαν των δροούντων δένδρων, προσετί- 
δετο  κατά  του ; δερινού; μήνα; άλλη συναυλία όλόκληρο;- 
παρά τ ά ;  λουομένα; έν τω ρεοματι τού χειμάρρου βάσει; 
του οίκίσκου, έντό; των σχηματιζομένων έν τη  έπιλοίπω 
ξηρά κατά τό  πλεΐστον κοίτη ίλών, στρατιαί, έδνη βατρά
χων έκεΐ ένδιαιτωμενα, άνευ διακοπή; σχεδόν έκόαζον· 
ένίοτε, περί τήν μεσημβρίαν, δταν φλογερώτεραι αί ήλιακαί 
άκτΤνε; έδέρμαινον καί από των ατμών βαρυτερον καδίστων 
τόν έπί του ελου; αέρα, εί; τ ά  βαδύτερα των ύδάτων είσ- 
δύοντε;, Ισ ίγω ν  καί πτερωτό; χορό; χελιδόνων, υπό τ ά ;  έξ
οχά ; τ ή ;  στέγη; του οίκίσκου έμφωλευουσών, Ιτόνιζεν έν- 
τονώτερον τό οξύ του ασμα· αλλά, περί τό έσπέρας, των 
βατράχων οί κρωγμοί, τραχύτεροι, σδεναρώτεροι, υψηλότεροι 
καί ένίοτε λυσσαλέοι, άπεσόβουν πάντ’ άλλον ήχον, πάντ’ 
άλλον δόρυβον καί άπολΰτω; έδέσποζον τών πέριξ, συνέχω; 
βαλλόμενοι, άνιαρώ;, εί; μυρίου; διαφόρου; τόνου; παρα- 
κρουόμενοι μέχρι διαρ^ήξεω; τών κοαζόντων καί μέ τά  κε- 
κλεισμένα του παρά&υρα ό οίκίσκο; σιγών έν μέσω του δει
νού αυτού χορού, έφαίνετο ώ ; σκοτοδινιών καί μόλι; συγ- 
κρατοΰμενο;, καί άναμένων, άναμένων, ίνα μή πέση, τήν 
κατασίγασιν του πατάγου.

II.
Η μέραν τινά τά  παράδυρα του οίκίσκου ήνεώχδησαν, 

καί άφ’ όνο; έξ αυτών προέκυψεν ή κεφαλή άνδρό; τήν ήλι- 
κίαν ωρίμου- κεφαλή σοβαρά, με κόμην μιξοπόλιον καί μέ- 
τωπον περίφροντι. Οί όφδαλμοί του άνδρό;, άφού έστρά- 
φησαν εί; τ ά  πέριξ, τήν κύκλω φΰσιν έτάζοντα, έκλιναν προ; 
τό  ρεύμα, οδεν άνεπέμπετο τών βατράχων τό άσμα· κροσ- 
ηλώδησαν έκεΐ καί ό άνήρ έφαίνετο σκεπτόμενο;. Εΐχεν 
έλδει έν τφ  όίκίσκω έκείνω ζητών τήν άπομόνωσιν, τήν ήρε- 
μίαν, τήν σιγήν, τήν λήδην, ΐσω;· καί ό χορο; αυτό; τών 
βατράχων τον υπεδέχετο ευδύ; ώ ; άλλο; μικρόκοσμο;, ου- 
τω ; είπεΐν, τυρβαζόντων άνδρωπαρίων έκείνων, μακράν τών 
οποίων ήδελε νά φυγη· καί τό  παράτονον, ανιαρόν έκεΐνο 
πλατάγημα τω  άναχαρίστα τόν μικροπόλεμον τών άνδρω- 
πίνων χαδώ ν, του; παρακρουομένου; έγωϊσμου;, τ ά ;  μικρά; 
προδοσία;, τ ά  ταπεινά ψευδή, τ ά  χδαμαλά ληρήματα- όλη 
αυτή ή ήδική άδλιότη ; έρμηνευομένη εί; ήχον βραχνόν 
έμαίνετο έν τω  ασματι τών βατράχων.

’Ή λδεν ή νύξ καί τά  παράδυρα έκλείσδησαν, καί των βα
τράχων τό άσμα έπετάδη παννύχιον. Τήν έπιουσαν ό οίκίσκο; 
εστη καί πάλιν μέ του; όφδαλμού; κεκλεισμένου;, σκοτοδινιών.

ΙΠ.
Μίαν άλλην ήμέραν εί; Ιν τών άνοιγέντων παραδυρων 

έπεφάνη ή ωχρά κεφαλή κόρη; πασχούση; καί παρ’ αυτήν ή

τ ή ;  μητρό; τη ;, άτενιζοΰση; τό τέκνον μέ όφδαλμού; πλήρει; 
στοργή; καί λύπη; άφατου. Είχεν έλδει έκεΐ ποδούσα τήν 
υγείαν, τήν ζωήν, ή τ ι; ήμέρα τ ή  ημέρα άνηλεώ; άφίπτατο 
από τά  στήδη τ ή ;  τρυφερά; νεάνιδο;. Σιωπηλή αδτη ήκροάτο 
τών βατράχων τ ’ άσματα, καί έλαφρόν μειδίαμα διέστελλε 
τά  χείλη τη ;· ήσαν καί αυταί φωναί τοίί κόσμου άπδ του 
οποίου πάσα στιγμή παρερχομένη άπεμάκρυνεν α υτή ν  καί 
π α ; ήχο; του κόσμου τούτου, έκεΐ, έν τή  έρημία τή ; έξοχή;, 
έφαίνετο ώ ; άνακαλών αυτήν έν τή  υπάρξει- καί ήτο ζωη
ρόν, καί ή τ ο ............. γλυκό τών βατράχων τό  άσμα. Τήν
έβλεπεν άτενώ; ή μήτηρ τ η ;, καί μεδύουσά από τό  μει
δίαμα έκεΐνο τ ή ;  κόρης, ουδέν αυτή ήκουεν., ουδέν άλλο 
ήσδάνετο.

Τήν νύκτα έκείνην τ ’ άσματα τών βατράχων έδιωξαν 
τόν ύπνον από τά  βλέφαρα τ ή ;  πασχούση;' νεάνιδο;· καί 
όταν τήν πρωίαν παρεπονεΐτο εί; τήν μητέρα τ η ;,  δ ιότι έκ 
τούτου ύπέφερε, δεν άπέδιδεν εί; έκείνου; τήν αϋπνίαν τη;.

IV.

Έ ξαφνα, άλλην τινά ήμέραν, άπό ένό; τών παραδύρων 
του οίκίσκου, συνεχή;, μανιώδη; λιδοβολισμό; έκαμε ν’ άνα- 
σκιρτήσωσι παφλάζοντα τά  ήρεμα νερά του ρεύματος, καί 
ε ί; τόν κρότον τούτον έσίγησαν σχεδόν όλοι οί βάτραχοι. 
*Ητο νεαρό; φοιτητή;, καταφυγών έκεΐ ινα έν ήσυχία μελε- 
τήση· καί τήν ήσυχίαν αυτήν του έτάρασσον οί αμφίβιοι 
άοιδοί, άποδιώκοντε;. δ ιά  τών κρωγμών των τ ά ; μόλι; έν 
τή  διανοία του άποτυπουμένα; δεωρία; του 'Ρωμαϊκού Δι
καίου. ’Α λλά τήν νύκτα, ένω ό φοιτητή; άδημονών έκυλίετο 
έπί τ ή ;  κλίνη; του, οί βάτραχοι όξύτερον ένέτεινον τήν ύγράν 
αυτών συναυλίαν. Τήν έπιουσαν καί άλλα; έτι συνεχεϊ; ήμέ
ρα; προ; του; λιδοβολισμου; άνεμιγνύοντο καί αί κραυγαί 
του ζωηρού φοιτητου, υβρίζοντος, βλασφημούντο; καί απει
λούντο; αοράτου; έχδρού;· καί ό οίκίσκο; άνελάμβανεν ζωήν 
νέαν, ώσεί έπί τέλου; συνερχόμενο; έκ τ ή ;  σκοτοδίνη; του 
καί διαμαρτυρόμενο; έναντίον τ ή ;  αλλοπρόσαλλου αρμονία;, 
ή τ ι; δίκην δεσμώτου έβασάνιζεν αυτόν σιγώντα καί πά- 
σχοντα . . . .

V..

Έ π ε ιτα , μετά τινα καιρόν, δύο κεφαλαί νεαραί, ών ή 
ετέρα ξανδή νεάνιδο; δροσερά;, νεανίου ή άλλη, προέκυψαν 
άπό του παραδύρου συγχρόνως καί έγγυ ; αλλήλων, κατά 
διαλείμματα προσψαυόμεναι, καί προς τήν μελωδίαν καί τόν 
δρουν του υδατο; καί τών φύλλων, καί έν μέσφ τοΰ ευρέο;,· 
παρατόνου πλαταγήματο; τών κοαζόντων βατράχων, άλλοι 
τόνοι γλυκεΐ; προσήχησαν, γέλω ; διπλού; καί παρατεταμέ- 
νο; καί φιλήματα συχνά, άδρόα, ήχηρά, άτελεύτητα. Καί 
άρμονικώτατο; τότε 6 χορός τών βατράχων, ώ ; ευρό ίδιόρ- 
ρυδμον πλαίσιον, περιέβαλλε δεσπεσίαν είκόνα, του; μελω
δικού; έκείνου; τόνου;, τών νεόνυμφων του ; γέλω τα ; καί 
τά  φιλήματα.

Κ α ί τήν νύκτα ό υπνο; έκπληκτο; άτενίζων προ; τήν 
κοίτην τών νέων, άμφέβαλλε καί ήπόρει αν τών βατράχων 
τό  άσμα έφυγάδευεν αυτόν . . . . . .

Παρήλδον δύο, τρεις νύκτες· έφωνάσκουν οί βάτραχοι
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μετά μείζονο; κατά πάσαν νύκτα μανία;, οίονεί άμιλλώμε- 
νοι τ ί ;  τόν έτερον κατά τ ή ;  φωνή; τό σδένο; νά ύπερβάλη, 
καί έν τω παννυχίω άγώνι έφαίνετο ότι τό πλήδ·ο; αυτών 
έτι έπολλαπλασιάζετο, καί οί κρωγμοί των υψοϋντο όξύτε- 
ροι, διάτοροι, λυσσαλέοι περί τόν οίκίσκον, όστι; έν τή  νυκτί 
έμειδία, περιβάλλων έν τή  κρυφία του αγκάλη τό  άγαπώ- 
μενον καί γρηγοροΰν ζεύγος..

Τό όποιον ήρχισε ν’ άδημονή, νά δυσχεραίνη, ν’ άνια- 
τα ι, νά υποφέρη. 'Ο  υπνο; έφευγεν, έφευγεν αείποτε διω
κόμενος άπό · τών βατράχων τά  άσματα. νΩ! δεν δ ά  έσί- 
γων ποτέ; . . . .

VI.
Τήν ήμέραν έκείνην έβρεξεν άδρώ; καί έπί μακρόν του 

χειμάρρου τ ά  ΰδατα καταρρεύσαντα ηυξήδησαν, υψώδησαν 
καί αί μικραί τ ή ;  κοίτη ; του λίμναι έκαλύφδησαν υπό τού 
ευρυνδέντο; ρεύματος.

Έ πήλδεν ή νόξ καί μετ’ αυτή; σιγή βαδεΐα περί τόν 
οίκίσκον ουδείς κρο'τος, ούτε δροϋ;, ου’δ ’ άλλο; τ ις  ήχος. 
Οί νεόνυμφοι έν τή· νυκτί έτειναν τό ους άφωνούντε; καί 
άναμένοντες· σιγή πάντοτε . . . καί ήρχισαν ν’ άνιώνται, ν’ 
άδημονώσι, νά δυσχεραίνωσι, διότι έσίγα έντελώς τό 'φ ίλον 
τών βατράχων άσμα. Α. Γ. Η.

Ο Δ Α Ι Μ Ω Ν .
Διήγημα υπό 1 .1 . ΚΡΑΣΣΕΒΣΚϊ.

(οννέχεια .)

Έ νώ  τα ύτα  συνέβαινον έν τφ  δωματίω τής κυρίας Κ λά
ρας, ό Άδριανός, έν ταραχή διατελών ένεκα τής άφίξεως 
τών ξένων, δεν ήδύνατο έπί μακρόν νά εύρη ήσυχίαν. Έ φαί- 
νετο ώσεί κατακυριευδείς έξ ολοκλήρου υπό τής χαράς καί 
μηδεμίαν άλλην σκέψιν έν τή  κεφαλή, μηδεμίαν φροντίδα 
έν τ ή  καρδία έχων. Μ ετά τινας όμω; στιγμάς έρριψεν Ιν 
βλέμμα έπί τής δήκη; ήτις περιείχε τ ά  ποιήματα του, καί 
ώρμησε μετά διπλασίας απληστίας πρός τήν έργασίαν. Ό  
έκ τού δωματίου τή ς μητρδς έπιστρέψας καδηγητής ευρεν 
αυτόν έν πλήρει ένεργεία παρά τό  έργον του. ’Α λλά δεν 
έτόλμα πλέον νά κάμη καμμίαν παρατήρησιν είς τόν Άδρια- 
νόν, δ ιότι τό  ποίημα άπησχόλει ήδη αυτόν έξ ίσου ώς καί 
τον ποιητήν. Έ σκέπτετο οτι δ ά  ήτο αμάρτημα νά παρεμ- 
χοδίση τήν άποπεράτωσιν τού ποιήματος καί ν’ άφαιρέση 
άπό τού ετοιμοδανάτου νεανίου τήν τελευταίαν παρηγοριάν. 
Άλλ’ ό ποιητής άπεσπάσδη αυδορμήτω; άπό τής έργασίας 
του καί ήρώτησε τόν Σενούταν πώς ευρε τήν μητέρα καί 
τήν Ε λένην μετά τοσαύτα έτη; 'Ο  κα&ηγητής άπήντησεν 
είς τήν έρώτησιν ταύτην διά τετριμμένης τινός καί ασήμαν
του φράσεως.

„Πώς μετεβλήδη“, εΤπεν ό Άδριανός, „αυτό τό γοητευ
τικόν, τό  ουράνιον, τό φαιδρόν καί ευδυμον κοράσιον, τό 
όποιον ώς ένδυμεΐσαι έπαιζε σκιρτών καί άγαλλόμενον έν 
τώ κήχφ μας! Πόσον ταχέως μετεβλήδη ή κάλυξ είς ώραιό- 
τατον άνδος, καί πόσον σοβαρά, πόσον τε&λιμμένη, πόσον 
διάφορος φαίνεται τώρα! Ή  καρδία μου συντρίβεται όταν 
τήν προσατενίσω, δταν παρατηρήσω την άλγεινήν έκείνην 
τού προσώπου τ η ;  έκφρασιν. . .  Φαίνεται νά ήνε δυστυχή ;. . .“

,,Μοί έλεγεν ότι αίσδάνεται τόν έαυτόν τ η ;  όχι πολύ 
καλά“, είπεν ό Σενούτα;. Άλλ’ ό άήρ τ ή ;  ’Ιταλία ;, ή δ ιά 
φορο; δ ία ιτα  υπό άλλοία; περιστάσεις, αί διασκεδάσει; δά 
τήν δεραπεύσωσιν, ώ ; έλπίζω.“

'Ο  Άδριανός έσεισε τήν κεφαλήν καί έβυδίσδη πάλιν 
εί; τήν μελέτην, στηριζόμενο; έπί τού βραχίονος. 'Ο  Σε
νούτα; δεν διέκοπτεν αυτόν κατά τ ά ; ώρα; τα ύτα ; τ ή ;  έρ- 
γασία ;, άλλ’ έκάδητο συνήδω; εί; μικράν τινα άκ’ αυτού 
άπόστασιν, παρατηρών μετά στοργή; τον προσφιλή μαδητήν 
καί έτοιμο; νά όμιλήση γ νά άκουση, έν ή περιπτώσει χρο- 
εκαλεΐτο υπό τού Άδριανού πρό; τούτο. ’Α λλά καί τώρα ό 
ποιητή; διέκοχτε συχνάκι; τήν έργασίαν του, ότε μεν άνα- 
γινώσκων στροφήν τινα μεγαλοφώνως, δπω; ΐδη  ποίαν έν- 
τύπωσιν έμελλε νά παραγάγη έπί τού γέροντος, ότε δε παρα-

καλών τόν καδηγητήν νά τόν βοηδήση πρό; λύσιν αμφιβόλου 
τινός ζητήματος. Τήν ήμέραν ταύτην ό Άδριανός ήτο άφη- 
ρημένος, δεν ήδύνατο νά συναδροίση τ ά ; σκέψεις του καί 
έκλεισε ταχέως τήν δήκην μέ τά  χειρόγραφά του· έλεγεν 
οτι είχεν άνάγκην ήσυχία; καί ήδελε νά κοιμηδή, να όνειρο- 
πολ'ήση, νά άφεδή εί; τ ά ;  πτέρυγα; τ ή ;  άχαλινώτου φαν
τασίας.

Περί τόν χρόνον τούτον, ίδ ίω ; δέ κατά τ ά ;  τελευταία; 
ήμέρα;, ό κ ό μ η ; Μαριάνος, δστι; όσημέραι καδαρώτερον 
έβλεπεν οτι ήτο ένταΰδα περιττός, ήρχισε νά σκέπτεται, τ ί 
έπρεπε νά πράξη. ’Εκράτουν αυτόν είσέτι ολίγον τ ι  δέσμιον 
άφ’ ένό; μάν τ ά  δέλγητρα τ ή ;  Μ ί; ‘Ρόζα, άφ’ έτέρου δέ 
ή έξέλιξι; τ ή ;  τραγω δία; ταύτης, τ ή ;  όποια; ή τελευταία 
πράξι; προσήγγιζεν εί; τό τέρμα τη ς , καί τέλος ή κλίσις 
αυτού, ούτως είπεΐν, προς τόν Άδριανόν. νΗρχισεν ήδη να 
στενόχωρη αυτόν ή μονοτονία καί ή μακρά διάρκεια τής 
νόσου' προσεβάλλετο δέ κάπως καί ή φιλοτιμία του, ότι έν 
τώ δράματι τοότω διεδραμάτιζε πολυ μικρόν καί άσήμαντον 
πρόσωπον. Μεδ’ όλα ταύτα όμως άπεφάσισε νά χαραμείνη 
είσέτι μέχρι τέλους. νΙσως ουδέ είς τόν εαυτόν του τό ώμο- 
λόγει, πράγματι όμως ευχαριστείτο ότι ήτο αυτόπτης μάρτυς 
τών τελευταίων στιγμών ένός μεγάλου ποιητοΰ, διά τήν βιο
γραφίαν τού όποιου ήδύνατο νά συλλέξη άφδονον καί πολύ
τιμον ύλικόν. Θ ά έχαιρε δέ καδ’ υπερβολήν, άν ήδύνατο 
νά λάβη αυτός εί; τήν κατοχήν του τό  μήπω έκδοδέν 
ποίημα καί νά γίνη αυτό; εκδότη; καί σχολιαστή; αυτού. 
Τούτο ήδύνατο ΐσω; νά καταστήση καί τό ίδικόν του ονομα 
γνωστόν, ΐσω; δέ δ ά  διέκοπτε καί τήν χρονίαν στενοχώριαν, 
έκ τ ή ;  οποία; ένόσει. Διά τα ύτα  προσεχάδει ήδη τ ή  μεση- 
τεία  τ ή ;  μητρό; νά χλησιάση πάλιν πρό; τόν Άδριανόν, καί 
πρό; τόν σκοπόν τούτον μετέβη τήν άκόλουδον πρωίαν προς 
τήν κυρίαν Κλάραν, δπω; όμιλήση περί τού υιού της. Κ ατά 
τήν έπίσκεψιν ταύτην έδειξε τοσούτο ένδιαφέρον δ ιά  τόν φί
λον του, έξέφρασε μετά τοσαύτη; έγκαρδιότητο; τήν προ- 
δυμίαν του νά άφοσιωδή έντελώ; υπέρ αυτού, ώστε χροσ- 
είλκυσε πάσαν τήν εύνοιαν καί τήν αγάπην τ ή ;  μητρό; πρό; 
έαυτόν. Έξέφρασε δέ μετά πάση; δυνατή; έπιφυλάξεω; καί 
περισκέψεως, ώ ; έν παρόδω δήδεν καί ώς άχλήν είκασίαν, 
τήν γνώμην του, ότι ή συντροφιά τού έντιμοτάτου, τού έξ- 
αιρέτου, τοΰ άνεκτιμήτου καδηγητού δέν εΐνε ΐσω; ή κατάλ
ληλο; δ ιά  τόν άσδενή. Παρετήρησεν, ότι ό γηραιό; Σενού
τ α ;  δ ιά  τών συνεχών αυτού διαλέξεων περί φιλολογία; καί
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καλλιτεχνίας ερεθίζει ύπερμέτρως τον ασθενή, δστις είχε 
πολλώ μάλλον ανάγκην διασκεδάσεως, άκόπου ψ υχαγω γίας... 
Έπανελάμβανε δε ¿ τ ι ήτο προθυμότατος πρός παν ο,τι ήδύ- 
νατο νά φέρη τέρψιν καί ωφέλειαν είς τον Άδριανόν, έξέφρασε 
δέ μάλιστα και την προθυμίαν του νά συνοδεύση αυτόν είς 
τό  Πόρτο Φερράιο, άν καί έ τόπος ουτος ήτο φοβερά έρημος 
καί αληθής τόπος έξορίας.

Ή  κυρίά Κλάρα ήθέλησε κατά την ήμέραν ταυτην νά 
γευματίση παρά το) Τραμοντάνα, 6 δέ Μαριανος, συνώδευσεν 
αυτήν είς τό  ξενοδοχεΐον τούτο. 'Ο  καθηγητής εμεινεν έν 
τη  οίκία όπως γευματίση μετά του Άδριανοΰ. Ό τ ε  ή κυρία 
Κλάρα μετά τής Ε λένης ένεφανίσθη έπί τής τεράτσας του 
ξενοδοχείου, εσπευσε προς αυτήν ή Μ ίς 'Ρ ό ζα  όπως τήν χαι-- 
ρετίση. Με περίεργα καί έταστικά βλέμματα παρετήρησεν 
ή Ά γγλ ίς τήν Ε λένην από κεφαλής μέχρι ποδών, καί ώς 
άν εί ήσθάνετο τήν αντίζηλόν της έν τώ  έρωτι, εγεινε κατα- 
πόρφυρος. Έ κ  τής έκφράσεως του προσώπου της ήδύνατο 
τ ις  νά υποπτευση, ότι ή Ά γγλίς είχε μάθη τ ι  περί του παρ
ελθόντος βίου του Άδριανοΰ. ‘Ο χαιρετισμός με τήν κυρίαν 
Κλάραν ήτο έγκαρδιώτατος. "Οτε δέ αυτη συνέστησεν είς 
τήν Ά γγλ ίδα  τήν ανεψιάν της, ή Μίς 'Ρ ό ζα  έφαίνετο κατ’ 
άρχάς παλαίουσα προς εαυτην, ειτα δε άποβαλουσα τήν αρχι
κήν αυτής ψυχρότητα, έτεινε τήν χεΐρα προς τήν Ελένην καί 
είπε μέ θωπευτικήν φωνήν.

— „Θά είμεθα καλαι φίλαι. Έ δ ώ  πλησίον δεν έχετε 
γνωστούς. Ή  κυρία Κλάρα θά  εΐνε άπησχολημένη · έγώ 
έΤμαι έλευθέρα, καί σοί προσφέρομαι ο>ς οδηγός αντί μικρού 
μισθού, δ ιότι δεν απαιτώ άλλο εί μή τήν εύνοιάν σας καί 
όλίγην έγκαρδιότητα.

Πρός τούς ειλικρινείς τούτους λόγους τής Ά γγλίδος

Η ΤΥΛΛ ΙΑ  ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΑΡΜ Α
Ε ρμηνεία  τής έν σελ. 260—!

Πολλαί άρχαιόταται ρωμαϊκαί παραδόσεις, αϊτινες έθεω- 
ροΰντο πρότερον ώς αληθή ιστορικά γεγονότα καί έμανθά- 
νοντο ώς „'Ρωμαϊκή 'Ιστορία“, περικαλύπτονται πράγματι 
υπό μυθώδους πέπλου, όν ή αληθής ιστορία αδυνατεί νά 
διασπάση. 'Ο  αδιαπέραστος ουτος πέπλος περικαλύπτει τό 
αδελφικόν ζεύγος Ρωμόλον καί Ρώμον, τον σοφόν Σαβΐνον 
Νουμαν Πομπίλιον καί τήν νύμφην Ή γερίαν, παρά τής 
όποιας έλαβε τά ς θρησκευτικός αύτοΰ διατάξεις, καί έν 
γένει άπασαν τήν έποχήν άπό τής ίδρύσεως τής πόλεως 
'Ρώ μης μέχρι των πρώτων αυτής βασιλέων. Ά λλα μεθ’ 
ιστορικής έναργείας καί εύκρινείας παρουσιάζεται έκ τού 
όμιχλώδους πέπλου τής ποιήσεως ή είκών τοΰ π ρ εσ β υτέ-  
ρον Ταρκυνίου, τοΰ οποίου τό όνομα συνδέεται άναπο- 
σπάστως μετά ' των αρχαιότατων ρωμαϊκών κτιρίων, ωσαύ
τως δέ καί ή είκών του γαμβρού καί διαδόχου αύτοΰ Σερ
βίου Τυλλίου.

Ό  Σέρβιος Τύλλιος (περί τό 650 π. X.) δ ιά  τίνος πολί
τικου νεωτερισμού, τείνοντος είς τό νά συγχωνεύση βαθμη
δόν τους κρατυνομένους καί προοδεύοντας πληβείους μετά 
των γενών των Πατρικίων καί νά θεμελιώση τήν βασιλείαν 
έπί εύρυτέρας βάσεως, είχε προσέλκυση είς τον ύπατον βαθμόν 
τό  μίσος των εύγενών πολιτών. Οί δυσηρεστημένοι οδτοι 
Πατρίκιοι, οίτινες έμελέτων νδη  καί έμηχανώντο τήν έκθφό- 
νισιν καί τον θάνατον τοΰ βασιλέως, ευρον τον έκτελεστήν

άπήντησεν ή 'Ελένη μεθ’ ικανής ψυχρότητος, είτε συνεχεία 
προαισθήμ.ατός τίνος, εϊτε έξ έμφυτου συστολής καί πρακτι
κής απειρίας· δχωςδήχοτε, έξηκολούθει έπιμόνως νά μένη 
σιωπηλή καί σκεπτική. Διά τον κόμητα, δστις πολλά εί
καζε καί πλεΐστα έμάντευε, τό θέαμα τοΰτο ήτο λίαν έν- 
διαφέρον. Ό λιγώ τερον όμως παρά ποτέ ήδύνατο τώρα νά 
πλησιάση πρός τήν Μίς 'Ρόζαν, καί έπειδή δεν εϊξευρε τί 
άλλο νά κάμη, προσεχάθει ήδη νά παρακινήση τήν-Έλένην 
είς ομιλίαν, νά τήν χαρασύρη είς συνδιάλ-εξιν. ‘Η  συνεσταλ
μένη, έρυθριώσα, αφελής αύτη χωρική νεανις ήρχισε νά τή  
έμπνέη ένδιαφέρον. Ή  'Ελένη ήτο ώραία καί είχε πρός 
τούτοις αίνιγματώδές τ ι  έν έαυτή. Δεν ήτο ευκολον νά τήν 
έμπλέξη τις  είς συνδιάλεξιν, διότι άπεκρίνετο πάντοτε μ ετ’ 
έπιφυλάξεως, όσον τό  δυνατόν μέ περισσοτέραν συντομίαν καί 
προφανώς αναγκαζόμενη. Ό  κόμης έξέλεξεν ώς θέμα συν- 
διαλέξεως τήν ’Ιταλίαν, τήν άγνωστον τ ή  -ωραία νεάνιδι 
χώραν, βέβαιος ότι θ ά  είχε δ ι’ αυτήν πολύ θέλγητρον. Ά λλα 
καί αυτη ή χορδή εμεινεν άναυδος. Ή  Ε λένη  έκύτταζε 
χωρίς νά βλέπη, ήκουε χωρίς να έννοή καί ήτο βεβυθισμένη 
είς τάς ίδίας τη ς σκέψεις. Μετά τό  γεΰμα έπέμενεν ή σχε
δόν φορτική Ά γγλίς νά γείνη οδηγός τής Ε λένης. “Ή θελε 
νά τήν όδηγήση είς τήν οίκίαν τοΰ Τάσσου, νά τή  δείξη 
τά ς Καπρέας περί τό έσπερινόν σκιόφως, τήν θάλασσαν φω- 
τιζομένην ύπό τοΰ δύοντος ήλιου, τά ς άπαραμίλλους καλλο- 
νας τοΰ τόπου, έφ’ ου έφέρετο τό αθάνατον πνεύμα τοΰ 
ποιητοΰ. Ε ί καί άντέτεινε κ α τ’ άρχάς ή Ε λένη , έπί τέλους 
όμως ήναγκάσθη νά Ινδώση είς τά ς έπιμόνους προτροπάς 
καί παρακλήσεις τής Ά γγλίδος. Έπορεύθησαν λοιπόν μό· 
ναι, άνευ καί αυτής τής κυρίας Τρελλάβνεϋ, είς τήν ακτήν 
τής θαλάσσης . . ·

(επ ετα ι ΰννέχ ιια .)

ΠΙ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΗΣ.
11 είκόνος τοΰ Ε . Hildebrand.

του άνοσίου αυτών σχεδίου έν αυτή τή  οίκογενεία τοΰ Σερ
βίου Τυλλίου. Κ ατά τήν παράδοσιν ό θάνατος τοΰ εύγε- 
νοΰς καί φιλολάου τούτου άνακτος συνέβη ώς εξής:

Οί δύο αδελφοί Λεύκιος καί Άρούντας, υίοί Ταρκυνίου 
τοΰ Πρεσβυτέρου, ήσαν συνεζευγμένοι μετά  των δύο Θυγα
τέρων τοΰ Σερβίου Τυλλίου. Καί ό μέν πρεσβύτερος αδελ
φός, δ Λεύκιος, άνθρωπος αδάμαστος καί μεγάλην ροπήν 
εχων πρός τό  άνοσιουργεΤν, εΐχεν ώς σύζυγον τήν πρεσβυτέ
ραν αδελφήν, άγαθωτάτην καί εύσεβεστάτην γυναίκα, δ δέ 
χρηστός καί πιστός Άρούντας είχε νυμφευθή τήν νεωτέραν 
του βασιλέως θυγατέρα, τήν κακοΰργον καί καταχθονίων 
φρονημάτων γυνάΐκα Τυλλίαν. Η  σκληρά καί απάνθρωπος 
αυτη γυνή, μένεα πνέουσα διά τόν μακρόν βίον τοΰ  γηραιού 
αυτής πατρός καί δ ιά  τήν αδιαφορίαν τοΰ συζύγου, δστις 
ου μόνον δέν συγκατετίθετο νά φονεύση τόν γηραιόν βασι
λέα, τόν ίδιον αυτής πατέρα, άλλ’ έφαίνετο καί πρόθυμος να 
καταλίπη τόν ποτέ κενωθησόμενον θρόνον είς τόν φίλαρχον 
αύτοΰ αδελφόν, ώμοσε νά φονεύση άμφοτέρους. Ά πετάθη 
λοιπόν πρός τόν Λεύκιον, όστις ήτο όμοιος αυτή κατά  τήν 
σκληρότητα καί άπανθρωπίαν, καί συνεφώνησε μετ’ αύτοΰ 
νά δηλητηριάσωσιν ό μέν τήν έαυτοΰ γυναίκα, ή δέ τόν σύ
ζυγόν της, καί είτα νά έλθωσιν είς γάμου κοινωνίαν. Μετά 
τήν έκτέλεσιν τοΰ καταχθονίου τούτου σχεδίου, οί δύο κα- 
κοΰργοι άνήψαν τά ς δάδας τοΰ υμεναίου αυτών άπό τής νε
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κρικής πυράς των θυμάτων. Τ ή  παρορμήσει τής φιλοδόξου 
καί θηριώδους γυναικός προσήλθεν ό Λεύκιος πρός τούς 
δυσηρεστημένους πατρικίους καί έξεγείρας ϊ τ ι  μάλλον τό 
μίσος αυτών κατά τοΰ βασιλέως Σερβίου έξύφανε συνωμο
σίαν πρός έκθρονισμόν αύτοΰ. Έπωφεληθείς δέ τόν κατάλ
ληλον καιρόν, καθ’ όν τό  πλείστον μέρος τοΰ λαοΰ εύρίσκετο 
άπησχολημένον είς τούς αγρούς χάριν τοΰ θερισμού, ένεφα- 
νίσθη αίφνης καί άπροσδοκήτως είς τήν Σύγκλητον, κεκο- 
σμημένος μέ τ ά  βασιλικά παράσημα καί περιστοιχιζόμενος 
υπό ένοπλου, ακολουθίας. Ά μ α  ώς ήκουσε τήν είδησιν τής 
στασιαστικής ταυτης ταραχής ό βασιλεύς Σέρβιος έσπευσεν 
ατρόμητος είς τό  βουλευτήριον καί πλήρης άγανακτήσεως 
ώνείδισε τόν Λεύκιον άποκαλών αύτόν άποστάτην καί προ
δότην. Άλλ’ ουτος μεταστραφείς ήρπασε τόν ασθενή γέ
ροντα καί κατεκρήμνισεν αύτόν κατά τής λιθίνης κλίμακος. 
Καί άνεσηκώθη μέν ύπό των πιστών αύτοΰ δορυφόρων καθ- 
ημαγμένος καί χωλαίνων ό δυστυχής βασιλεύς, άλλ’ ένω 
άπήγετο είς τήν οίκίαν του, καταληφθείς ύπό τών έπιδιώ- 
κόντων υπηρετών τοΰ τυράννου έφονεύθη, καί ό νεκρός αύτοΰ 
εμεινεν αίματόφυρτος έν τώ  μέσω τής οδού.

Άλλ’ ή κακούργος Τυλλία, άνυπομονοΰσα νά μάθη τήν 
περί τοΰ αποτελέσματος άγγελίαν, δέν ήδύνατο πλέον νά 
κρατηθή έν τώ  αίκω. Διό ήλασεν έφ’ άρματος οχουμένη 
πρός τήν αγοράν καί είσελθοΰσα έν μέσω τοΰ θορύβου είς 
τό βουλευτήριον, προσηγόρευσεν έξαλλος ύπό χαράς τόν σύ
ζυγον αύτής βασιλέα. Ή  άκατάσχετος αδτη χαρά καί 
άγαλλίασις τοΰ άνοσίου καί άπανθρώπου γυναίου ένεποίησε 
φρίκην καί είς αύτόν τόν ίδιον Λεύκιον, τόν φονέα τοΰ πα- 
τρός αύτής. Διό διέταξεν αυτήν μετά  ψυχρότητος νά έπι- 
στρέφη είς τήν οίκίαν. Άλλ’ δτε διήρχετο έπί τοΰ άρματος 
δ ιά  τής έδοΰ, έν ή εκειτο έξηπλωμένος καί αίματόφυρτος 
ο' νεκρός τοΰ πατρός αυ’τής, οί ίπποι έσταμάτησαν έμφοβοι

προ τοΰ έξηπλωμένου πτώματος, 6 δέ ήνιοχών δούλος έκρά- 
τησε τούς χαλινούς. Ά λλα  τό καταχθόνιον γόναιον άνορ- 
θωθέν ώς μαινόμενον διέταξε μέ φρικαλέας κραυγάς νά προ
έλαση τό  άρμα ύπεράνω τοΰ νεκρού πατρός της. Έ κτελε- 
σθείσης τής φοβέρας διαταγής, αίμα κατέρράντισε τήν άμαξαν 
καί τήν έσθήτα τής Τυλλίας. Ή  δέ οδός, έν ή συνέβη τό 
φρικώδες τοΰτο ανοσιούργημα ώνομάσθη εκτοτε ,,ή άνόσιος“.

Τήν φρικαλέαν.ταυτην σκηνήν, καθ’ ήν ή Τυλλία δια- 
τάσσει νά προέλαση τό  άρμα ίπέρ τό  πτώ μα τοΰ πατρός 
αύτής, παριστα ή ήμετέρα είκών έν δραματικότατη  κινήσει. 
Άφρίζοντες άνορθοΰνται οί ίπποι, άναχαιτιζόμενοι ύπό τοΰ 
ίσχυροΰ ήνιόχου, οίονεί άποφεΰγοντες μετά φρίκης τό  άνό- 
σιον βήμα· ή θηριώδης Τυλλία, τής οποίας οί οφθαλμοί, τό 
στόμα, ή πελιδνή καί έξηγριωμένη όψις έκφράζουσι μετ’ 
άποτροπαίου φυσικότητος τήν μοχθηράν καί καταχθόνιον 
ψυχήν, έκτείνει έπιτακτικώς τόν βραχίονα έκπέμπουσα άγριας 
καί οξυτάτας κραυγάς, ένφ είς τ ά  πέριξ έγείρονται κατ’ αύ
τής έκ τοΰ περιισταμένου πλήθους χεΐρες άναθεματιζόντων 
καί καπαρωμένων. Κ αί αύτή ή έντρομος καί περιδεής μή- 
τηρ, ήτις μόλις έπρόφθασε νά σώση τό  τέκνον της άπό τών 
έπιφερομένων ίππων, ρίπτει Ιν βλέμμα βδελυγμού καί φρίκης 
πρός τό  καταχθόνιον γόναιον. Ούχί δέ άνευ βαθείας συμ
βολικής έννοιας στρέφει ώσεί έκπληκτος τήν κεφαλήν προς 
τό  φρικτόν θέαμα καί αύτή ή λύκαινα, ή θηλάζουσα τ ά  δ ί
δυμα νεογέννητα παιδία. Ε ίς τό βάθος τή ς στενής καί 
σκοτεινής όδοΰ λάμπει έκ μακρας αποστάσεως τό Καπιτώ- 
λιον, το σύμβολον τής μελλούσης κοσμοκρατορίας τής 'Ρ ώ 
μης, χάριν τοΰ οποίου έμελλεν είσέτι νά χυθή άφθονον αίμα! 
— Ή  λαμπρότατη αδτη είκών του H ildebrand, ή τυχοΰσα 
πλείστων βραβείων, άπετέλει κατά τό  παρελθόν θέρος Ιν έκ 
τών θαυμασιωτάτων κοσμημάτων τής έν Μονάχοι Κ αλλιτεχ
νικής Έκθέσεως.

1. Χ ΡΗ ΣΤΑ Κ Η Σ ΖΩ ΓΡΑΦΟΣ, μετά βιογραφίας (σ. 257).
2. Η  Τ ΪΛ Λ ΙΑ  Π ΡΟ Ε Λ Α ΪΝ Ο ΪΣΑ  ΤΟ  ΑΡΜΑ ΕΠΙ ΤΟΝ 

ΝΕΚΡΟΝ ΤΟΓ Π ΑΤΡΟΣ Α ΪΤ Η Σ , κατά τήν έλαιογραφίαν 
τοΰ Ε . H ildebrand (έν σελ. 260—261), μετά  ερμηνείας.

3. MIGNON. Κ ατά  τήν πρωτότυπον έλαιογραφίαν τοΰ 
Παύλου W ag n er (έν σελ. 265). Έ κ  τών πολλών καί ποικί
λων χαρακτήρων, οίτινες παρίστανται ζωντανοί έν τφ  θαυ- 
μασίφ τοΰ Γκαϊτε μυθιστορήματι „W ilhelm  M eister“ τήν 
μεγίστην έντόπωσιν καί τό πλεΐστον ήμών ένδιαφέρον προσ
ελκύει ή τρυφερά καί μυστηριώδης μορφή τής Mignon, τής 
υπερβαλλόντως εύαισθήτου καί ύπό διακαούς πόθου προ- 
ώρως άναλισκομένης ταυτης παιδίσκης. Ή  όλως Ιδιόρρυθ
μος, ή υπέργειος αυτη μορφή έχρησίμευσεν ήδη έπανειλημ- 
μένως είς διασήμους ζωγράφους ώς άντικείμενον καλλιτεχνι
κής παραστάσεως, γνωστή δέ ίσως τυγχάνει καί τοΐς παρ 
ήμΐν έρασιτέχναις ή ώραιοτάτη είκών τοΰ Γερμανού ζωγρά
φου Κ άουλμπαχ, ή παριστώσα έν αγγελική περιβολή τήν

άγγελόμορφον ταυτην νεάνιδα περιττόιχιζομένην κόκλφ ύπό 
τώ ν μετά προσοχής άκροωμένων κορασΐων. 'Η  ήμετέρα εί
κών, Ιν έκ τών άριστουργημάτων τοΰ Γερμανοΰ ζωγράφου 
Παύλου Βάγνερ, δεικνύει ήμΐν τήν μυστηριώδη κόρην Ιν 
ο’ψιαιτέρα' τοΰ βίου της στιγμή, δτε ό W ilhelm  M eister έπα- 
ναβλέπει αυτήν, ολίγον χρόνον προ τοΰ θανάτου της. Τό 
παράδοξον καί όλως ιδιόρρυθμον τής βαρυθύμου τούτης νεά- 
νιδος χαρακτηρίζουσι κάλλιστα αί λέξεις, δ ι’ ών ο ίατρος 
περιγράφει τήν κατάστασιν αύτής είς τόν άφικόμενον: ,,'Η 
φύσις τοΰ άγαθοΰ κορασιού συνίσταται σχεδόν μόνον έκ βα- 
θυτάτου πόθου- ό πόθος τοΰ νά έπανίδη τήν πατρίδα καί 
ό πόθος πρός ύμας, φίλε μου, είγε, ούτως είπεΐν, το μόνον 
έπίγειον έν αύτή· άμφότερα κεΐνται ανέφικτα ένώπιον τής 
μοναδικής ταυτης ψυχής.“ -r- 'Ο  καλλιτέχνης κατώρθωσε 
μετά μεγίστης έπιτυχίας ν’ αποτύπωση έπί τοΰ νεαρού προσ
ώπου τά ς ψυχικάς ταύτας διαθέσεις, τοΰ πόθου καί τή ς με
λαγχολίας.



270 ΚΛΕΙΩ.

Π ερ ί τ ο ύ  μεγέ& ονς το ϋ  Α ο νό ίνο ν  δύναταί τις νά λιίβη ιδέαν 
τινά έκ των έξης στατιστικώς αποδεδειγμένων γεγονότων: Έ ν  τή τεραστία 
ταύτη μεγαλουπόλει λαμβάνουσι χώραν $60 γεννήσεις καδ’ έκάστην ήμέραν 
καί 240 δάνατοι, ούτως ώστε καθ’ έκαστον τέταρτον λεπτόν της ώρας γεν* 
νδται καί Ιν βρέφος, καδ’ έκαστον δέ Ικτον πρωτόλεπτον αποθνήσκει καί 
εΤς άνδρωπος. Τό όλον μήκος των οδών τής πόλεως άνέρχεται εις 7000 
άγγλικά μίλια, οδτως ώστε όδοιπόρος διανύων καδ’ έκάστην ημέραν 4 γεω
γραφικά χιλιόμετρα { =  20 άγγλικά μίλια) δά  έχρειάζετο Ιν έτος σχεδόν 
όπως περιέλδη όλας τάς όδούς τού Λονδίνου. Περί τής τεραστίας κατα- 
ναλώσεως των τροφίμων μαρτυρούσιν οί εξής άριδμοί: Καδ’ έκαστον ετος 
καταναλίσκονται έν Λονδίνω 500,000 βοών, 2,000,000προβάτων, 8,000,000όρ· 
νίδων, 200,000 μοσχαρίων, 500,000,000 λιτρών ίχδύων, 500,000,000 όστρέων, 
πολλά εκατομμύρια τόννων (πρός 20 στατήρας) άλλων εκ κρέατος τροφίμων, 
άμέτρητα καί ανυπολόγιστα ποσά σίτου, λαχάνων κτλ, Των ποτών γίνεται 
κατανάλωσις εν Λονδίνω κατ' ετος 200,000,000 Q uart (πρός 1,14,  λιτρ.) 
ζύδου, 10,000,000 Q u art ρούμ, καί 50,000,000 Q uart οίνου.

Ό  ισχυρότατος φ α νός το ν  χ ύ σ μ ο ν  εύρίσκεται ήδη επί τού νεωστί 
ίδρυδέντος φάρου του H anftholm  (επί τίνος λόφου παρά τή άκτή τής’ Ιουτλάν- 
δης). Δυο άτμομηχαναί έχουσαι όμού 70 ίππων δύναμιν χρησιμεόουσι πρός 
κίνησιν δυο μαγνητικοηλεκτρικών μηχανών. Ή  φωτεινή δυ'ναμις(εντασις)του 
φανού ίσοδυναμεΐ πρός τήν δΰναμιν δύο εκατομμυρίων συνήδων λαμπάδων.

Π ύ ρ γο ς  455 μ έτρ ω ν  ϋφους. Ό  πύργος του Έ φ φ έλ  ο ύ χ  ( '}  τούς 
’Αμερικανούς χα& εύόειν. Αίσδανδε'ντες προσβληδεΐσαν την φιλοτιμίαν των 
ότι ΰπερεβλτ'δησαν πρός στιγμήν Ιν τη μηχανική υπό των Γάλλων, σπεύ- 
δουσιν ήδη νά εκδικηδωσιν άποδεικνύοντες τήν υπεροχήν των. Αρχιτέκτων 
τ ις  εν Ούασιγκτώνι, όνόματι Κάρολος Κίγκελ, εγραφεν Ισχάτως επιστολήν 
προς τον δήμαρχον τής Νέας Ίορκης άναγγέλλων αΰτω ότι διανοέϊται νά 
κατασκευάση, Ιν τή  πόλει ταύτη, διά τήν προσεχή νΕκδεσιν, πύργον 455 μέ
τρων ύφους, ήτοι ύψηλότερον του πύργου Έ φ φ έλ  κατά 155 μέτρα. Κατά 
τούς υπολογισμούς τοίί Αμερικανού άρχιτέκτονος, ό πύργος ουτος δά  έχη 
βάρος 30,000 τόννων, σχήμα κυλινδρικόν, άπολήγον είς κώδωνα καί Ιπ ί 
τής κορυφής αυτού δά  Τσταται ύπερμεγέδης άγγελος σαλπίζων.

Τ ό  ό νομα  ,,Ά μ ερ ιχ ή “. ’Από πολλού ήδη δεωρεΐται ως βέβαιον ότι 
ό Νέος Κο'σμος ώνομάσδη Αμερικά εκ του ¿νάματος του περιγράψαντος 
πρώτον αυτήν, τού Φλωρεντινού Αμερίκου Βεσπούκκη, καί ¿τι ό πρώτος 
εισηγητής τής ¿νομασίας ταύτης ήτο ό Ικ  του S t. D ié τής Λοδαριγγίας 
καταγόμενος Γερμανός W aldseem üller, ό μεταφράσας είς τήν γερμανικήν 
γλώσσαν εν έτει 1507 τάς περιγραφάς των ταξειδίων τού περιφήμου Φλω
ρεντινού, ύπό τόν τίτλον „πέντε ταξείδια του Αμερίκου Βεσπούκκη“ . Έ ν  
τώ  λατινιστί γεγραμμένφ προλόγω τής μεταφράσεως ταύτης λέγει ó W ald- 
seem ttller: ,,'Η  τετάρτη αύτη ήπειρος δύναται δικαίως νά ονομασδή χώρα 
τού Αμερίκου είτε Αμερική, ως άνακαλυφδεΐσα ύπό τού Αμερίκου.“  Τό βι- 
βλίον τούτο τού Γερμανού μεταφραστού ελαβε μεγαλητέραν διάδοσιν η πολλά 
άλλα περί τών νέων άνακαλΰψεων άξιολογώτερα συγγράμματα, τό δέ όνομα 
„’Αμερική“  έτυχεν εκτοτε κατ’ άρχάς μέν έν Γερμανία εΤτα δέ καί εις τά 
λοιπά μέρη γενικής παραδοχής. Αλλά κατά τούς νεωτάτους χρόνους τ 
παραγωγή αδτη τού ¿νίματος „’Αμερική“  ήμφισβητήδη ύπό πολλών σοφών, 
οΐτινες άνεκάλυψαν ότι μεταξύ τής λίμνης Νικαραγούης καί τής άκτης 
M oskito υπάρχει όρος τ ι καλούμενου ,,’Αμέρρικ“ τούτ’ εστι „χώρα τών 
άνεμων“ καί ότι εκ τού ¿νάματος τού όρους τούτου Γάλλος τις ώνόμασεν 
ίλόκληρον τν ν ήπειρον Αμερικήν πρό τού Γερμανού W aldseem tiller. ’Επειδή 
δέ παρά τοΐς ’ Ιταλούς δέν υπάρχει βαπτιστικόν όνομα Am erigo, ΐσχυρίσδη- 
σάν τινες ότι ό Βεσπούκκης προσέλαβε τό όνομα τούτο μετά τήν καδιέρωσιν 
καί διάδοσιν τού ¿νάματος „’Αμερική“ . Τόν ισχυρισμόν τούτον έξήλεγξεν 
εσχάτως ψευδή ό ’Ιταλός καδηγητής Govi, δημοσιεύσας επιστολήν τινα 
τού Βεσπου'κκη, χρονολογουμένην άπό 80. δεκεμβρίου 1492 (δηλ. πρό τού 
έτους 1507), καί φερουσαν τήν εξής υπογραφήν: „Ser. Am erigho "Vespucci, 
m ercan te  florentino in  Sybilia“. 'O  Govi άποδεικνύει πρός τοΐς άλλοις 
ότι ό Βεσπούκκης ώνομάζετο Έμμερίκος, 8περ μετεβλήδη είς Amerigho

κατά τό τότε έδιμον τών Φλωρεντινών τού μεταβάλλειν τά ¿νάματα, οϊον 
D ante  έκ τού D uran te , Stagio έκ τού A nastasio, Goro έκ τού G rego
rio, Beco άντί Domenico κτλ. — Ή  άρχαία λοιπόν παραδοχή τής όνο- 
μασίας τής ’Αμερικής εκ τού Αμερίκου Βεσπούκκη φαίνεται πιδανωτέρα.

’Ε φ ευρέσεις . 'Ισπανός τις ¿νόματι Ju a n  H ern án d ez  εφεύρε μέ- 
δοδον νά κατασκευάζη-σάπωνα εξ άκρίδω ν ό σάπων ουτος λέγεται ότι 
κατά τήν λεπτότητα τής λιπαρας ουσίας ύπερτερεΐ πάν άλλο είδος σαπώνων. 
’Επειδή έν ταΐς μεσημβριναΐς χω'ραις κατά τινα έτη αί άκρίδες είναι το- 
σούτον πολυπληδεΐς ώστε συλλαμβάνονται καί φονεύονται εις εκτάκτως με
γάλος ποσότητας, ή Ιφεύρεσις αύτη δύναται εύκόλως νά λάβη πρακτικήν 
έφαρμογήν, αφού μάλιστα ή μέδοδος τής εξαγωγής τού λίπους εινε ώς 
λέγεται άπλουστάτη. Ταύτοχρόνως άνεκαλύφδη ύπό ετέρου τινός'Ισπανού 
εκ Βαλεντίας χημικόν τ ι μέσον, όπερ αναμιγνυόμενου μετά ρευστού σιδήρου 
καδιστά τό μέταλλον τούτο εντελώς λευκόν, λαμπρόν ώς άργυρον καί συγ
χρόνως σκληρότατου.

Κ α τ ά  τ ή ς  χ α λ τσ ο ό έτα ς  I 'Η  κατά τών στηδοδέσμων καταφορά 
τών ιατρών εΤνε λίαν ευνόητος, διότι α ί μεγάλαι καί σοβαραί βλάβαι ας 
επιφέρει εις καίρια όργανα του σώματος ή διά τών στηδοδέσμων σύσφυγξις 
είναι προφανείς είς πάντα άνδρωπον. ’Αλλ’ δ νεωστί κατά τής χ α λ τσ ο 
όέτας  κηρυχδείς πόλεμος τών ιατρών δά φανή ίσως είς πολλούς άνόητος 
καί σχολαστικός, διότι ούδείς φαντάζεται ότι ή  μικρά εκείνη καί άδώα 
ταινία τήν όποιαν δένομεν περί τήν κνήμην δύναται νά έπιφέρη οίανδή- 
ποτε βλάβην είς τόν ¿ργανισμόν. Καί όμως ή βλάβη τήν όποιαν επιφέρει 
εΤνε άρκετά μεγάλη, ώστε νά άφιερώσωμίν είς τό .ζήτημα τούτο όλίγας 
γραμμάς. 'Ο  άνδρώπινος ¿ργανισμός εΤνε πολύ παράδοξον καί ιδιότροπου 
πραγμα! Δύναται πολλάκις νά ύποφέρη πολύ καλήτερα Ιν ισχυρόν άλλά 
στιγμιαίου κτύπημα, μίαν σφοδράν άλλά παροδικήν, παρά μίαν διαρκή, 
έστω καί άσδενη πίεσιν. 'Η  διηνεκής πίεσις, όσον μικρά καί αν ήνε, δια- 
ταράσσει όλους τούς ίστούς; έφ’ ώ / εκτείνεται, εν τή διαδρέψει αυτών, 
ούτως ωστε ή  μεταλλαγή καί άνανέωσις της όλης γίνεται εν αύτοΐς πολύ 
βραδύτερα καί άτελεστέρα τού προσήκοντος. Καί όχι μόνον οί μαλακοί 
ιστοί, άλλά καί τά  όστδ αυτά παραβλάπτονται καί παρακωλύονται εν τή 
διαδρεφει των ύπό τής διαρκούς πιέσεως. Παν δέ μέρος του άνδρωπίνου 
σώματος, μή αναπτυσσόμενου κανονικώς, ύπόκειται είς μδλλον ή ήττον 
ταχεΐαν φδοράν. Ταχύτατη όμως καί σοβαρά Ιπέρχεται ή  εκ τής διαρ
κούς πιέσεως βλάβη είς τά όργανα εκείνα, άτινα Ικτελοΰσιν ιδιαιτέραν τινά 
λειτουργίαν, ώς είς τούς αδένας καί είς τούς μυώνας. Ουτοι χάνουσι όλο- 
νέν περισσότερον μέρος τής ίδιαζούσης αύτοΐς υλης καί μεταβάλλονται κατά 
τά προσβαλλόμενα μέρη είς ιστούς μή δυναμένους νά λειτουργώσιν. Ή  
κνημιδοδέσμη είτε χ α λ τα ο ό έτα  εξασκεΐ διηνεκή πίεσιν, αδιάφορου αν ή 
πίεσις αύτη εινε ισχυρά ή  άσδενί,ς ή άυ ή ταινία είνε ελαστική ή μή. 
Ή  Ιπευέργεια εινε πάντοτε ή  αυτή, τό δέ άποτέλεσμα, διατάραξις τής 
δρέψεως τού πιεζομένου μέρους τής κνήμης καί ιδία τών μυώνων, εξ- 
ασδενούσα τούς μυώνας τής κνήμης. Πόσον ισχυρά εινε ή Ιξασκουμένη 
πίεσις φαίνεται έκ τών βαδειών γραμμών αίτινες χαράσσονται επί τών 
κνημών καί μένουσι πολλάκις επί μακρόν χρόνον ανεξάλειπτοι. 'Η  επε- 
νέργεια αδτη εινε πρό πάντων βλαβερωτάτη είς τούς ευρισκομένους έν τή 
περιόδω τής αύξήσεως δύναται δέ ένίοτε νά έπιφέρη σοβαρός παρακωλύ
σεις τής σωματικής άναπτύξεως.

Αί μέχρι τούδε μνημονευδεΐσαι βλάβαι είναι αί σχετικώς μικρότατοι 
καί ήκιστα σπουδαίοι, άλλ’ αί άσυγκρίτως σοβαρώτεραι είναι αί έπερχό- 
μεναι έκ τών διαταράξεων τής κυκλοφορίας τού αίματος. Έ νεκα  τής συ- 
σφίγξεως τής κάτω κνήμης τό αρτηριακόν αίμα δέν δύναται εύκόλως νά 
προσρεύση καί νά παράσχη τά αναγκαία δρεπτικά στοιχεία εις τα μερη 
εκείνα, άτινα επομένως μένουσιν άσδενη καί άτροφα. Έ τ ι  δέ μάλλον 
παρακωλύεται τ  άναρροή του αχρήστου (φλεβικού) αίματος. Έ κ  τών δια
ταράξεων τούτων προέρχονται διάφορα ενοχλήματα, μέ κινδυνώδη ενίοτε 
συμπτώματα. — Έ κ  των ¿λίγων τούτων γίνεται δήλον ότι '  κατά τής 
χ α λτσ ο ό έτα ς  πόλεμος τών ιατρών δέν εινε τόσον άνόητος καί σχολαστι
κός, όσον Ικ  πρώτης όψεως φαίνεται.
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Ια τρ ο ί  ¿ν Α γ γ λ ία .  Ό  άριδμός τών έν .’Αγγλία γυναικών, αίτινες 
έχουσι τό δικαίωμα τού έξασκεΐν τό ιατρικόν αυτών έπάγγελμα, είναι έβδο- 
μήκοντα καί τρεις. Έ κ  τούτων αί 22 κατοικούσιν έν Λονδίνφ, 16 Ιν 
άλλαιί πόλεσι τού ’Ηνωμένου Βασιλείου, 17 έν Ίνδίαις, αί δέ λοιπαί είναι 
διεσπαρμένοι είς διαφόρους χώρας. Ό  Δρ. Κέσελ, ό έν Λονδίνω άντα- 
ποκριτής τής Sem aine m édicale γράφει περί τούτου τά εξής: Μεταξύ τών 
ίατριών τούτων ή διασημοτάτη είνε ή κυρία Scharlieb , τεσσαρακοντούτις 
περίπου γυνή, ήτις πρώτη ελαβε τόν διδακτορικόν τίτλον εν τ(ρ πανεπιστή
μιο» τού Λονδίνου, έν ετει 1883 ϊδρυσεν εν Ίνδ ία ις  τό βασιλικόν νοσοκο
μείου διά γυναίκας, φερώνυμου τής Βασιλίσσης Βικτωρίας, είτα δέ έπανα- 
κάμψασα είς Λονδίνου κατέλαβεν έν τφ  αύτόδινέω τών γυναικών νοσοκομείο» 
την έδραν τής ιατροδικαστικής, έν η διατελεΐ μέχρι τού νυν καδηγήτρια. 
'Η  ίάτρια αδτη εχει εξαίρετου πελατείαν. Έ π ’ ίσης διαπρεπής είνε ή 
κυρία G arett-A nderson , ήτις έν ετει 1870 έγένετο διδάκτωρ τής ιατρικής 
έν Παρισίοις, είτα δέ έν Λονδίνιρ έγένετο πολλοΰ λόγου αξία διά τών πρός 
ϊδρυσιν το~ νέου γυναικείου νοσοκομείου ένεργειών καί έκδουλεύσεών της. 
,'Η ένταύδα ιατρική σχολή διά τάς γυναίκας έχει 24 καδηγητάς καί 4  κα- 
δηγητρίας, έν συνόλω 18 διδασκάλους. 'Η  κυρία G arett-A nderson είναι 
κοσμήτρια τής Σχολής, καί διδάσκει τήν. παδολογίαν, Αί φοιτήτριαι, όπως 
γίνωσι δεκτοί, πρέπει νά εχωσι συμπεπληρωμένον τό 18 ετος της ηλικίας 
των. Έ ν  ετει 1888 έσπούδασαν ένταύδα τήν ιατρικήν 91 γυναίκες, έξ 
ών αί πλεΐσται υπέστησαν μετά λαμπρότατης επιτυχίας τάς εαυτών εξ
ετάσεις. Αί κυρίαι αυται ίπερνικώσι πάντα τά εμπόδια καί πάσας τάς 
δυσκολίας, όπως άφοσιωδώσιν εΐς τό εκλεκτόν αυτών στάδιον. Έ ξ  όλων 
τών μερών του. κόσμου ή Αγγλία είνε ή μόνη χώρα, ενδα αί γυναίκες ώς 
ιατροί έχουσι πληρέστατου δικαίωμα ύπάρξεως. Αί ίάτριαι αυται δύνανται 
ού μόνον έν ’Αγγλία άλλά καί έν Ίνδία ις νά παράσχωσι πλείστας ώφελείας 
καδ’ όσον μάλιστα έν Ίνδίαις ύπάρχουσι 40 εκατομμύρια γυναικών, είς τάς 
όποίας είναι εντελώς άπηγορευμένον νά δέχωνται τήν βοήδίιαν άνδρών ιατρών.

*Εχ&εσις φ ω το γρ α φ ιώ ν. Έ π ί  τή εύκαιρία τής πεντηκονταετηρίδος 
άπό τής έφευρέοεως τής φωτογραφίας έτελέσδη ή  εναρξις φωτογραφικτς 
έκδέσεως Ιν ταΐς αΐδούσαις τής έν Βερολίνο» στρατιωτικής Ακαδημίας τή 
19. αύγούστου τρέχοντος έτους, τή αυτή ήμερα καδ’ ήν πρό πεντηκονταε
τίας ό D aguerre  έποίησατο τήν πρώτην επίσημον άνακοίνωσιν τής έφευ- 
ρέσεώς του έν τώ παλατίω M azarin  έν Παρισίοις. Ή  πλουσιωτάτη αύτη 
φωτογραφική έκδεσις περιλαμβάνει έννέα τμήματα. Τό πρώτον τμήμα, 
τό ιστορικόν, παρέχει συνοπτικήν εικόνα της άναπτύξεως τής φωτογραφι
κής τέχνης, άποτελουμένην έκ μεγάλης σειράς φωτογραφικών δοκιμίων 
διαφόρων εποχών, άπό τών πρώτων άπλουστάτων μέχρι τών τελειοτάτων 
σημερινών φωτογραφιών. Ιδ ίω ς  ενδιαφέρουσα είναι Ιν τώ  τμήματι τούτω 
ή ύπ’ αύτοΰ τού D aguerre  έκτελεσδεΐσα πρωτότυπος φωτογραφική είκών 
τών βασιλικών ανακτόρων (Palais Royal), ή άριστα διατηρηδέΐσα μέχρι 
τής σήμερον, ωσαύτως δέ καί δ πρώτος είς Γερμανίαν άποσταλείς φωτο
γραφικός δόλος (cam era) μέ τό χειρόγραφον καί τήν σφραγίδα τού εφευ
ρέτου. Έ ν  τίγ  δευτέρω τμη'ματι, τώ  έπιστημονικώ, έξόχως ένδιαφέρουσαι 
είναι αί άστρονομικαί εικόνες, ήτοι φωτογραφίαι τού ήλιου, τής σελήνης,

τών πλανητών, κομητών κτλ., ώσαυτως δέ αί πρός ιατρικούς σκοπούς χρη- 
σιμεύουσαι εικόνες λ. χ. φωτογραφίαι υγιών καί νοσούντων ¿φδαλμών, μικρο- 
σκοπικαί φωτογραφήσεις’ βακτηριδίων καί λοιπών μικροβίων κ.τ,τ. Πλεί- 
στου λόγου άξιον είνε τό τμήμα, τό περιέχον φωτογραφίας διάσημων άν
δρών έκ διαφόρων εποχών, έν γένει δέ ή όλη έκδεσις παρέχει ύπό πάσας 
τάς επόψεις άκριβεστάτην καί έναργεστάτην εικόνα τής βαδμιαίας άνα
πτύξεως τής φωτογραφικής τέχνης άπό τής έφευρέσεως αυτής μέχρι της 
σήμερον. _________

Ά πο& ήχη άέρος. ’Αμερικανός τις επιχειρηματίας έν Νέα 'ϊόρκη, 
¿νόματι R . Tim by, εφευρέτης τών περιστροφικών πύργων έν τοΐς πολεμι- 
κοΐς πλοίοις, συνέστησεν εταιρίαν σκοπούσαν νά παρέχη είς τούς κατοίκους 
τής μεγαλουπόλεως καδαρόν καί υγιεινόν άέρα. Ή  ιδέα αυτη τού ευφυούς 
’Αμερικανού έγένετο λίαν άσπαστε καί εύπρόσδεκτος είς τούς κατοίκους 
της Νέας Ίόρκης, οΐτινες δεωρούσι τήν σύστασιν τοιαύτης εταιρείας ώς 
λίαν ευεργετικήν. Ή  εταιρία αύτη ϊδρυσεν ήδη κεντρικήν άποδήκην, έκ 
της δποίας παρέχεται πρός τό παρόν είς 50,000 άνδρώπους καδαρός καί 
υγιεινός άήρ, τόν μέν χειμώνα δερμός τό δέ δέρος δροσερός. Έ κ  τής 
κεντρικής άποδήκης διοχετεύεται δ αήρ δι’ υπογείων σωλήνων είς τήν 
πόλιν καί διανέμεται όπως τό φωταερίου. Έ κ  τών ύπό το σημείου τής 
πήξεως κειμένων μεγάλων διοχετευτικών σωλήνων διακλαδούνται είς τά 
διάφορα μέρη άλλοι σωλήνες μικροτέρας διαμέτρου, χρησιμεύοντες τόν χει
μώνα ώς δερμαντικοί σωλήνες πρός δέρμανσιν τού άέρος. Τοιουτοτρόπως 
επιτυγχάνεται άπλούστατα καί σχετικώς εύδηνότατα δ διπλούς σκοπός τής 
δερμάνσεως καί τού αερισμού τών οικιών κατά τήν ψυχράν ώραν τού έτους.

Ό  χ α π ν ό ς  το ν  Α ονό ίνον . Κατά τάς έρεύνας τού καδηγητου 
C handler R oberts ή μάζα τού καπνού, όστις καδ’ έκάστην ημέραν αίω- 
ρεΐται υπεράνω του Λονδίνου, έχει βάρος 6000 περίπου έκατολλίτρων (στα
τήρων), ή  δέ άξια τού έν τφ  καπνώ τούτω καδ’ όλον τό έτος άπολλυμένου 
λιδάνδρακος είνε 56;250,000 φρ. Πρός τούτοις ύπολογίζεται 7,500,000 φρ. 
έμμεσος απώλεια είς έξοδα μετακομίσεως, καδαρισμού καί τών τοιούτων, 
ώσαύτως δέ 60,000,000 φρ. έτησία ζημία, προξενουμένη ύπό τής πλήρους 
καπνού άτμοοφαίρας. Οδτως ώστε έν συνόλω δ καπνός τού Λονδίνου φέρει 
κατ’ έτος απώλειαν άνωτέραν τών 100 εκατομμυρίων φράγκων.

’Ε σ τε μ μ έ ν ο ι σ υ γγρ α φ ε ίς .  Ό  άριδμος τών άπό τού δρόνου συγ- 
γραφόντων φαίνεται αυξανόμενος ίσημέραι. Μετά μεγάλης περιεργίας καί 
ανυπομονησίας περιμένονται αί δημοσιεύσεις, δΓ ών δ περιοδεύων ήδη τάς 
εύρωπαϊκάς πρωτεύουσας Νασσρ-Έδδίν σκοπεύει νά έκπλήξ») τούς πιστούς 
αυτού υπηκόους έν Περσία, Έ τερον βασιλικόν σύγγραμμα, κατά πασαν 
πιθανότητα τού αυτού είδους μέ τας „εν 'Εσπερία περιηγήσεις“  τού Νασσρ- 
Έ δ δ ίν , περιμένεται ήδη μετ’ ίσης ανυπομονησίας. Ό  βασιλεύς τής Σερ
βίας Μιλανος, όστις άφού κατέδηκε τό βαρύ φορτίον τού στέμματος άπό 
τής κεφαλής έπεχείρησε τετράμηνον περιοδείαν είς τούς άγιους το'πους, 
συναδροίζει ήδη τό υλικόν πρός νέαν συγγραφήν, ήν δά δημοσίευση ύπό 
τό ψευδώνυμον „Κόμης τής Τακόβας“ .

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
— Άγγέλεται ή  προσεχής έκδοσις τής πρακτικής ηλεκτρικής τηλε

γραφίας, μετάφρασις έκ τού γαλλικού τών I,. M ichaut βε Μ. ΘίΙΙβΙ άδεία 
τών συγγραφέων ύπό Γ. Α. Κουντούρη, καδηγητου τών φυσικομαδηματι- 
κών έν Ό δησσφ. ’Εκδότης Γεώργιος Κασδόνης έν ’Αδήναις. Έ ν  τώ έκ- 
δοδησομένω τούτω έργω πρός έκμάδησιν τής τηλεγραφικής τέχνης περι: 
λαμβάνονται λίαν εύμεδόδως καί έν μεγίστη τάξει καί σαφηνείφ όσα έκ 
τών μαδημάτων τής Φυσικής καί τής Χημείας είσίν άναγκάΐα τή τηλε
γραφική, διά της έπισταμένης δ’ άναγνώσεως αυτού δύναται καί ό μ ί  
σκοπών νά έπιδοδή είς τήν τηλεγραφικήν νά έννοήση εύκόλως τήν λειτουρ
γίαν αυτής. Τό έργον δά  κοσμήται καί διά 86 σχημάτων καί εικόνων

καί δά  έκτυπωδή έν ’Αδήναις μετά πάσης τής δυνατής φιλοκαλίας, δά τι- 
μδται δέ φρ. χρ. 5.

— ’Απομνημονεύματα διδασκάλου. Ιστορικόν διήγημα ύπό θ .  Φ. Κων- 
σταντινίδου Μέρος Α. έν ’Αλεξανδρεία.

— Ραγήπ. Διήγημα ύπό Σπ. ΙΙαγανέλη. Άπευδυντέον έν Αδήναις 
πρός τόν συγγραφέα.

— Ή  ίερά μουσική υπό Π . Βεργωτή Αργοστόλι. , . Τ ιπο ις προόδου.
— Άμλέτος, τραγψδία Σαικσπείρου, έμμετρος μετάφρασις ’Ιακώβου 

Πολυλα μέ προλεγόμενα καί κριτικάς σημειώσεως. Έ ν  ’Αδήναις. ’Εκ
δότης Κάρολος Μπέκ. Τ ιμ ιτα ι δρ. 3.
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' ίπ ό  τόν ανωτέρω τίτλον Κινοούμεν τήν μάλλον η ηττον άποκλειστι- 
κην χρήσιγ των σταφυλών ώς τροφοί έπί τινα χρόνον αρκούντως μακρόν, 
ώστε νά έπενεχδώσιν είς τό ήμέτερον σώμα τροποποιήσεις ώφέλιμαι εις 
τήν υγείαν 'Ο τ ι ή  χρησις των σταφυλών ώς τροφής δύναται είς 'πολλάς 
περιπτώσεις νά βελτίωση τήν ήμετέραν υγείαν ετι δέ καί νά ίατρευση ώρι· 
σμένα τινά νοσήματα, εινε ίσως γνωστόν είς τούς πλείστους των ήμετέρων 
αναγνωστών, ένταύδα δέ προσδέτομεν ¿λίγας τινάς λεπτόμερία'ς περί τής 
μεθόδου καδ’ ήν πρέπει νά γίνεται ή άπλουστάτη καί λίαν εΟάρεστος αύτη 
διά τών- σταφυλών δεραπεία, όπως έπιτευχδώσι τά ποιούμενα αποτελέ
σματα, περί τών ώρισμένων έκείνων χρονιών νόσων, ας δύναται νά κατα
πολέμηση τό άδωότατον καί συγχρόνως ήδύτατον τούτο ιατρικόν φάρμα- 
κον, ή σταφυλή, καί περί του είδους των σταφυλών αΐτινες είναι τά  μά
λιστα συντελεστικαί πρός τόν σκοπόν τούτον.

Ό  χυμός τών προσφάτων καί ώριμων σταφυλών εχει έν συνόλω τήν 
αυτήν περίπου ενέργειαν είς τόν ήμέτερον όργανισμόν ήν έχει καί τό γάλα. 
Ή  χημική άνάλϋσις τού χυμού τών σταφυλών καταδεικνύει δ η  i  σύν- 
6·εσις αυτού προσεγγίζει πολύ πρός τήν τού γάλακτος· άλλα τδ γάλα εΐνε, 
ώ ς γνωστόν, τελεία τροφή, τούτ’ έστι περιέχει έν έαυτή άπαντα τά πρός 
δρέψιν τού σώματος άναγκαιούν»α στοιχεία.

Άλλ’ έν τή δεραπεία, περί ής ένταυδα πραγματευόμενα, αί άρισται 
καί ,ώφελιμώταται σταφυλαϊ είναι έκέϊναι, αίτινες έχουσι λεπτόν καί τετα
μένου το δέρμα καί εύχυλον (ζωμεράν) τήν σάρκα καί διά τούτο πέπτονται 
εδκόλως καί ταχέως ύπό τών έξησδενωμένων στομάχων, ιδία δέ αί άνή- 
κουσαι είς τήν τάξιν τών έκλεκιών έκείνων σταφυλών της Γαλλίας, τών 
καλουμένων chasselas, είτε προοομοιάζουσαι πρός ταυτας. Αι τοιαύται 
σταφυλαϊ έΤναι συγχρόνως καί αι ήδύταται. Άλλ’ έ* τών διαφόρων λεπτό- 
δέρμων καί εύχύλων σταφυλών προτιμητέαι εΐναι αί μετρίως σακχαρώδεις, 
α ί έχουσαι ρδγας σφαιροειδείς μικρού ή μετρίου μεγέδους, τεταμένον τό 
δέρμα, άφδονον χυμόν, ούχί πολύ γλυκύν (σακχαρώδη) αλλά λεπτόν καί 
ήδύτατον. Αί ύπερμέτρως σακχαρώδεις σταφυλαϊ δεν εΤνε άξιαι μεγάλης 
συστάσεως πρός δεραπευτικούς σκοπούς, διότι ή  υπερβολική χρήσις τού 
σακχάρου τών σταφυλών δόναται πολλάκις νά προξενήση τήν γένεσιν παρο
δικού τίνος διαβήτου.

Απαραίτητος όρος της δεραπείας εΤναι ή τελεία ώριμότης τών στα
φυλών. Ό  πάσχων ε |  οιουδήποτε τών κατωτέρω μνημονευομένων νοση
μάτων καί δέλων νά δεραπευδη διά της ήδυτάτης καί άπλουστάτης τού
της δεραπείας, εΤνε καλόν ν’ άρχίζη κατά πρώτον μέ ήμισυ χιλιόγραμμον 
τών άνω περιγραφεισών σταφυλών καδ’ ημέραν, άκολούδως νά λαμβάνη 
Ιν  χιλιόγραμμον καί νά αύξάνη όσημέραι τό ποσόν τούτο μέχρις ου φδάση 
βαδμηδδν είς 8 εως 5 χιλιόγραμμα καδ’ έκάστην, τά όποια λαμβάνει ώς 
εξής : 1 χιλιόγρ. τό πρωι περί τήν έβδάμην ώραν· 1 χιλιόγρ. μετά μεσημ
βρίαν, καί 1 χιλιόγρ. πρό τού δείπνου. ’Αλλά καί μικρότερα δόσις, S λι- 
τρών κατα μέσον όρον, άρκέ? όπως φέρη καλά άποτελέσματα. ΕΤνε καλόν 
ώσαύτως ν’ άποπτύη τά βρύτεα είτε στέμφυλα (κουκούτσια καί λέπη).

Έ ν  Γερμανία καί'Ελβετία  ύπάρχουσι πολυάριδμοι σταδμοϊ (stations) 
(έπί τού παρόντος πλείονες τών τριακοσίων πέραν τού 'Ρήνου) ϊνδα ένερ- 
γεΐται ή διά σταφυλών δεραπεία (T rau b en car γαλλ. cure  de  raisin), έν 
D rackbeim  (Βαυαρία), έν M eran (Τυρόλον), έν Vevey καί Saxon ('Ελβε- 
τίφ), έν Σιλεσίφ κτλ. 'Η  δεραπεία αδτη γίνεται κατά τούς έξης κανόνας.

Ό  άσδενής λαμβάνει πρό τών δύο κυριωτέρων φαγητών, τού γεύ
ματος καί τού δείπνου, ποσόν τ ι σταφυλίων τά  όποϊα δρέπει ό ίδιος μετα- 
βαίνων είς τόν άμπελωνα. Τ ό ποσόν δέν εΤνε ώρισμένον, άλλ’ ό άσδενής 
όφ.είλει νά τρω'γη μέχρι κόρου. 'Η  μέδοδος αδτη φέρει λαμπρότατα απο-· 
τελέσματα, όφειλόμένα είς δύο σπουδαίους παράγοντας: τήν σταφυλήν αυ
τήν, ήτις ενεργέ? διά τών ίδίων αυτής στοιχείων· καί τόν καδαρόν αέρα 
καί τήν σωματικήν κίνησιν, είς ήν ύποχρεούται νά υποβάλλεται 0 άσδενής 
πρός έπίτευξιν καλών άποτελεσμάτων. Εύδύς από τών πρώτων ημερών 
τής δεραπείας ταύτης, ή ύγεία έν συνόλω βελτιούται, ή δρεξις αυξάνει, αί 
κινήσεις καδίστανται ευκολώτεραι, αί δυνάμεις τού σώματος αύξάνουσι, αί 
πνευματικαί δυνάμεις καδίστανται ζωηρότεραι καί εύκαμπτότεραι, καί τό 
συναίσδημα της γενικής ευεξίας κατέχει τόν δεραπευόμενον. ’Εντός όλί- 
γων ημερών παρατηρεΤται προφανής ευτροφία τού πάσχοντος. Άλλως τε 
εινε πασίγνωστον ότι μία τών ιδιοτήτων τής σταφυλής εΤνε καί αυτη, ότι 
παχύνει ταχέως. 'Η  σχολή τού Σαλέρνου κατατάσσει τήν σταφυλήν είς 
τάς π α χ ν ν ιιχ ά ς  τρ ο φ ά ς  (cibi impinguentes).

'Η  διά σταφυλών δεραπεία αρμόζει πρό πάντων εις τινας χρονίας 
νόσους, τάς όποίας δύναται λίαν άποτελεσματικώς νά καταπολέμηση καί 
ίατρεύση. Πρώτον τήν χρονίαν εμφραξιν είτε δυσκοιλιότητα (constipation 
rebelle). Είδη τινά σταφυλών, μή αρκούντως ώρίμων, έχουσι λαπακτικήν 
έπενέργειαν, δραστικωτάτην έν τή χρονιά δυσκοιλιότητι.

Ή  διά τών σταφυλών δεραπεία εΤνε πρό πάντων ώφέλιμος είς τούς 
έν άναρρώσει εύρισκομένους, είς τούς δυσπεπτικούς ήτοι τούς βραδέως καί 
δυσκόλως πέπτοντας, είς τά αδύνατα καί τά λυμφατικά πα ιδία , τά  δποΤα 
δεν δύνανται είσέτι νά ύποφέρωσι τά  λουτρά της δαλάσσης.

Αί φράξεις τού ήπατος, τής σπληνός, ή πλησμονή τού αίματος μέ 
τάσιν πρός συρροήν, ύποχωρούσι δαυμασίως είς τήν διά σταφυλών δέρα- 
πείαν. Ή  δεραπεία αδτη εΐνε έπ’ ίσης ώφέλιμος είς τούς πάσχοντας έκ 
χολικών κωλικοπύνων, λίδων τού ήπατος, νεφρίτιδος-, άρδρίτιδος, ρευματι
σμών. 'Ωσαύτως εινε δραστικωτάτη πρός έξώδησιν τού υδραργύρου έκ 
τών όργάνων, ένδα τό δηλητήριου τούτο έχει συσσωρευδή.

Πολλαί άσδένειαι τού δέρματος έδεραπεύδησαν λίαν έπιτυχώς διά 
τής άπλουστάτης ταύτης δεραπείας. Τελευτώντες δέ λέγομεν 8τι ή  διά 
σταφυλών δεραπεία παρέχει μεγίστας ώφελείας είς τούς πάσχοντας ύπό 
υποχονδρίας, νευρικών νόσων, άναιμίας, χλωρώσεως καί τών τοιούτων.

Άν τις έκ των εύμενών ήμών άναγνωστριών ύποφέρη έξ οίουδήποτε 
τών άνωτέρω ένοχλημάτων, δά όφείλη ίσως ήμΤν χάριτας δτι τη συνιστώ- 
μεν τήν άπλουστάτην ταύτην καί συγχρόνως τοσούτον ευάρεστου καί τερ- 
πνοτάτην δεραπείαν, τήν διά τών σταφυλών.

-WK·*-

κ. I. Δ. είς Τα'ίγάνιον. ̂  Έλη'φδησαν καί σας 
εύχαριστούμεν, dtà τούς τόμους έγραψαμεν άμέ- 
σως. —  κ. Γ . Γ . είς Σαμανούδ. Άπετάδημεν πρός 
τόν έν Άλεξανδρείφ άνταποκριτήν μας καί έλπί- 
ζομεν, δτι δά  διασαφισδή ή υπόδεσις. — κ. Ν. Α. 
είς Σεβαστούπολιν. Απεσταλησαν. — κ. Π . Σ. είς

Βαρδιάνσκαν. Σάς εύχαριστούμεν διά τάς εύγε- 
νεΤς υμών ένεργείας. — M lle T . Β. à  Caire. Nous 
avons p ris no te  de  votre nouvelle adresse. — 
κ. Σ. Μπ. είς Λεόβαν. Έλήφδησαν καί σας εύ- 
χαβιστούμεν. — κ. Γ . Ρ . είς Μιτυλήνην. Ένεγράψα- 
μεν. — κκ. Δ. Π . είς Γιούργεβον, 1. Γ. είς Τάνταν.

Έλήφδησαν καί σας εύχαριστού(υεν. — κ. I, Ζ . είς 
Βατούμ. Άπεστάλησαν ολα καί ελπίζομεν να φδά- 
σωσιν έγκαίρως. — κ. Γ. A. Α. εϊς’Αρμαβήριον. 0 ά  
σάς γράψωμεν. — κ. Α. Κ. είς'Ιεροσόλυμα. Άπε
στάλησαν. —  κ. Α. είς Δεδεαγατζ. Ανευ χρωμάτων 
δέν δυνάμεδα νά έκτελέσωμεν τήν παραγγελίαν σας.

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Χρηστάκης Ζωγράφος μετά προσωπογραφίας. — 'Ελληνικόν διήγημα ύπό Ματίλδης Σεράο. — Βατράχων άσματα ύπο 
Α. Γ . Η . — 'Ο  Δαίμων. Διήγημα ύπό 1 .1. Κρασσέβσκυ (συνέχεια). —  Έ  Τυλλία προελαύνουσα τό άρμα έπί τόν νεκρόν τού πατρός αύτής, μετά εί- 
κόνος. — Πινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. (ΙΙερί τού μεγέδους τού Λονδίνου. — Ό  ισχυρότατος φανός τού κόσμου. —  Πύργος 
400 μέτρων ύψους. — Το όνομα „’Αμερική". — Εφευρέσεις. — Κατά τής καλτσοδέτας.) — ’Επιστήμη καί Καλλιτεχνία. ( ’Ιατροί έν ’Αγγλίφ. — Εκ- 
δεσις φωτογραφιών. —  Άποδήκη άέρος. — Ό  καπνός τού Λονδίνου. — ’Εστεμμένοι συγγραφείς. —  Βιβλιοδήκη. — Η  διά σταφυλών δεραπεία. — 
Μικρά Αλληλογραφία.

ΰΐΝ Α Κ Ο Θ Η Κ Η . Χρηστάκης Ζωγράφος, μετά βιογραφίας (έν σελ. 257). — 'Η  Τυλλία προελαύνουσα έπί τόν νεκρόν τού πατρός αυτής. 
Είκών ύπό Ε . H ildebrand  (έν σελ. 260—261). — M ignon. Εικων ύπό Παύλου W agner (έν σελ. 265).

’Εκδότης Π . 4 .  Ζ Τ Γ Ο ΪΡ Η Σ .
Τνποι%  B&r & Herm ann» i v  Α π φ ίφ .  — X& Q tttt b  rrfc N ene  P ap ierm aD nfoe tu r «ν Σ τ$ α ο β ο ν # φ .


