
<ε;το2 δ·. pEJN 5Αθηναις ΤΗι 13 ^Γοτχιοτ 1893 5ΊΡΙΘ. 8

Ι-Ι ΦΎΕΙΣ
ΔΙΤΤβΥΝΤΗΣ ΚΚΔΙΔΟΤΜ

Φρ. ^TpinteJzh sraiwbiaaQaiiKiDia awfipaiMa Καθ· ^βδομάδά

Συνίργάται ιίσΐ fcsxtcA it αν y MET ΕΙΚΟΝΩΝ <J Έχαβτον φύϋον λ««τα 15. b
X τ«. Δημοσ<«ύο·»τα< tk «γκρι· χ χ Πώλησκ ·<< τ« χώσχιβ xal χ
X νόμί.α ίργα, χ«1 αί n’x4ve«X χ«ραχτορ»Γβ.Τόμοι 4«λ. δρ.8, τ
Q οννιργατών και χαλλιτίχνη- ρ 11 —ό > " "- (^χρναόί. 10. Έξωτ. φρ. 14. Οί ρ
χ ματ»«. Άγγιΐίαι μ«τ’(('χόνων. X χ συνδρομηταί λαμβάνοναι μίμο; χ
X ΣυνόρομαΙ «χχταΐ «ί< χβρτο- ? ... *ΤΤπνχπ. CriTV-ru*iU  ατααιπγιι Χ«®ρ·αν·ί< τα ΙαχίΓα χαί χολ- r(^νόμισμα χαντός ίβνους. ρ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ—ΕΠΙΣΤΗΜΗ—ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ λιτοχνιχαίργα τής «Φυσςως».
βχ>χ>'Ό/χχδχ>'Ό/χ>/χχ® aho'xyxrxr?T<yx>'x>'xy?a

ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ
<·—*♦

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ—ΕΠΙΣΤΗΜΗ—ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ Μ>19· 2·— ΖΓΝΔΡΟΜΗ *Εν  ΒΔΔΑΔΙ δτηύία Δρ. 8.— Β8ΟΤΒΡΙΚΟΓ έτηΰία Φρ. 12.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.Π*ρΙ  χοομ-ογονίας (συνέχςια χαί τέλος ύπδ Φρίχ). —'Η Διώρυξ τής ΚορΙνθου (μςτ’είχόνος) ύπδ Φ.Π. —ΚηδςΙα Δν»· 
μνήαςως, ύπδ Λονχίκς Τα...—Πρώτ») ϊχσταβις ύπδ Στήνη.—οιηλοϋν $ρβμα, Σύγχρονον ίττοριχόν διήγημα (συνέχιια) ύπδ Ροϋ.—- 
’Αχροβνοιχλς ύπδ Kyr-Kos.—‘Αναμνήσεις Κωνσταντινουπόλεως χαί Σμύρνης. (Συνέχεια) ύπδ Δίκ.— Αένίγματα.—‘Αλληλογραφία 
τής «Φύσεως».—’ΑγγελίαςΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ

(Συνέχει χαί τέλος)

Διά τής περαιτέρω δέ συμπυκνώσεως τής μάέης ταύ
της ό νεφελοειδής, άστήρ αποκτά ού μόνον μεγίστην τα
χύτητα περιστροφικήν, άλλά καί θερμότητα και φως, 
κατ’ άρχάς μέν έρυθρόν, είτα χρυσοειδές καί έπειτα δια- 
δοχικώς κίτρινον,χλο
ερόν, κυανοΰν, βαθυ
κύανου, ίόχρουν ή 
πορφυροΰν καϊ τέλος 
τό λαμπρότατου πάν- J 
των λευκόν. Κατά ® 
ταϋτα δέ καί ό ήμέ- 
τερος ηλιακός νεψε- |S 
λώδης, συμπυκνωθείς 
καί άποκτήσας μεγί— 
οτην περιστροφικήν -1 
κίνηοιν καί θερμότη
τα καί φως, έσχημα- 
τίοθη είς μεγίστου 
φακόν, έξ ού μετά 
παρέλευσιν ετέρων χι
λιάδων αιώνων, κατα- 
στραφείσης έν τή κι
νήσει του τής ισορ
ροπίας τών ατόμων 
του καί ύπερισχυσά- 
σης τής κεντρόφυγος 
δυνάμεως των, άπε- 
χωρίίοντο διαδοχικώς κατά τήν περιφέρειαν τοΰ νε
φελώδους τμήματα ύλης, συμπυκνούμενα περί τινα 
όγκον αυτών καί σχηματισμένα είς σώματα αυτοτελή, 
άτινα έκτος τής κεκτημένης περί τόν αρχικόν πυ
ρήνα κινήσεώς των, απέκτησαν καί τήν περί έαυτά κίνη- 
σίν των, καί άπετέλεσαν τούς διαφόρους πλανήτας. Ούτω 
λοιπόν έκ τοϋ ηλιακού νεφελώδους έσχηματίσθη κατά 
πρώτον ό απώτατος τών πλανητών Ποσειδώυ περισφαι- 
ρωθείς κατά τούς νόμους τής μηχανικής καί λαόών τήν 
περί εαυτόν κίνησίν του μετά της περιφερειακής· κατά 
τόν ίδιον δέ τρόπον καί κατά διαδοχήν, τή πάρελεύσει 
πάντοτε πολλών αιώνων, έσχηματίσθησαν ό Ούρανόε, ό 
Κρόνος, ό Ζεύς, ή πληθυς τών τηλεσκοπικών πλανητών, 
ό "Αρης, ή Γή, ή Αφροδίτη, καί τέλος ό 'Ερμής, ο έγ- 
γύτερος τώ Ήλίω.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗΣ

Φαίνεται δ’ οτι ή πληθυς τών τηλεσκοπικών πλανητί- 
σκων προέκυψεν έκ τής διασπάσεως μεγάλου τίνος εκεί 
που σχηματισθέντος πλανήτου, καί έκ τής ισχυρός έλκτι- 
κής ένεργείας τού πλησιεστέρου καί τοϋ μεγίστου Διός, 
συντριόέντος καί χωρισθέντος είς μικρά τεμάχια, άπο- 
τελέσαντα τέσσαρα συμπλέγματα. Έκαστος δέ τών πλα
νητών ήρχιξε σχηματισμένος, οτε ή άτμώδης ύλη τοΰ νε
φελώδους εξετείνετο μέχρι τής νΰν τροχιάς του· ούτω 

π.χ.ή Γή έσχηματί
σθη, καθ’ ήν εποχήν 
ό ηλιακός νεφελώδης 
εξετείνετο μέχριτής 
γηίνης τροχιάς καί 
έστρέφετο περίέαυ- 
τόν είς 365,5 ημέ
ρας. Τό δέ κέντρου 
τοΰ ηλιακού νεφελώ
δους,ήτοιό'Ηλιοςδέν 
φαίνεται πλέονδυνά- 
μενος νά παραγάγη 
νέον πλανήτην,διότι 
ή περιστροφική του 
κίνησις τότε έδει νά 
έπεταχύνετογενομέ- 
νη 219 φ°ράς μεγα- 
λειτέρα τής ήν κέ- 
κτηται ήδη.Κατάτήν 
αυτήν δέ θεωρίαν καί 
οί δορυφόροι τών 
πλανητών έοχηματί- 
σθησαν έμμεσος έκ 

τών άποσπασθέντων καί άποσφαιρωθέντων τεμαχίων τοΰ 
νεφελώδους, άφ’ού και ταΰτα άπούαλόντα τήν ίσ-ρρο· 
πίαν καί ύποκύψαντα είς τήν κεντρόφυγα δύναμιν, άπετ- 
μήθησαν άλληλοδιαδόχως καί άπετέλεσαν κοιτά μέγιστα 
χρονικά διαστήματα ένα ή αλείουαζ δορυφόρους· ώστε 
καί οί παρατηρούμενοι νΰν δακτύλιοι τοΰ Κρόνου, δύτες 
άπεσπασμέναι ύλαι τοϋ πυρήνος αύτοΰ αμόρφωτοι, μέλ
λουν μετά αιώνας νά σχηματίσουν νέους δορυφόρους.

Ή υχετική πυχνότης τών διαφόρων πλανητών καί δο
ρυφόρων ένισχύει τήν θεωρίαν ταύτην ή Σελήνη π.χ., 
σχηματισθεΐσα έξ ύλών ούτως είπεΤν έπιπλεουσών έπί τοϋ 
νεφελοειδούς άστρου τοΰ οχηματίσαντος τήν Γήν, εινε 
πολύ ελαφρότερα ταύτης. Οί δέ εξώτεροι ή απώτεροι 
πλανήται, ήτοι ό Ποσειδών, ό Ούρανός, ό Κρόνος καί ό 
Ζεύς εΐνε πολύ όλιγώτερον πυκνοί, ή οί εσώτεροι καί έγ-
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γύτεροι 'Apqc, Γή, ’Αφροδίτη και Έρμήα. Εύρίακομεν 
μάλιστα έν τή χημική συνθέσει τών διαφόρων πλανητών 
και έν αύτή τή τών κομητών, τών διαττόντων αστέρων και 
τών αερολίθων τάε αύτάς ούοίας, αίτινες συνιστώσι τήν 
Γήν, καί αίτινες υπάρχουν επίσης άλλ’ εις άτμώδη κατά- 
στασιν έν τώ Ήλίω. Ουτω λοιπόν έσχηματίσθησαν οί τε 
πλανήται και οί δορυφόροι διά τής βραδείας ουμπυκνώ- 
σεως δακτυλίων άπσσπασθέντων άμέσως ή εμμέσως άπό 
τής νεφελώδους ύλης τοΰ Ήλιου, τής οποίας λείψανον εΐ- 
σέτι εύρίσκομεν καί θεωροϋμεν τήν νεφελώδη ού$άν, όρα 
τήν μόνον κατά δύω τοϋ έτους ώρας, ήτοι κατά τό εαρ 
καί τό φθινόπωρον, ή πρό τής άνατολής τοϋ Ήλιου, 
τήν πρωίαν κατά τό λυκαυγές, ή μετά τήν δύσιν αύτοΰ 
τήν εσπέραν, Ή νεφελώδης αυτή ούρα καλείται Ζωδια
κόν φώς, καί τοΰτο ούδέν άλλο είνε ή ή άπομείνασα μετά 
τήν δημιουργίαν τών πλανητών καί μή στερεοποιηθεϊσα 
ύλη τού νεφελοειδούς άλλοτε Ήλιου, ακολουθούσα διά 
τούτο τήν διεύθυνσιν τής εκλειπτικής.

Ό γήϊνος δέ νεφελώδης, άποσπασθείς τού ηλιακού καί 
μετά τήν άπό τού γήινου άπόοπασιν τού σεληναίου νε
φελώδους συμπυκνωθείς περί τι σημεΐον, άπετέλεσεν έκεΐ 
ίδιον πυρήνα, όστις συμπυκνούμενος έτι μάλλον καθ’ όσον 
έψύχετο, έλαμπεν είς τά χάος, ώς νΰν ό Ήλιος καί οί 
λοιποί άστέρες. 'Ο πυρήν δ' ούτος, συμπυκνωθείς πλειό- 
τερον τή παρελεύοει τών αιώνων καί τή άπαύστω ψυχράν- 
σει τών βαρυτέρων ύλών τού όλου συμφορήματος τού 
γήινου νεφελώδους, παρουσίασε μάζαν ροώδη άποσφαιρω· 
θεισαν κατά τούς νόμους τής ούρανίου μηχανικής. Αί 
συνιστώσαι δέ τήν γήϊνον νεφελώδη άτμισται ύλαι δέν με- 
τέόησαν πδσαι ανεξαιρέτως είς τήν ροώδη κατάστασιν 
διότι τινές έμειναν είς τήν άτμώδη καί έσχημάτιοαν 
τήν ατμόσφαιραν. Αύτη όμως ή ατμόσφαιρα ήτο διάφο
ρος τής νυν· διότι ένώ αύτη περιέχει μόνον τό όξυγόνον 
καί τό άζωτον καί μικρόν τι άνθρακικού οξέος, έκείνη, ή 
πρωτογενής δηλαδή, περιεΤχεν εΐς ατμούς ού μόνον πάν
τα τόν πελώριον όγκον τού ύδατος τών νΰν θαλασσών 
καί ωκεανών, άλλά καί πάσας τάς ύλας τής γηίνης σφαί
ρας ίξητμισμένας, έκτος τών άποτελεσάντων τόν πυρήνα 
της βαρυτέρων ύλών; άπαιτουσΰν μείζονα θερμότητα είς 
έξαέρωσιν, ήτοι τών άτμιστών μετάλλων, γενομένων ήδη 
ρευστών· ύπολογίζεται δέ ή τότε θερμοκρασία της είς 
2000®.

Ή τάξις δέ τών έξαερωμένων έν τή θερμοκρασία ύλών 
δέν ήτο άκανόνιστος, ήτοι αί ύλαι αύται δέν έκειντο φύρ
δην μίγδην έπί τού πυρήνος, άλλ’ έκάστη κατά τήν πυ
κνότητα ή ειδικήν βαρύτητά της' ήτοι πάσαι έστοιοασμέ- 
ναι ούτως ώστε τό μέν έπί τοΰ πυρήνος πρώτον στρώμα 
ήτο τό. είδικώς βαρύτερον τών λοιπών άτμιστών ύλών, 
ήτοι αί μεμιγμέναι μετά νεφιδίων λεπτότατων μεταλλικών 
κόνεων· τό δέ άνωθεν τούτου δεύτερον στρώμα ή περί
βλημα περιείχε καλιώδη χλωριοϋχα έν άτμοΐς έλαφροτέ- 
ροις τών πρώτων τό δέ άνωθεν τούτου τρίτον καί έξώτα- 
τον άπετελείτο έκ τών συνιστώντων τήν σημερινήν άτμο- 
σφαΐραν άτμιστών στοιχείων, ηνωμένων μετά τινων ύδα- 
τμών. Ούτως ή γηΐνη νεφελοειδής έτι· σφαίρα έκυλίετο είς 
τό χάος, όπερ κατά τόν Λαπλάκιον εύρίσκεται είς τήν 
θερμοκρασίαν τών ιοο® ύπό τό ο· όθεν τά πάγη ταΰτα 
τού κενού ώφειλον νά τήν ψυχράνωσιν ολίγον κατ ’ ολίγον. 
ΨυχρανθεΤσα λοιπόν ή έπιφάνεια τοϋ γήινου πυρήνος, άπε- 
τέλεσε συοτασιν ξνμώδη ή ηυλώδη' άτμώδεις δέ τίνες 
ύλαι τής ατμόσφαιρας εκείνης, αί δυοτηκτότεραι ρευστο- 
ποιηθεΤσαι, έπιπτον έν είδη βροχών έπι τής πυλώδους 
έκείνης έπιφανείας τού γήινου πυρήνος αύξάνουσαι τόν 
στερεόν όγκον του.

Τή προόδω δέ τής γηίνης ψύξεως συνετελέσθησαν 
άκολούθως όγκοι πεπηγότες, κατ’άρχάς μέν έπιπλέοντες 
έπί τοΰ ήμιρρεύστου πυρήνος μεμονωμένα, άκολούθως δέ 
διά συγκολλήσεων σχηματίζσντες συνεχείς άχθους ή σκο

πέλους, όποϊοι όρώνται οί σημερινοί πάγωνες είς τάς πο
λιτικός θαλάσσας, οίτινες έπίσης προσεγγίζοντες καί 
ομοίως προσκολλωμενοι, αποτελούν τούς παγοβωρούς. 
Έπεκταθέντος δέ τοϋ φαινομένου τούτου έφ’ όλης τής 
έπιφανείας τοϋ γήινου πυρήνος, έτελέσθη καί πρωτογε
νής τις στερεοποίησις εξωτερική τούτου. Στερεός δέ τις 
φλοιός έπί τοΰ πυρήνος αύτοΰ, αδυνάτου είσέτι πάχους 
και μετριωτάτης άντιστάσεως, έκάλυψε τήν Γήν άπασαν, 
άφίνων ακάλυπτα τά κατώτερα μέρη υγρά είσέτι, καί ών 
ή στερεοποίησις μετά πολύν χρόνον ήδύνατο νά συντε- 
λεσθή, καθ’ όσον ούδ’ έπί τών ημερών μας συνετελέσθη 
είσέτι. Άλλ’ ό πρώτος ούτος φλοιός δέν ήδύνατο ν’ άν- 
τιστή είς τα κύματα τοΰ εσωτερικού εκείνου ωκεανού τών 
ρευστοποιηθεισών ύλών, άτιν’ άνεόίόαζον καί κατεόίόα- 
ζον κυματοειδώς καί άλληλοδιαδόχως τήν γηίνην έπιφά- 
νειαν. Σχισμαί δέ μέγιστοι άνοιγεΐσαι έκ ψύξεως μείζονος 
έπί ταύτης, έξέχυνον δι’ άναόράσεως άφθονον ύλην γρα
νίτου ήμιρρεύστου,όστις εύκολώτερον ψυχόμενος, άπετέ
λεσεν ένωρίτερον τά πρώτα πετρώματα καί όρη τής Γής, 
ω, ένεκα ή όμαλότης αύτής μετεβλήθη εΐς άνομαλότητα.

Φρίκ.Η ΔΙΩΡΥΞ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Σπονδαιοτάτου, ώρελ'.μωτάτου καί έπιπονωτάτου έργου ή 

περαίωσις πρόκειται κατ’ αύτάς νά συντελεστή έν Έλλ.άδι. Ή 
διώρυξ τοϋ Ίσθμοΰ τής Κόρινθου, ή 600 έτη π. X. εΐς τήν 
Stavotav τοΰ ανθρώπου είσχωρήσασα, μετά τινας μόνον ήμερας. 
•ήτοι μετά 5493 έτώνκυοφόρησιν, κπθ α πλειστο·. μεγαλεπήβολο’. 
άνδρες κατά διαφόρους κατά τό μακρδν χρονικόν τοΰτο διάστη- 
έποχάς έμελίτησαν, έσχεδίασαν, είργάσθησαν, έμόχθησαν και 
απηλπίσθησαν, θέλει πλέον καταταχθή μεταξύ τών έργων τής 
ανθρώπινης διάνοιας. "Ισως δέ, είναι και τό μόνον έργον, όπερ 
απήτησε τοσούτων χρόνων έπίπονον όντως εργασίαν, καί ενα
πόκειται είς τάς μελλούσας γενεάς νά κρίνωσιν, άν τά ωφελή
ματα αύτοΰ έσονται αντάξια τοιούτων έπιμόνων μόχθων καί 
πάγκοινου επιθυμίας. Λόγω δέ ιστορικού ενδιαφέροντος άνα- 
γράφομεν ενταύθα τήν από τής συλλήψεως τοΰ έργου τούτου 
μέχρι τής συντέλειας του έξέλιξιν τής Όδυσσείου ταύτης έπι- 
χειρήσεως.

Έν έτει 600 π. X. Περίανδρος ό τής Κορίνθου τύραννος, δ 
εκ τών επτά σοφών τής Ελλάδος, έθεώρησεν ώς δυνατήν τήν 
τομήν τοΰ Ίσθμοΰ. Κατά τούς χρόνους όμως εκείνους και έπι 
πολύ κατόπιν, τό σχεδιον τοΰτο προσέκρουε κατά τής θρησκευτι
κής προλήψεως οτι ή έκτέλεσις αύτοΰ ήθελε παροργίσει τούς θε
ούς καί ιδίως τόν Ποσειδώνα, είς βν ητο αφιερωμένου τό έδα
φος του Ίσθμοΰ.

Ή Κόρινθος χρησιμεύσασα ενεκα τής γεωγραφικής της θέσεως 
ώς μεγάλη αποθήκη διαμετακομιστώ; τοΰ εμπορίου μεταξύ ’Ανα
τολής καί Δύσεως δέν διέκειτο εύνοΐκώς πρός τό σχεδιον τής το
μής τοΰ Ίσθμοΰ’ άλλως τε καί η έκτέλεσις δέν έπεβάλλετο ύπό 
τής απολύτου ανάγκης, διότι οί Έλληνες ειχον τότε πλοία μι
κρά, άτινα εύκόλως μετεκόμιζον έν ανάγκη διά ξηράς από τής 
μιας θαλάσσης εις την έτέραν’ ειχον μάλιστα πρός τοΰτο κατα
σκευάσει καί οδόν Δ ί ο λ κ ο ν καλουμένην. "Οτε όμως ήρχισαν 
νά κατασκευαζωσι πλοία μεγαλείτερα, έφ’ δσον αί διαστάσεις 
αύτών ηΰξανον, έπί τοσοϋτον καί αί δυσχέρειαι τής διά ξηράς 
μετακομίσεως έπολλαπλασιάζόντο καί συνεπώς ή σκέψιςπερί το
μής τοΰ Ίσθμοΰ έπί μάλλον έπησχόλει τά πνεύματα.

Ουτω τφ 301 π. X. Δημήτριος δ Πολιορκητής ήθέλησε νά 
έπαναλάδη τήν κατασκευήν τής διώρυγος, άλλ’ απετράπη τοΰ 
σκοπού του ύπό τών μηχανικών, ούς συνεδουλεΰθη, είπόντων αύ- 
τφ ότι έπειδή τό ύψος τών ύδάτων τοΰ Κορινθιακού κόλπου εινε 
πολύ μεγαλείτερον τοΰ Σαρωνικοΰ, τεμνομένου τοΰ Ίσθμοΰ, ή
θελε κατακλυσθή ή νήσος Αίγινα καί αί πέριξ παραλίαι. Έν 
τούτοις οί φόβοι ούτοι τών μηχανικών Δημητρίου τοΰ Πολιορκη- 
τοΰ απεδείχθησαν ύπό τής νεωτέρας επιστήμης όλως «βάσιμοι, 
τό μόνον δ’ αληθές είνε, ότι αί παλίρροια·, εινε ίσχυρότεραι έν 
τΰ> Κορινθιακό ή έν τώ Σαρωνικφ Κόλπφ.

Μετ’ αύτόν ό Ιούλιος Καΐσαρ ήθέλησε νά άναλάβη τήν έκτέ- 
λεσιν τής τομής τοΰ Ίσθμοΰ, άλλ’ οί εχθροί του δέν έδωκαν αύτώ 
καιρόν.

Καί ό Καλλιγούλας ήσχολήθη είς τό σχέδιον τοΰτο, άλλά 
άνευ αποτελέσματος.

Ό δέ Νίρων, 25 έτη μετά τόν θάνατον τοΰ Καλλιγούλα, δέν 
περιωρίσθη μόνον είς σχέδια καί μελέτας, άλλ’ ήρξατο έν 
έτει 67 μ· Χ· και τών έργασιών δια πολυαρίθμων εργατών στρα- 
τολογηθέντων έκ διαφόρων μερών. Καθ’ 6ν χρόνον όμως μετά 
δραστηρώτητος έξετελοΰντο αί πρώται έργασίαι, ή επαναστασις 
έξερράγη έν 'Ρώμη, Γαλλία καί Ισπανία, δ δέ Νέρων ήναγκά- 
σθη νά έγκαταλίπγ κατευσπευσμένως τήν Έλλαδα, όπως μη ε- 
πανέλθη πλέον. "Ενεκα τοΰ θανάτου τοΰ Νέρωνος έν έτει 68 αί 
έργασίαι τής τομής διεκόπησαν.

Καί έπί αύτοκράτορος Άδριανοΰ έγένοντο σκέψεις περί τομής 
τοΰ Ίσθμοΰ, άλλ’ ούδέν έξετελέσθη.

Τέλος ό Φιλόστρατος αναφέρει, ότι ό Ηρώδης ό ’Αττικός έπε- 
θύμει διακαώς, ώς έλεγε πρός τούς φίλους του, ν’ αναλαβη δι 
ιδίων του έξόδων τήν άποπεράτωσιν τής τομής, ητο δέ αρκετα 
πλούσιος όπως πράξη τοΰτο, άλλ’ έφοβέϊτο μή διεγείργ τόν 
φθόνον τοΰ αύτοκράτορος.

Έκτοτε παρήλθον 1750 έτη χωρίς νά γίνη σκέψις τις . πλέον 
περί τοΰ Ίσθμοΰ, οτε τώ 1881 έγένετο ύπό τής 'Ελληνικής κυ- 
δερνήσεως ή έκχώρησις τής έπιχειρήσεως έΐς τόν στρατηγόν 
Τύρ, όστις άμέσως προέβη είς τάς άπαιτουμένας μελέτας πρός 
καταρτισμόν τοΰ σχεδίου τής διώρυγος καί τή 1η Μαίου 1882 
ήρξατο τών έργασιών τής τομής ’ήτις όμως διεκόπη ένεκα οικονο
μικών δυσχερειών. ’Ολίγον μ.ετά ταΰτα συνέστη ή διεθνής έται
ρία τής κορινθιακής διώρυγος, -ήτις αντικατέστησε τόν στρατη
γόν Τύρ πρός έξακολούθησιν τών ύπ ’ αύτοΰ αρξαμένων εργασιών, 
καί ήδη ή διώρυξ συνετελέσθη.

Το μήκος τής διώρυγος εινε 6540 μέτρων, τό πλάτος 22 μέ
τρων καί τό βάθος 8 μέτρων. Τό αύτό πλάτος καί βάθος έχει 
και ή διώρυξ τοΰ Σουέζ. Ό τεμνόμενος χώρος αποτελεϊται εκ 
δύο πεδιάδων παρακειμένων είς τάς εκατέρωθεν θαλάσσας καί 
χωριζομένων είς τό μέσον ύπό υψώματος, ούτινος ή ύψηλοτέρα 
κορυφή εχει ύψος 80 μέτρων ΰπεράνω τής έπιφανείας τής θα
λάσσης.

Ή έπιχείρησις αύτη προώρισται νά διευκολύνη τήν κατά θά
λασσαν συγκοινωνίαν παρέχουσα πολλά πλεονεκτήματα’ δια τοΰτο 
έπεδοκιμάσθη ύπό τών μεγάλων άτμοπλοϊκών εταιριών, αίτινες 
υπέδειξαν καί τό τιμολόγιου τών διαπορίων. Ή Κορινθιακή διώ
ρυξ θά συντομεύσητάς άποστάσεις μεταξύ τών λιμένων τής δυ
τικής Εύρώπης και τών τής Ελλάδος, Τουρκίας καί τής Μαύ
ρης Θαλάσσης κατά η48 ναυτικα μίλια διά τήν Άδριατικην καί 
κατά 95 διά τά άλλα Εύρωπαϊκά παράλια.

Κατά τούς γενομένους ύπολογισμούς θά διέρχονται έτησίως 
εμπορεύματα 4,500,000 τόνων περίπου, υποβαλλόμενα τά μέν 
τής Άδριατικής είς τέλος 1 δρ. κατά τόνον, τά δέ τών άλλων 
μερών είς τέλος 50 λεπτών. Προσέτι δέ και πας επιβάτης έξ 
οίασδήποτε προελεύσεως θά πληρώνη δρ. 1. Ή όλικη δαπάνη 
τής κατασκευής τής διώρυγος ανήλθεν είς 50 έκατομμύρια περί
που.

Κατά Νοέμβριον τοΰ 1886 εστήθη έπί τής διώρυγος καί με
γαλοπρεπής σιδηρά γέφυρα, έφ’ ής διέρχεται δ σιδηρόδρομος 
Πειραιώς-Άθηνών-Πελοποννήσου ώς καί ή άμαξιτή δδός. Ή γέ
φυρα αΰτη ή κινούσα τόν θαυμρσμόν τών έπισκεπτομένων αύτην 
εύρίσκεται είς ύψος 47 μέτρων ύπεράνω τής έπιφανείας τής διώ
ρυγος ώστε καί τά μέγιστα τών πλοίων τα έχοντα τούς ύψηλο- 
τέρους ιστούς νά δύνανται νά διέρχωνται άκωλύτως ύπ ’ αύτήν.

Τή 3 προσεχούς Ιουλίου ώρίσθησαν τά έγκαίνια τής διώρυ
γος ταύτης καθ’ α θά παρευρεθώσιν ηγεμόνες και αντιπρόσωποι 
πάντων τών έθνών έπί τούτω προσκληθέντων καί θά διέλθωσιν 
αύτήν πολεμικοί στόλοι καί ιδιωτικά πλοϊα έξ όλων σχεδόν 
τών εθνοτήτων, τό δέ θέαμα έσεται όντως μοναδικόν.

Έπί τή ευκαιρία ταύτη δημοσιεύομεν έναντι καί τοπογραφι
κόν χάρτην τής διώρυγος μετά τών περιχώρων, όπως λαβωσυν 
ιδέαν ταύτης όσοι έκ τών ήμετέρων συνδρομητών δέν έπεσκέφθή- 
σαν αύτήν έπιτοπίως.

Φ. Π.

ΚΗΔΕΙΑ ΖΜίΝΈΞΣΖΙΕΟΣ

Τέσσαρες ειχον διαρρέύσιι μήνες, άφ’ δττυ β φίλος ήμών Λου
κιανός, ό ήδυεπής τοΰ «'^σματος τών φωλιών» ποιητής, είχε γείνει 
αφανής έχ τών εύθυμούντων Παρισίων. Ούτε είς τά iMirlitons» 
συνήντα τις πλέον αύιόν, ούδέ είς τάς ιπποδρομίας, ούδέ εΐς τάς 
πρώτας τών μελοδραμάτων παραστάσεις, άλλ’ούδ’είς άλλο τι τών 
πολλών εντευκτηρίων, έν οίς τδ άνθος τών Παρισινών συνήθως έν 
χλιδή τδν χρυσόν έδαπάνα.—Άπιπεράτου άρα επιτυχή τινα παθη
τικήν μελέτην, χεκυμμένος έν £ωγά8ι τινι τής άποχρήμνου Βρετ· 
τανιχής αχτής, αντιμέτωπος προς τήν Ομιχλώδη χαι θρηνούσαν θά
λασσαν ;

"Π μή αρα εχρυπτε νέο*  έρωτος είδύλλιον έν τή ΐπιύλει του 
τών Γλυχινών χειμίνην εις τήν εσχατιάν, τοϋ δάσους τής 2ε6ί>;

Μάτην οί φίλοι του έξηντλοϋντο είς διαφόρους ε’ιχασίας.
Τέλος εμαθον τήν αλήθειαν: δ Λουκιανός, 0 μέγας τών ίορτών 

διεγέρτης, δ μέχρι τρυγίας πίνων έν τφ ποτηρίφ τής ηδονής, ό εύ· 
θΰμως τδ έλελεΰ τών καρδιών σαλπίζων, δ Λουκιανός, οφραγίδα 
έπί τοΰ πλήρους αναμνήσεων παρελθόντος τιθεις, είχε νυμφευθή !

“Ανθρωπο; ε’·ς τήν θάλασσο ν.
Ήμέραν τινα δ ποιητής είχε συναντήση ζεύγος ωραίων μελαίνων 

οφθαλμών μηδόλως τήν εκφρασιν τή τέχνη όφειλέντων, καί αυτός, 
δ θερμός τώ» Γιδωλολατριχών ήδονών λάτ^ις. δμηδενί πιστεϋων, ώς 
πολλούς τών θεών λατρεύων, ύπίχυψεν εις τδν ζυγόν τής άφιλους 
άγνοτητος, εν ή ύπδ τήν δρόσον χάλυχος ρόδου, διελάνθανε ψυχή 
παώδς άποφασίσας έφ’ όρου ζωής νά κράτηση τήν άβρόλευκον χαί 
^οδώνυχα μικρόν χείρα, τήν δποίαν ή τρυφερά κόρη ολίγον συγκε- 
κινημένη, τώ εΐχεν αφήσει μεταξύ τών χειρών του.

Συνιλόντι ιίτεΐν. τήν δημοσιότητα τοΰ ήδέος τούτου πλήν άφω
νου άσματος άνέλαβεν δ χ. Δήμαρχος, χαί δ Λουκιανός ήρξατο εν 
άγνοίμ του ν’ αγαπά ίνθερμως τήν σύζυιόν του.

Καθ’ έχΐοεην νέαν ανεχάλυπτεν ώραίαν άποψίν τοΰ παραδείσου 
του. ήδέως ουγχινούμενος εκ τοΰ περιέργου χαί ενθουσιώδους υφους 
τής ώς κρύσταλλον διαυγούς ταύτης ψυχής, ήτις διεγιγνώσχετο εις 
παν μειδίαμά της.

Έν τούτοις ελλείψει τής επιστημονικής γνώσεως τής ζωής, ή 
’Ιωάννα ΐχέχτητο τδ ύπουλον εκείνο ΐνστιχτον τδ παρα ταις γυ- 
ναιξί τήν εχτην αποτελούν αίσθησιν.—Έσκέπτετο ήδη, δτι θά ήρ- 
χιτό ποτέ στιγμή καθ’ ήν, του ήδέος τούτου αινίγματος λυόμενου 
δ ποιητής άπληστος τής γνώσεως τοΰ αγνώστου, θα συνγισθάνετο 
τδν έχ τοΰ κόρου κάματον θεωρών αύτήν ώς παίγνιον ήδη γνωστόν, 
καί ή θ’ άπέπτα μακράν τής οικογενειακής φωλιά;, ή θ’ άπεληθιοΰτο 
εν τώ αστικισμφ.

Σύζυγος έρώσα καί ’ιδιοφυής, ή Ιωάννα έφοβέϊτο έπίσης άμφο- 
τέρας τάί όψεις τοΰ διλλήματος τούτου και τήν μέλαιναν τοΰ κόρου 
στιγμήν.Ήτο σύζυγος τοΰ Λουχιανοΰ συνάρσει τής του θεού χάριτος 
χαί τής ταινίας τοΰ χ. Δημάρχου--χαλδν τοΰτο·—και ώνειροπόλιι 
νά χαταστή έμπιστο; τών έργων του, χαί φίλη τής -καρδίας.^— <?· 
μεινον τούτο. Πολλάκις ήοώτα έαυτήν δποΐον θέλγητρον ήδύνατο να 
εχωσιν αί τοΰ θεάτρου έχεΐναι γυναίκες, αί διασαλπισθεϊσαι εκεϊναι 
καλοναί, αίτινες ήδυνήθησαν νά έμπνεύσωσιν εις τδν σύζυγόν της 
τοσαΰτα ερωτικά δίστιχα, τοσαύτας ακροστιχίδας πύρρινον άπο- 
πνεούσας τρυφερότητα.

Τδ φθινόπωρον προΰχώρεΓ τά δάση ά'ίλάμβανον τον ψοφώδη 
αυτών κόσμον, και οί τών Παρισίων κάτοικοι αναζωογονηθέντες ύπό 
τινων μηνών καθαρού τής εξοχής άέρος. καί τοΰ φαεινού ήλιου, 
κατέλειπον ήδη τά δάση καί τάς πιδιάδας, ΐπανακάμπτοντες πρός 
τά θέατρα τοΰ βουλεβάρτου, προαναγγείλαντα νέα τεμάχια, καί προς 
τάς πλήρεις ποικιλών θέλγητρων άνοιχθησομένας αίθουσας, τέλος 
πρός τήν μεγάλην τήν μόνην πόλιν τών Παριοίων, οιτινες τοσοϋτον 
τήν ’Ιωάννα έφόβιζον, ώς άγριον διά χαυλιοδόντων ώπλισμένον θη- 
οίον, έτοιμων πάντοτε ν’ άφαρπάσωσι τούς άνδρας άπδ τής ερωτικής 
αγκάλης τών άτυχων συζύνων των.

Ποωϊαν τινα άνοίξασα τους σύρτας μικρού ίνδικοΰ γραφείου, εΰρεν 
έν αυτώ δεσμίδας μικρών λείων χαρτιών κυανοχρόων, πρασινοχρόων, 
χαί |όοδοχρόων, ισχυρά καί έκνευρίζοντα άποδιδόντων αρώματα.

’Ησαν έπιστολαί προς τδν Λουκιανόν, καί δή έπιστολαι γυναικών. 
Ύποπτεύετο τοιοΰτον τι καί ήδη έδιδαιώθη.

Τπήκουσα εΐς τήν πξώτην τής καρδίας τηςΆρμήν, έπανέκλεισε 
τδ ϊπιπλον τινα λόγον ιιχεν άποχρΟντα, δπως εξετάση τδ παρελθόν 
τοΰ συζύγου της;

Ύποπτεύετο θετιχώς βτι.... προ τοΰ γάμον της... τέλος.... δεν 
λαμβάνει τις εγγεγραμμένους δπως διδάξη τούς νεοσυλλέκτους,- 
έν τώ γάμω ώς συμβαίνει χαί εν τψ συντάγματα

Έν τούτοις τό ινδικόν τοΰτο επιπλον μετά τών άγνωστων αύτοΰ 
αρωμάτων, χαί τών μυστηριωδών συρτών του, τήν προσείΛχυιν α- 
καταμαχήτως πρδς έαυτό. Ίσως αυτή αύτη ή ευδαιμονία της ενε- 
χλείετο έχεϊ έν ταΐς ύπδ λεπτοΰ πλέχτου περιδεβλημέναις ώς μετα- 
ξαν έπιστολαϊς: πολύ πυθανόν νά έχρίματο άπ’ αύτών ή τοδ βίου 
της ευτυχία, ετι δέ περισσότερον ή τοΰ συζύγου της ευδαιμονία' δέν 
ώφειλε πλέον νά διστάση.'Η Εδα έγεύθη τδ μήλον· ή ’Ιωάννα άνέ-
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γνω« τχ; Ιπιβτολά;· μίαν εν αρχή χάι ταύτην μετά όέους' ι'τα 
χάΐ έτέρα», κα! Τρίτην, μέχρι τής τελευταίας.

‘Υπήρχον ποιαδται, εξ όλων τών προελεύσεων χαΐ έξ όλω» τώ» 
αποχρώσεων, επί φύλλων χάρτου πβραίόξω; έχχεχομ(χίνων. διά πα
ραδόξων χεκοσμησμέναι ερ.βλημμάτων, ξνιαι 8έ αυτών έξ Ορθογρα
φική; τέχνης Ιτι παραδόξου.

Μεταξύ άλλων πλεΐσται τριγωνικό» ξχουται σχήμ» πρασίνου ανοι
χτού χρώματος, κα! φέρουσαι τας άπλάς ταύτας λέξβις:

«’Αγαπητέ μου απόψε εΐς τάς Γλυχίνας. 
ή μικρά σου Άνδριάς».

Ή ’Ιωάννα εκλαιεν έκ λύσσης.
Έγνώριζεν δτι ό Λουκιανός τοσοϋτον είχεν αγαπήσει τήν μιχραν 

ταύτην Άνδρεάδα, ώστε μόλις ήδυνήθησαν τά χείλη του να λη· 
σμονήβωσι τό άνομά της.

Καί δ.ατί ειχο» αποχωρισθή;
"Ισως διά μιπραν ίριδα εραστών, δμοιάζουσαν πρός τήν τών πτη

νών γευομένων άπό τοΰ αύτοΰ καρπού.
Ό Λουκανός ίδε-, συνεπώς να τήν αγαπά ακόμη· ή άνάμνησίς 

της ώρειλει ζωηρά νά παραμένη ίν τή χαρδί? του. Πιθανώτχτον δέ 
νά έπανέβλεπεν αυτήν κατά διάφορα χρονικά διαλείμματα. Διατί

Ή ίιώρνξ τής Κορίν&ου

άλλως τε ό Λουκιανό;, δεν έδέχθη ποτέ νά τήν δδηγήση είς τήν 
ίπαυλιν τών ΓλνΧινώ»;

— Βραδύτερο», βραδύτερον, τή άπήντα έκάστοτε, σπεύδων ν' άλ· 
λάξη τό θέμα τής συνδιαλέςεως ...

Βεβαίως ή επαυλις αυτή έχρησίμενσε» ετι ως τόπος βυνεντεύ- 
ξεως. *11  ’Ιωάννα το προησθάνετο- τας προαιιθήσεις της δε έξελάμ- 
βχνε αύτη πάντοτε ώς βεβαιότητας......  Τό πράγμα ητο άρίδηλο» ή
Άνδρεάς, ή επαυλις τών Γλυκινώ».... Έφ’ δτον έσκέπτετο έπί το- 
σοΰτο» λεπτομέ^ειαι τινες, διελθουσαι άλλοτε απαρατήρητοι, έπα*  
νήρχοντο εις την μνήμην της έπιβεβιιοΰσαι τό γεγονός.

Ήτο βεβαίως ή δυστυχής γυνή πολύ δυστυχής! VQ, οί άνδρες! οί 
άνδρες I

* *
*

Ε» τούτοι; συνεζήτησεν εν εαυτή το γεγανο; μη επιθυμούσα νά 
παραδεχθη τοιαύτην από μέρους του απιστίαν, αίφνης δέ ιδέα τις 
κατέλαβε μετά μεγίστης έντάσεω; τόν εγκέφαλόν της. «θά ίδωμεν 
εάν τήν άγαπα έτι, είπε χαθ ’ έαυτήν, σφογγίζουσα έξημμένη λίαν, 
διά του ρίνομάχτρου τούς καθύγρους δφθαλμού; τη;. ’Επιθυμώ νά 
γνωρίσω τήν αλήθεια»· δέ» έχω τό δικαίωμα νά δοκιμάσω τήν 
αφοσίωσιν τοΰ συζύγου μου;»

"Ελαβε μίαν τών επιστολών τής Άνδριάδοό λαχωνιχωτάτην κα! 
άχρονολόγητον, ένέβαλλεν είς ^άχελλον, καί έθεσε» αύτόν έπι τοΰ 
γραφείου τοΰ συζύτου της μετ άλλων πρός αυτόν απευθυνόμενων 
επιστολών.

Ειτα έπανέφερε τήν τάξιν είς του; σύρτας του μικρού ’ινδικού γρα
φείου, κα! ανέμενεν ανήσυχος καί νευρική, μύρια έν νώ άνακυκώια 
σχέδια έχδιχίσεώς....

Το εσπέρας i Λουκιανός, διαρκοΰντος τοΰ δείπνου, είχε το ήθβ; 
έμφρονιι. λαθραία δέ προς τήν σύζυγόν του διηύθυνε βλέμματα.

— Φιλτάτη μου Ιωάννα, τγ, είπε»’ είμαι ήναγκασμένο; νά εξέλθω 
ενωρίι· ή μετά τοΰ Άρμά»8ου συνεργασία θά μοί απασχόληση ίσως 
καί μέρος τής νυκτός ... λυπούμαι πολύ καί σέ παρακαλώ, νά μοί 
συγχώρησης τοΰτο.

— Άλλά, φίλε μου, δεν επιθυμώ ποσώς νά σέ καταστήσω σκλάβο», 
απεερίβη ή 'Ιωάννα βιάζουσα έαυτήν, δπως φαίνηται ήρεμος' άλλως 
τι ελπίζω νά δεχθώ τήν έπίσχεψιν τή; θεία; μου Γερμανής, ήτις 
θά διέλθη μετ’ εμού τήν εσπέρα».

Άτυχή; γυνή! ήκουε τους παλμού; τή; μέχρι διαρρήξεως παλ- 
λούσης έν τφ στηθεί καρδίας της, άντηχοΰντας πενβίμως, ώς επι
κήδειος χωδονοκρουοία τών άποπτάντων ονειροπωλημάτων τη;, και 
πύρινα ίμάρμαιρον έπί τώ» άκρων τώ» βλεφάρων της δάκρυ*.

Πώς λοιπόν! ήρκουν όλίγαι μόνον λέξεις τής γυναικός ταύτης, 
όπως τόνπείσωσι νά λημνονήση τά πάντα, τόν αιώνιον εοωτα, τόν 
οποίον τή ώρχίσθη, ώ; καί τάς ύποσ^έσεις καί τό καθήκον του!

Ώ πόσο» μετεμελείτο δια τό στρατήγημά τη; I
Έάν είχε τήν τόλμη» θά έτρεχε πρός άνεΰρεσι» τοϋ συζύγου της, 

θά περιέβαλλε τον τράχηλόν του διά τών χειρών της, κα! έρρωμέ· 
νω; άσπαζομένη αύτόν, θά τω ώμολόγει τά πάντα, καί τάς ζηλο-

/

I τύπους αμφιβολίας της, καί τή» φανταστικήν δοκιμασίαν.... άλλ' 
ητο πλέον αργά.

Ό Λουκιανό; όλίγο» έκπεπληγμένο; εν αρχή δτα τή» συνεντευξι» 
ταύτην, ώφειλε βεβαίως ν’ άπαντήση πρός τήν Άνδρεάδα καί μετά 
τινας ώρας,.,. "Ω τοΰτο ητο φρίκωδεστατον !

Τρεις ώρας βραδύτερον ό Λουκιανός ητο έν Γλυχίναις, έν τή μι 
κρφ εκείνη αιθούση τή χεχρυμμένη ώς φωλεά εΐς τό άχρον τοΰ δά
σους τής 3εβίλ.

Τό πίγ εδρητο έν τή αύτή θέσει. Έν τή ατμόσφαιρα ένυπήρχεν 
εΐσέτι, πλήν εξαοθενήσαν εκ τοΰ χρό»ου, το άρωμα τών αρχαίων 
έρώτω».

Έπί τοΰ ανοιχτού κλειδολυμβάλου ύπήρχε τεμάχιον μουσικής; 
δίστιχα τού ’Ρονσάρ.

Αΰτη ήτο ακριβώς ή θέσις εν ή ή Άνδρεάς έχάθητο έπι τών γο
νάτων τον Λουκιανού, ώς χαϊδεμένη γαλή- έχει ακριβώς έψιθύριζεν 
είς τό ούς του τά ήδέα *Ρο»σάρεια  έπη....

Ό Λουκιανός διά τών άκρων τών δακτύλων έπιψαύων τά πλή
κτρα τοΰ κλειδοκύμβαλου, ίμελψε ταπεινή τή φωνή ητμά τι όπερ 
άλλοτε μετά τής Άνδρεάδος έσυνείθιζε νά ψάλλη.

Μή επιθυμώ» »» τούτοι; νά παρατείνη πέραν τιΰ δέοντος τή» ά- 
ναπώλησιν τών έν τφ ίερφ τούτω τόπφ άποπτασών ηδονών, ήναψε 
πάντα τά έν τώ δωματίφ κηρία, ελαδεν εκ τίνος σκευοθήκης διά
φορά έκ μετάξης είδη, τά tppu|>«v έν αταξία έπί τίνος άνακλί'-τρου, 
καί μετά τοΰτο άνάψας σιγάρον άνέμενε...,

* *
*

Αίφνης ό θόρυβο; τών τροχών μετά ταχύτητο; πρός τήν διεύθυν
σήν τοΰ ο’ικίσκον κυλιόμενης άμάξης τό» έξήγειρε τής νάρκης, μετ’ 

ολίγον ήκουίί θύρας έσπευτμένως άνοιγομένης, χαί δ έκ τής προσ
τριβής γυναικείας έσθήτος έπι τοΰ εδάφους παραγόμενος θόρυβος, τόν 
ήνάγχασε νά στρέψη τήν κεφαλήν. Γυνή ητο όντως ή εισελθοΰσα 
ύπό παχύ ύποχρύπτουσα τό πρόσωπον κάλυμμα.

— Πολύ βραδέως έψιθύρισιν: αδτη θ’ άνεχώρησεν ήδη.
— Ναί, φιλτάτή μου Ίωά»νχ, πράγματι πολύ άργά.
— Οΰτω, Κύριε, όμολογεΐτε- άλλ’ εισθε τέρας!.... θά τήν έπα- 

νεύρω τή» γυναίκα ταύτην, θέλω νά τήν χαταστρέψω, νά τήν φο· 
νεύσω! Υμείς δέ Κύριε, θά έχητε προσεχώς ειδήσεις μου διά τοϋ 
δικηγόρου μου.... ήδη άποσύρομας παρά τή μητρί μου...

__ θά έπιτρίψης βεβαίως, δπως σέ συνοδεύσω, ύπέλαβε μειδιών 
δ Λουκιανός.

— "Ω ! βεβαίως τή άληθείφ ! είρωνευθήτε μου ήδη t προσθέσατε 
δέ καί τόν σαρκασμόν εί; τήν υβριν, όπως έπιστέψητε τό εργον σας! 
1Α ! εφθασα πολύ άργά, όπως σάς συλλάβω επ’ αυτοφόρφ.

Καί έξερράγη είς λυγμού; τά δάκρυα καθιστώ» αύιήν ετι ώ· 
ραιοτέραν!...

— Ναί, άντως πολύ άργά, άπήντησεν δ Λουκιανός διά σοβαρά; 
φωνής κλινών τό γόνυ πρό τής .συζύγου του, διότι ή’Δνδρεάς απέθανε!

— ’Απέθανε; Πώς άπίθχνεν! άνέκραξέν ή ’Ιωάννα είς άκρο» 
έχπλαγεΐσα.

—Ναί, πρό 3ύο ήδη έτών, ύπέλαβεν δ σύζυγό; της, ο! φίλοι μου 
και έγώ παρέστημεν είς τήν ταφήν της έν τώ κοψιητηρίφ τής 
Chaillg ένί τών μικρών εκείνων εξοχικών κοιμητηρίων εν οις αναπα
ύεται τις τόσον ήσύχως ύπό τήν ύψηλήν χλόης, λικνιζόμενος ύπό 
τοΰ άσματος τών πτηνών [ Πτωχή μικρά Άνδρεάς !

— Άπέθανεν ! άλλά τότε διατί νά μέ άφήσης ν’ αμφιβάλλω περί 
σοΰ; πρός τί τό μαρτύριον τοΰτο;

— Ή Ευα υπήρξε περίεργος, άπεκοίθη ό Λουκιανός, καί έτιμω- 
Γήθη. ’Λπαιτεΐτχι πάντοτε μικρά τις βοή δακρύων δπως κατασιγάση

ΣΖ'ΤτΤΧΈΌΤΤΟΖΝ’ ISTOFIK1OXT

^Σννέγ_εια· ί$ε «ροηγονμίνον φύλλον).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’.

Ό Μιμικός, αποχωριστείς του Συνοδινού, Ιλαβε τήν προς 
τήν οικίαν του άγουσαν, μάλλον περιχαρής καί εύχαριστη- 
μένος τοΰ συνήθους.

«Άνεχουφίσθην αρκούντως, διελογίζετο βαδίζων, ί! ναί, 
άνεκουφίσθην, διότι ίν καταλλήλφ στιγμή εύρον τόν φίλον 
μου, τον καλόν μου αύτόν αδελφόν, πρός όν έδυνήθην μςτά 
πάσης ίμπιστοσύνη; νά τφ έκμυστηρευθώ τά πάντα, νά τφ 
ανοίξω τήν καρδίαν μου, καί ν’ακούσω τά; αντιρρήσεις του. 
’Ιδού φίλος ειλικρινής, θησαυρό; ανεκτίμητος, όστις δεν σοί 
λέγει κούφω;, απερίσκεπτο»; καί κολακευτικές, «καλά έκα
με;, βάδιζε μετά θάρρους, προσποιήθητι συμπάθειαν, κατά- 
στρεψον τήν ερωμένην σου,» άλλά μετά μεγίστη; προσοχής, 
όλως απαθής καί λίαν μεμετρημένως, σε λαμβάνει άπό τόν 
χαλινόν καί σ’ ίρωτ^· .«Σύ tlqai ό Μιχαήλ, ό άπαθής, ό 
στωϊκός, ό άκαρδο; ;ο καί σέ φέρει οΰτω εί; συναίσθησιν έ- 
αυτοΰ. Καί βλέπων, ότι οΰτω μετεβλήθην καί έδεσμεύθην’ 
«Καί δέν υπάρχει μέσον όπισθοδρομήσεως καί μεταμελεία; ;» 
μ’ έρωτ? μετ’ ίνδιαφέροντο;. Καί συγκινούμενος είτα, διότι 
αισθάνεται τό άδύνατον τή; άπό μέρους ίμοϋ μετατροπής 
τών αισθημάτων, έκ τοιούτων σχέσεων, θε'λει να μάθρ τί; 
είναι ή γόησσα έκείνη,ήτι; μέ έμάγευσε καί μέ έσκλάβωσεν, 
"Α ! φίλε, φίλε καί άδελφέ, σ’ έννοώ καλώς, έννοώ τούς- 
σκοπούς καί τάς βλέψεις σου, άλλά ματαίως κοκιά.;' ούδέν 
θά κατορθώσης, ούτε τόν φίλον πλέον θά δυνηθής νά σώσης. 
Τό πάθος είναι ίσχυρότερον τής φιλίας I Ό ,Ιρως ; είναι ό 
πρόδρομος τοΰ πάθους. Τό δπίβω είναι άγνωστον πλέον δι’ 
έμέ, ένώ τό ίμπρός όλοέν μέ έλκει, καί τί; οίδε άν θ’ ά- 
ποβή είς καλόν ή κακόν. *Ας  Ιδωμεν.»

Καί πάντοτε προχωρών άφίκετο πλησίον τής οικία; του, 

τις τόν σφοδρόν τής ζηλοτυπίας άνεμον. ΛυπεΓσαι λοιπόν τά χυ· 
θέντα δάκρυα σου;

— "Q, σύγγνωθι, έψιθύρισεν ή ’Ιωάννα, κρύπτουσα το πρόσωπον 
έπί τοϋ ώμου τοδ συζύγου της.

— Γνωρίζεις καλώς, ότι σΐ μόνον άγαπώ, φιλτάτη μοι σύζυγος.
— Έπανέλαβέ μοι μίαν ετι φορά», μοχθηρέ σύζυγε, τήν ήδείαν 

ταύτην φράσιν.
Έν σκευοθήκη τινι εύρον φιάλην παλαιού ’Ισπανικού οίνου, τοΰ 

ήδέος εκείνου τών εραστών οίνου, τοΰ τήν καρδίαν φλογίζοντος, 
καί είς έρωτα προκαλοϋντος. Ή ’Ιωάννα ήθέλησε νά τόν γευθή· 
καί κε^αυνομένη έπί τών γονάτων τού συζύγου της πρό τοΰ κλει
δοκύμβαλού καθεσθεισα, τώ έψιθύρισεν είς τό ού; τό δεύτερον δίστιχον 
τοΰ τοσοΰτον ήδέος έκείνβυ άσματος συνοδεύουσα διά τών ασπασμών 
της έκαστον στίχον.

—Τί φρονεΐς,φίλτατέ μοι σύζυγε,είπε» αίφνης ή ’Ιωάννα, τήν επο
μένη» ευθύς ώς ήγέρθη τής κλίνης, ίέν θά ήτο καλόν, έάν άμφό 
τεροι, έκομίζομεν άνθη έπί τοΰ τάφου τής Άνδρεάδος;..............

(έκ τοδ Γαλλικού)
Λοτκιλ Τε....

ΠΡΩΤΗ ΕΚΣΤΑΣΙΣ

Nit tfpovv άγιε^άκι, τί χαλά,
'Στά ΰτή&η αον τά αβπρα τ’ άπαλά, 
®ά ίγλυβτροϋΰ’ άμίΰίος τότε νά χρνφ&& 
Νά οί 6ροοί«α> φα>ς μον χαί.....

νά γιατρίνά.
ϊτήνης.

ότε πρό τής παρακείμενης κατοικίας ήκουσε ζωηοάν φιλονι
κίαν περί τών πολιτικών τής ημέρας. Έπλησίασεν έκ περι- 
εργίας καί ολίγον μακρόθεν έκ τοΰ άνοικτοΰ παραθύρου ισο
γείου τινός δωματίου παρετήρησε δύο οίκοκυραίους συζητοϋν- 
τας ή μάλλον φιλονεικοΰντας περί τών στολιτικώ».

— Στοιχηματίζω Ο,τι θέλεις, ότι ό Δηληγιάννης θά έλθη 
τουλάχιστον μι 180 βουλιυτάς, έλεγεν ό εΐς, κτυπών τήν 
χεϊρα έπί τής Τραπέζης.

— Ούτε μέ δέκα, τφ άπήντα ό ετερο;, θά Ιδης αΰριον, 
δχι, σήμερον μάλιστα, εί; τάς δέκα ώρας θά μάθωμεν, ότι ό 
Τρικούπης θά κερδίση παντού μέ καταπληκτικήν πλειονο- 
ψίαν. Δέν τά είδες; όλο καί έληά φωνάζουν.

«Περίεργον, είπε τότε ό Μιμικός, παντοΰ ή πολιτική εί
ναι σήμερον τό ζήτημα τής ήμίρας. Νομίζουν ότι οί κυβερ- 
νήται θά τούς φέρουν τόν χρυσοϋν αιώνα, όπως καί έγώ Ισως 
ότι ό άγγελός μου θά μ’ όδηγήση «ί; τόν τόπον τή; ευδαι
μονίας ! Μέ οποίας ελπίδας τρεφόμεθα εΐς τον κόσμον αύ
τόν ! Είναι άράγε τοΰτο προορισμός μας ; ή τήν άνύπαρκτον 
ευτυχίαν, ήν μάτην ένταΰθα ζητοϋμεν, θά τήν εΰρωμςν εΐς 
άλλους κόσμους; Τί χάος ιδεών, και τί ουτοπία νά ζητώμεν 
έν τή έφημέρφ υπάρξει διαρκή ζωήν! είναι ώς νά ζητώμεν 
τό ανώδυνο» έν τφ "Αδη!»

Καί άνιλθών εΐς τήν οικίαν του έκλείσθη έν τφ δωμα
τίφ του.

Τήν έπαύριαν περί τήν ένάτην ώραν τής πρωίας ένθυ- 
μηθεί; τήν σύνέντευξιν, ήν είχε δώσει τφ φιλφ του 2υνο- 
δινφ διά τήν δεκάτην, ιλαβε τόν πίλον του καί διηυθύνθη 
πρός τό καφεϊον τών στύλων τοΰ ’Ολυμπίου Διός. Ό Συνο- 
δινό; ήτο» ήδη έκεϊ καί άνέμενε. .

— Καλή μέρα, Σπύρο, τφ λέγει, πώς έχ«'-ς;
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—* Καλά, Μιχαήλ, και «ί» πως έπίραβε; άπο χθες ;
— Καλά. Έκοιμήθην ήσυχος.
— Δεν είδε; κανέν ονιιρον ;
— Ά, Εδχι, ίγώ δεν βλέπω σχεδόν ποτέ όνειρα. Σπα- 

νίως. ...
— Περίεργον, πολλοί διατείνονται, ότι οί έχοντες τετα- 

ραγμίνο*  τόν νοΰν καί τήν καρδιαν βλίπουσι συνήθως τοι- 
αϋτα.

— Δέν τό πιστεύω, ίγώ αύτό, διότι τότε ή διάνοια τοΰ 
ανθρώπου θά ήτο ουσιαστική τις ύλη, αναπόσπαστου τοΰ σώ
ματος μέρος.

— Πώς ήλλαξες ΐδε'ας, Μιχαήλ I καί τι άλλο νομίζεις, όπ 
είναι;

— Καν’ ίμέ ή διάνοια είναι ή δύναμις τής ψυχής, ητις 
είναι τοΰ σώματος ό πλοίαρχος.

— Καί πιστεύεις σύ ήδη είς τήν ψυχήν ;
— Ναί, ήδη πιστεύω. Ψυχή υπάρχει, όπως ύπάρχει και 

θεός.
—· Νά τό λίγη τις είναι εύκολο*,  άλλά νά τό άποοεέξη 

αδύνατον.
— Διατί ; ήθελες νά έγεννώμεθα όλοι εις τόν κόσμον 

τούτον τέλειοι, σοφοί, μύσται πάντων τών μυστηρίων τής 
φύσεως καί γνώσται τών διανοημάτων τοϋ Δημιουργού ; 
τότε ποια ή διαφορά μεταξύ τοϋ Πλάστου καί τοΰ πλάσμα- 

. το; ; Καί δέν είναι καλείτερον, όπως ό Θεός έπλασε τόν κό
σμον, νά γεννώμεθα πρώτον νήπια τυφλά οωματικώς καί 
πνευματικώ; καί είτα βαθμηδόν ν’ άνοίγωμεν τούς όφθαλ- , 
μούς του σώματος, τής καρδίας καί τής ψυχής καί όσημεραι 
νά καθιστώμεθα διά τής παρατηρήσεως και τής υπομονής 
γνώσται καί συμμέτοχοι τοΰ μεγαλείου καί τών ευεργετημά
των τών κόσμων δι’ών διερχόμεθα διά τή; έξελίξεω; τής 
ζωής ;

— Καϊ διά νά καταλήξωμεν ποΰ ;
— Ποΰ καταλήγει τό σόμπαν ;
— Είς τό μηδέν
— Είναι αόριστος καί άκατανόητος έκφρασις αύτό τό 

«μ η δ έ ν», τί είναι μηδέν ;
— ’Ανύπαρκτος μίλλουσα ύπαρξις, άναισθητικότης.
— ’Ακριβώς έδώ σφάλλεις. Ούδαμοΰ υπάρχει μηδέν, ού- 

δαμοϋ άναισθητικότης, ώς καί ούδαμοΰ κενόν. Τό πάν παρή- 
χθη εκ τοΰ άύλου, ήτοι αύτό, όπερ άντιλαμβανόμεθα πέριξ 
ήμών, καϊ όπερ κατ' ανάγκην ίκαλέσαμεν ύλην. Αόρα
τοι δυνάμεις ΰπάρχουσι παντοΰ, φίλε μου, αιτινες διέπουσι 
τό πάν καί αύτάς δέον νά ίξετάσωμεν. Δέν έξετάζετε, τήν 
διαφοράν μεταξύ πτώματος και ζώντος ανθρώπου ·, Τι εί- 1 
ναι άνθρωπος καί τί πτώμα ; Ζωή καί θάνατος, λέγομεν. 
Άλλά οποία ή διαφορά μεταξύ τοΰ θανάτου καί τής ζωής ; 
Ότι ή μεν ζωή είναι δύναμις δρώσα, ητις συνοδεύει τόν άν
θρωπον είς τόν ενταύθα βίο*,  έγκαταλείπουσα αύτόν, οπό- 
ταν οί νόμοι τοϋ αλληλέγγυου συνδέσμου έκλίπωσι, ό δέ θά
νατος ή συνοδεύουσα' καί αναπτυσσόμενη ούν τφ πνεύματι 
σαρκική ούσία,ήτις μετά τήν άναχώρησιν τής ψυχής διαλύε
ται καί άπίρχεται είς τά ίξ ών συνετέθη στοιχεία.Δέν πα- 
ρετηρήσατέ ποτέ τήν διάλυσιν του πτώματος ; δέν είδετε τήν 
μεταβολήν αύτοΰ άπό τής στιγμής τής ίκπνοής μέχρι τής 
τής ταφής του; Πώς τοϋτο παραλάσσει ; Τί συμβαίνει ; άμα 
ώς ή ψυχή άπέλθη, απέρχονται, εξατμίζονται βαθμηδόν ώς 
κοινώς λέγομεν, καϊ αΐ αόρατοι άποτελοΰσαι τό σώμα ού- 
σίαι, ήτοι, ό ηλεκτρισμός, τό οξυγόνο*,  τό ανθρακικόν οξύ, 
τό ΰδρογόνον κτλ. καί ύστερον αί όραταϊ καϊ μεταβάλλεται 
τό πάν είς πτητικά; ουσίας, άπό τής διανοητικής δυνά
μεως μέχρι τοΰ ελάχιστου μορίου· τοΰ άποτελουντος τό αν
θρώπινον σώμα. Αΐ, τί ίννοεΐτε άπό όλα αύτά ; ή ότι ή 
ζωή άποτελεΐται έκ διαφόρων αοράτων ουσιών, αΐτινες μετά 
θάνατον απέρχονται άνω τής ατμόσφαιρας; άλλά ποΰ α
πέρχονται ; άπόλλυνται ; Δέν είναι μωρία νά λέγη τις, 5η 
καταστρέφονται είς4το μηδέν ’. άφοϋ αύτά τά πράγματα μάς

άγουσι νά πιστεύσωμεν, ότι ίξακαλουθοΰσι ν*  ύπάρχωσιν 
έν άλλοι; άγνωστοι; έτι ήμΐν κόσμοι; ;

— Μά ποΰ ;
— Ac, πολλά μοί ζητείς καί δεν καυχώμαι on κρατώ· 

τόν μίτον τών μυστηρίων τοϋ σύμπαντος.
Και παρατήρησα; τό ώρολόγιον του·
— Είναε δεκάτη καϊ ήμίσεια ώρα. Θέλεις λοιπόν νά μέ 

άκολουθήσρς νά Ιδη; τδν άγγελον αύτόν;
— Άν είναι δυνατόν, άνευ βλάβης τίνος καί αδιακρι

σίας, τό έπιθυμώ.
— Άγωμεν λοιπόν, καί όπόταν έγώ πλησιάσω τάς 

κιγκλίδάς διά νά ομιλήσω πρός τινα νίαν, ητις θά ήναι έν- 
τός τοΰ κήπου, σύ, έξ άβρότητος, ΐστασαι ολίγα βήματα 
μακράν καί μάς παρατηρείς.

— Καλά, άλλά τί θά έλεγεν αύτη, βλέπουσα τοϋτο ς 
Δεν είναε άτοπο*  ·

— Ούχί, διότι θά τή εΐπω, ότι είσαι στενός μου φίλος, 
καί ότι κατ’ ανάγκην γνωρίζεις το πάν.

— “Εχει καλώς.
—Πρόσεξον μόνον, σε παρακαλώ, άν τίς τών διαβατών 

άντιληφθή τής μετά τής νέας συνομιλίας μου καί μάς πα? 
ρατηρή έπισταμενως, νά με είδοποιήσης εγκαίρως διά μικροΰ 
βηχός.

— Καλώς.
Καί ήδη έπλησίαζον πρός τόν κήπον τών ανακτόρων οτε, 

έ Μιμικός παρατηρήσας τήν Μαίρην βαδίζουσαν-Ινδοθι αύτοΰ..
— ’Ιδού την, λέγει τφ Συνοδινφ, αύτή είναι.
— Πολύ ωραία κόρη, φαίνεται νά ήναι, τφ άπαντά έ- 

κεϊνος, ποια είναι ; πώς λέγεται ; -
— Σί .... τ .... .
— Αύτή είναι τών ανακτόρων γυνή, Μιχαήλ, είναι ύψη- 

λής τάξεως, τί κάμνεις ίκεϊ ;
— Σί . . . τ . . .
Καί ό Συνοδινός άναγκασθείς νά σιωπήση, (σταμάτησε*,  

ένώ ό Μιχαήλ προύχώρησε πλησίον τών κιγκλίδων, οτε ή 
Μαίρη ίδοΰσα. αύτόν, ήλθε προς αύτόν.

— Καλή ’μέρα Μαίρη, τή είπεν ό Μιχαήλ.
— Καλή ’μέρα, Μιχαήλ, τί Ιγεινες χθες ; δέν σέ είδον.
— Χθες ; εϊχομεν έκλογάς, άλλά ήλθον τήν πρωίαν εις 

τάς οκτώ καί υπέθεσα, ότι δεν θά έξήρχεσο, καί μέχρι τής 
μεσημβρίας ήμην είς τούς στύλους τοΰ ’Ολυμπίου Διός.

— Περίεργον ! έγώ τήν πρωίαν άνε'μενον ίδώ κάί τήν έ- 
σπέραν έξήλθον ίφ’ άμάξης.

— Κρίμα! ύπέθετον, ένεκα τών έκλογών,ότι δέν θά έξήρ- 
χεσο. Άλλά διήλθον όλην τήν ημέραν όμιλών μετά τοΰ· 
φίλου μου περί σοΰ.

— Περί έμοΰ ; καί μετά τίνος φίλου σου ;
— Του Συνοδινοΰ αύτοΰ, όστις ΐσταται απέναντι. Είναι 

στενός μου φίλος καί γνωρίζει τά πάντα.
— Τά πάντα ; καί έχεις άπόλυτον έμπιστοσύνην ;
— Άπόλυτον. Μή φοβείσαι.
— Καλώς. Άς είναι, άφοϋ σύ τό θέλεις. Καί εις ποιον 

{ψηφοφόρησε; Μιχαήλ ·,
— Εις ούδένα.
— Διατί;
— Δέν καταγίνομαι είς τά πολιτικά, Μαίρη. Άλλως τε 

σοί ειπον, δέν ίλαβον καιρόν, διότι καθ’όλην τήν ημέραν 
καί χθες ακόμη σέ μόνον είχον κατά νουν.

— ’Εμέ ; καί άγαπ^ς περισσότερον έμέ τής πατρίδος σου, 
Μιχαήλ; Δεν μ’ εύχαριστεϊ τοϋτο, καί χάριν έμοϋ παρέλει- 
ψας τό χρέος σου ώς πολίτου ;

Ό Μιχαήλ διά τής διανοίας τοΰ όποιου ώς αστραπή δι- 
ήλθε τό λάθος, όπερ διέπραξε, θελήσας ν*  ίπανορθώσή τήν 
έλλειψιν.

— Δηλαδή, Μαίρη, ό θόρυβος, ή κακή χρήσι; τής ψή*  
φου, ή άθλια πολιτική κατάστασις τοΰ τόπου μας, μι άπο" 

γοητιύουσι τόσον, ώστι άποφιύγω, απομακρύνομαι άκουσίως 
«μοΰ τοιούτων καθηκόντων.

— Κακώς, Μιχαήλ, τήν πατρίδα σου πρέπει ν’ αγαπάς 
μέχρι προσωπική; θυσία;, καί μητέρα, καί σύζυγον καί α
δελφούς καί τέκνα Ιν ανάγκη έγκαταλείπων, καί διά τή; 
παρουσία; καί τή; καλή; χρήσεως τών καθηκόντων σου νά 
δίδη; τό καλόν παράδειγμα είς τού; αγροίκου; καί απαίδευ
του;. Μέ έλύπησις, διότι μοί είπες, ότι διήλθι; όλην τήν η
μέραν σου χθέ; μόνο*  περί έμοΰ όμιλών, καί σέ παρακαλώ 
άλλοτι νά μή γείνη τοϋτο. Εΐξευρε δέ διά παντός, ότι είτε 
ζώ, είτε πρό σου άποθάνω, ή μόνη μου έπιθυμία ιιναι πρω- 
τίστως ν’ άγαπφ; τήν ίεράν ταύτην γην, διά τήν όποιαν τό
σοι Έλληνες καί φιλέλληνες ίθυσίασαν τό αίμά των, πα
ραγκωνίσανε; καί οίκογενιία; καί φίλους.

— Έχει; δίκαιον, Μαίρη, άλλά. . ..
— Αλήθεια, Μιχαήλ, 'ξεύρεις. . . μεθαύριον αναχωρώ.
— ’Αναχωρείς ; τί λέγεις; καί διά ποΰ ;
— Δεά τή*  Γερμανία*.
Αί λέξεις αύται ΐπέπεσαν ώ; τρεις κεραυνοί ταύτοχρόνω; I 

έπί τή; καρδίας τοΰ Μιμικού, συνεπείς τών οποίων ή διά
νοια του σκοτισθείσα καί οί οφθαλμοί του θαμβωθέντες, έστη 
■ακίνητο; καί άφωνος, μηδέν δυνάμενο; ν’ άπαντήσγ. Ή δέ 
Μαίρη έννοήσασα άμέσω; τοδτο·

— Άλλά θά έπιστρέψω ταχέως, προσίθηκεν.
Ό Μιμικός άναλαβώ*  τότε ολίγον εκ τών τελευταίων 

τούτων λέξεων’
— Θ’ αναχώρηση;; είπες, Μαίρη ;
— Ναί, Μιχαήύ, δι’ ολίγον καιρόν καί θά έπιστρέψω 

πάλιν, άπήντησεν έκείνη.
— Άλλά πώς ; διατί;
— Τό καθήκον, ύπέλαβεν ή Μαίρη, τό καθήκον μοί τό 

«πιβάλλίι, καί οφείλομε*  άμφο’τεροι νά ύποκύψωμεν.Τήν Ο
γδοη*  τρέχοντος μηνός, ήτοε μετά τρεις ημέρας ό διάδοχος 
μετά τής πριγκιπισσης Σοφίας άναχωροϋσι διά τήν Γερμα
νίαν καί οφείλω *ά  τού; ακολουθήσω.

— Ά, ναί, έχει; δίκαιον, είπε τότε i Μιχαήλ, ένθυμοΰ- 
μαι, τό είδον είς τά; εφημερίδας, άλλά δέν έσκεφθην οτι θά 
άπήρχεσο όμοϋ,

— Ναί, οφείλω ν’ άπέλθω όμοΰ, Μιχαήλ.
— Τί νά γιίνη,άφοΰ είναι άναπόφευκτον ταξείδιον, ΰπο— 

•μονή. Άλλα θά μ’ ένθυμήσαι πάντοτε, Μαίρη ; θα μ’ i~ 
•γαπ^ς, όπω; ο’ άγαπώ;

— ’Αμφιβάλλεις;
— Ά, ναί, ποτέ.
— Λοιπόν, άς μή λυπώμεθα. θάρρος καί υπομονή.
— θάρρος καί υπομονή, άπήντησεν άναγκαοτικώς ό Mt- 

■μϊκος.
— Έξαγαγοΰσα δέ ή Μαίρη μικρόν λευκόν φάκελλον ίκ 

τοΰ θυλακίου της κάέ άνθος έκ του στήθους τη; ένιχιίρισε*  
«ύτά τφ Μιμίκερ, όστις σφίγξας τήν χίΐρά '* ’’>*  έχαε- 
-ρέτησι καί άπήλθεν έκεϊθεν.

Απερχομένου τοϋ Μιμικού τόν ήκολούθησεν ό Συνοδινός, 
καί σιωπηλώ; έβάδιζον άμφότεροι παραπλιύρω; άλλήλων 
-πρό; τού; στύλου; τοΰ ’Ολυμπίου Διο;.

— Αΐ, πώς σοί έφκνη ; ήρώτησε μετ' ολίγον ο Μιμικός 
•το*  Συνοδινό*.

— Τ{ νά σοί είπω, φίλε μου, τφ άπήντησεν άμέσως ού- 
το;, έχει; βλέπω δίκαιον, άλλά δέν μαντεύω αποτέλεσμα 
■έκ τοιούτου έρωτος. 'Η νία φαίνεται ωραία, πνευματώδης, , 
ανεπτυγμένη, μέ πολλά; χάριτα; καί καλλονάς, ακριβώς ώ; 
■μοί παρίστά; αύτήν χθίς, άλλά τό τέλος;

— 'Αδιάφορο*.  Ό ίρως είναι τυφλός.
— Άλλά οί τυφλοί προσκρούουσιν.
— Αδιάφορο*.  “Ηχούσε; τίποτε έκ τή; ομιλίας μας;
— Σχεδόν όλα. Έθαύμασα τήν πνευματικήν τη; μόρ- 

^ωσιν, αύτή. φίλε μου θά ίχη πολλά άναγνώσιι.

— Καί τί θίλϊις καί δέ*  γνωρίζει; Καταγίνεται είς όλα. 
Είναι πολυμαθής καί άρχαιόφιλος είς μέγιστον βαθμόν.

— Σοί έδωκε έπιστολήν ;
— Ά, ναί, . . . περίμενι νά τήν άναγνώσωμιν.
Καί σχίσας τόν φάκελλον, άνέγνωσεν.

« Άμαπητε' μοε Μιχαήί,
Την ΪΙαραβχινήν άναχωρώ ό'ιά Γερμανιαμ. Την Πΐμ,· 

πτην ιί$ τάς 6 έλ&ί svrbg βαΰιΐι-χον κλιτόν νά βΐ 
ΐ$α>. Μαρία».

— Πώ; σοΰ φαίνεται;
— "Οτι πραγματικώ; σ’ άγαπ? είλικρινώς, άλλ' άμφι- 

φάλλω, άν αύτδς ό Ιρω; θα διαρκεση έπί πολύ.
Καί συνομιλήσαντες έτι έπί μακοόν, άπεχωρίσθησαν, με- 

ταβάντες έκαστος εις τήν οικίαν του.
(Έπεται συνέχεια)

ANAMNHSEIS 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝ ΗΣ

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

(Σννίχίΐα ί'δε προηγ. φύλλου).

Το εσπέρας τής Τρίτης έδόθη ή πρώτη συναυλία τής Φι
λαρμονικής. Διά νά σταθμισθή ή έκτακτος καί πολλαπλή αυ
τής επιτυχία άρκεϊ τό γεγονός ότι αγώνες πυγμαχίας συνή- 
πτοντο πρό της εισόδου ώς έκ τής μεγάλης συρροής. Το ό
νομα τής Φιλαρμονικής είχε μεταόληθή είς αόρατον ηλεκτρι
κόν σύρμα, περικυκλωσαν την συνοικίαν τοΰ Πέραν, καϊ μετα- 
δώσαν αυτή τόν σπινθήρα τοΰ ενθουσιασμού. Τριπλάσιον έδί- 
δέτο τίμημα τοΰ όρισθέντος κ’ έν τούτοις έφευγον πολλοί ά
πρακτοι. Ό,τι περίπου συνίόη καί εδώ μέ τήν Σάραν Βερνάρ. 
"Ολοι έπόθουν νά ενωτισθώσι, νά απολαύσω?: τόν έναρμόνιον ή
χον, νά ρεμδάσωσιν είς τό ήρεμα δονούμενον μέλος, νά. ΐδωσι 
τέκνα τών ’Αθηνών, άφ’ ών τόση τούς χωρίζει άπόβτασίς θα
λασσών καί όρέων,αλλ’οδς έν τούτοις στενώτατασυνόίει ή αδελ
φότης τών αγώνων. Πολλοί μή δυνηθέντες νά ■ εύρωσι εισιτή
ριο*,  παρέμενον ίξω, μη τυχόν και δραπέτις τις ήχώ ελληνικόν 
ονόματος φθάσει μέχρι τών ακοών των. Τό θέατρον πλυμμη- 
ρεϊ κόσμος εκλεκτός. Ό έλλην. ύμνος προκαλεϊ καταιγίδα 
χειροκροτημάτων, άτινα έξηκολούθήσαν μετά τής αύτής σχε
δόν θέρμης έκσπώμενα είς έκαστον άσμα.Σωματείο*  δεν ήδύνατο 
ν’ άναμένη πλειοτέραν ηθικήν ύποστήριξιν.

Τήν πρώτην συναυλίαν διεδέχθη καί δεύτερα έν τφ αύτφ θε- 
άτρφ- έκπληξις όμως ήκιστα ευάρεστος άνέμενε τούς άγα- 
γαθούς άκροατάς. Ό νεαρός τήτ ποιήσεως amateur κ. Σ. 
Στεφάνου άπαγγέλει αίφνης άπό της σκηνής αυτόκλητος, ποίη
μα ... . συμθολικόν, άσχετον πρός τήν Φιλαρμονικήν καί 
τούς έκει συνελθόντας ομογενείς. Τάς ιδιορρύθμους και νεφε
λώδεις και παρδαλάς σκέψεις του, τάς άκατανοήτως συμδολι- 
λομένας, τά άσαρκα κορμιά του ώς τα αποκαλεΐ, τά ήννόησεν ό 
κόσμος τόσον όσον και ό ποιητής, όσον καί ό χάσκων νεανίας ό 
άνεδοκατεδάζων τήν σκηνήν 1 Καί <ίς Σμύρνην διατρέξαμεν 
ομοιον κίνδυνον, άλλ’ ευτυχώς τό κακόν εγκαίρως άπεσοδήθη!.. 
Κατά τήν δευτέραν ταύτην συναυλίαν προσηνέχθησαν τή εται
ρία καί τρεις στέφανοι, ών είς ύπό τής ποιητικωτάτης παρεπι- 
δημου άρπιστρίας Έσμεράλδας θερβαντές.

Όλίγας ώρας πρό τής είς Κωνσταντινούπολή άναχωρήσεως 
μας καί τρίτη έδόθη συναυλία ύπέρ τοΰ εκεί ασύλου, αλλ ’ ή 
επιτυχία δπήρξε μέτρια, ένεκα της επικείμενης φυγής.

Το μουσικόν σώμα ύπό τόν κ. Σπ. Καίσαρην θαυμασίως έ
παιξε τήν «Μελωδίαν έν τφ σκότβι» την »Τραβιάταν», καί τήν 

[ Ανατολικήν πανήγυριν. Ό δέ χορός τό «Έλα στό γιαλό» τόν 
«Ευτυχισμένο*  έρωτα», τό Όνειρο*»,  τό «Ποιμενικόν ασμα», 
τόν ϊ>Έρωτα και τήν αστυνομίαν» καϊ τλν «Χρυσόμυγαν». Ό 
Πετσάλης και ό Καςτριδάνης, υψίφωνος καί βαθύφωνος,ησαν οι 
δύο πόλοι περί οδς «στρέφετο ή έκ του ολου χορού άναδιδομέ- 
νη αρμονία. Ό Ούγερ, ό συμπαθέστατος καί γλυκύς διευθυν
τής τοΰ χορού, κατακηλοΐ πάντας μέ τό μάγον τετράχορδόν του.
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At Άθιγγανικάό μελφδίαι, αί Οΰγγριζαί χαί αί σν.ηναί τοΰ 
μπαλλέτου με τάς γλυκείας καί ανεπαίσθητους πολλάκις θω
πείας τοΰ δοξαριού ή τάς αδυσώπητους πλήξεις αύτοΰ μόνον 
ύπδ ένός Ούγκερ, έδύναντο ν’άποδοθώσιν οΰτω τελείως, έξό- 
χως, άριστοτεχνιχώς. *»*

’Ητο έπίπονον αληθώς νά διατρέξγ τις ολόκληρον την Κων- 
σταντινούπολιν, ης ή εδαφική έκτασις είναι εύρυτέρα και αύτής 
τοΰ Λονδίνου. Το κέντρον τής διατριβής μας δέν μετήλασσε 
σχεδόν τοΰ κέντρου τής πόλεως, εξαιρέσει εκδρομών τινων, έξ 
ών τρεϊς άξίζοΰν είς τό σημειωματάριου τής μνήμης παντός ε
πισκέπτου τήν πρωτεύουσαν νά καταλαβουν καί πλέον ανεξίτη- 
λον θέσιν. Ή είς Σταμπούλ έπίσκεψις του ναού της Άγ. 
Σοφίας, ή τοΰ Βοσπόρου διάπλευσις, καί τό έν Γιλδίζ προσκύ
νημα τοΰ Σουλτάνου.

Διά νά μεταβή τις εΐς Σταμπούλ διά τοΰ υπογείου σι
δηροδρόμου θ' άποβή είς Γαλαταν, τόν κατάμεστου εμπορικών 
καταστημάτων,ειτα δέ διά τής μακροτάτης γέφυρας δι ’ ης ούτος 
ζεύγνυται εις τό αρχαίου Βυζάντιον, καί ήτις ύψοΰται δέ ύπερανω 
τοΰ Κερατίου κόλπου, τοΰ αληθώς ώς κέρας διανοιγομένου. Ή 
γέφυρα αΰτη ήν δέ Άμίτση διά θαυμάσιων γραμμών περιγρά
φει καί έξαίρει διά τό πολυάνθρωπον τών επιβατών και την απ 
αύτής πάντοθεν έκτυλισσομένην θέαν έπί τε τών οικοδομών και 
της φιλοξενούσης απειρίαν σκαφών γαλανής θαλασσής, εχει μή
κος δρόμου πέντε καί πλέον λεπτών, χρησιμεύει δέ ώς σταθμός 
τών ατμόπλοιων τών μ^τά πολλής ταχύτητος έκτελούντων πλει- 
στάκις τής ημέρας τήν συγκοινωνίαν μεταξύ τών ποριχώρων 
τών έπί τών ύδάτων τοΰ Βοσπόρου εκατέρωθεν τών οχθών έ- 
σκορπισμένων, ώς λ. χ. τοΰ Φαναριού, τοΰ Μπουγιοΰ-κτερέ, 
τών θεραπειών και άλλων περί τούς είκοσι σταθμών. Εΐς τήν 
Σταμπούλ τήν κυρίως τουρκικήν πόλιν εϋρηνται τα υπουργεία, 
ή Στρατ. σχολή, ή αστυνομία, τό αξιον πολλοΰ λόγου αύτοκρα- 
τορικόν μουσείου,είς τών εκθεμάτων τοΰ όποιου άνάσσει τό γιγαν- 
τιώδες μαυσωλείου τοΰ Μεγ. Αλεξάνδρου —θεωρείται τουλά
χιστον—έγγύτατα δε ύψοΰται μέ τούς τεσσαρας μιναρέδες της 
ή Αγία Σοφία, καί ολίγον πέραν αύτής τό ιπποδρομίου μέ 
τήν σιδηράν στήλην καί τόν μαρμάρινου οβελίσκον, .απολήγον 
είς τό μουσεϊον τών Γενιτσάρων μέ τά πανομοιότυπα κήρινα αν
δρείκελα τών ιστορικών εκείνων καί θηριωδών Τούρκων.

Άνερμήνευτος συγκίνησις συνείχε τά στήθη μου καί μυρίαι 
αναμνήσεις κατεϊχον τό πνευμά μου, έπι τή προσεγγίσει εις τον 
περίκλυτον ναόν. Όλαι αί ίστορικαί σελίδες ας περιέσωσεν η- 
μιν ή γραφή τών Βυζαντινών χρονογράφων,αί σπαρακτικοί σκη- 
ναί, αίτινες διεδραματίσθησαν ύπό τήν' θείαν σκέπην τοϋ ναοΰ 
κατά τήν νύκτα τής έφόδου, όλος ό ηρωισμός καί ή σφαγή, ήτις 
ήκολούθησεν ύπό τόν έχθρικόν άκινάκην, όλα ανεκαλοΰντο πεν- 
θίμως έν τφ »ω μου. Ένόμισα, οτι έβλεπα άπλούμέν'ον ύπέρ 
τόν ναόν πένθιμου πέπλον, σωζβμενον άπό τής 29 Μαίου 1453, 
οτε έδυσε μία κολοσσιαία αύτοκρατορία διά να ίσχύση ό παροδί
της ξένος μετά τής «μυριαρίθμ.ου αγέλης». Ή τελευταία έν τή 
Άγ. Σοφία τελετή), ώς περιέγραψεν αύτήν ό Φραντζής, απο
πνέει τήν βαρεΐαν μελαγχολίαν Γένους, άγομίνου εΐς 400ετή 
ειρκτήν.«Όσον ή λειτουργία προχωρεί, λέγει ό πρωτοβεσταριος 
Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου, καί προσεγγίζει εις την απο- 
λυσιν, τόσφ αύξάνουσιν οί θρήνοι καί ό κοπετός τοϋ λαοΰ. Έ- 
κάστη συλλαβή έξερχομένη τοΰ στόματος τών ιερέων ητο καί 
νέου βήμα πρός τήν "Αβυσσον». Μοί έφάνη οτι νκουον την τε
λευταία» πρός τά χριστιανικά πλήθη προσλαλιάν τοΰ ύστατου 
Αύτοκράτορος ασκεπούς, κατηφοΰς, περιβεβλημένου διά τελευ
ταία» φοράν τό Αύτοκρατορικο» ένδυμα, ότι εβλεπον τας μη
τέρας έναγκαλιζομένας σφικτότερον τά ύπό αορίστου φόβου συν 
εχόμενα παιδία, και πιπτούσας είς τάς αγκόλας τών έτοιμων 
πρός αύτοθυσίαν άνδρών. Τό έμβλημα τοΰ Έλλ. έθνους «’Ε
λευθερία ή θάνατος» ήκούσθη πρώτην ι^οραν ύπό τα τεί - 
χη τής Κ]λεως κατά τήν άλωσιν αύτής. Δέν ητο δέ δυνατόν ή 
νά εΰαγγελισθή τήν άναγέννησιν τοΰ έθνους άφοΰ έγεννήθη έν 
μέσφ αιμάτων καί καπνών ύπό τήν έκπνοην τοΰ διασαλπίσαντος 
τήν φράσιν ταύτην Αύτοκράτορος και ήνδρώθη με τούς μυχίους 
πόνους καί τά πικρά δάκρυα τεσσάρων όλων γενεών ! Ή άρχή 
έγένετο καί ειχον ήδη τό δικαίωμα να νομίσω αστραπηβολοΰντα 
τό» θόλο» έκεϊνο» από τάς μυρίας ελπίδας καί τούς ακαθέκτους 
πόθους, οΰς αί τών Πανελλήνιον γενεαί έπί τόσα έτη ρίπτουσι 
φλογώδεις, άναμένουσαι τή» έπανάκτησι» τής πολυτίμητου τώ» 
Παλαιολόγων κληρονομιάς. ...

("Επεται συνέχεια) Δίκ.

-AJCPOXTIXIS

Tij'Ar&j....
' Ανθη δροσάτα εύμορφα κοσμούν την κεφαλήν Σου 
Ναρκίσου κάλλη στέφουσι τήν ανθηρόν μορφήν Σου’ 
Θελγήτρων πλήρεις οφθαλμοί δεσμεύουν τήν ψυχήν μου. 
Ήδύλαλος δ’ ή γλώσσα Σου ηχεί σ’ τήν ακοήν μου.

Kyr Kos

Mester Manole.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
220 Αίνιγμα. 221 Αίνιγμα.

Βλέπε με μόνον καί σου ’μιλώ 
Άλαλον είμαι, δέν σέ γελώ, 
Πάντα τά ίδια θά σου είπώ 
"Αφες με, £>ίψε με. σιωπώ.

'Π Ιστορία μέ αναφέρει 
Τής 'Ασίας χατφχουν μέρη 
"Αν σιμά μου έν άλφα θέσης 
Καί πατόπιν άνθη προσθέσης 
Είς πάν έθνος τότε μ’ ευρίσκεις 
Μέ τιμάς, γ,ιά μέ αποθνήσκεις.

222 Αίνιγμα.
Μέ φυλάττεις, μ’ άγαπφς 
Μ’ έξοδεύεις, μέ σκορπάς 
Βγάλ' έν γράμμα άφησέ με 
’π’δ,τι λέγεις ζήτησε με.

22S Αίνιγμα.
“Οτι σχήμα Θέλεις έχω 
"Αφησέ μι, τότε τρέχω '
Ότε σκληρός, δτέ ύγρός 
Ή λύσις εύκολος, εμπρός.

224 Αίνιγμα. 228 Αίνιγμα.

Ειμ’ εμπρός σου, ζήτησε με 
Ήψ’ έν βλέμμα, κύταξέ με,
"Ω 1 πόσους έχω ύποδουλώσει-. . . 
Σχέπτεσ' άκόμηίίδέν ιΐσ’ έν γνώσει

Τό πρώτον μου, φίλε, συνδέει, 
Τό δεύτερόν μου. σέ διοικεί, 
Τό σύνολον μοϋ σέ κατέχει 
Τώρα 'στήν λίσιν μονπροσοχή.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΩΣ.,

θ. Β. Κ. Κ/ρχυραν. Επιστολή ελήφθη. Αγγελίας άπεστείλαμεν. 
Εσώκλειστον παρεδώχαμεν. Αναμένομε» σοντόμως έμβασμά σας. 
—Α. Π. Μαγνησίαν. Σας άπηντήσαμεν συμφώνως επιστολή σας. 
’Αναμένομε» νεωτέραν σας παρακαλουμεν.— Ν· Π. Κ. ΣΐΤρ or. Επι
στολή καί συνδρομή έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. Άναμένομεν χαί 
ύμετέραν. Φύλλο» Ί Μαρτίου άπεστάλη.— Κ Λ. ίάϊρό.τ. ’Επιστολή 
μετά επιταγής έλήφθη. Ταχυδρομικώς λαμβάνετε έτέρας αποδείξεις 
χαι γράφομε». — θ. Π. Ένεγράψαμε» χαί δεύτερον
συνδρομητήν. ’Αποδείξεις λαμβάνετε ταχυδρομικώς.— Γ. Π. Ζ. 
Μισσηνητ. "Εχετε δίκαιον. Άπεστείλαμεν ίδη καί γράφομεν.—Κ. 
Π. Γαϊαξιίίιον. Συνδρομή σας έλήθθη. Άπόδειξιν λαμβάνετε ΐν 
παρόντι φόλλιρ ’Εγγράψατέ μας παρακαλουμεν καί μερικρυς φίλους 
σας συνδρομητάς.— Σ. Κ. Tartar. ’Επιστολή έλήφθη, εχει καλώς 
αναμενομεν έμβασμά σας — A. Κ. ΚώνσποΑιν. Ζητούμενους α
ριθμούς πρός συμπλήρωσι» τών τριών τόμων τής Φύσεως, ώς καί 
τρία χρυσόδετα καλύματα σας άπεστείλαμεν προχθές. Τετάρτη» έπί 
συστάσει. Χρήματα έλήφθησαν.— Π. Β. Πύργον. ’Επιστολή καί 
συνδρομαΐ έλήφθησαν. "Εχει καλώς έπιταχύνατε και λοιπάς.— Ν. 
Ε. Π. χαι Δ. Φ. ΧαΛχίΛα. Συνδρομή σας έλήφθη εύχαριστοΰμεν. 
Γράφομεν.—Α.Κ. ΒαρθοΛομιά. ’Επιστολή xal διατριβή έλήφθη. Συν- 
δρομηταί ενεγράφησαν. Ταχυδρομικώς γράφομεν.— Η. Π. Μ. Άμ· 

βσ^ργον. ’Επιστολή μέ τοκομερίδια έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. 
Χρυσόδετους τόμους άπεστείλαμεν έπί συστάσει. Γράφομεν.—Μ. Κ. 
Πτΐίρμαν. ’Επιστολή έλήφθη Ταχυδρομικώς καθέκασνα — Τ. Ζ. 
llfpaia. ΈληφΘησαν. "Εχει καλώς.— I. Β. BpatJa. Τοκομερίδια 
έλήφθησαν."Εχει καλώς.Σας έγράψαμεν ώ; καί φιλώ κα! άναμένομεν 
εκκαθαρίσεις, ένα στείλωμεν νέας αποδείξεις. Εύχαριστοΰμεν.—Ν. Ο. 
Σμύρνην Συνδρομή έλήφθη. Ευχαριστούμε». Παραγγελία σας προ
σεχώς έκτελείται.

Αγοράζονται είς καλλίστας τίμιας παλαιά γραμμα
τόσημα μεταχειρισμένα, έπιστόλαί παλαιαΐ καί Επι
στολικά δελτάρια τής 'Ελλάδος καί άλλων επικρα
τειών. Έπίσης άγοράζονται νομίσματα καί αρχαιότη
τες παρά τοΟ κ.
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