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(Συνέχεια καί τέλος· ιοε Ά ρ .  2.)

ΊΙ άπαρίθμησις μετοχίων τινων της Μονής τών Κελλιβάρων 
ένόμισα οτι ήδύνατο ’να μέ εύκολόνη εις τήν ερεονάν μου ταύτην, 
’να με εύκολόνη δήλον ουν εις δημιουργίαν εικασιών, άφοΰ βέβαιόν 
τι δυσχερώς δυνάμεθα ’να ε’ίπωμεν · άναφέρονται Φλέθρα μετά ναών 
άγιου Δημητρίου καί τής Θεοτόκου, άναφέρεται Τζόμπα μετά μονής, 
καί μονή άγιου Γεωργίου Κουπεριώτου, 
άλλ’ αυται κεΐνται πιθανώς έν τή 
Θράκη · άπό τής μονής όμως τού 
Χηνολάκκου, ητις εκειτο πλησίον, ώς 
νομίζω, τών Μουδανίων τής Βιθυνίας, 
άριθμεΐται δεύτερα ή μονή τοΰ Ραί- 
κτωρος η μάλλον Μετόχιον τής Τίμας, 
μεθ’ ό τό τών Πατρών (νομίζω Πα
τέρων) έν τοΐς Πιλοπιθίοις (Κουρί), 
μεθ’ ήν άμέσως άναφέρονται μετόχια 
έν Προύση καί Νίκαια. Εικάζω λοιπόν 
ότι κατά τήν άπό Μουδανίων εως 
Κουρίου παραλίαν πρέπει ’να τάςωμεν 
ή μικρόν μεσογείως τά μοναστήρια 
Ραίκτωρος καί Τίμας. Ά λλά  τό Κουρί 
κατά τό 1236 έκέκτητο καί δευτέραν 
μονήν τήν Ζιγρίτζαν, ήν τότε προσήρ- 
τησεν ό πατριάρχης Γερμανός Β ' ό 
βυζάντιος μετά καί τών μετοχίων αυτής 
Άςύλου καί Δαφναίας είς τήν έν 
Χαλκηδόνι μονήν τών Ρουφινιανών Π) 
είς πάσας ταύτας τάς μονάς, ώς καί 
είς τάς κειμένας έν ταίς νήσοις τών 
Πριγκήπων ό αύτοκράτωρ Μανουήλ ό 
Κομνηνός προσεκύρωσε τφ 1158 πάντα 
τά δίκαια, 1S) ατινα έκέκτηντο τέως.
Καί ταΰτα μέν τά σημειώματα περί 
τών μοναστηριού/ τούτων είσίν άρκετά, ή δ’ Αυτοβιογραφία τού Παλαιο- 
λόγου Μιχαήλ οδηγός έστιν άςιόπιστος είς τήν ευκολον διά εικασιών 
πορείαν. Νομίζω οτι κατά τήν βιθυνικήν ταύτην παραλίαν εκειντο αί 
έν τφ σπουδαιοτάτφ τούτφ βιογραφικώ ύπομνήματι άναφερόμεναι Μανι- 
κοφάγου, άγιου Νικολάου καί τοΰ Θεολόγου, ήτις έ'κειτο παρά τινα 
τόπον, ου τό όνομα φθονήσας ή βασκήνας έςήλειψεν ό σής · καί 
νΰν άναγινώσκομεν τό όνομα τοΰτο: γ[ ]3ήνη καί παρ’ αύτήν

17) Acta et Diplomata Monasteriorum et Ecclesiarum  Orientis. edide 
runt Fr. M iklosich et MUller. Τόμ. A ', σελ. 303— 304.

,8) Βλέπε Βαλσαμώνος Ερμηνείαν είς τόν IB ' κανόνα της Ζ ' οίκοομε- 
νικής Συνόδου.

ζητοΰμεν τήν, μονήν τοΰ Θεολόγου. Καί ένφ λοιπόν ό συνοδός μοι 
διδάσκαλος Κατιρλιου έζήτει τήν Κερσήνην τοΰ όσιου Μιχαήλ τοΰ 
Μαλεΐνου έν τή Μερσήνη (ή Μερσίνια), έγώ ένόμισα οτι ήδυνάμην 
’να ειπω ότι πρέπει ’να συμπληρωθη τό έλλεΐπον μέρος τοΰ ονό
ματος : Μ ε ρ σ ή ν η ·  καί τότε λοιπόν έ'χω ύπερθεν, ούδέ πολύ μακράν

αύτής, τό μετόχιον ή μονύδριον τοΰ 
άγιου Νικολάου, μόλις ήμίσειαν ώραν 
μακράν καί ύπεράνω τής κώμης Α ρ 
βανιτοχωριού κείμενον.

Περί τοΰ χωρίου τούτου ήκουον 
πρό πολλοΰ πολλά, οτε καλόγηρός τις 
έπιθυμών ’να έγκλιματίση κατά τό 
μέρος τοΰτο ρώσσους τινας μοναχούς, 
έζήτει τήν είς αύτόν παραχώρησιν τής 
μονής αγίου Γεωργίου, ούχί βέβαια 
τοΰ Κουπεριώτου · άλλ’ άκριβώς τά 
πολλά ταΰτα, ατινα περί έμέ ψίθυρός 
τις κινών τήν λαιμαργίαν τοΰ πνεύ
ματος διελάλει, άνεφέροντο είς τήν 
μονήν ταύτην. ^Επρεπε λοιπόν νά 
μεταβώ όπως ί'δω τά έρείπια αύτής 
καί εικάσω τί άρά γε ήν, ή πώς
ήδύνατο ’να όνομασθή τό μοναστη
ριακόν έκεΐνο λείψανον · άλλως δέ 
μετέβην είς τά μέρη ταΰτα πρός περιο
δείαν, εύτυχή θεωρών έμαυτόν εί' πο)ς 
ήδυνάμην ’ν’ άναστήσω γενεάν λησμο- 
νηθεΐσαν, καί πρός τήν παρελθοΰσαν 
ύπαρξιντών μερών τούτων ’ να προσφω
νήσω ,,Ταβιθά, κοΰμι“ . Spes inanes!

Ήμέραν έπισκέψεως είς τά
έρείπια τής μονής ταύτης ώρισα τήν 

1 Σεπτεμβρίου. Ήγέρθην οσον ήδυνάμην ένωρίτερον, ηκουσα δέ 
παρά τής άδελφής μου, ήτις, ό'ρθρου βαθέως έγερθεΐσα ήκολούθησε 
κοπαδίφ τινι γυναικών εύλαβεστάτων έν Κατιρλίφ, ότι πρός άποτροπήν 
άπό τών άνιαρών εν τφ βίφ συναντημάτων μετέβη τή προιΐα ,,πρίν 
άλέκτορα φωνήσαι“ καί άπενίφθη έν τή παραλίά. Μή θέλων ’να 
έξηγήσω —  δήλα δή ’να ζητήσο) τήν έςήγησιν της συνήθειας ταύ
της, τοΰ νίπτεσθαι τή 1 Σεπτεμβρίου έν τή θαλάσση —  έκρινα καί 
περιττόν τοΰτο, διότι ούδ’ ήδυνάμην ’να φαντασθώ οτι συνάντημά τι 
έκθροοΰν με έκινδύνευε ’να διακόψη τάς τόσον γλυκείας είς έμέ 
τοιαύτας μελετάς, άς έν μέσφ τών άνιών τοΰ βίου θεωρώ άλεξι:ήριον
άθυμίας, ίσχύον ύπέρ τήν γόησσαν έπίδρασιν τοΰ θαλασσίου υδατος
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τοΰ Άστακηνοΰ κόλπου. Ή  ήμερα έκείνη μ’ έδίδαξεν δτι λαμπρώς 
ήπατώμην.

Μόλις μετά μεσημβρίαν άνήλθον είς τόν άγιον Νικόλαον, άγιασμα 
σχεδόν ήμίσειαν ώραν υπερθεν τοϋ ’Αρβανιτοχωριού κείμενον, δύο 
μέν γυναίκας έ'χων μετ’ έμοΰ, δύο δ ’ άνδρας, καί οδηγόν τινα, νέον 
μεγάλην φήμην έπί κυνηγίφ τών άρκτων κτησάμενον. Τόν άγιον Νι
κόλαον έγίνωσκον πρό πολλοΰ, διότι τεμάχιον τι λίθινου- σταυροΰ πρό 
χρόνων παραλαβών άπ’ αύτοϋ χωρικός τις έδωρήσατο μοι, έγώ δ ’ 
ένόμισα δτι τό κομισθέν μοι λείψανον ήν έκ τών πολλών, ένφ τοΰτο 
ήν τό μόνον · έπ’ αύτοΰ φαίνονται γραμμάτων ίχνη, μόλις δ’ άνα- 
γινώσκει τις δύο καί ήμισυ στοιχεία, A A C , ώστε ούδεμία αμφι
βολία δτι ή παράδοσις ήν ένυπόστατος, καί δτι ευρισκόμενα έν μέσφ 
τών έρειπίων τής μονής ή τοΰ μετοχιού τοΰ αγίου Νικολάου, δπερ 
ήν τοσούτφ μικρόν, ώστε, κατά τήν Αύτοβιογραφίαν, ειχε μοναχούς 
τέσσαρας, ών ό εις ιερεύς. Ιίαρά τά έρείπια, ατινα σαφώς όρίζουσι 
τήν κόγχην τοΰ ίεροΰ βήματος, μόλις χωροΰσαν τρεις ανθρώπους, 
ϊδειξαν ήμΐν άγιασμα, τιμώμενον ύπό τών κατοίκων · έ'σπευσεν ή 
άδελφή μου ’να πίη, εύροΰσα δέ μικρόν άγγεΐον έκ λευκοσιδήρου 
καί μαθοΰσα δτι περιεΐχεν άγίασμα, ήγειρε μετ’ εύλαβείας, άλλ’ 
ενεκα συγκινήσεως, ώς έ'οικε, τό άγγεΐον έ'πεσεν έπί τής έσθήτος καί
έχύθη τό έν α ύ τφ ...................έ'λαιον. —  Δέν είναι άγίασμα, μοί
ειπεν, έντός, άλλά λάδι — καί τώρα προσέθηκα, άντημείφθης διά 
τήν ίεράν ταύτην πορείαν —  Μετά παρέλευσιν ώρας ήμισείας προσελ- 
θοϋσα μοί ειπεν δτι τό έ'λαιον ήν ήγιασμένον, διότι ούδεμίαν έπί τοϋ 
φορέματος άφήκε κηλίδα. Τό άγίασμα, δυστυχώς, ήν ξηρόν, ό δέ 
πέριξ τόπος στείρος. Οί δύο άνδρες οί μετ’ έμοΰ καί δ διδάσκαλος 
έξεκόλλησαν λίθους τινάς άπό τής σωζομένης κόγχης, άλλ’ ούδέν 
ευρομεν ’ίχνος ένεπιγράφου πλίνθου, καίτοι ή τοιχοδομία ήν βυζαν
τινή, πιθανώς άπό τής έποχής τών Κομνηνών · έζήτησαν οί μετ’ 
έμοΰ ’να σκάψωσιν είς τό έ'δαφος, δύο πήχεις, ώς μοί είπον, όπό 
τήν γήν, άλλ’ άπέτρεψεν ήμάς ή γνώσις τοΰ περί άρχαιοτήτων καί 
άνασκαφών νόμ,ου · καί άπωλέσαμεν μίαν ώραν έξετάζοντες πλίνθους 
καί λίθους, ένφ δ διδάσκαλος κ. Μακρής, άναγινώσκων τόν βίον 
Στεφάνου τοΰ Νέου έπειράτο ’ να δρίστ  ̂ τοποθεσίας · —  Μά τί 
κάμνεις έκεΐ; ήρώτησα · Σολομωνικήν άναγινώσκεις; Φεύγομεν. —  
Ή  λέξις ήχησε κακώς εις τινα τών παρισταμένων έκεΐ παίδων, βρα
δύτερον δ ’ έ'μαθον δτι άπετέλει τήν πρώτην λέξιν δράματος, δπερ 
ήδύνατο ’να έ'χη λυπηράς συνεπείας, εί μή έγώ καί ό διδάσκαλος 
έδεικνύομεν γενναιότητα, δός δ’ είπεΐν καί θράσος έκφοβίζον τούς 
θρασυδείλους.

Λιπόντες τά έρείπια τοϋ άγιου Νικολάου, άνήλθομεν πέτρας 
άπορρώγας καί δρόμους άληθώς έπικινδύνους, είς έρίφους, οιον 
είπεΐν, μεταβαλλόμενοι, καί μετά μίαν ώραν άφικόμεθα είς τόν άγιον 
Γεώργιον, κείμενον είς έ'ξοχον τοποθεσίαν, ήτις ούκ οίδά τι ρίγος 
ένέπνεέ μοι, οΐαν θρησκευτικήν, εύλαβή συγκίνησιν. ’Ερείπια βυζαν- 
τινοΰ μεγαλείου, ύφ’ ά κοιμάται δ γραικορωμαϊκός αιών, οιον ένυπνίων 
φρικτών μεμνημένος τών πρακτικών αύτοΰ, καθώς έγραψε χαριέστατος 
βυζάντιος ποιητής. Κίονες έξηπλωμένοι, κιονοκράνων έλεεινά θραύ
σματα, τεμάχια παραστάτου τινός, καί κομψότατα τόξα παραθύρων, 
κατατετεμαχισμένα η είς δύο διηρημένα, μαρμάρινοι πλατεΐαι πλάκες 
ύποστάσαι τήν έπίδρασιν ατμοσφαιρικών μεταβολών, καί ένθεν μέν ό 
ναός τοΰ άγιου Γεωργίου συμπληρωθείς ύπό τών άρβανιτοχωριτών, 
καί δεικνύων άπό τοΰ μέσου καί μέχρι τής οροφής τόν ειρμόν τοΰ 
βυζαντινού καί τοΰ νεοελληνικού αίώνος, ένθεν δ’ άγιασμα, έντός 
μικράς οικοδομής τετραπλεύρου, έκ λίθων άρχαίων καί πλίνθων νεω
τέρων αυτοσχεδίως έγερθεΐσαν, έ'ξι» δέ φέρουσαν λείψανον έπιγραφής 
άρχαίας, ταύτης

ΕΊ ΕΙΣΤΟ ΤΑIVE 
ΓΕΙΜΟΥΧ/Ε 

ΑΙΡ*-
Έ ω ς  ου νιφθώμεν έν τφ άγιάσματι, έ'ως ου μετρήσω τό μή

κος τών χαμαί κοιμωμένων κιόνων, 3 μέτρων καί 3 0 — 40  έκατοστά

εκάστου έχοντος, διάμετρον δέ 50— 55 εκατοστών τοΰ μέτρου, έ'ως 
ου περιέλθωμεν τόν ναόν, παρήλθεν ήμίσεια ώρα. ’Εν τφ ναφ ευρον 
σταυρόν έκ σιδήρου, μιάς μέν σπιθαμής μήκος έ'χοντα, φέροντα δ ’ 
έπ’ αυτοΰ τούς άριθμούς 7080 η 81 άν μή μέ άπατά; ή μνήμη, 
καί επιτρέποντά μοι ’να φρονώ δτι ή μονή ή ό ναός αύτής ήγέρθη 
έπί τοϋ πατριάρχου Ίερεμίου 15' τοΰ Τρανοΰ, τφ 1572— 73, πέμ- 
ψαντος εκει τό σταυροπήγιον · εξελθών κατώρθωσα ’να συναρμόσου 
τόξον τι παραθύρου μαρμάρινον, κάλλιστα τετορνευμένον, έξ ου είκασα 
οτι τά παράθυρα τοΰ παλαιοϋ ναοΰ είχον μέτρου πλάτος, ή μικρόν 
στενότερον · άλλά φωναί Μαινάδων δξεΐαι μέ έτάραξαν. Ίσχναί, πε- 
λιδναί, τήν ό'ψιν άγριαι γυναίκες, περί τάς είκοσιπέντε, υπό κύκλωπος 
οδηγούμενα’, έβλασφήμουν, ύβριζον τούς άναμνώσκοντας τήν Σολο
μωνικήν, τούς μασσώνους, τούς άσεβώς ρίψαντας έπί γής τάς πέτρας
τής κόγχης τοΰ άγιου Νικολάου ούδέν πλέον έζήτουν, ή ’να
λιθοβολήσωσι τόν ασεβή. Πρώτη δεχθεΐσα τάς βλασφημίας καί τάς 
άράς ήν ή άδελφή μου, είς ήν, αρκετόν θάρρος έπιδειξαμένην, 
ήρξαντο διηγούμεναι θαύματα τοϋ άγιου. —  Έ ν θαΰμα δέν έ'καμεν · 
υπέμνησεν είς τάς Μαινάδας · ’να σάς κάμη όλίγφ φρονίμους. Προσ
ήλθον καί έγώ εις τόν μέθυσον κύκλωπα, είς όν άλλος Ίουλιανός 
Παραβάτης ήδύνατο ’να ε’ίπη δ,τι έκεΐνος πρός τόν έπίσκοπον Χαλ- 
κηδόνος Μάριν ,,Ούδέ ό άγιός Σου θεραπεύσει σε“ . ’Αλλ’ έξερρά- 
γησαν εις ύβρεις. Ό  χονδρός οδηγός μου, Άρκουδοπαναγιώτης 
λεγόμενος, άτυχώς, είχε τήν ειδικότητα τοΰ συλλαμβάνειν άρκτους, 
εγώ δ’ εθεώρουν έμαυτόν δυστυχή, μή δυνάμενος ύπέρ έμαυτοϋ ’να 
χρησιμοποιήσω τήν ειδικότητα αύτοΰ ταύτην, διότι ήγνόει παντάπασι 
τόν τρόπον τοϋ κυνηγεϊν καί συλλαμβάνειν ύαινας. Έν τούτοις ό 
άριθμός αύτών έπληθύνετο, αί βλασφημίαι καί άραί έπετείνοντο, 
φοβούμενοι δέ μή μετ’ ολίγον άκουσθή οίμωγή τε καί εύχωλή όλ- 
λύντων τε καί όλλυμένων, άνταπεδώκαμεν τάς ύβρεις οί άνδρες διά 
πολλφ βαναυσοτέρων καί τοϋτ’ αύτό καπηλικών, έντείνοντες τάς 
φωνάς ήμών είς τήν δίς διαπασών. Ούδέ ήν φρόνιμον έπί πλέον ’να 
παραμένωμεν. Άπήλθον, μή λαβών μηδε τάς εύρεθείσας ένεπιγρά- 
φους πλίνθους, φερούσας τά γράμματα: ΚΟΝΣΤΑΝ , καί το'τε, μά 
τήν άλήθειαν, έδοκίμασα τήν τοΰ συνειδότος τύψιν, δτι περιεφρόνησα 
τήν έπίδρασιν τής έν τφ θαλασσίφ υδατι κατά τήν 1 Σεπτεμβρίου 
άπονίψεως, ίσως δέ διά τοιαύτης τινός μαγγανείας ήθελον προσθή 
κεράμιά τινα είς τήν έμήν αρχαιολογικήν συλλογήν, είς ην είχον 
άποθησαυρίσει πρό πολλοΰ μαρμάρινον ήλιακόν ώρολόγιον, έπί τίνος 
τοίχου τής μονής ταύτης μέχρι πρό εικοσαετίας σωζόμενον, ουτινος 
άπεικόνισμα παρέχω ένταΰθα, καί δπερ έστιν άρχαιότερον, ώς νομίζω, 
τοΰ ΙΕ αιώνος. Ιοΰτο δ ’ έδωρησάμην τφ έν Κωνσταντινοπόλει αύ- 
τοκρατ. Άρχαιολογικφ Μουσείφ.

Γ.

Εν πάσι τοΐς λοιποΐς χωρίοις τοϋ Άστακηνοΰ κόλπου ευρον 
προθυμίαν τών κατοίκων, έπιθυμούντων καί ’να χορηγήσωσιν εύκο- 
λίαν έν ταΐς έρεύναις μου, καί ’να καταστήσωσιν εύάρεστον τήν παρ’ 
αύτοΐς διαμονήν μου. Ά λλά , καθώς έφρόνουν καί φρονώ, ούδαμώς 
εύάρεστος ήν είς έμέ διαμονή καί ύποδοχή δσον τό δυνατόν εγκάρ
διος, άφοΰ ούδέν ή ιστορία προσεπορίσθη κέρδος, ούδέν ό'φελος ή 
επιστήμη, άφοΰ περιπατεΐς έν μέσφ έρειπίων, ούδέ δύνασαι ’να 
αναγκάσης τούς κοιμωμένους ογκώδεις κίονας καί τά μόλις άφυπνι- 
ζόμενα κιονόκρανα ’να σοί λαλήσωσιν. Έν τιρ χωρίφ Κουρί τά λεί
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ψανα τής τέχνης είσί πολλά, έξω δέ τοϋ ναοΰ τών Ταξιαρχών οι 
στηλοβάται, ώς ένόμισα, είχον πλευράς μακροτέρας τοΰ γαλλικοΰ 
μέτρου · μόλις έκεΐ κεΐται εύδιάγνωστον, άλλά σιγών, εν μνημεΐον τής 
πολυθεϊκής άρχαιότητος, · έπιτύμβιον άνάγλυφον τοϋ Α ' ή Β ' μ. X . 
αίώνος, άνευ έπιγραφής · τοιοΰτον ευρον καί έν τφ χωρίφ Τσινάρι, 
τοιοΰτον καί έν τφ τουρκικφ καί μεσογείφ χωρίφ Κοδζά-δερέ, άλλ’ 
ήφανισμένον τό τελευταΐον ύπό τής παρόδου τών χρόνων · παρά τφ 
αύτφ χωριδίφ καί ήμίφθαρτον έπιτύμβιον τής πολυθεϊκής περιόδου. 
Έν τφ χωρίφ Ά γία  Κυριακή θραύσματα κιόνων ύπερθεν τής νΰν 
οικουμένης κώμης. Έν τφ Τσιναρίφ τεμάχια πολλά μαρμαρίνων 
μικρών πλακών, ένεπιγράφων, έπιτυμβίων. Έζήτησα άπό τοΰ ίερέως 
τοΰ χωρίου, καί παρεκάλεσα αύτόν ’να πέμψη τούς μαθητάς πρός 
συλλογήν πάντων τών τεμαχίων, άλλά τό πράγμα άναβάλλεται τέως 
είς τάς έλληνικάς καλενδας, εισέτι δ ’ άπεκδέχομαι τήν τής ύποσχέ- 
σεως έκπλήρωσιν, τοσούτφ δι’ έμέ συγκινητικής, δσφ τά έπιτΰμβια 
ταΰτά είσι βυζαντινά. Έν Κατιρλίφ εύρέθ/] καί τάφος πλινθόκτιστος, 
έ'χων έντός δακρυδόχον άγγεΐον. Ά λλ ά  μετ’ αύτό, ούδέν ευρέθη.

Τίνα συμπεράσματα λοιπόν ήδυνάμην ’ν’ άρυσθώ τών έρευνών 
μ ου ; Πρόκειται περί δύο, τριών χωρίων, άλλά φαίνεται δτι καί τό 
άκατάλληλον τής ώρας, καθ’ ήν έπεσκεπτόμην, καί καθ’ ήν οί 
άνδρες έ'μενον έν τοΐς άγροΐς, ήν αιτία μικράς αποτυχίας. Έν τφ 
Κουρίφ προέτεινάν μοι ’να μεταβώμεν είς έπίσκεψιν τουρκικοΰ χωρίου, 
καλουμένου Τσαλτζή-κιοϊ, τέσσαρας ώρας άπέχοντος άπό τοϋ Κουρίου, 
άλλ’ δσον καί άν άγνοώ τήν τουρκικήν, έ'κρινα, δτι τό όνομα τοΰτο 
ήν ικανόν ’ να μοί έμπνεύση άπογοήτευσιν. Τσαλτζή-κιοϊ, ήτοι χωρίον 
κλεπτών άν μή άπατώμαι, ούδέποτε πρέπει ’να ιδω. Καί κατέλιπον 
έν τφ μέσφ τήν συνέχειαν τών έρευνήσεών μου, ούδέ ήθέλησα ’να 
ιδω τά θερμά λουτρά, άρκεσθείς είς δσα λέγει δ Προκόπιος, 1#) 
άναφέρων τάς έν ΙΙυθίοις πηγάς τών θερμών ύδάτων, ,,άς εχουσι 
παραψυχήν άλλοι τε πολλοί, καί διαφερόντως βυζάντιοια, άναφέρων 
δέ καί τά υπό τοΰ Μ. Ίουστινιανοϋ μετά πολυτελείας οίκοδομηθέντα 
άνάκτορα ,,ού πρότερον ό'ντα καί λουτρώνα“ , άλλά καί γραφών · 
,,πηγάς τε ποτίμων ύδάτων ώς έκάστφ άποβλυζούσας είς τόνδε τόν 
χώρον όχεταγωγία. διακομίσας, τόν πρότερον ένταΰθα έπιχωριάζοντα 
καθεΐλεν αύχμόν · καί τοΰ Αρχαγγέλου τό τέμενος, καί τό τών 
νοσούντων άναπαυστήριον μείζω τε καί κατά πολύ έπιφανέστερα κατε- 
στήσατο“ . Στερούμενος βιβλίων κατά τήν είς τάς κώμας ταύτας έπί- 
σκεψίν μου, άναζεύξας είς Κωνσταντινοΰπολιν έσκεπτόμην μή τών 
Αρχαγγέλων ό ναός ουτος ό παρά Προκοπίφ η αύτός ό σήμερον, 
άνακαινισθείς μέν κατά τόν Ι Α ' ή  I B 'αιώνα, έπισκευασθείς δε κατά 
τό 1750. Εικασία τις δμως ήνάγκασέ με ’να θ ώ  φραγμόν είς τάς 
τοιαύτας σκέψεις · περιέπεσεν είς χεΐράς μου χειρόγραφος ,,Διήγησις 
τών θαυμάτων τοΰ Αρχιστρατήγου Μιχαήλ“ έπιγράφουσα συγγραφέα 
Παντολέοντα τόν διάκονον καί χαρτοφύλακα τής Μ. Έκκλησίας,20) 
έν αύτφ δ’ ευρίσκω θαΰμα άναφερόμενον, καί τόπον θαύματος τά 
Γέρμια. Ποΰ είσι τά Γέρμια ταΰτα; Ποΰ εύρε λοιπόν ό είπών δτι 
τό Κατιρλί ώνόμαζον οί βυζαντινοί Κ  ε ρ μ, ί α ν ; πιθανώς Γ ε ρ μ ί α ν, 
ή Γ έ ρ μ ι α ;  Πιθανώς υπάρχει κακή συνεκδοχή τών λέξεων. Ταΰτα 
δέ τά „Γέρμια“ είχον καί ,,πηγήν, παντοίων νοσημάτων φυγαδευτή- 
ριον, νεύματι Θεοΰ άγιαζομ.ένην, καί τή έπιφοιτήσει τοΰ πρωτοστάτου 
τών Αρχαγγέλων Μιχαήλ". Διηγείται δ’ δτι πολλοί διαφόροις βασανι
ζόμενοι πάθεσι έθεραπεύθησαν έν τή πηγή ταύτη, ήτις έτρεφε καί 
ίχθϋς, καί δτι ό θεοσεβής άνήρ καί περίβλεπτος Στούδιος θεραπευ- 
θεις διά τοΰ έκ τών Γερμίων κομισθέντος είς αύτόν άγιάσματος καί

ι9) ΆνάγνωίΚ  τό Ε ' βιβλίον τοδ συγγράμματος τοδ Προκοπίου ,,Περί τών 
’ Ιουστινιανού κτισμάτων1'.

2|)) Ο Διάκονος Παντολέων ήκμασε περί τά  μέσα τοδ 1Γ' αίώνος· ην δέ 
χαρτοφύλαξ τής Μεγάλης Έκκλησίας. νΙίε Casimiri Oudini Commentarius de 
scriptoribus Ecclesiae iintiquts. Λειψία, 1722, ϊ ό μ . I"", στήλ-j) 229— 230. To 
παρατι9·έμενον ένταδ9·α έκ τής διατριβής αΰτοδ άπόσπασμα μετέγραψα άπό χει
ρογράφου κώδηκος τής έν νΑ9·ω μονής τών Ίβή ρω ν , καί άπό άλλου κώδηκος 
τής έν ΙΙάτμω βιβλιο9·ήκης 6π’ άρι9\ Χ Λ Δ ' (631).

τοϋ έλαίου, μετέβη καί αύτός είς τόν αύτόθι θαυματουργόν τοΰ 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ ναόν καί έλούσθη έν τφ άγιάσματι· ,,τότε δέ 
μ,εγάλως εύχαριστών άνφκοδόμησε καί κατεκόσμησε τόν πάνσεπτον 
τοΰ Αρχιστρατήγου ναόν, είς τό κρεΐττον καί εύπρεπέστερον προβι- 
βάσας αύτόν δσον έξην · έ'τι τε γηροκομεία καί ξενοδοχεία έν τοΐς 
πέριξ αύτοΰ πλεΐστα δειμάμενος ώσπερ καί έν Κωνσταντινουπόλει, είς 
μνημόσυνον τής αύτοΰ εύσεβείας, προσκυρώσας αύτοΐς αγρών πολλών 
προσόδους, ύπέστρεψεν“ . Είς τάς εικασίας ταύτας παρέσυρε με τό 
πλήθος τών άγιασμάτων, ατινα άπήντησα αύτόθι, ή ονομασία τοϋ 
Κατιρλίου ώς Γερμίων, καί ό ναός τοϋ Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ούδ’ 
έ'χω τήν υπερηφάνειαν ή ’να οδηγήσω κατά τό δυνατόν τούς φιλί- 
στορας είς ευρεσιν τοΰ άληθοΰς τών τόπων τούτων παρελθόντος. 
Διότι μνημεία άρχαιότερα τοϋ ΙΣτ' αίώνος άδύνατον ’να εύρεθώσι 
τό γε νΰν. Περί τής κώμης Πιλοπιθίων είπα πάν, δπερ έγίν(οσκον · 
έκ τών λοιπών χωρίων, τοΰ μέν Κατιρλίου μνεία γίνεται —  ή άρχαι- 
οτέρα —  έπί κεντητοΰ ίεροΰ έπιταφίου, χρονολογουμένου μέν άπό 
τοϋ 1642, σωζομένου δέ έν τφ ίερφ ναφ τοϋ Προδρόμου, κτισθέντος 
τφ 1803, άλλά μέχρι τοΰδε δεικνύοντας τήν κόγχην τοΰ ίεροΰ βή
ματος άρχαιοτέραν τής ήμετέρας ταύτης έκατονταετηρίδος. Τοΰ 
Τσιναρίου άρχαιοτέρα μνεία γίνεται έν πατριαρχικώ γράμματι τοΰ 
1 5 9 0 .2') —  Κώδηξ ούδείς άρχαιότερος, έ'στω καί τοΰ παρόντος 
αίώνος · έγγραφον παλαιόν ούδέν. Εύχομαι ’να μή συμπληρωθή δι’ 
εικασιών ή τών μερών τούτων ιστορία.

Δ.
Έμεινα μόλις έ'ξω τής Κωνσταντινουπόλεως ήμέρας έννέα, έν 

τοΐς χιορίοις δέ τούτοις τοΰ Άστακηνοΰ κόλπου κατηνάλωσα τάς όκτώ 
περίπου, ών έ'νεκα βροχής τέσσαρας έχρησιμοποίησα μόνον. Όμολογώ 
δτι έχάρην ίδών προθυμίαν τών κατοίκων πρός προβίβασιν τής δια
νοητικής αύτών άναπτύξεως, όμολογώ δτι έθλίβην έπί τή πενία; τών 
μερών τούτων · ό έ'χων, έ'χει πάντοτε · ό μ.ή έ'χων, ούδέποτε · θαΰμ,α 
μόνον ειδον δτι εύρέθησαν ευκατάστατοι κάτοικοι τών μερών τούτων, 
εύγενή πλουτοϋντες αισθήματα. Έν ώρα μικρόν μεταμεσημβρινή έπε- 
σκεψάμην μετά τής άδελφής μου, μ,όνου τοΰ διδασκάλου τοΰ Κατιρ- 
λίου συνοδευοντος ήμΐν, τό χωρίον Κοδζά-δερέ (δυνατός, ή γέρων 
ρύαξ), κατοικούμενον υπό όθωμανών · ό πρόκριτος τοΰ χωρίου, μόλις 
πεντηκοντούτης, γλυκύς τούς τρόπους, άρχαΐος στρατιώτης πολεμήσας 
έν Μαυροβουνίφ πρό είκοσιεπταετίας καί έν Κρήτη μετά ταΰτα, κα- 
τήλθεν είς τήν όδόν, ίδών ήμ.άς άπό τοΰ παραθύρου, καί έπέμεινε 
’να φιλοξενήση είς τόν οίκον αύτοΰ, ού ή μεγάλη αίθουσα έ'φερεν 
ώσεί κοσμήματα κρεμάμενα ξηράς σταφυλάς, πέπονας, χειμωνικά, 
σχημ.άτων καί χρωμάτων διαφόρων, άποτελοΰντα τήν χειμ.ερινήν τοΰ 
οικοδεσπότου προμήθειαν · ό άνθρωπος —  Μουσταφάς Χάσογλους 
όνόματι, —  άγαπάται ύπό τών χριστιανών πάντων τών πέριξ χωρίων, 
ώς ούδένα ποτέ βλάψας, μήτε κακολογήσας καν · φαίνεται δ’ δτι 
ηύνόει καί έτίμ,α τάς άρχαιολογικάς έρεύνας πολύ περισσότερον τών 
έν Άρβανιτοχωρίφ Μαινάδων, διότι παραλαβών ώδήγησεν ήμάς είς 
μικρόν τι χωρίον, μόλις εν τέταρτον μακράν τοΰ Κοδζά-δερέ, συνοι- 
κισθέν ύπό προσφύγων · οί οίκίσκοι αύτοΰ μοί έφάνησαν ώσεί φωλεαί 
μεγάλαι τερμήτων μυρμήκων, καθώς βλέπομ.εν αύτάς οί πλεΐστοι 
ζωγραφουμένας, καλάμινοι, κυκλοτερείς, καί τοιοΰτος ήν καί ό κεν
τρικός τοΰ χωρίου σταϋλος, καί κατά παρόμ.οιόν ν. σχέδιον καί κατά 
τήν αύτήν οικοδομικήν άνήγειραν καί τό τζαμ.ί τοΰ χωρίου. Αύτόθι 
ειδον τό έπιτύμβιον, ού μνείαν έποιησάμην άνωτέρω. Ούδείς πρόσφυξ 
έπλησίασέ με, μόνον δέ ώραία τις γαλή, ητις έ'πεσε κυλιομένη πρό 
τών ποδών μου.

Πιστεύω δτι τό εύγενές καί χάριεν ζώον ήν έν έκείνη τή συρροή 
τών τερμήτων τό μόνον ό'ν, δπερ δύναται ’να ονομ,άση τις καί φιλάν
θρωπον καί τετιθασσευμένον.

21) Ί δ ε  Μ. I. Γεδεών Χρονικά τοδ πατριαρχικοδ οίκου καί τοδ ναοδ, 
σελ. 151.
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Άπεχαιρετίσαμ,εν τόν άγαθόν Χάσογλου, δστις ειπεν ήμΐν οτι 
τό τζαμί τοΰ Κοδζά-δερέ ειχεν ίδρυθή πρό πεντακοσίων έτών, καί 
έπανήλθομεν εις Κατιρλί, δπου μετά μίαν ήμέραν ήτοιμαζόμεθα πρός 
άναχώρησιν. Δυστυχώς τήν προτελεοταίαν ήμέραν παρευρέθην είς 
τινα κηδείαν, ήκολούθησα δ’ αύτή έκ περιεργείας μέχρι τοΰ νεκρο
ταφείου, είς δ εισερχόμενος τις διά τής έτέρας τών θυρών ύπο- 
χρεοΰται κατά τάς κηδείας ’να Ιξέλθη διά τής αντιθέτου, διότι 
τοΰτο άπαιτοΰσιν αι τοπικαί προλήψεις, πρός ας συμμορφούμενος 
πρέπει και ’να νίψης τάς χείρας εις τινα βρύσιν, ή είς τήν θάλασ
σαν πρός αποτροπήν τοΰ κακοΰ. Εννοείται δτι μιμνησκόμενος τών 
έν Άρβανιτοχωρίφ συμβάντων έ'πραξα δ,τι άπήτησεν ή τοπική συνή
θεια, ήδυνάμην δέ είς περισσοτέρας υποχρεώσεις ’να υποβληθώ, είπερ 
ειχον τήν βεβαιότητα ’ν’ άνακαλύψω τι νέον · —  βέβαιόν δ’ έστιν 
δτι νέον ήν πάν δ,τι είδον, άφοΰ οί κάτοικοι ούδέν έγίνωσκον ’να 
μοί είπωσιν, ή δέ είς τό δρος τοΰ άγιου Παύλου άνάβασις, δπου 
δήθεν εμελλον ’να ευρω έρείπια μονών, καί πλίνθους, καί κίονας, 
ήν δυσχερής, τό μέν διά τήν τρίωρον άπό τοΰ Κατιρλιου άπόστασιν, 
τό δέ καί διά τήν άπό καιρόν είς καιρούς έπιφάνειαν ζωοκλόπων, 
πρόσθες δέ καί τήν υπόνοιαν, δτι ούδέν μνημεΐον άρχαιότητος ήθελεν 
εύρεθή. Κ αθ ’ ήν ήμέραν μετέβην είς τά έρείπια τής άνωθεν τοΰ 
’Αρβανιτοχωριού μονής τοΰ άγιου Γεωργίου προσεδόκων, δτι ήθελον 
ίδει τούς ήμετέρους κόπους άμειβομένους, έγκαίρως άγγελθείσης μοι 
τής παρά τη Μονή ύπάρξεως δύο μαρμάρων ένεπιγράφων, ατινα πρός 
αποτροπήν τής βασκανίας ειχον καταχώσει άντιστρόφως ύπό τό χώμα 
ό φιλάρχαιος διδάσκαλος μεθ·’ ετέρων τινών, κρύψαντες τάς έπι- 
γραφάς. Sancta simplicitas! Άντέστρεψαν ένώπιόν μου τάς πλάκας, 
αί δ’ έπ’ αύτών έπιγραφαί, ών άνήγγειλάν μοι τήν υπαρξιν μετά 
χαράς ήσαν βαθέα χαράγματα σμίλης γλύπτου, πρός συμπαγήν δι’ 
άσβέστου προσκόλλησιν τών λίθων τούτων είς τό παλαιόν οικοδόμημα. 
Πιθανώς ήσαν καί έν τφ βουνφ του άγίου Παύλου έπιγραφαί τοιαΰτα 
χαράγματα κτιστών. Καί περιωρίσθην λοιπόν έν τφ χωρίφ, προσπαθών 
να συλλέξω χρήσιμον είς σύνταξιν ιστορίας τών μερών τούτων ύλην.

Καθήμενος εν τινι παραθύρψ τοΰ ξενίζοντας με διδασκάλου 
έτεινα προσεκτικόν ούς είς τά τραγούδια γειτονικής οικίας. Ή  μελφδία 
κατήντα γαλφδία · ούδέν αισθάνεται τις έκ τών άρρυθμων φθόγγων 
καί τών άπειροκάλων μελών, άσχάλλει δ’ έ'τι πλέον άκοόων ’ν’ άδων- 
ται δίστιχα έν χρήσει παρά τοΐς κατοίκοις τής Κωνσταντινουπόλεως, 
άπό τής οποίας μετεδόθησαν καί έκεΐ. Άναμνησθείς, δτι τά έπιτη- 
δεύματα τών Κατιρλιωτών είσίν ή διά μικρών σκαφών ναυτιλία, καί 
ή έκμετάλλευσις τών πάγων τοΰ ύπερκειμένου αύτών Άργανθωνίου 
δρους (Σαμανλή-δάγ) έζήτησα μεταξύ τών ά.δομ,ένων ασμάτων ’να 
διακρίνω τά έπιχώρια, έν οίς τό πρώτον πρόσωπον λαμβάνουσιν ή 
χιών, ή θάλασσα, τά καράβια, ή βράκα, τά ζωνάρια, καί τά παρό
μοια. Πίλοι, καί κεκρύφαλοι, καί παρυφαί έσθήτων, καί αισθήματα, 
καί ,,γραβάτα τοΰ '  αιμοΰ“ καί ,,χείλη φαρφουρένια“ καί τά τοιαΰτα 
εχουσι τήν καταγωγήν άλλοθεν, πολύ δέ κακώς επραξεν ο καταχω- 
ρίσας ώς άσματα Κατιρλιου έν τή περί τής κώμης ταύτης μονογραφία 
τά άλλαχοΰ άδόμενα. Τί ζητοΰσι, λόγου χάριν, αί γραβάται, καί τά 
φουστάνια, καί τά καπελλίνα είς τά „τραγούδια“ τόπου τινός, δπου 
πρός τήν δημοκρατίαν τής βράκας, τής περιέργου έσθήτος, καί πρός 
τήν έπικράτησιν τής έπί κεφαλής άγριας „μαμούκας“ ούδέποτε δύνα- 
ται ’ν’ άνταγωνισθή ή βασιλεία τών „κοστουμίων“ καί ή άριστοκρα- 
τική ύπεροχή τών πολυωνύμων πίλων ή τών υποδημάτων ,,Λοΰί 
κατόρζ“ ; Διά τοΰτο τρία ή τέσσαρα μόλις έσημείωσα πράγματι ιθα
γενή τών χωρίων τοΰ Άστακηνοΰ κόλπου, ταΰτα

Τή θάλασσα τήν άλμυρή θά τήν έκάμω μέλι
όποΰ τήν άρμ,ενίζουνε παλληκαράκι’ άγγέλοι.

Σαράντα βρύσες με νερό καί δυο βουνά μέ χιόνι,
νά ρίξω τήν καρδοΰλά μ.ου καί πάλι δέν κρυόνει.

Τά μάτια ρίχνεις κάτω καί τό μανδήλί σου
δέν πήρα μιάν άλήθεια άπό τά χείλη σου. κτλ.

Περίεργον δ’ δτι έν τοΐς άσμασι προφέρεται τό στοιχεΐον λάβδα, 
δπερ έν τή συνομιλία άφαιροΰσιν οί κατιρλιώται · ,,έ'καμα καό πιάφι“ 
έ'λεγεν ήμΐν ή ύπηρετοΰσα, προκαλοΰσα τήν ίλαρότητα ήμών. Ά λ 
λους τινάς ιδιωτισμούς έν τή διαλέκτφ παρατηρεί τις ικανούς, άλλ’ 
ούδαμώς προετιθέμην νά συλλέξω τοιούτους, καί τή σημειώσει δέ 
τών ασμάτων τούτων έπεχείρησα μή έ'χων έτέραν ένασχόλησιν.

Τή 7 Σεπτεμβρίου (1887) έπέβην μετά τής άδελφής μου έπί 
μικροΰ πλοίου, δπερ, πλήρες πάγου, εφερεν έπ’ αύτοΰ καί δεκαεπτά 
ανθρώπους, τό δέ ταξείδιον, έν άστόργφ κακοκαιρία, καί, μά τήν 
άλήθειαν, κινδυνώδει, διήρκεσεν άπό τοΰ Κατιρλιου μέχρι τής νήσου 
Πρώτης ώρας δέκα · ένώπιον τής νησίδος ταύτης εύρέθημεν άκριβώς 
τό μεσονύκτιον, άπό δέ τής Πρώτης μέχρι τοΰ Καδή-κιοϊ ό πλοΰς 
διήρκεσεν ώρας εξ —  πλους ήμισείας ώρας δι’ άτμ,οπλοίου! άφικό- 
μεθα δέ αισίως είς τήν Κωνσταντινούπολή, ούχί έξητονημένοι. Έγώ 
τούλάχιστον κατώρθωσα ’να κοιμηθώ τρεις ώρας, άφυπνισθείς τό 
μ,εσονύκτιον έ'νεκα μελωδίας καί ασμάτων έξοχων εύτραπέλου τινός 
έμπορου χίου, συμπλέοντος ήμΐν · ήρώτησα πώς όνομ,άζεται —  Γεώρ
γιος Άγγούρης μοί άπήντησεν. Ή ν ό μόνος εύθυμ,ος, μεταδιδούς 
καί ήμΐν μέρος τής εύθυμίας, τόσον άπαιτουμένης έν έκείνη τή ανία 
τοΰ δυσφορήτου πλοός. Ά τυχώς ή νύξ ήν σκοτεινή, έπιχειρήσας δέ 
νά κρατήσω σημείωσιν τών ασμάτων άπέτυχον. Έγραφαν έφ’ δσον 
προέφθανον, άλλά τή επαύριον ύπό τό φώς τής ήμέρας είδον, δτι 
έν τφ σκότει τής νυκτός έγραφαν τόν ενα στίχον έπάνωθι τοΰ ετέρου, 
ώστε ούδέν δίστιχον άπομνημονεύω, ή μόνον έ'ν · τοΰτο δέ ήν, δπερ 
ένόμισα δτι άφύπνισέ μ ε :

δός μ.ού το κόρη τό φιλί, δός μ,ού το τό καϋμένο, 
καί μή ξεχνάς πώς έ'δωσες ζωή ’ στ’ άποθαμμένο.

ΜΑΝΟΓΙ ΙΑ I. ΓΕΔΕΩΝ.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ.
'ΤπκοχονοΊ, φυτά καί άρεταί γεννάψεναι έπί τών ερειπίων.

Ζ. Φέτβες.
* *

*

Τά χρήματα χηλιδοϋΰι πλειότερον ή ό βόρβορος.

Βκλτονρ.
*  *

Ή  περιψρόνηβις είνε το  μϊβος έν άναπανβει, διατελοϋν.

Άλβέρτ Αελπί.
*  *·*

Α ί αύτα ί κοινωνικαί έπιρροαί λεπτννονβι καί αμα δια  
φθείρουβι ημών τά rjfhj.

Βάλτο νρ.
* * *

/  Ά ψ  ημών δεν έζαρτάται νά  εχωμεν πάθη η μή, άλλά νά 
I κρατώμε ν αυτών.
\ Ρονββώ.

*  *
*

"Οποιος πολυ φωνάξει τον διάβολο, τον βλέπει έπί τέλους 
μπροβτά τον.

Παροιμία γερμανική.
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ΤΕΡΠΝΑΙ ΩΡΑΙ ΕΝ ΧΩΡΑΙΣ 0ΛΙΒΕΡΑΙΣ.

I.

Συνήθως οί έπισκεπτόμενοι νεκρών αστεα, εί μέν καλλιτέχναι 
τυγχάνουσιν ό'ντες, έξονυχίζουσι κατά καθήκον μετ’ ακρίβειας έπι
στημονικής τάς άρετάς ή τά πλημμελήματα τούτου ή έκείνου τοΰ 
γλυπτικοΰ καλλιτεχνήματος · εί δέ φιλόσοφοι, μετ’ εύλαβείας ή 
ειρωνείας, σονφδά τοΐς 
έπί τοΰ όρισμοΰ τής 
ζωής καί τοΰ θανάτου 
στοχασμοΐς αυτών,θαρ- 
ρύνουσιν ή χλευάζουσι 
τούς έκ τής τέφρας 
όρθώς ή παραλόγως 
προσδοκώντας τήν πέ- 
ραί'τοΰ τάφου άθανα- 
σίαν · εί καί έν τή έποχή 
ταύτη τοΰ φωνογράφου 
καί τοΰ ηλεκτρισμού 
πάσα ήμών εικασία έπί 
πραγμάτων ά ή Θετική 
Επιστήμη ούπω έκύ- 
ρωσεν ώς υπαρκτά, 
άπεκήρυξεν ώς άνύ- 
παρκτα έστί πως σε
βαστή . . .

Rien n ’est faux, pen
dant qu ’on y  cro it;

Rien n ’est vrai, pen
dant qu’on y  pense..

ώς λέγει που δ τών 
Β λ α σ φ η μ ι ώ ν  σύγ
χρονος ποιητής J. R i
ch epin.

"Ετεροι δέ — καί 
ούτοι ώς έπί τό πλεΐ
στον οί τής κοινωνίας 
αυτόκλητοι ή άληθεΐς 
μορφωτήρες —  άπο- 
κομίζουσιν έκ τοιούτων 
πενθ-ίμων έκδρομών φο
βέρας έντυπώσεις καί 
αισθάνονται έν έαυτοΐς 
ρωννύμενον τόν έκ τής 
δυστυχίας τοΰ πολλοΰ 
τών άνθρώπων χόλον 
αύτών. Καί δικαίως * 
βλέπων τις καί έν αύ
τοΐς τοίς νεκροταφείοις, 
τοΐς άναμ,φιρήστοις τούτοις άστεσι τής ίσότητος, παλαίουσαν τήν 
ταλαιπωρίαν πρός τήν εύτυχίαν καί τήν μέν έν γωνία καί παρα- 
βύστφ, τήν δέ ύπό στοάς καί έν περιβλεπτοις υψώμασιν ύπερηφάνως 
έγείρουσαν τήν άσαρκα καί άνίσχυρον ήδη κεφαλήν αύτής, καί 
άκων σαρκάζει καί σχ^τλια.

Έν ούδετέρα τούτων τάξει, έλλείψει τών ρηθεισών άρετών, 
εαυτούς κατατάσσοντες, άλλ’ άποκλειστικώς ιερόν έκπληροΰντες καθή
κον, περιεπλανήθημεν μετά τίνος φίλου, ήμέρα τινι νεφελώδει καί 
ψυχρά, άνά τό κεντρικόν τής Βιέννης νεκροταφεΐον. Έθαυμάσαμεν 
τόν έν τή κυρίοι εισόδφ ώραΐον καί έ'ρρυθμον έκεΐνον λειμώνα καί

άπεθαυμάσαμεν τήν μεγάλην τής μεγάλης κυβερνήσεως μέριμναν 
ίνα τερπνότερον δσον ενεστιν άλλά καί ήκιστα έπικίνδυνον τή ύγεία 
τών κατοίκων καταστήση τό άπέραντον τοΰτο κοιμητήριον, δπου 
μυριάδες ύπνώττουσι πολυτίμων καί άσημάντων διά τήν κοινωνίαν 
ύπάρξεων, άναμένουσαι τήν σάλπιγγα τών αγγέλων, κατά τήν ήμέραν 
τής Δευτέρας Παρουσίας.

Καί δμως, εί 
καί τοΰ ώραίου, ώ ς προ- 
είρηται, άγονοι έρασταί, 
καί περί τών κοινωνι
κών, αδυναμίας έ'νεκεν, 

ήκιστα μεριμνώντες, 
οφείλομεν έν τούτοις 
νά όμολογήσωμεν δτι, 
τοΰ σκοπού ήμών πολ- 
λαχοΰ έπιλαθόμενοι, 
εστημεν έπί τινα δευτε
ρόλεπτα ίνα θεωρήσω- 
μεν τύμβον τινα περι
φανή, αν μή χάριν τής 
ύπ’ αύτόν σποδοΰ, άλλά 
χάριν τής γλυπτικής 
αύτοΰ άξίας. Καί τοι- 
αΰτα μαρμάρινα άρι- 
στουργήματα πλεΐσθ’ 
δσα, ώς έν άχανεΐ 
γλυπτοθήκη, έκτίθεν- 
ται έν τή παραδεισείω 
ταύτη νεκροπόλει, όφει- 
λόμενα τφ γλυφάνφ 
τών τά μάλιστα δια- 
σήμων τής Βιέννης 
καλλιτεχνών.

Ά λλά  τί είπω- 
μεν διά τόν περίλυπον 
έκεΐνον πατέρα, τό δύ- 
σμοίρον πολιόν γερόν- 
τιον τό διαπύρως προσ- 
ευχόμενον έπί τοΰ 
τάφου τοΰ μονογενούς 
αύτοΰ υίοΰ Φ ρίτς; ή 
τήν χαρίεσσαν έκείνην 
κόρην τήν κιτρίνοις 
ρόδοις ώράιζουσαν καί 
θαλεροΐς δάκρυσι ραν- 
τίζουσαν τόν έπίχρυσον 
σταυρόν τής έσαεί μετα- 
στάσης αύτής άδελφής 
Ά δελαΐδος; Φεΰ! . . . 

Έπίκηρος ό βίος, φρούδος ό άνθρωπος, άτέραμνος ό θάνατος. Έν
τούτοις . . .  δ γόης χρόνος ξηραίνει άνεπαισθητεί καί τά μάλιστα
φλογερά δάκρυα.

Ο puissance du temps, υ legeres annees,
Vous emportez nos pleurs, nos cris et nos regrets.

Είχες δίκαιον, άείμνηστε A lfred de Musset. Ά λ λ ’ έπί τό προκεί- 
μενον.

Ύπό διαπρεπεστάτας έπ’ άρχιτεκτονική τέχνη καί τοιχογραφίαις 
στοάς, έν τφ βάθει τοΰ έν εΐδει νάρθηκας λειμώνος, ίδρυνται οί

ΙΙΡΟΊΤΠΟΝ ΚΕΦΑΛΗΣ νπο Γεώργιον Decker.
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τάφοι εκείνων οιτινες διά τοδ χρήματος αυτών, καί μόνου τοΰ χρή
ματος, ώνήσαντο τήν περίβλεπτον ταύτην θέσιν, καϊ διά τοδ δγκου, 
τοΰ ποιοδ καί τοΰ κάλλους τών μαυσωλείων αυτών, ώς διά φακοΰ, 
πεφώνται καί μετά θάνατον νά διαστρέψωσι τήν ορασιν καί έκκαύ- 
σωσι τό σέβας τοΰ άφελοΰς θεατοΰ. Ά λλά  φεΰ! Τά επώνυμα τών 
πομπώδεσι γλυφαΐς καί άγάλμασι δαψιλώς κεκοσμημένων τιμαριωτών, 
ούτως είπείν, τούτων μακάρων αγνοιστα πάντως έτύγχανον ήμΐν τούλάχι
στον, τοΐς μή Βιενναίοις, άτε μηδαμοΰ Γής συγχρόνου Ιστορίας άπαν- 
τώντα· έφ1 φ καί παρετρέχομεν μετ’ αβλεψίας τούς τάφους αύτών, ένός 
καί μόνου φροντίζοντες, τοΰ κάλλους τοΰ γλύμμ,ατος, ενός καί μόνου 
τό όνομα συλλαβίζοντες . . . τοΰ γλύπτου.

Ή  λαμπρότης τοΰ μαυσωλείου τοΰ οίκου W  . . ., παριστώντος 
γυναίκα κλαίουσαν έπί τοΰ βάθρου μελανός μαρμαρίνου σταυροΰ, 
έργου τοΰ γνωστοΰ Ed. Hauser, έπέσυρε τήν προσοχήν ήμών. 
Θαυμάσιον τό μάρμαρον. Μέγας ό τεχνίτης, άλλ’ ό τεχνίτης μόνον. 
νΙσως έν χώρφ τοιούτφ, τοιαύτη —  θύραθεν ούτως είπείν —  θαυ- 
μασμοΰ ε'κφρασις κατακριθή ώς βλασφημία. Ά λλ ά  πταίομεν; τό 
'Ωραίον, οιον συλλαμβάνεται, τίκτεται καί καλλιεργείται έν Βιέννη, 
έξ έφόδου άείποτε έκυρίευσε τήν καρδίαν ήμών καί άπέστρεψεν 
αύτήν πάσης άλλης υποδεεστέρας καί τετριμμένης, οΰτως είπείν, 
αίγλης.

Ό  διπλούς έν μ,ονάδι τάφος τοΰ Θεοδώρου καί Ίωάννου 
Oppolzer, τοΰ μέν αστρονόμου διαπρεπούς, τοΰ δέ φιλάνθρωπου 
ίατροΰ, ώφειλεν, ώς είκός, ν’ άναστείλη έπί τινα λεπτά τό γοργόν 
ήμών βήμα. Γφδε λαλεί μέν δ πλούτος, άλλά δημηγορεί εύγλωττό- 
τεραν ή κοινωφελής τής δυάδος τών άνδρών άξία. 'Ωραιότατη νεάνις
—  προδήλως ή κοινή εύγνωμοσύνη —· χαράσσει διά γραφίδος έπί 
μεγάλης μαρμαρίνης πλακός τό ό'νομα Oppolzer. 'Εκατέρωθεν αύτής 
είκονίζονται τά σύμβολα τής Ούρανίας καί τά Γής ίεράς τοΰ Α σκλη
πιού έπιστήμης. Πτερωτός άγγελος θεάται διά τηλεσκοπίου άνα- 
τέλλοντα ήλιον. Πτερωτός άγγελος προσφέρει κλινήρει τινι ασθενεί 
κήλυκα πλήρη βαλσάμου ιαματικού. Έν άληθεΐ ποιητοΰ έμπνεύσει 
εγλυψε τό μικρόν τοΰτο αριστούργημα ό Tilgner.

,,Ά λλά  τί τό έν ύπαιθρο) μεγαλοπρεπές έκεΐνο μέγαρον, ό 
μαρμάρινος έκεΐνος τάφος —  έρωτώ τόν έμόν Βιργίλιον —  ό έν τφ 
χώρφ αύτοΰ δυνάμενος νά περιλάβη άνακτα ζώντα μετά τοΰ επι
τελείου αύτοΰ καί διά τοΰ πλούτου πειρώμενος ν’ άνασκευάση τά 
τοΰ μεγάλου τής Αύστρίας δραματουργού Grillparzer ακράδαντα, 
καθ’ οσον αφορά τήν τύχην συνήθων θνητών, λόγια ·

W as ist der Erde G liick? Ein Schatten!
W as ist der Erde Ruhm ? Ein Traum !

—  ,,Ό  τάφος τού Τ . . ., μεγάλου έργοστασιάρχου καθεκλών."
Εί καί μεγάλως —  κατά τό λέγειν τοΰ συνοδίτου —  συνε- 

βάλετο δ τάς καθέκλας νΰν τών έν τφ Παραδείσω. μεγάρων τών 
Ά σωμάτων δοκιμώτερον καί άμισθεί έπεξεργαζόμενος, πρός τελείωσιν 
τοΰ απαραιτήτου τούτου τφ άνθρώπφ έπίπλου, καθ’ ά τοΰτο καί έκ
τού νΰν ετι υφισταμένου καταστήμ,ατος αύτοΰ δηλοΰται, έν τούτοις
δ νεκρός ούτος ούδέν άλλο ήλεγχεν ή άπλοΰν ιδιώτην, ούχί πιθανώς 
ύπό φιλανθρωπικού σκοπού καί πρός άνάπτυξιν τής εθνικής βιο
μηχανίας τήν τελείωση; τοΰ έργου αύτοΰ έμπνευσθέντα, άλλά πρός 
πλήρωσιν τοΰ ταμείου αύτοΰ. Καί μάρτυς ό ύψαύχην τάφος αύτοΰ, 
ό πολλών άλλων τάφων έξοχων καί λαοσεβών άνδρών άσυστόλως
— εξεστιν ήμΐν ή βλάσφημος λέξις —  έπί πλούτο) και τύφφ ύπερ- 
τερών. Παρεδράμομεν καί αύτόν άπαρατήρητον καί θά  έπεθεωροδμεν 
άκριβέστερον καί κατά καθήκον εύλαβέστερον τους περι αυτόν επ’ 
ίσης πολυτελείς τάφους καί τάς προτομάς περικλεών καί νικητών 
στρατηλατών, ήρώων, καθηγητών, άρχιτεκτόνων καί καλλιτεχνών, 
οίοι οί τοδ κλεινοδ Ammerling, van der Ntill καί άλλων, εί μή 
ή θέα άπλουστάτης σεμνής μαρμαρίνης πυραμίδος μετ’ έπιχρύσου 
τρισυλλάβου έπιγραφής, δίκην ισχυρού μαγνήτου, είλκυε τό βλέμμα 
καί τήν καρδίαν ήμών.

ΑΡΙΘ. 19.

Αστραπηδόν εύρέθημεν άσκεπεΐς πρό τοΰ τέρμονος τής έκ- 
δρομής ήμών, πρό τής σεπτής ταύτης πυραμίδος.

Ή ν δ τάφος τοΰ ένθέου Βεετχόβεν, δν ό δήμος πρό 
έτών δύο άνήγειρε κατά τήν άνακομιδήν τών λειψάνων τοΰ άθα- 
νάτου άνδρός έκ τοΰ παρά τό προάστειον W&hring άρχαίου νε
κροταφείου.

Οΐα διαφορά μεταξύ τοΰ τηλαυγούς μαυσωλείου τοΰ καθε- 
κλοποιοΰ καί τής απέριττου ταύτης πυραμίδος τοΰ πτωχοΰ συνθέτου! 
Καί δμως τό μέν παρήλθομεν ψυχροί καί αδιάφοροι, τήν δέ πυρα
μίδα έθεώμ.εθα δεδακρυμένοι ώς ίκέται. Ταύτην μέν άνήγειρεν ό 
δήμος, ό λαός, δ τής άνθρωπότητος θαυμασμός, ή κοινή εύγνωμο
σύνη · έκεΐνο δ έ ; . . .  είς μ.όνος, εις ίσος τφ μηδενί, τό . . . Έ γώ.

Βεετχόβεν! δνομα ιερόν, ό'νομα μέγα, δνομα θειον άνδρός 
τεταλαιπωρημένου, άρρώστου τό δέμας, δυστυχούς, δυσέρωτος, κωφού, 
κωφού θεία έπινεύσει ίσως, ΐνα ή ψυχή αύτοΰ ανεξαρτήτως τοΰ 
σώμ.ατος λειτουργήση, ΐνα ή ψυχή αύτοΰ άναίσθητος πρός τούς 
ταπεινούς έρωτας καί τάλλα φαύλα τής γής θέλγητρα καί πάθη, 
δυνηθή άκωλύτως καί άνετώτερον ν’ άκούση —  οπως καί ήκουσε 
—  τής μουσικής τών άγγέλων καί διά τής γραφίδος, ώς διά τοΰ 
φωνογράφου τού Έδισον, μεταδφ αύτήν τοΐς συγχρόνοις καί μετα- 
γενεστέροις άνθρώποις έκείνοις ών ή καρδία ήδυνήθη καί δύναται 
νά μυηθη τό ουράνιον τής θεοσδότου αύτοΰ μούσης θέλγητρον.

Λευκή πυραμίς καί έπ’ αύτής χρυσή λύρα καί κάτωθι τό 
έπώνυμονB E E T H O V E N ... ’Ιδού δ τοΰ άθανάτου άνδρός βραχυεπής 
έπιτάφιος καί απας ό τοΰ μαυσωλείου αύτοΰ κόσμος. Ά λλά  μή 
δέν αρκεί τό ό'νομα Βεετχόβεν καί μόνον ν’ άνοιξη έν τη οιανοία. 
παντός έραστοΰ άληθοΰς στάδιον δλον σκέψεων, κόσμον δλόκληρον, 
αύτόν τόν παράδεισον τού ούρα νοΰ καί παραστήση διελαύνοντας πρό 
αύτής λεγεώνας έμμούσων αγγέλων αδοντας μετά δακρύων τό 
Μ ό ρ σ ι μ ο ν  Ε μ β α τ ή ρ ι ο  ν, τό θ ε σ π έ σ ι ο ν  Β ο υ κ ο λ ι κ ό ν ,  
τά Ε ρ ε ί π ι α  τ ώ ν  Α θ η ν ώ ν  καί άναριθμήτους έτέρας σονάτας;

Οΐα σύμπτωσις εύτυχής! Πρό δέκα εξ καί μόνον ώρών 
ήκούομεν άπό τού στόματος τής δαιμονίου τοΰ Βιενναίου θεάτρου 
ορχήστρας, ήγουμένου τοΰ μεγάλου άρχιμουσικοΰ Hans Richter, τό 
τής Ε λ ε ο ν ό ρ α ς  ύπ’ άριθμόν 3 θεσφατον έκεΐνο προανάκρουσμα 
καί άπό τοΰ μελιρρύτου λάρυγγος τής μεγίστης τής Ευρώπης άοιδοΰ 
Φρειδερίκης Ματέρνα τό ποιητικώτατον καί περιώνυμον έπ’ άπεικασία. 
τής συζυγικής λατρείας καί άλλων άνθρωπείων παθήσεων άριστούργημα 
τοΰ Βεετχόβεν, τόν Fidelio.

Έν έκστάσει έθεώμεθα τόν πάνσεπτον τύμβον, ώσεί ήτενίζομεν 
αύτόν τόν μουσουργόν ζώντα καί κρούοντα τό κύμβαλον αύτοΰ. 
Ούκέτι εύρισκόμεθα, ώς πρό μηνός, ένώπιον θεατρικής σκηνής, 
οίκτείροντες τόν άτυχή τοΰ G luck ήρωα Όρφέα, λιγυρώς έπί τού 
ποιητικού τάφου τής πεφιλημένης αύτφ Εύρυδίκης θρηνφδοΰντα. 
Εύρισκόμεθα πρό τοΰ άληθοΰς τάφου τοΰ Ό ρφέως τής εποχής 
ήμών, τοΰ Βεετχόβεν, ού τό ό'νομα μόνον παιδιόθεν συνεκίνει καί 
κατέθελγεν ήμάς. Δάκρυα θαλερά άγαλλιάσεως καί ένθουσιασμοΰ 
ε'ρρεον έκ τών δμμάτων ήμών άναλογιζομένων οτι έκεΐ έγγύς, παρ’ 
ήμάς, παρά τά άνθη έκεΐνα, ύπό τήν μέλαιναν γήν καί τήν μικράν 
έκείνην πυραμίδα, εκειντο τά οστά έκείνου δς συνεκίνησε διά τής 
μελφδίας αύτοΰ άχρι μυελού δστέων εκατομμύρια θνητών. Εί ήδυ- 
νάμεθα, θ ’ άπεσπώμεν τήν μεγάλην έκείνην μαρμαρίνην πλάκα, ΐνα 
ίδωμεν, ΐνα παρατηρήσω μεν, ΐνα άσπασώμεθα εύλαβώς τό μυστη
ριώδες καί προνομιοΰχον έκεΐνο κρανίον, έν φ —  εί καί συνήθει 
κρανίφ θνητού —  περιελήφθη έπί τινα χρόνον δ ουρανός . . . 
Ά λ λ ’ δ ιερόσυλος πόθος ήμών, εί καί ιερός, ήν τολμηρός καί 
δυσεπίτευκτος, φ εΰ ! . . . Έ φ ’ φ καί ήρκέσθημεν είς μόνην τήν 
αποκοπήν άνθυλλίου έκ τών ύπό τής ίεράς σποδού τρεφομένων άνθών. 
Καί θά  διενυκτερεύομεν έν τη έκστάσει ήμών, έπί τών βαθμιδών 
τής πυραμίδος, ώς οί δαιμονιώντες έπί τάφων αγίων, εί μή ό έν 
τφ κέντρο) τής περιοχής τών ιστορικών λεγομένων μνημείων ετερος σεπτός 
τύμβος προσείλκυε τά βλέμματα ήμών.
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Άσκεπεΐς εύρέθημεν τό δεύτερον πρό τοΰ δευτέρου τούτου 
τάφου τοΰ ξενίζοντος τό ιερόν σκήνος μ,εγίστου έπ’ ίσης μ.ουσουργοΰ, 
τοΰ Μόζαρτ, Μόζαρτ τοΰ περικλεοΰς, τοΰ θεοπνεύστου Μόζαρτ, ου 
τά θεσπέσια εργα τοσάκις τήν καρδίαν ήμών ευφραναν, έκήλησαν 
καί άχρις ούρανοΰ άνύψωσαν έν τφ χαλκεν’τέρω ό'ντως τής Βιέννης 
μελοδραματικφ θεάτρφ, τή διεθνεΐ ταύτη Άκαδημ.εία, έν η μ.ετά 
τελειότητας άπαραμίλλου έπί τριακοσίας τριάκοντα πέντε κατ’ έ'τος 
εσπέρας αδονται καί ψάλλονται πάσης σχολής μουσικής τά κλασι- 
κώτατα έ'ργα.

Ή  Μούσα, έ'ργον τοΰ Hans Gasser, καθημένη έπί βιβλίων, 
τών έ'ργων τοΰ νεαροΰ μ.ουσικοΰ, καί κρατοΰσα διά τής άριστεράς 
χειρός μουσικόν τετράδιον καί διά τής δεξιάς δάφνινον στέφανον, 
οιονεί θρηνεί . . . θρηνεί, τό κύκνειον τού μουσουργού άσμα, τό 
περιώνυμον Requiem αδουσα έπί τοΰ τάφου τοΰ ένθέου ποιητοΰ 
τοΰ Δ όν  Ζουάν  καί τοΰ Μαγι κοΰ Αύλοΰ .  Έν τή δευτέρς ταύτη έκ- 
στάσει ήμών, ώσεί ήκροώμεθα τοΰ Requiem, οπερ, εί καί χάριν 
άλλου γραφέν, έπέπρωτο έν τή κηδεία αύτοΰ τοΰ συνθέτου τό πρώ
τιστον ν’ άκουσθή, καί τοΰτο θείς συνάρσει βεβαίως· διότι τίς στρουθός 
ήδύνατο έπαξίως νά γράψη τόν έπικήδειον ύμνον τοιαύτης άηδόνος, 
τοΰ Μόζαρτ;

Έπί τών τεσσάρων τοΰ ύπομέλανος βάθρου πλευρών είκονίζεται 
ή προτομή τοΰ νεαροΰ τοΰ Σαλτσβούργου μουσουργού καί άναγινώ- 
σκονται τά έ'τη τής γεννήσεως, τής τελευτής καί τής έκ τοΰ ετέρου 
νεκροταφείου ανακομιδής τοΰ ιερού λειψάνου αύτοΰ.

Ό  έ'στιν δτε άμείλικτος θάνατος άπέσπασε τής γής τήν έ'ξοχον 
ταύτην υπαρξιν έν τή νοητική αύτής άκμή, έν ήλικία έτών τεσσάρων 
καί τριάκοντα μόνον. ,,Καί δικαίως —  φωνεΐ ένθουσιώδης άρχαΐος 
βιογράφος αύτοΰ —  διότι ό Μόζαρτ έδωρήσατο τή γή ικανά μεγα- 
λουργήματα ΐνα δ ούρανός ζηλεύση καί μετακαλέσηται παρ’ έαυτφ 
τόν έ'νθεον διδάσκαλον πρός διδασκαλίαν τών τή μουσική προωρι- 
σμένων άγγέλων.1£ Έν ταΐς εύαρίθμοις ταύταις λέξεσι ποιητικώτατα 
συνοψίζεται ή βιογραφία τοΰ άνδρός έκείνου δς έξαετής συνέγραφε 
καί έφήρμοζεν εύχερώς τή ορχήστρα, μουσουργήματα έκπλήξαντα 
τόν περιώνυμον H aydn καί πάσαν τήν τών τότε κριτικών χορείαν, 
καί διά τής πρωτοτύπου μελωδίας αύτοΰ, τής πρός στιγμήν ,,άναπτε- 
ρούσης έν ήμΐν —  κατά τήν έ'κφρασιν τοΰ Henri Joly  —  πάντα 
τά τεκμήρια, τας εφέσεις, τά όνειρα, τά σχέδια καί τάς προσφιλείς 
έλπίδας ήμών“ , έβαυκάλησε σύμπασαν τήν Ευρώπην.

Και άπεμακρυνόμ,εθα βραδέως τοΰ τύμβου τούτου, άφ’ ού 
ευλαβώς εδρεψάμεθα πρός άνάμνησιν μικρόν κλώνα κυπαρίσσου.

Τών αθανάτων τούτων δύο μουσουργών τούς τύμβους οίονεί 
φρουρεί ως ούραγός ετέρου μουσικού, ήκιστα μέν σπουδαίου άλλ’ 
έπ’ ίσης διαπρεπούς καί δημοχαροΰς, τύμβος, δ τοΰ άοιδοΰ 
τοΰ άλγους καί απειραρίθμων μελφδιών δημιουργοΰ Φραγκίσκου 
Σοΰβερτ.

Έπί τετραγώνου καθέτου μαρμαρίνης πλακός, όμοιας πρός 
αρχαΐον Ελληνικόν τάφον, παρίσταται ή Μουσική στέφουσα τήν 
προτομήν τοΰ περιπαθούς μελφδοΰ. Έπί τοΰ βάθρου οίμώζουσι δύο 
κύκνοι . . . Ποιητικωτέραν τής μουσικής τοΰ Σοΰβερτ παράστασιν 
δέν έδικαιούμεθα ν’ άπαιτήσωμεν παρά τοΰ δεξιοΰ γλυφάνου τοΰ 
εύφυοΰς καλλιτέχνου Kundtman· διότι κύκνος ό'ντως, άλλ’ ούράνιος 
κύκνος έγένετο δ τής πασιγνώστου Serenade, τοΰ A ve Maria καί 
παντοιων ετέρων ερωτικών καί πένθιμων έλεγείων συνθέτης Σοΰβερτ, 
0 τας πασχούσας καρδίας τών άνθρώπων, καί έν ταΐς μάλιστα 
πενιχραΐς καί δυσέλπισιν έστίαις, τοσάκις παρηγορήσας.

Ήσπασάμεθα εύλαβώς καί τόν τύμβον τοΰτον, διότι καί τφ 
Σοΰβερτ ούκ δλίγας δφείλομεν χάριτας άντί τής μελφδίας δι’ ής 
τοσάκις εν τε ταΐς Βιενναίαις συναυλίαις καί έν τοΐς δάσεσι τής 
Αυστρίας εν μέσαις νυξίν άχρι δακρύων συνεκίνησεν ήμάς.

Καί άπερχόμεθα ένθουσιώντες καί συγκεκινημένοι είς τά ε'πακρον 
τήν καρδίαν, μετά δίωρον εν τφ τμήματι τούτφ τοΰ κοιμητηρίου 
διατριβήν, φέροντες εν τοις θυλακίοις ήμών πρός άνάμνησιν δύο

άνθη καί τεμάχιον κυπαρίσσου, ώσεί έπανεκάμπτομεν έκ τοΰ σπου
δαστηρίου τών τριών μουσουργών.

Έκπληρωθείσης καθ’ δλοκληρίαν τής εύλαβοΰς ήμών ταύτης 
αποστολής, διηυθύνθημεν καλπάζοντες ενεκα τής άρξαμένης βροχής 
πρός τόν πυλώνα τού ιερού έκείνου τής Αύστρίας Πανθέου, παρο- 
ρώντες τό πλήθος καί τήν καλλονήν τών περί ήμάς τύμβων, ΐνα μή 
ίδωμεν αίφνης διαλυομένην ή σκιαζομένην τήν έν ταΐς καρδίαις ήμών 
μαγείαν.

Καί όντως · μετά τδ εύσεβές τών τριών έκείνων τάφων προσ
κύνημα, θά  διεπράττομεν τυμβωρυχίαν εί έθαυμάζομεν, παρά πάσαν 
τήν άνεξικακίαν καί τά δημοτικά ήμών φρονήμ,ατα, τούς αλαζόνας 
καί πλαδαρούς τό πρόσωπον τάφους εκείνων οιτινες έ'ζησαν καί 
έβίωσαν δι’ εαυτούς μόνον, κατά τήν περιεκτικωτάτην έ'κφρασιν τοΰ 
Δάντου.

Καί αύτοί οί τήν ισότητα τών άνθρώπων στεντορείως διδά- 
ξαντες, κηρύξαντες καί διά τοΰ αίματος αύτών γενναίως θεσπίσαντες, 
έν οίς αύτός δ ’Ιησούς, άπεδωκαν άείποτε έξαιρετικήν θέσιν, έ'ν τε 
τή γή καί τφ ούρανφ, τοΐς ποιήσασι καί διδάξασιν, οίς ή λοιπή 
άνθρωπότης οφείλει τά φώτα, τήν έκ τών γηΐνων ταλαιπωριών άνα- 
κούφισιν καί τήν έκ τών δυστυχημάτων προγενεστέριον βαναύσων 
έποχών άπαλλαγήν.

Τόν Βεετχόβεν καί Μόζαρτ κατέταξεν ή καθόλου 'Ιστορία έν 
τφ χορφ τών προνομιούχων εκείνων διανοιών, αις ουρανό θεν ελαχεν 
ή τής άνθρωπότητος ήθική βελτίωσις. Άμφότεροι έτελείωσαν —  
τολμώμεν είπείν —  τήν μουσικήν, δωρησάμενοι τή άνθρωπότητι 
ςσματα ά ούδείς άχρι τοΰδε ύπερέβη, παρά πάσας τάς φωνασκίας 
τής Νέας λεγομένης Σχολής καί τών δπαδών αύτής.

II.

Έπιδόρπιον οίονεί τή εύλαβεΐ ήμών ταύτη έκδρομή προστι
θέμενοι, εύρέθημεν τή δγδόη εσπερινή ώροι τής αύτής ήμέρας υπό 
τό φώς πλησιφαοΰς σελήνης έπ’ ανακλίντρου καθήμενοι έν τή πλατείς 
τών δδών Κάντ καί Λορραίνης, απέναντι τοΰ μεγαλοπρεπούς άνδριάντος 
τού Βεετχόβεν, δ ή Μοναρχία άδροτάτη δαπάνη καί κατά τά σχέδια 
τοΰ καθηγητοΰ Zum busch έν έ'τει 1880 ήγειρε πρός τιμήν τοΰ 
μεγαλωνύμου μουσουργού.

Κύκνοι, έρωτες κρούοντες λύρας καί αύλοΰντες καί ή Θεά 
Νίκη απονέμουσα μετά στοργής τφ υπερθεν αύτής μουσουργφ τόν 
τής Αθανασίας στέφανον, ώραΐζουσι τήν μαρμαρίνην κρηπίδα τοΰ 
ποιητικωτάτου δρειχαλκίνου αγάλματος. Ά λ λ ’ ό μέγας Βεετχόβεν 
ατενίζει πενθηρώς τήν γήν, ώσεί άπονενοημένος καί δυσανασχετών . . . 
ΊΙ σύγχρονος αύτφ κριτική άσθενώς έξετίμησεν αύτόν ή δέ παρα- 
βλώψ καί άχάριστος άνθρωπότης έξέλαβεν ώς μισάνθρωπον τόν 
έ'νθεον άνδρα έκεΐνον δς έδωρήσατο αύτή καί τοΐς έπιοΰσιν αίώσι 
τόν τρόπον τοΰ τερπνώς άνακουφίζειν έν καιροΐς χαλεποΐς τά ψυχικά 
άλγη. Καί δ'μως ή μεγαλεπήβολος αυτη ψυχή — ώς έκ τής δια
θήκης μετέπειτ’ έδηλοιθή —  άπέφυγεν, δσον ένήν, τήν πρός τούς 
ανθρώπους συνεχή έπιμιξίαν μόνον ενεκα τοΰ πάσχοντος σώματος 
καί τής δχληράς τοΐς αλλοις κωφότητος αύτοΰ.

Άριστερς, επ- τ°ύ βάθρου δράται δεσμώτης, άλγών καί μετά 
καρτερίας ύπερανθρωπίνου ύποδεχόμενος τό φοβερόν καί άδάμαστον 
τοΰ ’Ολυμπίου γυπός ράμφος, δ Έλλην Ηρομηθεύς, τό άθάνατον 
τής άνεξαντλήτου πατρφας ήμών Μούσης έπινόημα, ό τοΰ θείου 
πυρός κλέπτης Τιταν Προμηθεύς, ου το πάθος διά μελφδικωτάτων 
φθόγγων ήσεν έν τφ δμωνύμφ μελοδράματι δ τής μελφδίας τοΰ 
ούρανοΰ κλέπτης Τιτάν Βεετχόβεν.

Ένώπιον τοιούτων θεαμάτων καί ό τά μάλιστ’ άβέλτερος τών 
ξένων θέλγεται, καί ό άδαμαντίνην έ'χων τήν καρδίαν αισθάνεται 
αυτήν έπί τινα λεπτά άπαλυνομένην. Ένώπιον τοιούτων εικόνων ό
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αγνός "Ελλην δακρύει ύπ’ ενθουσιασμού καί σπαράσσεται ενδοθεν 
ΰπό λύπης . . .

Καί τόν μέν ενθουσιασμόν αύτοΰ ούδόλως αίτιολογοΰμεν, ατε 
άποχρώντως ύπό παντός άδολου τό αίσθημα "Ελληνος καί της 
άρχαίας ήμών Μούσης εμβριθούς έραστού κατανοούμενον. Τήν δέ 
λύπην . . . Φ εϋ ! τήν ψυχικήν ταύτην λύπην κρύψωμεν καί ήμεΐς 
ώς ετεροι ύπό τήν παρήγορον άλλά καί πικροτάτην ιδέαν τοΰ δτι, 
εί καί σμικροί τό δέμας καί τάς φρένας καί μήπω δυνάμενοι έκ τού 
άκενώτου προγονικού θησαυρού ν’ άρυσώμεθα μαθήματα καί μεγα- 
λεΐον, ύπάρχουσιν δμως ετερα έ'θνη, άναντιρρήτως τόν νοΰν καί τήν 
καρδίαν ήμών κάρρονα καί Έλληνικώτερα, ά οϊδασιν εκτιμάν, γεραίρειν

καί έφαρμόζειν έαυτοΐς τών έσαεί γιγάντων εκείνων γιγάντων τά 
αιωνίως γιγάντια εργα.

Έπιτραπήτω ήμΐν νά χαράξωμεν φδε στροφάς τινας, άς ύπό 
τόν άνδριάντα τοΰ Βεετχόβεν καί τή άρωγή τής σελήνης έγράψαμεν 
ώς επίλογον τής διπλής ήμών εκδρομής. Εί καί ατελείς, μηνύουσιν 
έν τούτοις τό μέγεθος τών έντυπώσεων, άς έν τή καρίία ήμών 
άνεξιτήλοις έχάραςε γράμμασιν ή θέα τού τάφου τού Γερμανού 
μουσουργού καί ή άνάμνησις τής έπί τού "Ελληνος Γολγοθά έριπρε- 
πούς τοΰ "Ελληνος Θεανθρώπου καταδίκης . . .

ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΒΕΕΤΧΟΒΕΝ.

Ό  μέν γενναίων ηρπασε το πυρ τών ουρανών, 
ο δε τής λύρας έκλεψε τών ουρανών τούς τόνους. 
Ό  πρώτος κόσμον ΐδρυβεν εκ σκότους φωτεινόν, 
ό δεύτερος εξύμνησε τους ανθρωπίνους πόνους.

Και ομως, εί καί δέσμιον, Σέ, κλέπτα τοΰ πυρός, 
ορώ νπο τα κράσπεδα τοΰ Γερμανού Όρφέως, 
Σέ, ώ Τιτάν, ύπέρτερον κηρύττω ίσχυρώς, 
προ Σοΰ ίγονυπέτησα, τοΰ πάντων βασιλέως.

Σ υ  τοΐς άνθρώποις έδωκας το φώς · Σ υ  ό σοφός. 
Έκ Σοΰ ή γη ήρύσατο τα φώτα, την σοφίαν.
Ό  άνθρωπος τό πρώτιστον f/τήσατο τό φώς, 
καί δι αύτοϋ παρήγαγε την θείαν μελωδίαν.

Προ τοϋ Βεετχόβεν έσχομεν Τιτάνας ευγενεΐς, 
άνευ Βεετχόβεν ηναψεν ό Προμηθευς τά φώτα · 
καί η Εύρώπη έρημος θά ητον άχανής, 
άν μη προπαρεσκεύαζε Τιτάν τά ενεστώτα.

'£1 Προμηθεϋ, Σ ’ ΐννύησεν ό μέγας άοιδός, 
ο υπερθεν το πάθος Σ ου προσβλέπων έν έκστάσει, 
καί ούρανόθεν ηντλησε τους φθόγγους αφειδώς, 
ϊ'να τό μέγα εργον Σ ου τιμήση καί δοξάση.

Έν Βιέννη τή 1 Νοεμβρίου 1889.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ ΟΣΧΟΠΟΓΛΟΣ.

ΤΟ ΣΚΑΜΝΑΚΙ.
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ΕΚΤΟΡΟΣ ΜΑΛΟ.
Τ Α  Α Τ Ι Μ Α  Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Ϊ Ρ Ι  Α.

Έ κ τοΰ γαλλικού 

υπό

Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΓ.
(Συνέχεια* ιδε προηγ. φύλλον.)

Μ έ ρ ο ς  Τ ρ ί τ ο  ν.

I.

Τήν πρωίαν τής έπιούσης, ένφ ή κυρία Γριπά έδέχετο κατά 
τό σύνηθες τούς αιτήσεις υποβάλλοντας και τούς έπαίτας της, ή 
Ιουλία καί ό Έδγάρδος συνοδευόμενοι υπό άγγλου ιπποκόμου άκο- 
λουθοΰντος αυτούς εις άπόστασιν εξήκοντα βημάτων εβαινον έφιπποι 
πρός τό δάσος.

Ό  Έδγάρδος ήγάπα τούς πρωινούς τούτους περιπάτους, δχι 
μόνον διά τόν περίπατον αυτόν, άλλά καί διά τής ιππασίας τήν 
τέρψιν. Μεγαλοπρεπείς ήσαν οί ίπποι του, οδς αυτός ό ίδιος είχεν 
εκλέξει έν Λονδίν«.» καί έφ’ οις έσεμνύνετο, διότι οσάκις ίππεύων 
εξήρχετο μετά τής άδελφής του, εβλεπε τούς πάντας πρός αυτόν 
στρεφομένους καί βλέμματα ρίπτοντας θαυμασμού καί φθόνου. 
Έπρεπεν ’ίσως νά σκειρθή, αν τοΰ περιέργου τούτου θαυμασμού αιτία 
δέν ήτο καί ή ’Ιουλία καί αν τό προσελκύον τά βλέμματα δέν ήτο 
ή χαρίεσσα τόλμη, μεθ’ ής διηύθυνε τόν ίππον της ή τοΰ ύψηλού 
καί εύλυγίστου αναστήματος της ή κομψότης, δπερ χαριέστερον κα- 
θίστη ό έκ μέλανος έριούχου υπενδύτης καί τής οψεως αύτής ή 
εύχροια, ήν έπορφύρου τοΰ ανέμου ή σφοδρά πνοή ή καί τής λαμ- 
πράς αύτής κόμης ετι ή λαμπρότης. ’Αλλά ταΰτα δέν διελογίζετο 
ό Έδγάρδος. Έν τφ προσώπφ τής ’Ιουλίας δέν έβλεπεν ή άδελφήν 
καί σύντροφον καί ούδέποτε έφαντάσθη νά ίδη αύτήν δι1 άλλου βλέμ.- 
ματος ή τό τοΰ πρεσβυτέρου άδελφοΰ πρός άδελφήν νεωτέραν. Όταν 
έκάλπαζεν όπισθεν τής άδελφής αύτοΰ ο,τι αύτόν έθάμβου ήν τό 
πυρρόχρουν καί ύπό χρυσών άντανακλάσεων έξαστράπτον ποίκιλμα 
τοΰ καλύμματος τοΰ ίππου, ούχί ή ξανθή κόμη τής έποχουμένης 
γυναικός.

’Αφικομένη παρά τά χείλη μικράς λίμνης ή ’Ιουλία ήθέλησε 
νά περιπατήση πεζεόουσα, καίτοι ό καιρός ήν μελαγχολικός, συννεφής 
καί ψυχρός, μικρά δέ ομίχλης βροχή είχε κατά τήν νύκτα υγράνει 
τάς δενδροστοιχίας. Τήν παρατήρησιν ταύτην έποίησεν αύτή ό Έ δ
γάρδος, 2στις ούδέποτε άπέκαμνεν ίππεύων, άλλ’ έκείνη δεν τόν 
ήκουσε.

—  Δέν εινε διά τήν εύχαρίστησιν τοΰ περιπάτου, ειπεν, άλλ’ 
έ'χω νά σοί ομιλήσω . . . .  σπουδαίως καί διά νά έ'χω τήν άπαιτου- 
μένην είς τοΰτο έλευθερίαν πρέπει νά ήμαι άπηλλαγμένη τής περί 
τοΰ ίππου φροντίδος.

Είς εν νεύμα τοΰ Έδγάρδου ό ιπποκόμος έ'σπευσε νά παρα
λαβή τούς ίππους καί τότε ό άδελφός μ.ετά τής άδελφής έχώρησαν 
έντός μικράς δασώδους ατραπού. Καίτοι ή ατραπός αυτη ήν έρημος 
έβάδισαν έφ’ ικανόν έγγύς άλλήλων, πριν ή Ιουλία λύση τήν σιωπήν · 
έξηκολούθει τήν κεφαλήν τεταπεινωμένην έ'χουσα νά θεάται μηχα
νικώς τά ύπό τής άκρας τοΰ ύποδήματος αύτής μετακινούμενα 
μεμαραμμένα φύλλα · σιγή έβασίλευε περί αύτούς · έ'στιν δτε μόνον 
ήκούετο ό ξηρός κρότος τών άπό κλάδου είς κλάδον πιπτόντων 
φύλλων.

— Εινε λοιπόν πολύ σοβαρόν δ,τι έ'χεις νά μοί εί'πης, είπεν 
ό Έδγάρδος, δπως τήν ένθαρρύνη νά όμιλήση.

Ύψωσεν έκείνη τήν κεφαλήν, άλλά χωρίς ν’ άτενίση τόν 
άδελφόν αύτής.

—  Σοβαρώτατον, είπε · πρόκειται περί τής ζωής μου, περί 
τής τιμής μου, περί τής τιμής ύμών καί αν διστάζω νά λαλήσω

προέρχεται τούτο ούχί έξ έλλείψεω; έμπιστοσύνης πρός σέ, άλλά 
διότι μοί λείπει ή πεποίθησις είς έμαυτήν, διότι φοβούμαι μή κακώς 
ε’ίπω δ,τι έπεθύμουν καλώς νά παραστήσω.

—  ’Απαιτούνται λοιπόν προφυλάξεις καί πρός έμ έ;
— Ό  διάλογος ουτος εινε συνέχεια έκείνου τόν όποιον είχομεν 

κάμει τήν προτεραίαν τής μονομαχίας σου καί τόν όποιον έμέλλομεν 
νά έξακολουθήσώμεν, άλλά δέν έπανελάβομεν άκριβώς έ'νεκα τού 
συναισθήματος τούτου τής εύθύνης, ήτις μέ συνέχει έ'τι καί τήν 
στιγμήν αύτήν άκόμ.η.

—  ΙΙοία λοιπόν εινε ή εύθόνη αυτη;
—  Ί  πάρχουσι βεβαίως νεάνιδες, αίτινες φθάνουσιν εις τήν 

ήλικίαν μου χωρίς νά ταις δοθή αφορμή νά σκεφθώσι περί ούδενός· 
δέν έχουν ή νά παραδίδωνται είς τής ζωής τήν άπόλαυσιν · ούδέ 
περί τού μέλλοντος αύτών είσίν ύποχρεωμέναι νά σκεφθώσιν. Είς 
εμέ ομ,ως ούτε τό παρελθόν ήτο τοιοΰτον ούτε τό παρόν είνε άπηλ- 
λαγμένον φροντίδιον καί σκέψεων · πάντοτε έπρεπε νά καταστήσω είς 
τά όμματα τοΰ κόσμου συγγνωστήν τήν περιουσίαν μ.ου. Ή δη έ'χω 
ετέραν φροντίδα νά εύρω σύζυγον είς δν ν’ άρέσκη ή πυρρόχρους 
κόμ.η μου.

—  Τί τρέλλα! τί σχέσιν ε'χουν πράγματα τόσφ διάφορα.
—  Γνωρίζω δτι δέν ε'χουν τήν αύτήν σπουδαιότητα, άλλ’ δπως 

δήποτε φαντάζεσαι βέβαια δτι δέν εινε πράγμ.α άδιάφορον είς μίαν 
κόρην νά μή ήνε δπως αι λοιπαί.

— Μήπως εινε έ'λλειψις τής μ,ορφής ή τής κόμης τό άσύνηθες;
—  Ναί, δταν δέν άρέσκη. Ή  έ'λλειψις άποβαίνει αρετή, δταν 

συμπαθή τις πρός αύτήν, αν δέ τούναντίον, μένει έ'λλειψις, ινα μή 
ειπω δτι καθίσταται άντικείμενον φρίκης.

—  Η πυρρά κόμη ούδέποτε έθεωρήθη ώς έλάττωμα · είνε
ώραία.

—  Επαναλαμβάνεις δ,τι μέ ήκουσες έκατοντάκις νά λέγω καί 
δ,τι συνήθως λέγω άκριβώς ινα πιστευθή καί έπαναληφθή. Δέν 
είμαι η πρώτη ήτις φανερώς ονομάζει ώραϊον πράγμα τό όποιον 
ένδομύχως θεωρεί ούχί τοιοΰτον καί τοΰτο διά τόν λόγον δτι ανήκει 
είς αυτήν. Ά λ λ ’ έπί τέλους μ’ δλας τάς διακηρύξεις μου καί τάς 
μαρτυρίας άς έπεκαλέσθην πρός πίστωσιν τών λόγων μου, τήν έρω- 
μενην τοΰ Τιτιανοΰ καί τάς άλλας περιφήμους μέ πυρρόχρουν κόμην 
γυναίκας, διότι τάς γνωρίζω δλας, είνε ούχ ήττον άληθές δτι άντί 
νά ήμαι υπερήφανος διά τήν πυρράν μου κόμην άπ’ έναντίας λυποΰ- 
μαι δι’ αύτήν . . . τούλάχιστον στενοχωροΰμαι καί άνησυχώ.

—  ΙΙερίεργα είνε αύτά τά κορίτσια, διέκοψεν δ Έδγάρδος.
—  Τοιαύτη είμαι. Τσως θά μέ έλύπει τούτο όλιγώτερον, αν 

ύπό τάς άλλας έπόψεις ή θέσις μου ώμοίαζε τήν τών άλλων.
Σοί ομολογώ δτι αί άνησυχίαι καί αί άπορίαι μ.ου δέν ε'χουν 

ώς αιτίαν μόνην τήν ξανθήν μου κόμην. Ά φοΰ  απαξ διετυπώθησαν 
έν έμοί σαφώς, μέ ώδήγησαν είς τήν μελέτην παντός δ,τι μέ αφορά 
τόσον είς τό άτομόν μου δσον καί είς τήν θέσιν μου. Σύ δταν 
παρέστης πρό τών πικριών τής θέσεως ταύτης Ισκέφθης δτι θά 
ήδύνασο νά έξιλεώσης τήν κοινήν γνώμην διά τοΰ άξιοπρεπούς σου 
βίου καί δτι, αν δέν κατώρθονες τούτο, θά  έπέβαλλες είς τήν κοι
νωνίαν σεβασμόν πρός σέ διά τής βίας. Έγώ δέν δύναμαι νά κάμω 
ταύτης χρήσιν · μοί άπομένει μόνη τοΰ βίου ή άξιοπρέπεια, άλλ’ 
ήμεΐς αί γυναίκες δέν δημιουργούμεν αύταί τόν βίον μας, άλλά δεχό-
μ,εθα αύτόν παρά τοΰ συζύγου ήμών.

Ό  Έδγάρδος έλάβετο αύτής έκ τοΰ βραχίονος καί θεωρών
αύτήν.

—  Τόν γνωρίζεις τόν σύζυγον τοΰτον; είπεν.
Έκλινεν έκείνη τήν κεφαλήν.
—  Τις είνε; ήρώτησεν έκεΐνος ζωηρώς.
—  <-)ά τόν μάθης έντός ολίγου · άφες με νά έξακολουθήσω 

τ^ν σειράν τών σκεψεών μου · ουτω μόνον θά  δυνηθής νά έννοήσης 
τούς λόγους ύφ’ ών όδηγοΰμαι καί τάς σκέψεις είς άς ύπείκω.
Οπως σύ, ούδέποτε έ'σχον τήν ίίίαν ν’ άπαρνηθώ, καθ’ ήν ήμέραν
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ό νόμος θά  μέ άνεγνώριζε κυρίαν τών πράξεων μου, τήν περιουσίαν 
ήν ό πατήρ μας μοί κατέλειπε· καί τοΰτο ούχί έκ σκέψεως φιλαρ- 
γυρίας, ούτε διότι δίδω μεγάλην σημασίαν είς τόν πλούτον · ποσάκις 
έπεθύμ,ησα τήν πενίαν! τήν ανεξάρτητον καί ύπερήφανον πενίαν τήν 
πενίαν, ήτις σοί έπιτρέπει νά ύψοις πανταχοΰ ύπερηφάνως τήν κε
φαλήν, νά πράττης δ,τι θέλεις, νά λέγης δ,τι θέλεις, νά ήσαι δ,τι 
θέλεις χωρίς περί ούδενός πράγματος ή προσώπου νά φροντίζης. 
Ά λ λ ’ ή άπάρνησις τής περιουσίας ταύτης ήθελεν ίσοδυναμεΐ πρός 
ύβριν είς τήν μνήμην τοΰ πατρός · θά  ήτο έγκατάλειψις, ανανδρία. 
"Οπως καί σύ δέν παρεδέχθης τοΰτο. Έν τούτοις χωρίς ν’ άπαρνηθώ 
τήν περιουσίαν ταύτην ήθέλησα νά μεταχειρισθώ αύτήν ούτως ώστε 
νά τήν καταστήσω ύπό τού δημοσίου συγγνωστήν.

—  Άρκεΐ πρός τούτο νά μιμηθής τής μητρός μας τό παρά
δειγμα.

—  Ή  μήτηρ μας πράττει δ,τι είς τήν θέσιν αύτής τή εινε 
δυνατόν · έγώ είς τήν έμήν έσκέφθην δτι ήδυνάμην νά πράξω 
άλλο τι.

—  Λαμπρόν τινα γάμον.
—  Λαμπρόν, ναί · άλλ’ δχι δπως ό κόσμ.ος έννοεΐ τοΰτο. 

Ά π ό  δέκα ήδη έτών άκούω κατά κόρον λόγος νά γίνηται περί τής 
μεγάλης ταύτης άποκαταστάσεώς μου. Τοΰτο ήτο ή φιλοδοξία τοΰ 
πατρός μας, τοΰτο εινε ό αιώνιος συλλογισμός τοΰ Πούς, ή ελπίς 
τής μητρός μας. "Ο,τι ό πατήρ μας έπεθύμει καί δ,τι ό Πούς καί 
ή μήτηρ μας ποθοΰσιν δι’ έμέ είνε άνήρ ενδόξου καταγωγής, είς 
πρίγκηψ Δέ Βερβερή.

—  Αύτός λοιπόν είνε;
—  Ό χι. Ά ν  δ πρίγκηψ εινε ό ύπό τής μητρός μας έπιθυ- 

μούμενος δι’ έμέ σύζυγος δέν είνε καί έκεΐνος, ον έγώ έξέλεξα.
—  Μήπως δέν εχει αρκούντως ένδοξον τήν καταγωγήν;
—  Δέν θέλω άνθρωπον καταγωγής λαμπράς. Ούδέποτε ή 

φιλοδοξία τοΰ πατρός μας, τοΰ ΓΙούς αί ίδέαι καί αί ελπίδες τής 
μητρός μας έγένοντο καί ίδίκαι μου. Άνήρ ύψηλής καταγωγής θά 
μοί έ'καμνε χάριν δεχόμενος με ώς σύζυγον · θά μ’ έτίμα διά τοΰ 
ονόματος του. Δέν μοί άρέσκει τοΰτο. Έ χ ω  άλλον τρόπον, δπως 
καταστήσω συγγνωστήν τήν περιουσίαν μου, ό δέ τρόπος ουτος είνε 
ή έπωφελής, ή εύγενής αύτής χρήσις.

Ό  Έδγάρδος είχε σταματήσει καί έ'βλεπεν αύτήν έταστικώς.
—  Σ ’ έκπλήττω, έξηκολούθησεν, διότι ούδέποτε ήξίωσες νά 

ρίψης τά βλέμ.ματά σου έπ’ έμέ. Είνε φυσικώτατον νά βοηθή ό 
πρεσβύτερος άδελφός τήν νεωτέραν άδελφήν του. Λοιπόν, ούδέποτε 
ήδυνήθην νά έξοικειωθώ μέ τήν ιδέαν γάμου μετ’ άνθρώπου, δστις 
θά  μ’ ένυμφεύετο χάριν τών εκατομμυρίων μ,ου καί δχι δι’ έμέ 
αύτήν, διότι έπιθυμώ ν’ αγαπώ τόν σύζυγόν μ.ου καί ν’ άγαπώμαι 
υπ’ αύτοΰ.

—  Μήπως είνε άδύνατον άνήρ ύψηλής καταγωγής ν’ άγαπα 
καί ν’ άγαπάται;

—  Μήπως είς τά σχέδια ατινα περί έμοΰ έσχημάτιζον δέν 
άπέκλειον πάντοτε τό ζήτημα τοΰτο τής άγάπης τοΰ συζύγου πρός 
τήν γυναίκα καί τής συζύγου πρός τόν άνδρα της; Μήπως άγνοώ 
δτι δ έ'ρως είς ούδέν λογίζεται είς τήν άποκατάστασίν μου ; Λοιπόν, 
γάμον τοιοΰτον ούδέποτε θ ’ άποδεχθώ. Ά φοΰ  τόσον ολίγον μέ 
γνωρίζεις, πρέπει νά σέ πληροφορήσω, άγαπητέ μοι Έδγάρδε, δτι 
είμαι τρυφερά ψυχή · άναγνωρίζω προθύμως δτι ήπατήθης έκ τοΰ 
προσχήματος ώστε νά πιστεύσης δτι είμαι πραγματικώς δ,τι συνήθως 
προσποιούμαι, δύσκαμπτος δήλα δή, υπεροπτική καί υπερήφανος. 
Ά λλ ά  ταΰτα είσί πρόσχημα μόνον, ή δέ υπεροψία καί ή ύπερη- 
φάνεια έκείνη είσί τής θέσεώς μου συνέπειαι. Κατά βάθος πιστεύω 
δτι ήδυνήθης τό έπί σοί νά διακρίνης τούτο έν τή καρδία. μου.

—  Δέν είνε άνάγκη νά μοί τό ε’ίπης ινα τό γνωρίζω.
—  Ά νευ συντρόφων, άνευ φίλων ούδεμίαν άλλην έ'χουσα 

στοργήν ή τήν τής μητρός μας καί τήν ίδικήν σου έ'τρεφον πάντοτε 
φλογερόν άγάπης καί άφοσιώσεως πόθον. ΙΙαρετήρησες πώς ήγάπησα

τάς γαλάς μου, τούς κύνας μου, τά πτηνά μου · έ'ρχεται ήλικία, 
καθ’ ήν ή πρός τά ζφα στοργή δέν έπαρκεΐ ίνα πληρώση τήν καρ
δίαν. Όταν ή ήλικία αυτη έ'φθασε δι’ έμέ, ούδέν πλέον προσείλκυσε 
τό ένδιαφέρον μου ή δ,τι έλάλει τήν γλώσσαν τής καρδίας καί τοΰτο 
είς πάν πράγμα, είς τήν ποίησιν, τάς μυθιστορίας, τήν μ.ουσικήν · 
αν σοί έ'λεγον τάς ιδέας καί τούς ρεμβασμούς μου, θά μ’ έχλεύαζες · 
άρκεΐ δτι μέ γνωρίζεις τοιαύτην οία είμαι. Τήν στιγμήν έκείνην άπε- 
φάσισα δποΐός τις έπρεπε νά ήνε ό άνθρωπος τόν δποΐον θά ύπαν- 
δρευόμην. Θά ήτο ούχί πλούσιος, ούχί νέος, πολύ νέος τούλάχιστον. 
ΙΙλούσιος, δέν θά  ώφειλεν είς έμέ τό πάν- νέος, θά  ήτο ανίκανος 
ν’ άγαπήση καί ούδεμίαν θά είχε πείραν τής ζωής. Πλήν τών αρνη
τικών τούτων άξιώσεων ειχον άλλας θετικάς · θά  είχεν δνομά τι, 
κοινωνικήν τινα θέσιν έν τφ καλλιτεχνικφ ή τιΐ> πολιτικφ κόσμφ καί 
ίνα προαγάγη τό δνομα τοΰτο, ίνα τήν έν τή κοινωνία θέσιν του 
καταστήση διακεκριμένην καί λαμπράν, θά  έστερεΐτο μ.έχρι τής 
ήμέρας έκείνης τοΰ πλούτου · τοΰτον τφ έχορήγουν έγώ καί δι’ αύτοΰ 
καθίστων αύτόν ε'ξοχον άνδρα · θά  μοί ώφειλε τήν δόξαν · ποία 
ώραιοτέρα ήδύνατο νά γείνη χρήσις τής περιουσίας ταύτης, δι’ ήν 
ούδείς ήθελε μοί καταμέμφεται πλέον. Ιδού ποιον ήτο τό δνειρόν μου.

Έ κ νέου ό Έδγάρδος έστη έξετάζων αύτήν.
—  Καί τό δνειρον τοΰτο τό έπραγματοποίησες; ήρώτησε.
—  Ν αί;
—- Άνεκάλυψες τόν ε'ξοχον τοΰτον άνθρωπον;
Έπειδή ή έρώτησις δι’ ειρωνικού τίνος είχεν άπαγγελθή τόνου, 

ή ’Ιουλία δέν άπήντησεν είς αύτήν άπ’ εύθείας.
—  Μακρά ύπήρξεν ή πρός άνακάλυψιν τοΰ άνδρός τούτου 

ερευνά μου, είπε. Έζήτησα καί έζήτησα εύσυνειδήτως. Τότε υ-έ 
είδες παρακολουθούσαν τάς παραδόσεις τοΰ Κολλεγίου τής Γαλλίας 
καί τάς τής Σορβόννης, παρισταμένην είς τάς συνεδριάσεις τοΰ 
Κοινοβουλίου, έπισκεπτομένην τών ζωγράφων τά εργαστήρια καί 
τών γλυπτών. Τί δέν άνέγνωσα! Τί δέν είδον! Τί δέν ηκουσα ! 
Όμολογώ δτι πολυάριθμοι υπήρξαν αί άποτυχίαι. Έθαύμασα σοφούς, 
όίτινες δέν ήσαν ή σχολαστικοί, συγγραφείς ούδέν άλλο δντας ή 
τέρατα αλαζονείας καί τόσφ προκατειλημμένους ώστε έφαντάζοντο 
δτι ό κόσμος ολόκληρος πρός αύτούς καί μόνους είχεν έστραμμένα 
τά δμμ.ατα· καλλιτέχνας όίτινες ήσαν μικρόνοες αστοί ύπό τής 
φιλοχρηματίας άπεκτηνωμένοι, πολιτικούς, ούς άν τις έγγύθεν ήθελε 
σπουδάσει θ ’ άπεδεικνύοντο απλά νευρόσπαστα' πλήθος τέλος άνθρώ
πων ή πλήρεις φιλαυτίας ή λίαν ύπό τοΰ επαγγέλματος των άπερ- 
ροφημένους ή έντελώς είς τό ατομικόν συμφέρον δουλεύοντας, μή 
δυναμένους κατά συνέπειαν νά χορηγήσωσί τι είς τήν σύζυγον αύτών, 
πάντας δμως ικανούς νά προσφέρωσι, νά πωλήσωσιν εαυτούς ύπέρ 
μιάς περιουσίας. Ή ρχιζα ν’ απελπίζω καί νά όμολογώ είς έαυτήν 
δτι έπεδίωκον χίμαιραν άπραγματοποίητον, δτε πρό τριών μηνών 
ευρον έπί τέλους τόν ζητούμενον · τόν διά τής ίκανότητος ισχυρόν 
άνδρα, τόν μέγαν διά τοΰ χαρακτήρος, τό δπέροχον πνεΰμα, τήν 
ε'ξοχον ψυχήν, τήν περιπαθή καρδίαν, τόν άνδρα τέλος είς δν αί 
εύνοϊκαί μόνον έπέλιπον εύκαιρίαι, ίνα καταλάβη τήν περιωπήν, ής
* ν*εινε άξιος.

—  Ά λλά  ποιος είνε; ποιος; άνέκραξεν ό Έδγάρδος άδυνατών 
νά καταστείλη τήν περιέργειαν καί ανυπομονησίαν του.

—  Ειχον άναγνώσει βιβλίον τι τοΰ οποίου λαμπρά ύπήρξεν 
ή έπιτυχία, άλλά τοΰ οποίου έν τούτοις ή άξία μοί έφάνη πολύ 
ύπερτέρα τής έπιτυχίας του · μέ συνεκίνησε καί μέ κατέθελξε · 
κατέλαβεν ολόκληρόν μου τήν καρδίαν καί τό πνεΰμα. Δεν έγνώρίζον 
τόν συγγραφέα του καί ούδέν περί αύτοΰ έγνώρίζον ή δσα καλά ή 
κακά αί έφημερίδες άναφέρουσι, διότι δέν είνε έξ έκείνων τούς 
οποίους περιβάλλουσι διά τετριμμένων έπαίνων. Τόν άνθρωπον τοΰτον 
άγαπ^ τ'-? ή μισεί- ήθέλησα νά τόν ίδω καί διέταξα τά πράγματα 
ούτως ώστε νά τόν συναντήσω. ΙΙρό τριών μηνών έν Τρουβίλλη . . .

—  Έν Τρουβίλλη πρό τριών μηνών . . . διέκοψεν ό Έδγάρδος, 
άλλά τόν είδον έγώ τότε;
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Έκλινεν έκείνη τήν κεφαλήν.
—  Ό  Ραμπάλ, άνέκραξε, μήπως είνε ό Ραμπάλ;
— Αύτός είνε.
—  Α λ λ ’ ό Ραμπάλ! . . .
Έκείνη διέκοψεν αύτόν ζωηρώς.
—  Δέν τον γνωρίζεις · μοί απέδειξες καλώς όμιλών χθες περί 

αύτοδ είς τό Μελόδραμα οπως ώμίλησες, οτι δέν τόν γνωρίζεις.
—  Σύ βέβαια νεαρά κόρη δέν θά μέ διδάξης νά τόν γνωρίσω ·

γνωρίζω περί αύτοδ δ,τι είνε πασίγνωστον. Έ νας τυχοδιώκτης.
—  Δυνατόν νά ήρχισε τό στάδιόν τοο ώς τοιοδτος · μήπως

ουτω δέν αρχίζουν δσοι εισέρχονται είς τόν κοινωνικόν βίον άνευ
περιουσίας; Είνε άνάγκη νά σοί άναφέρω δλους δσοι υψηλάς κατέ- 
χουσι θέσεις καί οιτινες υπήρξαν τυχοδιώκται;

—  Τί κατώρθωσεν; εινε μηδέν.
—  Θά γείνη δ,τι θέλει· μέγας συγγραφεύς, μέγας πολιτικός, 

υπουργός, πολιτευόμενος.
—  Βασιλεύς!

Καί επειδή έκεΐνος δέν άπήντησε.
—  Δέν είσαι λοιπόν τής γνώμης ταύτης; δέν θέλεις νά μέ 

υποστήριξής;
Έβάδισεν έπί πολύ χωρίς ν’ άπαντήση, ένφ έκείνη ήτένιζεν 

αύτόν έναγωνίως.
—  "Ο,τι δύναμαι νά σοί άπαντήσω, είπεν έπί τέλους, είνε δτι 

ούτε θά  ύποστηρίξω, ούτε θά  πολεμήσω τήν άπόφασίν σου, πρίν 
ή σκεφθώ. Σήμερον είμαι κατάπληκτος, έκτος έμαυτοΰ καί δέν 
δύναμαι νά δεχθώ ύποχρέωσιν τοιαύτην. Ένόμιζον δτι γνωρίζω τόν 
Ραμπάλ. Μοί λέγεις δτι δέν τόν γνωρίζω · θά  ’ίδωμεν.

—  Ά λλά  . . .
—  Φοβείσαι λοιπόν διά τόν Ραμπάλ;
Ήγειρεν έκείνη τήν κεφαλήν ύπερηφάνως.
—  Ά ν  ούτως εχη, ούδέν πλέον προσθέτω· πληροφορήθητι 

ποΐός τις είνε · θά  ϊδης δτι δέν ήπατήθην.
Καί λαβών τόν βραχίονα αύτοδ.
—  Έπιστρέψωμεν είς Παρισίους καί άρχισον άμέσως τήν

Διά τί όχι; ό Βοναπάρτης Ιγεινεν αύτοκράτωρ χάρις είς ερευνάν σου· δ,τι σοί ζητώ είνε νά κάμης αύτήν πλήρη.
τήν ’Ιωσηφίναν.

—  Έπί τέλους δέν είνε ούτε βουλευτής.
—  Διότι δέν τό ήθέλησε- θά  ήτο πρό πολλοδ, αν τό ήθελεν.
Ό  Έδγάρδος ύψωσε τούς ώμους.
—  Σοί λέγω δτι δέν τόν γνωρίζεις, έξηκολούθησεν ή ’Ιουλία.
—  Τό σφάλμα είνε ίδικόν του, διότι δέν εγεινε γνωστός.
—  Έγώ τόν γνωρίζω.
—  Καί εύρίσκεις έν τφ προσώπφ του τόν μέγαν άνδρα τόν 

όποιον ώνειροπώλησες;
—  Βεβαίως.
Ό  Έδγάρδος εσιη · ελαβεν άπό τοδ βραχίονος τήν ’Ιουλίαν 

καί έλκύων αύτήν πρός έαυτόν τήν ένηγκαλίσθη.
—  Αγαπητή μοι ’Ιουλία!
Ά λ λ ’ έκείνη δέν ύπέφερε νά ήνε οίκτου άντικείμενόν.
—  Α ν έγνώριζες, πόσον είμαι εύτυχής! άνέκραξεν έξημμένη.
—  Σοί είπεν δτι σέ αγαπά;
—  Ά ν  ήκουες αύτόν λαλοΰντα περί τοΰ ερωτός του. 

εβλεπες δτι δέν είνε ό άνθρο>πος τόν όποιον φαντάζεσαι.

("Επεται συνέχεια.)

θά

■—· Σό δέ;
—  Έ γώ τόν άγαπώ.
—  Τά (ομολόγησες είς αύτόν;
—  Τό γνωρίζει.
Ό  Έδγάρδος έδίστασεν έπί μικρόν · άλλά βιάζων έαυτόν 

κατέπνιξε τάς λέξεις αΐτινες τφ άνέβαινον έπί τά χείλη.
—  Καί ή μητέρα; ήρώτησεν.
—  Δέν τή ώμολόγησα άκόμη τίποτε, άλλ’ αύριον θά  μάθη 

τά πάντα · ήθέλησα νά ομιλήσω πρό παντός άλλου πρός σέ · δέν 
είσαι ό σύντροφός μου, ό μόνος μου φίλος, ό άδελφός μου;

—  Διά τί δέν επραξες τοΰτο ένωρίτερον;
Έφάνη άμηχανοΰσα, άγνοοΰσα τί άπέκρυπτεν ή έρώτησις 

αύτη · μομφήν ή άπλώς λύπην;
—  Τί σημαίνει, άφοΰ μανθάνης τοΰτο πρώτος; Καί έπειτα 

πρότερον δέν θά  σοί ώμίλουν μετά τοιαύτης πεποιθήσεως καί βεβαι
ότητας · τά πάν έν έμοί ήτο τότε ταραχή καί σύγχυσις.

—  Καί τώρα όμιλεΐς μόνον διότι έ'χεις τήν βεβαιότητα καί 
τήν πεποίθησιν ταύτην;

-— Διά τοΰτο πρώτον καί πρός τούτοις διότι εχω άνάγκην 
τής ύποστηρίξεώς σου πλησίον τής μητρός μας · έπιθυμεΐ άποκα- 
τάστασιν έπίσημον κατά τήν καταγωγήν, τόν πρίγκηπα Δέ Βερβερή. 
Πρέπει νά τήν πείσης δτι υπάρχει άποκατάστασις άνωτέρα καί 
ωραιότερα, έκείνη ήν σοί έξήγησα. Σύ δστις έδοκίμασες τής θέσεώς 
μας τό πεπρωμένον γνωρίζεις δτι υπάρχει εύγενεστέρα τής περιουσίας 
μας χρήσις ή τό νά χρησιμοποιήσωμεν αύτήν είς άναχρύσωσιν τών 
σημάτων τών δουκών Βαλμονδουά.

ΤΟ ΣΚΑΜΝΑΚΙ.
(Μετά εικόνος.)

Μ ιαν αυγή χρνσόλαμπη δροσάτη μνρισμένη 
Τοϋ γλυκομάϊ τοϋ καλόν που την καρδία ευφραίνει 

Καϊ τρέφει τα μικράκια,
Τρί’ άγγελούδια έμορφα φαίδρα χαριτωμένα 
Σ ’ ενα λειβάδι ’βγήκανε μαζν άδελφωμένα 

Να κόψουν λουλουδάκια.

Έκεΐ ποϋ ’τρέχαν μέ γλυκεία καϊ παιδιακίσια χάρι 
Έφάνηκε ’στο δεύτερο ’ς την άγκαλιά vh πάρη 

Τον πιο μικρό, το Μάνο.
Το ξανθό ν/.ό ’θυμήθηκε νόβτιμο παιχνιδάκι 
”Οπου τί) ’παίζαν ’ς το σχολειό, να κάμη το σ κ α μ νά κ ι  

Και τόν σηκόνει πάνω.

Τί> πιο μεγάλο ’ς τη στιγμή αχ! λέγει το λ α γή ν ι  
Καλλίτερα νά παίξουμε και το λαιμό του δίνει 

Π ’ ό Μ άνοs αγκαλιάζει.
Κατόπι μέ το χέρι του τοϋ πιάνει το χεράκι 
Κ ι’ άνάμεβα ’g τ ’ αδέλφια του κρεμιέται τ ’ άγοράκι 

Καϊ γλυκαναγκαλιάζει.

Λ

Κ ’ έτση μέ τέρψι καϊ χαρά τά τρία τ' αγγελούδια 
’Σ  τά χόρτα μέσα τ ’ άψηλα ’ς τοϋ Μάϊ τά λουλούδια 

Χωρίς άσυμφωνία,
Ά ντ ϊ ποϋ είπε το ξαν&ό να κάμουν το σ κ α μ νά κ ι,
Σ  το λόγο τον μελαγχροινοϋ παίζουν το λ α γη νά κ ι  

• Μ ’ αγάπη κι άρμονία.

Πόσα χωρϊς νά όμιλη ’κεΐ μέσ' ’ς τήν πρασινάδα 
Σέ λέγ’ αύτό τό σύμπλεγμα ! Α ν  τ ’ ή αγνή τριάδα  

Καθάρια σέ φωνάζει :
Πώς ή χαρά ’γεννήθηκε γιά τά μικρά καϊ μόνο 
"Οπόν δέν έγνωρίσανε τή λύπη καϊ τον πόνο 

Ποϋ τους μεγάλους σφάζει.

Κ. Α Σ Λ Α Ν ΙΑ  ΙΙΣ.
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Φ ΙΛ Η  Μ Α Τ Ο Λ Ο  Γ ΙΑ .

Ό  περιώνυμος ούγγρος μυθιστοριο- 
γράφος Μόριτς Ίοκάί έκάθητο ήμέραν τινά 
ώς συνήθως παρά τό γραφεΐον του, δτε άνοι- 
γείσης αίφνης τής θύρας εισέρχεται ή πρωτα
γωνίστρια τοΰ ούγγρικοΰ θ ε ά τ ρ ο υ  τ ο ΰ  
Λ α ο ΰ  κυρία Ίλκα Παλμαί. Ό  συγγραφεύς 
τήν ήρώτησε φιλοφρόνως τί έπεθύμει, άλλά 
τότε ή κυρία Παλμαί περιήλθεν είς άμηχα- 
νίαν, έγένετο καταπόρφυρος καί έπί ικανόν 
διάσημα χρόνου εμεινεν άναυδος. Έπί τέλους 
συνήλθε καί είπε μετά φωνής διακεκομμένης 
δτι ήλθε διά νά φιλήση τήν χεΐρα τοΰ δια- 
σήμου συγγραφέως, τόν όποιον μέχρι τοΰδε 
δέν εσχε τήν εύτυχίαν νά συναντήση που 
έν ταΐς συναναστροφαΐς, δπου άναντιρρήτως 
θά  εσπευδε νά τφ προσενέγκη τόν φόρον 
τοΰτον τοδ θαυμασμοΰ. Ό  Ίοκάί παρετήρησεν 

αύτήν κατά τό πρόσωπον στιγμάς τινας μειδιών, δέν ετεινεν δμως 
πρός αύτήν τήν χεΐρα, άλλ’ έναγκαλισθείς τήν ώραίαν ηθοποιόν 
έφίλησεν αύτήν είς τό στόμα καί έπί τών δύο παρειών. Ή  κυρία 
Παλμαί ήτο κατενθουσιασμένη καί ήθελε τώρα πλέον νά φιλήση τήν 
χεΐρά του, άλλ’ 5 Ίοκάί καί πάλιν άπέσυρεν αύτήν. „ Φίλημα είς 
δροσερόν στόμα είνε πολύ εύχαριστότερον χειροφιλήματος “ είπε καθ’ 
έαυτόν καί συνάμα ετεινε πρός άποχαιρετισμόν τήν χεΐρα είς τήν 
ήθοποιόν, διότι τήν στιγμήν έκείνην έφάνη προσερχομένη ή σύζυγος 
τοδ Ίοκαΐ

Περί τοδ Frere-Orban, τοδ γνωστοδ διαπρεποδς Βέλγου πολι- 
τευτοδ, άναφέρεται τό επόμενον ανέκδοτον. Ό  μέλλων πρωθυπουργός 
τοΰ Βελγίου έκαλεΐτο άπλώς Frere, ήτο δέ πτωχός φοιτητής τής 
νομικής καί ήγάπα κόρην τινά πλουσιωτάτην. Έλαχίστας έλπίδας 
έπιτυχίας ετρεφεν ό πτωχός σπουδαστής, άλλ’ δτε ήλθεν ή ήμερα 
τών έξετάσεών του, ή νεάνις, ήτις έπίσης τάν ήγάπα, είπε πρός αύτόν.

—  Ά ν  έπιτύχης αύριον είς τάς έξετάσεις σου, ελα τά βράδυ 
εις τό Μελόδραμα, και εμβα είς τά θεωρεΐον, δπου θά είμαι μέ 
τούς γονείς μου καί οικογενειακούς τινας φίλους των.

—  Ά λλ ά  θά  μέ άνεχθοΰν έκεΐ; ήρώτησεν εμφροντις ό υποψή
φιος διδάκτωρ.

—  Μή σέ μέλη · αύτό είνε ίδική μου δουλειά.
Ό  Frere έθριάμβευσεν είς τάς έξετάσεις του καί τήν εσπέραν 

προσήλθεν είς τό θεωρεΐον τής φιλτάτης του,, ήτις, ώς τόν είδεν,

ώρμησε καί τάν έφίλησεν είς τό στόμα ένώπιον δλου τοΰ πλήθους. 
Οί γονείς ποιοΰντες τήν άνάγκην φιλοτιμίαν συνήνεσαν είς τάν αρρα
βώνα, ύπεχρέωσαν δέ τόν μετ’ ολίγον σύζυγον τής θυγατρός της νά 
προσαρμόση καί τό ίδικόν του δνομα είς τό ίδικόν των, διά τοΰτο 
εκτοτε ό Βέλγος πολιτευτής καλείται Frere-Orban.

Έχομεν πολλούς λόγους νά πιστεύωμεν δτι οι γονείς τής 
κόρης δέν ένεπιστεύθησαν είς κακάς χείρας τό δνομά των, καί δτι 
δέν ευρον καί πολύ κακήν τήν εκλογήν τής θυγατρός των.

*  **

’Ιδιότροπος τις πρό μικροΰ άποθανών άφήκε παράδοξον στατι
στικήν. Τφ είχεν έπέλθη ή ιδέα ν’ άριθμή τά φιλήματα δσα άντήλ- 
λαξε μετά τής συζύγου του έν διαστήματι εικοσιν έτών. Τό πρώτον 
έτος τοΰ γάμου των τά φιλήματα άνήλθον είς κολοσσιαΐον άριθμόν: 
36,500, άναλογοΰντα εκατόν φιλήματα καθ’ ήμέραν. Τό δεύτερον 
έτος έμ,ειώθησαν κατά τά ήμισυ. Τό τρίτον έ'τος άντήλασσον δέκα 
φιλήματα τήν ήμέραν κατά μέσον δρον. Τά τέταρτον ετος μόνον 
δύο, εν τήν πρωίαν μέ τήν Κ α λ ή ν  ή μ έ ρ α ν  καί εν τήν εσπέραν 
μέ τήν Κ α λ ή ν  νύκτα. Βραδύτερον κατηργήθησαν καί τά δύο ταΰτα 
καί σπανίως που καί που άντηλάσσετο κάνέν φίλημα. Τοιοΰτο είνε 
συνήθως τά τέλος τοΰ ιδεώδους έπί τοΰ κόσμου τούτου ! . . .

*  *
*

Έν τούτοις μεθ’ δλην τήν ματαιότητα τών άνθρωπίνων, ούδείς 
δύναται νά λησμονήση τό πρώτον φίλημα, τό δοθέν έκ προσφιλών 
χειλέων. Νεάνίς τις περιγράφει φδ& πως έν τφ ήμερολογίφ της τήν 
έκ τοΰ πρώτου φιλήματος έντύπωσίν τ η ς : ,,Τήν 20 Μαΐου μ’ έφί
λησεν ό 'Ρ. πρώτην φοράν. Ί^σθάνθην ώς νά εύρισκόμην είς λου
τήρα δπου τριαντάφυλλα έπλεον μέσα είς μέλι, υδωρ τής Κολωνίας 
καί καμπανίτην, ώς νά ετρεχον μικροί αδαμάντινοι πόδες έπί τών 
νεύρων μου καί νά διέπλεον μικραί γόνδολαι μετά άγγέλων τάς 
φλέβας μου, καί ώς νά έξεχέετο έξ δλου τοΰ σώματός μου μαγικόν 
ΐριδος φ ώ ς !“

* **

—  Κύριε, ειπε νεαρά καί ώραία κυρία, πρός τόν άστυνόμον 
άποτεινομένη, πρό ολίγου είς τό ύπ’ άριθ. 12,517 βαγόνι μοΰ 
έκλεψαν τό ώρολόγιόν μου. Ά χ ,  κύριε άστυνόυ.ε, θά σάς είμαι πολύ 
εύγνώμων, άν ήμπορέσετε νά τά ευρετε καί νά μοι τό άποδώσητε.

Α σ τ υ ν ό μ ο ς ·  Σάς έκλεψαν καί τίποτε άλλο, κυρία;
Κ υ ρ ί α ,  (έρυθριώσα) · Καί εν φίλημα . . .
Α σ τ υ ν ό μ ο ς  (άφηρημένος) · Θά προσπαθήσω, κυρία μου, 

εως τά εσπέρας νά σάς αποδώσω, δλα δσα σάς έκλάπησαν.
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Η ΔΙΩΡΤΞ ΤΗΣ ΚΟ ΡΙΝ0Ο Ϊ.
Ό  στρατηγός Τύρ, πρόεδρος τοΰ διοικητικού συμβουλίου της 

διώρυχος, άπηύθυνεν είς πολλάς τών ευρωπαϊκών δυνάμεων υπόμνημα 
περί τής παροόσης καταστάσεως τής διώρυχος, έξ ου άποσπώμεν 
τάς επομένας καθαρώς τεχνικάς πληροφορίας.

,, Η διώρυξ τής Κορίνθου, λέγει ό στρατηγός Τόρ, ειχεν ήδη 
κριθή αναγκαία άπό τής έποχής τών Έλληνορρωμαίων καί μάλιστα 
αί πρός κατασκευήν αυτής έργασίαι είχον άρχίσει έπί Νέρωνος.

Πρός ευχερή κατανόησιν τών προφανών ωφελειών, άς τφ 
έμπορίφ καί τή ναυτιλία μέλλει νά παρέχή ή διόρυξις τοΰ ισθμού 
τής Κορίνθου, φαντασθώμεν πρός στιγμήν τόν πορθμόν τής Μεσσήνης 
είς ισθμόν μεταβαλλόμενον καί δόναταί τις τότε νά υπολογίση όπόσφ 
μεγάλας θά υφίστατο ζημίας τό έμ-πόριον, καθόσον έν τή περιστάσει 
ταύτη θά  ήναγκάζοντο τά πλοία νά περιέλθωσιν ολόκληρον τήν νήσον 
Σικελίαν, οπως σήμερον ύποχρεοϋνται οί ναυτιλλόμενοι νά. περιπλέωσι 
τήν πελοποννησιακήν χερσόνησον. Προνομιούχος ών έν ετει 1881 
τής διορύξεως τοΰ ίσθμ,οϋ τής Κορίνθου έ'σχον κατά τό αυτό ετος 
τήν τιμήν νά έκθέσω είς τό έν Βενετία, τέταρτον γεωγραφικόν συνέ
δρων τάς διά τήν διόρυξιν ταύτην γενομένας μελέτας · ή Ικθεσίς 
μου θερμοτάτης ετυχεν υποδοχής, όμοφώνως δέ τό συνέδριον έξή - 
νεγκε τήν εύχήν, ΐνα ή έκτέλεσις τής διορύξεως τοΰ ίσθμοΰ τής 
Κορίνθου, έργου τόσφ καταφανώς διά τό έμπόριον τής Ανατολής 
εύεργετικοΰ άρξηται ο,τι τάχιον.

Μετά τό πέρας τών μελετών ή ελληνική Κυβέρνησις έπεδοκί- 
μασε τά σχέδια. Τά έπίσημ.α τών έργασιών εγκαίνια έτελέσθησαν 
υπό τής Α . Μ. τοΰ βασιλέως τών Ελλήνων, ητις εδωκε τό πρώτον 
διά τής αςίνης κτύπημα τήν 4 Μαΐου 1882. Μικρόν δέ μετά ταΰτα 
ίδρύθη ή διεθνής τής διώρυχος τής Κορίνθου Εταιρία, ητις διεδέχθη 
τόν προνομιοΰχον πρός συντέλεσιν τών ύπ’ αύτοΰ άρξαμένων έργα
σιών. JI δαπάνη τών έργασιών είχεν έκτιμηθή είς 30 εκατομμύρια 
φράγκων, τά οποία εκαλύφθησαν διά μετοχών ύπό τοΰ δημοσίου. 
Κατά τό 1886 πλέον τοΰ ήμίσεος τής διώρυχος ήν συντετελεσμένον 
καί τότε μόνον έφάνη, δτι τό έ'δαφος τοΰ ίσθμοΰ είχεν ύποστή άνα- 
τροπην ύπό περιπλοκωτάτων άνυψώσεως καί καθιζήσεως τοΰ εδάφους 
φαινομένων, ατινα υποχρεοΰσιν, ΐνα εύρυνθή ή διώρυξ καί μετρια- 
σθώσιν αι αποκλίσεις επί των λίαν έκτεταμένων ζωνών, δπερ αυξάνει 
τόν κύβον τής έκχώσεως κατά 2'/2 έκατομ. κυβικών μέτρων.

Δευτέραν δυσκολίαν γεννς ή υπαρξις εκτεταμένης ύφάλου έξ 
αμμώδους άργιλλοτιτάνου, ητις κατέχει τά βαθύτατα τής διώρυχος 
μέρη επι εκτάσεως μ,είζονος τών 3 χιλιομ.έτρων. Ή  ύφαλος αυτη, 
ήν αί βολιδοσκοπήσεις κατεδείκνυον ως συμπαγή, καί είνε πράγμ,ατι 
τοιαύτη, δεν δύναται έν τούτοις ν’ άντιστή είς τήν διαβρωτικήν τών 
ύδάτων δύναμιν, ούτως ώστε καθ’ απασαν τήν χώραν, έν ή αυτη 
αποτελεί τόν πυθμένα τής διώρυχος αί πλευραί αύτής δέον νά κα- 
λυφθώσι δι1 άμμοκονίας ή νά περικτισθώσι. Ή  Εταιρία φρονεί δτι 
καί ενταύθα ύφίσταται άπρόοπτός τις έργασίας ανάγκη, ήτις κατά 
τάς εκτιμήσεις τών μ.ηχανικών θέλει άνέλθει είς οίκοδόμησιν 110,000 
περίπου κυβικών μ,έτρων.

Αί νέαι αυται καί απροσδόκητοι δαπάναι άπαιτούσι τό ποσόν 
30 εκατομμυρίων.

Ή. επομένη άκριβής στατιστική καταδεικνύει τάς ώφελείας, άς 
η διόρυξις τοΰ ίσθμ,οϋ τοότου προώρισται νά προξενήση.

1ον Διά τήν Αύστροουγγαρίαν. Κατά τάς έξ αύθεντικής πηγής 
πληροφορίας 300 κατ’ ετος έκτακτα καί τακτικά ταχυδρομικά άτμ,ό- 
πλοια τού αύστροουγγρικοΰ Λόΰδ διατρέχουσιν έκ Τεργέστης όρμ,ω- 
μένα τάς θαλάσσας τής ’Ανατολής. Έκαστον τούτων θέλει συντάμει 
τόν πλοΰν κατά 340 χιλιόμετρα, ο έστί διά τά 300 ατμόπλοια 
γίνεται έλάττωσις τοϋ πλοΰ 102,000 χιλιομέτρων κατ’ ετος.

2ον Διά τήν Ιταλίαν. Έκ τών διαφόρων τής Ιταλίας λιμένων 
τελείται κίνησις 300 ταχυδρομικών πλοίων, ατινα πλέουσιν είς τήν

Ανατολήν. Τό έμπόριον τής Ιταλίας τάς αύτάς θά άντλήση ώφελείας 
οΐας καί τό τής Αύστροουγγαρίας.

3ον Διά τήν Ελλάδα. Ή  Ελλάς θά  έ'χη καθ’ έκάστην εν 
άτμ,όπλοιον άποπλέον καί ετερον καταπλέον τούτέστιν 730 κατ’ ετος.

Προστιθεμένης μόνης τής κινήσεως τών ταχυδρομικών άτμο- 
πλοίων τών τριών τούτων δυνάμεων ευρίσκεται τό άθροισμ,α 1380 
πλοίων, οίτινα θά άπολαύωσι τών ώφελειών τής διώρυχος, έν δλφ 
δύο εκατομμύρια τόννων τούλάχιστον. Τών πλοίων τούτων ή χωρη- 
τικότης ποικίλλει μεταξύ 1000 καί 2000 τόννων, ύπολογιζομένης δέ 
τής χωρητικότητος έκάστου έκ 1500 τόννων κατά μέσον δρον ή 
ανωτέρω έκτίμησις ύπολείπεταΛ βεβαίως τής αλήθειας. “

 ----------

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Ό  Θ α λ ή ς  κ α ί  α ί π υ ρ α μ ί δ ε ς .  Έ ξ αρχαίου ιστορικού 

συγγράμματος, μανθάνομεν, δτι ό Θαλής δ Μιλήσιος σοφός, είχε 
καταμετρήσει τό υψος τής μεγίστης έν Αίγύπτφ πυραμίδος, κατά τό 
μήκος τής έαυτοΰ σκιάς. Ό  ελλην σοφός έξέλεγε πρός τούτο τήν 
ώραν έκείνην τοΰ έτους, έν ή ή σκιά τοΰ ανθρωπίνου σώματος είνε 
ισομήκης πρός τό υψός αύτοΰ, τότε δέ κατεμέτρει τήν σκιάν τής 
πυραμίδος καί ευρισκεν ουτω τό υψος αύτής.

* **
Φ υ τ ό ν  ί λ α ρ ο π ο ι ό ν .  Ό  ΙΙαλγκράβ, έν τφ περί τής κεν

τρικής καί τής ανατολικής Α ραβίας συγγράμμαα αύτοϋ, αναφέρει 
φυτόν, οί σπόροι τοΰ δποίου παράγουσιν άποτελέσματα δμ,οια τοΐς 
τοΰ μ,εθυστικοϋ αερίου (πρωτοξειδίου τοΰ άζώτου). Τό φυτόν τούτο 
είναι ιθαγενές τής ’Αραβίας. Είδός τι αύτοΰ νανοφυές άπαντάται έν 
Κασούμ, ετερον έν Όσμάν · τό τελευταΐον τοΰτο προσλαμβάνει υψος 
ένός μέχρις ένός καί ήμίσεος περίπου μέτρου. Ό  κορμός αύτοΰ εινε 
ξυλώδης, οί κλάδοι εκτείνονται μακράν καί καλύπτονται ύπό ώραίου 
πρασίνου φυλλώματος. Τά κίτρινα αύτοΰ άνθη κρέμανται ώς βότρυες. 
Ό  καρπός τοΰ φυτοϋ τούτου έγκλείει δύο ή τρεις πρασίνους σπόρους 
δμοίους κατά τό σχήμα καί τόν ό'γκον πρός τό πίσον · έκπέμπουσιν 
δε οσμήν δμοίαν τή τοϋ οπίου καί έ'χουσι ζακχαρώδη τήν γεΰσιν. 
Ή  οσμή αύτών παράγει άηδίαν τινά καί εινε έλαφρώς έπικίνδυνος. 
Κονιοποιούμενοι καί είς μικρά λήμματα λαμβανο'μενοι, προξενοϋσιν 
ίδιάζουσάν τινα έπενέργειαν έπί τών ροφώντων τήν κόνιν άτόμων · 
καταλαμβάνονται πρώτον ούτοι ύπό γέλωτος θορυβώδους, είτα ψάλ- 
λουσι, χορεύουσι καί μυρίους ποιοΰσι παραλογισμούς · ή κατάστασις 
αυτη διαρκεΐ έπί μ.ίαν περίπου ώραν, καθ’ ήν ή θέα τοϋ πάσχοντος 
είνε κωμικωτάτη · άφοϋ δε παρέλθη ή έ'ξαψις, ό άνθρωπος βυθίζεται 
είς ύπνον βαθύτατον μίαν ώραν διαρκοΰντα · άφυπνιζόμενος δέ ούδε- 
μίαν διατηρεί τών γενομένων άνάμ.νησιν.

* *
*

Ή  δ ι ά δ ο σ ι ς  τ ή ς  χ ρ ή σ ε ω ς  τ ο ϋ  τ η λ ε φ ώ ν ο υ .  Ή  
έφεύρεσις τοϋ τηλεφώνου γιγαντιαίας ποιείται προόδους έν τή όδφ 
τής ποικίλης καί εύρυτάτης έφαρμογής καί χρήσεως. Ένφ κατά τό 
τελευταΐον Διεθνές Τηλεγραφικόν Συνέδρων τό τηλέφωνον δέν είχε 
ληφθή υπ’ οψει, ή Διευθυνουσα Επιτροπή τοΰ προσεχούς Συνεδρίου, 
μέλλοντος νά συνέλθη έν Παρισίοις, ίδρυσε, χάρις τή γαλλική πρω
τοβουλία, ίδιον τμήμα τής τηλεφωνικής έφευρέσεως. Τό τμήμα τούτο, 
δπερ τοϋ λοιποΰ λειτουργήσει έν πάσι τοΐς τηλεγραφικοΐς Συνεδρίοις, 
σκοπόν προτίθεται, νά προβάλη είς μελέτην τόν σχηματισμόν τηλε
φωνικού συμπλέγματος, ού αί κυριώτεραι γραμ,μαί: Βιέννη— Μέτσ—  
Παρίβιοι, Βερολΐνον— Βιέννη— Ρώμη, Μέτσ— Άμστελλόδαμον— Λον- 
δΐνον, καί Βερολΐνον— Βρυξέλλαι— Παρίσιοι, θ ’ άποτελέσωσι τόν 
σκελετόν. Διά τήν έγκατάστασιν τών τηλεφωνικών τούτων γραμμών, 
ένότης διατιμήσεων καί διεθνοΰς κανονισμ,οϋ, κρίνεται έπάναγκες νά 
καθορισθή ύπό τοΰ Συνεδρίου.

  -
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Π Ο ΙΚ ΙΛ Α .
Ο π λ ο ύ τ ο ς  τ ώ ν  Ιπ π ω ν . Μέγας είνε ό πλούτος τής Ρωσσιας είς ίπ

πους χαι πολλώ ανώτερος τού τών άλλων ευρωπαϊκών κρατών όμοΰ λαμβανο- 
μένων, ανέρχεται δέ εις 19,500,000 ίππους, ενώ ή Αύστρία εχει μόνον 1,460,000, 
ή  Ουγγαρία 2,870,000 καί ή Γερμανία 3,2Γι0,000, 'Ο πλούτος ουτος τών ίππων 
εξηγεί καί τό μοναδικόν φαινόμενον δτι τά τάγματα τοΰ ίππικοΰ εν Ρωσσία 
εχουσι τούς ίππους τοΰ αύτοΰ έκαστον χρώματος.

* **
Ε θ ι μ ο τ α ξ ί α ς  α ύ σ τ η ρ ό τ η ς .  'Ο διάσημος δανός ποιητής Holberg· 

ίορυσεν, ώ ς  γνωστόν, Ιδίαις δαπάναις τήν άλλοτε μεγάλην καί περιώνυμον Ά κ α - 
οημίαν τών ιπποτών έν 1όρβ·β. Έ ν  τώ πατριωτικό» αύτοΰ ζήλω  έπεθυμησεν, 
ινα τίμησή ο βασιλεύς μετά τών αύλικών του διά της έαυτοΰ παρουσίας τήν 
τελετήν τών εγκαινίων καί είδε τήν επιθυμίαν του έκπληρουμένην. Τ ά  πάντα 
προητοιμάσθησαν πρός ύποδεξίωσιν τών έπισήμων έπισκεπτών άναλώμασι τοΰ 
αφιλοκερδούς πατριώτου· άλλ ενώ ό ξενίζων ιδρυτής έπροθυμοποιεΐτο νά έκ- 
πληρώσ-β τά καθήκοντα οικοδεσπότου οί της Αύλής κύριοι ήρξαντο σπουδαίως 
συζητοΰντες, άν άπλοΰς Ιδιώτης, μή καταγόμενος ές εύγενοϋς οίκου, ήδύνατο νά 
συνδειπνησ-β μετά τής Α . Μεγαλειότητος καί τής Αύλής αύτοΰ. Τούτου δέ 
άουνάτου και άτοπου κριθέντος οί υψηλοί προσκεκλημένοι εύωχήθησαν άνευ τοΰ 
εϋγενοΰς οωρητοΰ καί ξενίζοντος αύτούς, δστις έδέησε ν" άποσυρθ^ είς τό παρα
κείμενον οωματιον καί έκεΐ νά γευματίσω μόνος. Τό έπεισόδιον τούτο τής κρα- 
τούσης τότε εθιμοταξίας συνέβη περί τά μέσα τοΰ 18ου αίώνος.

** *
Ι α π ω ν ι κ ά  έ θ ιμ α . Έ ν  vjj άρχαία Ιαπ ωνία  ό έπιθυμών νά νυμφευθή 

μετέβαινεν είς τήν οικίαν τής ύπ’ αύτοΰ έκλεγείσης νέας καί ερριπτεν έν rjj 
αύλ·^ εν πέδιλον. Έ άν  ή  κόρη έλάμβανε τό πέδιλον καί εφερεν αύτό έντός τής 
οικίας της ήδύνατο τότε ό μνηστήρ νά έλπίζν] τήν έπίτευξιν τών πόθων του, 
άλλ ’ άν τουναντίον έρρίπτετο έκτός τής οικίας τό πέδιλον, τούτο ήν οίώνος κακός 
διά τόν άποπειρώμενον νέον.

* **
Ι Ι ε ρ δ ίκ ω ν  γ ό ν ιμ ό  τη ς . Ούδέν άλλο πτηνόν εινε πολυγονώτερον τής 

πέρδικος, ήτις γεννά 14— 18 ώά, άτινα νεοσσεύει σχεδόν πάντα.

* * *
Οί μ ε γ ά λ ο ι  ν α ο ί  έν Ε ύρώπ*β· 'Ο έν Ρ ώμ-fl "Αγιος ΙΙέτρος δύναται 

νά περιλάβ*(] 54,U00 άνθρώπους, ό έν Μιλάνο) καθεδρικός ναός 37.000, ό έν 
Ρώμ*β "Αγιος Παύλος 25,000, ή  'Αγία Σοφία έν Κωνσταντινουπόλει 23.000, ό 
τής ΙΙαναγίας τών Ιίαρισίων 21,000, ό καθεδρικός τής ΙΙίζης ναός 13,000, 
ό τού 'Αγίου Μάρκου έν Βενετία 7,000.

* * **

Οί ε μ π ο ρ ικ ο ί  σ τ ό λ ο ι  τ ή ς  Ε ί> ρώ π η ς κ α ί ’Α μ ε ρ ι κ ή ς .  Τ ά  πρόσφατα 
εξαγόμενα τής στατιστικής τών στόλων τούτων εχοοσιν ώ ς έξής. Ή  Μεγάλη 
Βρεττανία εχει έν Εδρώπ-jj 4829 άτμοκίνητα και 9,944 ιστιοφόρα σκάφη· έν 
ολω 14,773 πλοία, χωρητικότητος 16.482,900 τόννων· έν δέ ταΐς άμερικανικαίς 
αΰτής άποικίαις έχει 3 ,962 πλοία, ών τά 272 άτμοκίνητα, έν ταΐς τής Αϋστραλ- 
λίας κτήσεσι 1,382 σκάφη, ών ατμόπλοια είσί 46ό, έν Ά φρικ -j καί Ά σ ία  145 
άτμόπλοια καί 487 ιστιοφόρα, ώστε ό έμπορικός τής ’ Αγγλίας στόλος άποτελεΐ- 
ται έκ δ ,701 άτμοπλοίων καί 15,038 ιστιοφόρων, έν δλω 20,739 σκαφών χω 
ρητικότητος 18.590,200 τόννων. Τήν άμέσως μετά τήν ’Αγγλίαν 9-έσιν κατέχοοσιν 
αί Ή νωμέναι Πολιτεία·, τής Βορείου’Αμερικής, ήτις κατέχει 11,920 πλοία 3,939, 
100 τόννων. ΊΙ Γερμανία κέκτηται 2,812 πλοία 2.078,900 τόννων έν δλω, ών 
557 άτμοκίνητα. Ί Ι  Γαλλία 2,690 πλοία, χωρητικότητος 2,014, 600 τόννίυν, έν 
οίς 562 άτμόπλοια· ή Νορβηγία 4,275 σκάφη, 1701, 300 τόννων, ών 317 άτ- 
μόπλοια, ή  Ιταλία  2488 τόννων 1.168,100, έν οίς 164 άτμόπλοια, ή  Ισπανία 
μετά τών αποικιών αύτής 18£0 πλοία τόννων 1.077,500, ές ών 431 άτμόπλοια, 
ή Σουηδία 1,991.643,200 τόννων, έν οίς 301 ατμόπλοια, αί Κ άτω  Χ ώραι μετά 
τών άποικιών 1036 πλοία 678,000 τόννων, ών 164 ατμόπλοια, ή Δανιμαρκία 
1171 πλοία 428,600 τόννων, έν οις 191 ατμόπλοια, ή Αύστροουγγαρία 561 πλοία 
472,500 όννων, ών 109 ατμόπλοια, τό Βέλγιον 64 πλοία, ών 53 άτμοκίνητα, 
ή  Ε λ λ ά ς  1060 πλοΐα, ών 47 άτμόπλοια, ή Πορτογαλλία 309 πλοία (97,000 
τόννων), έν οις 28 άτμόπλοια, ή Τουρκία 299 πλοία, ών 14 άτμόπλοια, τά 
άλλα μικρά τής Εύρώπης κράτη όμοΰ 242 πλοΐα, ών 29 άτμόπλοια, τέλος τά 
αμερικανικά κράτη (πλήν τών 'Ηνωμένων ΙΙολιτειών) εχουσιν έν δλω  744 πλοΐα. 
(41,400 τόννων), ών 116 άτμόπλοια. Ί Ι  Ρωσσία ώ ς  πρός τό ποσόν τών τόννων

κατεχει έν τώ καταλόγω τούτω τήν όγδόην τάξιν μεταξύ τής ’ Ισπανίας καί τής 
Ιουηοίας. Έ ν  τελεί τοΰ 1887 ήρίθμη αυτη 304 άτμόπλοια καί 2470 ιστιοφόρα, 
ητοι 2774 πλοία 697.000 τόννων. Οί έμπορικοί στόλοι τοΰ πεπολιτισμένου κό
σμου αποτελούνται λοιπόν έκ πλοίων 66,995 (34.683,800 τόννων), ών 11,435 
άτμόπλοια. Εν τώ αριθμώ τούτω ή  Εύρώπη άντιπροσωπεύεται ύπό 7,921 άτμο- 
πλοίων και 29,398 ιστιοφόρων, ών ή  ολική χίυρητικότης άνέρχεται είς 27.Ρ03,000 
τόννους.

** *
Ο σ τ ρ ε ο φ ό ρ α  δ έ ν δ ρα .  —  Τ ής Φ λωρίδος ή  ανατολική παραλία εινε 

τόσον ταπεινή καί διακεκομμένη ύπό κόλπων μικρών, ώστε ή ιθαλασσοπλοία άπο- 
βαινει ένταΰθα δυσχερεστάτη, άδύνατος ϊσως πρός πάντα ξένον μή όδηγούμενον 
όπό τής πείρας καί τών πρακτικών γνώσεων τών έγχωρίων. Ί Ι  άκτίς αδτη εινε 
έρημος εύτυχώς, τήν δέ σιωπήν της, διακόπτει μόνη ή οξεία φωνή ένυδρου 
τίνος πτηνού, δια:αραχθ·έντος έν rjj άναζητήσει τής λείας, ή  τό πλαττάγισμα 
τής μικράς φώκης τού ποταμού, δταν παίζ-fl έπί τών κυμάτων. Είσί δ' αί οχθαι 
τών παμπληθών νησιδίων δσα σχηματίζουσιν οί ελιγμοί τής ακτής είς τοιοΰτον 
βαθμόν σύμφυτοι ύπό δένδρων πυκνών, ώστε παρέχουσιν είς τήν άπόβασιν σπου
δαία κωλύματα. Οί δέ κλάδοι τών δένδρων ή μάλλον τών δενδρυλλίων τούτων, 
κρέμανται εις τήν θάλασσαν, καί ύπό τήν σκιάν αύτών κρύπτουσι πλήθος κρο
κοδείλων καί όφεων υδροβίων.

Τό παράδοξον δέ εινε δτι είς τούς κλάδους αύτούς προσκολλώνται δστρεα, 
και επ αυτών πολλαπλασιάζονται έξαισίως, καί δταν ή  άμπωτις έπέλθ-β, έπί 
πολλάς ώρας τής ήμέρας μένουσιν έξηρτημένα έκτός τοΰ φυσικού των στοιχείου. 
1ά  οστρείδια ταύτα εινε μικρά, καί διά τοΰτο ολίγον χρησιμεύουσι πρός τροφήν. 
Ιυγκολλώνται δέ καί συνέχονται δι* ιξού τίνος στερεού καί λευκού, δστις τά 
συνδέει ώ ς  ή  σκληροτέρα άσβεστος, καί άποτελούσι μεγάλους ογκους, ώς τοίχου 
στερεού. Ού μακράν σώζονται πολλά έρείπια άρχαίων φρουρίων, άνεγερθ-έντων 
άλλοτε υπό τών έγχωρίων, έναντίον τών άπό θαλάσσης έπιδρομών, καί πολλά 
ες αυτών εισίν ώκοδομημένα ολόκληρα έκ τών όγκων τούτων τών όστρεοφόρων 
δένδρων.

* **
Α ε ι ψ α ν α  μ ε γ ά λ ω ν  ά ν δ ρ ώ ν .  Διάφορα μεγάλων άνδρών λείψανα έπω- 

λήί>ησαν άντί άδροτάτων τ ιμ ώ ν  τώ 1816 βαθύπλουτος Λόρδος προσενεγκών 
730 λίρας στερλίνας ήγόρασεν ενα οδόντα τού Λεύτωνος καί τόν εθηκεν άντί 
άδάμαντος έν τώ δακτύλιο» του. 'Έ τερος ήγόρασε τώ  1825 τό προσευχητάριον 
τού δυστυχούς βασιλέως Καρόλου Α '. άντί 100 γυινεών. Τ ώ  1835 έπωλήθη έν 
ΙΙαρισίοις άντί 19^0 φράγκων ό πίλος, ον έφόρει ό Ναπολέων κατά τήν έν 
Εϋλάου μάχην. Τόν έλεφάντινον θρόνον, δν ή πόλις Αυβέκη έδωρήσατο τώ  
Γουστάβω Β άζα, ήγόρασε Σουηδός τις άντί 58 .000 φιορινίων. Τ ό 1825 εύρέθη 
εν ΙΙαρισίοις άνήρ δστις προσήνεγκε 561.000 φράγκων ΐνα απόκτησή τό ίμάτιον 
δπερ έφόρει Καρόλος ό 1Β\ κατά τήν έν ΙΙουλτάβα μάχην. Οί δύο κάλαμοι δι 
ών συνετάχθ*ί] ή  έν Ά μ ια ν ώ  συνθήκη, έπωλήθ*ησαν άντί 500 φρ. οί δέ κάλαμοι, 
δι’ ών συνυπεγράφη ή έν ΙΙαρισίοις συνθήκη τού 1856, έδωρήθησαν rrj αύτο- 
κρατείρα Εύγενία. 'Η  φενάκη τού έπί εύτραπελίαις περιωνύμου συγγραφέως 
Στέρνε έπωλήθη έν Λονδίνω άντί 200 γυινεών, ή τού φιλοσόφου Κάντιου άντί 
200 φράγκων, ή  βακτηρία του άντί 500 φρ., ό έπενδύτης τού Ρουσσώ άντί 950 
καί τό άργυρούν ώρολόγιόν του άντί 500 φράγκων.

* * *
Τ ί π ε ρ ι έ χ ε ι  ε ί ς  τ ό ν ν ο ς  γ α ι α ν θ ρ ά κ ω ν .  Είς τόννος ήτοι 1000 χιλιό

γραμμα γαιανθράκων δίδει περίπου 280 κυβικά μέτρα φωταερίου καί 700— 800 
χιλιόγραμμα Coke. Ί Ι  άποκάθαρσις τοΰ φωταερίου παρέχει 250 γραμμάρια άμ- 
μωνιακού υδατος άπό τοΰ οποίου εξάγεται θειούχος αμμωνία, ήτις είνε περιζή
τητος είς λίπανσιν τών άγρών καί περί τά 65 χιλιόγραμμα ύγροπίσσης. Έ νταΰθα 
τό πράγμα άποβαίνει λίαν ένδιαφέρον, καθόσον έκ της  ύγροπίσσης ταύτης εινε 
δυνατόν νά έξαχθώσι διά τής άποστάξεως καί ιδιαιτέρων τινων μεθόδων 35 
χιλιόγραμ. μαυροπίσσης, 9 χιλ. κρεοζώτου, 4 χιλ. νάφθης, 6 χιλ. παχέος έλαίου, 
3 χιλ. ναφθαλίνης, 2 χιλ. ναφθάλου, 1 χιλ. άλιζαρίνης, 500 γραμμ. φοινικοΰ 
οξέος, ίση ποσότης άνιλλίνης, ούσίας, είς ήν τοσαύτα οφείλονται χρώματα, 300 
γραμ. τολουϊδίνης, 200 γραμ. άνθρακίτου καί 350 γραμ. τολουένης. Τέλος δέ 
ενδιαφέρει τούς φωτογράφους ή γνώσις δτι ή ύδροκιννίνη, περί ή ς τοσούτος 
έγένετο έσχάτως λόγος καί ή ς ή χρήσις κατέστη τοσούτω γενική, δέν θ ά  ήνε 
πλέον άνάγκη νά έξάγηται έκ τής κιννίνης, άλλ’ είνε δυνατόν νά παράγηται διά 
τών από τού γαιάνθρακος άπορρεουσών ούσιών δι έπιτηδείων μέσων. Ε ν δεχό
μενον δέ καί ή τιμή αύτής σπουδαίως νά έλλαττωθ-^.
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ΑΙΘΙΟΠΕΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ.
(Μετά είκόνος.)

Κλέπιυν τις τους ρωμαλέους ανθρώπους, ούς παριστά ή ήμε- 
τέρα είκών, όκλάδην καθημένους υπό τήν έκ φλοιών δένδρων κα- 
λύβην αυτών, απαθώς ατενίζοντας πρό αυτών καί τάς χείρας συνη- 
νωμένας έχοντας, νομίζει δτι προετοιμάζονται είς θάνατον. Καί τφ 
οντι ό άροτρόπους τών λευκών άνθρώπων δ'.ορύττει τήν πάτριον αυτών 
γην καί έκεΐ ενθα νέα κάμινος άιμοΰ άνεγείρεται άσφυκτιώσιν οί 
αύτόχθονες υπό τήν πνοήν αυτοΰ. Τόν αρχικόν πληθυσμόν τών

κατοίκων τής Αυστραλίας ούδέποτε θά  δυνηθώμεν νά έξακριβώσωμεν 
βέβαιον δμως είνε δτι άπό τοΰ άποικισμοΰ τών Ευρωπαίων οί ιθα
γενείς έδεκατίσθησαν σπουδαίους καί σήμερον ό άριθμός αύτών 
μόλις είς 50 χιλ. άνέρχεται. Όλίγιστοι τών χαλκοερύθρων, φαιών 
ή παμμελάνων αύτοχθόνων κατωρθώθη νά έξοικειωθώσι πρός τάς 
έπιβαλλομένας νέας τοΰ βίου συνήθειας ών όλίγαι μόνον ύπό εν
θέρμων ιεραποστόλων παρ’ αύτοΐς είσήχθησαν. Έχουσιν εύτονον καί

κανονικόν σώμα, πλατέα στέρνα, πυκνήν καί ούλην, άλλ’ ούχί ώς οί 
κυρίως αίθίοπες γναφαλώδη τήν κόμην, πώγωνα μακρόν καί καλλί- 
στους όδόντας · άναρριχώνται καί κολυμβώσιν άριστα, ή δέ διανο
ητική αύτών κατάστασις είνε κρείττων ή δπως μέχρι τοΰδε έφρονεΐτο. 
Έφημερίδος τών νεωτερισμών καί έμπορορραπτών δεν εχουσι βεβαίως 
χρείαν ■ μακρόν δέρμα ή καί τμήμα αύτοΰ μόνον, όλίγαι ταινίαι, 
παρά τισι δέ φυλαΐς καί όστοΰν άπό τής ρινός άνηρτημένον άπο·

:ελοΰσιν ολόκληρον τόν ιματισμόν καί τήν στολήν αύτών, θάπτονται 
δέ έν τοιαύτη περιβολή καί ε’ίτε έντός τής γής, ειτε έντός θήκης έκ 
φλοιών δένδρων κατεσκευασμένης άναμένουσι τήν άνάληψιν αύτών 
ύπό καλοΰ πνεύματος είς τήν μέλλουσαν ζωήν, έάν οί ολίγον εύαί- 
σθητοι τών θανόντων συγγενείς δέν μεταχειρισθώσι τά κρανία αύτών 
ώς ποτήρια.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α  Ε Ν  ΤΩι  Γ 1 Α Ρ 0 Ν Τ 1  Τ Ε Γ Χ Ε Ι .

Σ Κ ΙΑ Γ Ρ Α Φ ΙΑ Ι (Συνέχεια) 5, 6. Μ ονβιηα τεμάχια νπυ II. Κ . Ζαχαριάδον. 
CABM EN, είκών υπο Fritz Reiss.

ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜ ΩΝ.
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