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dì ir ri) Άγια, Uapuu*.tvf) àravxacpaÌ. 

Ύπό διαπύρου περιεργείχς αγόμενος κατά τον 

παρελθόντα Αυγ,υστον, εσχον τήν εύκαιρίαν, 

διατελούν έν Λευκωσία, ίνα έπ'.τκεοθώ τάς νέας 

αρχαιολογιχάς άνασχαφάς, ας έποιήσαντό τίνες 

επιστασία του χ. Ρίχτερ, κατά τήν θέσιν της 

Εν Λευκωσία Αγίας Παρασκευής. 

Αίανασχαφαί αύται, καθά καλώς έπ)ηροφο-

ρήδιιν, ένηργήθησαν, άδ-.ία τίς κυβερνήσεως, 

υπό τίνων αξιωματικών τού αγγλικού στρατού» 

διατελούντος κατά το παρελθόν θέρος έν τω 0 -

λύμπψ χάριν υγείας. 

Ή θέσις, έν ή έγένοντο αί άνασχαφαι αύται, 

χαλειται Α γ ί α Π α ρ α σ κ ε υ ή και απέχει 

εν {ΐίλιον έκ Λευκωσίας, κειμένη επί υψώματος* 

ή θέσις αυτή εστίν ιστορική, διότι άλλοτε έπ 

αυτή; εσκήνωσε μέρος τού στρατού τού Μουστα

φά Πασά εν τή πολιορκία τής Λευκωσίας και 

ε; αυτού τού βουνού κατέρριψε·/ έν μια στιγμή 

ενα πύργον τοΰ τείχο.»; τού έγερθέντος ύπο τού 

στρατη-νού Alfonso Palazzo. 

Εν τή θέσει τής Α γ ί α ς Παρασκευής ταύτης 

υπίοχει εν μέγα ιστοοιχόν σπ^λαι^ν, ενόν με

γάλη1/ σύριγγα ξιευθυνομένην ποός ανατολάς, 

ενθα έν χαλεποί; καιροί; έ/ρησίμευεν ως κρησ

φύγετο-/ τών καταδιωκομενοιν χριστιανών πολ

λάκις δέ και αυτών τώ/ κα<ούργο>/' έν τω σπη

λαίοι τούτω υπάρχει βρέαο τι βαθύτατο·/, όπερ 

λέγεται ότι είναι τό άγιασμα ττίς μνησθείσο;ς 

άγιας. Φαίνεται οέ, καθά λέγει παράδοσίς τις, 

δτι τό φρέχρ τούτο Ιι αρχαιότατη έποχη ανήκε/ 

εις τους ημετέρους αυτοκράτορας και έ/ρησίμευε 

προς τιμωρία·/ τών μή άσπαζομένων τον χρι

στιανισμό·/. Τάς έν λόγω αρχαιολογίας ταύτας 

ά/ασκαφάς επισκεφθείς κάγώ. έ/ ώρα ΰπερβολ.ι-

χού καύσων-ς> μετά τού γέρμα/ού αρχαιολόγου 

κ. ΒίΛΘΠΙΓΉΐβΓ διέτρεξα τά διάφορα μέρη, έν 

οίς άνωρύχθησα/ και άν?υρέθη:αν διάφοροι αρ

χαιότητες και έμαθ,ν μετά πολλής εύχαριστή-

σεώς μου, δτι έστέφθητα/ υπό επιτυχία;. 

Τά άνευρεθέντα δε χατέθηχαν επιμελώς εντός 

σκηνής τίνος και όιετηρούντο ΰπό φυλάχων. 

Εις γωνίαν τινά εξωτερικούς έπι τού δυτικού 

μέρους είδομε/δε:/<:'//, ν τ.να τε ράγωνον και 

ίσόπλευρον πλήρη χωμά-ων, πλάτους δύο τετρα" 
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γωνικών μέτρων" καθαρίσαντες δε αυτήν, ενίρο-

μεν διάφορα αγγεία τεθραυσμένα φέροντα μορφάς 

φανταστικών ζώων, ώ>: καΐ τεμάχια ύαλου κε-

χρωματισμένης. Εντό; της σκηνής είδομεν συσ

σωρευμένα διάφορα πήλινα αγάλματα, ώς και 

αγγεία τεθραυσμένα και μή, ών τά μικρά 0 ,05 

ύψους, και του αυτού πλάτους διαφόρων σχη

μάτων. Τινά τούτων εχουσι μεγάλη ν άςίαν, 

διότι ήσαν εργα αρχαία; τέχνης και κατασκευής 

κα! έ'φίρον έπ αυτών ζωγραφιά; διαφόρων προ

σώπων και εχρηζον μελέτης, 

Τά σπουδαιότερα τής ένεργηθείσης ταύτης 

ανασκαφής, καθ ημάς τουλάχιστον, είσ! τά 

διάφορα χρυσά ένώτια καΐ κοσμήματα, άπερ 

εισιν εργα αρχαιότατης Ελληνικής εποχής. 

Έντα ϊ ς άναακα^αϊς ταύταις άνευρέθη και 

τάφος αρχαίο;, ώςκαί τ ι να αγγεία αρχαιότατα 

μετρίου υ,εγέθους κε·/ρωματ·.σμένα μέ δ.αφόρου; 

γραφάς' τινά εξ αυτών ειχον κα! τά πώματα 

αυτών. 

Κα! ταύτα περί τών έν τή Ά γ ί α Π α ρ α

σ κ έ υ ή τή; Κύπρου άνορ ιχβέντων ανασκαφών. 

ΧΡ. ΙΙΑΙΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Δικαστής έν Κύπρω. 

Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΔΙΚΕΝΣ 
ΚΑΙ Β ΑΓΓΑΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. 

Tb ό'νομα τού Καρόλου Δίχενς αναγράφεται έν 

τή πρώτη σελίδι μετά τού Ούάλτερ Σκώττ, 

Βούλβερ χα! άλλων διασήμων Αγγλων συγγρα

φέων, έν τψ πλήθει έκ:ίνω τών περίφημων αν

δρών, έν ω ή Ισπανία έχάραξεν δι άνεξαλείπτων 

χαρακτήρων τά ονόματα τού Κερβαντές, Καλδε-

ρώνος, Κουεβέτο, Λόπε και τόσων άλλων άνα-

μορφωτών τής ισπανικής φιλολογίας· ή Γαλλία 

τά τού Le S a g e , Ρακίνα, Μολιέρου, ή Μεγάλη 

Βρεττανία τά τού Σαίκσπηρ και τού Βύρωνος, 

ή Γερμανία τά τού Σχίλλερ κα! Γκαίτε, κα! 

ή Ιταλία τά του Δάντου, Τάσσου, Άλφιέρη, 

Μαντσόνη κα! πολλών άλλο>ν. 

Ό Κάρολος Δίχενς ανήκει εις το είδος εκείνο 

τών μεγάλων συγγραφέων, ο'ίτινες άπο καιρού 

εις καιρόν εμφανίζονται έν τψ φ ιλολογίκψ κο

σμώ,δπως άνανεώσωσι τήν τέρψιν του δημοσίου, 

συνοδεύοντες τά γράμματα μετά τού πνεύματος 

τού αιώνος, έν φ ζώσιν, κα! αύςάνοντε; τον 

στενον κύκλον, έν φ ή έμπε.ρία, ή υποκρισία, ή 

απειρία ή ή τυραννική εύσγημοσύνη, σπεύδουν'.ν 

δπως περιλάβωσι τήν ανθοωπίνην δ'.άνοιαν Ό 

Δίκενς ήτο πιστός κα! λαμπρός ζωγράφος τών 

άγγλινών εθίμων, ό αδυσώπητος εφευρέτης τών 

δυστυχών τού δεδεσμευμένου λαού, δστις υπό 

τήν οεσποτείαν τών εύτυχούντων κα! ισχυρών 

θρηνεί κα! τήκεται έν τή μονώσει κα! τή εγκα

ταλείψει. Αί εικόνες έν Ρούβενς γραφόμενα·. υπό 

τή; έπ'.δεςίας κα! διδασκαλικής χειρός τού Δ ί 

χενς καθ δλην τήν πλατύτητα τών γεγονότων 

τών είσιν αληθώς φωτογραφίαι τής ηθική; χι! 

φυσικής φυσιογνοιμίας τής Αγγλίας. Οπως γνω-

ρίση τις τον ίσπανίκον λαδν τού X V I I αιώνος, 

αρκεί ν' ανάγνωση τά έργα τού Φραγκίσκου δέ 

Κουεβέδο, δπως μελετήση το άγγλικον έθνος 

τί.ς εποχής τού Δίκενς, τά καλλίτερα έγγραφα 

είσιν αί διηγήσεις τού εξόχου άγγλου συγγρα

φέως, αΐτινες είνε κράμα ευθυμίας κα! λύπης, 

πικριών κα! λεπτών αισθημάτων. Η φυτική γεν» 
λοιογραφία μετά τού ποιήματος τού πνεύματος 

εινε το σκιόφως, δπερ ευρίσκεται εις πάσας 

αυτού τάς διηγήσεις, ενθα υπάρχει πληθώρα διά 

τε τήν .φαντασίαν κα! τήν αίσθησιν Εις τήν 

φαιδρότητα, ήτις οδηγεί τον δυστυχή ύποχρι-

τήν, έν άλλοχότω μορφή, λαμβάνει ή αιφνίδιος 

μεταβολή εις τινα τών βλεμμάτων εκείνων, 

ατινα είσ!ν απίθανα εις τους οφθαλμούς τών 

μεγάλων. 

Ό Δίκενς έγίνωσχε τά ελατήρια τής αγγλι

κής κοινωνίας έν ή εζη, κα! "να μή προσβάλ-j 

τους συμπατριώτας του δια τής σκιαγραφίας αυ

τών, έκά)υπτε μετ' έλαφράς άστειότητος τάς 

εικόνας κα! τά αντικείμενα τής γραφίδος του, 

μετατρέπων οΰτω προς τδν συγγραφ-ία τήν συμ· 

πάθειαν τών αναγνωστών, τέρπων διάτής σατΰ-

ρας αυτούς, χα! ούτωσε· ελευθέρως ψέγων τάς 

κοινωνίκάς καταχρήσεις 
Τίς κατά πρώτην φοράν άναγνώσας διήγη

μα τι τού Δίκενς δε-ν εύρεν εί; τΛ,ν όιάπλασιν 

αυτού χάοιτα κα! εύφυίαν, ού τήν τυχούσαν, 

δπερ δι αληθούς σκιαγραφίας έςαπατα κατά τό 

φαινομενον", Πολλάκις δμως έν τή σκιαγραφία 

χα! διάπλασε·, ταύτη καλύπτεται ή πρωτίστη 

σχεψι:, ή γεννέτειρα ίοέα πάντιον τ ώ ; συγνραμ-

μάτων τού Δίκενς. ή α ν θ ρ ω π ι ν ή μ ό ρ -

φ ω σ ι ς. 

Συμβαίνει εις τά έργα τ'̂ ύ μεγάλου μυθι

στοριογράφου τδ αύτδ,οπερ κα! εις τάς Ε κ τ ά 

κ τ ο υ ς " Ι σ τ ο ρ ί α ς τού Έδγάρδου Πόε, 

τού έξ Αρκτου Αμερικανού" ευρίσκει εις τδ 

πνεύμα τοσούτον πάθος (αν και πολύ δια^έρη) 

οπ:ρ δυσχόλω; ό ά/άγνωστης ΰποκλέπτει εις 

τήν επιδημίαν τών γνωμοδοτήσεων του. Ά λ λ ' 

ό Δίχενς τελευτα συγχινών, ώ ; ό Πόε,δπ ο; κάμη 

πιστευτάς κα! αληθείς τάς μάλλον ασυνήθεις 

φαντασίας. Ό ταπεινός εργάτης, ό δυστυ/ής 

επαίτη;, ό εγκαταλελειμμένος ορφανό;, μή παρα 

βλεπόμενοι υπό τού σκωπτικού συγγραφέως, 

προκαλούσι τον γέλωτα" πλήν γέλ'οτα,δστι; μ ε 

τατρέπεται με; ολίγον εις δάκουχ, ώστε ό 

•Λίγγραφεύ; δεικνύει ό'-'. ύπό τήν άθλίαν έκεί-

νην όψιν κρύπτεται καρδία αρίστη, κα! ψυχή 

αγαθή έτοιμη προς πάσαν θυσίαν κα! επιτήδεια 

εις πράςεις καλάς. Ο Δίκενς αρέσκεται πολλά-

χι; νά δεικνύη ώραίαν τινά γυναίκα ής ό βίος 

εποτίσθη πικριών κα! εινε μεστό; περιπετειών, 

αιτ·.νες δύνανται κα! λίθους νά συγκινήσωσι. 

Υπό τήν σεβασμίαν μορφή ν τού άγγλου 

λόρδου όστις θωπεύει τους κύναςτου, χα! βασα

νίζει τους ανθρώπους του, δεικνύει ό Δίχενς τό 

χοινωνιχόν εκείνο στοίχε ιον τής Μεγάλη; Βρετ-

Τανίας, τδ ΰπ>ρασπιζόμενθν δημοσίως :ήνέλευ-

Οερίαν τών λαών κα! έκδιώκον τή; οικίας του 

ί τον πτω/όν κα! ενδεή, ή τον υπηρέτην, όστις 

I οέν διαφυλάττει τδ υπόλοιπου τής άςίας αυτού 

ώ; ανθρώπου Αλτ,θής διερμηνεύς τών δυστη-

χούντων, ό Δίκενς δεν καλλιεργεί τά ελαττώ

ματα, άτινα συνοδ:ύουσ> τά τέ<να τής άγ>ο!ας 

«α! τής δυστυχίας κα! τών ταλαιπωριών εις 

&; διβτελούσιν άδιακόπως, άλλο άπεκδυόμενος 

τών κοινωνικών περ! τής άνθρωπότητος ιδεών 

του, τού ενδύματος μεθ' ού καθείς αναλαμβάνει 

τήν θέσιν του έν τώ κόσμω, θέτει εις έκτύπο)σιν 
τον καλλιτέ-^ν/,ν τής καρδίας κα! τον δυστηχή 
ενδεή. 

Ό «Γρύλλο; τής Εστ ίας» , ό «Νικόλαος 

Νιχλετύ», ή «Μικρά Δορρέτ», « B u r n a b y 

R u d y e » , « D a v y Copperf ie ld» , «Ol ive ro 

T w i s t » , « D o n b e y » , « M r . P i c h w i c h » , 

c «Ξενοδόχος τού Χοκονούρες τού Λονδίνου», 

οί ((Δύσκολο·, καιροί», ό «Μαρτϊνο; Χαζεουίρτ» 

και άλλα·, διηγήσεις εινε μεταπεφρασμέναι εί4» 

άπάσας σ'/εδόν τά; διαλέκτους, κα! σήμερον ό 

Δίκενς υπάρχει εις δλας τάς β'.βλιοθήκας τών 

φιλολόγων τής Αγγλίας, Γ α λ λ ί α ς , Γερμανία; ι 
Ισπανίας και Ιταλίας. 

Όπόσαι ώοαιότητες! όποια άγ/ίνθ'.α ! όποια 
φιλοσοϊία ! 

Οποίαν σκληράν χρηστοήθειαν κρύπτει εί: τδ 

βάθος τών εργ(.·ν -.•>, άτι·α καθώ; προκα— 

λούσιτόν γελοιτα, άποσπώσι συνάμα δάκρυα εύ" 

σπλαγ'/νία;! 

Ό Δίκεν; υπέστη κατά τχ πρώτα αύτιύ έ:η 

ϋπαοξιν δυστυ/ή άνέγνωσε τάς δυστυχ'ας εν 

τω πρακτική τον βίου βιβλίω κα! ε'.ς τούτο 

έγνώρισε κα! ά'έ~νωτε τόσον βαθέως τους δυ

στυχείς και αποκλήρου; τής ευμενούς τύ/ης" 

έν τω σταδ'ω του υπέστη πολλά, πλήν ταύτα 

όλα υπέστη καρτεριχώς κα! γεν/αίως. Αί λαμ

πηδόνες άς αναδίδει ή λάμψις τών εικόνων του 

έπ'./: :ουσι φώς εί; τήν καρδίαν τού άναγινώ-

σκοντος αυτόν. 

Ό γόνιμος συγγραφεύς tiyev εύρε ι έν τώ 

κοινωνικώ κόσμφ πρότυπον διά πάντας τους τύ

πους αυτού, Τδ σιάδιόν του ύπήιξε öpacχϋ. 

άλλά τεταραγμένον" ήναγκασμένος να ζητή τό 

στήριγμα, απεφάσισαν οπω: λάβη μέρο; εί; τήν 

σύνταξιν τής « T h e T r u e futl», εφημερίδος 

ριζικής τού Λονδίνου* μετά ταύτα εις τδν «Κα-

θρέπτην τής συνδ'.αλέςεω;» κα! βραδύτερον 

στενογράφος τή; « M o r n i g C h r o n i c l e » . 

Εκτοτε δοθέντος τού αληθούς αυτού φιλολογι
κού σταδίου εν τή ίφημερίδι ταύτη έδημοσίευσεν 
τά πρώτα δοκίμια, διά τού τίτλου «Σχέδια έπ! 
αγγλικού βίου κα! χαρακτήρες» ΰπδ τδ ψευδώ
νυμου Βότς, ε ικο.ο- ρν.ηθέντα ΰπό τού άγγλου 
γελοιογράφου Κρου/ο/ανκ. 
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Εν τοίς δοκιμίοις τούτοις τώ / φιλολογικών 

σπουδών του αποκαλύπτεται ήδη αν όχι άλλο 

ή ευφυΐα. Τοιαύτην δόξαν ώφειλε νά θη

ρευτή έν Αγγλία δ συγγραφεύς, δττις υπερβαί

νει τον δετυ,ον roO όχλου, τί.ς πληθύος εκείνης 

τών υπάρξεων, αΐτινε; διέρχονται τά έτη βλέ

πουσα», το όνομάτω/ έγκεχαραγμένον εις τά 

ιστορικά έγγραφα, υπερήφανοι οιά την άξίαν 

καί τήν έκτίμησιν, ή ; άπο/.α/ουσιν παρά τής 

κοινωνίας, ήν π'.στεύουσιν ότι θά όδηγήσωσι και 

Οά δΐ'ρθώσωσι. 

Αλλ ό Δίκενς απέκτησε τήν βάσιν τής μελ

λούσης θέσεως του, το δ/ομά του κατέστη δημο

φιλές και τά έργα του έξήγειρα·/ τήν περιέρ

γεια·/ και το/ ενθουσιασμό ν τού αγγλικού δ η 

μοσίου, δτε έγραψε τά πρώτα αυτού διηγήματα 

έν τή εβδομαδιαία έοημ, « Q l u b P i c h l l i c h » . 
/ 
Από τής εποχής εκείνης ή δημοσία γνώμη τον 

έθεώρει άξιον σύντροφον τού Βούλβερ. Αο*φ«λί-

σας θέσιν εύπορο·/, αναζητηθείς ύπό τών έχόο · 

τών χαί κληθείς υπό τού δημοσίου, ό Δίκενς 

έσκέφθη τον γάμον, δν έν βραχυτάτω ό ιασ-ή-

ματι συνήψε μετά γυναικός, ήτις ήτο πρότυπο·/ 

χάριτος και αρετής, τής κόρης τού δικηγόρου 

Χαογκάρτ, επιστήθιου φίλου τού Βάλτερ Σκώτ 

και τούΣεφρέϋ. Τά έργα τού διασήμου μυθιστο

ριογράφου έξηπλούντο πανταχού* έξηντλούντο 

μετ ολίγας ημέρας τής εκδόσεως των, καΐ έν 

βραχεί χρονικψ διαστήματι έβλεπον τόν ευτυχή 

συγγραφέα κύριο ν έκατοστύος χιλιάδων λιρών. 

Μεταξύ τών συμβεβηχότων τού βίου του ευρίσκε

ται εκδρομή τις εις βόρειο/ Λμερικήν, ένθα έ

μεινε δίδων δημοσίως μαθήματα τών έργων του, 

αίρων θριάμβους και προσελκύων τον θαυμασμό·/ 

πάντων. 

Μετέβη εις Ι ταλ ία / και τά αποτελέσματα 

ύττήοξαν τά αυτά, ως επίσης και έν Γαλλία. 

Έκ τών ταξειδίο/ν τούτων εύρε πλιίστα αντι

κείμενα δια τά περίφτ,μα έργα του. 

Μετά τινα καιρόν ΐδρυσεν έν Λονδίνψ, ενωθείς 

μετά τού Κ. Δίλ.κε τά « Ημερήσια Nix», όργα

νον ελεύθερον τής μεσαίας τάξεως τής Μεγάλης 

Βοετανίας, εις τήν διεύθυνσιν καί τήν σύνιαξιν 

τής όποιας αφιέρωσε τάς γνώσεις του καί τήν 

δραστηριότητα του* αλλ ή υπηρεσία αύτη τφ 
ήτο πολύ ενοχλητική και εγκατέλειψε τήν òt-
εύθυνσιν τού ούλλου, άναλ.αβών τό 1 850 τήν 
έκδοσιν τής εβδομαδιαίας εφημερίδος «House-
held W o r d s » , ή; ή έκδοσις έν βραχ'ί δια
στήματι ανήλθε·/εις 6 0 , 0 0 0 αντιτύπων. 

Τό 1852 έγραψε/ « Ιστορίαν τής Αγγλία;» 
δια παίόα;, έργον έμπορικόν μάλλον ή φ.λολο-
γιχόν, πλήν άναμϊίσβητήτου ωφελείας. 

Ό Κάρολος Δίκενς συνετέλεσε τά υ.άλ« 
καθ δν χρόνο·/ πρώτον κατά τήν θεμελίωσιν 
καί είτα κατά τήν άνάπτυξιν και διατήρησιν 
τής L i t e r a r j gui ld , εταιρίας συστηθείσης τψ 
1 8 5 1 , δπως συνδράμη τους δυστυχείς φιλολό
γους. Ημέρας τινά; πρό τού θ νάτου του—οτε 
ό δημοφιλής συγγραφεύς ήτο 58 ετών — είχε 
προετοιμάσει συμβόλαιο·/, δπως δώση σειράν ες 
εκατόν μελετώ/, δι' ας έμελλε νά λάβη 250 
χιλ. φρ. Ευτυχής έν τή εστία τής πνευματική; 
εργασίας, θωπευθείς υπό τής τύχης και κολαχευ-
θείς δσον τό δ/νατόν ευχαρίστως ήδύ-ατο να 
ύπάρχη διά τήν ιδίαν άγάπ^ν τού ανθρώπου, 
ό Δίκεν; υπεχώρησεν εις δεινήν νόσον. 

Έπ'ι τού επιταφίου λίθου έχαράχθη τό ε;ή; 
απλούν επίγραμμα: 

Κ Χ ΡΟΛΟΣ ΔΙΚΕΝΣ 
Γεννηθείς τήν 7 Φεβρουαρίου 1802 

Απέθανε τήν 9 Ίου/ίου 1870 

Απειροι είσιν αί εκδόσεις, α'ίτινες έγένοντο 
εις τά έργα του, άλλ ή μάλλον σημαντική α
ναμφιβόλως είνε εκείνη, ήτις αποτελεί μέρος 
τής «Συγκρίσεως τον άγγλ^ων συγγραφέων» τού 
Θαουχνίτζ. 

Αθήναι, 8 Νοεμβρ. 1 8 8 6 . 
ΣΤΥΛ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ 

( Εκ τού Ιταλικού.) 

Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΧΤΗΧ 

(Συνέπεια "Se προηγ. φυλλάδιον.) 

X V I I 

Η μαρκησία έποίησι μΟμφασμόν. 

— Δεν θά έχη ή ?ν έλ^άττωμα, κυρία, οτι ία 

έκδηλοι τήν φιλίαν της διά τρόπων ζωηρότα

των* θά άρχίση έν πρώτοις νά άσπάζηται τήν 

άκραν τής έσθήτός σας· κατόπιν τήν χείρα σας* 

είτα δε, εάν δεν τήν έμποδίσητε, θά ΰπερπλη-
ροί υμάς θωπειών. 

— Άλλα τούτο είναι λίαν όχληρόν! 

— Ποσώς· υπάρχουσι στιγμαι καθ' ας τά 
Αειχήμα<α τού πιστού κυνος εύχαριστούσι, τοτε 
οε τω προσφέρουσι τήν άκραν τού δακτύλου* 
ά/.λ' εάν τολμήση νά ρυπάνη τινά διά τών 
ποδών του ή νά τόν ά^ησυχήσιτ·,, τώ λέγουσι' 
Κάτω! Ούτω θά πράττητε και υμείς εις τήν 
Αίζαν. Αι ενός ευνοϊκού βλέμματος δπερ ενίοτε 
Οά τή ρίπτητε, αύτη θ άφοσιωθή προς υμάς 
ψυχή τε και σώματι, επωφελούμενη τών περί* 
στάσεων οπως ριφθή εις τό πύρ χάριν υμών. 

— Τούτο είναι εύάρεστον, άπήντησεν ή 
μαρκησία, /α'ι ήλλαξεν όμιλίαν. 

— Δεν θά δυνηθώμεν νά έπιβιβασθώμεν εις 
τό πλοίον, είπεν ή μαρκησία, πρό τής αύριον, 
ττώς θά όιέλθωμεν τήν ήμέραν ταύτην; 

— Εάν εύαρεστήσθε, είπεν ό Γεώργιος, θά 
χάμωμεν μίαν εκδρομή / εν τή θαλασσή μετά τό 
πρόγευμα. 

— Αριστα. 

— Λοιπόν έγώ υπάγω νά ευοω λέμβον. 

— Καί ό σύζυγος μου, είπεν ή μαρκησία^ 
πώ; είναι, ποιος τόν υπηρετεί; 

— Εις άραψ. 

— Δηλαδή εις μαύρος σχεδόν; 
— Μάλιστα, κυρία. 

— Καί ό μαρκίων είναι ευχαριστημένος; 
— Πιοτεύω, κυρία. 

— Α! κύριε Γεώργιε, τ'ι άνθρωπος εΐσθεί 

Ο νέος άνήρ εξήλθε χωρίς νά δώση τήν 

κατάλληλο·/ άπάντ/·;σιν εις τούς περιποιητικούς 

τούτους λόγους, 

Τού προγεύματος συμμεθείξεν ό Ραούλ ώς 
ομοτράπεζος. 

Ο μαρκίων ήνωχλήθη τό πρώτον, καί μετε
βλήθη διότι ύπεχώρησεν εις τόν ενθουσιασμό ν 

του' αλλά δεν ήτο έξ εκείνων οϊτινες άθετούσι 
τον λόγον των. 

Ο Ραούλ έκάθισεν απέναντι τής μαρκησίας 
ει; τήν τράπεζαν. 

Συνέβη δέ παράδοξο·/ τι κατά τήν διάρκειαν 
τού προγεύματος. Ο κύριος δέ Νουμέζ, αφού 

παρετήρησε τόν Ραούλ, κατέστη εύθυμος, έπερι-
ποιεΐτο τόν νεανίαν καί ώμίλει ούτω μεχ' οΐ-
κειότητος καί ώς ίσος πρό; ίσον. 

Ο Ραούλ έξήταζε μετά προσοχής τήν φυσιο
γνωμία·/ τού γέροντος κυρίου* εις τά χείλη αυτού 
έπλανάτο μειδίαμα δηλούν πολλά καί ουδέν 
λέγον. 

Ή μαρκησία ώμίλησε περί τής μελετηθεί-
σης εκδρομής, ό δέ σύζυγος της προφασισθείς 
δτιήν αδιάθετος, είπεν αυτή. 

— Ο κύριος Γεώργιος, θά σας συνοδεύσει 
ωραία μου, φρονώ δέ ότι καί ό τελειότερος ε ύ -
γ ε ν ή ς δέν θά εκπλήρωση κάλλιον αυτού τά 
καθήκοντα του. 

Ή μαρκησία έξεπλάγη, αλλά, γιιώσκουσα 
οτι ό σύζυγος της έκρινε καλώς τά πράγματα, 
δέν αντέτεινε. 

— Ηοίαν ώραν πρέπει νά ήμαι έτοίμη·ι 

ήρώτησεν αύτη. 

— Οταν θελήσετε, κυρία, είπεν ό Γεώργιος. 

— Τότε λοιπόν περί τήν 11 ην ώραν, είπεν 
ή μαρκησία. 

Και άπεχωρίσθησαν. 

X X . 

Μεζαζύ ουρανού χαΐ θαλάσσης. 

Ή Αννα-Μαρία Δέ Νουμέζ ένεδύθη διά τήν 
έκδρομήν μετά μεγ'άλης φιλοκαλίας. Ή φυσιο
γνωμία αυτής, άπολέσασα τό άγέρωχον δπερ 
ένε τύπου αύτη τοσούτω μεγαλοπρεπή χαρα
κτήρα, προσέλαβε τήν έκφρασιν τού ιδιότροπου 
καί πείσμονος. 

Εντελής τύπος, ώς πάντες εκείνοι οιτινε^ 

έπλάσθησαν διά τόύς ισχυρούς έρωτας, αύτη 

έκέκτητο άπαράμιλλον ωραιότητα, καί τήν 

πρωίαν έκείνην, μειδιώσα πρό τού κατόπτρου, 

παριστά άλ.ηθώς τήν ΐδανιχότητα! 

Τά πάντα έν αυτή είχον ύπερβάλλουσαν τήν 

χάριν καί τό γόητρον. 

Η βοστρυχώδης κόμη της έπαιζε μεμιγμένη 

μετά. τών ταινιών τού πίλου τις επί τών ώμω» 

αυτής, τό βάδισμα καί αί κινήσεις αυτής προέ-

διδον πλουσίους τύπους ευρύτατου σταδίου ήδυ-



294 
ο ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΌΣ 

παθείας' καί το έλαφρόν καί διαρανές ύφασμα 

δι' ου περιεβάλλετο, έκρυπτε τούς παρθενικού; 

αύτη; κόλπους δια λεπτότατου πέπλου όστις 

γονιμοποιεί την φαντασίαν τών φαύλων. 

Χαίρουσα, έβάδιζεν ελαφρώς και κατέθελγεν 

αυτήν το πρδ τών οφθαλμών της θέαμα. 

Ό λαμπρδς ήλιος έσπειρε τδ φώς και την 

χαράν επί τής αρχαίας πόλεως τών Φωκαέων 

καί τών προκυμαίων* μυριάδες πλοίων έν τω 

λιμένι διεσκόρπιζον έν τή παραλία νέφη ναυτώ/ 

πάσης εθνικότητος κα'ι ποικίλων στολών. Αί 

οίκίαι μέ τάς ποικιλοχρόους αυτών προσόψεις, 

έφαίνοντο οιονεί μειδιώσαι πρός τά πλήθη* αί 

κραυγαί, τά άσματα, οί θόρυβοι* ταύτα πάντα 

ήσαν εορτή δι* τήν δ'ρασιν και τήν άχοήν. 

Ή μαρκησία κατήρχετο πρδς τόν λιμέ>α ( 

ακολουθούσα αλιέα τινά, έπιφορτισθέντα παρά 

τού Ραούλ νά όδηγήση αυτήν ε!ς τήν λέμβον. 

Ο νεανίας είχε ν' απόκρουση σπουδαίαν δυ -

*χέρ·ιαν. 

Φροντιστής χθες, ομοτράπεζος τήν πριοίαν, 

κατώρθωσενά προσφέρη τόν βραχίονα του είςτήν 

κυοίαν Δε Νουμέζ" άλλ' αδτη δεν θα έπανήρχετο 

αρά *|f εις τήν θέσιν τής προτεραίας; 

Ο Ραούλ άγρυπνο; πάντοτε, προσεΐχε, κα'ι 

απέφυγε λίαν έπιτηδείως τήν άποτυ'/ίαν. 

Ούτως ή μαρκησία έφθασεν ει; τήν προκυ-

μαίαν χωρίς ουδέν νά ταράζη τήν φαιδρότητα 

καί τάς διαθέσεις αυτής, έκτος τής θλίψεως ήν 

έδοκίμαζε μή έχουσα παρ' εαυτή τόν όδηγόν 

της. Αύτη δεν είχεν ιδεί ή τού; βορείους λιμέ

νας, επομένως πολλά αντικείμενα τήν έξέπλητ-

τον. Αλλ ό Ραούλ δεν παρευρί σκέτο, ό Ραούλ 

έλειπεν αυτή, καί μυριάκις έμεμψιμοίρησε μέ • 

χρις ού φθάσ·;, εις τήν λέμβον. 
Ό Ραούλ έν τή λέμβω ανέμενε τήν κυρίαν 

Δέ Νουμέζ. 
Δεν ήτο πλέον ό αυτός. 

Ο κυνηγός τών λεόντων επανέλαβε τήν έλευ-

θερίαν του ανέκτησε τήν δύναμιν, τήν πλήρη 

άνεξαρτησίαν του. 
Η Αννα-Μαρία Δέ Νουμέζ έβλεπε τότε έ'να 

5νδρ«. 

Έξεπλάγη, άλλ' ή έκπληξίς τις διήρκεσεν 

επί μίαν μόνην στιγμήν. 

Έσταμάτησε διστάζουσα πρδ τής λέμβου, 

παλαί'.υσα μεταξύ τής έξεγειρομένης υπεροψίας 

χαίτης στιγμιαίας εκπλήξεως της" ή μαρκησία 

έξανίστατο έν εαυτή κατά τού αφελούς τρόπου 

δι' ού ό Ραούλ έτεινεν α υ τ ή τήν χεϊρά του' αλλ 

ησθάνετο ενώπιον της τύπον τολμηρόν καί έ-

νεργητικόν'έγένΞτο πάλη καί κατόπιν ανακωχή! 

Έστήριξε τήν χεϊρά της επί τής νευρώδους 

εκείνης χειρός ήτις τή προσεφέρετο, επήοησεν 

έν τή λέμβω κα'ι έκάθησε. Πάραυτα δέ ήσθάνθη 

δόνησιν αίφνήδιον καί ή λέμβος έφευγεν εττί 

τών υδάτων. 

Ό Ραούλ ήρπασε τάς κώπας" ό λεμβούχο-

άντί νά καθήση παρά τό πηδάλιον, άπελείφθη 

έν τή προκυμαία. 

Ή κυρία Δέ Νουμέζ, μή βροντίζουο-α περί 

τών λεπομερειών, κατά τήν συνήθειάν της , 

άφ δτου έκαθέσθη δεν έστρεψε τήν κεφαλήν 

πάσαν δέ τήν προσοχήν αυτής προσείλκυον τά 

μεγάλα κοιλώματα παρ οΐς διήρχετο. 

Οτε ή λέμβος προύχώρησεν έν τή θαλασσή, 

τδ άμφιθέατρον εΐ; τούς πόδας τού όποιου είναι 

ωκοδομημένη ή πόλ'.ς, έξετιλύσσειο έν ολη αυ

τού τή λαμπράτητι, μετά τών Κεριζωννυόντωκ 

αυτήν καί εκ τών υδάτων αναδυομένων νησι-

δρίων, τών λευκών καί πρασινοχρόων λόφων τη; 

καί τών κυανών έκ τών υδάτων ναπών. 

Οταν ή ψυχή προσβάλλεται ύπδ μεγάλου 

θεάματος, ζητεί έτέραν ψυχήν συμπαθητική·/ 

καί συμμεριζοαένην τόν θαυμασμόν της* ή μαρ

κησία λοιπόν έστράΐίη καί είδε τόν Ραούλ. 

Ούτος έμειδίασε μετά τινο; αδιαφορίας. 

— Τούτο είναι μηδέν, ειπεν, απαντών ΙΜ 

τήν άφωνον έρώτησιν τής νεαρά; γυναικός. 

— Είναι τοποθεσία μεγαλοπρεπής, έν τιό-
τοι;ί άνέκραξεν αύτη* παρατηρήσατε! 

— Οί δρμοι τού Μάρς-έλ-Κεμπίρ, τή; Αλ

γερίας καί τής Αρζέβης ΰπερέχουσι πολύ ταύ 

της* τδ πανόραμα τής ακροπόλεως τού Ιφ είναι 
τερπνότατον. 

— Πού είναι ή ακρόπολις τού Ιφ; 
— Ε κ 3 Ϊ κάτω! 
Η μαρκησία έστρεψεν δπω; ίδη. 

— Πώςΐ ειπεν αύτη, ό λεμβούχο; δέν ε ίναι 

μεθ ημών* 
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— Τόν απέπεμψα. 

— Αλλ ήμεϊ; γνωρίζετε νά διοικήσητε τήν 
λέμβον: 

— Κάλλιστα, ίσως δέ καί κάλλιον τού δο-
χιμοτέρου ναυτικού. 

— Ιδού ημείς μόνοι! ειπεν αύτη, μετά 
τόνου, παρέ/οντος άφορμήν εις πολλάς ερωτή
σει; και προδίδοντος αισθήματα αντίθετα μεν, 
αλλά συγκεχυμένα. 

Ό Ραούλ δέν έποόσεξεν εις τό επιφώνημα 

τοίτο' κατέθ:σε τά; κώπας, ήγέρθη καί ήνοιξε το 

ίττίον, εκάθισε παρά τό πηδάλιον κα'ι προσεκά-

λεσε τήν υιαρκησίαν νά στρέψη πρός αυτόν μεθ 

ύφους σ/εδόν επιτακτικού. 

Ακολούθως, προσέδεσε τά σχοινιά τού πηδα

λίου όπως μείνη ελεύθερος, έξήγαγεν έκ τής 

χαπνοθήκης του έν σιγάρον, ήναψεν αυτό, καί 

ίτηρίξας άτημελώς τόν αγκώνα αυτού επί τής 

λέμόου, ήρξατο ρεμβάζων. 

Ή συμπεριφορά αύτη υπερέβαινε πάν δριον. 
Η μαρκησία συνεστειλε τά χείλη. Αλλά τι 

να είπη; 

θύελλα έξεγείρετο έν τή καρδίια, τής νεαράς 

νυναικός'αί όφρεϊς της συνεσπώντο μία αφορμή, 

(••ία λέςιςμόνη ήδύνατο νάέπιφέρη τήν έκρηξιν. 

Ό Ραούλ άπέφυγεν επιμελώς νά προκαλέση 

αυτήν καί προσεποιεΐτο δτι βαθέως έρέμβαζε. 

Βαθμηδόν ή πόλις έκρύπτετο υπό τά ύδατα 
χαί έξηφανίζετο* τά νησίδρια μόνα έφαίνοντο 
έτι" τό δέ ζεύγος εΰρίσκετο ηδη έν πλήρει θα
λασσή . 

Ή μαρκησία ήν απαθής εις τάς εντυπώσεις 

τής εκδρομή; ταύτης* αντί νά παραδοθή εί; τάς 

αμελείς αυτής σκέψει; ας προκαλούσιν ή κίνη* 

κα'ι ό μονότονος ήχος τού κύματος, αύτη 

άνητύχει, έσκυθρώπαζεν, άπερκαρτέρει, καί 

|»ετά μίαν ώραν ανίας, διετίθετο νά διακόψω 

w,v τιωπήν, έκ τίνος πικράς σκέψεως ωθούμενη, 

ο Ραούλ ειπεν αυτή άποτόμω;. 

— Ιδού ενταύθα πρώτην φοράν έφόνευσα 

Τό επελθόν αποτέλεσμα ύπήρξεν αιφνίδιου 
MÙ βέβαιον. 

— Αλλά, κύοιε, σεις λοιπόν έχύσατε συ

χνά αίμα άνθρώπινον; άνέκραξεν ή μαρκησία, 
λησμονούσα τήν δργήν της. 

— Πολύ συ/νά! ειπεν ό Γεώργιος. 
Καί μετά ψυχρότητος. 

— Νομίζω, προσέθηκεν, δτι κατέβαλον δια 
τήςχειρόςμου τριακόσιους ή τετρακόσιους άν

δρας! Εις τήν Αφρική ν με όνομάζουσιν « Α π ο-

χ ε ο α λ ι σ τ ή ν » , 

Η μαρκησία έποίησε κίνημα φρίκης 

— Ό Ναπολέων, πρό αυτού ό Καίσαρ, προ 

τού Καίσαρος ό Α)έξανΟρος καί πρδ τού Αλε

ξάνδρου ό Σέσωστρις, κατέσφαζον έν μιόρ ήυ-έραρ. 

εκατοντάδας χιλ.άόων στρατιωτών, κυρία' καί 

δμω; τούς γίγαντας τούτου; τού φόνου οί άνδρε; 

λατρεύουσι καί αί γυναίκες επίσης. 

Είτα δε, ώ ; ομιλών καθ' εαυτόν, εΙπεν* 

— Έ γ ώ , δέν ενήργησα εισέτι ή In) μικρού 
σταδίου, αλλ υπομονή! 

Ή μαρκησία ήγνόει -.ί ν' απάντηση* αί εξο
μολογήσεις αύται έτάραττον καί κατετρόμαζον 
αυτήν. 

Ό Ραούλ, ήσυχος έβυθίσθη εις τούς ρεμβα

σμούς του. Αλλ ή μαρκησία μετ ολίγον έξή-

γειρεν αυτόν έκ τής θέσεως ταύτης. 

— Κύριε, ήρώτησεν αύτη, ποίον έπάγγελμ* 
μετήλθετε εις τήν Άφρικήν; 

— Τδ τού κυνηγού! Σάς είπον τούτο. 

Ό Ραούλ ήτο λακωνικός εις τάς φράσεις 

του' δέν μετεχειρίζετο πλέον τάς συνήθεις περι

ποιήσεις καί άβροφροσύνας. 

— Αλλ' οί κυνηγοί καταδιώκουσι τά πτηνά 

Χαί ουχί τούς ανθρώπους, υποθέτω. 

— Πλάνη, κυρία. 

Καί άνάψας έτερον σιγάοον. 

— Εις τήν Αφρικήν, ειπεν, έκτο; τού γαλ

λικού έδάφου;, τά πάντα κα;αδιώκθυσι χαί κα

ταδιώκονται* τά μεγάλα τρώγουσ·. τά μικρά 

μεταξύ τών κτηνών" μεταξύ τών ανθρώπων, οι 

ισχυροί διαρπάζουσι κα'ι φονεύουσι τούς αδυνά

τους. 

— Τούτο είναι ληστεία ! 

— Γμεις είπατε τούτο, κυρία. 

Και ποιήσας κίνημα τι περιφρονήσεως, είπεν" 

— Εκεϊ κάτω, πέραν τού γαλλικού εδάφους, 
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ουδείς υπάρχει νόμος· ουδεμία προστασία Οπερ 

του τιμίου άνθρωπου. Ημείς οί κυνηγοί, φίλοι 

τών μικρών, τών καταβληθέντων, προστατεύο-

μεν καΐ έκδικούμεν πάντας τους παθόντας, διότι 

τοιούτον ε ί ν α ι τό συμφέρον ημών, άλ,λως τε, 

τα αισθήματα μας ώθούσιν ημάς είς τούτο" α λ λ ά 

συνεχέστερον και εύχερέστερον φονεύομεν πολ-

λάς συμμορίας ώργανίσμένας στρατιωτικοί; ή 

συνισταμένας είς φυλάς. Κατά τό παρελθόν έτος 

πολλάς καλάς έπεχειρήσαμεν συμπλοκάς, επειδή 

δέ είχομεν υπέρ ημών τό ηθικόν μέρος και τό 

δίκαιον, ό αύτοκοάτωρ του Μαρόκου εδωρήσατό 

μοι δι' εκτάκτου απεσταλμένου μίαν σπάθην 

της τιμής και δέκα γυναίκας. 

— Δέκα γυναίκας 

— Τάς οποίας έδωκα είς φίλους. 

— II μαρκησία ήρπασε τήν λέξιν δι' ενός 

κινήματος τής κεφαλής παράφορου. 

Ό Ραούλ έξηκολούθησε μετά φλέγματος· 

— Ò γενικός διοικητής τής Αλγερίας μοι 

απένειμε παράσημον και ό βεης τής Τύνιδος μοι 

απέστειλε τό Νισάμ. 
— Τί λοιπόν είχετε πράξει; 
— Δώδεκα μόλις δντες έκυριεύσαμεν έν χ ω 

ρίον BÌVI Σνάσε κείμενον έν τ$ καρδία φυλής 

συγκειμένης έκ τριάκοντα χιλιάδων πολεμιστών" 

κατεσφάξαμεν δλον τόν άρρενα πληθυσμόν του 

μέρους τούτου, άπελευθερώσαμεν πέντε α ιχμα

λώτους έκ τών φίλο'νμας και τήν κόρην Αγά 

τίνος διατελούντος είς τήν ΰπηρεσίαν τής Γαλ

λίας, συνελάβομεν ενα μαραβούτ διαβόητον και 

όιήλθομεν έν πλήρει μεσημβρία τά περίφημα 

εκείνα δρη, περιεζωσμένα υπό δεκαπέντε χιλιά

δων Χαί πλ.έον έχθρων μή τολμούντων ουδέ να 

βήξωσι. 

— Διατί; 

— Εθεσα τό πιστόλιόν μου επί τού βύχένος 

τού μαραβούτ, όμόσας δτι θά διετήρουν τήν 

ζωή ν του εάν ά»ινον ήμΐν τήν δίοδον έλευθέ-

ραν, θά τόν έφόνευον δέ εάν άπηύθυνον ήμΐν τήν 

ελαχίστην ύβριν. 

— Καί ό μαραβούτ αυτός τί άπέγεινε' 

— Κρατείται i ìc τάς νήσους τής 'Αγίας 

Μαργαρίτας, έδώ πλησίον" έκατοντάκις ήν άξιος 

νά τουφεκισθή- άλλ' αί γαλλικα'ι άρχαί έσεβά * 

σθησαν τόν λόγονμου. Ολόκληρον τάγμα δεν ή-

δυνήθη νά άπε)ευθερώστ, τούς αιχμαλώτους, καί 

τό γεγονός τούτο προύξένησε μεγάλην έντύπω-

σιν, κυρίως δια μίαν λεπτομέρειαν. 
— Ποίαν; 

— Λπεκόψαμεν διακοσίας είκοσιν επτά κε

φάλας, τάς όποιας μετεκομίσαν εις Νεμουρ εντός 

καλάθων. 
— Οποία φρίκη! 

Ο Ραούλ περιεσνόπησε -μεθ' υπεροψίας τήν 

μαρκησίαν, καί 

— θά προσπαθήσω, είπε, νά μή διηγηθδ 

ύμΐν ουδέν έν τω μέλλ,οντι' έπίστευον δτι είσβΐ 
δλως άλλη. 

— Αλλά τούτο είναι θηριωδία. 

— Τί φυσικώτερον; Ή ώμότης είναι εν τω 

βάθει τής ανθρωπινής φύσεως ως ό ερως' άγαπί 

τις καί θωπεύει xò άγαπώμενον" μισεί καί κτυπά 

τό μισούμενον. Ιδού ό μέγας νόμος ό κυβερνών 

τά πάντα. 
— Διαμαρτύρ-μαι. 
— - Κατά τής αληθείας; 

— Αλλά, κύριε 
— Αλλά, κυρία, ό λέων, ώς τό άρνίον όταν 

κατασταθή κριός, είναι φιλόστοργος πρός τήν 

οίκογένειάν του καί τά έγκονα αυτού, σκληρό; 

πρός τήν λείαν του καί τούς αντιπάλους αυτού. 

- Ό άνθρωπος δέν είναι ούτε λέων, ούτε 

— Αδιάφορον! παντού δπου ή φύσις του δέν 

διεφθάρη, έλ,άτρευσε τήν έκδίκησιν. Παρατηρή

σατε, είς τήν Κορσικήν, τήν Ούγγαρίαν, τήν 

Ίσπανίαν καί έν τη ορεινή Ιταλία ή λέξι; 

vendetta (έκδίκησις) είναι ό νόμος τών άλχί-

μων καί ενεργητικών λαών" έκεΐ βυθίζοντ1. 

μεθ' ηδονής τήν μάχαιραν έν τ^ καρδία τον 

εχθρού. Αί έξησθενισμέναι φυλ.αί τής Ευρώπης, 

αϊτινες δέν έπίστανται πλέον ή νά έμπορεύων-

ται καί νά κυ/,ίωνται έν ταΐς ϋλικαΐς άπολϊ ύ-

σεσιν άπέβαλον τήν πρός τό μισεί ν δύναμ'.ν, 

άλλ' επίσης άπέμαθον τό αγαπάν καί δι'ίσχυ-

ρίζονται δτι είναι πεπολιτισμέ/α.! 
(ακολουθεί.) 

— — • r - i - o - i - ? - ? 

ΑΣΤΗΡ 
297 

ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΓ ΔΙΑΒΟΑΟΓ 

(' βχ τοΰ ΓαΛΛιχυϋ) 

Υπό Γ. Μ. Κ. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ . 

(Συνέχεια προηγ. φυλλαδίου,) 

— Φρονείτε δτι θά έπράττομεν καλ,ώς άφί-

νοντες αυτούς νά μεταβώσιν έπ'. τού πεδίου; ή-

ρώτησεν ό Βωτρού μεθ ίκανώς μακράν σιγήν. 

— Καί τίνι τρόπφ, παρακαλώ, ήθέλομεν 

ουνηθή νά τούς έμποδίσωμεν τής μονομαχίας; 

άντηρώτησεν ό Σουκαρριέρ. Δέν θά έλθωσι β ε 

βαίως νά έξαιτήσωνται τής ημετέρας αδείας 

όπως διασταυρώσωσι τά ξίφη των. 

— Αλλά, φίλτατε θειε, άπήντησεν δ Β ω -

τροΟ, πρός τούτο θα ήρκει νά μάθωσιν δσα πρό 

τίνος μοί ανεκοινώσατε. Τότε ό μεν Φρεδόκ θ ά-

πεποιεΐτο νά μονομαχήση μετά τού γαμβρού, 

όδ Εστελάν μετά τού πενθερού του. 

— Τό τοιούτο δέν μοί φαίνεται τοσούτφ βέ -

βαιον. Ο Έστελάν θά ΰπεχώρει ίσως, καίτοι 

τούτο δέν είναι μάλα θετικόν, καθότι εχει φ ο 

βέρας άφορμάς δυσαρέσκειας κατά τού ανθρώπου 

εκείνου, ων ή έξ αγχιστείας συγγένεια δέν θά 

έπιφέρη βεβαίως τήν λήθην. Ό Φρεδόκ δμως 

δέν θά έπίσχη εαυτόν δια τοσούτφ μικρά πράγ

ματα, διότι δέν αναγνωρίζει προσκόμματα. 

Σχεπτόμενος μάλιστα ώριμώτερον φρονώ δτι 

μεγάλως θά ηύφραίνετο άπαλλάττων τήν θυγα

τέρα του συζύγου μή ερωμένου υπ αυτής. Δυνά

μεθα δέ νά ειπωμεν μεταξύ ημών δτι, οΰτω 

πράττων, σπουδαίαν θ άποδώση ύπηρεσίαν πρός 

τινα γνωστόν μοι. 

Ο Βωτρού άνεσκίρτησεν. Η άποψις, ήν ό 

ίεΐος ΰπεδείκνυεν αΰτώ, ήν ίκανή νά σννταράξη 

τήν συνείδησίν του, ήτις ΰπηγόρευεν αύτφ νά 

προειδοποίηση έντίμως τούς εχθρούς του. 

— Ετι δέ, έπανέλαβεν ό Σουκαρριέρ, δέν 

δυνάμεθα απολύτως νά προδώσωμεν τδ απόρρη

τον τού Μωγάρ. Αυτός μοί τό ένεπιστεύθη, 

καί έγώ τδ ένεπιστεύθην είς σέ' άρχομαι δέ πι" 

στεύων δτι οιέπραΕα σφάλμα. Παραδίδων τι ί 

αυτό είς άλλους είναι τό αυτό ώς εϊ παοέβαινε 

τήν τιμήν. 

— Δέν είναι όμως παράβασις τής τιμής ε

πίσης τόν άφώμεν ν άλληλ,οσφαγώσι δύο άν

θρωποι, ών ό θάνατος αποβαίνει ήμΐν λυσιτελής; 

Τήν φοράν ταύτην ό θείος άνεσκίρτησεν εκ

πλαγείς έπί τη̂  τοιαύτη απλοϊκή γλώσση, τ ή 

έμφαινούση άριδήλως υψ^λόν αΐσθηυ,α. 

Η άφιλοκέοδεια τού Γούη συνεκίνει αυτόν 

έθαύμαζε μέν αυτήν, καίτοι μή αίσθανόμίνος 

τάς αύτάς λεπτότατα; τού μεγάθυμου εκείνου 

νέου, μετεμέλετο δ' ώς κοινοποιήσας αύτψ τά 

σφάλματα τού φίλου τουΜωγάρ. 

— Σύμφημι, είπεν, δτι θά ήν δια σέ ίππο-

τικώτερον νά έπίσχης τόν άντεραστήν σου καθ 

ή/ στιγμήν διατρέχει τόν κίνδυνον νά διατρηθή, 

κατά τήν κυρίαν σημασίαν τής λ,έξεως. Αλλά, 

τή άλ,ηθεία, δέν διαβλέπω τό μέσον. Ύ π ε σ χ έ -

θην τψ Μωγάρ νά τηρήσω σιγήν. 

— Δύναται νά σας άπαλλάξη τής υποσχέ
σεως σας. 

— Μά τήν πίστιν μου, φίλτατε, δέν θά 

υπάγω έγώ νά τω ζητήσω τό τοιούτον, Ό ίπ-

ποτισμός είναι πολύ ώραΐον πράγμα, αλλά δέν 

πρέπει νά έξωθήται πέραν τού δέοντος. Πώς 

διάβολον θέλεις νά υπάγω καί ν' ανακοινώσω 

τψ Εστελάν, δστις μ αποστρέφεται, τήν άληθη 

κοινωνικήν κατάστασιντής συζύγουτου;Ούδεμίαν 

θά (υοί έδιδεν άκρόασιν, αλλά καί άν μοί πα 

ρείχε τοιαύτην, μηδέποτε θά εστεργε νά πι-

στεύση δτι ή Μαγδαληνή δέν είναι δεσποινίς 

Μωγάρ. θ ά έπίστευεν δτι εξευρίσκω μύθον, ίνα 

τόν πείσω ν' άποχωρισθή τής γυναικός του. 

Ουτε δέ δύναμαι κατάήττονα )όγον νά τψγράψω 

έπιστολάς ανωνύμους, κατά τήν μέθοδον τού 

Φρεδόκ. Εν έπιλόγω, ας άπόσχωμεν. Ισως τά 

πράγματα λάβωσι τροπήν άλλοίαν τής ήν φαν-

ταζόμεθα, φρονώ δ δτι αί απρόοπτοι λύσεις 

εΐσί πάντοτε αί άρισται. 

Ό Βωτρού δέν έφαίνετο πειθόυ.ενος. 

— Ουδέν θά πράξω άνευ οριστικής αδείας 
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σας, είπεν" άλλ' ομνύω ύμϊν δτι, αν δ Εστελάν 

φονευθή, Οά έχω ελέγχους έπ! το") θανάτω του, 

και θ αποποιηθώ νά επωφεληθώ έξ αυτού. 

— Τουτέστι του Λ νυμφευθής τήν χήραντου; 

— Μάλιστα. 
— θ ά τήν ένυμφεύεσο δμως ασμένως, άν ό 

Εστελάν έθνησχεν ές ασθενείας, είτε τυχαίου 

συμβάματος; 

— Ναί. 

— Και δεν θά ώπισθοχώρεις ενώπιον τής 

αηδίας του νά είσαχθής έν τή οίκογενείοι Ύ -

βράνοου, του αύτοκαλουμένου Φρεδόκ; 

— Ο/ ι , διότι έρώμαι σφοδρώς τής Μαγδα

ληνής. Μικρόν δε μ ενδιαφέρει άν αύτη ήναι 

θυγάτηρ εύπατρίόου ή . . . 

— Η κακούργου. Είπας ήδη τήν λέξιν ταύ-

την. Οθεν είχον δίκαιον προβλέπω; δτι αί ά ρ -

χαί σου θά ύπεχώρουν, οπόταν επρόκειτο νά 

έφαρμοσθώσιν έπί τής ιδίας σεαυτοϋ περιστά

σεως. Απαρνείσαι αΰτάς πρίν τον αλέκτορα 

φωνήσαι, είπε γελών ό Σουκαρρέρ. Δέν σου 

μέμιοομαι όμως διά τούτο, και εύχομαι έ; δλης 

καρδίας νά όυνηθής ήμέραν τινά νά νυμφευθής 

τήν Μαγδαληνήν. Τούτο δέ τό εύχομαι μάλλον 

ή τό ελπίζω, καθότι ό σύζυγος της ζήσεται έπί 

μακρόν, έάν δέν καταπέση υπό τό ξίφος τού 

Φρεδόκ. Οταν εκείνος θ άποθάνη, σύ Οά ήσα^ 

ϊσο)ς στρατηγός . και οικογενειάρχης. 

— Ούοέτερον τούτων γενήσεται, διότι πρώ

τον μεν δεν Οά νυμφευθώ, είτα δέ πρίν ή κα

ταφθάσω τάς διαστέρους έπωμίδαο, θά μ επι

τυχή πιθανόν σφαίρα τις άπαλλάξουσά μέ τής 

ύπ /.ρξεως. 

— Μή τοιαύτας ιδέας, σέ παρακαλώ. Και 

εγώ αυτός έσχον παρόμοιας κατά τήν ήλικίαν 

σου ένεκεν αποτυχόντος έρωτος, ώς και σύ . . . 

έξηλείφθησαν δμως αύται... ώ ! και έξηλείφθη-

σαν ολοσχερώς. Εί/αι αληθές δτι ήμην από

στρατος λοχαγός, και δτι έμεινα άγαμος. Τούτο 

δέ μείζων έτι τυγχάνει λόγος δπως σύ διατήρη

σες την γενεάν. Οταν δέν θά δπάρχωσι πλέον 

Σουκαρριέρ, νά μείνωσι πάντοτε τίνες Βωτρού... 

δπερ και προτιμότερου. Οθεν μή ένασχολώ-

μεθα εις τό εξής περί τού παρόντος, και μή 

βασανιζώμεθα περί τού μέλλοντος. Αφώμεν τήν 

διεξαγωγήν πάντων έπί τήν θείαν Πρόνοιαν. 

Προσέτι δέ ή κατάστασις, έν ή'πάντες διατελοΰ-

μεν εξει πέρας. Εί:ε μονομαχήση ό Εστελάν, 

είτε μή, δέον νά λάββ όριστικήν άπόφασιν 

καθ δσον άφορα τήν σύζυγόν του. Ό Μωγάρ 

είναι έτοιμος νά τήν υποστήριξη, &;βούληται 

ν άντιστή, άφίνει δμως αυτήν έλευθέραν νά 

ενόώση. Τοιαύτη είναι ή κατάστασις. Ό κα-

κοδαίμων σύζυγος της δέν άνεφάνη άπό τής 

βραχείας συναντήσεως, ήν έσχε μετ αυτής, 

άλλ' άναμφίβολον υπάρχει δτι θ άναφανή. Ας 

άναμείνωμεν. Περί δέ τού Φρεόόκ, αυτός μηοό-

λως θά κίνν,θή, εκτός &ν διά λίαν απρόοπτου 

συγκυρίας μάθη δτι, καταδιώκων άπηνώς τον 

έχθρόν του, περιήξε τήν ιδίαν εαυτού θυγατέρα 

εις άπελπ.σίαν Εκ τούτου θ άπέθνησκεν άπό 

λύσσαν, δπερ δέν θά έπήνεγκε μεγάλην τινά 

άπώλειαν. Ούτως εχουσι τα πράγματα, φίλτατέ 

μο·. Γούη 

Ό θαλαμηπόλος τού Βωτρού διέκοψε τόν 

επίλογο; τής παραμυθητικής ταύτας ομιλίας, 

κομίζων τψ κυρίωτου έπισκεπτήριον έπί δίσκου. 

— Ό Μέτελλος! έψιθύρισεν ό νέος μετά τήν 

άνάγνωσιν τού ονόματος τού έπισκέπτου. Ερχε

ται πιθανόν νά μοί λαλήση περί τής πωλήσεως 

τής συλλογής τών περιέργων μου. Μοί επέρχε

ται επιθυμία νά μή τον δεχθώ. 

— Και διατί τάχα; άνέκραξεν ό θείος. Εί

ναι ευχάριστος νέος, πρός δν οφείλω εύγνωμο-

σύνην, διότι άνευ αυτού θά έξελαμβάνομεν μέχρι 

τούδε τόν Φρεδόκ ώς άβλαβλές πλάσμα. Είτ« 

δέ διά τού άξιαγάστου τούτου δημοσιογράφοι» 

μανθάνει τις πάντοτε νέας ειδήσεις. Επειδή 

καΐ είναι έμπλεως πληροφοριών, έχω μεγίσ:ην 

ανάγκην νά λάβω τοιαύτας, καθότι πρό οχτώ 

ημερών διατελώ ώ ; ασκητής κατάκλειστος. 

— Είσαξέ τον, είπεν ό Βωτρού τ ψ θεράποντι 

του. 

Μετά έν λεπτον ό Γουσταύος Μέτελλος επέ

δειξε τήν εύφυά και χαρωπόν αυτού μορφήν, 

<ο«ιδουνθεΐσαν έτι μάλλον έπί τη δψει τού Σου

καρριέρ. 

φαιδρ 
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— Συνταγματάρχα, ύπερν^αίρω επί τή συν

αντήσει σας, είπε μετά τάς ΰπο χρεωτικάς χει

ραψίας. Κομίζω τω «ιλτάτω άνεψιώ υμών τήν 

άπάντησιν τού αγοραστού του.. .αγαθού τίνος 

νέου έπαρχιώτου, δν μοί έσύστησαν, και όστις 

μέλλει νά έγκαταστή έν Παρισίοις, δπω; επ ί 

δειξη κομψότητα. Άπλοίκόν τεκνίο;! Δέν τω 

δίδω καιρόν περισσότερου τών έ: μηνώ', δπως 

κατασπατάληση τάς οικονομίας του. Παραδέχε

ται τά έπιπλα, συμπεριλαμβανόμενο; και τών 

τεχνουργημάτων, αν ό Βωτρού συγκατατίθηται 

ν» τώ εκχώρηση πάντα άντί τεσσαράκοντα χ ι 

λιάδων φράγκων, ατινα θ' άπ;τίσ^ τοις μετρη

τοίς. 

— Δέχομαι τήν ποότασιν, άπήντησεν ό 
Βωτρού. 

— Δέν θ άπολέσης ή χιλιάδα μόνον λου-
δοβικείων. Είναι έξαισία ύπόθεσις αΰ:η, είπεν 
είρωνικώς ό Σουκαρριέρ, 

— Υποθέτω, επανέλαβε γελών ό Μέτελ

λος, δτι άν είχετε πρός έκχώρησιν επίσης νεά- . 

νιδά τίνα έξ εκείνων, α'ίτινές περιέρχονται τα

κτικώς τήν λίμνην άπό τ:Γ>ν τεσσάρων μέχρι 

τών έξ, θά τήν ελάμβανε και ταύτην, αρκεί 

μόνον νά ήναι τού ουρμού, 'Λλλά, φίλτατε, 

σπουόαίως λοιπόν άπεφάσισας νά καταταχθής 

ως εθελοντής; 

— Είναι γεγονός τ?τελεσμένον. 

— Λυπούμαι διά τδ τοιούτο, διότι δέν θά 

σάς έπανιδω πλέον ή κατά τήν έπάνοδόν σας . . 

μετά έν ή δύο έτη . . .άλ)ά κατά βάθος θ^ωρώ δτι 

έχετε μέγα δίκαιον ν' άναχωρήσητε. Οί Παρί-

σιοί εΐσιν δχληρότατοι. Τά πολιτικά μ άπελ-

πίζουσιν, ή φιλολογία μ' ενοχλεί, τά δέ ημε

ρήσια νέα κατήντησαν τοσούτφ σπάνια δσω και 

τά ύδνοι. 

— Πώς! είπεν ό συνταγματάρχης, οΰτε έν 
(«άνδαλον ν' άπογευθώμεν.,.θέλω νά είπω: νά 
«τυπώσωμεν; 

— "θ^ι, μά τήν πίστιν μου! Απεναντίας, 

τ» νεώτερα τής ημέρας εΐσί γεγονότα ηθικά. 

Έπί παραδείγματι: ό κ. Διαμαντής συνεφιλιώθη 

μετά τής γυναικός του. 

— Ω! ώ! μ' εκπλήττετε μεγάλως. Δέν έ -

φρόνουν αύτό·' τοσούτω άνεξίκακον. Τήν παρελ-
θούσαν έβδομάΐα έ) εγεν Sci θά φονεύση δλον τόν 
κόσμον. 

— Ούδένα θά φονεύση πλέον. Η μετά τού 

διαφθορέως μονομαχία έναυάγησε, φρονώ δ' δτι 

δ Βουσερώλ ουδαμώς όυσηρεστήθη έκ τούτου, 

καθότι ουδέν απολύτως διέφθειρε, πρός δε έμε-

ρίμνα και περί τού δέρματος του. Οθεν άνε— 

χώρησεν εις Διέππην συμπαραλαβών μετ' αυτού 

και τόν Ζιράκ. 

— Καλό; των κατε;όδιον! είπεν ό Σουκαρ

ριέρ, δστις μετρίαν έτρεφεν ύπόληψιν πρός τούς 

δύο εκείνους λ ε σ χ ί τ α ς. 

— Ά λ λ ' δ , τ ι έπί μάλλον Οά σας έκπληξη 

είναι δτι τό ανδρόγυνο·; τού Βουλεβάρτου Μομ-

μορανσύ μέλλει νά έγκαταστή εις Μεξικόν. Δέν 

θά δώσωσιν εις τό εξής εορτάς έν τή έπαύλει, 

διότι τήν πωλούσι;. U Κυρία ίπανήλθεν εις 

τήν ευθείαν όδόν έπαυσε πλέον τάς πολυτίμου; 

στολάς, και άφιερώθη εις τήν 'Αγ. Μο;σσελί-

ναν. Ό σύζυγο.-, συγκινηθείς έκ τής τοιαύτης 

αύταπαρνήσεως, τή συνεχώρησε τά πάντα, και 

έκκαθαοίζει τάς έν Γαλλία υποθέσεις του, δπως 

συμπαραλάβη αυτή; εις χώραν, έν ή δέν άνα— 

γινώσκεται ό Π α ρ ι σ ι ν ό ς β ί ο ς,και ένθα οί 

κομψευόμενοι εΐσιν άγνωστοι. Οί σ^μριλιωθέν-

τες ούτοι σύζυγοι θά διαβιώσωσιν εκεί πέραν ώς 

αγαθοί άστο'ι, και ή ιστορία θά λήξη ίσω; ώ ; 

καταλήγουσι συνήθως τά παραμύθια. 

— Και διατί όχι; Αυτή ή Κυρία Διαμαντή 

δέν έβαινεν έπί τής ευθείας οδού, άλλ' εικάζω 

δτι δέν είχεν εισέτι αφηνιάσει. Ο σύζυγος έπέ-

σχε τούς χαλινούς, και έπραξε κάλλιστα. Η 

αλλαγή δέ τού αέρος θά ίαση τήν γυναικά του · 

— Αδτη είναι ή ευτυχία, ήν εύχομαι αύ -

τοϊς. Οταν δέ σάς είπω δτι ό Ραγκούζ θά προ-

σαχθή ενώπιον τού κακουργοδικείου μετά τρεις 

μήνας - δτι ό Βραζιλιανός τής 'Αντωνίας παρα

πονείται δτι δίν ευρίσκει πλέον καταθέτας έν τη 

λέσχη, και διανοείται νά ύ.τοστρέψη εις τήν 

πατρίδα του, δπερ δέν θά ήν ουδόλως ευχάριστο; 

διά τήν Τζιτζίκαν' δτι ή γραία Ροζίνα Βιλ-

λεμδμβλ αναζητεί συνεταίρον δπως έπαναλάβη 

τάς τοχογλυφικάς εργασίας τού ήδη μνησθέντος 
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Ραγκούζ.. .θά ήναι παν ο,τι γινώσκω, καί θά 

εξαντλήσω τά νεώτερα μου. Ηδη δέ, συνταγ-

ματάρχα, δίκην άμοιβαιότητος, θά μοί παρά-

<*χητε τήν χάριν νά μοί είπητε τίνι τρόπψ κα

τέληξε τδ της παρελθούσης κυνήγιόν σας. 

— Τδ κυνήγιόν μου; 

— Γινώσκετε περί τίνος σας λέγω...περί 

τής γυναικός μέ τον πέιτονα. Εξεγείρας έγώ τόν 

λαγωδν, έπεθύμουν νά μάθω αν τόν κατεδιώξατε. 

Π έρώτησις αύτη εις μεγίστην ένέβαλλε 

δυσχέρειαν τόν Σουχαρριέρ, ^ουδόλως έφιέμενον 

νά καταστήση γνωστάς τω Γουσταύω Μετέλλω 

τάς υποθέσεις τού cpíλoυ του Μωγάρ. Διενοεΐτο 

καθ' εαυτόν δτι, αν ό Φρεδόκ ή ό 'Εστελ,άν 

παρήγον θόρυβον, αί εφημερίδες θά έπληροφο-

ρούντο πάντοτε ταχέως. 

Συγχρόνως δμως δέν άπηρέσκετο μανθάνων 

δτι επί τού παρόντος αί εφημερίδες ουδέν έγί-

νωσκον. 

— Μάλιστα, μάλιστα, είπε, κατώρθωσα νά 

φθάσω μέχρι τού αγενούς εκείνου ανθρώπου, τού 

βομβοβολοίντος ημάς δι επιστολών ανωνύμων, 

και δστις άνωμολόγησε τά πάντα. 

— Αληθώς ! Εσεται άδιακρισία μου, αν 

σας ερωτήσω τις είναι; 

— Αστός τις, δν ό κ. Μωγάρ άλλοτε ποτε 

παρεπίκρανε, και όστις έξεδικήθη κατά δύναμιν. 

Τω άνέφερον τάς πράξεις του, και υπεσχέθη νά 

μή τάς έπαναλάβη. Υποθέτω δτι δέν ελάβετε 

νέας καταγγελίας; 

— Ούδεμίαν. Ω! τώρα πλέον δέν θά τολμή-

ση, διότι γινώσκει δτι μέλλει νά περιπλακή 

μεθ υμών, συνταγματάρχα, και δέν χαίρετε 

φήυην λ.ίαν ευχερούς ανδρός. 

— Εντούτοις ειμί έκ φύσεως πολύ μειλί

χιος, μόνον δ ενίοτε άπόλλυμι τήν υπομονήν. 

'Αλλ,ά δέν θά ευρεθώ πλέον είς τοιαύτην δοκι-

μασίαν, αφού και έτελείωσα, χάρις ΰμϊν, μετά 

τού αχρείου εκείνου, τού επιτιθεμένου κατά τών 

αρίστων φίλων μου. 

— θετικώς, έσχον άγαθήν ΐδέαν νά παρα

κολουθήσω τήν παχύσαρκον έκείνην οίκοδέσποΐ-

ναν μέχρι τής ενάρξεως τής οδού Βράχου. Σας 

εφερεν έτι μακράν; 

— Οχι πολύ μακράν, κατ' εύτυχίαν! Ού-

δεμίαν αισθάνομαι κλίσιν πρόν τό επάγγελμα 

τού παρακολούθου. 

— Ο άνθρωπος σας λοιπόν κατοικεί εις τήν 

αυτήν μετά τού Φρεδόκ συνοικίαν; 

— Ναί.. .νου ίζω, έψιθύρισεν ό Σουκαρριέρ 

ίκανώς παρενοχλούμενος έκ τής συνδιαλέξεως 

ταύτη:, τής θιγοιίσης άκροσφαλές ζήτημα. 

— Τού λόγου γενομένου περί τού άξίι 

αυτού Φρεδόκ, έπανέλαβεν ό Μέτελλ,ος, δέν 9i 

φαντασθήτε έν συνοδεία τίνος τόν συνήντησα; 

— Μετά τής οικονόμου του ίσως. 'Εν τρ 

ΐδιότητι αύτεύ, ώς γέροντος άγαμου., δέον vi 

εχη οίκονόμον. 

— Είς πολλ,ώ χείοονα ταύτης. Ητο μετά 

τίνος αίθιοπίδος. 

— Αΐθιοπίδος! έπεφερεν ό συνταγματάρχη^ 

πλ,ήρης ήδη υπονοιών. 

— Και γραίας μάλιστα! Αν ήτο τούλάχι 

στον νέα ..επειδή καί ό Φρεδόκ είναι ανθηρός 

έτι.,.θά έλεγον δτι εχ·ι αλλόκοτους ορέξεις. 

Αλ,λά δέν υπάρχει διδόμενον νά βασισθή τις έπί 

τοιαύτης ερωτικής έξηγήσεως. Τό συνοδευόμενον 

πλ,άσμα φέρει τουλάχιστον πεντηκονταετή τ, 

λικίαν. Τό έριον τού κρανίου του είναι πάλλευ· 

κον. Φαντάσθητε είδος πιθήκου άποπεμφθέντο; 

τού Ζωολογικού Κήπου. Καί κακοενδεδυμένη! 

θά έκέρδαινέ τις χοήματα επιδεικνύων αυτήν 

εις τήν πανήγυριν τού Σαίν-Κλού. 

— Είναι πολύ παράδοξον. Ο Φρεδόκ, όστις 

είναι αυτή ακρίβεια, νά έκτεθή δημοσία με* 

αΐθιοπίδος!.. .Εικάζω δτι δέν έστηρίζετο επί 

τού βραχίονός του; 

— Οχι, αλλ έβάδιζον παραπλεύρως αλλή

λων, καί συνδιελέγοντο μετά ζωηρότητος x»l 

έξάψεως. Ό Φρεδόκ ήν προφανώς ΰπερηρεθισμέ-

νος* έλάλει μεγαλοφώνως καί έχειρονόμει, «[ 

ενδείξεις δ αύται εΐσιν δλως αντίθετοι προς τάς 
»fr ι 

εςεις αυτού. 
(ακολουθεί·) 
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Ο ΝΈΣΤΕΥΤΗΣ ΣΟΥΤΣΒΣ. 

Ό παράδοξος ούτος άνθρωπος περιηγήθη επί 

πολλά έτη έν τή Αφρική' εκεί δέ άνεκάλυψε 

χόρτον τ*, ή μάλλον διάφορα χόρτα, εκ τού χ υ 

μού τών οποίων κατασκευάζει ποτόν δυνάμενον 

ν αναπλήρωση πασαν τροφην. Κατ αρχάς ο 

Σούτση; έξελήφθη ώς φρενοβλαβής καί δις μά

λιστα έκλ,είσθη έν τφ φρενοκομείω" άλλ,' είτα 

οί ιατροί είδον δτι αυτός δέν είναι τρελλ,ός καί 

ότι εμπράκτως δύναται ν απόδειξη τήν άλήθειαν 

τών λεγομένων του. Ενήστευσεν επί τινας ημέ

ρας και έν τή γενεθλίω του πόλει τή Φόρλη, 

χαί οί επιστήμονες δέν ήδύναντο νά έννοήσωσι 

τί συνέβαΐ/εν' ήρξαντο δμως σκεπτόμενοι δτι 

ιχάτι έκτακτον συμβαίνει» . Ό Σούτσης έκήρυξε 

πανταχού δτι θα ύποβληθή είς νηστείαν τριά" 

χοντα ημερών υπό τ ή ν άγρυπνον έπιτήρησιν 

Είοικής έξ ιατρών επιτροπής δπως απόδειξη δτι 

ούναται ό άνθρωπος νά ζήση άνευ τροφής, Έ -

ίχηματίσθη πράγματι ή επιτροπή καί τό πεί-

ραμα ήρξατο έν Μεδιολάνοις. Νυχθημερόν έπε-

ττ,ρεϊτο ό νηστεύων. Εναλλάξ ήγρύπνουν παρά 

τό προσκεφάλαιόν του οί ιατροί ή συνώδευον 

αότον έν τω περιπατώ. £Η περιεργία τού επι

στημονικού κόσμου καί παντός ανθρώπου ηΰξανε 

χαΟ' δσον παρήρχοντο αί ήμέραι καί ό Σούτσης 

έζ',ι έχινεϊτο, έτρεχεν, εγυμνάζετο, έκολύμβα. 

Καί αληθώς εις πάντα ταύτα τά γυμνάσια ύπε-

βάλλετο ώς άνθρωπος τρώγων καί πίνων καί 

ίιγιώς έχων ώ; οί λοιποί τών ανθρώπων. Ιδία 

εξέπληξε τούς πάντας ή ρώμη καί ή δεξιότης, 

»ς ανέπτυξε κολυμβήσας επί τρία τέταρτα τής 

ωρας έν τ ιν ι μεγάλη τής πόλεως δεξαμενή καί 

άλλοτε έκτελ,έσας γυμνάσια κοπιώδη καί δυσ

χερή. Καθ' δλην τήν Ίταλίαν ό Σούτση υπήρχε 

τό άντικείμενον τής γενικής περιεργίας, κατά 

ίχατοντάδας δέ προσήρχοντο οί κάτοικοι δπως 

ίόωτιν αυτόν. Καί έκ τού έξο>τερικού μετέβησαν 

πολλοί, εδέησε μάλιστα επί τέλους νά όρισθή 

τίμημα εισόδου, τό δέ προ'ίόν τού εκτάκτου τού

του θεάματος έδίδετο εις τι τών φιλανθρωπι-

*ών καταστημάτων τής Ιταλίας. Ό Σούτσης 

Χ«θ δλον τό διάστημα τής νηστείας του έπινε { 

μόνον ύδωρ τού Βισύ ή ύδωρ βρασμένον. Τό 

βάρος τού σώματος του ήλαττώθη κατά 13 χι

λιόγραμμα. Οτε ήρξατο τής νηστείας έζύγιζεν 

6 1 χιλιόγραμμα, δτε δ' έπεράτωσεν αυτήν έζύ-

γιζε μόνον 4 8 ' πλήν, διετήρει σώας τάς δυνά

μεις του. ΌΣούτσης δεν άποκαλ,ύπτει τό μ υ 

στικόν του, επί τού παρόντος τούλ,άχιστον. 

Απόφασιν έχει νά φάγη καί νά πίη καλώς 

επί δύο μήνας δπως άνακτήσηται τό άπολεσθέν 

βάρος τού σώματος του, είνα δέ μεταβήσεται 

είς Παρισίους ή Λονδϊνον δπως ΰποβ/,ηθη' εις 

νίαν δοκιμασίαν, καί μετά ταύτα είς Νεαν 

Ύόρκην δπως ύποστή καί τρίτην δοκιμασίαν. 

Ή άνακάλυψίς μου είναι λίαν σπουδαία, είπεν 

εις τούς άνταποκριτάς διαφόρων εφημερίδων 

έρωτήσαντας αυτόν περί τούτου, ή εφαρμογή 

αυτής έν τή ιατρική καί τή χειρουργική θ' 

άνατρέψη ίσως πολλάς θεωρίας καί έσται έν 

πάση περιπτώσει ώφελιμωτάτη διότι θά χρη-

σιμεύση πρός θεραπείαν πολλών ασθενειών. 

Φρονεί επίσης δτι έσται ωφέλιμος πρός θερα

πείαν καί τών επιδημικών ασθενειών. Σπου

δαιότατη δμως είναι διά τούς θαλασσοπόρους 

καί τούς περιηγητάς. Τού λ,οιπού δύναται τις νά 

εξερεύνηση ακινδύνως σχεδόν τό κέντρον τής 

Αφρικής ή τόν βόρειον πάλον, διότι δεν θά έχη 

ανάγκην νά φροντίζη περί τροφής επί πολλάς 

εβδομάδας. Επίσης σπουδαία διά τάς πολ,ιορ-

κουμένας πόλεις ή τόν έν εκστρατεία στρατόν. 

Δύναται τις διά τής άνακαλύψεως ταύτης, προσ-

έθηκε, νά νηστεύση καί πλέον τών τριάκοντα 

ήμερων,αλλ είναι άνάγκημετά τήν παρέλευσιν 

τού χρονικού τούτου διαστήματος νά διακόψω 

έπ' ολίγον τήν νηστείαν καί λάβη γάλα ί 

ζωμόν δπως βρέξη τάς μεμβράνας τού σώματος 

καί καταστήση αύτάς ίκανάς νά δεχθώσι μετέ-

πειτα τας τροφας. Οτε ήρωτησαν αυτόν οι 

άιίταποκριταί διατί δέν πωλεί τό μυστικόν του, 

άπήντησεν δτι αναμένει νά πεισθή έκ τών δια

φόρων πειραμάτων του δλ,ος ό κόσμος καί τότε 

θά προτκσλέση τούς αντιπροσώπους πάντων τών 

κρατών καί θά προτείνη αύτοϊς νά τοις απο

κάλυψη τό μυστικόν του. 

- - Ύπό ποίους"δρους; 
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— Δεν πρόκειται περί χρημάτων, και ούτω 

θ αποδείξω, είπεν ό Σούτσης, μέχρι τίνος βαθ

μού επιθυμώ να ευεργετήσω την ανθρωπότητα. 

— Αλλά διατί δέν υποβάλλεις και άλλο 

πρόσωπον εις την μέθοδόν σου ταύτην και δέν 

καθιστάς από τούδε κα! άλλους ικανούς νά ζ ή -

σωσιν άνευ τροφής; 

— Τό μυστικόν μου δέν έγκειται μόνον έν 

τφ ποτψ, δπερ έ)αβον πριν ή υποβληθώ είς τήν 

δοκιμασίαν ταύτην, άλλ είς τόν τρόπον τού 

παρασκευάζειν τδ σώμα δια τήν νηστείαν. . . 

Ο Σούτσης έσιώπηοε* δέν ηθέλησε νά είπη 

πλειότερα ουδέ ν απάντηση είς τάς λοιπάς 

ερωτήσεις, ας οί άνταποκριτα! απέτειναν προς 

αυτόν. Εν γένει δέ αρνείται πάντοτε νά έξη-

γηθή περισσότερον και δτε παρεκλήθη νά έκθεση 

τδ μυστικόν του εγγράφως και νά έμπιστευθη 

τήν έκθεσιν ταύτην έσφραγισμένην έν! τών 

επιστήθιων φίλων του ή ίατρικώ :tvi σωματείφ 

μη αποθνήσκων αίφνης συναπέλθη τού κόσμου 

τούτου μετά τής θαυμαστής άνακαλύψεώς του ό 

Σούτσης δέν εδέχθη άλλ αμέσως έστρεψε τήν 

συνδιάλεξιν είς άλλο άντικείμενον. Σημειωτέον 

δτι κατά τδ διάστημα τής νηστείας ό Σούτσης 

έλαβε διαφόρους έπιστολάς κα! τηλεγραφήματα 

παρά προσώπου ενδεών, άτινα παρεκάλουν α υ 

τόν νά τους διδάξη τόν τρόπον τού ζην άνευ 

τροφής" υπάλληλος τις τού τηλεγράφου έπεμ-

ψεν αυτφ τό έπόμενον τηλεγράφημα. «Μέ έπαυ

σαν" στερούμαι τών πάντων* θ' αποθάνω έκ 

πείνης. Σώσόν με .» Εννοείται δτι ό Σούτσης 

ούδεμίαν εδι,δεν άπάντησιν είς τα τηλεγραφή

ματα κα! τάς έπιστολάς ταύτας. Ή τριακονθή-

μερος προθεσμία έληξε τή πρωίε·. τής 6/18 

σεπτεμβρίου. Δύο ώρας πρό τϊίς λήξεως ή έξ 

ιατρών έπιτηρητική επιτροπή συνεκρότησεν 

Ιχτακτον κα! έπιβλητικήν συνεδρίασιν. Αί 

παρακείμενοι αίθουσαι έβριθον κόσμου, παρ' ω 

πολλά! κυρία·.. Ενώπιον συμβολαιογράφου άνε-

γνώσθη λεπτομερής έκθεσις τών ιατρών, είτα 

συνετάχθη πρακτικόν, δπερ υπέγραψαν πάντα 

τα μέλη τής επιτροπής. Τδ παριστάμενον πλή-

8ος έχειροκρότησεν ενθουσιωδώς τάς δηλώσεις 

τών ιατρών. Αμέσως μετά ταύτα ό Σούτσης 

εξήλθε τού δωματίου του κα! άφού πάντες συν-

εχάρησαν θερμώς αύτφ έλαβεν ολίγον ζωμόν· 

Τή μεσημβρίορ έγευμάτισε μετά πολλής ορέξεως. 

Τό γεύμα του συνέκειτο έκ ζωμού μετά σεμ,ιδά-

λεως, τριών τριχιών (anchois) , κρέατος ψητοί, 

ενός άλλου φαγητού κα! μιάς φιάλης καμπανί-

του. Τό δεϊπνόν του υπίρξεν έτι πλουσιώ-ερον. 

Κατά τό διάστημα τής νηστείας του έπιεν 7 

χιλιόγ. ύδατος Βισύ, 12 χιλ. Γιάννου κα! 16 

χιλ. καθαρού ύδατος. Ο Σούτσης είναι 35 ετών 

τήν ήλικίαν, ισχνός τό σώμα κα! μέτριος τό 

ανάστημα. 

Εφημερίς τις τών Μεδιολάνων γράφει δτι 

επιτροπή ιατρών τών Παρισίων υπέβαλε τω 

Σούτση τήν έπομένην πρότασιν. Προσφέρει αύτώ 

100 ,000 φράγκων δπως ΰποστή νέαν δόκιμα, 

σίαν τεσσαράκοντα ημερών έν τινί τών νοσοκο

μείων τής γαλλικής πρωτευούσης. Αντ! τούτου 

δμως οφείλει νά γνωστοποίηση τά συστατικά 

τού ποτού του λαμβάνων έγγύησιν δτι έξασφα-

λισθήσεται αύτψ τό προνόμιον. Είς τήν δοκι

μασίαν ύποβληθήσονται κα! δύο άλλα πρόσωπα 

άφού παρασκευασθώσι δι' αυτήν κατά τήν μέθο

δόν τού Σούτση. 

Οί φυτοφάγοι.— Πλήν τού συνεδρίου τών 
άνατολιστών έν Βιέννη συνήλθεν επίσης κα! 
συνέδρ.ον τών λεγομένων φυτοφάγων. Γνωστόν 
δτι ή αΐρεσις αύτη απορρίπτει τό κρέας κα'. 
πάσαν άλλη ν ζωτικήν ούσι'αν ώς τροφήν τού 
ανθρώπου, περιορίζεται δέ τρεφόμενη διά φυτι
κών ουσιών. Πολλούς ήδη αριθμεί οπαδούς ή 
τοιαύτη δίαιτα* συνήλθον δ' έν Βιέννη αντι
πρόσωποι κύριοί τε κα! κυρία·, έκ πάσης τής 
Γερμανίας κα! έξ Α γ γ λ ί α ς . Ή εναρκτήριος συν-
εδρίασις έγένετο παρουσίοι 200 περίπου μελών. 
Ή έκ Δαρμαστάδης κυρία Αέσσερ Κίσλιγκ ώμί-

λησεν ενθουσιωδώς υπέρ τής φυτικής διαίτης 
χα! συνεβούλευσε τόν κόσμον νά μιμηθώσι τήν 
χάμηλον, ήτις τρώγει χόρτα μόνον κα! δμως 

και βασιλεύει Ο λόγος ήτο άριστος, δυ
στυχώς ό'μως* ή άπαγγέλουσα ρήτωρ δέν άπε-
δείχνυε τήν άλήθειαν τών λεγομένων, διότι ήτο 
ίβννοτάτη κα! λιπόσαρκος. Έπί τέλους τδ 
ρνέδριον απεφάσισε τήν ϊδρυσιν ειδικού φυτι-
Χθϋ μαγειρείου έν Βιέννη διά συνεισφορών. 

Χ 

Ή πρώτη σακχαροπαρχγωγός χώρα τής ΰφη-

λίου είναι ή Γερμανία, έν ή ΰιτήρχον διυλιστή

ρια από τής 1 6ης έκατονταετηρίδος. Μετ αυτήν 

έρχεται ή νίσος Κούβα, μετ' αυτήν ή Αυστρία 

κατά τόν επόμενον πίνακα. 

Ετησία παραγωγή 
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χαί ούτω καθεξής 

Τόνοι 606 ,000 
» 520 ,000 

4 6 0 , 0 0 0 
> 3 9 0 , 0 0 0 

3 4 0 , 0 0 0 
» 2 4 0 , 0 0 0 

» 1 9 0 , 0 0 0 

Γερμανία 

Κούβα 

Αυστρία 

Γαλλία 

Βρεττανικα! αποικίαι 

Ρωσσι'α 

Ιάβα 

Κννοεϊται δτι αί έν τφ πίνακι τούτψ εύρω-
--/•.και χώραι παράγουσι τήν ζάχαριν έκ κοκκι-
νογουλίων, ή μάλλον λευκογουλίων, αί λοιπά! 
ιι. τού σακχαροκαλάμου. 

Χ 

Ή μικρά έφημερίς τ3ν Παρισίων (Petit 
Journal, εφέτος έφθασε νά τραβά 9 0 0 , 0 0 0 
αντίτυπα, και υπόσχεται δι ι θά φθάση τό εκα
τομμυρίου πρό τού 1889II 

Καταναλίσκει τό φύλλον αυτό 1 4 ,000 χ ι 
λιόγραμμα χάρτου καθ' εκάστην! 

Τά 900 ,000 αντίτυπα του εάν τεθώσιν είς 
ευθείαν γραμμήν θ' άποτελεσωσι 550 χ ;λ ιά-
μπρα μήκους. 

Τό χαρτοποιείον λαμβάνει παρά τού ρηθένιος 
φύλλου κατ έτος άντίτιμον χάρτου 4 έκατομ -
μύρια φράγκων! 

Ό μέσος δρος τών δαπανών του μόνον διά 
ινντάκτας, reporters και άνταποκριτάς ανέρ
χεται είς 4 0 0 , 0 0 0 φρ. κατ' έτος. 

φραγκοιν 

Ιδού έν Ευρώπη πώς κερδίζουσιν οί δημο 
σιογράφοι. Πώς δέ κεροιι,ουσιν οι ημέτεροι; κερδί 

Χ 

Γνωστόν δτι ό χάρτης χρησιμεύει άπό τίνων 
ετών πρό; κατασκευήν διαφόρων πραγμάτων, 
επίπλων, οικιακών σκευών, οικοδομήσιμου ύλης^ 
οικιών όλ.οκλήρων, ελασμάτων διά τούς σιδηρο-
δοόμ'υς κλπ. Ιδίοι νύν έκ χάρτου κατασκευά
ζονται οί θόλοι, ούτω δέ είσιν ελαφροί κα! 
στερεοί. Ό θόλος τού νέου έν Βρυξέλλαις μεγά
ρου τής δικαιοσύνης είναι έκ χάρτου. 'Εν ταϊς 
Ηνωμεναις Ιίολιτείαις τής Αμερικής ηρξαντο 

ήδη κατασκευάζοντες και βαρέλια έκ χάρτου·. 
Αναφέρεται έργοστάσιόν τι έν Ίόβα. τών Ηνω
μένων Πολιτειών, δπερ διά πέντε τόννων χάρ
του κατασκευάζει 1,600 βαρέλια καθ'ήμέραν, 
έ'καστον δέ τούτων δεν ζυγίζει πλέον τών 4 — 5 
οκάδων. 

Χ 

Κατά τον συρμοϋ.— Φαίνεται δτι αί καλ-
λίμορφοι και εύσωμοι Ούγγρίδες υπερέβησαν πάν 
δριον τ ο υ ρ ν ο υ ρ ι κ ό ν , δι δ Χαί οί δυστυ* 
χ ε ι ς σύζυγοι αυτών απεφάσισαν νά λάβωσι 
γενναΐόν τι μέτρον προς περιορισμόν τού κακού. 
Ούτως οί κάτοικοι Πέστης, οΐτινες έχουσιν, ώς 
εικάζεται, φρικτά παράπονα κατά τού δγχου 
τού οπισθίου τούτου γυναικείου καλλωπισμού, 
απεφάσισαν νά στολίζωσι τούς . . . κύνας των 
δι αυτού έλπΐζόντες οί ταλαίπωροι δτι διά τοΰ 
τρόπου τούτου θάναγκάσωσι τάς συζύγους των 
ή νά έλαττώσωσι τό ύψος, μήκο; χα! πλάτος 
τής τ ο υ ρ ν ο ΰ ρ α ς των ή νά τήν χαταργη-
σωσιν όλοτε)ώς. Οί κύριοι έν Πέστη, εξερχό
μενοι είς περίπατον, συνοδεύονται υπό τών 
κυνών των, παντός είδους κα! μεγέθους, φερόν
των μεγαλοπρεπή τ ο υ ρ ν ο ύ ρ α ν είς τ* 
οπίσθια των. « Α ν σας αρέσκει, λέγουσιν ο 

Τά ρηθέντα αντίτυπα τυπούνται εντός 2 

ωρών υπό 10 μηχανικών πιεστηρίων, έν εκα-

στον δίδει 40 ,000 αντίτυπα καθ' ώραν. 

Τά κεφάλαια τής εφημερίοος ταύτης ανέρ

χονται έπί τού παρόντος εις 75 εκατομμύρια 
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σύζυγοι πρός τάς συζύγου;, εξακολουθήσατε νά 
φέρητε τόν αηδή τούτον δγκον, δν ήμεΐς διά 
τούς κύνας άομόδιον έθεωοήσαμεν». 

Χ 
Λίαν παράδοξον συμβάν έλαβε κατ αύτάς 

χώραν έν Βιέννη. Εν τινι ζυθοπωλείφ έκάθηντο 
έν φιλ,κωτάτφ κύκλω περί τήν τράπεζαν κύριοι 
τίνες καί συνδιελέγοντο ήσύχως περί διαφόρων 
ζητημάτων, έν οίς καί περί τών κερδών τών 
λαχείων. Ολίγον ύστερον έξηπλώθη επί τού 
ανακλίντρου εις τών κυρίων καί ειπε πρός τόν 
καταστηματάρχην, καθ ήν στιγμήν έκλειε τούς 
οφθαλμούς: «Μή μ' έξυπνήσης πρότερον, εως 
δτου γείνω εκατομμυριούχος», ό δέ ζυθοπώλης 
πληρόνων άστείσμόν αντί άστείσμού, τφ λ.έγει: 
«Ποτέ, ποτέ δέν θά έξυπνήσητε, διότι κοιμώ-
μενος κάνεις δέν γίνεται εκατομμυριούχος». 
Ό καταστηματάρχης είχε δυστυχώς δίκαιον, 
καθότι, οτε μετά 1 /2 ώραν ύπήγεν δπως εγείρη 
τόν υπνώττοντα, άνεκάλ,υψεν δτι ούτος εν τφ 
μεταξύ 'είχεν αποθάνει. Τόν νεκρόν έκόμισαν 
αμέσως πρός τήν εγγύς κειμένην οικίαν του, 
ενθα νεκροψίας γενομένης, έβεβαιώθη δτι κεραυ
νοβόλος αποπληξία είχε θέσει τέρμα είς τήν 
ζωήν τού ακμαίου εισέτι ανδρός. 

^ ν ^ ν ΓΈΛΩΤΕΣ ^ = Γ - ^ 

Ο Χονδρογιάννης είναι πανταχόσε γνωστός 
διά τό σκαιόν τών τρόπων καί τό άπότομον τών 
εκφράσεων του. 

Εν τινι εσπερινή συναναστροφή έξήνεγκε/ 
δλως άπρεπη καί άνοίκειον φράσιν. 

— Χωρίς άμφιβολίαν, φίλε κύριε, τφ λέγει 
ή οικοδέσποινα, είσθε μία άκτένιστος αρκούδα. 

— Κοπίασε λοιπόν τούλόγου σου, κυρά μου 
νά μέ κτενίσης αφού καί τό έχατάλαβες, άπήν-
τησεν ούτος άποτομώτατα. 

Χ 
Είδοποίησις θαλασσίων λουτρών. 
«Ειδοποιούνται οί κ. κ. λουόμενοι καί λουό-

μεναι δτι δεκτοί γίνονται ενταύθα μόνον έν 
εύπρεπεϊ γυμνότητι». 

Χ 
Λογική γυναικεία. 
€Το δνειρον πάσης νεανίδος είναι νά έχληφθη' 

ώς έγγαμος. 

Πασα δ έγγαμος γυνή, εστω καί μικ?0

(

ν 

ρήλιξ, μεγίστην αισθάνεται άγαλλίασιν ° π ° τ α ν 

κατά λάθος τήν άποκαλέσωσι « δ ε σ π ο ι ν ί δ α » · 

Απόσπασμα εκ λευκώματος. 
«Τά κοσμήματα είσιν ή κριθή τών γυναι

κών . . . δι' αυτών ενθαρρύνεται ό βηματισμός 
των.» 

Χ 
Εκ τού λευκώματος ατθίδος δεσποίνης. 

«Δέν υπάρχει είς τόν κόσμον πράγμα τόσον 
άστείον ώστε νά κάμη νά γελάση φιλάρεσκον 
γυναίκα, έχουσαν. , . . . άσχημους όοόντα;». 

Λύσις του 1 0ου αινίγματος. 

Μήλος—ήλος — Δήλ,ος. 

ΑΙΝΙΓΜΑ 11 ον 

Τούς πόδας μου αν κόψητε, 
δ κτήτωο μένει δλος. 

Αυτούς δ άν πάλιν θέσητε, 
δθεν τούς άφηρέσατε 

Όλόκληρον τό όνομα 

θά ίδήτ' αναμφιβόλως, 

Λεμησσός. (Κύπρου) Μ. I. Ε. 

ΑΙΝΙΓΜΑ 12ον 

Τ ρ ε ι ς συλλαβαί αποτελούν τήν δλην ϋπαρξίν μοι» 
Καί έπί γης βασίλειον έχω στήν διάθεσίν μου. 
Μονάρχης εΐμ' απόλυτος, δέν έχω συνεργάτας ' 
Δέν έχω φαύλους υπουργούς αλλ ούτε στρατη-

λάτας. 
Δέν έχω στόλους, στρατιάς, ανάκτορα μεγάλα. 
Μέγαρα πολυτάλαντα, πύργους λαμπρού; και 

[άλλα. 
Μίαν καλύβην πενιχράν ώ ; κατοικίαν έχω, 
Κι αυτήν ς' τούς υπηκόους μου ώς στέγασμα πα-

Απλούς είς τήν περιβολήν, είς τήν τροφή» 
[επίσης, 

Πλήν φέρω δ,τι μού δωρεϊ τού σύμπαντος η 
[φύσις. 

Τίς είμαι,άναγνώστά μου,είκολον,συλλογίσου... 
Τί ειπεν ό θεάνθρωπος στόν Πέτρον, ένθυμίσου. 
Αν κεφαλήν καί τράχηλον συνάμα αφαίρεσης, 
Μορφήν τότε'καί ένδυμα* νέον θά μοί φορέσηί-
Είς έποχήν ίστορικήν μεμακρυσμένων χρόνων 
Μ ευρίσκεις δρώντα,νίκητήν περικλεών αγώνων 

Αλεξάνδρεια. Γ . ΤΗΝΙΟ5 


