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ΔΡΑΜ ΑΤΙΚΑΙ Μ ΕΛΕΤΑ!.
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ.
(Συνέχεια)

c o o c

Προτιθέμενοι ν’ άναπτύξωμεν τήν εσωτερικήν και 
εξωτερικήν διασκευήν τής τραγωδίας ταύτης, άφί- 
νομεν ττρος το παρόν πάσαν άλλην θεωρίαν, άνα- 
λαμβάνομεν δέ ταύτην,ήτις ό κύριος ήμών σκοπός έςιν.
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Ειπομεν ανωτέρω οτι τβ όραμα τούτο είναι εν 

τών θαυμαστών και ωραίων έργων τής Αίσχυλείου 
γραφίδας, καί νομίζομεν είπομεν μίαν αλήθειαν, 
τήν οποίαν θέλομεν προσπαθήσει κατά το όυνατόν 
ν’ άποδείξωμεν, άναπτύσσοντες μίαν κατόπιν τής 
άλλης τάς καλλονας, τας τελειότητας και τα  προ
τερήματα τοϋ δράματος, ίνα δώσωμεν κΰρος είς τήν 
αλήθειαν ταύτην.

Γνωστόν βεβαίως είναι οτι το τραγικόν δράμα ή 
ή τραγωδία είναι ποίημα, το όποιον προτίθεται να 
διεγείρη τό αίσθημα τοϋ τρόμου ή τοϋ_ οίκτου, καί 
τοΰ όττοίου ή πράξις είναι ηρωική, όποιαδήποτε 
.δέ καί άν ηναι ή αιτία τής εΰχαριστήσεως, τήν ο
ποίαν ,δοκιμάζοριεν είς τήν τραγωδίαν, όφειλομεν 
ya. όμολογήσωμεν, ότι ή άνθρωπίνη καρδία, ζητεί ά- 
κοοέστως τήν εικόνα τών μεγάλων δυστυχημάτων 
καί τών άπροσδιορίστων περιστάσεων εκείνου, οπερ 
ονομάζεται τύχη. 0  τρόμος καί ό οίκτος ΰπερεχουσι 
παντός άλλου αισθήματος, καθότι παρακολουθοϋσι 
τήν πρόοδον τών συμβεβηκότων, αύξάνουσι κατα 
λόγον τοϋ α ϋξάνοντος κινδύνου, καί βαθμηδόν ελ- 
κύουσι τό ενδιαφέρον καί τήν συμπαθειαν τής ψυχή? 
μέχρι τέλους τής πραξεως. Το ενδιαφερον λοιπον τοϋ 
τρόμου καί τοϋ οίκτου σ τ ο ι χ ε ι ώ ν ε ι  τ η ν  
ψ υ χ ή ν  τ ή ς  τ ρ α γ ω δ ί α ς ,  ή όποια επιτυγ
χάνει τοΰ όποιου προτίθεται σκοποϋ άν μας κάμη, 
ούτως είπεΐν, συμμέτοχους τοΰ κινδύνοο καί τών

δυστυχιών, άν δηλ. τόσον εύαισθήτως κίνηση τό εν
διαφέρον ήμών, ώστε νά συνταυτισωμεν τήν πα- 
σχουσαν ψυχήν τοϋ άνταγωνιστου ήρωος με τήν ιοι- 
κήν μας. 0  τρόμος έν τη τραγωδία όέν πρέπει ν’ ά- 
ναλάβη ποτέ τόν χαρακτήρα τής φ ρ ί κ η  ς,ούδέ ό οί
κτος τόν τής γενικής άποθαρρύνσεως. Οΐ χαρακτήρες 
τής ποάξεως είναι ή πιθανότης, ή άκεραιότης, καί ή 
ένότης. Εξετάζων τις λεπτομερώς δράμά τ ι , πρέ
πει νά έξετάση, άν οί τρεις κύριοι ουτοι χαρακτήρες 
ένυπάρχουσιν, άν τά ουσιώδη μερη τής πραξεως: ή 
εκθεσις, ό δεσμός καί ή λύσις, καλώς διεξήχθησαν 
ΰπό τοϋ ποιητοϋ, άν τά  πρόσωπα εχουσι τους πρε- 
ποντας τή κλασσική τραγωδία τυπους, αν το ενδια
φέρον συνεκεντρώθη είς τό κύριον πρόσωπον, τά γε
νικά καί μερικά ήθη τών προσώπων, και τέλος πάν
τα, όσα τείνουσιν είτε έκ τής τέχνης τοϋ ποιητοϋ ή 
έκ τών ιδιαιτέρων προσόντων, τά  οποία ούτως κε- 
κτηται ν’ άποδείξωσι τό δράμα τέλειον καί καλόν.

Ϊνα έννοήση δέ τις, δέν πρέπει ν’ άρκεσθή είς τήν 
έξωτερικήν καί έπιπόλαιον εξέταση/, αλλα να εγ- 
κύψη είς τήν εσωτερικήν καλλονήν τοΰ δράματος, και 
ιν’ άπολαύση τήν ηθικήν έκείνην απολαυσιν, ην πάσα 
καρδία αισθάνεται ένώπιον τοϋ καλού-, ανάγκη νά 
έγκύψη καί παρατηρήση ακριβώς τά  τοΰ δράματος 
πρόσωπα, τήν προς αλληλα ενεργειαν των, τους χα
ρακτήρας αυτών νά έξετάση αύστηρώς αν καλώς 
άποδίδηται ό τοιοϋτος ή ό τοιοΰτος χαρακτήρ είς τό 
εν ή είς τό άλλο πρόσωπον, άν αΐ διαθεσεις έκαστου 
ποοσώπου είσί συνεπείς πρός τον σκοπον, δί ον πα- 
οενεβλήθτι, άν τά  πρόσωπα λαλοϋσι καί ένεργοΰσιν 
έπαξίιος τής θέσεως αύτών, καί τής περιωπής, είς 
ήν άνήκουσιν. Εκτος δε τούτων, δεν πρε—ει να παοα- 
υ.ελήση έξετάζοιν ενα ιδιαιτεροις έκαστον χαρακτήρα, 
νά παραμελήσητήν καί έν συναφεια εξετασιντοϋ ολου 
άριθμοϋ αύτώνj διότι τά  πρόσωπα κινούνται μέν ίδίοι, 
ένοϋνται δέ καί όλα όμοϋ, καί πρός επιτυχίαν τοΰ έκ 
τής κοινής κινήσεως καλοϋ αποτελέσματος τείνουσιν.

Είναι άλυσος, συνισταμένη έξ αυτοτελών κρίκων,



συνημμένων όμως είς εν άδιασπάστως, καί τεινόν- 
των προς τον αΰτον σκοπόν. Και οπως άνευ της 
ένώσεως τών κρίκων αλυσος δέν σχηματίζεται, ουτω 
και άνευ εσωτερικής συναφής τών διαφόρων χαρα
κτήρων δράμα δέν υπάρχει. Διότι, άν προσέγγιση 
τις άπλώς τους κρίκους πρός άλλήλους, ίσως μέν ά- 
πατήση τινά ότι κατεσκεόασεν άλυσον, προσερχο- 
μένου ομως αϋτοΰ καί θέλοντος νά έρευνήση σπου~ 
δαιότερον, οί κρίκοι άφίστανται και διαλύονται. Ου
τω  καί έν παντί δράματι δέν είναι πρέπον έξωτερι- 
κήν άλλά καί έσωτερικην νά κάμωμεν έξέτασιν. Ποίν 
ή προβώμεν λοιπόν εις άλλας έπ'ι τοΰ δράματος θεω
ρίας, έςετάσωμεν τους χαρακτήρας.

(Η συνέχεια είς τό προσεχές).
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Ή  ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΝ ΕΪΡΩΠΗ. (*)

Μεταξύ τών διαφόρων νήσων, όσαι περικυκλοΰσι 
τά  Τενάγη τής Ενετίας, κα τ’ άπόστασιν μιλίου άπ’ 
αυτή; παρά τή νήσω Λίδω, κεΐται ή νήσος τοΰ Α
γίου Λαζάρου, τέως μέν άγνωστος, νΰν δέ έπισό- 
ρουσα, ώς μ-αγνητης, τ ά  βλέμματα παντός περιη- 
γητοϋ, οίασδήποτε ύψίστης καί ϋστάτης τάξεως καν
·* Τr, ουτος.

Η νήσος αυτη, ης άγνωστον τό πρώτον όνομ,α, 
παρεχωρήθη κατά τάς άρχάς τοΰ 12  αίώνος παρά 
Ούμ.βέρτου Σαίντ-ίλαρίωνος είς ενα εύσεβή άνδρα 
Λεσνή Παυλίνην όνόματι. Ο Αεσνής Παυλίνης τώ  
1 1 8 2  παρεχώρησεν αύτήν τή δημοκρατία, ητις, πρό; 
περίθαλψιν τών άπό τής Ανατολής άφικνουμένων λε
πρών, έκτισεν έν αύτή εν πτωχοκομεΐον και μ.ίαν έκ- 
κλησίαν. ίΐκτοτε ή νήσος, λαβοϋσα τό όνομα τοΰ νε- 
κραναστηθέντος Λαζάρου, κατέστη, και ίδια τώ 
1 5 9 4 ,  οίκητήριον τών πενήτων, καί δέν έβράδυνε 
νά καταστραφή, μεταβαλλομένη όσημέραι είς έρεί- 
πια, ότε διά τής έν αυτή έγκαταστάσεως τοΰ περιω
νύμου θρησκευτικού άρμενοκαθολικού τάγματος τών 
Μεκιταριστών άνεζωπυρήθη, η μάλλον, κατά την έκ- 
φρασιν τής εύγενοΰς καί πεπαιδευμ.ένης Ενετής Κυ
ρίας Ρενιέρης Μικέλη, έπέζησε τής περιωνύμου δη
μοκρατίας, διατηρούσα την μνήμην αύτής μή ένού- 
σης ήδη.

Το περίεργον καί συνάμα περίφημον τοΰτο τάγμα, 
συντελέσαν τό μέγιστον διά τών συγγραμμάτων, ά
τινα έξέδοτο είς τόν νΰν πολιτισμ.όν τοΰ Αρμένικου 
έθνους, καί πρό πάντων είς την ΰπόληψιν και φή
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μην, ης οί Αρμένιοι άπολαύουσιν έν τ5) Δύσει, κα
τώρθωσε κατασχεΐν έξοχο,ν θέσιν έν τ5ί ιστορία τού 
έθνους αύτού, κινούν τόν θαυμασμόν άπάσης τής πε- 
φωτισμ.ενης Εύρώπης καί τήν εύγνωμοσύνην παν
τός τέκνου τής Αρμενίας. Εύελπιστοΰντες ούν ότι τά 
αυτο άφορώντα ίκανοποιήσουσιτήν περιέργειαν τού 
κοινού, θέλομ.εν άναφέρει πρώτον περί τού ίίρυτού 
αύτού Μεκιτάρ Αββά.

Γεννηθείς έν Σεβαστεία τής Μικράς Ασίας τή  7 
φεβρουαρίου 1 6 7 6  ό Μεκιτάρ Αββάς έκ γονέων άση
μων, τού Πέτρου καί τής Χρηστίνης, καί κληθεί; 
πρώτον Μανούκ (παιδίον), έφαίνετο έξ άπαλών ονύ
χων πεπρβικισμένος μετά τών έξοχων έκείνων προ
τερημάτων, μεθ’ ών ή φύσις κοσμεί όσους έξ άρ/ής 
προορίζει είς μεγάλα έργα. Πενταετής παραδοθείς 
τη χειραγωγία πεπαιδευμ.ένου τινός ΐερέως, τοσού- 
τον έπέδοτο τοΐς γράμμασιν, ώστε μόλις εννεαετής 
είσαχθείς έν τή έν Σεβαστεία μονή τού Εσταυρωμέ
νου, έλαβε τους κατωτέρους Εκκλησιαστικούς βαθ
μούς· μ ετ’ ού πολυ δέ διά τής άρετής καί τού πνεύ
ματος του είς ηλικίαν 1 5  έτών, προύχειρίσθη παρά 
τοΰ Ανανίου μοναχός διάκονος, λαβών καί τουνομα 
Μεκιτάρ (παραμ-υθητης). Ω ςεί κατενόησε τήν θέσιν,. 
ην έμελλε κατασχεΐν έν τη ιστορία τής Αρμενίας, καί 
τον προορισμόν, όν άνελάμ.βανε διά τού ονόματος 
τούτου, ήρξατο άμυδρώς πως κυοφορεΐν καί ανα
π τύσσ ει τό μέγα έκεΐνο σχέδιον τοΰ νά συνενώση 
την Αρμενικήν έκκλησίαν μετά τής Ρωμ,αϊκής καί έ- 
πομ-ένως νά φώτιση διά τών γραμμ.άτων καί άνυ- 
ψώση την Αρμενίαν, πρός 8, ώς παρακατιόντες όψό- 
μεθα, αφιέρωσεν άπαντα αύτού τόν βίον, καί τό ό
ποιον, εί ούδέ καί τόπαράπαν έπραγματοποιήθη, -3 
πέφερεν όμ.ως αίσια αποτελέσματα. Επί τούτω ό
πως τελειοποιηθεί κάλλιον είς τό μοναχικόν στάδιονΤ 
ο ένηγκαλίσατο, άπήρεν εις την τότε μητρόπολιν 
τής Αρμενικής έκκλησίας Εσμιαδζίνην πόλιν* κακεΐ- 
θεν περιελθών διαφόρους έτέρας πόλεις, έν αϊς τό 
Χαλεπόν, ένθα έλαβε καί πιστοποιητικόν ένισχυτικόν 
τών σχεδίων αύτοΰ παρά τού έκεΐ έπιτετραμμένου 
τής Γαλλίας Αντωνίου Βωβιλιέρου, καί την Κύπρον,, 
ένθα έπαθεν υπό βαρυτάτης άσθενείας, άφ’ ης άνέρ- 
ρωσε ταχέως, μετά πολλών έτών περιοδείας έπα- 
νέκαμ.ψεν οίκαδε, ένθα τόν έκάλουν αναπόφευκτα 
καθήκοντα· κακεΐ τώ  1 6 9 6  άμα φθάς έχειροτονήθη 
παμ-ψηφεί ίερεύς, ή δέ χειροτονία αύτού έτελέσθη 
μεγάλοπρεπεστάτη. Επιφορτισθείς ούτως ανώτερα 
καθήκοντα καί έπιπονώτερα συνάμα, έξετέλεσεν αύ
τά εύσυνειδότως μάλα, καί πολλάς έπήγαγε λυσι- 
τελείας τ5ί πατρίδι- άλλ’ ύπό τής σφοδράς τού φα- 
νήναι ώφέλιμος εις άπαν τό έθνος αύτού έπιθυμίας 
(κατά τήν ιδέαν αύτού) φορούμενος, άπέπλευσεν είς 
Κωνσταντινούπολή, έλπίζων νά έπιτύχη τής πραγ- 
ματοποιήσεως τών σχεδίων αύτού. ΙΙπατηθη όμως, 
καί ίδών άπαντας άπορρίπτοντας, δειλία, τά  σχέδια 
αύτού, άλλ’ ούδόλως άπογνούς καί ακατάβλητος 
άπέναντι τών δυσχερείών, άνεχώρησε πρός καιρόν άπό 
Κωνσταντινουπόλεως, καραδοκών αίσιωτέρους και-

ροός. Εγκατέστη δέ πρός καιρόν έν Πασσένη, ένθα 
έπί διετίαν διδάξας τελεσιφόρως την Θεολογίαν 
και Φιλοσοφίαν, καί άκραν έπιδειξάμενος αύταπάρ- 
νησιν καί άγαθοεργίαν έν τινι έπιδημική νόσω, έλαβε 
καί τόν τίτλον Βαρταβιέδ (εκκλησιαστικού δόκτορος).

Τέλος, δύο έτη μετά ταΰτα, τώ  1 7 0 0  έπανήλ- 
θεν είς Κωνσταντινούπολή, καί μ-όλις ήδυνήθη προ- 
σελκύσαι τοΐς σχεδίοις αύτού τρεις άνδρας, μεθ’ ών 
άποσυρθείς είς τινα γωνίαν έν Γαλατά, προπαρε- 
σκεύαζε καί έμελέτα τό σχέδιον του’ άλλά μ ετ ’ ού 
πολύ διαβληθείς, μόλις ήδυνήθη διαφυγεΐν τούς πο
λεμίους, προσδραμών είς τήν Γαλλικήν πρεσβείαν. 
Επειδή δέ ή έν Κωνσταντινουπόλει διαμονή αύτού 
άπέβαινεν όσημέραι έπικίνδυνος, συναθροίσας τούς 
οπαδούς αύτού, δέκα τόν άριθμ.όν, διεκοίνωσεν αύ
τοΐς σχέδιον μετοικεσίας, ού έγκριθέντος, ώρίσθη 
τόπος ή Πελοπόννησος, τότε ύφ’ Ενετών κατεχ^ο- 
μένη. Πρός τούτο άναχωρησάντων τινών έκ τών κλη
ρικών πρός έξέτασιν, καί τών πληροφοριών εύνοϊκών 
εύρεθεισών, οί έναπομείναντες έν Κωνσταντινουπόλει, 
άφ’ ου άνέθηκαν εαυτούς τη ©εομ.ήτορι, άνεχώρησαν, 
μ.εθ’ οΰς καί ό Μεκιτάρ, πολλούς καταβαλών αγώνας 
καί πολλά προσκόμματα, άναχωρήσοις, κατώρθωσε νά 
συνενωθή μ.ετ’ αύτών είς Ναύπλιον, ένθεν μ,ετά και
ρόν έγκατέστησαν είς Μεθώνην. Αί έν Μεθώνη ΐίνε- 
τικαί άρχαί ύπεδέξαντο τό νεοσύστατον τούτο τάγ- 
μ.α φιλοφρόνως, ώς ύπήκοοι τής ϊψ . Πύλης, καί πα- 
ρέσχον πλείστας όσας συνδρομ-άς. Ούτως ό Μικε- 
τάρ έν άσφαλεία. ήδη, έσκέφθη πρώτον πάντων νά 
δώστι είς τήν νέαν κοινότητα κανονισμ-όν σύμφωνον 
καί διαρκή· καί ώς τοιοΰτον έκλέξας τόν τοΰ Αββά 
Αντωνίου, είς δν προσέθηκε καί τινα άλλα άρθρα, ένοίς 
καί τό τής άποστολικής διδασκαλίας, έπεφόρτισε 
πρό πάσης έτέρας έπιχειρήσεως δύω τών μοναχών 
νά τόν καθυποβάλωσιν ύπό τήν έπιδοκιμασίαν τοΰ 
Πάπα. Εν τώ  μ.εταςΰ δέ ένησχ ολήθη είς τήν άπο- 
περάτωσιν καί τελειοποίησή τοΰ έργου του, ένασχο- 
ληθείς είς τήν σπουδήν τής έλληνικής, Λατινικής 
καί Ιταλικής, εις τήν έκδοσιν διαφόρων έπωφελών 
βιβλίων, καί τέλος έπεχείρησε τήν οικοδομήν μονα
στηριού" άλλ’ άναγκασθείς νά διακόψτ] τήν έπιχεί- 
ρησιν ταύτην ένεκεν άνεχείας καί ετέρων προσκομ
μάτων άνυπερβλήτων, τήν έπανέλαβε μετά τρία έτη, 
χάρις τώ  μ.εγαλοπράγμ,ονι τοΰ πνεύμ.ατος αύτοΰ, καί 
πρό πάντων τή γενναία συνδρομή τοΰ διοικητοϋ Αγ
γέλου Εμβου καί τού ναυάρχου Μουσενίγου. Το δέ 
1 7 0 8  έτέθη ό πρώτος θεμέλιος λίθος μετά μεγαλο
πρεπούς τελετής, καί πρός έπίμετρον ό Μεκιτάρ ά- 
νεγνωρίσθη Αββάς ύπό τού Πάπα Κλήμεντος 6ot>, 
μεταλαγέντος και τού κανονισμού τής κοινότητος 
καί άντικαταστάντος ύπό τού κανονισμού τού Σαίν 
Βενουά. Ούτως ήσυχάσας ό Μεκιτάρ, ήδη ένησχο- 
λεΐτο πρός τελειοποίησιν καί άνάπτυξιν τών σχεδίων 
του, ότε δύω καί δέκα έτη μετά ταΰτα συνέβη ή εισ
βολή τών Οθωμανών είς Πελοπόννησον.

Αμα έπελθουσών τών ταραχών τούτων, παραλα
βών μέρος τών όπαδών|του; ώς μεινάντων τών άλλων,

ό Μεκιτάρ Αββάς άνεχώρησε τώ  1 7 1 5  είς Ενετίαν, 
ένθα άντί τής προτέρας ήσυχίας ευρε πολλά προ
σκόμματα νά καταβάλλη. Εν πρώτοις ήθύμει περί 
τών έναπομ.εινάντων μοναχών, οιτινες διέτρεχεφήμη 
ότι έν τή πολιορκία τής Μεθώνης άπεθανον- άκολού
θως είχε νά φροντίση περί καταλύματος, καί τό  
κυριώτερον, περί πόρου ζωής, καθότι αύτός τε  καί οί 
οπαδοί του ήσαν πάμπτωχοΓ άλλά καί τά προ
σκόμματα ταύτα έξωμαλύνθησαν. Οί έναπολειφθέν- 
τες μοναχοί αίχμαλωτισθέντες άπήχθησαν είς Κων
σταντινούπολή, ένθεν έξαγορασθέντες κατώρθωσαν 
μ ετ ’ ού πολύ νά συνενωθώσι μετά τών σνντροφων 
των· άντί καταλύματος παρεχωρήθη τώ  τάγματι 
παρά τών Ενετικών άρχώνΤμ.ία οικία- καί τέλος προσ
κληθείς ό Αββάς παρά τού Κλήμεντος 6ου, ου μονον 
κατώρθωσε νά πείστι τόν ύπέρτατον Ποντίφηκα και 
τόν Ιερόν Σύλλογον περί τών σκοπών του, άλλ’ επε- 
τυχεν ύπέρ τού τάγματός του καί διαφόρους παρα
χωρήσεις σημαντικάς, καί ώς-κολοφώνα τής ίκανότη- 
τός του έφερε τήν είδησιν είς τούς οπαδούς του ότι 
παρεχωρήθη αύτοΐς ή νήσος τοΰ Αγίου Λαζάρου.

(Επεται τό τέλος.)

     — ■   -

Περί τών ηθών καί εθίμων τών ’Ασσυριών, 

Βαβυλωνίων, Λυδών, Μήδων καί Περσών.

(Συνέχεια) $ Ί .

Οί τακτικοί δικασται έλαμ.βάνοντο άπό τούς γέ
ροντας, οιτινες ησαν πεντηκοντούτες, άπαγορεύον- 
τος τοΰ νόμου νά έκτελή τις προ τής ήλικίας ταύ
της τό δικαστικόν έπάγγελμα. Διότι πεπεισμένοι 
ήσαν οί Πέρσαι, ότι ή ώριμότης είναι έκ τών ών ούκ. 
άνευ εις δημοσίαν θεσιν, ήτις αποφασίζει περι τής 
περιουσίας, τής τιμής, και τής ζωής τών πολιτών.

Είς ούδένα τών ιδιωτών έσυγχωρεΐτο νά έπιφέρη 
θάνατον είς αιχμάλωτόν τινα, ούτε είς τόν ήγεμόνα 
νά έπιβάλη ποινήν θανάτου κατά τίνος τών ύπηκόων 
του διά πρώτον καί μόνον σφάλμ-α- διότι τούτο δέν 
έθεωρεΐτο ώς σημεΐον έγκλημ.ατικής θελήσεως, άλλ' 
ώς άποτέλεσμα άδυναμ-ίας καί τού εύολισθου τής 
άνθρωπότητος. Οί Πέρσαι ενομιζον και εύλογον και 
φρόνιμον νά σταθμίζουν τό τε  καλόν και κακόν, τάς 
ικανότητας καί μ.ή, έπί τής στάθμης τής δικαιοσύ
νης· διότι δέν ήτο δίκαιον έν μ-όνον έγκλημα νά έ- 
ξαλείφη τήν άνάμνησιν πασών τών άγαθών πράξεων, 
τάς οποίας ήθελε πράξει τις επι τοΰ σταδίου τής 
ζωής του. Επ’αύτής τής αρχής ό Δαρεΐος, καταδι- 
κάσας είς θάνατον δικαστήν τινα, καταχρασθέντα 
τού καθήκοντος του, καί ένθυμηθείς τάς σημαντικάς 
έκδουλεύσεις, τάς όποιας ουτος ό δικαστής έπραξεν 
είς τ ε  τό κράτος καί τήν βασιλικήν οικογένειαν, ά- 
νεκάλεσε τήν καταδίκην του καθ’ ήν στιγμήν έμελ
λε νά έκτελεσθή, άναγνωρίσας ότι άπεφάσισε μάλ
λον μετά ταχότητος, ή φοονήσεως.

Αλλ’εις νόμος αξιόλογος καί ούσιώδης ώς προς



την κιίσιν πρώτον μέν δέν κατεδίκαζέ ποτε ένο
χόν τινα, χωρίς ν’ άντεξετάση τους κατηγόρους του, 
και νά παραχώρηση καιρόν, και τώ  χορηγήσει πάντα 
τά μέσα τοΰ ν’ άποκριθη εις τους κινήσαντας κατ' 
αύτοΰ δίκην δεύτερον δε, κατεδίκαζε τον συκο
φάντην είς τάς αύτάς ποινάς, τάς όποιας ήθελεν ΰ- 
ποστή ό κατηγορούμενος, έάν ήθωούτο. Ο Αρταξέρ- 
ξης έδωκε λαμπρόν παράδειγμα τής αύστηρότητος 
τοΰ δικαίου, την οποίαν οφείλει τις νά μεταχειρίζ
ε τ α ι  είς ταύτας τάς περιστάσεις. Διότι είς τών 
εύνοουμένων του κατέστησεν ύποπτον την εμπιστο
σύνην ένός τών ανώτερων του αξιωματικών, τοΰ ο
ποίου έθήρευε την θέσιν, και έπεμψε κατ’ αύτοΰ υ
πόμνημα πλήρες συκοφαντίας, έλπίζων οτι ό ήγε- 
μών, παρά τώ  όποίω έχαιρεν οΰκ ολίγην ΰπόλη- 
ψιν, ήθελε δώσει πίστιν έπί τοΰ άπλοΰ λόγου του, 
και δέν ήθελεν έξετάσει ακριβώς' διότι τοιοΰτος εί
ναι ό χαρακτήρ τοΰ συκοφάντου' φοβείται μέν το 
φώς και τον έλεγχον, έπιθυμεΐ δέ ν’ άποκλείση τόν 
άθώον πάσης πρός τόν ήγεμόνα πλησιάσεως, και νά 
τοΰ άφαιρέση παν μέσον τοΰ νά δικαιολογηθη. Ο 
άξιωματικός έφυλακίσθη· άλλ’ έζήτησε παρά τοΰ βα- 
σιλέως νά τώ  δοθούν δικασταί, και νά παρουσιασθοΰν 
αΐ αποδείξεις' έπειδή, έκτος τής έπιστολής, τήν ό
ποιαν αύτός ό έχθρός του έγραψε κατ’ αύτοΰ, άλλη 
άποδειξις δέν ύπήρχεν. ή  άθωότης του λοιπόν άνε- 
γνωρισθη, και έδικαιολογήθη εντελώς παρά τών τριών 
προσωρινών δικαστών, διορισθέντων όπως έξετάσωσι 
την κατ αυτοΰ κατηγορίαν. Τότε ό βασιλεύς διέ-£ \ / <y Χ' 1 , , ,
ταςε να πεση απαν το βάρος τής άγανακτησεως του 
κατα τοΰ άπιστου συκοφάντου, όστις έπεχείρησε νά 
καταχρασθη ουτω τήν εμπιστοσύνην τοΰ Κυρίου του. 
Ουτος ό ήγεμών, όστις ητο άρκετά πεφωτισμένβς, 
καί έγνωριζέν οτι τρανή άπόδειξις μιας σοφής κυ
βερνήσεως ε ιναι τό νά φοβήταί τις τούς νόμους, και 
οχι τους συκοφαντας, ένόμιζεν ότι τό νά μεταχειρί- 
ζηται τοΰτο άλλως ήθελε παραβιάζει αναφανδόν 
τους συνηθϊστέρους κανόνας τής φυσικής εύθύτητος, 
και μαλιστα τής άνθρωπότητος' και επομένως ήθελε 
όωσει χωράν εις τόν φθόνον, τό μίσος, τήν έκδίκη- 
σιν, και τήν διαβολήν' προσέτι διά τής δημοσίου 
άρχής ήθελεν οπλίσει τήν σκοτεινήν και άποτρόπαιον 
κακεντρεχειαν τών συκοφαντών κατά τής άπλότητος 
των πιστότερων υπηκόων' και, τό χείριστον, ήθελεν 
αποστερήσει τόν θρόνον τού σεβασμιωτέρου προνο
μίου, τού να ηναι δηλ. τό άσυλον τής δικαιοσύνης 
και τής αθωότητας κατά τής καταδυναστεύσεις και 
τής διαβολής.

Αλλος βασιλεύς τής Περσίας πρό αυτού άξιομνη- 
μανευτοτερον παράδειγμα έδωκεν εύσταθείας και 
αγαπης πρός τήν δικαιοσύνην- ουτος δέ είναι ό παρά 
τή Θεία Γραφή ονομαζόμενος Ασσουήρας, τον όποιον 
νομίζουν ταν αύτόν μέ τόν Δαρεϊον τοΰ Τστάσπου' 
παρ’ αυτού αί θερμαί παρακλήσεις τού Αμάν κατώρ- 
θωσαν νά έξέλθη τό όλέθριον έκεΐνο διάταγμα, τό 
όποιον διέταττεν, ότι είς ώρισμένην ήμέραν οΐ Ε
βραίοι, καθ’ όλην τήν έκτασιν τοΰ κράτ ους του, ήθε·

λον έξολοθρευθή. Οταν όμως ό Θεός διήναιξε τους ο
φθαλμούς του διά τής Εσθήρ, έσπευσε νά έπανορ- 
θώση τό σφάλμα του, όχι μόνον διά τής άνακλήσεως 
τοΰ διατάγματος του και διά τής παραδειγματικής 
τιμωρίας τοΰ δολίου καί άπαταιώνος Αμάν, οστις 
τόν ήπάτησεν, άλλ’ έτι περισσότερον διά τής δη
μοσίου ομολογίας τού σφάλματός του, τό όποιον έ
μελλε ν ά χρησιμεύση ώς τύπος καθ’ άπαντας τούς 
αιώνας και είς πάντας τούς ηγεμόνας, όπως διδάξη 
αυτούς, ότι όχι μόνον δέν έξηυτελίζετο διά τού
των ό υψηλός βαθμός των, μήτε έξησθένει ή άρχή 
των, άλλά κατ’ άμφότερα καί μάλλον άξιοσέβας-οι 
καθίσταντο. Αφού δέ έκήρυξεν ότι πολύ σύνηθες εί
ναι είς τούς συκαφάντας τό νά έξαπατοΰν διά τής α
λωπεκής καί έπιδεξιότητός των τούς ήγεμόνας, τών 
οποίων ή φυσική ειλικρίνεια γίνεται αιτία τού νά 
κρίνουν εύνοϊκώς καί περί τής τών άλλων, δένήρυθρι- 
ασε ποσώς ν’αναγνώριση, ότι έλαβε τό δυστύχημα 
τού νά προκαταληφθή ο§τω κατά τών Εβραίων, οΐτι
νες ησαν οί πιστότεροι υπήκοοί του, καί τά  τέκνα 
τού Τψίστου Θεού, είς τήν άγαθότητα τού οποίου 
καί αυτοί αί πρόγονοί του έχρεώστουν τόν θρονοντων.

Προσέτι οί Πέρσαι δέν ήσαν, ώς είπομεν, άσπον
δοι έχθροί μόνον τής αδικίας, άλλ’ άκομη ειχον με- 
γάλην απέχθειαν καί είς τό ψεύδος, το οποίον ενομι- 
ζετο παρ’ αύτών πάντοτε ώς άγενές καί ατιμωτικόν 
έλάττωμα. Μετά δέ τό ψεύδος εθεώρουν ώς άναν- 
δρότερον τα νά ζη τις χρεώστης" διότι τοιαύτη 
ζωή τοΐς έφαίνετο οκνηρά, αισχρά,' δουλοπρεπής, καί 
περισσότερον άξιοκαταφρόνητος, καθοσον κινεί τον 
άνθρωπον είς τό ψεύδεσθαι.

(Επεται συνέχεια.)

Ο  οο ο

ΔΥΟ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

Ε Ι Σ  Τ Ο  Λ Ε Υ Κ Ο Ν  Ο Ρ Ο Σ .

Εκαστον έαρ πλήθος περιηγητών άναχωροΰσιν έξ 
όλων τών μερών τής Ευρώπης, διευθυνόμενοι πρό; 
τάς Αλπεις, καί ανέρχονται άμιλλώμενοι τάς μάλ
λον άπροσίτους κορυφάς αυτών. Μ ετ’ ου πολυ απα- 
σαι αί χιονώδεις κορυφαί αυται, ών ή παρθενική λευ- 
κότης υπήρξε προσφιλές έμβλημα είς τούς ποιητάς, 
θέλουσιν άπαλέσει τήν εαυτών παρθενίαν- Εν Αγγλία, 
Ελβετία, Αυστρία καί Ιταλία συνεστήθησαν πρό πολ
λοΰ Εταιρεϊαι Αλπείων, ών τά  μέλη άμιλλώνται έπί 
ζήλω καί τόλμη. Αριθμοΰσιν ήδη τάς κορυφάς, άς 
ό ποΰς αύτών είσέτι δέν έπάτησε. Βεβαίως καλλί
τερα χρήσις τής νεανικής ρώμης, ευστροφίας καί έ- 
νεργείας δέν ήδύνατο νά γείνη. Αΐ Αλπεις εινι/.ι μέ
ρος τ ι σταδίου, έν ώ ή νεότης δύναται ν’ άναπτύξη 
άπαντα τά φυσικά καί ήθικά αύτής πλεονεκτήματα. 
Αί ύπό τήν στέγην Ελβετικής τίνος καλύβης ή ύπό 
τινα βράχον κείμενον ώς όριον τών αιωνίων χιονων 
διερχόμεναι νύκτες, αί πραγματικαί δυσχέρειαι χαί

οΐ σπουδαίοι κίνδυνοι ένεκα τών σεσωρευμένων πά
γων, τά  απρόοπτα έμπόδια βράχων καθέτων, κω- 
λυοντων τήν προσπέλ^ασιν τής ποθητής κορυφής, τό 
ψύχος, τά άποτελέσματα τής άραιώσεως τής άτμο- 
σφαίρας, τά  ύπό πυκνής άτμοσφαίρας καλύπτοντα 
αίφνης τό όρος νέφη, τό σκότος, όπερ καταλαμβάνει 
τόν περιηγητήν έν τώ  μέσω τών χιονωδών τούτων 
έρημων, είσί κόποι άξιοι τής ρωμαλέας καί σφριγώ- 
σης άνδρικής νεότητος. Οποία ήδονή διά τόν ύπερ- 
πηδώντα τάς δυσχερείας καί περιφρονοΰντα τούς κιν
δύνους, ύφ’ ών έπαπειλεΐται ή ζωή του, καί όποία 
ανταμοιβή μετά τήν νίκην! Εκ τοΰ υψους τής κατα- 
κτηθείσης κορυφής βλέπει τόν κόσμον πρό τών πο- 
δών του, ό οφθαλμός πλανάται μακράν έπί τών κοι- 
λαδων καί τών όρέων' τήν ολιγοχρόνιον κόπωσιν 
διαδέχεται γλυκυτάτη άνάπαυσις, όρεξις άγνωστος 
έν τη  πεδιάδι καρυκεύει τό λιτόν γεύμα, όπερά οδη
γός παρασκευάζει έπί τής πλήρους άνθέων Αλπείων 
χλόης, ό καθαρός άήρ καί τό λαμπρόν φώς, άπερ δί- 
δουσιν είς τά αντικείμενα κάλλος τι άγνωστον έν τή 
πυκνή άτμοσφαίρα τών κατωκημένων πεδιάδων' ή 
ευεξία τοΰ σώματος, έπιδρώσα καί έπί τής καταστά- 
σεως τής ψυχής, ήτις αισθάνεται έαυτήν πληρουμένην 
ύπό εύγενών επιθυμιών καί ύψηλών ιδεών' τά ευτελή 
δέ συμφέροντα καί αΐ γελοΐαι ματαιότητες τοΰ κό
σμου άπόλλυνται έν τη σμικρότητί των. Τοιαύται 
είσίν αί αληθείς καί φυσικά! ήδοναί, άς έκαστος άπο- 
λαύει ένώπιον τοΰ μεγαλοπρεπούς θεάματος, ουτινος 
είναι τό κέντρον. Ζωηρότερα! όμως έπιφυλάσσονται 
αυται δί έκεϊνον, όστις άναρρυχαται είς τάς κορυφάς 
ταύτας, όπως σπουδάση τούς νόμους τού φυσικοΰ κό
σμου, τά  άτμοσφαιρικά φαινόμενα καί τά  προϊόντα, 
άτινα ή γή παράγει έν ταΐς κατεψυγμέναις ταύταις 
χώραις.

Μέχρι τών μέσων τοϋ παρελθόντος αίώνος ή κεν
τρική σειρά τών Αλπεων ήτο άγνωστος παρ’ ήμΐν, καί 
μόνον οί έκεΐσε ορεινοί κάτοικοι τήν έγίνωσκον. Τοΰ
το δέ προήρχετο ενεκα τών δυσχερειών, άς άπήντα 
είς τάς άδούς ή μάλλον άτραπούς τών μερών έκεί- 
νων, ένεκα τής έλλείψεως καταλυμάτων, καί ένεκα 
τού οόβου τών άπροοπτων. Είς τούς πρόποδας τοΰ 
Λευκοΰ Ορους, τοϋ τοτε καλουμένου έ π ι κ α τ  α
ρ ά  τ  ο υ, κειμένη ή κοιλάςτοΰ Σαμουνή, ήγνοεΐτο καί 
υπ’ αύτών τών είς τά  πλησιόχωρα κατοικούντων. Το 
1 7 4 1  δέ Αγγλος τις περιηγητής, ό γνωστός διά τάς 
είς τήν Ανατολήν περιηγήσεις του Ριχάρδος Ποκώκ, 
άνεκάλυψε τήν κοιλάδα τοϋ Σαμουνή, γνωστάς ποιη- 
σάαενος τάς καλλονάς αύτής, καί διαλύσας τούς 
άνυποστάτους φόβους, ους ένέπνεεν ή νομιζομένη βαρ- 
βαρότης τών κατοίκων τοΰ μέρους τούτου. Μετά τοϋ- 
τον δέ πλεΐστοι ετεροι ιθαγενείς καί ξένοι έπεσκε- 
φθησαν καί περ'ιεργείας ενεκα καί έπί έπιστημονικω 
σκοπώ τά  μέρη ταΰτα, περιγράψαντες έκτενέστερα 
περί τών διαφόρων θέσεων ώς καί περί τών προϊόντων 
αύτών. Μεταξύ δέ τούτων άναφέρομεν τήν είς τό 
Λευκόν Ορος άνάβασιν τοϋ Κ· Δεσωσύρου, γενομέ- 
νην κατά τό 1 7 8 7 .

Α'.

Γεννηθείς έν Γενεύη τό 1 7 4 0  ό Οράτιος Βενέδι-
/ jf V  ̂  ̂  ̂.

κτας Δεσωσυρος ηρςατο των εις τας Αλπεις περιη- 
γήσεών του εικοσαετής περίπου. II μετεωρολογία, 
ή τοπογραφία, ή γεωλογία, ή βοτανική, ή γραφική 
θέα, καί τά  ήθη τών κατοίκων είχον έλκύσει τήν 
προσοχήν του. Πρός άποπεράτωσιν δέ τοϋ έργου αύ
τοΰ, ήθέλησε ν’ άναβη έπί τοΰ Λευκοΰ Ορους, καί πε- 
ριλάβη έκ τής ύψηλής ταύτης σκοπιάς τήν άπέοαν- 
τον ορεινήν χώραν, ήν διέτρεξεν. ό  καταπληκτικός 
ουτος όγκος, δν παρετήρει έν ολη αύτοΰ τη μεγαλο- 
πρεπεία έκ τών οχθών τής λίμνης Λεμάν, καί σχεδόν 
έκ τών παραθύρων τής οικίας του, έπησχόλει αύ
τόν άδιακόπως, είς τρόπον ώστε είχεν ύποσχεθή α
μοιβήν τινα είς έκεΐναν, όστις ήθελε κατορθώση ν’ 
άνέλθη πρώτος τήν φημιζομένην ώς άπροσπέλαστον 
κορυφήν τοΰ Λευκοΰ Ορους. Ατολμοί τινες άπόπει- 
ραι έγένοντο, άλλ’ άνευ τινός άποτελέσματος. Τον 
ίούνιον δέ τού 1 7 8 6  ό δόκτωρ Πακκάρδος, ό Πέτρος 
Βαλμάτιος, καί 6 Μάρκος Κουτέτος άνήλθον μέχρι 
τινός διαστήματος, άλλά χωρίς νά δυνηθώσι νά φθά- 
σωσι μέχρι τής κορυφής, έπανέκαμψαν είς τήν 
πεδιάδα τοϋ Σαμουνή. Μόνος δέ ό Βαλμάτιος δέν 
κατέβη καί διεμεινε τήν νύκτα έπί τών χιόνων' 
άνεκάλυόε δέ τήν επιούσαν τάς μικράς άτραπούς τοϋ 
Μικροΰ καί Μεγάλου όροπεδίου, δί ών δύναταί τις 
ν άφιχθη ε ίς  τήν κορυφήν. Εκοινοπαίησε δέ τήν ά- 
νακάλυψίν του είς τόν δόκτωρα Πακκάρδον, καί άμ- 
©ότεροι άναχωρήσαντες τήν 7  αυγουστου, έφθασαν 
έπί τής κορυφής τήν έπαύριον περί τήν εκτην εσπερι
νήν ώραν.

II πρός τό Λευκόν Ορος λοιπόν άγουσα οδός έγέ- 
νετα γνωστή. Τήν πρώτην άύγούστου 1 7 8 /  ο Δε- 
σωσΰρος άνεχώρησε μετα δεκα και οκτω οδηγών εκ 
τής κοιλάδας τοϋ Σαμουνή, καί διήνυσε τήν νύκτα 
ύπό τινα σκηνήν είς τό ύψωμα τοΰ ορούς τής Κλι- 
τύος, ευρισκόμενον 2 3 6 3  μέτρα ύπεράνω τής θαλάσ
σης' τήν πρωίαν δέ τής επαύριον περί την εκτην ώ
ραν είσήλθεν έντός τών έκ πάγου όγκων. Λι διάφο
ροι όμως άνωμαλίαι τών βράχων, ους ώφειλε νά ά
νέλθη, έβράδυνον τήν πορείαν του, και μόλις μετά 
τρεις ώρας ήδυνήθη νά φθάση είς τήν μικράν σειράν 
τών άπομεμονωμένων βράχων εις το μέρος, εις ο συ- 
νενοϋνται τά  χιονεσκεπή όρη τών Βοσονων και τού 
Τακοναίη, άτινα καλούνται οι Μ ε γ α λ ο ι II μ ι
ό ν  ο ι. Ο Δεσωσύρος ήθέλησε ν’ άνέλθη όσον τό 
δυνατόν υψηλότερα, δπως άφιχθη ένωρίς τήν έπαύ
ριον εί: τήν κορυφήν. Μετεβη λοιπον εις το Μεγα 0 -  

'ροπέδιον καί κατεκλίθη είς υψος 3 8 9 0  μέτρων ύ
περάνω τής θαλάσσης. Κεκμηκότες δέ ήδη έκ τής 
μακράς οδοιπορίας, και αισθανόμενοι ηδη τα  αποτε
λέσματα τής άραιοισεως τής άτμοσφαίρας, οΐ οδηγοί 
έδοκίμασαν πολύν κόπον, θελοντες ν’ άνασκάψωσιν έν 
τή χιόνι κοίλωμά τ ι, δυνάμενον νά περιλάβη απαν- 
τας. Το κοίλωμα λοιπόν άνασκαφέν έκαλύφθη ύπό 
τής σκηνής' άλλ’ οί οδηγοί, οΐτινες εφο.βούντο λίαν



τό ψύχος, έκλεισαν τοσοΰτον ασφαλώς τους άρμου; 
της σκηνής, ώστε c Δεσωσύρος ύπέφερε πολυ έκ τής 
θερμότατος, καί έκ της μεμολυσμένη; ατμόσφαιρας, 
ένεκα της αναπνοής είκοσι προσώπων, συνθλιβομένων 
εις μέρος στενόχωρον. «ΙΙναγκάσθην, λέγει ό Δεσιο- 
σύρος, νά έξέλθω πολλάκις την νύκτα δ—οχ άναπνεύ- 
σω. 11 σελήνη έλαμπε ό'ιά της φωτεινότερα: λάμ- 
ψεως έν τω  μέσω ούρανοΰ μελανού ώς ό έβενος. 0 
Ζευς έξήρχετο άκτινοβόλο; έπίσης όπισθεν τής ύ- 
ψηλοτέρας κορυφής, έκ τής άνατολικής πλευράς 
του Λευκοΰ Ορους, και ή λάμψις αύτοΰ, άντανακλω- 
μένη έπί τής χιονώδους ταύτης κοιλάδος, έπροξένει 
τοιοΰτον θάμβος, ώστε δέν ήδύνατό τις νά διακρίνη 
παρά τούς αστέρας τοΰ πρώτου μεγέθους. » Μόλις οί 
οδοιπόροι ειχον άποκοιμηθή καί άφυπνίσθησαν ύπό του 
κρότου, δν άπετέλει σωρός χιόνο;, καταπίπτων καθ’ 
ολον τό μήκος τής κατωφερείας, ην έμελλον νά διέλ- 
θωσι τνί επαύριον. Περί τά χαράγματα άπαντες ει- 
χον έγερθή- τό θερμόμετρον έδείκνυε 4  βαθμούς κά
τωθεν του μηδενικού. Ινατορθώσας ν’ άφιχθή είς την 
άκραν τοΰ Μεγάλου Οροπεδίου ό Δεσωσύρος, άνήλθε 
διά τίνος βραχέως πρανούς, διευθυνόμενος πρός άνα- 
τολάς, καί άφικόμενος ύπεράνω τών Ερυθρών Βράχων, 
άνεκάλυψε τά  όρη τοΰ Πεδεμοντίου, διήλθε πλησίον 
τών Μ ι κ ρ ώ ν  Η μ ι ό ν ω ν, άτινα καλύπτονται 
ύπό τών χρόνων 4 6 8 0  μέτρα άνωθεν τής θαλάσσης, 
άνεπαύθη στιγμάς τινας, ειτα άναβαίνων βραδεΐ βή- 
ματι, καί σταματών άνά δέκα πέντε η δεκαέξ βή
ματα, άφίχθη περί την ένδεκάτην ώραν είς την κο
ρυφήν, καί κατεπάτησε την χιόνα με είδός τι θυμοΰ 
ευχάριστου. Η κορυφή είχε τό σχήμα παρατετα- 
μενης γωνίας, κεκλιμένης δυτικοανατολικώς,ητο λίαν 
στενή και σχεδόν κοπτερά είς τόάκρον αύτής ούτως, 
ώστε δυο άνθρωποι δέν ήδύναντο νά βαδίσωσιν όμοΰ- 
ευρυνετο ομως καί ίσοπεδοΰτο καθόσον προετείνετο 
προς τγ ανατολικον μέρος, έξεΐχε δε έν σχήματι 
προστέγου πρός τό δυτικόν.

Κατα την εις το Μεγα Οροπέδιον άνάβασιν αύτοΰ 
ο Δεσωσύρος ειχε παρατηρήσει, ότι οί άνωθεν τών 
χιονων όρατοι βράχοι ησαν άπαντες φύσεως κρυσταλ
λώδους, εί και κατά το μάλλον η ήττον διηρημένοι είς 
παραλληλα τεμάχια" άνήκουσι δέ άπαντες ούτοι εις 
την ποικιλίαν τοΰ γρανίτου, ην οί σύγχρονοι γεωλό
γοι αποκαλοΰσι π  ρ ω τ  ο γ ε ν ή, καί έν η ό χλω- 
ρίτης λίθος αντικαθιστά τόν Γαλλιστί καλούμενον 
μ.ικα. (mica). Αν αβάς δέ καί έπί τών οβελίσκων, ών 
μονον τούς πρόποδας ειχεν έπισκεφθή, παρετήρησεν 
οτι συνίστανται άπαντες έκ μεγάλων καθέτων φύλ
λων. Εύρε δε οτι οι οβελίσκοι ουτοι έχουσι κατα
σκευήν ομοιομορφον, έν ώ τά ύπό οριζοντίων στρω
μάτων σχηματιζόμενα όρη σύγκεινται έν τή κορυφή 
αυτών υπο σωρών δευτερευόντων γαιών. Ρίψας γενι
κώς βλέμμα τι είς τά  αρχικά όρη, άτινα περιεστοί- 
χιζον αυτόν, παρετήρησεν, ότι δέν σχηματίζουσι σει
ράς, άλλα φαίνονται διαμεμερισμένα είς συμπλέγ
ματα διαφόρου μορφής, κεχωρισμένα τά μέν τών δέ.

Ο καιρός έσπευδεν. Ο Δεσωσύρος έστράφη έκ τοΰ

μεγάλου τούτου θεάματος, όπως έξετάση τά μετεω 
ρολογικά αυτοΰ εργαλεία. II πρώτη δε φροντίς του 
ητο ν άναρτιση τό βαρομετρον καί τά  θερμόμετρα 
αύτού εν μετρον άνωθεν τής κορυφής. Τό βαρόμετρων 
εδείκνυε 4 3 4 ,3 8  καί ή ατμοσφαιρική βαρύτης 2 ,9  
υπερανω τοΰ μηδενικού. Την αύτήν δε ώραν δύο σοφοί 
επίσης παρετήρουν τό βαρόμετρον, ό μεν είς Γενεύην, 
ουτος ητο ό Σενεβιερος, οστις τοσοΰτον συνετέλεσεν είς 
την πρόοδον τής φυτικής φυσιολογίας, ό δε είς Σχ- 
μουνή, ητο ό υιός τού Δεσωσύρου Θεόδωρος εικοσαε
τής τοτε, οστις έκτοτε έδόξασε τό όνομα αύτοΰ διά 
τας χημικά; αύτοΰ έργασίας. 0  Δεσωσύρος, άριθμή- 
σας τό υψος τού Λευκοΰ όρους κατά παρατηρήσεις 
αυτοΰ, δια τοΰ μέτρου τοΰ Δελούκ, τροποποιηθέντο; 
υπο τοϋ —χουκβουργίου, εύρε το γεωγραφικόν αύτοΰ 
υψος υπεράνω τής θαλάσσης 4 8 2 4  μέτρων.· Περαι- 
τερω ομως θελομεν παρατηρήσει, ότι τό μέτρον τοΰτο 
μόνον 1 4  μέτρα ητο πλειότερον τοΰ άληθοΰς- είναι 
ομως αποτέλεσμα άξιοσημείωτον διά τήν έποχήν 
εκείνην, οταν άναλογισθώμεν τήν ατέλειαν τών έρ- 
γαλειων, καί τό ανεπαρκές τοΰ μετρικού συστήμα
τος, οπερ εχρησίμευεν ώς βάσις τών ' υπολογισμών. 
Το Λευκόν Ορος λοιπόν ητο τό ύψηλότερον όρος τής 
Ευρώπης, καί ή θέα, ην ό Δεσωσύρος ειχενύπό τούς 
οφθαλμούς, ή μάλλον έκτεταμένη, ης δυνάμεθα ν’ άπο- 
λαύσωμεν έν τη ήμετέρα ήπείρω. Η θάλασσα ειναε 
αρα ορατή έκ τής κορυφής ταύτης; Φυσικώς ούχί. 
Πλησίον τών ορίων τοΰ όρίζοντος τά  άντικείμενα, βυ
θιζόμενα είς είδός τι πάχνης, καθίστανται συγκε
χυμένα- δέν δύναταί τις νά διακρίνη ούδέν, δέν βλέ
πει ή τήν εκτασιν. Ο κόλπος τής Γενούης, πλησίον 
τής Σαβόνης, είναι τό μέρος τής Μεσογείου, τό κείμε
νον εγγύτερον είς τό Λευκόν Ορος, καί έάν αί όχθαι 
αύτοΰ δέν περιεβάλλοντο ύπό όρέων, ό Οφθαλμός 
τοΰ παρατηρητοΰ, ευρισκομένου έπί τής κορυφής, ή- 
δύνατο νά φθάση μέχρι τής θαλάτσης τής μεταξύ 
τής Αλβένγας καί IN'όλης, ένθα τό σύμπλεγμα τών 
λιγουριανών Αλπεων σχηματίζει τομήν τινα, ητις 
χωρίζει αύτό άπό τών θαλασσίων Αλπεων.

Τήν δευτέραν μετά μεσημβρίαν ώραν τό θερμόμε
τρον τοΰ Δεσωσύρου έδείκνυε χήν ατμοσφαιρικήν θερ
μοκρασίαν έν τή] σκιά 3 ,1 , δεν κατέβη δε χαμηλό
τερα καί είς τόν ήλιον έδείκνυε διαρκώς 1 ,7 . Τη βοή
θεια δέ τοΰ υγρομέτρου, όπερ έφεΰρεν ο Δεσωσύρος, 
ευρεν ότι ή τής ατμόσφαιρας υγρασία ην έξάκιςμικρο- 
τέρα, ή έν Γενεύη, τούτέστι άπητεΐτο έξάκις πλειό- 
τερος υδατώδης άτμός πρός διάλυσιν τής ατμό
σφαιρας τής Γενεύης έν τη θερμοκρασία αύτής τών 
2 8 ,2  βαθμών ή τής του Λευκοΰ Ορους έν τ?, θερμο
κρασία τών 2 ,9  βαθμών, liv καιρώ θάλπους ή ξηρα-

< ά  ’ 5>> ” 1 > χ »σια αυτη ουοεν έκτακτον παρουσιαζεί επι τοσοΰτον- 
υψηλής κορυφής, εί καί έν μέση θερμοκρασία ή ατμό
σφαιρα είναι τοσοΰτον ύγρά έπί τοΰ όρους όσον καί 
έν τη πεόιάδι.

Το ύδωρ άναβράζει όπόταν ή ελαστική δύναμις 
τοΰ άτμοΰ του είναι ή αύτή μετά τής ατμοσφαιρικής 
πιέσεως, τούτέστι μετά τοΰ βάρους τής άτμοσφαι^-
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κής στήλης, ήτις έπίκειται τοΰ ρευστού. Είναι δέ 
φανερόν, ότΓτό ύψος τ?,ς στήλης ταύτης έλαττοΰται, 
καθόσον ύψοΰται έπί τοΰ όρους. Επομένως, οταν 
εύρίσκηταί τις 2,000 μέτρων άνωθεν τής θαλάσσης, 
ή στήλη τοΰ άέρος, ήτις ύπέρκειται τής κεφαλής αύ
τοΰ, είναι 2,000 μέτρων βραχύτερα, καί τό ΰδωο 
άρχ ίζει ν’ άναβράζη είς θερμοκρασίαν έλάσσονα τής 
έπί τής όχθης τής θαλάσσης, ύπεράνω τής όποιας ή 
άτμοσφαιρική στήλη εύρίσκεται έν ολω αυτής τώ 
ύψει. Ο Δεσωσύρος τήν 2 2  άπριλίου 1 7 8 7  ήτο πε
πεισμένος, ότι τό θερμόμετρον αύτοΰ, έμβαπτιζόμενον 
είς τό ύδωρ άγγείου θερμαινομένου ύπό λύχνου άνημ- 
μένου διά οινοπνεύματος, έδείκνυε 101,6  βαθμούς 
ύπό ατμοσφαιρικήν πίεσιν 7 6 1 ,5 4 .  Επί τής κορυ
φής δέ τοΰ Λευκοΰ όρους τής βαρομετρικής στήλης, 
μή έχούσης πλέον τών 4 3 4 ,3 8  μήκος, ή τοΰ ύδατος 
βράσις έπήρχετο είς 86,00 βαθμών θερμοκρασίαν.

(Επεταί συνέχεια εις τό προσεχές.)

Η Θ ΙΚ Α I Μ Ε Λ Ε Τ Α I

ιπ ι  τοϋ πρώτον V'a.ljioZ τοϋ JuG id.

Μεταξύ τών έξοχωτέρων ποιητών άπάσης τής οι
κουμένης διαπρέπει δίκαιο); ό ύψηγόρος Δαβίδ, ό 
θεόπνευστος Προφητάναξ" οί ψαλμοί αύτοΰ, άριστουρ- 
γήματα ποιητικής φαντασίας, φέρουσιν άπαντας τούς 
χαρακτήρας τοΰ ύψηλοΰ, ους άνευρίσκει τις έν τοΐς 
Ελλησι ποιηταΐς, είτε έποποιοϊς, είτε διδακτικοΐς, 
είτε Δραματικοΐς, είτε Λυρικοΐς- καί ότέ μέν τό πνεΰ
μα αυτοΰ, αφ ιπτάμενον πρός τάς αιθέριους χώρας 
τών αιώνιων μονών, άπολείπει τον ύψιπέτην άετόν 
τής Λυρικής ποιήσεως Πίνδαρον, ότέ δ’ αύ τάς έπί 
τών κακών έκδικήσεις τοΰ Ιεχωβά καί τό άπαρά- 
μιλλον μεγαλεΐον τοϋ Σαβαώθ έξεικονίζον, ύπεραί- 
ρει τήν δαιμονιον καί εύρυπτέρυγον τοΰ Μελησιγενοΰς 
φαντασίαν- άλλοτε ήθικολογών καί ίερεμιάζων έπί 
τής διαστροφής τοΰ κατ’ αύτόν αίώνος καί προφητι- 
κώς κλαίων τήν έρήμωσιν τής Ιερουσαλήμ, άναρπά- 
ζεται τήν φαντασίαν καί διθυραμβοποιεΐ καί δια- 
τραγωδεΐ τά  κακά ταΰτα κρεΐττον τών δραματι
κών ποιητών άλλοτε τέλος αφελείς καί άπλοϊκάς 
περιγράφων σκηνάς, διαζωγραφεΐ τήν φύσιν άληθέστε- 
ρον καί αύτοΰ τοΰ Θεοκρίτου. Τοιοΰτος ό ποιητικός 
ουτος κολοσσός, ύπό τήν ποιητικήν αύτοΰ· έποψιν- 
δί όσους ό Δαβίδ είναι τό άγνωστον, μίαν καί μόνην 
λέγομεν λέξιν- άς φαντασθώσι κράμά τι Ομήρου, 
Πινδάρου, Αισχύλου καί Θεοκρίτου- τό κράμα τοΰ
το έσται ό Δαβίδ ώς ποιητής- άλλ’ ό Δαβίδ ώς φιλό
σοφος, ώς ήθικολογος, ώς idealiste (ινα μεταχειρισθώ- 
μεν τήν έκφ ραστικήν ταύτην λέξιν, εί καί ξένην), 
ύπερβαίνει τόν κολοσσόν τούτον καθ’ έκατοντάδας 
όαγυιών.

Ούδ’ έφαντάσθημέν ποτε, ούδ1 ένομίσαμεν ήμάς ι
κανού; όπω; άναλύσωμεν τάς ποιητικά; τού Δαβίδ

καλλονάς- άπαγε! Αλλά μελετώντες τόν πρώτον 
ψαλμόν τοΰ Δαβίδ, ώρμήθημεν ύπό νεανικωτέρου πως 
καί θρασυτέρου ένθουσιασμοΰ, όπως χαράξωμεν έν ό- 
λίγαις γραμμαΐς τάς αυτοσχεδίους σκέψεις, άς έποι- 
ησάμεθα, νομίζοντες ότι άλλοι, πολλώ ήμών σοφώ- 
τεροι καί ίκανώτεροι, μιμηθήσονται τό παράδειγμα 
τοΰτο, καί ούτως ό θεσπέσιος Δαβίδ, ό καταδικα- 
σθείς ίνα άκούηται ύπό χασμωμένων φεΰ ! άνδρών, 
χασμωμένων, διότι (καί έν τούτω ίσως κεΐται ή δικαι
ολογία αύτών) ούδέν έκ τών λεγομένων έννοούσιν, ί - ' 
κανοποιηθη τούλάχιστόν έν μέρει διά τήν αμέλειαν, 
είς ήν ερριψεν αύτόν τό έθνος ήμών, τό έπί νοημο
σύνη καί φιλοκαλία, αείποτε έναβρυνόμενον καί σε- 
μνυνομενον.

Φεύ ! είναι δίκαιον έρωτώμεν ό υψηλότερος τών 
ποιητών τής Χριστιανικής κοινωνίας, έκεΐνος, τοΰ ό
ποιου οί ύμνοι πρώτοι προσβάλλουσι τό νεοτεχθέν 
βρέφος, έκεΐνος, δί ου βαπτιζόμεθα, έκεΐνος, δί ού με- 
ταλαμβάνομεν, έκεΐνος, εΐ; τό'μελώδημα τής κινύρας 
τού όποιου ανοίγονται καί κλείονται οΐ Χριστιανι
κοί ναοί, έκεΐνος, δί ού συνάπτεται τό μέγα τού γά
μου μυστήριον, έκεΐνος, δί ού4ή ψυχή ήμών, τού σώμα
τός χωριζομένη, άφίπταται πρός ουρανούς, νά παρα- 
μελήται έπί τοσοΰτον, νά περιφρονήται, τολμώμεν εί- 
πεΐν, ώστε καί νά λογίζηται, καί ύπό πεπαιδευμέ
νων πολλάκις, κρονόληρος καί συροδαίμων ό τού 
ψαλτηρίου άναγνώστης ; Αλλ’ έπανέλθωμεν έπί το 
προκείμενον ήμών.

0  πρώτος τοΰ Δαβίδ ψαλμός, ύπό φιλοσοφικήν καί 
ήθικήν θεωρούμενος έποψιν, είναι έν έκ τών ηθικών 
έκείνων αριστουργημάτων, όσα παρέδωκεν ήμΐν ή άρ- 
χαιότης. Εν τούτω λακωνικώς μέν, άλλά καί περιε- 
κτικώς περιγράφεται ό χαρακτήρ τού δικαίου, τού 
ευσεβούς, τού έναρέτου άνδρός, καί αί επακολουθού- 
σαι αύτώ άμοιβαί. Διαιρεί δ’ έν αύτώ ό Δαβίδ ώς καί 
έν άλλοις αύτού ψαλμοΐς τήν αρετήν είς δύο: εί: 
θετικήν καί αρνητικήν, καί έν τη συναρμολογία τή ; 
δυάδος ταύτης κατοπτεύει τό τέλειον άγαθόν, τήν 
πλήρη δικαιοσύνην. Κατά τήν άρχήν, ήν εν^τερω 
τινί αύτοΰ τίθησι ψαλμώ : «Εκκλινον άπό κακοΰ, καί 
ποίησον άγαθόν», έξετάζει πρώτον μέν τήν άπο τού 
κακοΰ έκκλισιν, τήν άρνητικήν άρετήν δ ιά τοΰ πρώ
του έδαφίου, ένώ κατ’ άνιούσαν τάξιν περιγράφονται 
οί τρεις κυριώτεροι τής κακίας βαθμοί- ά. ή έν τοί: 
συμβουλίοις καί ταΐς άναστροφαΐς τών κακών συμ- 
παρέδρευσις- β'. ή έν τή όδώ τών άμαρτωλών συμπό- 
ρευσις καί γ'. ή έν τή καθέδρα τών λυμεώνων έγκαθί- 
δρυσις, ή άφ’ εδρ<χς, ούτως είπείν, διδασκαλία τής 
διαφθοράς, τού μιάσματος, τής κακίας καί τής ά- 
μαρτίας. Καί άρχή μέν καί ρίζα πασών τούτιον 
τών κακών υποτίθεται ορθότατα ό πρώτος βαθμός, 
διότι, προγενέστερος πάντων ών, ώθεΐ εί; τό τής κα
κίας βάιαθρον, καί διότι, ώς λαμπρότατα τω  όντι· 
παρατηρεί καί ό· ήμέτερος ©έογνις,

Οί κακοί ού πάντες κακοί έκ γαστρός γεγόνασιν

άλλ άνδρεσσι κακοΐς συνθέμενοι φιλίην.



Β

Απαξ δέ τεθείσης τής πρώτης ταύτης προς την 
κακίαν βάσεως, τής μετα τών κακών ομιλίας, παρέ- 
πεται άναγκαίως και ή εις την οδόν αΰτών πορεία, 
ηπερ έστίν 6 δεύτερός τής κακίας βαθμο'ς· ειτα  8' ό 
ούτως άπο ήμέρας είς ήμέραν σκληρυνόμενος καί έ - 
θιζόμενος εις τήν κακίαν γίνεται οίονεί άφ’ εδοας 
διδάσκαλος τής κακίας, δπερ ό τρίτος καί ύπατος έ
στί τής αμαρτίας βαθμός' αύτοΰ τούτου φαίνεται 
άποτρέπων ήμας καί ό σοφός Πυθαγόρας έν τοΐς 
X  ρ υ σ ο ΐ  ς αύτοΰ ί  π  ε 5 ι διά τώ ν :

ΜηδεΙς μήτε λόγω σε παρείπη, μήτε τ ι εργω,

πρήξαι μηδ’ είπεΐν δ,τι μή βέλτερόν έστι.

Πρήξαι μηδ’ είπεΐν! άρα το πρήξαι κακδν, εί καί 
κακδν, ησσόν έστί κακόν τοΰ είπεΐν, τοΰ διδάξαι κα
κόν άρα ό κακοΰργος ηττόν έστιν ένοχος τοΰ δι
δάσκοντος τήν κακίαν. Τήν ηθικήν ταύτην άλήθειαν 
πολλαχοΰ διετράνωσε καί ό Ιησοΰς Χρίστος έν τοΐς 
Εύαγγελίοις, ίδια δέ διά τών :«δςουν άνλύση μίαν τών 
εντολών τούτων τών έλαχίστων (ά. βαθμός κακίας) 
καί διδάξη ουτω τούς άνθρώπους (ύπατος βαθμός!) 
καί πάλιν, «δς δ ’ άν ποίηση (ά. βαθμός άρετής) καί 
διδάξη (ύπατος βαθμός).» Καί ταΰτα μέν τά  περί 
άρνητικής άρετής ύπό τοΰ Δαβίδ,τά είς τ ό : «Εκκλι- 
νον άπό κακοΰ» άναφερόμενα.

Δεν άρκεΐ δμως μόνη ή άρνητική άρετή δπως σώση τόν 
άνθρωπον , είναι άναγκαία καί ή θετική άρετή δπως 
καταστή ό άνθρωπος τέλειος- ήτοι, διά νά ομιλήσω- 
μεν σαφέστερον, δεν λέγεται ένάρετος ό άπέχων μό
νον άπό τοΰ κακοΰ, άλλ’ ό πράττων τό αγαθόν. 
Καθάπερ έν τη φυσική τό σκότος δέν είναι αύθύπαρ- 
κτον τ ι , άλλ’ ή άπουσία μόνον τοΰ φωτός, ουτω καί 
έν τη φιλοσοφία ή κακία δέν υπάρχει ά©’ έαυτής, 
αλλ’ είναι άπουσία, ελλειψις άρετής- τό σώμα γίνε
ται άσθενές, δταν έλλείπη άπ’ αύτοΰ ή ΰγιεία- ή 
ψυχή είναι κακή, δταν έλλείπη άπ’ αύτής ή άρετή. 
Λρα,δπου δέν υπάρχει ή πραγματοποίησις τοΰ άγαθοΰ, 
ή δικαιοσύνη κατά τούς ήμετέρους ποιητάς, ήτις 
λαμβάνεται έπί τής σημασίαςτής έν ένεργεία άρετής.

Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ’ άρετή ’στι. 

εκεί εύρίσκεται ήκακία ,ή  ασέβεια, ήάμαρτία.
Ορθότατα λοιπόν καί φιλοσοφικώτατα καί τό 

ιερόν ήμών Εύαγγέλιον διδάσκει ήυ.ας δτι έν τη φο
βέρα εκείνη ήμερα, τής κρίσεως, πολύ πλ̂ έον τοΰ τί 
εποίησας, έρωτηθήσεται ήμΐν τό τ ί ούκ έποίησας. 
Επεινασα, λεγει είς τούς κ ατεγνωσμένους, καί οΰκ 
εδωκατε μο ι φαγεΐν άρα δέν κολάζει αύτούς ώς 
πραίαντας το κακόν, άλλ’ ώς μή ποιήσαντας τό α
γαθόν, δπερ ούδέν άλλο έστίν, ή καί αυθιςτό πράτ
τε  ιν τό κακόν.

Αλλα λαμπρότατα τό τοιοΰτον διατρανοι καί ό 9ε- 
σπεσιος Δαβι^, τής μέν κακίας διαφόρους κατ’ ανιόν
τα βαθμόν παραδεχόμενος τάξεις, τήν ό’ άοετήν ού
δόλως βαθμολογών, ώς αυθύπαρκτο ν τινα καί άναλ- 
λοιωτον ουσαν. Τώ ον τ  ι. τά ημερήσιον φώς, όταν παο’ 
οΰδενάς κωλύηται, τήν αύτήν παρέχει αίγλην καθ’

ολην τήν διάρκειαν τής ήμερα;- άλλ’ ούχ ούτως έχει 
καί τά περί σκότους- άλλ’ οταν μέν άρχηται ή άπου
σία τοΰ φωτός, ίχνη τινά αύτοΰ διατελοΰντα έν τώ 
σκότει παρέχουσιν είσέτι άμαυρόν τι σκιόφως, ειτα, 
έκλειπόντων βαθμηδόν καί τών ιχνών τούτων, άμαυ- 
ρότερον καθίσταται, μέχρις ού έν τέλει τό σκότος άπο- 
βαίνει ψηλαφητόν. Ταύτά άν είποι τις καί περί τής 
αρετής" έν όσω μέν φωτίζει τόν άνθρωπον, έστί μία, 
άπλή, αδιαίρετος, άναλλοίωτος, αΰθύπαρκτος- έκλει- 
πουσης δέ ταύτης, έπέρχεται βαθμηδόν ή άμαρτία, 
κατ’ άρχάς μέν έχουσα έλλάμψεις τινάς άρετής, ό'περ 
έστίν ό πρώτος αύτής βαθμός, ή είς τάς βουλάς τών ά- 
σεβών φοίτησις, άλλ’ ούχί καί ή πραξις τοΰ κακοϋ- 
ειτα δέ καθίσταται αμαυρότερα, ά'τε άρχεται ή λε- 
ληθυΐα τοΰ κακοΰ πραξις, καί τέλος ψηλαφητή, δτε ή 
άναιδώς άφ’ έδρας διδαχή τής κακίας γίγνεται- καί 
ταΰτα μέν δή ταΰτα.

Αλλά ποΰ κεΐται τό άγαθόν, κατά τόν θεσπέσιον 
Δαβίδ, καί πώς δύναται ό άνθρωπος ινα έκλέξη αύτό ; 
Αλλ ή έν τώ  νόμω κυρίου τό θέλημα αύτοΰ, καί έν 
τω νόμω αύτοΰ μελετήσει ήμέρας καί νυκτός. Αρα τό 
άγαθόν, ή άρετή, κατά τόν Δαβίδ, ούκ έστιν ον τι ι 
δανικόν, υποθετικόν, τεχθέν υπό τοΰ άνθρώπου, έκ τής 
αΐσθήσεως είς τόν νοΰν μετενεχθέν, άλλ’ όν αύθύπαρ- 
κτον, αιώνιον, άνα?νλοίωτον- άρα τό άγαθόν ούδέν 
έτερόν έστιν ή ό Θεός, καί ή άρετή ή μελέτη τοΰ νόμου 
τοΰ Θεοΰ καί τά έξ αύτοΰ άρύεσθαι τά θελήματα ήμών. 
Τήν σφραγίδα ταύτην τοΰ άγαθοΰ, τό θειον τοΰ
το φώς, τό φωτίζον πάντα άνθρωπον, τά ύπό πνοής 
θείας εις τόν άνθρωπον έμφυσηθέν, άνευρίσκομεν ά- 
παντες έν τή ψυχή ήμών καί έν όσω μέν τό φώς 
τοΰτο έχομεν, περιπατοΰμεν μή σφάλλοντες, μή προσ- 
πταίοντες’ άλλά φυσιωθέντες είτε ύπό τής σοφίας, 
ειτε ύπό τής δυνάμεως, είτε άπό τοΰ πλούτου, είτε 
άπό διαφόρων άλλων, άποσκορακίζομεν άπά τής ψυ
χής ήμών τό φώς τοΰτο, καί τότε καταλαμβάνει ή
μας ή σκοτία, καί βλέποντες τήν ελλειψιν ταύτην 
τοΰ φωτός, τοΰ Θεοΰ, άπά τήςκαρδίας ήμών, νομίζο
μεν οί άφρονες ό'τι ούχ υπάρχει, καί άνακράζομεν έν 
τή καρδία ήμών: ούκ έστι Θεός, άπαραλλάκτως ώς 
εί τις τυφλός ήονεΐτο τήν υπαρξιν τοΰ φωτός, όιότι 
ούχ άρα αύτό. Διά τοΰτο άλλαχοΰ πάλιν ό θεσπέσιος 
Δαβίδ άνακράζει: βουλαί άνθρώπων δειλαί, καί έπι- 
σφαλεΐς αί έπίνοιαι αύτών- διά τοΰτο καί έκ τών ή- 
μετέρων φιλοσόφων ποιητών ό μέν Θέογνις λέγει

Ανθρωποι δέ μάταια νομίζομεν, είδότες ούδέν 
ό δέ Φωκυλίδης παραινεί 

Ι\Ιή γαυροΰ σοφίη, μήτ’ άλκή, μήτ’ ένί πλούτω- 
είς Θεός έστι σοφός, δυνατός θ’ άμα καί πολύολβος1 

καί μικρόν κατωτέρω.
Τής ο έ θεοπνεύστου σοφίης λόγος έστίν άριστος.
Αφοΰ διέγραψεν ό Δαβίδ τούς χαρακτήρας τοΰ τε 

δικαίου καί αδίκου, περιγράφει έφεξής τήν μακαριό
τητα τοΰ πρώτου καί τάς φρικτάς τοΰ δευτέρου ποι- 
νάς. Καί περί μέν τοΰ πρώτου λέγει ο τ ι : έσται ώς τά 
ξύλον τό πεφυτευμένον παρά τάς διεξόδους τών ύδά- 
των, δ τόν καρπόν αύτοΰ δώσει έν καιρώ αύτοΰ, υμ

τό φύ/^oy αύτοΰ οΰκ άπορρυήσεται, καί πάντα, όσα άν 
ποιή κατευοδωθήσεται. Τήν ολως φυσικήν ’χάριν τής 
περιγραφής ταύτης νομίζομεν οτι πας τις έννοεΐ ευ
κόλως, ώς καί τά έκ τής άφελείας ταύτης ποοερχόμε- 
νον ποιητικόν ύψος, οπερ έστίν ό ιδιάζων χαρακτήρ τοΰ 
Ιίβραϊκοΰ πνεύματος. Τήν ύψηγόρον ταύτην άφέλειαν 
έθαύμασεν, ώς γνωστόν, καί ό Λογγΐνος έντώ  τοϋ Μω- 
σ έω ς: Καί είπεν άθεος. Γεννηθήτω φώς, καί έγένετο 
φώς. Ναι, πρέπει νά όμολογήσωμεν τοΰτο, αί πτέρυγες 
τήςΕβραϊκής φαντασίας δένάπαστράπτουσιμέν χρυσώ 
καί ήλέκτρω καί πορφύρα, ώς αΐ τής Ελληνικής, δέν 
είναι πολυτελείς, άλλά τό άκαλλώπιστον αΰτών, βλε- 
πόμενον έκ τοϋ αιθέριου ύψους, είς 8 άνιπταται, έκ
θαμβοι πολλάκις τόν οφθαλμόν μάλλον τής Ελληνικής 
πολυτελείας. Τήν άφελή ταύτην περιγραφήν τής τοΰ 
δικαίου αμοιβής ή Ελληνική φαντασία περιέβαλε πο- 
λυτελώς παρά τώ  Ησιόδω- άλλά, παρ’ έμοι γε κριτή, 
τό άπλοΰν τοϋ Εβραίου υπερβάλλει τό άβροφαιές τοΰ 
Ελληνος.

ΐδου 8έ ή περιγραφή τοϋ Ησιόδου.

Τοϊσι τέθηλε πόλις- λαοί δ’ άνθεϋσιν έν αύτή, 
ειρήνη δ’ άνα γήν κουροτρόφος, ούδέποτ’ αΰτοΐς 

άργαλέον πόλεμον τεκμαίρεται εύρύοπα Ζεύς- 
ούδέποτ’ ΐθυδίκαιοι μ ετ’ άνδράσι λιμό; όπηδεΐ, 

ούδ’ άτη, θαλΓης δέ μεμηλότα έργα νέμονται.
Τοΐσι φέρει μέν γαΐα πολύν βίον, ούρεσι δέ δρΰς 

άκρη μέν τε  φέρει βαλάνους, μέση δέ μέλισσας 

είροπόνοι δ ’ ό'ϊες μαλλοΐς καταβεβρίθασι.

Τίκτουσι δέ γυναίκες έοικότα τέκνα γονεΰσι, 

θάλλουσι 8 ’ άγαθοΐσι διαμπερές· ούδ’ έπί νηών 
λείσσονται, καρπόν δέ φέρει ζείδωρος άρουρα.

Π λεπτομερής αυτη τοϋ Ησιόδου παράστασις 
ουόεν εχει τό άναμιμνήσκον εις τόν άνα γνώστην τήν 
μεγαλην έκείνην τής εύδαιμονίας ιδέαν, ήνάνευρίσκει 
έν τή μεταφορά τοϋ παρά τάς διεξόδους τών ύδάτων 
πεφυτευμένου δένδρου,δπερ,έκτρεφόμενον τήΐκμάδι τοϋ 
παρ’ αύτό ύδατος; αύξάνει, καρποφορεί, ήλικιοΰται, εκ
τείνει επ’ άπειρον τούς κλώνας αύτοΰ, φθάνει εις έ
σχατον γήρας, μή άποθνήσκον, εί μή διότι ό νόμος 
τής φυσεως ούτως απαιτεί. Αύτά ταΰτα δύναταί τις 
νά είπη καί περί τής κατωτέρω εΐκόνος, δί ης δια- 
ζωγραφείται ή ταχεία τοΰ άσεβοΰς καταστροφή: 
ώσεί χνοΰς, δν έκρίπτει ό άνεμος άπό προσώπου 
τής γής, ώς μόριον άδιόρατον, έντός τής άπειρίας τοϋ 
κόσμου έξαφανιζόμενον. Τήν ταχεϊαν ταύτην τοϋ ά- 
,σεβοΰς καταστροφήν καί άλλαχοΰ ποιητικώτερον ζω- 
γραφεΐ διά τών; Εΐδον τόν άσεβή ύψούμενον υπέρ τάς 
κέδρους τοΰ Λιβάνου, καί ΐδου παρήλθον καί οΰκ ην. 
Γήν αυτήν εικόνα έκφράζει καί ό Σόλων έν τοΐς γνω- 
μικοϊς αύτοΰ, άλλ’ έπί τό Ελληνικώτερον, εί θεμιτόν 
είπεΐν

ώς τ  άνεμος νεφέλας αίψα διεσκέδασεν 
Ηρινός, δς πό·>του πολυκύμρνος άτρυγέτου

Πυθμένα κινήσας γήν κατά πυροφόρον

Δηώσας καλά έργα, θεών έδος άπίων ίκάνει 

οΰρανόν 8' αίθρίην αύθις έθηκεν ίδεΐν 

λάμπει 8 ’ ήελίοιο μένος κατά πίονα ψαΐαν.
T r  \ V » «  / » V » » \ j  \Καλόν, ατ αρ νεφεων ο yd εν ετ  εστιν ',οεΤν. 

Τοιαύτη Ζηνός ττελεται τίσις.

Τά δέ κατωτέρω ώς έν έπιλόγω άνακεφαλαιοΰσι 
τά ρηθέντα, άποφαινόμενα ό'τι εις τάς κρίσεις και βου
λάς τών δικαίων ούκ άναστήσονται οί άσεβεΐς, διότι 
γνωσταί άμφοτέρων αί όδοί εϊσι τώ θ εώ , δς έν τή 
δικαιοσύνη αύτοΰ αμείψει μέν τήν τών π&ώτων, ά- 
πολεΐ δέ τήν τών δευτέεων.

Σ. I. ΒΟΪΤΓΡΑΣ.

ΠΕΡΙ ΚΟΜ Η* ΚΑΙ Ρ β Γ Ω Ν Ο ε

(Συνέχεια καί τέλος.)

II ιστορία τής περιποιήσεως τής κόμης ήρζατο, εΐ- 
κάζομεν, άπό τής εποχής, καθ’ ήν ή Εύα, άτενίσασα 
τό πρώτον έντός ρύακος, παρετήρησε τών πλοκάμων 
αύτής τήν άταξίαν. Εκ τών άρχαιοτέρων μνημείων 
τοϋ άνθρωπίνου γένους γνωρίζομεν τόν κατά τό μάλ
λον καί ηττον περιζήτητον τρόπον τής κομμώσεως. 
ί)ς είπομεν δ’ έν άρχή, τά  άγάλματα καί τά  άνά- 
γλυφα τής Νινευΐ έπεβεβαίωσαν τό άκριβες τών πεει- 
γραφών, άς παρέδωκαν ήμΐν οΐ Εβραίοι πρβφήται περί 
τής θηλυπρεποΰς κομψότητας τών άξιωματικών καί 
τών συμβούλων τοΰ Σενναχερείβ, καί τής μερίμνης, 
ήν ειχον περί τής διορθώσεως τής κόμης καί τοΰ πώ- 
γωνος αύτών. Φενάκη δέ, έν τώ  έν Θήβαις ναώ τής 
ίσιόος εύρεθεΐσα καί νϋν στολ,ίζουσα τό Βρετανικόν 
Μουσεΐον, άποδεικνύει δτι οί άρχαΐοι Αιγύπτιοι δεν 
άπέδιδον όλιγωτέραν σπόυδαιότητα εις τό μέρος 
τοΰτο τοΰ καλλωπισμοΰ αύτών. Αλλ’ οί Ελληνες 
διά τοΰ πρό τό ώραΐον έμφύτου έρωτος αύτών άνή- 
νεγκαν τήν τέχνην τής κομμώσεως είς τόν άνώτατον 
τής τελειότητας βαθμόν. 'Γά μάρμαρα αΰτών μετε- 
βίβασαν ήμΐν τά  πρότυπα, μεθ’ ών άπαντες οί λαοί 
τής Χριστιανωσύνης, μετά όκτωκαίδεκα ολους αιώ
νας άπειροκαλίας, έπί τέλους συνεφώνησαν. At Pw- 
μαίαι δέσποιναι, παραιτήσασαι ταχέως τήν κομψήν 
απλότητα τοϋ Ελληνικοϋ ρυθμαϋ, έφόρτωσαν τάς ε
αυτών κεφαλάς δί άπαμ,ιμήσεων στεφάνων καί πύρ
γων, καί τό οικοδόμημα τής κομμώσεως αύτών δέν 
έβράδυνε νά παραστήση τάς παραδοξοτέρας συνδέ
σεις. Οί άνδρες, μάλλον φιλόκαλοι τών γυναικών έν 
γένει, έξηκολούθησαν φέροντες τήν κόμην βοαχεΐαν 
καί βοστρυχώδη, καί ότέ μέν μετά τοΰ πώγωνος, 
ότέ δέ άνευ τούτου- άλλά βραδύτερον, μεταξύ άλ
λων παρακμής συμπτωμάτων, ή άνδρική αύτη ά- 
πλότης ύπεχώρησεν εις τήν γελαίαν πολυτέλειαν, 
καί ό αΰτοκράτωρ Κόμμοδος έπαιπάλησεν, ώς λέ
γεται, τήν κεφαλ,ήν διά χρυσής παιπάλης ή πούδρας.

Πλήν τής Ρώμης, ή μακρά κόμη μεταξύ τών έ- 
λευθέρων ητο έν γένει τοΰ συρμοΰ. Οί δοΰλοι έκειραν-



το πάντοτε βαθύτατα, καί ό Καΐσαρ πληροφορεί ή
μάς, δτι δ ιέτα ττε του; λαούς τών κατακτωμένων ε
παρχιών να κόπτωσι τά  μαλλία των εί; σημεΐον ύ- 
ποταγης. Κατά τδν μεσαιώνα, ή μακρά κόμη έξε- 
τιμάτο μεγάλως, και οί πρώτοι Φράγκοι βασιλείς 
άφειλον κατά μέγα μέρος την εκλογήν αύτών εις 
την ανάπτυξή της κόμης των. Το αύτό σχεδόν συ- 
νεβαινε καί έν Αγγλία, δπου οί Δανοί αξιωματικοί 
κατέκτων τάς καρδία; τών Αγγλικών διά τοΰ μή
κους 'Λη τοΰ κάλλους τής έαυτών κόμης, την όποιαν 
έκτένιζον, ώς λέγει τδ χρονικόν, ά π α ξ  τ ο υ λ ά 
χ ι σ τ ο ν  τ ή ς  ή μ έ ρ α ς. Ο κλήρος ητο ή 
μόνη τάξις, ητις έφερε την κόμην βραχεΐαν, καί έθε- 
ώρει τοΰτο ώς κακουχία ν αύτοΰ’ άλλά, μη εύχαρι- 
στούμενος δτι έξήσκει μόνος την αρετήν ταύτην, 
προσεπάθει νά έπιβάλλη αύτήν καί το ϊ; λαϊκοΐς. Νορ- 
μανδός τις ιεράρχης, Σέρλος καλούμενος, κηρύττων 
άπ’ άμβωνος ενώπιον τοΰ Ερρίκου Β'. καί τή ; αύλής 
αύτοΰ, ένέπνευσεν εις τους άκροατά; τοσαύτην τύψιν 
συνειδότος ώ ; έκ τής αξιοποίνου πολυτελεία; τής 
κόμης αύτών, ώστε συνήνεσαν νά την έξαλείψωσιν. 
Επί τούτω δ έό  άρχιερεύς, έκβαλών ζεΰγος ψαλίδοον. 
κατέδειξε τδν θρίαμβον αύτοΰ, κείρας έν ροπή οφθαλ
μού την κεφαλήν τοΰ μονάρχου- άλλ’δ υπερβολικός ού- 
τος θρησκευτικός ένθουσιασμδς δέν έκώλυσε τήν κό
μην νά έξακολουθή έν τή Αγγλία ώς καί έν τή Γαλ- 
λία, ουσα πάντοτε μια των του κοσμου ματαιοτή
των- άλλ’ άπλοΰν συμβεβηκδς κατώρθωσεν ο,τι δέν 
ήδυνήθη νά κατορθώση ό κλήρος έπί τοσούτους αιώ
νας καί μεθ’ δλα; τά ; άπειλά; αύτοΰ καί τά ; περί 
παραδείσου υποσχέσεις του. Ο βασιλεύς τής Γαλ
λίας Φραγκίσκος Α'. τραυματισθείς τήν κεφαλήν εν 
τινι ιπποδρομία, ήναγκάσθη νά κείρη τήν κόμην, 
καί τό τε  άπαντες οί Γάλλοι εύγενεϊς έσπευσαν νά 
μιμηθώσι τδν έαυτών μονάρχην. Εν τνί Αγγλία κατά 
τους αυτούς χρόνους ή κόμη τών άνδρών, κο- 
πτομενη έπίσης βραχυτάτη, τοΐς έδιδεν άνδρικόν τι 
ήθος, άρμόζον καταλλήλως πρδς τδ αναμορφωτικόν 
πνεΰμα τής έποχής αύτών- άλλ’ έφ’ δσον έβράχυνον 
τήν κόμην, επί τοσοΰτον ηύξανον τδν πώγωνα. Περι-
πλεον δε, ή άντίκαταβτασις αύτη έγένετο πάντοτε 
» » < \ ν   ̂ , /αφ εαυτης, και ο εν φρονουμεν οτιαφήκαν συγχρόνως

τήν κόμην καί τδν πώγωνα. Το τέλος τοΰ IT*, αίώ'/ος 
καί ή αρχή του ΙΖ . ΰπήρξεν ή έποχή τοΰ κατ’ έξο- 
χήν μακροΰ πώγωνο;- καί κατά τδν αύτόν χρόνον 
επίσης, έκ φυσικής τίνος σχέσεο>ς, έξεδηλοΰτο τδ 
σΛερμα τή ; μερίόος, ήτις έδωκεν εις τήν κόμην τής 
επαναστατικής περιόδου πολιτικοθρησκευτικδν χα
ρακτήρα. Οι Κ  α β α λ  ι ε ρ ο ι έπανήρχισαν ύπδ 
τον Κάρολον Α . νά διατηρώσι τήν κόμην αύτών, έν 
ω οι Καθαρισταί, άντί ν’ άκολουθήσωσι τδν συρμόν 
τής αύλής, έκείροντο βαθύτερον ή πριν, έξ ου έλαβο ; 
και το παρώνυμον 2 τ  ρ ο γ γ υ λ ο κ έ φ α λ  ο ι.

Η παλινορθωσις τής κόμης υπήρξε σημεΐον τής 
παρακμής τοΰ πώγωνος. Κ α τ ' άρχάς έλαβεν ουτος 
σχήμα διχαλωτόν, έπειτα έγεινε μυτηρδς, έως ου έ- 
ί;ελιπ-:ν έξ ολοκλήρου. 6 γυναικείος στολισμός τής

κόμης έπί τών Σΐυαρτών ητο χαριέστατος. Λαμπροί 
Βόστρυχοι, είς ους προσετίθετο ελαφρά καί ημιδιαφα
νής σκέπη, παρεΐχον είς τδ πρόσωπον ζωήν καί χίνη- 
σιν, έν ώ άφ’ ετέρου κροσσός βοστρυχίων. περιστε- 
φανών τδ μέτωπον, προσετίθει εις τδ δλον τής έκφρά- 
σειος νέον τινά κομψότητος τύπον.

Αλλά πώς δυνάμεθα νά πλησιάσωμεν μετά τοΰ 
άπαιτούμένου σεβασμού τήν έπίσημον έποχήν τής 
φενάκη; ! Εχομεν άποδείξεις, είναι αληθές, δτι ή 
Αίγυπτος έπί τών Φαραώ έγνώριζε ταύτην, καί πολ
λαί προτοααί καί αγάλματα τοΰ Βατικανού ύπάρ- 
χουσιν είσέτι φέροντα φενάκας έκ μαρμάρου, έξ ού 
συμπεραίνομεν, δτι ή αύτοκρατορική Ρώμη δέν ύςέ- 
ρει τής Αΐγύπτου ύπδ τήν εποψιν ταύτην. Αλλά, πλήν- 
τών αρχαιολογικών τούτων λεπτομερειών, δέον νά 
όμολογήσωμεν δτι εις τήν Γαλλίαν οφείλεται ή έκ 
νέου έφεύρεσις καί παραδοχή στολισμοί τίνος τή ; 
κόμης, δστις, θυσιάζων τδ κάλλος τής φύσεως εις τούς 
έπιτετηδευμένους καλλωπισμούς τή ; τέχ  νης,ύψωσε τάς 
έργασίας τοΰ κουρέως είς τδ αξίωμα τής επιστήμης. 
II επιδημία αύτη έξερράγη έπί τής βασιλείας τοΰ 
Λοδοβίκου II''. Από τής παιδικής ηλικίας τοΰ ήγεμό- 
νος τούτου άφήκαν τήν κόμην αύτοΰ ν’ αύξηθή, καί 
τότε έφευρέθη ή φενάκη δί έκείνου;, οιτινες, μή έχον
τες έκ φύσεως μακρά μαλλία, δέν ήδύναντο ν’ άκο
λουθήσωσι τόν ύπδ τοΰ κυρίου αύτών είσαχθέντα 
συρμόν. Επί δέ τοΰ Λοδοβίκου ΙΔ . αΐ φενάκαι έλα- 
βον τοιαύτας διαστάσεις, ώστε τδ πρόσωπον έφαίνετο 
μικρότατον έν μέσω ώκεανοΰ μαλλίων. Ο μέγας τ ε 
χνίτης τής θριαμβευτικής ταύτη; τής φενάκης έπο
χής ύπήρξε Βιννέτης τις, πρόσωπον τόσον ενδια
φέρον, ώστε χωρίς αύτοΰ ήσαν ούδέν ό βασιλεύς καί 
οί αύλικοί αύτοΰ. Πανταχοΰ έφαίνετο τδ όχημα 
καί οί ϊπποι τοΰ Β-.νέττου, δστις ήδύνατο άνευ π ολ
λής αλαζονείας νά έφαρμόση εί; έαυτδν τάς λέξει;. 
τοΰ μεγάλου μονάρχου' «τό κράτος είμαι έγώ ». Με
γιστάνες, ιατροί, οικονομολόγοι, άπαντες ένεκολπώ 
θησαν τήν φενάκην, εύρίσκοντες δτι παρεϊχεν εις τ» 
πρόσωπον ήθος σοβαρόν καί μεγαλόπρεπες. Καί αύ
τδ ; δέ ό Λοδοβΐκος ΙΛ’. ήτο πεπεισμενος περί τοΰ 
μεγαλοπρεπούς χαρακτήρος, δν ή φενάκη έδιδεν εί; 
τδ πρόσωπον, ώστε δέν έφαίνετο ποτε, ούδέ είς τούς 
οικείου; αύτοΰ, άνευ τοΰ στολισμού τούτου» Ο συρμός, 
λοιπόν έγεινε κοινότατος, καί ή φενάκη έστόλιζε τάς 
κεφαλάς και αύτών είσέτι τών παίδων.

Επί πολύν χρόνον ή φενάκη διετήρησε τήν φυσι
κήν τής κόμης χροιάν* άλλά τώ  1 7 1 4 ,  ειβνοησαν νά 
τήν κάμωσι λευκήν. Επειδή δέ ή βαφή έγένετο. ά- 
τελής καί ή φενάκη ταχέως έλάμβανε χρώμα αίθό- 
φαιον, ποοσέδραμον είς άλλο τέχνασμα, επινοήσαν- 
τες τήν παιπάλην, ήτις έκ τοΰ κέντρου τοΰ π ολιτι
σμοί διεσκορπίσθη ταχέως καθ’ άπασαν τήν Εύρώπην.

Το ώραΐον φύλλον, μή θέλον καί κατά τοΰτο νά 
ύπολείπηται τοΰ άνδρος, ήρχ̂ ισε νά ύψόνη τδ οίκοδο- 
μημα τής κομμώσεως, προσθέτου είς τήν κεφαλήν 
καλύπτρας, ταινίας καί τρίχαπτα, δί ών κατώρθωσε 
νά καταβάλλη τήν φενάκην. Τώ 1 7 6 0 ,  έποχή, καθ’

ν̂ τδ οικοδόμημα τοΰτο τής κεφαλής εφθασεν εις υ
ψος άληθώ; τερατώδες, ήθέλησέ τις νά δώση νά έν- 
ν5ήσουν δτι το πράγμα κατηντα γελοΐον, και προε- 
τείνΐ νά έπανέλθωσιν εις τήν κατά τδν Ελληνικόν 
τύπον κόμμωσιν. Επι στιγμήν αί φίλαι τοΰ συρμοΰ 
έφανησαν διστάζουσαι, καί οί κομμωταί έτρεμον ώς 
μή άγνοοΰντες δτι, άμα ώς ή γυνή διστάζει, άπόλ- 
λυται τδ πάν. Συσσωματωθέντε; δέ κατά τοδ αύθα- 
δους τούτου, τδν είσήγαγον εί; δίκην καί κατώρθω
σαν νά τον έξοντώσωσιν. Εκτοτε πλέον ο στολισμο; 
τής γυναικεία; κόμης ύπερεπήδησε πάν οριον συμμε
τρίας κ α ίΐά ξεω ;, καί διηγούνται δτι ή ιδία βασίλισ
σα Μαρία Αντωνιέττα έπενόησεν ιδιαίτερον τρόπον 
κομμώσεως, δί ου παριστάνοντο άπαντες αί λεπτό
τητες καί λεπτομέρεια1, τής χωρογραφικής καί σκη- 
νογραφικής τέχνης* «λόφοι, ώς λέγει τδ χρονικον, 
λειμώνες εύανθεΐς, ρυάκια άργυρόεντα, καί άφρώδεις 
χείμαρροι,κήποι κανονικοί καί Αγγλικοί παράδεισοι.»
Εν γένει, αί κομμώσεις τών γυναικών κατήντησαν 
τώ  1 7 7 8  εις τοιοΰτον βαθμόν έξογκώσεως, ώστε ε- 
κώλυον έντελώς τού; έχοντα; τήν άτυχίαν νά ίσταν- 
ται όπισθεν αύτών έν τοΐς θεάτροις, έξ ου ήναγκάζοντο 
νά άπαγορεύωσι τήν είσοδον εις τάς άκολουθουσας 
τοΰτον τδν συρμόν.

Εν τούτοις, ή γυναικείακόμμωσις, περιελθοΰσα εις 
τδν κολοφώνα τοΰ μεγαλείου αύτής, έπεσε παραχρή- 
αα έκ συμβεβηκότος δλως τυχαίου. II βασίλισσα εν 
τοκετώ άπώλεσε τήν κόμην αύτής. Πρώτη δε τότε 
ή αύλή, κολακεύουσα τήν βασίλισσαν, έφερε τήν κό
χην ώς τήν έχουσι τά  παιδιά, άλλαι δέ ήκολούθησαν 
τδ παράδειγμα τής αύλής καί ήρχισεν άμέσω; νεο; 
συρμός.

Η φενάκη, τρομάξασα καθ’ δλα τά  φαινόμενα, διά 
τήν άνάπτυξιν, ήν έλάμβανεν ή γυναικεία κόμη, έ- 
σ τα μ ά τη σ εν , έπειτα βαθμηδόν έγεινε μετριωτερα, 
καί, ούτω; είπεϊν, λογικωτέρα, εως ου τελευταΐον α- 
φήκε τό στάδιον έλεύθερον εΐ; τήν αντίπαλον αυτή;. 
Η φυσική κόμη, πεπασμένη καί ήνωμένη ε ί; ούραν, 
τδ κατ’ άρχά; μακράν, έπειτα βραχυτέραν καί δεδε- 
μένην μετά ταινίας, έγενετο τοΰ συρμοΰ* ινα δε πα- 
ρέλθη δ συρμός ουτος, έχρειάσθη έπανάστασις —  ή 
έπανάστασι; έκείνη, ήτις έσάρωσε συγχρόνως και τήν 
Γαλλικήν μοναρχίαν.— Η βασιλεία τής ούράς ύπήρςε 
μακροτέρα έν Αγγλία.- άλλ’ οί Ούίγγοι, μιμούμενοι 
πάντοτε τδν Γαλλικόν συρμόν, έδωκαν πρώτοι το 
παράδειγμα τής αποστασίας, καί τώ  1 7 9 5  ο υπο τοΰ 
Π ίττ έπιβληθείς δασμός τής έπί τής πούδρας ωφε- 
λησε πολύ τούς νεωτεριστάς. Λΐ ούραί έςηκολούθουν- 
μ ’ δλον τοΰτο έν τώ  στρατώ καί μάλιστα μακροτα- 
ται μέχρι τοΰ 1 8 0 5 ,  δτε έλαβον μήκος έπτά δα
κτύλων- τώ  δε 1 8 0 8  διετάχθη ή ολοσχερής αυτών 
κατάργησις. Καί άνεκάλεσε μέν εύθύς τήν έπαυριον η 
άνωτάτη άρχή ταύτην τήν διαταγήν·, ώς εΐ- ήσθάνθη 
τύψεις συνειδότος, άλλ’ ήτο ήδη άογά διότι,, οΐστρα- 
τιώται πρδ πάντων, είχον καταστρέψει αύτάς αμέ
σως. II πούδρα καί αΐ ούραί ήνώχλουν μεγάλως τους 
στρατιωτικούς, καί συνεχώς προέκυπτον πολλά γε

λοία. Διηγοΰνται δέ δτι, προκειμένου ποτέ νά γείνη 
γενική έπιθεώρησις τοΰ στρατοΰ, επειδή ο αριθμό; 
τών κουρέων τή ; φρουράς ήτο άνεπαρκής οπως κομ- 
y-ώσωσι πάντας τούς αξιωματικούς τήν πρωίαν, έδέη- 
σε νά άρχίσωσιν άφ’ έσπέρας τδ έργον αυτών άπδ 
τών υποδεεστέρων" ουτοι δε, αφοΰ εβοστρυχισάν, 
έμύρωσαν καί έπαιπάλησαν τήν κόμην αυτών, ηνχγ- 
κάσθησαν οί ταλαίπωροι νά κοιμηθώσι πρηνείς ! Το- 
σαύτη δέ ήτο, κατά τήν έποχήν ταύτην, ή περί την 
έθιμοταξίαν αύστηρότης εν τώ  στρατώ, ωστε εν τώ 
δωαατίω έκάστου άξιωματικοΰ τοΰ τάγματος υπήρ-ϊ· t ‘ * , .C/ » »
χε πρότυπόν τής κανονικής κομμωσεως, o..cp εν α
νάγκη ώφειλε νά συμβουλευθή δ κουρευς.

Απδ πολλών ήδη ένιαυτών έξέλιπε πάν ίχνος ού
ράς καί πούδρας, καί τήν σήμερον οί λ α κ  α ϊ  ο ι, 
είσι τά μόνα πρόσωπα, είς τών όποιων τά ; κεφάλας 
διατηρείται συρμός, δν άλλοτε ήκολουθουν και- αρι- 
στοκρατικαι τάξεις- αΐ δέ φενάκαι τών Αγγλων δι
καστών, έκ τριχός ίππου κατασκευαζόμεναι, εΐσί 
λείψανα τών άρχαιοτέρων λευκών καί κυματιζουσών 
κομμώσεων, άλλά. μάλλον βαρεία·, και στερεαι.

Π φυσική κόμη, άπαλλαγεΐσα τέλό ; τή ; καθείρ* 
ξεω ; αύτή;, φαίνεται οτι ήθελησε να καταχρασθή 
τ ά ; άποδοθείσας αύτή έλευθεριας. Αί εν τή άρχή 
τοΰ παοόντος αίώνος εικόνες δεικνυουσιν ημΐν την 
κόμην τών νέων πρδ πάντων, πίπτουσαν έν άφθονία 
έπί τοΰ μετώπου καί έπί τών ωμων κυματιζουσαν-.

Τπάρχουσι πολλά δέρματα, άτινα στεροΰνται 
πάσης δυνάμεως εί; τδ παράγειν τρίχα;, καί συχνά- 
κ ι; άπαντώνται τινά, χρώματο; βαθεω; ηλιοκαοΰς, 
άτινα στεροΰνται δλως διολου τριχών* τουναντίον 
δέ, ή φύσις παράγει άπο καιροΰ εις καιρόν γυναίκας 
πωγωνοφόρους. Τοιαυτη τ ι ;  γυνη έζη προ τίνος χρό
νου έν Λονδίνω, τής όποιας τήν εικόνα εύρίσκομεν 
ώ ; έξή; έν ταΐς έαυτής είδοποιήσεσιν.

« Ειδοποιείται τό σεβαστόν κοινόν τής μεγά
λης ταύτης πρωτευούσης δτι ή κυρία Ολοια, εν τών 
περιεργοτέρων τής φύσεως φαινομένων οσα ποτε έν 
Εύρώπη έφάνησαν, άφίκετο εσχάτως έν Λονδινω. 
Είναι γυνή είκοσι καί ενο; ετών, τή ; οποία; τα̂  εις 
άκρον λευκότατον πρόσωπον περικαλύπτεται υπο 
πώγωνος μελανωτάτου, μακροΰ κατά τέσσαρας δα
κτύλους καί λασίου ώς άνδρός. Η κυρία Ολοια κατά
γεται έκ Γενεύης καί εύμοιρεΐ άρίστης άνατοοφή;- 
λαλεΐ τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί θέλει άποκρινεσθαι 
εί; άπάσας τάς πρδς αύτήν γενομένας ερωτήσεις- 
ό πώγων· αύτής, άπδ τών άκρων τών οφθαλμών άρ- 
χόμενος, περικυκλόνει έντελώς τδ πρόσωπον της, πα- 
ριστών τήν παραδοξοτέραν άντίθεσιν πρός τήν χροιάν 
αύτής,. άλλά κα τ’ ούδέν άσχημίζων τδ κάλλος της. 
Η θαυμασίως έσχηματισμένη προτομή αυτής ουδεμίαν 
άφίνει περί τοΰ γένους της αμφιβολίαν- όδε βουλόμενος 
δύναταί νά έγγίση τδν πώγωνα τούτον, καί να πει- 
σθή έντελώς δτι είναι φυσικώτατος».·

Πολλά καί σπουδαία ήδύνατό τις να ειπη περί 
τής έ κ φ ρ ά σ ε  ω ς  τής κόμης. Οι Ε λλ η ν ες , οιτινες, 
ώς έρρέθη καί ανωτέρω, έφερον είς τόσον υψιστον



βαθμόν το τοΰ φυσικοΰ κάλλους αίσθημα κα'ι θαυμα- 
σίως παρήγον αύτό είς τα καλλιτεχνικά έργα των, 
Ήεκριναν τους θεοΰ; αΰτών έκ τών ποικιλιών της 
κόμης των. Ούτως, ή κόμη τοϋ έν τώ  Βατικανώ 
σωζομ-ένου Διός τοΰ Φειδίου, ΰψουμένη άπο τοΰ με
τώπου άτάκτως, ομοιάζει τήν μεγαλοπρεπή χαίτην 
τοΰ λεοντος. II βραχεία και βοστρυχώδη; κόμη τοΰ 
Ηρακλεους αναμιμνησκει ήμ.ΐν τάς μεταξύ τών κε
ράτων τοΰ άδαμάστου ταύρου άπαντωμένας βοστρυ- 
χώόεις τρίχας· έν ω ή ΰγρά καί κρεμαστή κομήτου 
ΙΙοσειδώνος φαίνεται ληφθεΐσα έκ τών θαλασσίων 
φακών. Οι ωραίοι βόστρυχοι τοΰ Απόλλωνος, κυμα- 
τίζοντες τόσον θαυμασίως έπί τών ώμων αΰτοΰ, πα- 
ριστώσιν ήμΐν το διαρκές έαρ της νεότητος’ οί δέ εύ
στροφοι, άτακτοι και μαγευτικοί πλόκαμοι τής Α
φροδίτης άποκαλύπτουσι σαφώς τά ιδιαίτερα αύτή; 
χαρακτηριστικά ώς μιας τών τοϋ Ολυμπου θεοτήτων.

Παρά τώ  άνδρί, ή φυσική κατάστασι; τής κόμης 
'ΐείκνυσι κάλλιον ή παρά τή γυναικί τόν χαρακτήρα 
τοΰ άτόμου, διότι ό άνήρ, ύπό ταύτην τήν έποψιν, 
ολιγωτερον τής γυναικός ταράττει τήν φύσιν. II βο- 
στρυχώδης ή σγουρή κόμη μαρτυρεί αιματώδη κρά- 
σιν, η δε άβοστρύχιστος ή κοινή, κράσιν φλεγματι
κήν. Η φυσιολογία δέν ώρισεν είσέτι τίς ή αιτία τοΰ 
φυσικού τής κόμης βοστρυχισμοΰ, άλλά πιστεύομεν 
οτι ουτος προερχεται έκ τοΰ δτι ή κόμη έκ του ένός 
μέρους αύτής είναι όμαλωτέρα ή όσον είναι έκ τοΰ ε
τέρου μέρους.

Γ· ΒΑΦΕΙ\Α1ΙΣ.

Ο ΜΑΓΕΤΜΕΛΌΣ ATAOS.

ί  A r ix d o z o r ) .

Περι τάς άρχάς μαρίου παρεστάθη μετά τής μεγα- 
λητέρας επιτυχίας εις Παρισίους h  έκ τών άριστουρ- 
γημάτων του θείου διδασκάλου τής μουσικής Μοζάρ- 
του, «Ο μ  α γ ε υ μ έ  ν ο ς α ύ λ  ό ς» ([« fj^te 
onchant^e). Δεν κρίνομεν άπο σκοπού έπί τοΰ αύτοΰ 
θέματος ν' άποσπάσωμεν τό παρά πόδας χαριέστα- 
τον ανέκδοτον τοΰ Chronique ήτοι τών ποικίλων λα- 
ληματων, ώς μεταφράζει ή φίλη Πανδώρα, τοΰ «Ε ί- 
κ ο ν ο γ ρ α φ η μ έ ν  ο υ  Σ ύ μ π  α ν τ  ο ς» (Γ 
I nivers Illustr^.) ιδού αύτό.

«Τό καινόν τής έβδομάδος, ό Μοζάρτος, και τό 
αςιοσημειωτον αυτής συμβάν, ή μετά μεγίστης’έπιτυ- 
χιας παραστασις τοΰ «Μαγευμ.ένου αύλοΰ.»
, Ουδέν υπολείπεται μοι νά σας είπω —  προσθέτει 
ο τα Ποικίλα Λαλήματα τοΰ Univers I!Iustr6 γρά- 
*ων,— -περί τής μουσικής καί τοΰ ποιήματος, άλλά τήν 
χθες εσπέραν^ άκροώμενος τάς θελκτικωτάτας με
λωδίας τοϋ θείου διδασκάλου (maestro), άνεμνήσθην 
ανεκόοτοντι, διηγηθέν μοι πέραν του Ρήνου έν τινι 
ζυθοπωλεκρ τών σπουδαστών έν Εϊδελβέργη, και 

οπερ είναι άντανάκλασις τοΰ παλαιαΰ εκείνου καο- |

που τών θαυμαστών έμπνεύσεοίν καί-τών απλοϊκών 
όοξασιών.

Ίο  έξη; ελαβε χώραν έν έτει 1 7 9 3  κατά τήν 
πρώτην έν Βιέννη παράστασιν τοΰ «Κρύφιου Γάμου» 
(II matrimonio segreto) τοΰ Κιμαρόζα!

Μεγίστη ύπήρξεν ή επιτυχία.
Μετά την παραστασιν ό διδάσκαλος ήσύχως έδεί- 

πνει έν τώ  ξενοδοχεία», ότε έξαίφνης ήνεώχθη f, Ούρα 
και εν τή αιθούση ενεφανισθη είς άγνωστος.

—- Από ολοκλήρου ώρας ζητώ ΰμάς, κύριε, ει- 
® ·5ϊνο? προς τον ίταλον μουσικόν συγχωρήσατέ 

μοι αν λαμβανω το θάρρος και τήν ελευθερίαν νά. έ -  
νοχλησω υμ.άς κατα ταυτην τήν ώραν, πλήν ανάγκη 
νά ^σφιξω τήν χεΐρα ύμών τό μελόδραμα σα; ύ- 
πήρξεν έξαίσιον.

Πρός ποΐον έχω τήν τιμήν νά ομιλώ; ή^ώτη- 
σεν ό Ιταλός.

—  Αργότερον διαλεχθησόμεθα περι έμοΰ' άφετέ 
μ * το κατ αρχας να ομιλήσω περί υμών, περί τή ; 
ευφυΐας υμών, άφετε με νά σας εύχαριστήσω διά 
τήν τόσον εύφρόσυνον έσπέραν, ην μοί παρέσχετε! 
Ελθετε, πρεπει άνυπερθετως νά μέ βοηθήσητε δπω; 
εκκενωσω φιάλην ρηνίου οίνου πρός τιμήν σας.

Αμ’ έπος αμ’ έργον ό ξένος ήνοιξε τήν θύραν 
κράζων.

—  Ε ! Ε J παλλικάρι μίαν φιάλην Tohaunisberg, 
και έκ τοΰ έκλεκτοτέρου !

Μετά τινα; στιγμάς ό ξένος έτοποθετεΐτο. ένώπιον 
τοΰ Ιταλοΰ.

Εις υγείαν σας ! μαυσικοσυνθέτα Κιμ.αρόζ*.
—  Είς ύγείαν σας έπίσης, κύριε' τ ’όνομά σας ;

'  Τι το θελετε τ ’ όνομά μου; Σας λατρεύω, σας 
θαύμα,ω, και αισθανομ,αι ατελευτητον εύχαρίστησίν 
διάγων μεθ’ ύμών.

—  Αλλά . . .
( Ρ·0'-1 · με οποία τινά προτερήματα καί ό-

ποιαν τινά ευφυΐαν είσαι πεπροικισμένος, άγαπητέ 
διδάσκαλε.

Ο Ιταλός ποοσεβλεψε τόν Γερμανόν μ ετά  γλυ
κείας συμπαθείας, νομίσας αύτόν έξω φρενών.

Πλήν πάραυτα ήλλαξε γνώμην, διότι ήκουσε τόν 
ξένον εχοντα θετικάς γνώσεις περί τής τέχνης έν γέ- 
νει καί περί τής μουσικής έν μέρει' τόν ειδε δέ έν- 
θουσιώντα καί τούς οφθαλμούς αύτοΰ άναδίδόντας 
πυρετώδη λάμψιν.

Εισθε καλλιτέχνης; ήρώτησεν έν τέλει ό Κι- 
μαρόζας.

—  Ναί.
Γνωρίζετε τον Μοζάρτίν;

—  Ολίγον.
—  Ποΐός τις άνθρωπος ουτος ;
~  ®ιν*1 ίνβτοχής τις νεανίας ασθενών, * * ’, νομί

ζω οτι εντός ολίγου θά τινάξη τά  πέταλα.
,'· *γ®! άνεκραξεν ό Κιμαροζας, μέ έκφοβί- 

ζεις μέ τους άπαισίους σου λόγους ! . . ό  θεός διαφυ- 
λάςαι τάς ήμερας τοΰ αθανάτου Γερρ,ανοΰ μουσικο
συνθέτου . . Μοι ειπον οτι ό Μοζάρτος είναι νεκρός?

αληθές τοΰτο . . . άλλ’ είναι νέος. Α χ! κύριε, ή απαί
σιος ήμών προφητεία μέ καθιστά μελαγχολικόν έάν 
Τ υχ ό ν  έλέγετε τήν άλήθειαν . . άλλ’ όχι, άδύναταν!

—  Μάθετε, διδάσκαλε Κιμαρόζα, ότι ό Μοζάρ
τος είναι μοναδικός νέος . . . γνωρίζει καλώς ότι θ’ 
άποθάνη μετά τινα έτη . .  ά λ λ ’ όμως ουόόλως λυ- 
πεΐται τήν ζωήν, διότι νομίζει ότι κατά τ ι όέν ήτο 
άχρηστος έπί τής γής.

—  Εχορήγησε τρία άριστουργήματα τώ  θεάτρω, 
άνέκραξεν ό έτερος.

—  Ναι, προσέθηκεν ό Γερμανός, τά  τρία ταΰτα 
μ,ελοδράματα δέν είναι κακά, άλλ’ ό Μοζάρτος ού- 
δέποτε ευχαριστείται δί ό,τι έπραξεν . . έπεθύμει ν’ 
άοήση έργον, πολλώ πλείονο; λόγου άξιον, άλλά . .

ΐϊν τώ  μεταξύ τούτω ό Κιμαρόζα; ήγέοθη, λαβών 
δέ τόν πΐλόν του προσεθηκε.

—  Σάς ζητώ συγγώμην άν σάς άποδ ιώκω . . άλλ’ 
ανάγκη νά έξέλθω . . . είμαι άνήσυχος χωρίς ποσώς 
νά γνωρίζω τό αίτιον . .  . Τρις ήδη ήλθαν παρά τώ  
Μοζάρτιο. . . δέν ευρον πλήν αύτόν . . . άλλά θέλω 
νά τόν ίδω . . . τήν ιδίαν μάλιστα στιγμήν . . . .  
Τγ ιαίνετε.

6 Κιμαροζας διηυθύνετο πρός τήν θύραν . . . . ό 
Γερμανός έμποδίζει τήν διάβασίν του . . . δάκρυ δέ 
ρέει έπί τών κάτισχνων παρειών του . . . τείνει τήν 
χεΐοα τώ  ΐταλώ  καί θεωρεί αύτόν διά τών μεγάλων 
κυανών οφθαλμών του, τών τόσον γλυκερών καί συμ
παθητικών.

—  Κύριε! άνεφώνησεν ό Κιμ,αρόζας . . έχετε έν 
τώ  βλέμματί σας τήν λάμψιν τής μεγαλοφυές. . . 
καλλιτέχνης είσθε;

—  ϊίαί.
—  Μουσικός;
—  Μάλιστα.
—  Τ’ όνομά σας ! τ ’ όνομά σας !
Ο Γερμανός άποκοίνεται αφελέστατα.
—  Εάν καί μετά ένα περίπου μήνα διαμείνητε 

έν Βιέννη, θέλετε μοί κάμει τήν χάριν νά έλθητε ν’ 
άκραασθήτε τόν «Μαγευμένον αύλαν», δν τέως έτε- 
λείωσα . . . ονομάζομαι Μοζάρτος.

Τρεις μήναί ύστερον, ό μέγας μ-ουσικας άπέθνησκε!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩ. ΙΙΑΠΠΑΖΟΓΛΟΥ. 

ο ο ο ο  

Η  Ο Ρ  Φ Α Ν Η .

(  Διήγημα J .

Α'.

Νέος τ ι ;  περιηγητής, περιτετυλιγμένος μέτόν μ,αν- 
δύαν του καί καθήμενος έντός τελέγκας τινός, διήρ- 
χετο τήν όδόν τής Κόβο — Καπερ. ό  πιστός αύτοΰ 
υπηρέτης Προκόπιος, καθήμενος έπί τοΰ δίφρου, ώ- 
δήγει τήν άμαξαν, ότέ μέν συρίζων, ότέ δέ τερετΐ-

ζων,άσματι, οι δέ ίπποι κατέτριβον τά  πέταλά τω ν , 
βάδην όδεύοντες έπί τής πλατείας του Κοπερ.

Πριν όμως έξακολουθήσωμεν τήν διήγησιν τής ό- 
δαιπορίας ταύτης, δέον "να είπωμεν ολίγα τινά καί 
περί τοΰ καλοΰ τή οψει τούτου νέου, τοΰ καθημένου 
έντός τής χωρικής ταύτης τελέγκας.

6  νέος ουτος ητον άξιωματικός τις, καλούμενος 
Κοσμάς Πέτροβιτζ, υιός έντιμου Εύγενοΰς^ καταστρα- 
φέντος ύπό τής μωράς φιλοδοξία; γυναίκα; τίνος, 
ύποστά; καί ύπομείνας γενναίως καί άγογγύστως 
τάς τε  έκ τής πενίας άγωνίας, καί τάς μελαγχολίας 
τοΰ ιλονήοουί βίου. Ο πατήρ του άπεθανεν ύπο λύπ/.c,1 1 - "  t \ η . ν
ώς καί ή μήτηρ του. μετά τινα καιρόν ύστερον υπο 
νευρικοΰ πυρετοΰ. 0  Κασμάς, δεκατριετής ών τότε, 
εΐσήχθη είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν, έξ ης έξελ- 
θών τελειόφοιτος, κατετάχθη σημαιοφαρος έν τινι 
συντάγματι. Το στρατιωτικόν στάδιον ήτο τό μο
νόν καταΐ/ύγιον καί ό έσνατας πόρος είς αύτον. Ούόεν 

/ 1 ' < ~ » ^  ̂ ■ μέρος τής πατρική; περιουσία; τω  εμεινεν. Ουοεις
συγγενής έπί γής, έκτας γραίας τινός θείας, ζιοσης εν 
τινι εσχατιά τής επαρχίας ταύτης, τής όποιας όμως 
ούδέ τα όνομα έγίνωσκε- διότι ή υπερήφανος μήτηρ 
του άλαζονικώς τήν περιεφρονει, ουόεποτε αναφερου- 
σα τό ovou-ά της, φοβούμενη τήν αντανακλασιν τον 
αίσχους, όπεο ήδύνατο νά τή προίαχθή διά τή ; 
συναναστροφής της.

6  Κοσμάς Πέτροβιτζ είς τό σύνταγμα, εις ο κα- 
τετάχθη, διεκρίνετο διά τε  το ευαγωγον τών τρό
πων του, καί τήν εύφυίαν, καί, έν πολλοΐς περιστασεσι, 
τήν ανδρείαν του. Οθεν εκαμε ταχείας προόόους, καί 
αύτοί οΐ συστρατιώται καί συνάμιλλοι του τον εξετι- 
μων, οί δέ προϊστάμενοί του τόν είχον ει; ιδιάζουσαν 
καί καλλίστην εύνοιαν' άλλ’ ό έκ τής ζηλοτυπία; 
φθόνος έζήτει διαφόρους αιτίας δπως τον βλαyr,, 
διότι συνεπεία μάχης τινός, καθ’ ήν εόειξε μεγιστην 
καί λαμπράν νίκην, ό άνεψιός στρατηγού και ό έξά- 
δελφος συνταγματάρχου τινός, οΐτινες ισταντο α
πλοί θεαταί έν τή μ ά χ η , διά τών ραόιαυργιών των, 
ώκειοπαιήθησαν τήν νίκην, καί προήχθησαν εις ανω- 
τερον βαθμόν, έν ώ ό δυστυχής ορφανός ελησμονηθη. 
Ταύτό τοΰτο συνέβη καί είς έτέραν μάχην. Εν το- 
σαύτω αύτός έξηκολούθει έκπληρών τά χρεη του 
μετά τής αύτής ζέσεως καί εύσυνειδησιας, τέλος 6 ε 
άπό εύσπλαγχνίαν τω  παρεχιορήθη ο τίτλος ο.ντι- 
συνταγματάρχου. Πλήν είς τών άρχαιων αυτοΰ συμ.- 
μαθητών, τόν όποιον ουτος ήμέραν τινα δυστυχώ; 
συνέλαβεν έπί άτίμω καί αισχρά πράςει, ήτ6ν ο ά
μεσος άρχηγός αύτοΰ, ποοσπαθών παντί σθενει και 
διά παντοίων αέσων δπως τόν φερη εις απειθαρ
χίαν, διά νά τόν άπομακρύνη τής υπηρεσίας.

Καταβεβαρυμένο; δθεν ό Κοσμάς ύπο τών συνε
χών καταδιώξεων καί αντιπαθειών, και απελπισθεις 
βλέπων τούς ανικάνους άξιωματικους καταφερομ.ενους 
κατ’ αύτοΰ καί είς τήν σμ,ικροτέραν περιστασιν, οτε 
μέν διά μικρόνοΐαν, ότέ δέ υπό ζηλοτυπίας φερομε- 
νους, άπεφάσισε νά ζητήση άλλαχόσε πόρον,και εδιοκε 
την έκ τής υπηρεσίας παραίτησίν του.



Δια τών ολίγων χρημάτων, άτινα έκ της οικονο
μίας του έπερίσσευσεν, ήγόρασε δυσκίνητόν τινα άμα
ξαν οδοιπορικήν, την οποίαν όνομάζουσι τελέγκαν, 
δύο χωρικοΐις ίππους, προμήθειας τινάς, και άνεχώ
ρησε διά την Μόσχαν. Οί συνάδελφοί του τον άπε- 
χωρίσθησαν μετά οαινομενης ψυχικής λύπης, ύποσχε- 
θέντες αύτώ αιώνιον φιλίαν. Ο άριστος δέ τών φίλων 
του ητον ο πτωχός γέρων υπηρέτης, τον όποιον εί- 
δομεν έπί της άμάξης, ό πιστός Ε’ίλως Προκόπιος, 
οστις τον είδε γεννώμενον, τόν συνώδευε παΐδα είς 
την σχολήν, καί πολλάκις κατείχε θέσιν πατρός 
παρ’ αύτώ, καί οστις άντί οϋδενός πράγματος ήθε- 
λέ ποτε επιθυμήσει την απ’ αύτοΰ άποχώρησιν.

Οί ΐπποι, οί υπό της συνετής χειρός τοΰ Προκο
πίου οδηγούμενοι, ώδευον, ώς ειπομεν, βάδην.

Μεθ ολης, τέλος, της συνήθους αύτώ ησυχίας 
καί άναπαυσεως έχασε την υπομονήν του, ένεκα της 
αργοπορίας ταύτης ό νέος συνταγματάρχης.

—  Ολίγον ταχύτερα, ειπεν. ίδού τέσσαρας ώρας 
περιπατοΰμεν, καί ακόμη δέν διετρέξαμεν ούτε δε
καπέντε βέρστ (μέτρον Ρωσσικόν σχεδόν 3 μίλλια).

—  Οστις περιπατεϊ βραδέως, περιπατεϊ πάντοτε, 
άπεκρίθη ό Προκόπιος.

—  Λεν δύνασαι όμως νά θέσης τούς ίππους σου εις 
τά  τέσσαρα ;

—  Είς τά  τέσσαρα ! μικρέ μου πάτερ. Α ! ή Μό-

*Χα δέν είναι πλησίον ακόμη. Εχομεν είσέτι πολύν 
δρομον. Εάν θέσωμεν τούς ίππους είς τά  τέσσαρα, 
ουτοι πάραυτα θ’ άποκάμωσι, καί δέν θά δύνανται 
πλέον ούτε εν βήμα νά κάμωσίν. Είπέτε μοι, νομίζετε 
ότι θά εύρητε είς Μόσχαν καλήν θέσιν ;

—  Ελπίζω ότι οί φίλοι τοΰ πατρός μου θέλουσι 
μέ συνδράμει.

—  Οι φίλοι! έμουρμούρισεν ό γέρων υπηρέτης, 
σειων την κεφαλήν του1 γνωρίζομεν τί σημαίνουν οί 
φίλοι.

—  Μη διισχυρίζεσαι, φίλε μου1 εις τούλάχιστόν 
αυτών διαφυλάττει την άνάμνησιν τοΰ πατρός μου.

—  Η άνάμνησις είναι βραχείας διαρκείας. Βλέ
πετε καί έγώ ειχον φίλους. Καθ’ δν καιρόν ημην α
κόμη είς τό χωρίον, ημέραν τινά μοί συνέβη νά πω- 
λήσω ενα πώλον δί εύτελή τιμήν. Ειπον κατ’ έμαυ- 
τον, χάρις είς τήν αγαθότητα τοΰ κυρίου μου, διατρέ- 
φομαι, * ένδύομαι, θερμαίνομαι. Εχω εν μέγα μέρος 
είς ενα κανναβώνα, καί είς ένα κήπον. Τί νά τά  κά
μω τά χρήματα; ηθελον όμως νά εϊχον διά νά δια
σκεδάσω τούς. φίλους μου. Το ειπον καί τό έκαμον. 
Προσεκάλεσα τόν σταρόστην (είδος τιμαριώτου έν 
Πολωνία), τόν κηπουρόν, τόν ράπτην, τόν λοχίαν, τούς 
αφωσιωμένους φίλους, διά νά τούς δοκιμάσω. Καθείς 
αύτών μοί έδείκνυε τήν είλικρινεστέραν φιλίαν, διά 
τών καλλιτέρων υποσχέσεων καί διαβεβαιώσεων, 
άν ποτέ εζήτουν βοήθειαν παρ’ αύτών. 0 μέν μοί 
επροσφερε τά αγροτικά προϊόντα του, ουτος τάς μη- 
λωτάς του, c άλ.λος έλεγεν ότι ποτέ δέν θέλει μέ 
συγχωρήσει έάν ποτε έχων άνάγκην βοήθειας, δέν 
τήν έξαιτήσω παρ’ αύτοΰ. Μετά τινα καιρόν ήθέ-

λησα νά δοκιμάσω τάς καλάς ταύτας προθέσεις των, 
πλήν ούδείς, φεΰ ! τούτων μοί ένεπιστεύθ/; εύτελές 
τι ποσόν, το δέκατον καί έκείνου, τό όποιον άλλοτε 
τοσοΰτον αφθόνως μοί ύπέσχετο. Λ'ά φίλοι, νά μάλαγ
μα. Νομίζω ότι καί οί φίλοι τοΰ πατρός σας είναι 
τής αύτής καταγωγής, ό  μακαρίτης πατήρ σας εί
χε πολλούς φίλους, οιτινες ήρχοντο παρ’ αύτώ μό
νον διά νά φάγουν καί νά πιουν, παρασίτους έν ένί 
λογω. Οταν όμως άπέθανεν, ούτε εις τούτων εύρέθη 
διά νά τον συνοδεύση είς τό τελευταΐον καί αιώνιον 
οίκημα του, τόν τάφον.» * Λ

—  Οχι, Προκόπιε, \όέν είναι δυνατόν ττοτέ έκ το- 
σουτων φίλων νά μην εύρεθή κανείς, όστις νά διατη- 
ρή στοργήν τινα καί νά έχη διάθεσιν εύσυνείδητον.

—  Εστω. Ισως, καί τοΰτο τό πιστεύω, εύρίσκον- 
ται είσέτι έν τώ  κόσμω άνδρες άγαθοί. Μόνον δμως 
όταν ήσθε κτηματίας, και εχητε ύπό τήν διάθεσιν σας 
χιλίους ή δυσχιλίους χωρικούς.

—  Τί λέγεις, Προκόπιε, δύο χιλιάδας χωρικούς' 
καί τ ί νά τούς κάμω; όχι, έπεθύμουν νά ειχον μικρόν 
τι κτήμα είς τάς όχθας ποταμοΰ τίνος, έπί καλής το
ποθεσίας . . .  Στάσου. ΐδού καθώς εκείνο, οπερ φα:- 
νεται έκεΐ πρός τά αριστερά.

—  Μάλιστα τό βλέπω.
—  Είθε νά μήν άπεχωριζόμην ποτέ άπό ταΰτα 

τά μέρη! ΙΙαρατήρησον τάς καλύβας ταύτας, αιτινες 
κατέχουν άπαν τό μήκος τοΰ Κοπερ. Τί χαριεν θέα
μα! Οποία γραφική σκηνή!

—  Τώ όντι. Παρατηρήσατε καί αύτό τό μικρόν 
χωρίον, μικρόν, άλλά τοσοΰτον θελκτικόν, και έκεινο, 
όπερ φαίνεται διά μέσου τών δένδρων.

—  Καί έκείνην τήν αρχοντικήν οικίαν, Προκόπιε !
—  Πλησίον τής οικίας ταύτας υπάρχει χορτο^ο- 

λών, παράπηγμα, σταΰλος, καί έπςωλις έςαίρετος.
—  Βλέπεις έκεί πλησίον τό μικρόν χαριεν δάσος;
—  Μάλιστα, είναι έκεΐ καί λειβάδιον, άπό το ο

ποίον έξάγουσι πολύν χόρτον.
—  όπισθεν τής οικίας διακρίνω άλσος, έχον θόλον 

καί όμοιάζον μέ παρεκκλήσιον. Οποία λαμπρα θεα: 
ακούεις,'Προκόπιε, πρέπει νάσταματήσωμεν έκεΐ διά 
νά δειπνήσωμεν.

—  Δέν είναι ένωρίς ακόμη; μόλις διετρέξαμεν είκο
σι βερστια.

—  Ϊδού δρόμος, εις τί-ν όποιον εύκόλως θά δυνη- 
θής νά στρέψης τήν άμαξαν.

0  Προκόπιος ώδήγησε τούς ίππους πρός τόν δρό
μον έκεΐνον, καί μετά τινας στιγμάς, παρατηρήσας 
μικράν τινα κόρην, έπίστρέφουσαν έκ τών αγρών,

—  Τεκνον μου, τη είπε, πώς ονομάζεται το χ ω 
ρίον τοΰτο ;

—  Κοπρόσκα, έντιμε κύριε, άπεκρίθη ή κορη, 
ποιήσασα τόν συνήθη χαιρετισμόν.

—  Δύναταί τις νά εύρη έκεΐ καμμίαν οικίαν δί 
ένοικιον;

—  Δύνάσθε, εύγενέστατε νά ένοικιάσητε όσα δω
μάτια παοά τώ  Θεοδώρω Β-σπαλουά και τώ  στα-
4 I ι \ · * *

ρίστη Παρφών ζητήσητε, τοΰ όποιου τό ίσπά (ξενοδο- 
χεΐον) θέλετε γνωρίσει άπό τά  έρυθρά παράθυρα.

—  Ευχαριστώ, μικρά μου.
Εύρωστος τις άνήρ, φέρων παχείαν γενειάο α, ύπε- 

δέχΟη τούς περιηγητάς κατά τήν είσοδόν των εις 
τό ςενοδοχεΐον ητο δ’ ουτος ό σταρίστης Παρφέν.

—  Δύνασθε, είπεν ό Προκόπιος, νά μας δώσητε 
ολίγον άχυρον καί χόρτον διά τούς ίππους μας;

—  Εχομεν, κύριε, όσον θέλετε, είπεν ό χωρικός.
—  Ε χετε δέ καί δί ήμάς κάτι τ ι διά νά φά-

ϊ ωΡ ν ; , „ . , ,
-—  Διατι ο χ ι ; Δύναμαι να σάς όωσω μιαν καλήν 

σούπαν μέ λαχανικά, κρέας βωδινόν, καί τό περι- 
πλνέον, έάν έπιθυμήτε, ενα κοτοπουλον.
. —  Εγώ δέν θά πάρω τίποτε τώρα, είπεν ό Κο

σμάς, καταβαίνων τής άμάξης. Σύ ομως, Προκοπιε, 
οάγε έπειδή πεινάς.

—  Π ώς; Καίδιατί δέν θέλετε νά φάγητε; ήρώ- 
τησεν ό υπηρέτης.

—  Αργότερα, τώρα είμαι περίεργος νά ίδω τά 
μέρη ταΰτα. ·

Είς άπόστασιν ολίγων βημάτων άπό τό ξενοδο- 
χεΐον, ό νέος άξιωματικός άπήντησεν εξηκοντούτη 
τινά γέροντα, φέροντΛ παλαιόν επενδυτήν με με
γάλα σιδηρά κομβία, όστις έκβαλών τόν πΐλόν του 
τόν έχαιρέτησεν ύποκλινώς.

—  Βεβαίως, θά είσαι κάτοικος τοΰ χωρίου τούτου, 
τώ είπεν ό Κοσμάς.

—  Μάλιστα, μικρέ μου πατερ.

—  Δύναμαι νά έπισκεφθώ τό μικρόν τοΰτο δάσος, 
όπερ έκτείνεται όπισθεν τής άρχοντικής ταύτης οι
κίας ;

—  Ασφαλέστατα, καί είς τον κήπον αύτής, άν 
θέλητε, δύνασθε νά περιπατήσητε.

—  Οί Κύριοι τούτων δέν είναι έδώ ;
—  Α ! Κύριε, δέν έχομεν πλέον κυρίους.
—  Καί πώς;
—  Πέντε ήδη μήνες παρήλθον, άφ’ ότου ή καλή 

μας κυρία μάς άφησεν ορφανούς (1). Είθε ό βεος 
άναπαύσαι τήν ψυχήν αύτής έν τώ  Παραδείσω.

—  Δύναμαι λ.οιπόν νά έπισκεφθώ καί τήν οικίαν ;
—  Μάλιστα, Κύριε, διευθυνθήτε πρός τήν οίκο

νόμον Θεοδοσίαν, ητις θέλει σάς οδηγήσει έκεΐ.

0  Κοσμάς ήκολούθησε τόν δρόμον του, ό δέ γέ
ρων διήλθεν έμπροσθεν τής θόρας τοΰ ξενοδοχείου, 
είς τήν όποιαν ό Προκόπιος συνωμίλει μετά τοΰ 
ΙΙαρφέν.

Είς τήν είσοδον τής οικίας έκάθητο έπί μικράς τ ί
νος καθέδρας γυνή, ένδεδυμένη χλαμύδα βαμβακη- 
ράν, καί φέρουσα έπί τής ζώνης της ορμαθόν κλειδιών.

( ί )  " Ε κ φ ρ α σ ις  ο ι κ ια κ ή  χ ω ρ ικ ο ύ  ‘ Ρ ώ σ σ ο υ , ο σ τ ις  δ ίδ ε ι 

ε ί ;  τ ο ύ ς  κ υ ρ ίο υ ς  του  τ ό  ό ν ο μ α  το ΰ  μ ικ ρ ο ύ  π α τ ρ ό ς  κ α ί  μ ι 

κ ρ ά ;  μ η τ ρ ο ; ,  κ α ί  0 7 τ ι ;  μ ς τ ά  τ ό ν  θ ά ν α τό ν  τ ω ν  θ ε ω ρ ε ίτ α ι 

ο ρ φ α ν ό ς .

—  Σείς δέν είσθε, ήρώτησεν αύτήν ό Κοσμάς, ή 
Θεοδοσία;

—  Μάλιστα. Κατά τ ί δύναμαι νά σάς φανώ 
χρήσιμος ;

—  Επιθυμώ νά περιτρέξω τόν κήπον καί νά ίδω, 
εί δυνατόν, τήν οικίαν.

—  Θελω ευχαριστήσει αύτήν τήν έπιθυμίαν σας, 
έπανελαβεν ή θεοδοσία.

Εις τούτους τούς λόγους ήγέρθη, ό δέ Κοσμάς τήν 
ήκολουθησεν είς αύλήν, κατάσπειρον έκ χλοερών δέν
δρων καί φυτών.

—  ΐδού, τώ  είπε, τό δένδρον, ύπό τό όποιον έα- 
χομενη ή κυρία μου, ήγάπα νά πέρνη τό τ  έ ϊ ό ν 
της. Ω ! ποσον ή καρδία μου θλίβεται, όταν ένθυμηθώ 
τήν στέρησίν της.,

Ο Κοσμάς εύηρεστήθη νά ίδη τήν διακόσμησα τής 
οικίας. Πραγματικώς οί τοίχοι έκάστης αιθούσης ή
σαν γυμνοί, τά δέ έπιπλά της κεκαλυμμένα ύπό ά- 
πλουστάτου υφάσματος. Οϋδείς λάμπων καθρέπτης, 
πολλοί κλίβανοι έχρησίμευον άντί κλίνης (2). άλλά 
τά  πάντα ησαν έν τάξει μετά μεγάλης έπιτήδειότη- 
τος, καί ίδιαζούσης καθαριότητος.

(Επεται τό τέλος.)

( 2 )  Ε ις  πολλά; καλύβας τών χωρικών καί εις άλλας 
κατοικίας οι άνθρωποι ΐπνώττουσι συνεχώς επί τών κατά 
γης μεγάλων κλιβάνων, οιτινες έν τή κατοικία των κατΙ- 
χουσιν επίτιμον θέσιν.

Ώ  Φ  2  Ή  2  ϋ  3 .

Σ υ ν έ χ ε ι α ,  τ ώ ν  Θ υ μ ά τ ω ν

Εύδαίμων πλην άλλοτε ήτο ποτε, 
φαίδρα! την έκυκλουν χαράς έορταί 
άνθόπλεκτον φέρουσαι στέμμα.

Καί ώρας διήλθε φαιδράς, 

άς ήδη ώχρας, άμυδράς 
τοϋ νού διακρίνει τό βλέμμα.

Τά φίλτρα μυζώσα γλυκείας στοργή;, 

τά Οάλλοντα ρόδα τής πρώτη; αυγής 
έμάδησε κόρη νηπία.
Τήν έθαλπε κόλπος πατρός, 
καί τάφος δυστήνου μητρός 
άγνά της έδέχετο ία.

Ε ίς γέρων τοΰ κήπου αύτών κηττουοόί 
ήοώτα πολλάκις αύτήν θλιοερως 
καί κλίνων έπί τής δικέλλης.
—  «Τ ί κόπτεις τά ΐα αύτά, 
ώ τέκνον ; Πολύ ζηλευτά 

τά άνθη σου πάντοτε θέλεις!»



—  Ώ ,  άφες νά κόψω, καλέ κηπουρέ !
<( Δεν θέλω στεφαναι νά στέφουν ξηραί 
« τής φίλης μητρός μου τί) μνήμα.* 

Έ σίγα  δ’ ό γέρων πικρώς, 
καί άγγελος αδτη μικρός 

μακράν του έπλάνα το βήμα·

Ά λ λ ’ ειχεν ή κόρη μητέρα θετήν, 
τοϋ δαίμονος φθόνου εικόνα πίστην, 

εικόνα πιστήν Έρυννύος.
Τήν νέαν της κόρης αυγήν 

πικρίας σιγώσα σιγήν 

Ιφθόνησεν αυτη αγρίως.

Πο τ ίσασα μάγον ολέθρου ποτόν 
είς πλάνης ή Κίρκη εμπλέκει ιστόν 
τής κόρης τόν φίλον πατέρα . .

Τά σκήπτρα έρώτων κρατεί,· 
καί θέρμην νά σ?έίγ) ζητεί 

πατρός πρός καλήν θυγατέρα.

Τής Κίρκης τό χείλος σταλάζον χολήν, 
τήν φρένα τής μάγου αύτής τήν 6ολη') 
αθώος ήρέθιζε, γέλως.
Καί πασα τής κόρης χαρά, 
έχθρά τής μαγίσσης σκληρά, 

σκληρόν τ /j Ινέπηγε βέλος.

Οΰδεν τοΰ πατρός Ιξαντλεΐ τήν στοργήν* 

κουφίαν ή εχιδνα πνέει οργήν 
κα’ι κρύφιον πάθος φυλάττει . .  .

Σέ βλέπω, ώχρά Έρυννύς ! 
τό τρόπαιον κόρης άγνής 

τόν μαΰρόν σου ύπνον ταράττει,

Καί λάκκον καί βόθρον καί μνήμα βαθύ 

νά σκάψη, ν’ άνοιξη άπαύστως ποθεί, 
εντός νά κρημνίση τό θΰμα.

Ώ ,  δύστηνος κόρη μικρά, 
ποτήρια πένθους πικρά 
νά πίης Ιπέπρωτο. Κρίμα !

X . ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΟϊ.

Η Α Ν ΟΟΔΕΣΜ ΙΙ.

Έάν τά άνθη έχωσι γλώσσαν τινα ιδίαν, 
έάν τό ρόδον έρωτα δηλοΤ, άγάπην θείαν, 

τήν βλίψιν ή κυπάρισσος, ή δάφνη δέ τά κλέα, 
στέμμα δέ άθωίτητος ήν’ ή πορτοκαλλέα.

Τό πένθος δέ καί ή χαρά έάν διά χρωμάτων 
παρίστανται ένώπιον μαγευτικών όμμάτων.
Κ α ί ή έλ πίς ένδύηται ίμάτια χλοώδη, 

ζήλια δέ ή μαλερά έσθήτα τήν κροκώδη.

Ώ !  δέξ αι τότε, φίλη μου, άπό χειρός τρεμούσης 

ταύτην τήν ανθοδέσμην μου, τό λάλημα τής μούσηί 

άνθέων τών τοΰ κήπου μου, παντοειδών άνΟέων.

Σημειον οτ’ ο! φόοοι μου, τά πάθ’, ήυπαρξίς μου, 
ή δόξα μου, ό ερως μου, άπασα ή έλπίς μου, 

ό βίος μου, ή τελευτή μ ’ είς σέ ανήκουν πλέον.

Σ, I .  ΒΟ ΥΤΤΡΑ Σ.

Έ ζ  Άδριανονπύ.Ιεως εστά.Ιη ήμΐν ή Αυσις τοΰ 
έν τω Ε . (pv.l.ladtu πρώτου αινίγματος ύπό τον 
Έζοχωτάτου ir  ίατροϊς Κ. Κ. Δήμησσα ώς έξης. 

Ά ν  μυστήριον ό «Γάμος», δέν εΤν’ ομως και ή λύσις, 

«Μάγος» γίνεται άμέσως, άν τόν άναγραμματίσης.

Συγχρόνως δέ άπεστά.Ιη ήμΐν χαί τό άχό.Ιονθον

Αίνιγμα.

‘Ως άνδρόζωον την φύσιν μ ’ Ιθεωρουν οΐ αρχαίοι’ 
άν μέ άναγραμματίσης, μέ τιμώσι λαοί νέοι, 

ή καλοΰν τινας ανθρώπους 

δί Ιμοΰ είς τινάς τόπους.
"Αν τό δεύτερον καί τρίτον τών στοιχείων μου Ικλείψιτ, 

’ς τήν Μεσόγειον ώς νήσος ‘Ελληνίς θέλω προκόψει. 

"Αν τά πρώτά μου τά δύο, λιτή γίνομαι τροφή σου, 
ή γενναία πάλαι πόλις, ήν νά εΰρης συλλογίσου.

’Άν δ’ άκέφαλον μ’ άφησες, 
καί μέ άναγραμματίσης, 
κερασφόρον μ’ άπαντήσεις.

' C 500O

Α ΤΣΙΣ Τ Ο Ϊ  Ε Κ  ΤΩ  ΠΡΟ Η ΓΟ ΤΜ ΕΝ Ω Φ ΪΛ Α Α - 

Δ ΙΩ  Α ΙΝ ΙΓΜ Α ΤΟ Σ .

Φρέαρ (Έ α ρ  —  ‘Ρέα).
■ ■■ , ■-■■■ ■-—   ■ - —  ■ ■ ■■■ ■■

Ε ι  και, ώς ήδη έκ τοΰ Ε '.  φυλλαδίου έφάνη, 
ό Κ . Σ . I . Βουτυράς, βιαζόμενος ύπο διαφόρων 
άλλω ν άσχολιώ ν-του, παρ/,τήθη τής μ ετο χ ή ς  
ε !ς  τήν εκδοσιν τη ς «Ν έας ‘Ε ^ α λ ό φ ο υ » , έν 
τούτοις, θεωρών τήν προαγω γήν τοΰ Περιοδι- 
κοΰ τούτου συ γγράμ ματος ώς ιδίαν τρόπον 
τινά ύποχρέωσιν, ύπεσχέθη οτι θέλει παραχω 
ρεί ήμΐν τον ήδη δοκιμασθεντα παρά τοΰ δημο
σίου κάλαμόν του, έξακολουθών τήν μ,ετάφρασιν 
τοΰ μυθις·ορήματος και δ’.ατελών άείποτεεϊς τώ ν  
κυριωτέρων τή ς «Ν  Έ π τα λό φ ο υ »  συντακτών.

Λ. Ν 1ΚΟΛΑΪΔΗ Σ.


