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ένθα δέν υπάρχουν βίσέτι άνταποκριταί τοϋ « Ά ττ . Μουσείου» 
παρακαλοΰνται οί κ. κ. συνδρομητάίνά πέμψωσι πρός τό ήμέ- 
τερον γραφεΐον ά π ’ εϋ θείας τήν συνδρομήν των, όδός Φιλελ
λήνων άριθ. 24. Δηλοϋμεν δέ διά τά  περαιτέρω είς τούς κ. κ . 
άνταποκριτάς και συνδρομητές δ τ ι μετά, τήν παρέλευσιν τοϋ 
άνω μηνός τό φϋλλον θέλει δ ιακοπή ό ρ ι σ τ ι κ ώ ς  πρός πάν- 
τας τούς μ ή άποστείλαντας τήν συνδρομήν των

Πρός τούς έν τώ έσωτεριΚώ καί έξωτερικφ κ. κ . άνταποκρι- 
τάς ήμών ποιοϋμεν γνωστόν δ τ ι άπό τοϋ ένεστώτος μηνός 
'Οκτωβρίου άρχόμεθα των γενικών εισπράξεων τών συνδρομών 
καί παρακαλοϋμεν θερμώς δπος συμμορφωθώσι πρός τήν δή- 
λωσιν ταϋτην ώς πρός τήν όσον τάχιον άποστολήν χρημάτων. 
Λιά τά μέρη δέ τόσον τοϋ έσωτερικοϋ δσον και τοϋ έξωτερικοϋ

Οί έν Ά θήναις κ. κ. συνδρομητάί ήμών οί μή λαδόντες αριθ
μόν τινά  έκ τών μέχρι τοϋδε έκδοθέντων φύλλων δνεκεν άλ- 
λαγής τοϋ διανομέως παρακαλοΰνται δπως δηλώόωόιν ήμΐν 
τοϋτο πρός άποστολήν.

Τό ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ πω λείτα ι άντί λεπτώ ν 30 είς τό 
Πρακτορεΐον τών ‘Εφημερίδων, είς τά  δύο κ ι ό σ κ ι α  πλατει
ών Συντάγματος καί 'Ομόνοιας, είς τά βιβλιοπωλεία Βίλμπεργ 
καί Χοτάρη, όδός 'Ερμοϋ, και είς τό χαρτοπωλεΐον Ν. Βλα- 
χούτση 'όδσς Σταδίου. Έ ν  τα ΐς έπαρχίαις δέ είς τά  ύποπρα- 
κτορεΐα τών ’Εφημερίδων.

Συνδρομητάί έγγράφονται έν Ά θήνα ις είς τό Βασιλικόν Τυ- 
πογραφεΐον Ν. Γ. Ίγγλέση, ένθα καί τό γραφεΐον, όδός Φιλελ
λήνων, άρ. 24.’Ε ντα ϊς  έπαρχίαις ά π ’ εύθείας πρός τήν διεύθυν- 
σιν καί έν τώ έξωτερικώ παρά τοΐς ήμετέροις άνταποκριταϊς.



Η  Φ Λ Ο Γ Ε Ρ Α
~ί^__ ί̂ς τήν όδόν τής Κ η φ ισία ς, είς τήν  

*j|f^ αντίκρυ τοΰ βαΣίλικ.κήπου γω νίαν, 
C f ^ έπάνω εϊς τό πεζοδρόμιον, γέρων 

ρουμελιώ της, καταβαίνων άνωθεν, άπό  
τό μέρος των ’Α μπελοκήπω ν, έΣτάθη δια
μιάς,παρά τήν ρίζαν π ιπεριάς τινός, έρ- 
ριψε καταγής τήν κ ά π π αν τον, τήν ή- 
πλωΣε, κ ’ έΣτρώθη Σταυροπόδχ έ π ’ αύτής. 
Ή λχοκαής, μαϋρος Σχεδόν τον Σβέρκον 
καί τό πρόΣωπον, τήν φουΣτανέλλαν όλι- 
γ όπ τυ χον , λερήν, λερόν έπίΣης καί. ε
λεύθερον, γυμνόν άφίνον Στήθος καχ λαι
μόν τό ύποκάμιΣον, τόν όφθαλμόν όξΰν  
καχ μέλανα καί Στίλβοντα, τραχύτατον 
τό δέρμα, μεμβρανώδες, κυρτός ύπ ό  τό 
βάρος των ετών π λή ν ρωμαλέος έτχ κα- 
ταδήλως τόν κορμόν, θά έλεγες πώς πρό 
ολίγου έγκατέλχπε κανέν λημέρχ των Ά -  
γράφων Τι τοΰ Πίνδου. Είς τό πλευρόν  
του φέρει κρεμαΣμένον τράΣτον, είς ό θά 
περιέχετ’ ίΣως τό ψωμί του, καί είς τήν  
χεΐρα του κρατεί άγκλίτΣαν επιμήκη, κεν
τητήν. Πλήρεις άπό κονιορτόν ε ίν ’ ή  [3λα- 
χόκαλτΣες, αίτινες περιβάλλουν τάς νευ 
ρώδεις κνήμας του, καί λαΣπωμένα τά  ή - 
μίβρωτα τΣαρούχια τον , ώς νά διήννΣε 
πορείαν εκτενή.. Υ π όλευκ α  έχει καχ μύ- 
<3τακα καχ κόμην, καχ τάς όφρΰς του τάς 
δαΣείας. Δχά τοΰ χιτώ νος τοΰ ήμιανοί- 
κτου, λάΣιος ό θώραξ του προβάλλει, και 
μυώδης, καί εύρύς. Ά φοΰ έκάθηΣεν, έΤ 
τοποθέτηΣεν είς τό πλάγι τήν άγκλίτΣαν 
του, έτράβιιξεν εμπρός του τό κρεμάμε- 
νον είς τό πλευρόν αύτοϋ ταγάρι του, τό 
ήνοιξε, κ ’εξέβαλε δύο φλογέρες, μακρο- 
τάτας, μίαν Σιδηράν, παχεΐαν, κατα- 
ΣκευαΣθβχΣαν έ χ  μεταποιηθείΣιις κάννης  
όπλου  προφανώς, τήν άλλην λεπτοτέραν, 
άΣπρην, άπό κόκκαλον, πχθανώς γινω- 
μένην έξ όΣτοΰ φτερούγας φονευθέντος 
άετοϋ, δπως πολλάκχς τάς κάμνουν είς 
τιϊχν Ρούμελην. Κατόπχν, έβγαλε τόν κα- 
τάμαυρόν του Σκούφον, τόν έβαλεν άνε- 
Στραμμένον πρό τής κάππας του, έπήρεν  
άλληλοδχαδόχως τής φλογέρες του, έφύ- 
ΣηΣεν εντός, ά π α ξ , άνωθεν καχ κάτωθεν, 
διά νά  ίδ·»> μή νέχουν μέΣα τίποτε, τάς ά- 
φηΣεν, έπτυΣεν δίς ή τρίς, ελαφρώς, είς 
τάς παλάμας του, καί έπειτα , λαβών τήν 
Σιδηράν, τήν έπληΣίαΣεν έκ νέου εις τό 
Στόμα τοίί. Ή  δείλη, έξέτεχνεν ήδη τάς 
πρώτας της Σκιάς ε π ί τής πόλεω ς, ό ή 
λιος έκλινεν όπί(5ω τής «Μεγάλης Ρρε- 
ταννίας» πρός τήν δύΣιν του, κ’ έρρόδιΣ' 
ή άνταύγεχα τών άκτίνων του τήν κορυ
φήν τοΰ Υ μ η ττο ύ . ’Ε π ί τοΰ δρόμου, έ
φ ιπποι καί π εζο ί περνούν πυκ νοί, αχ ά- 
μαξαι διέρχονται δρομαίοι, ή  κίνηΣις είνε  
άρκούντως ζωηρά, διότι κ’ έορτάΣιμος 
είνε ή  ήμέρα. Ά π ό  τά παραπήγματα, κα
τέρχονται Οτρατιωτών ομάδες, ταραχώ
δεις, εύθυμοι, κροτούΣ’ έπ ί τοΰ λιθοΣτρώ- 
του τάς χονδράς άρβήλας τω-y. Τό κέρας 
τοΰ ίπποΣιδηροδρόμου άντηχεϊ έκάΣτοτε, 
καί Συγκλονεΐ τό έδαφος τών τροχών του  
ό όρυμαγδός. Δύο ή τρεις Στραγαλοπώ- 
λαι, ρυπαροί, νωθροί, τά δμματα ήμίκλει- 
Στα, έν νυΣταλέα κτηνωδία, έχουν Στη

μένους έγγύς τούς τρίποδάς των, καί 
γύρω των περχβομβοΰν παχδίων Στίφη. 
Σύμχκτος θρύλλος φωνών, βημάτων καί 
πετάλων πάταγος, γελώτων καί όμχλιών 
άλαλητός, τυλίΣΣεταχ είς τά θολά νέφη 
τής Σκόνης τής όδού, άτχνα τόν άπάγουν  
πέραν. 'Εκ τής πλατείας τοΰ Συντάγμα- 
τος, Συχνά, κύματα φθόγγων μουσικής 
άνέρχονταχ, βαρύηχα, δχάτορα, βοή τυμ
πάνω ν καί Σαλπίγγων καί βιολίων καί 
βαρβίτων. Καί έκ τοΰ κήπου, ούτινος αί 
κυπάριΣΣοι θροοϋν άτρέμα, τά έν αύτφ  
διαιτώμενα παγώ νια, ήρεθιΣμένα καί π ε 
ρίφοβα έκ τών ποικίλων κρότων, άγριας 
καί δυΣακούΣτους βάλλουν άδχάκοπα όρ- 
γής άκαταΣχέτου καί βλακώδους τάς 
κραυγάς. 'Επάνωθεν τοΰ γέροντος, ή 
πχπερχά άπλόνει τό φαιόν της φύλλωμα, 
κατοικίδιου δένδρου, τιθαΣΣοϋ, δούλου, 
νοΣηροΰ γεννή ματος τών πόλεω ν, άνα- 
πτυΣΣομένου καί ζώντος καί γηράΣκοντος 
έν ττ~ι Στενή, των άτμοΣφαίρα, το) κονιορτφ, 
χωρίς άκμήν, χωρίς χυμόν, βλέποντος  
προς τά κάτω, πρός τό χώμα, ριγοΰΣα 
ύπ ό  τάς περιοδικάς ριπάς τοΰ μόλις π ν έ -  
οντος άέρος. Ι\αχ παρ' αύτήν, εκτείνονται 
κατά Σειράν, μαθήτρχαι θά έλεγες έν 
παρατάξει, ομοιόμορφοι, αί Σύντροφοί 
της, Σιωπηλαί, άναιμικαί, ραχχτχκαχ, τε- 
φραί τό χρώμα, μέ παχύ Στρώμα Σκόνης 
δλ’ έπ ί τών φύλλων των αίδήμονες, νεύ -  
ουΣαι χαμ α ί,‘ώΣεί γεροντοκόραι. Καί ύ π ε  
ράνω καί αύτών, φράττοντα τή ν όδόν άφ' 
δλου τοΰ έντεΰθεν μέρους της, τά κατά  
μήκος έκτιΣμένα μέγαρα, εγείρουν τά 
μαρμάρινα των Στέρνα, τά εύρέα των π α 
ράθυρα, τούς κΐονάς των τούς όγκώδεις, 
τάς πλατείας κλίμακας ή τάς μεγάλας 
θύρας, πολυτελή, άλλ' άκαλαίΣθητα κατά 
τό πλεϊΣτον, άκομψα, όψίπλουτοχ κενοί 
καί φουΣκωμένοχ, γαυριώ ντες έν άνοίζΐ.

-Xfh
Καί έν τώ μέΣίρ τοΰ παντοειδούς αύ- 

τοΰ θορύβου, ύπό  τό φύλλωμα τοΰ ψωρα
λέου αύτοΰ δένδρου, έν τι?. Σκιά τών υ 
ψηλών αύτών μεγάρων, ό γέρων ήρχιΣε 
νά  παίζι> τήν φλογέραν του. Χωρίς νά  
κυττάζνι άν είνε κανείς γύρω του ή όχχ, 
χωρχς νά  προΣέξι,χ δχόλου είς τήν κίνηΣχν 
τής όδοϋ, χωρίς νά  ρίψ·?. βλέμμα πρός 
τούς δχαβάτας ή ν' ά π ίυθύνμ  τήν παρα- 
μχκράν τυχόν έπικληΣχν, Στηρίξας μόνον  
τά νώτα έπ ί τοΰ κορμοΰ τής πιπεριάς, 
άπαραλλάκτως ώς νά  εί'ρίΣκετο εις καμ- 
μίαν Στάνην, ήρχιΣε νά φυΣα εντός αύ- 
τής, έναλλάΣΣων τούς δακτύλους έπ ί τών 
όπώ ν, κ ’ έπέταξεν έξαίφνης πρός τόν δρό
μον τούς πρώτους βραδείς καί μελαγχο- 
λικούς ήχους δημώδους . τραγουδιού τής 
Ρούμελης. 'Οξείς, λεπτοί, ΣυρίΣτικοί, άλ- 
λόκοτοι, άήθεις, παρατεταμένοι, έΣκορπί- 
ΣθηΣαν οι τόνοι είς τά πέριξ, έκυμάνθη- 
Σαν, ΣυνανεμίγηΣαν είς τήν λοχπήν τής 
λεωφόρου τύρβην. Καχ τούτοχις παρακο
λουθούν άμέΣως άλλοι, καί μετ’ αύτούς 
άλλοι πάλιν κυλίονται, παρόμοιοι, έπ ί-  
Σης παρατεταμένοχ, όξεϊς έπίΣης, καί λε
πτοί, ΣυρχΣτικοί, βραδείς, παλλόμενοχ, 
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άήθεχς, 6 άρήϊος έξίΣου καί θλιβερός Σκο: 
π ός κλέφτχκου άΣματος. Δίχως νά έννομς  
Σχε3όν πόθεν έκβαίνουν, ποία νά είνε ή 
προέλευΣχς αύτών, ώς άπό μακράν, έξ 
ύψους ΐχ έκ βάθους, πόρρωθεν, έρχονταχ, 
ώς νά τούς φέρι,χ ό άήρ είς τά πτερά του. 
ΆΣθενεΐς, άμυδροί, τρέμοντες, υπόκωφοι, 
δειλοί, εξαπολύονται έκ τοΰ οργάνου, 
ΐπταντα ι πρός τό μέΣον τής όδοΰ, π τ ε 
ρυγίζουν έν αύτί> έπ ί μακρόν ώς ζαλιΣμέ- 
νοι, Συγκρούονται πρός τούς διαφόρους 
άλλους ήχους της, τεμαχίζονται, Σκεδάν- 
νυνται, καί θνήΣκουν τυλχΣΣόμενοι ο
μοίως είς τά θολά τής Σκόνης Σύννεφα. 
Ξένοι θά έλεγες, τό πρώτον νύ ν  έμ π ί-  
π τοντες είς μέρος δπερ δεν γνω ρίζουν, 
τις οϊδε κατά ποιον τρόπον καί έκ ποίας  
άφορμής, καί οι όποχοι, έξερχόμενοχ, ά- 
ποροϋν καί οί ίδιοι πώς τάχα νά  εί/ρέ- 
θηΣαν έκεϊ, καί τρχγυρίζουν ώς χα μ ένο ι, 
άνευ οδηγού, άνευ πυξίδος, έρμαιον πά- 
Σης φοράς και πάΣης τύχης. Ή  δλη όψις 
τοΰ νεήλυδος, είνε ώς γηραιού τΣοπάνου, 
δΣτις θά ήμποροϋΣεν ίΣως, άλλοτε, ε ίςτά  
νεανικά του χρόνια, νά  έκαμε καί άρμα- 
τωλός. Καί ώς τΣοπάνιις κάθεται τόρα κ 
έκεΐ, ώΣάν νά  έχι?. πέριξ του τά πρόβατά 
του βόΣκοντα, ή  ώς άρματωλός, κανένας  
γεροκλέφτης, δν έβαλαν τά νέα  τά κλε- 
φτόπουλα, επάνω είς τήν χλόην όποΰ  
διεμελίΣθη τό ψητό άρνί, τόρα τό δεϊλχ, 
ε ίςτό  βάθος τοΰ λημερχοΰ, νά  παίξι> τήν  
φλογέραν του, δχά νά  Σύρουν τόν χορόν. 
Ά κ ίνιιτος, τούς πόδας του Σ υμπεπλεγ- 
μ ένους, εις τήν ιδίαν ΣτάΣχν ήν άρχήθεν 
έλαβε, καθώς έΣτρώθη, κλίνων μχκρόν 
τήν κεφαλήν πρός τόν άρχΣτερό~ν του ώ
μον, τό βλέμμα του προΣηλωμένον είς 
τήν άκραντου δχαρκώς, κρατεί μεταξύ  
τών χεχρών του τόν αυλόν, βαΣτάζει ελα
φρώς αύτόν, καί παίζεχ. Καί τό δημώδες 
δ,Σμα άρχεταχ έξελχΣΣόμενον, τρομώδες, 
άργοκ-ίνητον, μόλχς άκουόμενον, ροχθοϋν, 
άνά πάΣαν Στχγμήν δχακοπτόμενον άπό  
ΐή ς  μουΣχκής τούς φθόγγους ΐχ άπό τόν 
κρότον τών τροχών ή άπό τάς κραυγάς 
τών παγω νίω ν. Έ καΣτον Στίχον, πρίν  
φέρι,χ τήν φλογέραν είς τό Στόμα του, προ- 
λογίζεταχ ό γέρων δι’ ιαχής, άπό βαθέων 
άνα πεμ πομ ένη ς, ώς είς άγώνα πρόκλη- 
Σΐν ή άποτίναξιν ύποκαρδίου άλγους έκ- 
λούΣης. Έ π ε ιτ α , κολλά, τά χείλη  είς τό 
Στόμιον αύτής, φυΣα, κ' έκείνιι εϊς τό φύ- 
Σημα ύπείκουΣα, άρχίζει νά  λαλι~ι, νά  κε- 
λαδ^ί, νά  όλολύζμ, νά  Στενάζω, νά βοςί, 
τονίζουΣα τού Στίχου τόν ρυθμόν. Τά δά
κτυλά του τρέχουν κατά μήκος της, π α - 
ρακολουθούντ' άλληλα, κατά τήν άπαχ- 
τηΣιν τοΰ μέλους, έξ ύπαμοχβής, άλλα 
Σιιγκαπτόμενα καί άλλα διαΣτελλόμενα, 
άλλα ύ^ούμενα καί άλλα καταβιβαζόμε- 
να, ταΰτα μέν έφαπτόμενα έκεχνα δέ έ- 
ναέρχα, άλλα κλείοντα τάς όπάς, άλλα 
μόλχς έγγίζοντα καί άλλα αίωρούμενα υ 
πέρ αύτάς, ήνεω γμένας. Καί ό ρυθμός έ- 
ξέρχετ' ά π ’ αύτάς Συρόμενος, ή  αιρόμε
νος, ή κα ταπίπτω ν, ΐι μεΣτός, ή διαλεί- 
πω ν, κλιμακωτός καί ρέων καί μακρός>



έωόοϋ περατωθμ ό στίχος. Τότε ό γέρων 
άοιδός εκβάλλει γογγυσμόν Βαρύν, και έ- 
παφίνων κατά μέρος τόν αύλόν, έπακουμ- 
βμ τόν άγκωνά του είς τό γόνυ, και άρ- 
χινά νά. ψάλλμ καί τάς λέξεις. Βραχνή, 
κεκαλυμμένη, δυσδιάκριτος, άναδίδετ' ή 
φωνή άπό τοΰ λάρυγγος, έν μόχθω καί 
καμάτω, ώς μετά ενδομύχου πόνου, πο ι- 
κιλλομένη συνεχώς διά στεναγμών, ε π ί
σης συρομένη, ΐι αΛρομένη, ΐι δ ιαλείπου- 
σ α , ϊ ι  μεστή,καί άπαγγέλλουσα τοΰ άσμα
τος τά, λόγια, σύμφωνα πρός τόν ρυθμόν, 
δν ή φλογέρα πρό μικροί” έτόνισε. Καί, 
άφοϋ ό στίχος,α&λημα άμα καί τραγούδι, 
τελειώό)} οϋτω πως, άναλαμβάνει πάλιν 
τόν αύλόν, τόν πλησιάζει είς τό στόμα, κ' 
έπαναρχίζει έτερον, κατά τόν Ιδιον τρό
πον. Τοιοΰτοι οί άρχαϊοι ραψψδοί, οί πλά- 
νητες, θά ήρχονιο καί θά έκάθηντο είς 
τάς γωνίας τών όδών, θά έστρωναν την 
κάππαν των, καί θενά ήρχιζαν νά ψάλ
λουν τών ομηρικών ηρώων τ ' άθλα.

■-*-
Καί εΐνε πράγματι ώς ασμα ομηρικόν 

άγνωστον, άπόσπασμα λησμονημένης ρα- 
ψψδίας τό τραγούδι δπερ ήρχισε,τής άρ- 
ματωλικής έποποιίας εν τών μάλλον συγ
κινητικώ ν, τής μάννας τοΰ χαθέντος Κί- 
τσου ό ολοφυρμός, κλαιούσης τήν άπώ- 
λειαν τοΰ υίοΰ της, παρά τήν όχθην τοΰ 
άσπλάγχνου ποταμοϋ, όσ η ς τής εμποδί
ζει τήν διάβασιν, διά νά περάσμ άντικρϋ 
καί έρωτήσμ τί ν ' άπέγινεν, όπως παρά 
τάς όχθας τοΰ Σκαμάνδρου, οί γονείς οί 
έκ τής Τροίας, ο ϊτινες ήρχοντο νά έκζη- 
τήσουν τών υιών των τούς νεκρούς. Καί 
ώς ό γέρων άοιδός έκάθησε, καί δνευ τύ 
που, προοιμίου κανενός, ήρχισε νά τό 
τραγουδμ, ούτως,άπαραλλάκτως, καί ό ά- 
νώνυμός του .ποιητής, άρχίζει καί αύτός 
τό έπος του. Καιρόν έχει νά τόν ίδμ , νά 
μάθιι δ ι’ αύτόν, ή  μνιτηρ τοΰ άρματω- 
λοΰ· καί μή άντέχουόα νά ύπομένι,ι πλέον, 
θέλουσα νά γνωρίσμ τ ι περί τής τύχης 
του,έκίνησε καί ήλθε νά διαβμ τόν ποτα 
μόν, καί νά ύπάγμ  πέραν,είς τών κλεφτών 
τά ενδιαιτήματα, οπού θά είνε βέβαια 
κ' εκείνος εάν ζμ· άλλ' εϊν ' έξωγκωμένον 
τό ποτάνη, βίαιον, καί τά θολά του κ ύ 
ματα άφρίζοντα βογγοΰν, καί ή  διάβαόις 
αύτοϋ δέν είνε εύκολος· καί ά πελπ ις , ή 
πτω χή μάννα, τό παρακαλεί, τό ικετεύει, 
νά λ ιγ ο σ τ έ ^  κάπως, νά τήν λυπηθ1̂ ,κα ί 
νά γυρίσι> πίσω δ ι’ ολίγον, νά τής κάμι^ 
πέρασμα· άλλά, βωβός ό ποταμός, κωφός, 
τά ρείθρα του κυλίει, αδιάφορος, μή έν- 
νοών ή άψηφών τόν π ό ν ο ν  καί έξηγρι- 
ωμένη, έκφρων, ή γυνή, όργίζετ’ εναντίον 
του, τόν άπειλεΐ, κ’ ερίζει πρός αύτόν, 
καί τόν λιθοβολεί, καί τόν υβρίζει. Τό μέ
λος εϊνε άξεστον καί άπειρόκαλον, άγροΐ- 
κον,ίδιότροπον, μονότονον καί όμοιόμορ- 
φον, μή παραλλάσσον σχεδόν διόλου άπό 
τοΰ ένός είς άλλον στίχον ή άπό μιάς 
είς άλλην στροφήν, μέ τόν αύτόν ρυθμόν 
άρχδμενον, προβαΐνον, καί αύτόν τηρούν, 
μέ τάς αύτάς τομάς,καί τάς αύτάς κυμάν- 
σεις,καί εξάρσεις, καί τάς πτώ σεις,καί τά 
ίδια γυρίσματα, ώσεί βαυκάλημα δπερ νά 
άπηχη  συγχρόνως γόους θανάτου ή με- 
μακρυσμένην μάχης βοήν. Καί τό ασμα 
είνε ά,πλοΰν καί άτεχνον καί άφελές,

ξηρά έμμετρος τοΰ συμβάντος διήγησις, 
δν τών προ>τογενών εκείνων, τών έξω π α ν 
τός κανόνος καί παντός νόμου, πάσης 
τάξεως καί παντός όρισμοΰ, άλλά δια- 
τοΰτο Ισως μεγάλων έν τμ άφελεία των, 
άλλ’ αιωνίων έν τμ ά πλότητί τω ν,διά τών 
όποιων όμιλεΐ, άπερικόσμητος, ά νεπ ιτή - 
δευτος, γυμνή, ή καρδία καί τό αίσ
θημα όλοκλήρου λαοΰ. Καί ώς νά διερ- 
μιινεύμ τήν καρδίαν καί τό αίσθημα αύτό 
τό λέγει καί ό γέρων, έν ειλικρίνεια, έν 
όλμ του τμ  άληθείςι καί τμ  φυσικότιιτι, 
προδήλως αισθανόμενος τήν έννοιάν του 
κοτά βάθος. Μέ όσην δύναμιν ένέχουν οί 
πρεσβυτικοί του πνεύμον* ς, έγχύνων είς 
τό σιδηροΰν του οργανον δλην τήν πνοήν 
τοΰ λασίου στήθους του δπερ φαίνεται ύ - 
πεγειρόμενον διαμέσου τοΰ ϋποκαμίσου 
του, ώθεΐ τούς τόνους άπό τών χειλέων 
του έντός αύτοΰ, όπως ήμπορεΐ,οίδαίνων 
τάς γνάθους του κ’ έξογκόνων τόν λα ι
μόν του. Ώ ς  νά έκφράζμ λύπην ίδ ικήν 
του, ίδιον καϋμόν, δ ιηγείτα ι μέ τόν αύ- 
λόν του τόν κακόηχον καί τήν φωνήν του 
τήν γεροντικήν, τής μάννας τοΰ άρματω- 
λοΰ τήν θλίψιν, τήν άγωνίαν της περί 
τής τύχης του, τήν έριν της πρός τόν 
ποταμόν, καί τήν σκληρότητα αύτοΰ, καί 
τήν μήνιν έκείνης. ’Αργότερα, άργότερα 
πολύ, καί μελαγχολικώτερα άφ’ δ ,τ ι άδε
το ι συνήθως, τό πα ίζε ι άμα καί τό τρα- 
γουδεΐ, σιγά-σιγά, ώς νά έπρόκειτο καί 
νά τό λέγμ καί νά τό άκούμ μόνος του, 
ώς νά μήν άποτείνεται είς άλλον, ή  ώς νά 
έκάθιισεν είς τήν γωνίαν του διά νά τά 
ε ΐπμ  έμπιστευτικώς μέ σύντροφόν τινα 
αόρατον, μέ τόν διαβαίνοντα ίσως τής έ- 
σπέρας άνεμον. Νωχελώς, χθαμαλώς, μη- 
κύνοντες τόν σκοπόν δσον ένδέχεται, 
χρονοτριβοΰντες, έκκοκκίζουν τών ήχων 
του τό κομβολόγιον ήρέμα, καί αύτός καί 
ή φλογέρα του, έκείνη ώσάν νά οίμώζμ 
καί αύτός ώς νά θρηνμ. Έ ν  έπιμόνφ  ου- 
νεχείςι, έν ταυτολογί' άλλεπαλλήλω, ψδή 
καί μέλος παρατεΐνονται, ώς Αρχισαν, 
κατά διηνεκή έξακολούθησιν, ώς έν κω- 
κυτώ. Τό άσμά του τό όλιγόστιχον φαίνε- 
να ι ώς νά πρόκειται νά διαρκέσμ δ ια πα ν
τός. Κάθε του στίχον, άδων, έπαναλαμ- 
βάνει δίς καί τρις, τόν κόπτει πριν νά τε- 
λειώσμ συνηθέστατα, κ' έπαναστρέφει είς 
τά πρώτα, πάλιν, διά νά τ ' άρχίσμ δπως 
πρίν , έκ νέου· καί ώς νά μή τοϋ ήρκει 
τοΰ ρυθμοΰ ή έκτασις, νομίζεις δτι έτι 
μάλλον τόν άπλόνει, τόν τεντόνει,κα ί τόν 
καθιστά έλαστικώτερον, κ" εύρί'ν, καί κυ- 
ματόεντα πλειότερον, κ’ έκλελνμένον έτι 
μάλλον. Θά έλεγες ότι άρέόκεται είς τήν 
παλινω δίαν ταύτην, τήν όμοειδή, άπα- 
ραλλάκτ&)ς όπο>ς τά πα ιδ ία , τά όποια 
κλαίοντα, έπ ί πολύ εύχαρ ισ το ί ν τα ι άνευ 
άφορμής νά εξακολουθούν τούς κοπετούς 
των, ώς νά αίσθάνωντ’ήδονήν ίδιάζουσαν 
τά ώτά των, άκούοντα τόν ήχον τω ν, δν 
άνα.πέμπουν τά θλιμ· ένα στήθη των. 
Καί οί στίχοι δ ιαδέχονται τούς στίχους, 
όδυρόμενοι, καί οί τόνοι διαδέχονται τούς 
τόνους, λύζοντες, καί αί στροφαί διαδέ
χονται τάς στροφάς, βαρύθυμοι, καί 
πένθιμον σχεδόν τό τραγούδι έκτυλίσ- 
σεται, ώσάν νά έρχεται επ ίτηδες νά άνα- 
μίξμ παοαφώνως, άδηλον διατί, τόν 
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κλαυθμόν έκ τοΰ όποίου εΐνε πλήρες, είς 
τήν φαιδράν τοΰ δρόμου ταραχήν...

y
Έ ν  τιί λεωφόρω, κανείς κατ' άρχάς δέν 

έπρόσεξεν είς τήν ϋπαρξίν του, κανείς 
δέν έσταμάτησε, κανείς δέν άντελήφθη 
τόν ραψωδόν. Παρέρχονται άμέριμνοι οί 
διαβάται, καί τά έξ 'Α μπελοκήπων τραίνα 
διαστανροΰνται πλήρη κόσμου, καί τό 
κέρας τοϋ όδηγαΰ ήχεΐ έκάστοτε, καί τά 
οχήματα κυλίονται ορμητικά, καί ή μου
σική τής πλατείας βρέμει έκεϊ κάτω. Τοϋ 
τραγουδιοΰ οί στίχοι καί οί ήχοι τής φλο
γέρας τ->υ έπήγαν είς τόν βρόντον, έξη- 
νεμώθησαν κ ’ έχάθησαν έπ ί ματαίω· α
κροατήν όμως τινά  δέν ήδυνήθιι έτι νά 
άγρεύόμ. Έ ν  τμ  κινήσει τής όδοΰ, ακό
μη δέν κατώρθωσε νά προσελκύσμ ό πα- 
ρείσακτος τά βλέμματα, ούδέ τό οργανον 
αύτοϋ νά κάμμ τό ρήγμα του έν τώ θο- 
ρύβω. Κ’ έν τμ  αύτμ μονώσει, έν τμ  ιδ ία  
έρημία θεατών, άρχίζει καί τό δεύτερον 
τραγοϋδι του. Μονότονον καί τοϋτο, ο
μοιόμορφον, άνά?ογον καθ’ δλα, τής αύ- 
τή ς οίκογενείας κατά πάντα , μητρικής 
στοργής τόν πόνον έκδηλοϋν κ ι' αύτό, 
άλλά πολύ, πολύ βαθύτερον τόν τόνον, 
κα ί τόν ρυθμόν βραδύτερον, καί πενθι- 
μώτερον τόν ήχον, καί ύψηλότερον τήν 
δκφρασιν, καί περιπαθέστερον τήν έν
νοιαν. Γνήσιον τέκνον τών δασών, δέν 
εΐνε κά,ν γνωστόν δπως τό πρώτον κά
πω ς, καί ίσως άλλοτε ποτέ δέν έπληξ’ ό 
σκοπός αι’ιτοΰ τής πρωτευούσης τόν άέ- 
ρα. Καί ή  κεκαλυμμένη, δυσδιάκριτος 
τοΰ γέροντος φωνή, τό άναμέλπει δσον 
δύναται καλλίτερα, μ ’ δλον τό πάθος ού- 
τινος ε ΐν’ έμπνευσις, έν τη  άλληγορία 
του τμ πρω τοτύπφ  καί είκονικμ. Έ ν  τφ 
δρυμώ, σύν τμ  άνατολή τοϋ άστρου τή ς 
ήμέρας, μόλις δδοσ’ ό ήλιος, έξήλθον έπ ί 
τήν βοσκήν αί δλαφοι καί τά έλαφομό- 
σχια. 'Αγεληδόν, οί άρρενες έμπρός, τά 
μικρά παρακολουθοΰντα τάς μητέρας των, 
κ ’ έκεϊναι όδηγοϋσαι ταϋτα , πορεύονται, 
οπού χλόη παχεΐα , δπου χόρτου πράσι
νος τά πη ς, ϋπό τό άπλετον φέγγος της 
πρωίας. ’Αλλά, μία έλαφίνα, μόνη, δέν 
άκολουθεϊ τάς λοιπάς, δέν συμπορεύεται, 
δέν έπ ιζη τεΐ τή ν  βοσκήν, καί μακράν τής 
θορυβώδους άγέλης, τα π εινή , θλιμηένη, 
φεύγει τοϋ ήλιου τήν λάμψιν, διώκει τήν 
μοναξίαν, «κι' δλο τ ' άπόσκια περπατεΐ, 
κι'όλο ζερβό πηγα ίνει, κ ι’ οθ’ εϋρμ γάρ
γαρο νερό, θολόνει καί τό πίνει». Άλλ" ό 
Ή λιος, ό μέγας θεός τών όρέων καί τών 
πεδιάδων, τήν έπρόφθασεν όσον καί άν 
τόν φεύγμ, τήν άντίκρυσεν όσον καί άν 
τοϋ κρύβεται, τήν άγνάντεύε άναβαίνων 
υψηλήν τινα  ράχιν, καί κάθεται καί τήν 
ρωτςί, κάθεται καί τή ς λέει: — «Τ' είσαι, 
λαφίνα, ταπεινή , δέν πας κοντά μέ τ ' 
άλλα — Κι" όλο τ ' άπόσκια περπατεΐς, κ ι’ 
όλο ζερβό πηγα ίνεις — ΚΓ όθ’ εύρμς γάρ
γαρο νερό, θολόνεις καί τό π ίνεις; ». Καί 
ή έλαφίνα έξομολογείται τότε πρός τόν 
"Ήλιον τόν πόνον τη ς, καί τόν έρωτμ 
καί έκείνη είς άπάντησιν, ότι « πώς νά 
μήν εϊνε τα πεινή , καί πώς νά πά μ  
μέ τ ' άλλα, π ' όλαις μ μάνναις έχουνε 
μαζί καί τά πα ιδιά  τους, κ" έκείνης τό 
μοναχογυιό πού ήτανε χρόνια κλέφτης,



φέτο της τόν έΣκότωΣαν οί Σκύλ’ οί Σύν
τροφοί το ν · . Κ αΙάφ οΰή  φλογέρα, Στένου- 
Σα καί όλολύζουΣα βιαιότερον ή πρίν, 
έτελείωΣε καί της ελαφίνας τό τραγούδι, 
ό ραψωδός, χωρίς Σχεδόν νά διακοπή, 
χωρίς Σχεδόν ν' άναπνεύΣμ, κατά τόν 
ϊδιον τρόπον, άπαράλλακτα, άρχίζει άλλι· 
π ά λ ιν , νέον. Βραδύ έπίΣης καί. αύτό, καί. 
παρατεταμένον. καί, ροχθοΰν, καί άργοκί- 
νητον, άλλ’ ούτινος τραχύτερος είνε ό 
ρυθμός, καί εντελώς διάφοροι οί Στίχοι. 
Ά ξεΣ τον έτι μάλλον, καί. άνώμαλον, καί 
άκανόνιΣτον, καί, Σκοτεινόν, άρχεται δι' 
έπικλήΣεως πρός άγριον κόρακα, κραυγά- 
ζοντα έν τμ έρημία,τί έχει τάχα και φωνά
ζει, τί τοΰ λείπει, τί έπιθυμεϊ, μήπως δί
ψα αίματα καί πείνα  κουφάρια ; Καί τό 
δυΣοίωνον όρνεον άποκρίνετηι εύθύς, ότι 
ΣκΟΰζει, φωνάζει καί διψά ν'άνοίξι,ι δνα 
Σεφέρι, διά νά  φάμ Σώματα μπέηδω ν καί 
νά πι-φ αίματα παΣΣάδων, καί νά φάμ τής 
χήρας τόν ύγιό, π ’ άλλον ίτγιό δέν έχει. 
Τό α,Σμσ είνε άπόχομον,Σχεδόν φρικώδες, 
πολέμου μΣμα, αύιόχρημα αιματηρόν, 
χρωματιομένον βαθέως, ώς έν λύθρου' πορ
φύρα, καί άναδίδον ώς ροϊζον πτερύγων 
καί ώς όδόντων τροχιΣμόν. ’Αγρίως μεγα
λοπρεπές καί έπιβάλλον, άνελίΣΣει τάς 
Στροφάς αύτοϋ, της έκδικήΣεως καί τοΰ  
μίΣους τό ζοφερόν γέννη μα, τών πεδίων 
της Σφαγής τό έρυθρόν άνθος. ';.2Σεί Σφυ- 
ρηλατούμενος χαλκός παρέρχονται αί 
φράΣεις του βαρεϊαι, καί εναργείς οί τόνοι 
του διαδέχονται άλληλους, ώΣεί βαλλόμε
νοι έν λύΣΣμ. Καί ή φωνή τοΰ άοιδοΰ ά- 
κούεται ώς τραχυτέρα τόρα καί αύτή, καί 
τής φλογέρας του τό Σύριγμ’ αύτό τοΟτο 
γοερόν ηχεί, ιταμόν καί αγωνιώδες α πο
λύεται, ώΣάν ν ’ άντιλαλμ του μαύρου 
πτη νοϋ τόν άπαίΣιον κρω γμόν...

Αίφνιδίως, δύο Στρατιώται, διαβαίνον- 
τες έμπροΣθεν αιΗοΟ, άνεκόπηοαν όρμη- 
τικώς, έΣτάθηΣαν, κ’ έρριψαν μίαν π ε ν 
τάραν είς τόν Σκοϋφον του. Είς τούτους 
προΣετέθη μετ' ύλίγον κ’ έτερος, καί ού- 
τος έκ τών Συναδέλφων των, μόνος του 
καταβαίνω ν, κ’ έρριψε καί αύτός τήν π ε ν -  
ταροΰλαν του. Κ ατόπιν, ένα μπακαλό- 
πουλον, έρχόμενον έκ τής πλατείας τοΰ 
Σ υντάγματος, έν έι ρταΣίμω άμφιέΣει, έ- 
πληΣίαΣε κι’ αύτό, καί Συνηνώθη είς τόν 
μικρόν όμιλον, μειδιών ήλιθιώτατα. Καί 
κατ' ύλίγον, περί τόν πυρήνα τοΰτον, 
ήρχιΣε βαθμηδόν νά  Σχηματίζεται, ό Συ
νήθης τών τοιοντων θεαμάτωτ κύκλος. 
Τινά τών παιδαρίων, έγκαταλείψαντα  
τούς Στραγαλοπώλας τω ν,προΣήλθον.Χον
δρός τις οίκοκύρης, κρατών άπό τής χει- 
ρός πλαγγονοειδές νή π ιο ν , έΣτάθη καί 
αύτός, διερωτών τί τρέχει. "Επειτα τρεις 
κομψοενδεδυμένοι νεανίΣκοι, λιμοκοντό
ροι βέβαια, προΣέθηκαν τάς κεφαλάς των 
είς τήν Σύναξιν, ώθοϋντες. Καί δλοι ΐ- 
Στανται περί τόν γέροντα, κινούμεν' 
ύπό τ ϋ ς  α ύ τή ς  μοίρας περιεργείας, θέ 
λοντες όλοι νά  ίδοϋν, κυττάζοντες αύ- 
τόν ώς ζφον τι παράδοξον , θεώηε- 
νοι, άκούοντες, μ’ ειρωνικόν χαμόγελον 
οί πλεΐΣτοι εις τά χ ε ίλ η .’.-.λλ'ό ραψωδός, 
χωρίς νά  ύψώΣμ πρός αύτοΰς τό βλέμμα, 
τόόμ μ α  προΣπαΣΣαλευμένον διαρκώς είς

τής φλογέρας του τήν άκραν, εξακολουθεί 
νά παίζχι τόν Σκοπόν του καί νά  τραγου- 
δμ, ώΣάν νά έπαιζε καί νά  έτραγουδοΰΣε 
πάντοτε δι’ έαυτόν. Μέ τήν ήΣυχίαν του, 
έπέρανε καί τοΰ Σαρκοβόρού δρνεος τό 
α,Σμα, προμικροΰ, καί τότε μόνον έπαφί- 
νει τήν φλογέραν είς τό πλάγι του, ώραν 
τινά , άναπαυόμενος, καί ΪΣταται Σιωπη
λός, οίονεί είς Σκέψεις βυθιΣμένος καί 
ΣτοχαΣμοϋς άνακυκλών. 'Αλλά, μ ετ’ όλί- 
γον, τήν άναλαμδάνει αύθις, καί, ώς έν 
είδει άνακουφίοεως, πα ίζει γοργόν πλέον  
τόρα τραγοΰδι, ζωηρόν, εΰηχον, τραγού
δι τοΰ χοροΰ. Ταχείς, ευκίνητοι, φαι
δροί, Σκορπίζονται ήδη οί τόνοι τοΰ ορ
γάνου, ώς διαχύνοντες τήν χαράν καί άν- 
τιλαλοΰντες εύθυμίαν. Τό γιιθόΣυνον ό 
μως αΣμα περατοϋτ' ώκύτατα, Σχεδόν ά- 
μέΣως, καί ό άοιδός επανέρχεται πάλιν  
είς τά πρώτα του, καί λέγει άλλο, καί 
άλλο έκ νέου μετά τοΰτο, κλέφτικα καί 
αύτά, άληθινά κλέφτικα, τής ιδίας μεγά
λης εποποιίας άποΣπάΣματα, έπίΣης με
λαγχολικά, καί βαθέα, καί άρήϊα, καί πε
ριπαθή, τών πρό τής ΈπαναΣτάΣεως και
ρών, ήρωϊΣμοϋ ύμνους καί άνδρείας ώ- 
δάς. ΙΙροδήλως, ό γέρων αίΣθάνεται ίδιά- 
ζουΣαν εύχαρίΣτηΣίν είς ταΰτα, μέ έξαι- 
ρετικήν τά λέγει η δονή ν, άρέΣκεται νά  
ένδιατρίβμ εις τούς Στίχους των καί τους 
ρυθμούς, καί ύπεγείρεται τό Στήθος δια- 
μέΣου τοΰ ύποκαμίΣου του ταχύτερον, 
καί έξοιδαίνονται όρμητικώτερον αί γνά
θοι του, καί έξογκοΰται ίΣχυρότερον ό 
τράχηλός του. Μέ τήν καρδιάν του, αλη
θώς μέ τήν καρδιάν του τά διαλαλεΐ, ήτις 
θά πάλλμ βέβαια νεάζουΣα άκόμη ύποθέ- 
τεις είς τά γηραλέα Στέρνα του. Καί βαθ
μηδόν, έφόΣον προχωρεί, ληΣμονεΐται φαί
νετα ι καί περίΣΣότερον, κ' έντείνει όΣον 
τφ ε ΐν ’ εύκολον τοΰ άΣματος τόν ή χον, 
καί όΣΟν οιον τε όξύνει τής φλογέρας τόν 
όλολυγμόν. Συχνότερον βάλλει νϋν  τάς 
άντί προλόγου ίαχάς, καί Συχνότερον 
έκ π έμ π ει τούς Στόνους δι' ών ποικίλλει 
τό αΣμα του,καί Συχνότερον άναδίδει τούς 
γογγυΣμούς δι* ών καταλήγει. Μετεκινή- 
θη πρό όλίγου έκ τής θέΣεως αύτοΰ μ ι
κρόν, κ’ έξήπλωΣε τόν ένα τών ποδών, 
κ’ ή  ΣτάΣις του έγινε μάλλον έλευθέρα, κ' 
αί κινήΣεις άνετώτεραι. Καί ή διαδοχή  
τών τραγουδιών του, περιέργως, θαρρείς 
Οτι τόν έμψυχόνει. Καταφανώς, τό κλέ- 
φχικον άΣματολόγιον είνε κι ρίοις τό Στοι- 
χεϊον του , καί τό γνωρίζει έν τελειότητι, 
καί όΣον λέγει τόΣον ένθυμεϊται κι’ άλλα 
καί αρχίζει νέα. Θά έλεγες Σχεδόν, ότι 
δέν τραγουδεΐ έξ άναμνήΣεως, άλλ" έμ- 
πνεόμενος εκείνην τήν Στιγμήν, ό ίδιος 
έπινοώ ν καί Στίχους καί ρυθμούς, αύτο- 
Σχεδιάζων έξ ΰπογυίου , κατά βούληΣιν. 
Συνήθως, άπό τής φλογέρες του, παίζει 
τήν Σιδηράν ιδίως, πρός τήν όποιαν φαί
νετα ι ώΣάν νά  τρέφμ χοιρίΣτήν προτίμη- 
Σιν. Καί τοΰ παλαιοΰ δπλου ή κάννη, ώς 
έκουΣίως παρέχει έαυτήν, γηράΣαΣα καί 
αύτή καί άχρηΣτος πλέον διά νά  Σκορπί 
ζμ τόν θάνατον, πόΣον, ώ πόΣον προ- 
Σήκον δργανον είς τήν έξύμνηΣιν έκεί- 
νω ν, οίτινες τήν έχειρίΣθιιΣαν ϊΣως διά 
νά  τόν ΣκορπίΣουν μέ αύτήν ! Κ άποτε ό
μως, ώς διά ν' άλλάξμ καί όλίγον, ή νά  
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τήν άφήΣμ νά  ξεκουραΣθί>, τήν άποθέτ’ 
είς τό πλευρόν, καί δοκιμάζει καί τήν άλ
λην, ήτις μάλλον όξεϊαν καί λεπτή ν έ
χει φωνήν. Ενίοτε, κουράζεται κι’ ό ί
διος, καί Σταματά έπ ί μικρόν, παίρνει ά- 
ναΣαΣμόν, καί καθαρίζει μέ τοΰ μανικιού  
του τήν άκραν έκείνης ήν Συνέβη νά  
κρατμ τά χείλη . "Επειτα δέ, ώς άναχτών 
ίΣχύν, τήν ένθέτει μέΣα είς τά δάκτυλά 
του, και έξαναρχίζει νά  φυΣά. Καί ένφ  
το κέρας τοΰ ίπποΣιδηροδρόμου άντηχεϊ 
έκάΣτοτε, κ' ένφ  ή  μουΣική τής πλατείας  
π α ια νίζει πάντοτε, κ' ένώ κραυγάζουν τά 
παγώ νια διηνεκώς, οί τόνοι τής φλογέρας 
άναπέμ ποντα ι, όξεϊς, καί παρατεταμέ- 
νοι, καί λεπτοί, ΣυριΣτικοί, βραδείς,παλ- 
λόμενοι, άήθεις, καί Σκορπίζονται γύρω, 
καί κυλίονται πρός τή ν όδόν ...

("Επεται τό τέλος.)
Μιχαήλ ΜητσΑχης

Μ Ι Α  Α Χ Τ Ι Δ Α
Τώρα ποΰ τή γή  έπλημμύριΣαν νερά 
Καί γύρω μας άδιάκοπα βροντάει 
Τώρα πού ό κεραυνός κάνει φτερά 
Κι' ά π ’ τ’ ούρανοΰ τά πλάτια ροβολάει

Μή Σέ φοβίΣμ ή τόΣη ταραχή  
Ποΰ δέρνει τά Στοιχειά,μελαχρινή μου, 
Μά έχε θάρρος μέΣα είς τήν ψυχή, 
'Ελπίδα τής ζωής πάντοτεινή  μοί'...!

Στήν τόΣη Σκοτεινάδα τοΰ οϊφανοϋ  
Τό όλόμαυρό Σου Σάν βνθίΣμς μάτι, 
Θά βρμς μι'άχτίδα κόΣμου φωτεινού, 
Κρυφό τοΰ παραδείΣου μ ονοπάτι.

"Ομοια ή ζωή μας φεύγει Σκοτεινή 
Καί γύρω μας βροντά’ ή άπελπιΣία, 
Μά είς τής καρδιάς τά βάθη .φωτεινή  
Μ ι'άχτίδα πά ντα  βλέπει ή φανταΣία» 

(Ζάκυνθος)
Δ. I. Μίργαρκ|ς

ΕΚ ΤΟΥ ΕΝ ΧΡΗ2ΕΙ ΛΕΞΙΚΟΥ
Ά γγελ ος  : Ή  Σύζυγος τοΰ πληΣίον.

- tS h _

'Εγώ: τό παν ! "ΟΣψ πρόΣωπόν τ ι είνε 
άΣήμαντον, τόΣω ό έγωίΣμός του είνε με- 
γαλείτερος.

-eta.
Ή  ατίφιον : Α γαθόν είς ούδένα μη άνή- 

κον, τό όποιον όμως διαθέτει έκαΣτος ώς 
βούλεται.

-Ι&_
Π επρω μ ένον, Τύχη, Π ρόνοια ; α ί τρεις  

τοΰ άγνώΣτου θεού έκφάνΣεις.
-ιΰ ί.

"ΕκαΣτον δευτερόλεπτον, μία γέννηοις  
καί είς θάνατος έν τφ κόΣμω τούτω. "Ε- 
καΣτον δευτερόλεπτον ποΰ  μέν πένθος, 
ποΰ δέ εορτήν γέννα , ποΰ  Σάβανα καί 
π οΰ  Σπάργανα, ποΰ άΣματα καί π οΰ  μ ο ι-  
ρ ο  λ ό γ ι α.

( S i .

Πλήρη έπιεικειαν έχομεν μόνον πρός 
έκεϊνον, ον άγαπώμεν τόΣον, όΣον αυτός 
έαυτο^ άγαπφ· τότε δέν βλέπομεν τόν έ- 
γωϊΣμόν του, διότι τόν Συμμεριζόμεθα.
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ΕΠ ΑΡΧΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟ ΥΣ
κ. έπαρχος περιοδεύει. Μέ τόν ή- 

|>νίοχον εμπρός, τόν άκόλουθον ό π ί-  
'Σω, ό δίφρος τοΰ επαρχείου έπιΣή- 

μως τόν μεταφέρει είς τήν άγροτικήν 
πανήγυριν τοΰ χωρίου των Νυμφών. Διά 
τό έπίΣΐιμον τής ημέρας, ό κ. έπαρχος έ- 
φόρεΣε τήν ώραίαν του κεντητήν Στολήν, 
τό μνκρόν του κράνος, τήν Στενήν άργυ- 
ροπάρυφον περιΣκελίδα καί τό έορτάΣιμόν 
του ξίφος μέ τήν εξ ελεφάντινου ύ<}τοΰ 
λαβήν. Έ π ί τών γονάτων του άπλοΰται 
μεγάλη θλιδερώς Συνεπτυγμένη  όθόνη  
ήν μετά μελαγχολίας θεωρεί.

Ό  κ. έπαρχος μεΐά  μελαγχολίας θεω
ρεί τήν θλιδερώς Σ υνεπτυγμένην όθόνιιν· 
Σκέπτεται περί τοϋ πολυθρυλλήτου λόγου 
ον οφείλει μετ’ ολίγον νά  έκφωνήΣΐί πρός 
τούς κατοίκους τοΰ χωρίου τών Νυμφών... 
« Φ ί λ ο ι  κ ύ ρ ι ο ι  δ η μ ό τ α ι  ...»  Μάτην 
δμως ΣυΣτρέφει τό χρυΣομετάξινόν του ύ-  
πογένειον, είκοΣάκις έπαναλαμδάνω ν... 
«Φίλοι κύριοι δημόται...«'Η  συνέχεια τοϋ 
λόγου άδύνατον νά εύρεθξί.

Ή  Συνέχεια τοϋ λόγου άδύνντον νά εύ- 
ρεθφ ...  ΤόΣον ή θερμότης έν τφ  δίφρω 
είνε άφόρητοςΓΕν ροπφ όφθαλμοϋ προβάλ
λει ή όδός τοϋ χωρίου τών Νυμφών μέ 
τήν ύπό μεΣημόρινοϋ ήλίου χρυόιζομένην  
κόνιν τη ς ...'Ο  άήρ φλέγει... Καί επ ί τών 
παρά τά άκρα τής όδοϋ κονιοφόρτων π τε
λεών μυρίοι τέττιγες άνταπαντώΣι πρός 
άλλήλους άπό τοΰ ένός δένδρου είς τό 
άλλο . . . Αίφνης ό κ. έπαρχος φρικιά. 
Πέραν έκεΐ, παρά τή ν κλιτϋν τοΰ λόφου, 
διέκρινε μικρόν έκ δρυών πραΣίνων δάΣος 
και δπερ φαίνεται προΣκαλοϋν αύτόν.

Τό μικρόν έκ δρυών πραΣίνων δάΣος 
φαίνεται προΣκαλοϋν αύτόν:«Ί· λθέ λοιπόν  
έδώ νά ΣυνθέΣι^ς τόν λόγον Σου, κ. 
έπαρχε, θά τόν ΣυνθέΣι^ς κάλλιον ύπό  τά  
φυλλώματά μου . . . » Ό  κ. έπαρχος έχει 
καταμαγευθμ· πηδφ κάτω τοϋ δίφρου, 
παραγγέλλων είς τούς άνθρώπους του νά  
τόν περιμένωΣι, διότι π η γα ίνει πρός 
ΣύνθεΣίν τοΰ λόγου του είς τό μικρόν έκ 
δρυών πραΣίνων δάΣος.

Είςτό μικρόν έκ δρυών πραΣίνων δάΣος 
ϋπάρχουΣι π τη νά , ία και π η γα ί ύπό τήν 
λεπτήν χλό η ν ... Μόλις ίδόντα τόν κ. 
έπαρχον μέ τήν ώραίαν του περιΣκελίδα 
και τήν θλιδερώς Συνεπτυγμένην οθόνην, 
τά πτηνά έφοδίιθιίΣαν καί διέκοψαν τό αΣ- 
μά τ ω ν  αί πη γαί δέν άπετόλμων πλέον  
νά  ψιθυρίζωΣι καί τά ία έκρυδηΣαν ύπό  
τήν χλόη ν... Ό λος ό μικρόκοΣμος εκείνος  
ούδέποτε ειχεν ίδει έπαρχον, καί ταπεινο-  
φωνως έρωτωΣι τίς είνε ό ώραϊος ούτος 
δεσπότης ό πλανώ μενος έκεΐ μέ τήν άρ- 
γυροπάρυφον περιΣκελίδα.

1 απεινοφώνως, ύπό  τά φυλλώματα, έ- 
ρωτώΣι τίς εϊνε ύ ώραϊος ούτος δεΣπότιις 
μέ τήν άργυροπάρυφον περιΣκελίδα... Ό  
έπαρχος, έν τώ μεταξύ, γοητευθείς έκ τη ς  
έν τφ δάσει δρόΣου καί Σιγής, άνέΣυρε τά 
άκρα τής Στολής του, άπέθηκε τό κράνος 
έπ ί τής χλόης, καί έκάθηΣεν έπ ί τών βρύ
ων ύποκάτω νεαρας δρυός, ήνοιξεν εϊτα 
^πί τών γονάτων τήν μεγάλιιν θλιδερώς

Σ υνεπτυγμένην οθόνην καί έΣυρεν ά π ’ 
αύτής πλατύ φύλλον χάρτου φέροντος τά  
Σήματά τής ύπηρεΣίας. «Είνε καλλιτέχ
νης !» άνέκραξεν ή ύ π ο λ α ΐς . «Ό χι ύπέλα- 
δεν ό πυρρούλας, άδύνατον, μέ τοιαύτην 
άργυροκέντητον περιΣκελίδα· διά πρίγ- 
κηπα μάλλον τόν έκλαμδάνω.»

«Λιά πρίγκηπα μάλλον τόν έκλαμδάνω,» 
ύπέλαδεν ό πυρρούλας.— Ούτε τό δν ούτε 
τό άλλο, διέκοψε γηραιά τις άηδών ήτις  
έπ ί δν δλον έαρ είχε ψάλει έν τφ κήπω
τοΰ έπαρχείου  Τόν γνωρίξω τί εϊνε:
εϊνε έπαρχος1» Καί δλον όμοΰ τό μικρόν 
δάΣος έψιθύριΣεν: «Εϊνε έπαρχος! εϊνε έ-

έξ έκπλήξεω ς  Ό  κ. έπαρχος έκειτο
πρηνής έπ ί τής χλόης, μέ άνοικτόν τό 
Στήθος, ώς βοημός. Είχεν άφαιρέΣει τήν 
Στολήν του, καί, μαΣΣών ία, ό κ ^ π α ρ -  
χος κατεΣκεύαζε Στίχους.

Κ. I. Ιΐρααα&ς

παρχος!» «Πώς εϊνε φαλακρός !» παρετή- 
ρηΣεν εις καρηκομών κορυδαλός. Τά ία ή- 
ρώτηΣαν: « Μήπως εϊνε κακός; »

«Μήπως είνε κακός;» ήρώτηΣαν τά ία. 
Ή  γηραιά άηδών άπήντηΣε: «ΠοΣώς!»Καί 
μετά τήν διαδεδαίωΣίν αύτήν τά π τιινά  έ- 
πανήρχιΣαν ψάλλοντα, αί π η γα ί ρέουΣαι, 
τά ία άρωματίζοντα, ώς έάν ό κύριος έ- 
λ ε ιπ ε ν ...,  ’Απαθής έν μέΣο> τούτου δλου 
τοϋ θέλγοντος θορύδου ό κ. έπαρχος έπ ε-  
καλέοθη τήν μο&Σαν τών άγροτικών γε
λοίων, καί, γραφίδα κρατών ϋψ ω ;ένην, 
ήρχιΣ:; ν ’ άπαγγέλλμ διά τής έορταΣίμου 
του φωνής: «Φίλοι κύριοι δημόται...»

«Φίλοι κύριοι δημόται», ήρχιΣεν ό έπαρ
χος ν ’ άπαγγέλλι,ι διά τής έορταΣίμοι.' του  
φωνής.... "Ηκρηξις γέλο^τος τόν διακόπτει· 
Στρέφει, καί βλέπει χονδρόν δρυοκολάπ
την δΣτις, καθήμενος έπ ί τοϋ κράνους, 
τόν άτενίζει γελών. 'Υψών ό έπαρχος τούς 
ώμους Σκέπτεται περί ΣυνεχίΣεως τής 
προΣλαλιάς του, άλλά τό π τη νό ν , διακόπ
τει αύτόν καί πάλιν κραυγάζον: «Πρός τί;· 
— «Πρός τί;» άπαντά όλοπόρφυρος ό έ
παρχος· καί έκδιώξας διά κινήΣεώς του  
τό άναιδές π τη νό ν , έπανέλαδεν έκ νέου: 
«Φίλοι κύριοι δημόται.»

«Φίλοι κύριοι δημόται», έπανέλαδεν ό 
έπαρχος έΛ νέου- άλλ" Ιδού τότε τά μικρά 
ία όρθούμενα πρός αύτόν έπ ί τά άκρα 
τών Στελεχών των καί τρυφερώς λέγοντα: 
«Κύριε έπαρχε, εύωδιάζετε ώς ήμεΐς;» 
Καί αί πη γα ί τφ ώργάνωΣαν ύπό τά βρύσ 
θείαν μουΣικήν, καί έπ ί τών κλάδων, 
άνωθεν τής κεφαλής του, όμιλοι ύπολα-  
ΐδων προΣήλθον Χνα τφ ψάλωΣι τάς ώραι- 
οτέρας των Στροφάς, καί δλον τό μικρόν 
δάΣος ΣυνόμωΣεν ίνα  τόν έμποδίΣ^ τής 
ΣυνθέΣεως τοϋ λόγου.

Ό λ ο ν  τό μικρόν δάΣοςΣυνόμωΣεν ϊνατόν  
έμποδίΣΐ?. τής ΣυνθέΣεως τοϋ λόγου...Μ ε
νώ ν, ό κ. έπαρχος,έκ τών άρωμάτων καί 
τήςμουΣίκής,μάτην άγω νίζεται ν άντιΣτή 
πρός τήν καταλαδοΰΣαν αύτόν καινοφανή  
μαγείαν.Σ τηρίζεται έπ ί τής χλόης, έκκομ- 
δώνειτήν ώραίαν του Στολήν,ύποτραυλίζει 
έκ νέου δίς ή τρίς:« φίλοι κύριοι δημόται... 
φίλοι κύριοι δη μ ό... φίλοι κύριοι...» Καί 
εϊτα π έμ π ει είς τόν διάβολον τούς δημό- 
τας, είς δέ τήν μοϋΣαν τών άγροτικών 
γελοίων δέν άπομένει ή τό νά  καλύψει 
τό πρόΣωπόν της.

Κάλυψον τό προΣωπόν Σου,ώ μοϋΣα τών 
άγροτικών γελοίων! "Οτε, μετά παρέλευ- 
Σιν ώρας, οί άνθρωποι τοϋ έπάρχου, ά- 
νηΣ νχοϋντες διά τόν κύριόν χων, είΣήλ- 
θον έν τφ μικρφ ΟάΣει, ευρέθηΣαν ένώ πιν  
θεάματος πρό τοϋ όποιου όπιΣθυχώρηΣαν 
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ΠΑΙΓΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΙΚΡΟΤΕΧΚΗΜΑΤΑ
ήν Σημερινήν έπ οχή ν, καθ’ ή ν τά 
πάντα  γ ίνοντα ι ούτως ε ίπ εΐν , διά τοϋ  
άτμοϋ διά μέΣων καί τρόπων δλως 

μηχανικώ ν, ούδείς πλέον θά εύρεθή τεχνί
της έχων ούχί άρκοϋΣαν έπιδεξιότητα  
άλλ’ άρκοϋΣαν ύ π ο μ ο ν ή ν ,  δπως έπ ί έ
τη όλα γλύφι?., χαλκεύς χαράττι^ Σκκΰός 
τι ή έπ ιπ λο ν . ΛέγουΣι δέ μάλιΣτα δ τ ι οί 
τεχνΐται δέν δύνανται νά  αίΣθάνωνται 
πλέον τόν αύτόν έρωτα πρός τήν τέχνη ν  
των, δν εϊχον οί προγενέΣτεροι, ούτε θά 
μιμηθώΣι π οτέ έκείνους οΐτινες κατεΣπα- 
τάλων χρόνον άπειρον καί ίκανότητα οί 
τήν τυχοΰΣαν, είς έπεξεργαΣίαν έργων ή  
μάλλον μικροτεχνημάτων τόΣω παραδόξων 
όΣω καί ματαίων. Κ α ίτ φ δ ντ ι τά τοιαΰτα  
ούδείς Σηουδαϊος δύναται νά  έπαινέΣ^, 
διότι, ώς λέγει άρχαΐος τις ούδέν άλλο είνε  
εί μή χ ρ ό ν ο υ  π α ρ α ν ά λ ω μ α  καί 
προϊόντα ψ ε υ δ ο τ ε χ ν ί α ς ,  μαρτυροΰν- 
τα παρακμήν τής καλλιτεχνίας, Λς Σκο
πός εϊνε ούχί ή  ϋπεονίκηΣις ύλικών δυΣ- 
χβρειών, άλλά ή είίρεΣις καί παράΣταΣις 
τοϋ  έξόχου κάλλους. Τό πολύ δύνα ντα ι 
νά  θεωρηθώΣιν ώς παίγνια  τής τέχνη ς π ε 
ρίεργα καί ώς τοιαΰτα έκθέτομεν αύτά έν 
τ φ ’Α τ τ ι κ ώ  Μ ο υ Σ ε ί ω .

’Εκ τών άρχαίων πρώτος καταΣκευάΣας 
τοιαΰτα μικροτεχνήματα μνημονεύεται ό - 
νομαΣτί Θεόδωρος 'Ροίκου 6 Σάμιος 6 πρώ
τος καταΣκευάΣας μετά τοϋ πατρός του  
χάλκινα άγάλματα (περί τό 500 π . X .) Ού- 
τος κατά τήν μαρτυρίαν λατίνου τινός  
Συγγραφέως κατεΣκεύαΣε μικρόν έαυτοϋ  
άνδριάντα χάλκινον, κρατούντα τέθριπ- 
πον τόΣον μικρόν, ώΣτε έάν έκάθητο έ π ’ 
αύτοΰ μυΐα ήδύνατο νά  ΣκεπάΣη ταί τήν  
άμαξαν καί τούς τέΣΣαρας ίπ π ο υ ς  αύτής. 
Τώρα κατά πόΣον ή,το δυνατόν νά  γείνι> 
τό τοιοΰτον τήν έποχή ν έκείνην δέν εϊνε  
ήμέτερον έργον νά  εϊπω μεν. Πλήν τοϋ  
Θεοδώρου μνη μονεύονται δύο έτι μικρο- 
τέχναι Μ υ ρ μ η κ ί δ α ς  ό ’Αθηναίος καί 
Κ α λ λ ι κ ρ ά τ η ς  ό Λακεδαιμόνιος άκμά- 
Σαντες περί χό 450 π .  X. καί καταΣκευα- 
Σαντες άμάξας ώς τήν τοΰ Θεοδώρου, χαλ- 
κοΰν άρμα μετά τοΰ άρματηλάτου Συρό- 
μενον άπό μυΐας, μύρμηκας καί άλλα ζωύ
φια έξ έλέφαντος, τοΣοΰτον λεπτά , ώΣτε 
ΐνα  οιακριθώΣι τά  μέλη των ιχτο ανάγκη  
νά  παρεμβληθώ θρίξ μεταξύ αύτών, έγρα
ψαν δέ καί έλεγεΐα καί ομηρικούς Στίχους 
χοηΣοΐς γράμμάΣιν έπ ί Σ η Σ ά μ ο υ .

Καί ταΰτα μέν οί παλαιοί· τών δέ νεω- 
τέρων ούκ όλίγοι φιλοτιμούμενοι έμιμη- 
θηΣαν έκείνους καί 6ή κατεΣκεύαΣαν καί 
αύτοί τοιαΰτα τινά  μικροτεχνήματα. Τού
των άναφέρομεν τά περιεργόχατα.

Γερμανός τις άπέΣτειλεν είς τήν Έ λι-  
Σάδετ τήν γυναίκα Καρόλου τοΰ Θ’, τε- 
μάχιον χαρτίου ίΣον πρός μικρόν δνυχα



Ή  Μ. Αονκοσσα ’ΑΛεζάνδρα (έπί ττ\ έπανόδω της)

Τ Ο  Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι
Πάλι μά ; λένε Εως θα φύγης 
Ν α  πας σέ μέρη μακρινά,
Κ αί τόν χαϋμό σου θά τραβούμε, 
Γλυκό πουλί, παντοτεινά.

Θ ’ άπλώσης, λένε τά  φτερά σου 
Ά λ λ ο υ  νά χτ ίιη ς  τή φωλιά.
Έ χ ε !  ποΰ κελαΐδοϋν χαϊ σμίγουν 
Κ ι ’ ά λλα  περήφανα π ο υ λ ιά .

Ά ρ ά  γε  νάνι π ά λ ι ψ έμμα 
Α υτί) f) π ίχρ α  χ ’ η χ α ρ ά  ;
Μ ίνε στήν τύχη  μας γραμμένο 
I Ιως θά μας φυγής μια φορά !

Δέν £χ ’ tSffl δάσος γ ιά  σένα 
’Π οΰ  νά πετας μέσα μ ’ όρμή, 
Λεν έ / ε ι  λ ίμ νη  ποΰ να λούσης 
Τ ό  φιλδισένιο σου χ ο ρ μ ί.

Μ ά  ο π ο υ χ ι ’ ϊ ν  σέ ρίξ’ ή μο ίρα , 
Σ τ ή  δύσι, ε ϊτε  *ς τό βορειά,
Γ ιά  τήν Ε λ λ ά δ α  νά φυλάξης 
Μ ές τήν καρδιά  σου μ ιά  μ ερ ιά .

Κ α ι άφοϋ κτίσης τή  φ ω λ ιά  σου 
Κα'ι λατρευθης εκεί ’ποΰ π α ς, 
Ν ά  μή  ξεχάσης τήν ’Α θήνα 
’Π οΰ  τώ ρα  τόσον ά γ α π α ς .

Θ ά  ’6ρης αύτοϋ κήπους χα'ι δάση 
Ά λ λ ά  και μαύρη κ α τα χνιά ,
Κ 'Γ σ ω ς μέ λύπη  θά θυμασαι 
Τ ή  φω τεινή  σου τή  γ ω ν ιά .

Κ α ί αν κ αμμ ιά  φορά σοϋ τύ χη  
Ν ά  νοιώσης πόνο ’ς τήν ψυχή 
Ό  στεναγμός σου ’ς τα ΐς  χαρδια ίς μας 
Ά π ό  μακρά θέ ν’ ά ν τ η χ η .

Ά ν ο ιξ ε  τότε τά  φτερά σου 
Κ α ι μέ τ ’ άε’ρι τής αΰγης 
Έ λ α  άπό λή ιο  νά χο ρ τά σ η ς 
Κ α ί άπό λούλουοα τής γ η ς .

Ν ά  ’δής τό χδμ α  τοΰ Φ αλήρου 
’Σ ά  νύφη νά χα μ ο γέ λ α ,
Κ α ι τό  φ εγγάρι άπό π άνω  
Ν ά σ κ ύ δ η  χα ί νά τό  φ ιλ α .

Κ α ι ’σά δροσίσης τήν ψ υ χή  σου 
Κ α \ τό κορμ ί σου τ ’ άπαλο 
Γ υ ρ ίζε ις  ’π ίσ ω  και πηγαίνεις 
Π ά λ ε , π ο υ λ ί μ ο υ , ’ς τά χα λό .

Ε μ ε ί ς  έδώ θά σ ’ αγαπούμε, 
Κ ι ’ ο λ ο θ ά  σ’ εχω μ ε  ’ς τόν νοϋν, 
Γ ια τ ί  π ο τέ  δέν λησμονούνε 
Κ α ρ δ ια \ς  ’ποΰ  χλαΤν» χ α ί πονούν.

G u s t a v e  L a l T o l i





μικροΰ παιδίου, έφ ού ήσαν γεγραμμένα, 
καλλιγραφικώτατα καί εύκρινώς αί δέκα 
έντολαί, τό σύμβολο) , ή  κυριακή προσευ
χή , τό όνομα της βασιλίσσης καί, ή  χρο
νολογία. Κάλλιστα δέ ποιήσας έδωκεν είς 
τήν βασίλισσαν καί ζεύγος διόπτρων, ινα  
δ ι' αύτών κατορθόνη νά. διακρίνω τά λε
π τεπ ίλ επ τα  εκείνα στοιχεία. "Ετερος δέ 
τις Νικόλαος Σπαννόνης ίσως περί τόν 
1Ζ'. αιώνα έγραψεν έπ ί τοΰ αύτοΰ μεγέ
θους περγαμηνής δλον τό κατά Ίω άννην 
εύαγγελιον.

'Ροδόλφος ό Β'. βασιλεύς της Γερμανίας 
ήγόρασεν 11,000 καισαροβασιλικών φλωρί- 
νιων (150,000 δραχμών) βιβλίον τ ι έπιγρα- 
φόμενον Β ι β λ ί ο ν  τ ώ ν  Π α θ ώ ν  τ ο ΰ  
Κ υ ρ ί ο υ  η μ ώ ν  Ί  η σ ο ΰ Χ ρ ί σ τ ο υ  με
τ ά  ε ι κ ό ν ω ν  κ α ί  Σ τ ο ι χ ε ί ω ν  ά ν ε υ 
τ ι ν ό ς  ϋ λ η ς .  Καί δντως τά  έκ περγα
μηνής φύλλα τοΰ βιβλίου τούτου δέν έφε- 
ρον χαρακτήρας έντετυπωμένους, άλλά 
καί τά γράμματα καί αί εικόνες ήσαν εύ- 
κρινώς καί λεπτότατα διακεκομμένα διά 
λεπ τή ς αιχμής μαχαιριδίου, ώστε έφαί- 
νοντο ώς λεπτόν κέντημα καί ό θέλων νά 
ίδη  τάς εικόνας ΐι νάναγνώόζΐ τά γράμμα
τα , έπρεπε νά παρεμβάλμ μβτοξϋ τών φύλ
λων καί χάρταν χρωματιστόν.

Ό  σύτός Ροδόλφος ό Β'. εϊχεν έν τ$  βι- 
βλισθήκι,ι του τό λεπτότατι ν,αύτό βιβλίον 
δπερ μάλλον φαίνεται ώς χονδροειδέ- 
στατον ψεΰδος. Είχε, λέγουδι, τριακόσια 
άγγεϊα ελεφάντινα έχοντα έπίχρυσα τά 
χείλη. Και τά τριακόσια δέ έχώρουν ν:αί 
έκλείοντο έντός κόκκου πεπέρεως. Ίσω ς.

’Εν Παρισίοις έπεοείκνυον ιαπωνικόν 
τ ι είδωλον κατά τάς άρχάς τοϋ παρελθόν
τος α ιώ νος/Η το δέ γεγλυμένον έ π ϊ τοΰ ή- 
μίόεοις κόκκου όριζίου. Τό δ' άλλο τοΰ 
κόκκου έχρηόίμευεν είς βάθρον τοΰ ειδώ
λου.

Ά γγλος τ ις  ώρολογοποιος κατεσκεύα- 
σεν έξ ενός φοίνικος τράπεζαν πολυτελή, 
τράπεζαν τοΰ φαγητοΰ, σκευοθήκην, κα- 
θρέπτην, δωδεκάδα καθισμάτων, π ινά κ ια , 
μαχαίρια καί περόνια, άλατοδοχεϊον, ένα 
άνδρα, μίαν γυναίκα καί τόν ύπηρέτην 
των. Πάντα δ έτα ΰ τα  έχώ ρουνέντός ένός 
λεπτοκαρύου.

Έ ν  τοϊς λατινικοΐς λόγοις τοΰ Ίωάννου 
Οϋάλ άναγινώσκομεν δτι δύο Ίάσημοι τε- 
χν ΐτα ι γερμανοί ό είς χρυόοχόος καί ό έ 
τερος ώρολογοποιός, έστοιχημάτισαν π ο ι
ος έκ τών δύο θά έκτελέσι?. τό μάλλον ά- 
ξιοθαύμαότον άριστούργημα. Τήν δρισθεϊ- 
σαν παρά τών δύο τεχνιτών ημέραν, ένώ- 
πιον τών κριτών, τούς όποιους εξέλεξαν, 
ό ώρολογοποιος έθεσεν έπ ί τής τραπέζης 
άράχνην έκ χαλκού κατασκευασμένην ή- 
τις  τοσούτω έμιμεΐτο τήν φυσικήν ώστε 
εύκόλως άριστα ήδύνατό τ ις  ν ’ άπα- 
τηθ)7ι. Όμοθύμως δέ οί κριταί ei!'pov αύ- 
τήν θαυμασίαν. Ό  χρυ-σοχόος τότε παρον- 
σίασεν έν μικροσκοπικόν όχημα άργυρουν 
έφ' οϋ έκάθηντο άγαλμάτια άνδρών καί 
γυναικών σχεδόν άόρατα. Ε π ε ιδ ή  δέ οι 
κριτα ί άπεφαίνοντο ή5η δτι τά δύο άρι- 
στουργήματα είχον τήν αύτήν άξίαν·

=  Σταθήτε ! Σταθήτε ! είπεν ό χρυδο- 
χόος, νά συλλάδω μίαν μυΐαν. Καί συλ
λαβών μίαν έκόλλησεν αύτήν είς τό σχή
μα διά κηροΰ· ή μυία έπέτα , έπέτα , καί

τό σχήμα έκυλίετο, έκυλίετο έπ ί τής 
τραπέζης.

Οί κριται έμενον έκθαμβοι, καί ό χρυ- 
σοχόος έ κ α μ ά ρ ω ν ε .

— Σταθήτε ! Σταθήτε ! είπε καί ό ώρο- 
λογοποΐός μειδιών, καί ήγγίσε διά τοΰ δα
κτύλου τήν άράχνην Γις άμέσως οί μακροί 
πόδες ήρχισαν νά κ ινώ νται δ ι’ έσωτερι- 
κών έλατηρίων άκατανοήτου ?>επτότητος, 
καί ή άράχνη περ ιεπάτει ώς έάν ητο ζω- 
σα. Ε ννο είτα ι δ ' δτι οί κριταί άνεκήρυ- 
ξαν ν ικ η τή ν  τόν άραχνοποιόν, καθ' δσον 
δυδκολώτερον βεβαίως είνε νό κινηθή ά
ράχνη διά λεπτοτάτου έσωτερικοΰ μ ηχα
νισμού, ΐι δχιιμα συρόμενον ύπό μυίας. 
ΓΙλήν δέ τούτου τό δχημα δέν είχε τό 
πρω τότυπον, δ ιότι ώς εϊδομεν καί οί π α 
λοιοί κατεδκεύασαν τοιοΰτον.

Έ ν  ύαλίνμ θήκι,ι άρχαιοπώλου τινός έν 
Παρισίοις παρά τήν προκυμαίαν Βολταί- 
ραυ, ύπήρχε μέχρις έσχάτων σφαίρα έλε- 
φαντίνη ώς μέγα πορτοκάλλιον. Ή το  δέ 
κατασκευασμένη έφ ένός καί μόνου τεμ α 
χίου καί περιέκλειεν έντός αύτής άλλας 
σφαίρας μικροτέρας αΐτινες καί αόταί π ε- 
ριεΐχον άλλας ών ή έλαχίστη είχε μέγεθος 
μετρίου καρύου. ' Κξιιρτάτο τό δλον τοΰτο 
κατασκεύασμα έξ έλεφαντίνου ροΐσκου 
προόηρμοσμένου έν τ ιν ι δπμ  τής σφαίρας 
καί δυστρεφομένου κατά πάσας τάς διεύ- 
θύνσεις έν είδει όχέως χωρίς νά δύνα τα ι 
νάποσπασθΓι ύπό τής σφαίρας.

Τοιοΰτον παίγνιον εϊδομεν έν τφ  Β'. δ- 
λυμπιακμ  έκθέσει κατασκευασθέν ίιπό λε- 
πτουργοΰ τινός έπτανησίου. Έ τ ο  είδος 
κανδήλας συγκειμένης έξ ένός καί μόνου 
τεμαχίου ξύλου καρυάς. Ή  κανδήλα αϋ- 
τη  έκοσμεϊτο διά σφαιρών κ ο ίλ ο ι περιε- 
χουσών άλλας μικροτέρας σφαίρας, έκρε- 
ματο δέ άπό άλύσεως έκ τοΰ αύτοΰ ξύλου 
άνευ τινός δυγκολλήσεως. Κατά τήν μαρ
τυρίαν δέ τοΰ τεχνίτου ούτινος τό δνομα 
δυστυχώς δέν ένθυμούμεθα τό τεμάχιον 
τοϋ ξύλου είχε βάρος έκατόν μόνον δρα- 
μ ίω ν .

ΚΑΙ Α Λ Λ Η  ΜΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΑΛΛΑ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΑ

Έ κτος τών δύο άναγραφέντων αξιότι
μων κυρίων, τοϋ π α π ά  καί τοΰ άγνώστου, 
καί ό φίλος ήμών κ. Σίμων Ά ποστολίδιις, 
ό γνωστός ιατρός καί συγγραφεύς τών 
πολυκρότων «Ψυχώδεοίν», μας πληροφο
ρεί δτι κατέστη έπίσης καί αύτός άξιος 
τής άθανασίας, παραγγείλας εις τό βι- 
βλιοπωλεΐον Κασδόνη μετά τήν άνάγνω- 
σιν τών περί αύτών γραφέντωννά τοΰκρα- 
τήσουν εν άντίτυπον τών «Ποιητικών 
"Εργων» τοΰ Γερασίμου Μαρκορα. Τήν 
δήλωσιν ταύτιιν του άξιοτίμου ήμών φί
λου, δν είχομεν ήδη πλείστηυς άλλους 
λόγους νά θεωροΰμεν ώς άνήκοντα είς 
τήν εύάριθμον δυστυχώς παρ’ ήμΐν τά- 
ξιν τών άληθώς πολιτισμένων, άποδεχό- 
μεθα μετά χαρας, δέν διστάζομεν δέ ν ’ ά- 
νακηρύξωμεν καί αύτόν προθυμότατα Α 
θ ά ν α τ ο ν .  Οϋτω, συμπληροΰτα» έπ ί 
τέλους καί πεντάς ο λ ό κ λ η ρ ο ς  διατε- 
θέντων άντιτΰπω ν. Μπηύμ!...

Μ. Μ.

ΙΛΕΛΙ ΚΑΙ ΕΥΓΗΙΩΣΕΙΣ
\ ά  καταργηθφ Λ θανατική ποίνή...Μ ά

λιστα ! Ά λλά νά κάμουν τήν έναρξιν τής 
καταργήσεως οι κ.κ. δολοφόνοι!

Ά λφ όνσ ος  Κάρρ

-C.CX-

Ί·:στι κακοήθεια τό έ π ί τό χείρον ύπο- 
λαμβάνειν άπαντα .

’Αρ ιστοτέλης

Ό  άληθινός πο ιητής, φύί'εως ών άρι
στούργημα, ούδένα μιμείται, ούδένα άλ
λον άντιγράφει παρά μόνον εαυτόν. Ούτε 
βιβλιοθήκας ένθυμεΐται, ούτε ιδέας καί 
αισθήματα δανείζεται, ούτε στίχους κ λ ά
δ ι κ ο ύ ς  άναμασσάται, ούεε σμύρναν 
καί λίβανον άποθέτει παρά πόδας άπο- 
τεθεωμένων ποιητών, άλλ’ έμμένει π ι
στός τής πραγματικότητας γραφεύς, ή δ’ 
έρωμένη αϋτη γενναίως δσον οϋπω τόν 
ά ντα μ είβε ι... Έ πανα πολεϊς στιχουργών 
τάς ιδέας άλλων ; Αναφροντίζεις τής Αι
σθητικής έπιδτήμης τούς κανόνας ; Α
ναμένεις έπαίνους καί έπιβοήματα ·, 
Ρυπαίνεις χάρτην ! ' ι : μέθη τής φιλαυ
τίας, ή  έξαψις τής δοξοκοπίας σου, η 
βιβλιοκριτική κολακεία, δέκα βάναυσα 
χειροκροτήματα, δχι, δέν ίσχύουσιν ούδ’ 
δσον ν ’ άνεγείρωσιν έν ώρα κρίσεως τό  
πήλινον σκέπασμα τοΰ τάφου σου !

Ι π υ ρ ίδ ω ν  Ζ α μ π έ λ ιο ς

HL.
Ό  .Χρόνος είνε ή  άκτή τοΰ Πνεύματος· 

δλα περνούν άπό μπροστά του καί έν- 
τούτοις πιστεύομεν δτι αυτός πέρνα ...

Ρ ι ί ι ρ ό λ

-jOl.
ϊιολλές φορές θά ναυαγήσεις
Ι’ιό νά γενιξίς θαλασσοποϋλι!...

Ριαπέν

-S&L.
Ό  άνθρωπος είνε ζώον έκ φύδεως καί 

έκ κατασκευής, καί ποτέ ή  φύσις καί ή 
κατασκευή δέν άφίνουν νά μεταβληθοΰν. 
Έ χ ε ι κυνόδοντας άπαράλλακτα δπως δ 
σκύλος καί ή άλεποΰ, καί δπως ό σκύλος 
καί ή άλεποΰ τούς βυθίζει έκ γεννήσεώς 
του είς τήν σάρκα τοΰ άλλου.

Telv
,χ·2ι_

Ή  Αθανασία *ίνε οίκόπεδον διαφιλο- 
νεικούμενον μέ τήν Λήθην, άλλά πολύ 
άσθενώς.

*Αβ68ς Γ χ«λ ιΛ ν ι

ΤΑ πόσον ψευδής είνε πάντοτε ή ποί- 
ησις τών εΐκοσιν έτών, είτε ειδυλλια
κή είνε, εϊτε πεσσιμιστική, είτε εύθυ
μος, είτε ρομαντική, πόσον ψευδής εί- 
νε  !...

’Αβελ 'Ερμι&ν

Ή  χάρις είνε ή έξωτερίκευδις τή ς έσω- 
τερικής αρμονίας.

Μχρίχ <Γ E i»nei* -E ecl«enbeo li



ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΓΕΝΕΦ

0 ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΩΣ
(Σ υ ν έ χ ε ια ' ι ϊ ε  <τ. 881.

Λ '—, νόμιζον δτι εύριδκόμην είς άπέραν- 
τον καί πυρέσσον χάος, έν φ τά ύ- 
ψηλότερα αισθήματα, αί Σκέψεις, αί 

ϋποψίαι, αί έλπίδες, αΐ χαρσί, αί θλίψεις 
συνωθοΰντο καί έκλυδωνίζοντο ώς δφο- 
δρά θύελλα. Έφοδούμην νά προσέξω είς 
χά, συμδαίνοντα,περιοριζόμενος είς χό νά 
διέρχωμαι δσον ην δυνατόν ταχύτερον 
τήν ήμέραν καί τή ν  νύκτα νά κοιμώμαι. 
*Η παιδική άφροντισία μου συνετέλεσε 
πολύ είς τούτο.

Δέν ήθελον νά γνωρίζω έάν μέ ήγάπα, 
ώς έηίΰης δέν Λθελον νά παραδεχθώ δτι 
δέν μέ ήγάπα. Ά πέφευγον τόν πατέρα 
μοι;· άλλά δέν ήδυνάμην παρά την θέ- 
λησίν μου ν ' άποφύγω και την Ζηναίδα. 
Ή  παρουσία της μ’ έφλόγιζεν ώς τό πύρ. 
Διατί τάχα θά ένδιαφερόμην διά  τό γένος 
του πυρός δπερ μ ’ έφλόγιζεν,άφοϋ μοί έ- 
φαίνετο γλυκύ νά φλογίζωμαι καί νά καίω- 
μαι ύ π ’ αύτοϋ;

Έ γκαχέλειπον έαυτόν είς δλην xfiv ε
πήρειάν του. Προδεπάθουν ν ' άπατήδω 
αύχός έαυχόν, άπέφευγον χάς άναμνήσεις 
χοϋ παρελθόνχος καί δέν έφρόνχιζον διά 
χό μέλλον.

Ή κατάδτασις αύτη δέν ιίδύναχο νά 
δ ια ρ κ έ ς  περισσότερον. Συμδεδηκός χ ι έ- 
δταμάτησε τήν πορείαν των πραγμάχων 
καί μ’ έρριψεν έπ ί νέαν οδόν.

Η μέραν χινά έπιστρέφων είς τήν οικίαν 
ίνα γευματίσω, μεχά μακρόν περίπαχον, 
έμαθον μετ' έκπλήξεως δτι θά έγευμάτι- 
ζον μόνος, δ τ ι ό παχιίρ μου είχεν άνα- 
χωρήσει, καί οτι Λ μήχηρ μου άδιαθετοΰ- 
<Ja, δέν ήθελε νά γευματίδμ, καί δτι έ- 
κλείσθη μόνη είς τό δωμάτιόν της. Ά λ λ ’ 
έκ τής μορφής τών ύπηρετών ήννόησα 
δτι κβτι έκτακτον συνέβη έν τή  οικία. 
Δέν έτόλμων νά έρωτήσω χινά, άπετάθην 
όμως πρός τόν νέον έπιστάτην τοϋ με
γάρου Φ ίλιππον, ένθερμον τή ς ποιήσεως 
λάχριν καί έξοχον κιθαριστήν, ό όποιος 
μέ ήγάπα πολύ.

Γϊαρ' αιΥτού έμαθον δτι σκηνή τρομερά 
δίεδραματίσθα μεταξύ τοϋ πατρός καί 
τής μητρόςμ ου. Έ κ  τοϋ ιματιοφυλα
κίου Λκούοντο εύκρινώς αί λέξεις καί ή 
θαλαμηπόλος μας, κεκρυμμένα έν αύ- 
τώ, ήκουσε τά πάντα . Πολλά είχον λε- 
χθτί γαλλιστί, άλλ’ ή θαλαμηπόλος εϊ- 
χεν ύπιιρετήδει έπ ί πέντε έτη παρά 
τιν ι ραπτρία τών Παρισίων καί ήννόει 
κάλλιστα τήν γαλλικήν. Ή  μήτηρ μου έ- 
μέμφετο τόν πατέρα μου διά τήν ά π ι- 
στίαν του καί τάς μετά τής γείτονος δε- 
σποινίδος σχέσεις του. Κατ’ άρχάς δ πα 
τήρ μου ήρνήθη τά πάντα , άλλ' είτα έξα- 
φθείς, ώμιλησε σκληρώς πρός τήν μητέρα 
μου. Έφερεν είς τό μέσον τήν προκεχω- 
ρηκυϊαν ήλικίαν της. Τότε ή μήτηρ μου 
ήρχισε νά κλαίμ,κατηγόρησε τήν γηραιάν 
πριγκίπισσαν καί ε ίπε  πολλά κακά έναν- 
τΐον αύτής τε καί τής θυγατρός της.Τότε 
δέ  ό πατιίρ μου m v ήπείληΟε.

— Καί δλ' αύτά έγειναν, έξηκολούθησεν 
ό Φ ίλιππος, άπό μίαν Ανώνυμον έπιΟτο-

λήν. Ποιός τή ν  έγραψε, δέν ξεύρει κα
νείς ! Χωρίς τήν έπιΟτολήν, αύτό τό πράγ
μα θά έμενε πάντοτε κρυμμένον.

— Ά λλ ' εΐνε τ ίποτε  πραγματικόν άπό 
αύτά ; έψιθύριδα μόλις, ένω αί χεϊρες καί 
οί πόδες μου ήρχιδαν νά παγώνουν καί 
κάτι τι έτρεμε σπασμωδικώς έν τώ δτή- 
θει μου.

Ό  Φ ίλιππος έκλεισε τό δμμα πονιιρώς, 
προωθείς.·

— Μά κάτι θά συνέδαινε βέβαια. Δέν 
είνε δυνατόν νά κρυφθούν αύτά τά πρά γ
ματα. Ό  πατέρας έν τούτοις έχει άρκε- 
τήν φρόνηδιν, δ’ αύταΐς δμως τής δου- 
λειαίς ή πρέπει νά ένοικιάϋμ κανείς μιά 
άμαξα καί νά πάγχι μακρυά, ή  άλλο τ ί 
ποτε, διότι πάντοτε έχει μάρτυρας.

Ά πέπεμψ α τόν Φ ίλιππον, καί μεταδάς 
είς τόν κοιτώνα μου, έξηπλώθην έπ ί τής 
κλίνης μου. Μεθ’ δλα ταΰτα ούτε έκλαυ- 
da, οϋτε έγκατελείφθην είς τήν ά πελπ ι- 
δίαν, ούτε έσκέφθην πώς δλα τούτα δυ- 
νέδησαν, ούτε έξεπλάγην δ ιότι δέν είχον 
ήδη μαντεύσει πά ντα  ταΰτα, άλλ’ ούδ’ έ- 
μέμφθην καν τόν πατέρα μου. Ό ,τ ι  πρό 
μικρού είχον μάθει ήτο ϋπέοτερον τών 
δυνάμεών μου. Ή  αίφνιδία αύτη άποκά- 
λυψις μέ είχε κατασυντρίψ ει. . . Τό παν 
πλέον είχε τελειώδει δ ι’ έμέ . .  . "Ολα τά  
πέταλα τής καρδίας μου είχον άποδπαδθή 
διά μιας, βιαίως, καί έκειντο διεσπαρμένα 
πέριξ έμοϋ,μαραμένα καί κίτρινα .

Κ \
Τήν έπομέννιν ή μήτηρ μου άνήγγειλεν 

ϋτι θά έπεότρέφομεν είς τήν πόλιν. Τήν 
πρωίαν δέ ό πατήρ μου έδχε μακράν 
κατ’ ιδίαν μετ’ αύτής όυνδιάλεξιν, έξ ής 
ούδείς ήδυνήθη ν ' άκούό^ι τ ι. Ά λ λ ’ ή μ ή
τηρ μου δέν έκλαιε πλέον· είχε καθηου- 
χάόει καί έδείπνηδε, ούδόλως έν τούτοις 
μεταδαλοϋόα τήν άπόφαδίν τ η ς ν ’ άναχω- 
ρήόωμεν.

’Ενθυμούμαι, δτι δλιιν τήν ημέραν ε
κείνην περιεπλανώ μην τ^δε κάκεΐιίκ, είς 
τόν κήπον δμως δέν μετέδην ποοώς, ούδ’ 
άπαξ έρριψα τό βλέμμα πρός τήν έπαυ- 
λιν, τήν δ ’ έοπέραν έγενόμην μάρτυς τοϋ  
έξής παρα5όξου ϋυμδάντος :

Ό  πατήρ μου άπάγων ά.ηό τού βραχίο- 
νος τόν κόμητα Μαλέδ<ίκυ έκ τής αίθού- 
ϋης μέχρι τού προότόου, τώ ε ίπε  μέ τό
νον ψυχρόν, έπ ί παρουδία μάλιότα καί 
τού ύπηρέτου :

— Πρό ολίγων, νομίζω, ήμερων είς τινα 
οικίαν έδειξαν τήν θύραν είς τήν έξοχό- 
τητά  όας, καί έγώ τώρα, έπει3ή δέν θέ
λω νά έλθω είς έξηγήόεις, λαμβάνω τήν 
τιμήν νά δάς άναγγείλω, δτι έάν άκόμη 
μίαν φοράν πατήδετε τό πόδι δας είς τήν 
οικίαν μου, θά όάς πετάξω άπ ' τό παρά
θυρο ν.

Ό  κόμης έκλινε τήν κεφαλήν, καί τρ ί- 
ξας τούς·όδόντας, έφυγε δρομαίως.

Ήρχίϋαμβν τάςπαραδκευάς τής άναχω- 
ρήδεως- ούδ' αύτός βεβαίως ό πατήρ μου 
δέν θά ήθελε νά μείνωμεν πλέον είς τήν 
εξοχήν, είχε δέ παρακαλέΰει τήν μητέρα 
μου νά μή άποδείξμ είς ούδένα τ ι έκ τών 
διατρεξάντων. Τά πάντα  λοιπόν έγένοντο 
έν ήιίυχιςι καί τάξει, Λ μ ή τηρ  μου  μάλι- 
Οτα παρήγγειλε ν ’ άποχαιρετίοίωμεν τήν 
γραίαν πριγκίπιθ<3αν και νά ξητήΰωμεν

έκ μέρους της δυγγνώμην, δ ιότι άδιαθε- 
τοΰδα, δέν ήδύνατο νά τήν άποχαιρετί<1ι> 
ή  ίδια.

'Ηίίθανόμην, δτι τό λογικόν μου ^κλο- 
νίζετο, καί άλλο τ ι δέν έόκεπτδμην, ή 
πότε ταχύτερον θ’ άνεχωρούμεν. Δέν ήδυ- 
νάμιιν νά έξηγήδω : -Πώς ήτο δυνατόν 
μία νεάνις, πρ ιγκ ίπ ιδδα , νά διαπράξμ 
τοιούτον όφάλμα, άφού μάλιότα ό πατήρ  
μου δέν ητο  ελεύθερος, αύτή δέ είχε τήν 
έλπίδα  νά ύπανδρεύετο τινά , έδτω καί 
τόν Βελοδζορώδ άκόμη ; Τί ήδύνατο νά 
έλπ ίζι,ι; 1Jως άπεφάδκΐε νά καταδτρέψι^ 
δλον της τό μέλλον, δλην τήν ύπαρξίν 
τ η ς ; Καί δμως, έόκέφθην, Ιδού είς ποιον 
όημεΐον φέρουν ό έρως, τό πάθος καί ή 
τυφλή άφοόίωόις ! Καί πάραυχα ένεθυμή- 
θην τούς λόγους τού Λούόχιν, είπόντος 
«'Τπάρχει τ ις , είς δν άρέόκεται νά θυόιά- 
ζχι έα υτή ν .»

Τυχαίω ςμίαν φοράν προόδλέψας τήν έ- 
παυλιν, βλέπω αίφνης ωχρόν τ ι πράγμα 
όπιόθεν ενός παραθύρου. Δέν ήδυνάμην 
νά διακρίνω άν ήτο ή μορφή τή ς Znvat- 
δος, τοδαύτη ητο ή έπ  αύτής περικεχυ- 
μένη ώχρότης. Καί δμως ήτο έκείνη.Τότε 
πλέον δέν ήδυνήθην νά κρατηθώ ν ’ άνα- 
χωρήοω χωρίς νά τμ  είπω τό ύδτατον 
χαΐρε· έπωφεληθείς λοιπόν καταλλήλου 
εύκαιρίας, μετέδην είς τό μέγαρον.

Είς τήν αίθου<3αν βΐίρον τήν γραίαν 
πριγκ ίπ ιόόαν, ύποδεχθεϊοάν με μέ τό δύ- 
νηθες άδιάφορον καί νωχελές ύφος της.

— Τί τούς φάνηκε λοιπόν τούς γονείς 
δου ν ’ άφήδουν τήν έξοχήν τό0<ι> γλήγω- 
ρα, ότή μέόη τού καλοκαιριού ; μέ ήρώ- 
τηδε, φ ο υ ρ ν ί ζ ο υ δ α  ταμδάκον είς 
τούς ρώθωνάς της.

Έφαίνετο δτι ούδέν έκ τών όυμδαινδν- 
των ύπώ πτευε.

Μετά τινας ότιγμάς έπεφάνιι είς τόν ού- 
δόν τής αίθούΟης ή Ζηναΐς, μέ μέλαιναν 
έδθήτα, ώχρά, καί μέ λυμένους έ π ί τών 
ώμων της τούς πλοκάμους, λαδούόά με 
δ’ άπό τής χειρός, μ' έφερεν είς τό δω
μάτιόν τη ς  :

— ’Ήκουόα τήν φωνήν δας καί παρευ
θύς ήλθα νά δας ίδω, μοϊ λέγει. Λοιπόν 
είνε αληθές ότι δέν όάς μέλλει διόλου δτι 
μας άφίνετε, κακόπαιδο ;

— Ή λθα νά όας άποχαιρετήδω, πρ ιγκι- 
π ιδόα, ίδως διά πάντοτε, άπήντηόα . Νο
μίζω, δτι θά έμάθετε δτι άναχωροϋμεν.

Προϋδλέψαόά με δ’ έκείνη άπήντηοε.
— Μάλιδτα, τό έμαθον. Σάς εύχαριότώ 

διότι ήλθατε νά μ ' άποχαιρετήδετε, δ ιότι 
μάλιότα ένόμιζον δτι δέν θά ήρχεδθε. 
Σάς παρακαλώ νά μή διατηρήσετε κακήν 
περ ί εμού άνάμνηδιν. Μάλιΰτα, τό παρα
δέχομαι, καμμιά φορά δάς έλύπηδα, έχά- 
λαόα τήν καρδιά όας, άλλά δέν είμαι ό 
ποια μέ νομίζετε.

Καί Οτραφεΐόα έότήριξε τήν κεφαλήν 
της έπ ί τού παραθύρου.

— Μάλιότα, Οάς 3εδαιώ, δ τ ι δέν είμαι 
δπως μέ θεωρείτε, γνωρίζω, δτι έχετε κα
κήν περί έμού ίδέαν.

— Έ γώ  ;
— Μάλιιϊτα, Οεΐς ! όεϊς !
  Έ γώ  ! έπανέλαδον μετά π ικρίας,

καί ήδθάνθην σφοδρός πάλλουΟαν τήν 
καρδίαν μου, ώς πρότερον ύπό  τήν έπη -



ρεχαν τής έ π ’ έμοϋ έξασκοχίμένης άνεξη- 
γήτου καί άκαταμαχήχου μαγείας.

— ’Ε γώ ;... ΓΙχστεύσατέ μοχ, Ζηναΐς Ά - 
λεξανδρόβνα,Οτχ ό,τχ κχ’ άν μού έκάμνετε, 
όσον κατάκαρδα κ’ άν μ' έλυπέΐτε, εγώ 
πάντοτε θά σάς ήγάπω ν, θά σας έλά- 
τρευον μέχρχ της ύστάτης μου πνοής.

Ί.στράφη τότε πρός με καί περχβαλοϋ- 
σα τήν κεφαλήν μου δχά τών βραχχόνων 
της έπέθηκεν επ ' αίττής θερμόν καί πα- 
ρατεταμένον φ ίλημα.Ό  Θεός γν&>ρίζεχ είς 
τινα  άπηυθύνετο τό μακρόν εκείνο τοϋ 
άποχαχρετχσμοϋ φίλημα, κχ'έν τούτοχς έγώ 
τό ίισΟάνθην γλυκύτατον, περχπαθέστα- 
τον, δχότι έγνώρχζον ότχ θά ήτο τό τε- 
λευταΐον.

— Χαϊρε, χαΐρε, έπανέλαβον.
Άπεχωρίσθημεν. ’Ανέκφραστον εχνε τό

αίσθημα λύπης, όπερ είχε καταλάβεχ τήν 
καρδίαν μου, έξερχομένου τής έπαύλεως. 
Ούδόλως έπεθύμουν βεβαίο)ς ή τοιαύτη 
νά έπανελαμδάνετό ποτε συγκίνησχς,άλλά 
θά έλογχζόμην δχ'ότυχής, έάν δέν τήν έ- 
δοκίμαζον.

Μετεκομίσθημεν είς τήν πόλχν.
Ή δ η  όάημέραχ βραδέως ήρχχσε νά  έ- 

πουλοΰταχ ή πληγή  τής καρδΐας μου. ϋύ - 
δεμίαν κατά τοϋ πατρός μου ψσθανόμην 
μομφήν, καί μάλχστα έκτο τε  μοι ένέπνεε 
μείζονα σεβασμόν. Άφίνω είς τούς ψυχο- 
λόγους νά δχερευνήσωσχ καί έξηγήσωσχν 
ώς βούλονταχ τό άνάστροφον τοϋτο α ί
σθημα . . .

'Ημέραν τχνά περχπατών έν τχνχ δημο- 
σίω κήπω , συνήντησα τόν Λούσχχν, έξ ού 
μεγάλως έχάρην, δχότχ τόν ήγάπων καχ 
δχά τήν είλχκρίνεχάν του, καί δχότχ δχή- 
γεχρεν έν έμοί λίαν προσφχλεΐς μοχ άνα- 
μνήσεχς.

— ”Α ! άνέκραξεν, είσθε σείς, φίλε μου, 
σταθήτε νά σας παρατηρήσω. Είσθε άκό- 
μη ώχρός, άλλ’ οί όφθαλμοί σας δέν έχουν 
πλέον εκείνην τήν άλλόκοτον έκφρασχν. 
Πώς περνάτε λοχπόν ; Έ μά θετετά  νέα τοϋ 
Βελοδζορώβ ;

— Ό χχ. Τί τρέχεχ;
— Έ γεχνεν άφαντος. Λέγουν Οτχ έπήγε 

στήν Καυκασίαν. Αύτό νά  σας γείνι,χ μά
θημα, νέε μου. Καί Ολα αύτά, δχότχ δέν 
ήδυνήθη νά άποχωρχσθμ όταν ήθελε νά 
δαρρήξμ τούς δεσμούς. Σείς ευτυχώς έ- 
ξίΐλθετε σώος καχ άγνός. Λοχπόν, προσέ
ξατε ! νά μή τήν ξαναπάθετε αύτήν τήν 
δουλεχά.

«Λέν θά τήν ξαναπάθω, έσκέφθην, δχότχ 
δέν θά τήν έπανίδω  πλέον.» Καχ όμως 
ήτο πεπρωμένον μοι νά έπανίδω άπαξ 
ξτχ τήν Ζηναΐδα.

Κ Α'.
Καθ'έκάστην ό πατήρ μου έξήρχετο έφ- 

χππος είς περί πάτον. Κΐχεν ένα έξαίρετον 
άγγλχκόν ίπ π ο ν , άκούραστον καί άτίθασ- 
σον, μέ μακρόν καί λεπτόν λαχμόν καί 
μακράς κνήμας, τόν όποιον ώνόμαζεν 
Ήλεκτρχκόν δχά τήν ώκυποδίαν του, καί. 
τόν όποιον οϋδεχς εκτός τοϋ πατρός μου 
ήδίινατο νά  ίτιπεύσμ.

Η μέραν τχνά, καθ' ήν ό πατήρ μου 
έφαίνετο εύθυμος, πράγμα σπάνχον άπό 
πολλοϋ χρόνου, μ' έπλησίασε καί, μοχ ώ- 
μίλησε. ΤΗτο ϋτοχμος νά έξέλθμ εχς ι π 
πασίαν, έφερε μάλχστα καί τους πτερνχ-

στήράς του.Τότε έγώ τόν παρεκάλεσα νά 
μοί έπχτρέψμ νά τόν συνοδεύσω.

—Λέν θά ήμπορέσι,χς νά μέ συνοδεύσμς, 
μοί άπήντησε, δχότχ δέν θά δύνασαχ νά 
μέ φθάσμς.

— Λέν πειράζει, βάζω καχ έγώ πτερνχ- 
στήρας.

— "Εστω, έλα.
Ό  χδχκός μου ίπ π ο ς  ήτο μέλας, τρχχω- 

τός μέ ίσχυράς κνήμας καχ άρκετά ταχύς. 
Έ δεχ όμως νά καλπάζμ ολοταχώς, ότι, ό 
Ήλεκχρχκός έτρχπόδχζε μόνον, καχ μ' όλα 
ταϋτα δέν έμενε ποσώς όπίσω.

Ό  πατήρ μοι; χππευεν εξαίρετα. Τόσον 
εύσταλής καχ εύχαρχς ητο έ π ί τοϋ ίπ π ο υ , 
ώστε ένόμχζέ τις ότχ αισθανόμενος ό ίπ 
πος όποιον εχχεν άναβάτην, έβαχνεν ύ- 
περηφάνως.

Λχήλθομεν Ολας τάς δενδροστοχχίας, με- 
τέβημεν είς τό πεδίον Λεβιτσύ, πηδήσαν- 
τες καί δχαφόρους φραγμούς. Κατ’ άρχάς 
έγω έφοδούμην να πηδήσω, άλλά γνωρί- 
ζων ότχ ύ πατήρ μου άπηχθάνετο τούς 
δεχλούς, άνέλαβον θάρρος καί έπήδω ν κ’ 
έγώ όλους τούς φραγμούς.

Λχς δχήλθομεν τήν Μόσκοβαν, καχ ήδη 
ένόμχζον Οτχ θά έπεστρέφομεν πλέον οί- 
καδε,άφοΟ μάλχστα καχ αύτός ό πατήρ μου 
είχε παρατηρήσει ότχ ό ίπ π ο ς  μοι; ήν λίαν 
κεκοπχακώς, ότε αίφνης βλέπω αύτόν με- 
ταδάλλοντα δρόμον καχ δχευθυνόμενον έν 
καλπασμφ πρός τό μέρος τής όχθης τηϋ 
ποταμού. Έ σπευσα νά τόν άκολουθήσω. 
Δχερχόμενος πλησίον σο>ροϋ παλαχών ξύ- 
λων άφίππευσε ταχέως, μ’ ένευσε νά ά- 
φχππεύσω έπίσης, καί δούς μοχ τά ηνία 
τοΰ ίπ π ο υ  του,μοί είπε νά τόν περχμείνω 
μίαν στχγμήν πλησίον τοϋ σωρού τών ξύ
λων, καχ εΐτα κάμψας στενόν τχνά δρομί- 
σκον έγένετο άφαντος.

"Ηρχχσα νά περχπατώ κατά μήκος τής 
όχθης σύρων όπχσθέν μου τούς ίπ π ο υ ς .

'ο  πατήρ μου έν τούτοχς δέν έπανήρ- 
χετο. Έ κ  τού ποταμού άνεπέμπετο δυσά
ρεστος όσμή. Λ επτή ήρχχσε νά πίπτι,ι βρο
χή, καταλείπουσα μχκράς καί άμαυράς κη- 
λΐδας έπ ί τοϋ σωροϋ τών ξύλων, πέρχξ 
τών όποιων περχεπάτοχΓν.

Κλητήρ τχς, περχσκοπών έκεΐ, μ" έπλη
σίασε, καί μέ ήρώτησε;

— Τί κάμνετε έδώ, μέ τά δύο αύτά ά
λογα; Αότε μου νά τά κρατήσω καί έγώ ο
λίγον.

Ά λλ- έγώ ούδόλως τφ  άπήντησα. Τότε 
μοί έζήτησεν όλίγον ταμδάκον,καί ίνα ά- 
ποφύγω λοχπόν αύτόν, καί δχότχ ή άνχπο- 
μονησία μου έκορυφοϋτο, προυχώρησα βή
ματά τχνα πρός τό μέρος, είς ό είχε δχευ- 
θυνθίϊ, ό πατήρ μοχ,'.Προύχώρησα μέχρι τής 
καμ πή ς τής όδοϋ, έκαμψα αύτήν καί έστην 
παρατηρών.
Τεσσαράκοντα βήματα κατωτιρω ,πρό τοϋ 

άνοχκτοϋ παραθύρου μχκρας τχνός ξύλινης 
οικίας, ίστατο ό πατήρ μοι; έχων έστραμ- 
μένα πρός έμέ τά νώτα, καί έρεχδόμενος 
έπ ί τοϋ παραθύρου.

Έ ν  δέτφ ο ίκ ίσ κω  γυνή  τχς κεκρυμμένη 
έν τοΐς παραπετάσμαάχ, έκάθητο έπίσης 
πρό τοϋ παραθύρου καί συνωμίλεχ μετά 
τοϋ πατρός μου. Ή  γυνή έκείνη ήτο Λ 
Ζηναΐς.

Έμεχνα έκπληκτος, δίότχ ούδόλως έ- 
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φανταζόμην τοχοϋτόν τχ, ούδ’ άπλήν Ιδέ
αν περί αχ’ιτού έσχον. Κατ’ άρχάς φοβηθείς 
μη έπχστρέφων ό πατήρ μου μ’ εύρχσκεν 
έκεΐ, έσκέφθην νά φύγω, άλλ’ αίσθημα ο- 
λως άλλόκοτον, αίσθημα ίσχυρότερον τής 
περχεργείας, ίσχυρότερον τοϋ φόβον, μέ 
καθήλωσεν είς τήν θέσχν μου. Έ ξηκο- 
λούθιχσα νά τούς παρατηρώ,προσπαθών ν ’ 
άκο\7σω τ ι έκ τής συνομχλίας αύτών.

Μοί έφαίνετο ότχ ό πατήρ μου ά π ή τει τχ 
παρά τής Ζηναίδος, όπερ αύτη ήρνεΐτο 
νά πράξη. Καί ταύτην έτχ τήν στχγμήν, 
καθ’ Λν σάς όμχλώ, είνε έζο>γραφημένη 
έν τφ  νφ  μου ή κατά τήν στχγμήν εκείνην 
μορφή τής Ζηναίδος, περίλυπος καί έξάλ- 
λως ώραία,ύψίστην έκφράζουσα άφοσίωσχν, 
έρωτα καί άπελπχσίαν. ιροέφερε λέξεχς 
τχνάς χωρίς κάν νά ύψώσμ τούς όφθαλ- 
μούς. καχ είτα έμεχδίασε μέΰφος, προδίδον 
τχ'φλην ύποταγήν καί ένταύτφ  καί π ε ί 
σμα. Τότε ό πατήρ μοχ; ύψωσε τούς ώμους, 
καί εχπε μέ ύφος ανυπομονησίας :

«Πρέπέχ χωρίς άλλο νά χωρχσθήτε άπό 
αί,;τήν·>...’Αλλά παρευθίίς ή Ζηναΐς άνορ- 
θωθεΐσα, προέτεχνε τόν βραχίονα, ώς ϊνα 
τφ  έπχβάλμ σχωπήν ... Αίφνης, άπίστενχον 
πράγμα σχίνέβη πρό τών όμμάτο>ν μου: 
Ό  πατήρ μου ύψώσας τό μαστίγχόν του 
έπέφερεν έ π ί τοϋ προτεχνομένου έκείνου 
γυμνοϋ .βραχίονος ισχυρόν ραβδχσμόν.

Μόλχς σννεκράτησα κραυγήν, 'i t  Ζηναχς 
άνεπήδησεν, ήτένισε κατά πρόσ6)πον τόν 
πατέρα μου, χωρίς ούδέ λέξχν νά προφέρμ, 
καί έφίλησε τό έρυθρόν ίχνος, όπερ έπ ί 
τοϋ βραχίονός της κατέλχπε τό μαστίγχόν. 
Μετά τοϋτο ό πατήρ μου ρίψας τό μασ- 
τίγχον καί άναβάς άστραπχαίως τάς όλίγας 
βαθμίδας, είσήλθεν είς τήν οικίαν- ή 
δέ Ζηναΐς στραφεΐσα εύθχ'ς, προύχώρησε 
πρός αύτόν μέ τεταμένοχις βραχίονας καί 
κεκλχμένην πρός τά όπίσω τήν κεφα
λήν ...

Καταληφθείς ύπό άνεκφράστου τρόμου, 
δχήλθον άστραπχαίως τήν όδόν καί έπα- 
νήλθον είς τήν δχθην.

Καίτοχ γνωρίζων Οτχ ό πατήρ μου ήτο  
λίαν όξύθυμος καί κατελαμβάνρτο ένίοτε 
έν τή  όργίί ταυ ίιπό είδους τχνός μανίας 
καί λύσσης, δέν ίιδυνάμην νά πχστεύσω 
άκόμη είς ο,τχ είδον, νά έννοήσω πώς 
τοϋτο συνέβη. Τοϋτο δέ μόνον ήννόησα 
παρευθύς κατά την στχγμήν εκείνην ; ότχ 
δχ" Ολου μου τοϋ 3ίου θά η. άνεξάλεχπτον 
τής μνήμης μου ιό κίνημα, τό βλέμμα, 
τό μεχδίαμα έκεΐνο τής Ζηναίδος, καί οτχ 
ή είκών αυτής, ή είκών τής μορφής της 
κατά τίιν στχγμνιν έκείνην, θά Γι πάντοτε 
έζωγραφημένη έν τφ  νφ  μου. Προσέδλε- 
ψα ήλχθίως τόν ποταμόν καί μετ’όλίγον 
ήσθάνθην ότχ άφθονα δάκρυα έρρεον τών 
οφθαλμών μοχ'. «Τήν κ τυπ α  . . . έσκέφθην. 
Φεϋ ! τήν κτυπμ  !...»

— Έ λ α , δός μου τόν \.λεκτρχκόν, ή- 
κουσα όπχσθέν μου λέγοντα τόν πατέρα 
μου.
• Τφ δτεχνα μηχανχκώς τά ήνία.

(Έ πεταχ τό τέλος.)
Γ. ΐχαλιερης

"Ανθρωπος μή συνεζευγμένος όμοχάζεχ 
πρός τ(> ήμχσυ μέρος ψαλίδος, είς ούδέν 
χρησχμεΟον flvexr τού έτίρου ήμίσεως.



ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
[άπόαπασιια άνβχδότον με.Ιέιης)

’Ασχολούμενος, άνενδότως, ώς έφθην 
είπών, περί τι'χν συναγωγήν καί μελέτην 
τών Ασιατικών νομισμάτων τών διαφό
ρων Ασιατικών έθνών προάγομαι καί αΰ- 
θις έκθέσαι βραχέα τινά  περί τινων Ανε
κδότων Ασιατικών νομισμάτων πρός συμ- 
πλήρωόιν τής περί τής ιστορίας τών ’Α
σιατικών νομισμάτων σχοινοτενούς μελέ
της ήμών.

α'.) Νόμισμα χρυσοϋν τοϋ προφήτου 
Μωάμεθ έν σχήματι μεγαλητέρω τής όθωμ. 
λίρας ολκής τριών δραμίων περίπου· έξ 
ένός φέρει τό σύμβολον Όθωμ. θρησκείας 
γραφμ κουφικμ έχούση ούτω: «Λά ίλαχέ- 
ίλλ -έλλά χ, βέ Μωχάμετι, όεσούλ-ούλλάχ» 
ήτοι Όύκ έστι Θεός, είμή ο Θεός, καί ύ 
Μωάμεθ έστι Απεσταλμένος παρά Θεού· 
καί όπισ. ~ ε ί δ ν α Μ ω χ α μ έ τ ρ ε σ ο ϋ λ  
ο ύ λ λ ά χ  τουτέστι ό" Αρχηγός Μωάμεθ 
Απεσταλμένος παρά Θεού καί κάτωθεν τό 
τρίτον έτος έγείρας· τά πρώτα ϋπό τού 
Μωάμεθ προφήτου χαραχθέντα ΐι κοπέντα 
νομίσματα είσϊ χρυσά καί Αργυρά, Ακο
λούθως δέ έκόπιισαρ καί χΑλκινα μικρά 
διαφύρου σχήματος καί μεγέθους κ α ί 
κατά διαφόρους τύπους. "Απαντα μονον- 
οϋ τά χρυσά καί Αργυρά νομίσματα εύρί- 
σκονται 26 τό έν Κων)πόλει Αύτοκρατο- 
ρικόν θησαυροφυλΑλειον (χαζινεϊ χασΑ), 
ένθα φυλάτονται άπαντα τά τιμαλφή κει- 
μηλιατής Όθωμ· θρησκείας καί τοϋ κρά
τους έν ούτώ. Τοιαϋτα δέ εϋρίσκονται 
καί έν ταϊς ίεραΐς π ό λ ε ;ι τής ’Αραβίας.

β') Νόμισμα χαλκοϋν τοϋ αύτού προ
φήτου Μωάμεθ έν σχήματι άργυροΰ εικο
σαριού μεταλλικού· φέρει δέ έμπρ. κύκλον 
τινά κοσμούμενον δ ι’ έτέρου καί τινω ν 
στιγμών κατά τόν τύπον έ π ί κεφαλής 
τήν λέξιν Έ λ μ ε λ ί κ  καί κάτωθεν αύ
τής μίαν όριζόντειον γραμμήν, είτα κατά 
σειράν στίξεις τινάς καί έτέραν γραμμήν, 
κατύπ ,ν φέρει τήν λέξιν Μ ω χ Α μ ε τ  έ λ- 
ν ε π ή  ήτοι ό ήγεμών Μωάμεθ ό προφή 
της· όπ. έτερον κύκλον καί έντός αύτοϋ 
δύο τρίγωνα, ήτο ι τό δν έ π ί τοϋ άλλου 
καί πέριξ αύτών Αστέρας· έν τώ μέσο) τών 
δύο τριγώνων φέρει έξ Αστέρας κατά σει
ράν κυκλοειδώς καί έν τώ μέσω στίξιν 
τινά· τό τοιοϋτο δέ καλίΐτα ι παρ’ Ά σια- 
νοΐς μ ί χ ρ  ι  Σ ο υ λ ε ϊ μ ά ν  καί είνα ι συμ 
βολική παράστασις συνήθης παρά τοΐς 
άρχαΐοις νομίσμασι τών Ασιατικών έθνών. 
Τό νόμισμα τοϋτο έστι λίαν σπάνιον καί 
πρώτην φοράν Λπαντώμεν μεταξύ τών Α
σιατικών νομισμάτων.

γ .) Κερμάτιον χαλκοΟν παχύτατον άρ- 
γαίον κοπέν έν Α ίγύπτω  καί φέρων έμπρ. 
ρουχικά γραφα τό Δ ο ύρ  6 ι φ ή  Μ ι σ ίρ 
ήτοι γκόπμ έν Αίγύπτο). διά τή ς λέξεως 
φ ή  σχηματίζεται προεκτεταμένως η μ ι
κύκλιον καί έντός αύτοϋ έστί τεθειμένη 
ή  λέξις Μ ι σ ί ρ .  όπ , δέ φέρει μονογραφι
ώ ν  τ ι σύμπλεγμα άραβουργικμ τμ  τυπω , 
δπερ τυγχάνει παραστατικόν σύμβολο ν. 
τό τ ιιοΰτύν έστι λίαν περίεργον καί πρω 
τοφανές.
,Τό κερμάτιον τούτο φαίνεται μοι νά 

είναι λίαν άρχαΐον καί έκόπιι έ π ί τής &- 
ποχής τών Μαμελούκων καί ίδιω ς τοϋ 
Νουρεδίου ’Αλή, δστις Αρχηγός αύτών ών

μνηγορεύθη τμ  7254 ΣουλτΑνος, Ή  δ ’ Αί
γυπτος, ώς γνωστόν έκυβερνήθη ϋπό τών 
Μαμελούκην μέχρι τοϋ 1517, δτε Σέλίμ ό 
Α'. ΣουλτΑνος τών όθωματών Αφελών τήν 
ύπέρτΑτην Αρχήν Αφήκεν αύτοϊς τήν δι- 
οίκησιν μύνον τών επαρχιών προεξάρχον- 
τος Σατράπου τής Τ  ΙΙύλης. Άλλό τώ 
1811 ύ Μεχμέτ Ά λή ς συναθροίσας αύτούς 
ώς έπ ’ εκστρατείαν Απέκτείνε πολλούς.

δ '.) Νόμισμα , χρυσοϋν όθωμ. ζυγ ίζο ν‘4 
κόκκους άπέφθου χρυσοϋ κοπέν έν Χαλε- 
πίω  φέρων έξ ένός τό έξης; Σ ο υ λ τ ά ν 
Σ ε λ ή μ  ϊ π ν ι  Σ ο υ λ τ ά ν  Ό ρ χ ά ν ά ν  
Ν Α σ ρ ε χ ο υ  δ ο ύ ρ ε β ι  φ ή  Χ α λ έ π  σ ε- 
ν έ 974. ήτοι ό Σουλτάν Σελήμ υιός τοϋ 
Σουλτάν Ό ρχάν, θείία άρωγμ έκόπη έν 
Χαλεπίω έν έτι 974 έγείρας· έκ τοϋ ό π ι
σθεν δ έ Σ α ρ ο ϋ ν  Ν α σ ά ρ  ”1 ζ ο υ λ  πα-  
σ ά ρ  φ ί λ π έ ρ β έ λ π α χ ρ .  ήτο ι ό άτρο- 
μητος ϋπερασπιστής, ό ένδοξος έ π ί όρά- 
σει έν τε τμ  ξηρά καί τμ  θαλάσση’ ή  γρα
φή έστι άρχαία σ ο υ λ ο ύ ς .  Μεταξύ δέ 
τών διαφόρων λέξεων τόϋ νομίσματος τού
του ϋπάρχουσι καί τινα  σήματά κοσμητι
κά συνήθη τοιθ τύπο ις  εών έν Συρία κο- 
πέντω ν νομισμάτων. < 

ε’.) .Νόμισμα χρυσοϋν όθωμ. καπέν έν 
Α ίγύπτω καί ζτγίζον 60 κόκκους καθαρού 
χρυσοϋ φέρον έξ ένός· «Σουλτάνουλ πε- 
ρέΐν βι χακκάνουλ παχράϊν ές Σουλτάν 
ίπ ν ι  Σουλτάν..·καί έκ τοϋ έτέρου :«Σουλ- 
τάν Μουράτ ΐπ ν ι Σελίμ Χάν άν Νάσρεχου 
δούρουβε φή Μισίρ π εν ί 982», ήτοι ό 
Σουλτάνος τών δύο 'Η πείρω ν, ό Μονάρ
χης τών δύο θαλασσών ό Σουλτάνος υιός 
τοϋ Σουλτάν Μουράτ υίοϋ τοϋ Σουλτάν 
Σελήμ Χάν. ΤχΙ θεία άρωγμ έκόπη έν Αί
γύπτω  έν έτει 983.

στ') Νόμισμα καί αΰθις Όθωμ· χρυσοϋν 
κοπέν έν Α ίγύπτω καί ζυγίζον 60 κόκκους 
καθαροϋ χρυσοϋ φέρει δέ έξ ένός τό: 
Σ ο υ λ τ ά ν  Μ ε χ μ έ τ Χ ά ν ΐ π ν ι  Σ ο υ λ 
τ ά ν  Μ ο υ ρ ά τ ά ν  ν ά  σ ρ ε χ ο υ  δ ο ύ -  
ρ ο υ π ι  φ ή Μ ι σ ί ρ 1 έν έτει 1003· καί έξ 
6π· Σ ά ρ ο υ ν  Ν α σ ά ρ  " Γ ζ ο υ λ π α σ ά  ρ 
φ ί λ π έ ρ  β έ λ π ά χ ρ .

Χρ. Π α π α ίό η ο ν λ ο ς

σεως δν έτρεφε καθ’ δλων τών έξεχουσών 
σουλιωτικών οικογενειών ό Ά λής. ^ίος 
δ ’ αύτής στενώτατα συνδέεται πρός, τά  
ήρωϊκώτερα κατορθώματα καί τά ίστορι- 
κώτερα γεγονότα τοϋ έθνους ήμών. Κο- 
ρασίς μικρά έτι παρευρ^θη είς δλας τής 
ιδιαιτέρας πατρίδος αύτής τάς ταλαιπω
ρίας, συμμετέσχε τών φρικτών πολέμο>ν 
αύτής καί ύπέστη  πάντας τούς κ ινδύ
νους καί τάς τύχας αύτής. Κ ατόπιν, μετά 
τήν πτώ σιν τοϋ Σουλίου, ήλθεν είς τήν 
Στερεάν, καί συνεμερίσθη πάσας τάς όδύ- 
νας τής πολιορκίας τοϋ Μεσολογγίου. Ρι- 
πταζομένη δ ’ έν τώ λα ίλαπι ποικιλοτρό- 
πως, κατέληξε τέλος τώ 1827 είς Ναύ- 
πλιον, δπου ό γέρων Κολοκοτρώνης έξέ- 
λεξε τήν νεαράν Σουλιώτιδα, τήν άμαζό- 
να κόρην τών Τζαβελλαίων, σύζυγον διά 
τόν υιόν του Γενναΐον. Μετ’όλίγον δέ ή 
χαρά τής Απελευθερώσεως τοϋ έθνους συ- 
νεπλήρου την χαράν τοϋ γάμου της, καί 
ή  νεαρά καί πολυπαθίις θυγάτηρ τών ή- 
ρώων έγένετο μία τών έπιφανεστέρων δε
σποινών τή ς άποκαθισταμένης έλληνικής 
κοινωνίας. Γ.ι Α μαλία έξέλεξεν αύτήν 
κυρίαν τής τ ιμή ς αύτής, Λντεπροσώπευ- 
σε δ’ έφ’ ικανόν έν τοΐς Ανακτόροις τό γόη- 
τρον τοϋ οίκου τη ς. ’Έζησε δ’ έκτοτε, καί 
μετά τή ν  έξωσιν τοϋ Ό θωνος, ένταϋθα, 
μεταξύ τών πολυπληθών συγγενών τη ς 
καί τών φίλων, σέμνωμα τής πρω τευού- 
σης, μέχρι τοϋ βαθέος γήρατος,έν ώ Απέ- 
θανε, κηδευθεϊσα δημοσία δαπάνμ  καί 
μεθ’δλων τών όφειλομένων είς τό δνομα 
αύτής τιμώ ν.

Φ ω τ ε ι ν ή  Γ ε ν .  Κ ,ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η
Μίαν άρχαϊκήν γυναίκα, μίαν έκ τών 

πρώτων Έ λληνίδω ν, μίαν σουλιώτισσαν, 
γεννηθεϊσαν καί Ανατραφεΐσαν καί ζήσα- 
σαν κατά τό πλεΐστον έν τώ μέσω τής τρν- 
κυμίας τοϋ μεγάλου Ά γώ νος καί τών 
μ ετ’ αύτόν περιπετειωδών καιρών, τήν 
κόρην τοϋ Φώτου Τζαβέλλα καί τήν νύ μ 
φην τοϋ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, έκήδευ- 
σαν έσχάτως αί Ά θήναι. Ή το  έκ τών όλί- 
γων έκείνων λειψάνων, τών όλιγίστων κα- 
θισταμένων καθημέραν, άτινα  παριστώ- 
σιν ήμϊν άκόμη ζωντανήν τήν εικόνα τής 
ύπό τήν δουλείαν 'Ελλάδος, τή ς Ε λ λ ά 
δος τοϋ 21, τής 'Ελλάδος τοϋ Κυβερνή
του, τή ς 'Ελλάδος τοϋ Ό θωνος. Έ γεν- 
νήθη ή Φωτεινή έν Κερκύρα, τήν ήμέραν 
άκριβώς καθ' ήν άπέθνησκεν ό πατήρ της 
Φώτος, δηλητηριασθείς ϋπό τοϋ Ά λή π α - 
σα, συνεπεία τών πασίγνωστων πρός τόν 
τύραννον πολέμων τοϋ Σουλίου καί τοϋ 
πόθου τής έκδικήσεως καί τής έξοντώ-

I I  Α λ ε ξ ά ν δ ρ α
Χαιρετίζοντες μαζί μέ όλας τάς ’Αθή

νας τήν έπάνοδον τής προσφιλούς κόρης 
των, τής γλυκυτάτης Αθηναίας, τή ς λα
τρευτής βασιλοπούλας, τή ς  συμπαθεστΛ- 
της νυφούλας των ήν μέ τόσον σπαραγ
μόν Αϊχεχαιρέτισαν δταν έπήγαινεν είς τά  
ξένα νά πανδρευθμ καί μέ τόσον καμάρι 
έπαναβλέπουν σήμερον έπιστρέφουσαν 
ΑπαρΛλλακτον οποίαν τή ν  ήξευραν, πΑν- 
τοτε Αγαπώσαν αύτάς κα ί πάντοτε λα- 
τρευομένην, δημοσιεύομεν σήμερον τήν 
εικόνα τη ς, ώς έπικαιροτέραν πάσης Αλ
λης, μέ τήν εύμορφην ύπογραφήν της 
άποκάτω.

’Έ ν χ ρ ί ξ ί ς  τ ο ϋ  έ τ ο υ ς
Τά σχολεία ήρχισαν. Μέσα εις τήν τά- 

ξιν θορυβούν τόρα, φαινόμενα διά τής 
ήμιανοίκτου θύρας, τά  πα ιδ ία . Ό  γ η 
ραιός διδάσκαλος, άγαθώτατος ύπό  τόν 
σκοϋφον του προβάλλει είς τήν πόρταν 
καί ρ ίπτε ι έν βλέμμα πρός τά  έξω. Καί 
είς τόν δρόμον ή  καλή μητέρα όδηγεΐ τά 
δύο πα ιδάκια  είς τό σχολεΐον, τό ένα εύ- 
χαριστημένον καί πρόθυμον, καί τό άλλο 
ξυνίζον όλίγω τά μοϋτρα του. Καί ό κα
λός γηραιός διδάσκαλος περιμένει καί Α
νοίγει νά τά  ύποδεχθμ διά νά τοϋ Απο- 
δείξμ οτι δέν έχει καί πολύ δίκαιον νά 
τά ξυνίζμ  ...

■ Ι τ ε ρ ω τ ο ς  ■ ταΗ ειδεώ τ'Χ ί
Ό  χειμών έφθασε. Καί τά  π τη νά  τοϋ 

καλοκαιριού, τά πτη νά  τών οποίων τό



γλυκύ κελάδημα μας έξυπνα καί. τών ό
ποιων τό εύθυμον πέταγμα παρηκολου- 
θοΰμεν τόσον εύχαρίστως τρχγύροι μας, 
τά, π τη νά  τό όποια τρέμουν τό ψύχος και 
φοόοΰνταχ τά  χχόνχα, τά πτηνά , οί φίλοι 
τοϋ έαρος καί τοϋ θέρους οί ξένοι, κχ- 
νοϋν διά νά  μας άφήσουν, νά φύγουν είς 
θερμότερα, ήπχώτερα κλίματα, νά επ ιχε ι
ρήσουν τό μακρυνόν ταξε'ιδι, άπό τό ό
ποιον μας ήλθαν καί άπό τό όποιον θά 
μας ξαναέλθουν τήν έρχομένην άνοιξιν. 
Θά μάς ξαναέλθουν ; Ά ρά  γε πόσα, καί 
ποια  έξ αύτών αρά γε ; Ό  χεχμών τά έ- 
πρόφθαόεν, ενώ εύρίσκονταχ άκόμη είς 
τόν δρόμον. 'Τ πέρ την έξηγριωμένην ήδη 
θάλασσαν, ήν μαστίζει βίαιον πνεύμα ά- 
νέμου, ΐπ τα ντα ι μετα δυσκολίας. Ήν τμ 
όμίχλμ ή τις καλύπτει ιΐ3ιι τδν ορίζοντα 
άσθενώς τινάσσουν τήν πτέρυγα καί δέν 
διακρίνουν καλώς τήν αίϋερίαν τω^ όδόν. 
Μεταξύ των σρννέφων προσπαθοόν νά δια
σχίσουν τό σκότος τοϋ ούρανοΰ καί νά 
άντισταθοϋν είς τών στοιχείων τήν δυσ- 
μένε.αν. Καί πολλά έξ αύτών εξαντλούν
ται έν τφ  άγώνι, καί πολλά άποπλανών- 
ταχ, καχ πολλά άποχωρίζονταχ των συν
τρόφων των, καχ πολλά κατα π ίπτουν κου- 
ρασμέ-α καί ήμχθανή καχ τρέμοντα έπ ί 
της πλησίον άκτής. Θάρρος, πτερωτοί 
ταξειδχώτοχ ! Θάρρος, δχά νά φθάσετε είς 
τό πέρας τοϋ ταξεχδίου σας, είς τάς θερ- 
ιχάς χώρας ών ό λαμπρός ήλχος σας άνα- 
μένεχ, θάρρος δχά νά έπανέλθετε καί μας 
εύφράνετέ πάλχν μέ τό γλυκύ σας κελά
δημα καχ μέ τό εύθυμνν πέταγμά σας !...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
Έ ν  ’Ιταλία έξεδόθη έργον τ ι μικρόν μέν, 

άλλά μεγάλης, φαίνεται, άξίας καί εύνοϊ- 
κώς κριθέν ύπό τών άσχολουμένων είς 
ίστορχκάς καχ φχλοσοφχκάς μελέτας. Έ πχ- 
γράφεταχ «Περί τού προοχμίου Λιοδώρου 
τού Σεκελχώτου», παρατηρήσεχς ύπό Χχ- 
κολάου Μαρίνη. Ή  άξία τοϋ συγγράμμα
τος τούτου συνίσταταχ έν τμ  άνακαλύψεχ 
τοϋ άληθοϋς χαρακτήρος τοϋ έργου τού 
μεγάλου Σχκελχώτου, ό όποιος μόνος έξ 
Ολων τών ίσ εορχκων τής άρχαχότητος ή- 
δυνήθη ν 'άναγνω ρίσμ  έν τα ΐς περχπε- 
τείαχς τή ς άνθρωπότητος τήν ενέργειαν 
τής προνοίας, καί ένεκα τούτου δέον εύ- 
λόγως νά θεωρηθμ- ώς ό πατήρ τή ς φχλο- 
σοφίας τής ιστορίας.

— Ό  δχάσημος οικονομολόγος Λεροά 
Μπολχέ έν τχνχ νεωτέρα μελέτμ αύτοΰ 
περχέχεχ σημεχώσεχς τχνάς περί τής πα
ραγωγής τοΰ άργύρου άπό δεκαεπταετίας 
καί έντεΰθεν. Κατά τά ς σημεχώόεις ταύ- 
τας ή  παραγωγή άργύρου έδχπλασχάσθη 
άπό τοΰ 1873, διότχ έν ω τό έτος τοϋτο 
παρήχθη άργυρος62,267,000 ούγγχών,κατά 
τό έτος 1889 ή παραγωγή αύτοΰ άνήλθεν 
είς 126 έκατομ. '· . παραγωγή αύτη άρ- 
κεΐ πρός έξήγησχν τής ύποτχμήσεως τού 
άργύρου, ή όποια θά αύξήσμ έπ ί μάλλον 
ένεκα τής έπ ί μάλλον δραστήριας παρα
γω γής τών μεταλλείων τής Άμ* ρχκής.

—Ό  καθηγητής κ. Σολχάνος, δχευθύνων

τά ς έν Π ομπηία άνασκαφΊς, έδημοσίευ- 
σεν άρτίως σπουδαίαν μελέτην περί τοϋ 
ελληνικού ναού,δστις εγείρεται έν τμ  τρχ- 
γωνχκμ άγορά τής άρχαίας ταύτης πό- 
λεως. Ό  καθηγητής Σολιάνος ύποστιχρί- 
ζει οτχ τ<> οίκο3όμημα τούτο ήτο έλληνχ- 
κής άρχχτεκτονχκής ούχί ϋμως καθαράς, 
άνήκε δέ είς άρχαίαν έποχήν καί εχνε ί 
σως ό άρχαιότερος ναός τής Πομπιιίας. 
Κατά τόν συγγραφέα ό νσός ήν άφχερω- 
μένος είς τόν 'Απόλλωνα καί Ά ρτέμιδα .

— Ό  καθηγητής κ. Σαΐμ έκ Μχλδούρ- 
νη ς έδημοσίευσε νέαν θεωρίαν περ ί έξε- 
λίξεως, έν ή διακηρύσσεται άπολύτως άν- 
τίθετος πρός τάς θεωρίας τοϋ Δάρδχν καί- 
περ ύποστηρίζει τήν έξέλιξιν.

— Ό  διάσιιμος άγγλος κριτικός Ρού- 
σκχν θά έκδώσμ προσεχώς δύο τόμους 
ποιήσεών του μετά πολλών εικόνων.

— Έ ν  τζί «’Ασιατική Έπχθεωρήσεχ», ό 
Σέρνδαλ πρόκειται νά  δημοσιεύσμ π ε
ρίεργον άρθρον περί τής Κυκλώπειου 
Άρχχτεκτονχκής άσιατχκής καταγω γής έν 
Πολυνησίία.

— Νέον φιλολογικόν περχο3χκόν έκδο- 
θήσεται προσεχώς έν Γερμανία. Τό περιο
δικόν, έπιγραφόμενον Uer Zeitegenosse, 
προτίθεται νά καταπολεμήσμ τήν είς τήν 
Γερμανίαν εισαγωγήν ξένων φιλολογικών 
έργων μικρδς άξίας.

— "Ισως δέν είνε περιττόν νά σημεχώ- 
σωμεν δτι ή έν Άθήναχς Γερμανχκή Σχο
λή έλαβε παρά τής τουρκχκής κυδερνή- 
σεως άδεχαν νά ένεργήσμ άνασκαφάς έν 
τφ  χώρω έν ω ήγείρετο ή άρχαία πόλχς 
Μαγνησία παρά τόνΜ ΐανδρον. Ή  πόλχς 
αύτη είνε περίφημος δχά τόν ναόν τής 
Άρτέμχδος, τή ς όποίας πολλά κοσμήματα 
εύρίσκονταχ έν Λούβρω. Αί άνασκαφαί γε- 
νήσονταχ ύπό τή ν  δχεύθυνσιν τοΰ δχδά- 
κτορος Χούμαν.

— Ά πέθανε πρό τχνος έν Ά γίω  Ραφαήλ 
παρά τήν Νίκαιαν ό Άλφόνσος Κάρρ, ό 
γνωστότατος παρ’ ήμχν· έκ τού άρχστουρ- 
γήματος αύτοΰ«'Υπό τάς Φιλύρας» έργον, 
τό όποιον υπήρξε τό πρώτον καί τό τε- 
λειότατον ίσως έξ δλων όσα έγραψε καθ’ 
δλον τόν μακρόν αύτοΰ (3ίον, καί τό ό
ποιον άναφέρεται ώς πραγματικόν έπεχ- 
σόδχον τή ς νεότητός του. Ε κ τό ς  τοΰ έ
ξοχου τούτου έργου τού άποπνέοντοσ ρω- 
μαντχσμόν καί μελαγχολίαν έν μεγίστμ 
ποχκχλία σκηνών καί έν ισχυρά δράσεχ ό 
Κάρρ συνέγραψε πολλά, έξ ών άξχα ση- 
μεχώσεως είναχ αί Σφήκες καί Ταξείδχον 
πέρχξ τού κήποχι μου. Ό  Κάρρ έγεννήθη 
έν Παρχσίοχς καταγόμενος έκ γερμανχκής 
οίκογενείας, ήρξατο δέ τό φχλολογχκόν αύ
τοΰ στάδιον έν τμ  άκμμ τοΰ άγώνος με
ταξύ ρωμαντισμοΰ καί κλασικισμοΰ, έν 
τμ  έποχμ καθ' ήν συνήφθη ή  μεταξύ τών 
δύο σχολών πάλη περί τόν Έ ρνάνην τοΰ 
Βίκτωρος Ούγώ.

Ι Τ Τ 1>ΑίΠ2Α Α
Ό  καθ ιγητιχς:— Λύνασαχ νά μηΰ ε ίπμς 

;πώς ώνομάζετο ό σοφός έκεϊνος, δστχς 
πρώτος άνεκάλυψεν οτχ ή  γή κχνεΐται*

Ό  μαθητής μετά σκέψχν, άνακράζεχ 
αίφνης ώσεί έμπνευσθείς;

— Ό  Νώε! ...
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Τά πλούτη τό ύπέρμετρα δέν είνε εύτυχία.
άλλ' είνε πλούτος άληθής ή ......................

Νά συμπληρωθμ τό δίστχχον.
Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α  1.

’Εστάλη παρά το5Γ· χ. Δ . Λ.
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Σ. Ν. Μ. Φχλχππούπολχν. 'Η συνδρομή 
έκ τού τής «.Ακροπόλεως» έλήφθη, άνα- 
μένομεν τόν κατάλογον τών συνδρομη
τών σας.— Λ. Σ. Μχτυλίνην. Σώματα τών 
νέων συνδρομητών άπεστάλησαν καχ τά 
ίδχκά σας φύλλα, ταχυδρημχκώς σάς έγρά- 
ψαμεν.— Λ. Φ. Κεφαλληνίαν. Τό φύλλον 
τού κερδίσαντος έξαστίχου λαμδάνεχ ή κ. 
Α. Λ. Ά θήναις.— Καν Ε. Π. Α. Μχτυλή- 
νην. Έ νεγράφητε καί σάς άπεστάλησαν 
τά φύλλα.— Π. II. Βαρωσχας. Φύλλα άπεσ
τάλησαν ομοίως· Άκρόπολχν θά φροντι- 
σο)μεν, άναμένομεν τάς ένεργείας σας.— 
Α .Π . Πάτρας. Α γγελία έλήφθη μετά 3 
συνδρομητών καί τοϋ άντχτίμου τή ς συν
δρομής των, φύλλα άπεστάλησαν, εύχα- 
ρχστούμεν.— Α. Κ. Σ. Μ. Μ. Σύρον. Αί 2 
έξάμηνοχ συνδρομαί σας έλήφθησαν,ταχχ -  
δρομχκώς λαμβάνεταχ άποδείξεχς.— Δ. 1. 
Μ. Ζάκυνθον. Τό ποχημάτχόν σαςδημοσχ- 
ευθήσεται, εύχαρχστοϋμεν δχά τήν άποσ
τολήν· άτυχώς τό έτερον τοΰ φίλου σας κ. 
A. Α. άκατάλληλον.— I. Γ. Κέρκχ'ραν. Ί Ι  
μετάφρασχς τών στίχων τοΰ Βερανζέρου 
κακίστη. — Ε. Π. Μάλτα. Άμφότεραχ αί 
συνδρομαί έλήφθησαν, σάς εύχαρχστοϋμεν 
θερμώς δχά τόν είλχκρχνή ένθουσχασμόν 
σας ύπέρ τοΰ «Α ττικού Μουσείου».

(Βασχλχκή Τυπογραφία Ν. Γ. Ίγγλέση.),


