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ΦίΛταζε
Γνωρίζομεν ότι οί πολλοί όλιγώρως εχουσι 

καί περί πάντα μέν τά τοϋ μεσαιωνικοϋ της 
πατρίδος ημών βίου μάλιστα δε περί' τά 
άφορώντα είς τά εκκλησιαστικά πράγματα 
ημών διά τοΰτο προώριζον τάς είς τάς έπι- 
γραφάς τών ναών τοϋ Μυστρά άν’αφερομί- 
νρες έρεύνας μου διά τήν επιστημονικήν Εται
ρείαν, διά τούς ολίγους δασκάλους, όΐτινες 
εχομεν τήν ματαιόσχολων ιδιοτροπίαν νά 
διατριβωμεν καί, άρεσχώμεθα περί τά τοι- 
αϋτα· ’Αλλά πεποιθώς 5 «  οί εύγενεΐς άνα- 
γνώσται τής «; Εβδομάδος» αίρονται -ΰπέρ 
τό πλήθος τών Ελλήνων αναγνωστών, καί 
υκείκων τή φιλική αιτήσει, αποστέλλω σοι- 
βραχυτάτας σημειώσεις. ,

Ό Μυστράς, διά τό πλήθος καί τό ,χάλ- 
;λος τών χριστιανικών μνημείων, μετά τό 
'Αγιον Όρος καί τήν Κωνσταντινούπολή, 
δυναται νά λογισθή ύπιρέχων πάσαν πόλιν 
τών έν Ευρώπη 'Ελληνικών χωρών. Τών εν 
άύτφ μνημείων πέντε είνε τά άξιολογώτατα’ 
ή Άγια Σοφία,ή Περίβλεπτος (Πιρίλεπτη), . 
ή Παντάνασσα (Πεντάνασσα), ό Ά γιος Δη- 
μήτριος (Μητρόπολις), οί Ά γ . θεόδωροι 
*αί ή ‘Οδηγήτρια (τό ’Αφεντικό). Αί έν αυ
τοί.; εικόνες .δέν εί ι βεβαίως πολύ άξιαι 
θέαςδι’ήμάς σήμερον,άλλ’ ένέχουσιν οί ναοί 
κοσμήματα άξια λόγου,μεταξύ δε τών γλυ
πτικών έργων περιεργότατον είνε τό έν τφ  
περ'.βόλψ τής Περιβλέπτου έντεθρονισμέ/ου 
•Ίησοΰ Χρίστου έπιπεδόγλυφον. Άλλ ’ όμως 
.μεγάλης μελέτης ήτο καί Ισται ή αρχιτε
κτονική τών χριστιανικών τρύτων ναών, μά·

λίστα δέ τοΰ τής Παντανάσσης. Ού μό
νον δέ ό άρχιτέκτων άλλά καί ό περί τήν 
ίστορίαν ασχολούμενος ωφελείται έκ τής περί 
αύτά σπουδής. ’Εντός τών πιρισωθέντων 
άπό . τής καταστροφής τής άκμαζούσης άλ
λοτε πόλεως ναών διετηρήθησαν, καίπερ 
έφθαρμέ^άι αί εικόνες αύτοκρατόρων καί με
λών τώ;» αύτοκρατορικών τής Κωστταντι- 
νουπόλεως οϊχων (’ Εμμανουήλ Λάσκαρις 
1445, Μιχαήλ Παλαιολόγος 1448 καί άλ
λοι), καί τό σπουδαιότατου έπιγραφαί, έν 
αίς έξέχουσι διά τό ποικίλου καί μέγιστο» I 
διαφέρον αί τής Μητροπόλεως καί τοϋ ’Α
φεντικού.

Καί τής μέν Μητροπολιτικής έκκλησίας 
τοϋ Άγιου Δημητρίου αί έπιγραφαί είνε άλ· 
λαι μέν έντετειχισμέναι επί τών τοίχων τοϋ 

.ναού, (1302), τών κελλίων (1750) καί δυο 
. κρηνών (1802 καί 1808), τρείς δέ μαχρο- 
τεραι καί σπουδαιότεραι έπί τών μαρμάρινων 
στύλων τών άνεχόντων τήν οροφήν του ναοΰ, 
άναγράφουσαι τά είς τήν Μητρόπολιν άνή* 
κοντά κτήματα, τά εις παλαιοτερους χρόνους 
ΰπό παρθικών, κληρικών καί αρχόντων χα- 
ταπατηθέντα, ΰπό τώ/ μητροπολιτών δέ Νι
κηφόρου (1312), Λουκά (1329 καί 1341) 
καί.Νείλου (1339 καί 1340) άνακτηθεντα 
καί. διά βρεβίων, συνοδικών διαγνώσεων, καί. 
αύτοκρατορικών χρυσοβούλλων βεβαιωθέντα.

- Άλλά τά άξιολογώτατα πάντων είνε τά 
έν τφ  Άφεντικφ. Ό  ναός ούτος, καλούμε- 

.νος, κατά τόν ΙΔΓ αιώνα, Θεοτόκος ή Ό - , 
δηγήτρια τοϋ Βροντοχίου περιέχει, "πλήν άλ·' 
λων, δύο εκατέρωθεν τοϋ νάρθηχοςδωμάτια. 
Έπί τών τοίχων τοΰάριστεράτφ είσιόντι δω
ματίου είνε έζωγραφημένος αύτοκράτωρ έν 
βασιλική στολή,οΰτινος τό πρόσώπονεχει κα
τάκοπη διά ξιφών καί λογχών ΰπό τφνΤούρ- 
κων,καί αδελφός τιςαύτοϋ περιβληθείςτό μο
ναχικόν σχήμα καί .μετονομασθιίς Θεοδώρη
τος, έν άλλη δέ πλευρφ τοϋ τοίχου ό κτή- 
τωρ τής μονής, γονυπετής προσφέρω» τήν 
μονήν εις τήν 'Οδηγήτριαν όρθίαν πρό αύτοΰ 
καί τόν Χριστόν παϊδα άνέχουσαν. Ή στά
σις τοΰ προσφ.έροντος καί ή περιβολή είνε ο- 
μοιοτάτη πρός τήν εικόνα Θεοδώρου, τοΰ Με
τοχιού τήν διά μουσείώσεως πεποιήμένην έν 
τφ  προνάφ τής Μονής τής Χώρας (Καχριέ- 
Τζαμί) ,ϊν Κωνσταντινουπόλει. , ·'

-(Γό δέ δωμάτιον, τό,δεξιά τφ'ιίσιόντι άπό 
τής οροφής μέχρι σχεδόν, τοΰ εδάφους κα
λύπτεται ύπό γραμμάτων. Είνε δέ ταϋτα 
τέσσαρις χρνοόβονΛΛοι Λόγοι τών αυτοκρα- 
τόρων Μιχαήλ Παλαιολόγου τοϋ Α* (1261 
—1282) καί Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοϋ 

Τέροντος (1282— 1328), άντιγεγραμμένοι 
έπί τοΰ τοίχου ύπό άμαθοΰς τίνος καλογήρου. 
Τών χρυσοβούλλων. τούτων λόγων έ πρώτος 
ό ύπό Μιχαήλ τοΰ Μεγάλου. άναμφιβ.όλως 
απολυθείς έχει φθαρή πολλαχοϋ ύπό τοΰ εύ· 
ρώτοςκαί έκ κατακρημνίσεως τοΰέπιχρίσμα·

τος μεγίστης.Άλλ ’ευτυχώς συνεπλήρωσααύ - 
τό έκ τοϋ δευτέρου, άπολυθέντος τφ  1319 
ύπό ’Ανδρονίκου τοϋ Β ' τοϋ Γέροντος έπι- 
κυροϋντος τά ύπό τοΰ πατρός αύτοϋ Μιχαήλ 
επιβραβευθέντα τη μονή τοΰ Βροντοχίου κτή
ματα. Άλλά καί οί λοιποί χρυσόβουλλοι λό
γοι Ιχουσι πολλαχοϋ φθοράς έκ καταπτώ
σεων τοΰ τοίχου, εύρώτος καί άποσβέσεως 
τών γραμμάτων ύπό τήςΰγρασίας ή προσ
τριβής τών τραχέων ίματίων τών μοναχών.

Τά δύο πρότερα κατά χρόνους τών χρυ
σοβούλλων Ιχουσι μακρότερα τών άλλων 
προοίμια περί έλευθεριότητος βασιλικής πρός 
τούς άφωσιωμένους είς τήν θεραπείαν τοΰ 
θείου μοναχούς, διαγράφούσι δέ τάς σχέσεις 
τής μονής πρός τε τούς έν τή Πελοποννήσιρ 
αντιπροσώπους τής κεντρικής διοικήσιως καί 
πρός τούς πατριαρχικούς έξάρχους καί τό 
πατριαρχείον. Περιέχουσι δέ όρους τοΰ τε 
κανονικού καί τοΰ άστικοΰ δικαίου καί. άνα- 
γράφουσιν τά κτήματα τής Μονής τοΰ Βρον
τοχίου ευρισκόμενα κατά πάσαν τήν Λακω
νικήν, τήν Μεσσηνίαν καί τήν ’Αρκαδίαν είς 
τόπους καί χωρία ών τά ονόματα μέχρι σή
μερον σώζονται, οίον Πασσαβάς, Καλογω- 
νια, Άνδροΰσα, Λιγίδη, Ζοΰρτσκ, Μουντρά, 
Πρατσιδάκη, Μαλεβή, Άστρον, Χελμός, 
Μοχλί χτλ. Διασώζεται δέ καί άντίγραφον 
έπί Ινόςτούτων κακώς είκονιζόμενον τής άπό 
τής μεμβράνη; κρεμαμένης χρυσής βούλλας, 
έκ τών( λοιπών τριών δύο μένέκπεσόντων μετά 
τοΰ τοίχου, τοϋ τρίτου . δε περισκαφέντος, 
κλαπέντος καί άγνωστον εις ποϊον ευρωπαϊ
κόν μουσεϊον χριστιανικών άρχαιοτήτων πω- 
ληθέιτος· διότι ώςγνωστόν ήρξατο άπό τίνος 
καφ ή τών χριστιανικών άρχαιοτήτων τιμιω- 
τάτη καπηλεία.

s Ούτως έχουσι τά κατά τάς έπιγραφάς καί 
τά χρυσόβουλλα τοϋ Μυστοά.

Κ . Γ . Ζηειογ

ΕΠΙΣΤΟΛλΙ ΕΞ AdHNfflΝ

; Φ1ΛΑΔΕΑΦΕΙ0Σ ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΝΙΣΜΟΣ

Τ·ξ 27 ’Οκτωβρίου 1891 

Έάν,. φίλε μου, δέν ανήκεις είς τήν τά· 
ξιν τών μακαρίων ίκείνων ανθρώπων, οίτινες 
άπεραντον τρέφοντες εμπιστοσύνην είς τό 
μνημονικόν των σχίζουσι πάν δ,τι άπαξ άνέ· 
γνωσαν, θ.ά φυλάττης ίσως άκόμη τήν έπι* 
στολήν, ήν σοί επεμψα έπί τή eùxatpicp τοϋ 
πέρι8υ τελεσθέντος ποιητικού άγώνος . Α- 
νάγν.ώσον τότε τό ήμισυ αυτής ίνα μέ ά- 
πάλλάξης τοϋ κόπου νά έπαναλάβω τά αύτά.

Καί εφέτος ή αϊθουσα τοϋ Ζάππείου ητο 
εύουτάτη έν σχέσει πρός τό άκροατήριον, 
όπιρ, &> άπετιλεϊτο έξ όλων τών συγχρό-·

* «Έβδομάδος» 1890 φύλλον 24.
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νων ποιητών, ούδ ιΐς την πεδιάδα τής 
Θεσσαλίας θά ήδύνατο.νά χωρήσχι!.

"Ισως το κατά την αύτήν ώραντελού- 
(Λ ίνο ν  μνηρ,όσυνον τού πολυλαύστου ποιη- 
ΤΟυ Κόκκου -δύναται νά χρηβιμεύση ώς δι* 
χαιολογία είς τινας.' Έχρησίμευσεν όμως
τούτο καί ώς διαγνωστικόν "Οσοι παρευ-
ρίσκοντο δεν ήσαν βεβαίως έκ των διαγωνιζο- 
μένων. Διότι τίς ποιητής έχει τόσην στωΐ- 

'  κότητα ώστε καθ’ ήν ώραν κρίνονται τά 
έργα του νά παρίσταται... έστω καί εις- τό 
ΐδικόν του μνημόσυνον ;

Καί εφέτος το μακοόμαλλον φΰλον τό δι' 
ένός βλέμματος δονούν τά? χορδάς πάσης 
λύρα? καί τ.εφόμενον όπως οί άρχαΐος θεοί 
διά κνίσσης.. , άλλ’ έξ ανθρωπίνων καρδιών, 
καί εφέτος διά μια? σειράς καθισμάτων — 
ώ όχι είνε πολύ πεζή ή εκφρασις!— διά μια? 
συστάδος ροδών έχώριζε την περιπόθητου δά
φνην άπό τών διαφόρων γλαστρών, αϊτινε? 
την άνεμενον.

"Όπισθεν ακριβώς τών κυριών ησαν κατά 
σειράν τεταγμέναι αί δαφνηφόροι γλάστραι 
τη? παλαιάς εσοδεία?, οί βραβευθέντις τού- 
τέστιν άλλοτε, όντες νΰν έκτο? διαγωνισμού 
κατά την θέλησιν τού άθλοθέτον είτε όπω? 
στεφθώσι μέ την πάροδον τού χρόνου όλοι 
έκ περιτροπή? οί Έλληνες, ή διά νά κα- 
ταργηθή τό παλαιόν σύστημα τών δαφνο... 
κομείών.

Σοί έγραφον, φίλε μου, πέρυσι περί τή? 
χρησιμότητος τών διαγωνισμών τούτων, 
άλλ’ ουδέ λέξιν άνέφερον περί τή? χρησιμό
τητα? τών κριτών, καθότι ό κ. Πρόβελέγιος 

• νέαν χαράξας όδόν, μέ είχε κάμει νά λη
σμονήσω την σκολιάν εκείνην, έφ’ ή? τυπι
κότατα ¿βάδισαν σχεδόν οί κατά τούς Βου- 
τσιναίου?. προγενέστεροί του. Τούτ’ αυτό 
ήλπιζον καί παρά τού κ. ’Αγγέλου Βλάχου, 
τού είσηγητού τή? σήμερον. ’Αλλά μάταιαι 
αί ελπίδες".μου.

Χωρίς λοιπόν νά διεκδικώ τόν τίτλον χρι- 
τψ: χραων, θά σοί εκθέσω τά? επί τής κρί- 
σεώς του παρατηρήσεις μου, βασιζόμενος εις 
την. έχεμύθειάν σου καί... εις τό άπαραβία- 
στον τών επιστολών.

Δεν ενθυμούμαι ποιος είπεν, ότι οί άνω- 
τέρας διανοίας άνθρωποι θεωρούνται συνή
θως κακοί, διότι έκεΐ όπου πά.ς άλλος ούδέν 
σφάλμα, ούδέν γελοίον διακρίνει,' τό άμεί- 
λικτον αύτών ομμα διακρίνει τόσα καί τόσα.

Τόν ορισμόν τούτον φαίνεται ότι έχουσιν 
ώς σύμβολον τής κρίσεως πάντες οί παρ’ ή- 
μϊν κριταί καί. . . . θέλουν νά φαίνωνται 
κακοί, διά-νά θεωρώνται άνωτέρας διανοίας 
άνθρωποι.

Καί διά νά φαίνωνται-κακοί τί κάμνουσι. 
Παραλαμβάνουσι τόν μετά φόβου πίστεως 
καί αγάπης θέτοντα τά έργα του—καλά ή 
κακά — ΰπό τήν κρίσιν δικαίας καί άξιο,πρε- 
πούς ώς νομίζουσιν αρχής καί. . . καί μουν- 
τζαλώνουσι μέ ολίγην μελάνην, τήν μύτην 
του διά να γελάσφ ό κόσμος. Δανείζονται 
από, τήν μιμικήν σχήματά τινα καί συνοδεύ- 
ουσι δ ι’ αύ.τών τάς άτυχεστέρας ιδέας του 
διά νά τάς καταστήσωσι γελοία?· χωρίζουσι 
τούς στίχους, ένός ποιήματος εϊςάρτίους καί 
χωλούς, θέτουσι δε τούς τελευταίους μόνον 
εις δρόμον. Καί ποϊος θά ίδή πέντε χωλούς

συνοδοιπορούντας καί δεν θά ύπομιιδιάση; 
Χάριν μιας άνευφημίας, ίνα παραγάγωσιν 
έντύπώσιν, ή όπως δί&νθίσωσι λόγους έ» 
στερημένους ιδεών, έπιδεικνύουσι πομπωδώς 
τού ένός άτυχούς τήν πληγήν ή τού άλλου 
τήν άπό φύσεως δυσμορφίαν καί στρέβλωσιν! 
παρόμοιοι πρός' τούς έν παραπήγμασιν Ικ- 
θέτοντας τά εκτρώματα τής φύσεως άντί ο
λίγων κερματίων. ’Εκμεταλλεύονται τέλος 
πάσαν -αδυναμίαν, παν ελάττωμα ΐνα πω- 
,λήσωσι πνεύμα, όπερ άγοράζουσί τινες ¿στε
ρημένοι ούχί διά τήν άξίαν του άλλά διά 
τήν αξίαν τής θέσεως εξ ής πωλείται.

"Ήλπιζον, φίλε μου, ότι μέτήν άποστρά- 
τευσιν τών κριτών τής παλαιάς σχολής τήν 
διάδοσιν τώννεωτέρων ιδεών καί . . . τού κα
θημερινού τύπου οί προκροδσται ούτοι τής 
κριτικής-θά έξηλείφοντο- 6 κ. Βλάχος όμως 
διέψευσε τάς ελπίδας καί έμοΰ καί άλλων 
πολλών.

"Αν όμωςώς κριτής ήστόχησε βαδίσας τήν 
πεπατημίνην, ώςπολυμαθής, εύφυής καίδια- 
κεκριμμένος λόγιος έ κ. Βλάχος ίκανοποίησεν 
ήμάς διά τού ωραίου προοιμίου του άναβι- 
βάσας έπί στιγμήν τό πνεύμα ήμών άνω τού 
συνήθους υλικού βίου καί όδηγήσας εις σκο
πιάν, άφ ’ής, έπιδεικνύων τήν έν γένει ποι
ητικήν βλάστησιν, έξέφιρε συγκινητικόν πα- 
ράπονον κατά τού υλισμού τού καταδικά 
σαντος αυτήν άντί νάαύξάνγ καί χλοάζη 
όσημέραι, τουναντίον ν ’ άραιούται καί κι- 
τρινίζη ώσεί εΰρισκόμεθα έν τφ  φθινοπώρφ 
ήμεΐς, οί καί έν τφ  χειμώνι τής δουλειάς 
ίδόντες άνθισμένανς μυγδαλιαίς εκτοτε δέ έλ·
πίζοντες καί ποθούντες τό έαρ τό ποιητικόν.*

Οίδιεκδίκούντες τήν δάφνην 'εφέτος ήσαν 
κατά δέκα όλιγώτεροι τών περυσινών, τού- 
τέστι 29, εάν δ’ εξακολούθηση ή έκπτωσις 
αΰτη, έλπίς υπάρχει νά διαγωνισθώσι μετά , 
δύο Ιτη μόνον 9 όσοι σχεδόν έκρίθησαν καί ι 
έφέτο.ς άξιοι λόγου διότι 21  συλλογαί έτέ- 
θησαν έξ αρχής ε’κτός μάχης. Έκ τών λοι
πών 8  ή Καρύιά χανμένη έχαρακτηρίσθη ώς 
μονότονος καί μονόχορδος θρήνος άνιών μάλ
λον ή συγκινών.Οί Αστέρες, έκ 6 8 8 δίστιχων 
δίκην εγκυκλοπαιδικού λεξικού, περί πάσης 
ύλης καί παντός αντικειμένου πραγματευο 
μένων, ώς ενδεείς ποιήσεως, ώς «αυχμηρά 
έρημοςής τήν αμμώδη κοινοτοπίαν ούχί σπα· 
νίως ποικίλλρυσιν άκανθαι νοημάτων αινιγ
ματωδών καί διεστραμμένων», εκτός όλιγί- 
στών εξαιρέσεων. Τό συρτάρι μου ώς πρω
τόλεια νέου μή στερούμενου ποιητικής εύ- 
φυ.ίας άλλ’ αρχαρίου κτλ.

Έδώ ό εισηγητής ήνοιξε μεγάλην παρέν. 
θεσιν περί ποιητικής γλώσσης, ώ; προοίμιον 
τής κρίσεως τών επομένων συλλογών. ’Εν
θυμείσαι τί σοί έγραφον πέρυσι κακίζων άλ
λην πάρέκβασιν τού κ. Προβελεγίου θέλον- 

'τος ναι καί καλά νά χρίσν) τήν δημώδη, ώς 
μονάρχην τής ποιήσεως ; Τού κ. Βλάχου ή 
παρένθεσις ύ’ϊήρ^* κατά πολλά άντίθετος_ 
κατά πάντα δέ όοθοτέρα·' Κατεδειξε τά 
πολλά δικαιώματα τής καθαρευούσ/.-ς,παρε.- 
δέχθη δέ καί τά ¿λίγα τής δημώδους άλλά" 
τής άγνής τής άληθοΰς· όχι τής ερμαφρό
διτου εκείνης, ήν έκαστος πλάττει κατά- τό' 
δοκούν άνομοίαν'πρός τήν τού άλλου, άντι-

φάσκουσαν δέκαί πρός έαυτήν κάποτε. °Όχι 
τής τεινούσης νά μεταβάλη τόν Ιλληνικόν 
Παρνασσόν είςπύργον Βαβέλ πλήρη ποιητών, 
ών έσύγχισεν ό Θεός τάς γλώσσας!

”0  κ. Κλέων Ραγκαβής έγραφέ ποτε, ότι, 
δέον, προκειμένου περί γλώσσης, νά έκπλύ- 
νωμεν τά αρχαία μάρμαρα'άπό τού επικά- 
θίσαντος διά τών χρόνων πηλού κάί νά τά 
συμπληρώμεν διά γύψου έν άνάγκνι. Ούτω 
ή δημώδης θά έπανέκτα μέρος τής άρχαίας 
λάμψεως. "Αλλοι λέγουσιν άκριβώς τό έναν- 
τίον: Εύρίσκομεν εν άγαλμα χωρίς μύτην, 
άλλά ώραΐον μίαν λέξιν δηλονότι παράφθα- 
ρεϊσαν. Νά πάρωμεν όλα τά άρτια άρχαϊ«., 
αγάλματα καί... νά τοϊς κοψωμεν τήν μύ
την ! Ιδού πώς θά συντελεσθή τής δημώ
δους ή έπικράτησις-..

Υπάρχει όμως καί τρίτη τις άΐρεσις πα
ραδοξοτέρα, ήν θά καλέσω, «φίλε μου, α ί· 
ρεσιν τής σαλάτας».Αύτή άνεκτικωτέρα καί 
.άγάλματα χωρίς μύτας δέχεται, καί μέ μύ· 
τας, καί με δύο μύτας,καί μέ τήν κεφαλήν ' 
κάτω καί μέ. τούς πόδας έπάνω καί τάνά- 
παλιν. Αυτήν τήν αΐρεσιν ιδίως ήλεγξεν ό 
κ. Βλάχος επιτεθείς καθ’ όλων τών ύποψη- . 
φίων Δαντών. Καί έκλεισε τήν παρένθεσιν.

Οί Στίχοι ¿Λτύθεροι ΙχαραΛτηρίσθησαν 
ώς έργον Δόν Κιχώτου κατ’ άνεμομύλωυ 
παλαίοντος, άμφιβολου δέ, διανοητικής κα- 
ταστάσεως... Τά ’Αγάπης Λόγια ώς Ιχοντα 
μέν αίσθημα καί τρυφερότητα άλλά καί σύγ- - 
χυσιν πλειοτέραν. Τό Μανζίϊον τής ψαχής ■ 
ώς άκατάστατον φαντασιοκόπημα καί νόθων 
φράσεων κυκεών. Τά δύο τελευταία μόνον 
εύρίσκουσι μικράν χάριν: Ό χαθρέπτης τοό .
Πύργον καί ή θάΛασσα. Τό πρώτον, καίτοι ] 
σκιαζόμενονύπό-προλόγου φαντασμαγορικού, 
ομιχλώδους, ξενικής εμπν.εύσ.εως, έχει καθα- 
ρώς έλληνικήν τήν επιβολήν καί τήν ΰπόθεσιν 
καί έν πανοράματι επιδεικνύει ώραίας εικό
νας τού' πρό τής επαναστάσεως έλλ.βίου, άς 
ό ποιητής φαντάζεται ότι βλέπει εντός τού 
κατόπτρου του. Ή δέ θάΛαοσα, συλλογή, 
λυρικών θαλασσίων ποιημάτων, έχει άγνήν 
τήν έ^πνευσιν,όμάλούςτούς στίχους καί άνά- · ;,3 
παριστ? μετά πολλής τέχνης καί επιτυχίας 
τό κάλλος τής θαλάσσης, τάς ιδιοτροπίας, 
τήν τρικυμίαν,άλλά μάλλον τήν γαλήνηντης.

Μολονότι δε καί τής ΘάΛάσσης ή ποιό- 
της δεν έθεωρήθη άξια βραβείου, έν τούτοι; 
οΐ κριταί,ΰπείκοντες εις τόν ρητόν τού αγώ- 
νος όρον,άπένειμαν εις τόν ποιητήν μεν αυ
τής τό χιλιόδραχμον γέρας,καί τήν δάφνην, < 
τόν ποιητήν δέ τού Καθρίπτον έπήνεσαν.

Ότε κατά τά είωθότα ήνοίχθη τό διλτίόν 
τού στεφθέντος ποιητού τής θαΛάοσης, πάν
τες μετ’ έκπλήξιω; ήκουσαν όνομα τέως ά
γνωστον—τό τού Νίκου Δαμιανού. Έστρά- 
φησαν, άνεζή^ησαν, άλλ ’όπως καί πε'ρυσι ού- 
δείς έπάρουσιάσθη.Κατόπιν εγένετο γνωστόν 
ότι κατοικεί ούτος έν Σύρφ καί ότι είνε νε- 
αρώτατος. Είθε, φίλε μου, ν’άποβή ουτος ο 
ποιητής τής Ελληνικής θαλάσσης, ήτις μεθ’ 
όλας τάς ποιητικά? καλλονάς, τά θέλγητρα 
καί τάς συγκινήσεις της; ουδέποτε άπέκτησε 
ποιητήν άξιον τού μεγαλείου της.

ΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
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| Καιρός ! Καιρός ! ήχεϊ τό κέρας- κυνηγοί
ρ τήν ειδικήν στολήν των φέροντες, πρωΐ-
| πρωί Ιππεύουν ήδη· οί ώκύπαδες
I χοροπηδώσι σκύλλοι Εις τό περίπτερον
ι; . Ιφάνη ό πυργοδεσπότης· στήν όσφύν 
ι τήν χεϊρα θέτει κ ’ Ιπιθεωοεί τό παν*
1 τό πρόσωπόν του έξ εύχαριστήσεως 
ρ κ®1 αξιοπρέπειας λάμπει Ιν ταΰτφ.
\ Βραχεΐαν φέρει βλοΰζαν, εις τήν ζώνην του
I ξιφίδιον, φιάλην εις τόν κόλπον του
ί. ρωμίου πλήρη, έξ όρειχαλκίνης δέ 

άλύσεως άνηρτημένην σάλπιγγα.

Μέ νυκτικήν καλύπτραν, μέ μαντήλιον 
: λεπτόν κεκαλυμμένη μόνον, μ ’ οφθαλμούς
Γ άκόμη υπναλέους, θεωρεί μ’ οργήν
ί άπό τού παραθύρου τήν συνάθρΆσιν,
; τόν θόρυβον τών κυνηγών, ή σύζυγος.
; ’Ιδού τόν ίππον δίδουν είς τόν σύζυγον,

αύτός δ ’ ίππεύων, πρός αυτήν άναφωνεϊ :
" «Νά μή μέ περιμένιρς» καί αναχωρεί.

? Περί τά τέλη Σεπτεμβρίου, ή ζωή
ί εις τό χωρίον είνε πληκτική· πηλός,
; κακοκαιρία, φθινοπώρου άνεμος,
} λεπτή χιών καί λύκων ώρυγμοί. Άλλά
* καιρός κατάλληλος διά τούς κυνηγούς !
ι Τήν μαλθακότητα αγνοεί ό κυνηγός 
? εις τ ’ ανοικτά πεδία καταυλίζεται, 
ί παντού κατά τάς νύκτας καταφύγιον
! ευρίσκει' βλασφημεί, υβρίζει, βρέχεται
¡· καί ευωχείται είς τήν καταστρεπτικήν
\ αυτήν επιδρομήν του.

I Ά λλ ’ ή σύζυγος
ι. τ ί πράττει άρα μόνη είς τόν οικόν της
ί· έν απουσία τού συζύγου; Μή πολλά;
ί. δέν έχει ασχολίας; Είς τά ; χήνάς της
• τροφήν θά δώσγι, πρέπει νά άλατισθοΰν
' οί άμανίται. γεύμα είς τόν μάγειρον

νά παραγγείλη καί είς τό υπόγειον 
νά ρίψγι βλέμμα- τής οίκοδεσποίνης δέ 
τό βλέμμα είνε άναγκαΐον πανταχοΰ: 
άμέσως τούτο θά παρατηρήσω τι.

; Ή ήρωί; μας, κατά δυστυχίαν (ά,
; νά δώσω τ ’ όνομά Της έλησμόνησα !

Ό  σύζυγός της τήν ώνόμαζεν άπλώς 
- .Νατάσσαν, άλλ’ ήμείς θά όνομάζομεν 
ί αύτήν Νατάλιαν Παύλοβναν), ουδέποτε
? ..ένη,σχολείτο εις τά τής οικίας της 

καθήκοντα, διότι είς τόν πατρικόν 
δεν άνετράφη οίκον, άλλ’ οίκότροφος 
είς τήν σχολήν τής μετανάστιδος Φαλβάλ.

. ’Ιδού αυτή είς τό παράθυρον. έγγύς· 
βιβλίον ανοικτόν εμπρός της έχουσα 
τόν τέταρτον τόν τόμον αισθηματικής 
μυθιστορίας: "Ερωτες ΈΛίζης χαΐ 
'Άρμάνόοο, κλασικής καί λίαν παλαιάς 
μυθιστορίας, εκτενούς, μακροσκελούς,
Ιξόχω; ίκτενούς, κοσμίας, ηθικής·

Ε Β Δ Ο Μ Α Σ

χωρίς ρωμαντικάς περίπλοκά;.
Ή  Ναταλία Παύλοβνα, με προσοχήν 
μεγάλην άνεγίνωσκεν εις τήν άρχήν, 
άλλά μετ ’ ού πολύ έφείλκυσεν αύτήν 
είς τό παράθυρον συμβάσα συμπλοκή 
μεταξύ τράγου κ’ ένός σκύλου τής αυλής, 
καί τούτο άρκετά τήν άπησχόλησε. 
Παιδάρια τινά έκιϊ έκάγχαζον 
’Ινδιάνοι έν τφ  μεταξύ είς τήν αύλήν 
κραυγάζοντες\ενΘίμως εν’ «λέκτορα 
βρεγμένον ηκολούθουν· νήσσαι τρείς έντός 
τού ύδατος έλούοντο- διήρχετο 
τήν ρυπαράν αυλήν γυνή. τ  άσπρορρουχα 
’ς τόν τοίχον νά κρεμάση· ήδη ό καιρός 
επί τά χείρω έ’κλινεν έπέκειτο 
χιών... έξαίφνης κωδωνίσκος αντηχεί.

Ό ζήσας είς τήν έρημον τήν θλιβεράν 
έπί μακρόν, αύτός γνωρίζει βέβαια 
όπόσον συνταράσση τήν καρδίαν μας 
άπομεμακρυσμένος ηχος κώδωνος.
Μή φίλος τις επιβραδύνας έρχεται, 
συνάδελφος τής ζωηράς νεότητος ; .. .
*Ημήπως είν’ εκείνη ίσω ς;., ώ θ ιέ !
Ιδού εγγύτερον, εγγύτερον σφοδρώς 
πώς πάλλει ή καρδία! Πλήν σιμά, σιμά, 
ό ήχος φέρεται, έξασθενεΐ... κ ’ εύθύ; 
σιγ^ όλοτελώς τού όρους όπισθεν.

Περιχαρής ή Ναταλία Παύλοβνα 
έγένετο τόν ήχον άμα ήκουσε 
κ ’ εις τόν εξώστην έδραμε· παρατηρεί 
καί βλέπει όχημα δρο.υαίω; προχωρούν 
πρός τήν αντίπεραν τού ποταμού άκτήν 
παρά τόν μύλον, έφθασε ’ς τήν γέφυραν· 
ιδού —ιδού, τωόντι ίδώ έρχεται... 
άλλ’ όχι, δεξιά έστράφη... "Έπειτα 
παρατηρεί, καί μικρού δεϊν τά δάκρυα
άνεβλυσαν. Έξαίφνης όμως  ώ χαρά!
—κρημνώδης δρόμος— έκλινε τό όχημα. 
«Βασίλη! Φίλιππε! Τίς είνε; τρέξατε! 
Έν'όχημα είνε έκεΐ. Είς τήν αύλήν 
άμέσως νά τό φέρετε' τόν κύριον 
νά έλθω είς τό γεύμα προσκαλέσατε.
Ά λλ ’ είνε ζωντανός ;... νά μάθης πήγαινε' 
όγλήγορα!

Ό δούλος Ιτρεξεν εύθυς.
Ή  Ναταλία Παύλοβνα μετά σπουδής 
λυθέντα βόστρυχον λαμπρόν άνέδεσεν, 
έφόρεσε μαντήλιον, άπέσυρε 
διευθετήσασα τό παραπέτασμα, 
καί αναμένει: Άλλά πότε ώ Θεέ !
’Ιδού, ά, έρχοντ’ έπί τέλους έρχονται. 
Έσπιλωμένον, ώς έκ τής μακράς αύτού 
οδοιπορίας, τεθραυσμένον, πί.θιμον, 
τό όχημα τό σύρουν, όπισθεν δ ’ αύτού 
χωλαίνων νεαρός αύθέντης επιται.
«Allous, courage!» ό Γάλλος υπηρέτης του 
τφ  λέγει, μή άπελπιζόμενος ποσώς.,. 
Άφίκοντο ιδού εις τό περίπτερον, 
ιδού είς τόν προθάλαμον εισέρχονται.... 
Ένόσψ ήδη ιδιαίτερον αύτφ 
δωμάτιον Ιτοιμασθή καί άνοιχθούν 
αί θύραι κατά πλάτος· ό Ριχάρδος δέ 
;ένόσ<ρ θορυβεί καί ό αύθέντης του 
ζητεί νά ένδυθή, —ας είπωμεν ύμΐν 
τίς ούτο;; Είν’ ό κόμη; Νούλην, άνθρωπος, 
έλθών εκ ξένης, ένθα Ισπατάλησε 
τήν μέλλουσαν περιουσίαν του. Έντός

τής δίνης τού συρμού. Ώς τερατώδες τι 
θηρίον εαυτόν είς τήν Πετρούπουλιν 
νά έπιδείξτρ ήλθε' μέ προμήθειαν 
άπειρων φράκων καί ζιλέτων, μανδυών, 
κορσέδων, ριπιδίων, πίλων, περονών, 
χρωματισμένων ρινομάκτρων πλησμονήν, 
διόπτρων, καί περικνημίδων άβυσσον 
τής ώρας, μέ τό φρικαλέον τού Γυιζώτ 

. βιβλίον, μέ μικρόν τετράδιον αισχρών 
γελοιογραφιών, μέ τή; παρισινής 
αυλή; τό ύφος, μέ τό νέον σύγγραμμα 
τού Βάλτερ-Σκώτου. μέ τήν νέαν ποίησιν 
τού Βερανζέρου, μέ τήν μουσικήν τού Πέρ 
καί τού Φοσσίνη, καί λοιπά.

Ή τράπεζα 
έτοιμη ήδη είνε. Άνυπόαονος 
προσμένει ή οικοδέσποινα· άνοίγεται 
ήθύρα καί ό κόμης μας εισέρχεται. 
’Εγείρεται ή Ναταλία Παύλοβνα 
μικρόν καί εύγενώς διαπυνθάνεται 
τά κατ’ αύτόν, τίς είνε,; πόθεν έρχεται ; 
ό ποΰς αύτού πώς έχει ¡ «Τίποτε σχεδόν !» 
ό κόμης άποκρίνεται. Έκάθησαν 
περί τήν τράπεζαν" ιδού αύτός ώθεΐ . 
τό κάθισμά του πρός αύτήν καί άρχιται 
ή ομιλία. Τήν Ρωσίαν βλασφ-ημεί 
καί απορεί πώς είνε δυνατόν νά ζή 
κανείς είς τούς χιόνας τη;· πολύ, πολύ 
διά τούς Παρισιού;θλίβεται. «Καί πώς 
έχει τό θέατρον πηγαίνει; »-Λυπηρόν! 
άπωρφανώθη. Ό  Ταλμά, όλοτελώς 
κωφός, έξασθενεί, καί ή κυρία Μάος 
άλλοίμονον ! γηράσκει. “Ομως ό Ποτιέ,
Ο μέγας ο Ποτιέ, καί μόνος συγκρατεΐ 
τήν δόξαν τήν προτέραν παρά τ.φ λαφ.
«Καί ποίος είνε τού συρμού ό συγγραφεύς;»
— Ό Δ ’ Άρλινκούρ χι.' ό Λαμαρτίνος πάν

τοτε.
«Καί παρ ‘ήμϊν, αυτούς μιμούνται σήμερον». 
—Τί λέγετε, αλήθεια; Κ αίπαρ’ ήμΐν 
λοιπόν ό νοΰς άρχίζη ν ’ άναπτύσσηται;
—Νά δώση ό θεός νά φωτισθώμεν! «Πώς 
φορούν τήντάλιαν;»—Λίαν χαμηλά’σχεδόν, 
σχεδόν μέχρι. . .  . ’Ιδού έως έδώ. Pardon, 
Συγγώμην, τόν διάκοσμόν σας, άφετε 
νά ίδω μάλιστα . . . .  Ταινίαι, ριούς έδώ, 
καί κόσμημα έκεΐ, τά πάντα τού συρμού.
« Εφημερίδα τού συρμού λαμβάνομεν.»
— Ά , ά ! , . . αλήθεια, θέλετε ν’ άκούσητε 
ώραίον βωδεβίλ; — Κι' ό κόμης τραγωδεί. 
«Μά, κόμη, φάγετε, παρακαλώ».-Μερσί, 
Ιχόρτασα ...........

’Εγείρονται" ή νέα οικοδέσποινα 
είς άκρον είνε εύθυμος, ό κόμης δέ, 
τούς Παρισίους λησμθνών ολοτελώς, 
τά κάλλη της θαυμάζει. Έπλησίασεν 
ή νύξ, χωρίς νά εννοήσουν έξαλλος 
ό κόμης ή ν  τό βλέμμα τής ώραία; μας 
ότέ μέν ητο ευμενές, καί ουμπαθές, 
ότέδ’ έταπεινούτο αίφνης άφωνον.
’Ιδού καί μεσονύκτιον. 23τόν πρόδομον 
ό υπηρέτης ρέγχει ήδη πρό πολλού, 
ωσαύτως πρό πολλού ό γείτων πετεινός 
¿κραύγασε' τήν σιδηράν σανίδα του 
ό φύλαξ τύπτει’ ήδη είς τήν αίθουσαν 
τά φώτα τών κηρίων άπεσβέννυντο.
Ή Ναταλία Παύλοβνα εγείρεται :

3



4 Ε Β Δ U Μ Α Σ

«Καιρός 1 Καιρσ? αί κλίναι άναμένουσι.- 
σάς εύχομαι,ώ κόμη, ύπνον έλαφρόν 1 . . .» 
Άδημονών εγείρεται ό τρυφερός 
κ’ ερωτευμένος κόμης, καί την χείρά τη; 
άσπάζεται. Άλλά ή φιλαρέσκεία 
ιδέτε, που δεν φθάνει ; Ά  τον πειρασμόν-!- 
— θεέ συγχώρησε την.!. — έσφιγξ’ έλαρρώς. 
τού κόμητος τήν γεϊρα.

Άπεκδύσασα 
τήν Ναταλίαν Παύλοβναν ή δούλη τη; 
Παράσσα, ΐσταται ένώπιον αυτής.
Ή δέ Παράσσα αύτη, είνε, φίλοι μου, 
ή εκ των απορρήτων τεχνασμάτων της 
συνένοχος καί φίλη. Ράπτει, πλύνει, καί 
ειδήσεις μεταφέρει, άλλά καί ζητεί 
τα παλαιά αύτής ενδύματα- προς δέ 
με τόν αύθέντην άτακτιΐ, πρός δέ 
καί τόν αύθέντην της κακίζει, άναιδώς 
πρός τήν κυρίαν ψευδομένη, τώρα δέ 
τή διηγείται σοβαρώς του κόμητος 
τάς πράξεις όλας- δέν άφίνει τίποτε — 
τις οιδε,νά τά μάθη πότ! έπρόφθασεν- 
άλλ’ επί τέλους ειπεν ή κυρία της ;
«Άρχει άρκεί, μ ’ έζάλισες!» κ ' έζήτησε 
τόν κοιτωνίτην καί καλύπτραν · έπεσε 
κε’ άπέπεμψεν αΰτήν.

Μέ τήν βοήθειαν 
τού Γάλλου υπηρέτου εν τώ μεταξύ, 
κ ι’ έ κόμης ήδη έξεδύθη εντελώς.
Έζήτησε σιγάρον πριν κατακλιθή.
Ό κύριος Ριχάρδος έφερεν αύτφ 
φιάλην, λύχνον, άργυροΰν ποτήριον, 
σιγάρον, ξυπνητήριον, καί άκοπον 
άκόμη μυθιστόρημα.

Εις τήν στρωμνήν 
κατακλιθείς, διέτρεξε τόν Βάλτερ-Σκώτ 
«πιπολαίως, πλήν τού κόμητος ό νους 
άλλου προσηλωμένος ήτο' ταραχή 
αύτόν κατείχε. Σκέπτεται : ειν’ αληθές, 
δ τ 'έ ιμ ’ έρωτευμενος; Καί άν είμαι, τ ί ; . . .  
Άοτ'εΐον είνε' καί έν τούτοι; άριστον ! 
Φρονώ ή  οικοδέσποινα μέ άγαπφ.
Καί εσβέσε τό φώς ό Νούλην.

Πυρετός
κατέλαβε τόν κόμητα ανυπόφορος- 
νά κοιμηθή δέν δύναται- ό σατανάς 
διά βεβήλων ερεθίζει σκέψεων 
τά έν αύτφ αισθήματα. Ό ζωηρός 
ό ήρως μας, άναμιμνήσκεται θερμώς 
τά εύφραδή κ ’ αιμύλα βλέμματα 
τήν αρκετά..στρογγυλήν κ ’ ευτραφή όσφύν, 
τήν γυναικείαν πράγματι κι’ εύχάριστόν 
φωνήν,τήν τού προσώπου ζωηρότητα, 
τό κάλλος, τής Νατάλιας Παύλοβνα; 
τό άκρον του αβρού ποδός αναπολεί- 
άναμιμνήσκεται ότι ή χειρ αύτής 
ργ.θύμως περιέσφιγξε τήν χεϊράτου- 
έκεί ό βλάξ, έκεί νά μείνη ώφειλε, 
χωρίς νά άπωλέση τήν περίστασιν,— 
άλλά καιρός ύπάρχει έτι. Βέβαια 
γΐ θύρα εινε τώρα ανοικτή. — Εύθύς, 
αμ’ έπος, εις τούς ώμους του πολύχρωμον 
λαμβάνει κοιτωνίτην, κ ’ εις τά σκοτεινά 
εν κάθισμ’ άνατρέπων, εμφορούμενος 
μ ’ ηδυπαθείς ελπίδας, διευθύνεται 
πρός Λουκρητίαν, άλλος Ταρκουένιος, 
τά πάντα έτοιμος νά πράξη.

Ούτω πως 
ενίοτε, είς γάτος πολυμήχανος, 
παραμονεύων νά συλλαβή μύν τινα, 
λαθραίως σύρεται άργά καί προχωρεί 
τά δμματα καυ,μύων, καί συστέλλεται, 
είς κρύπτην ενεδρεύει, τήν ούράν κινεί, 
τών ληστρικών αυτού ποδών τοός όνυχας 
εκτείνει, κ ’ αιφνηδίως τόν ταλαίπώρον 
αρπάζει μύν.

Πλανάται είς τά σκοτεινά 
0 κόμης, τήν όδόν ευρίσκει ψηλαφών, 
έκ πόθων φλογερών βασανιζόμενος.
Συνέχει μόλις τήν άναπνοήν αύτοΰ ■ 
καί τρέμει μη πρόσκρουση αίφνής που.' 
’Ιδού, ιδού τήν θΰραν έπλησίασε- 
τό μήλον θλίβει έλαφρώς τό χάλκινον 
του κλείθρου- νά ύπογωρή σιγά σιγά 
ή θύρα άρχίται* αύτός παρατηρεί:' 
άνάπτει μόλις ό λαμπτήρ καί άμυδρώς 
τόν θάλαμον φωτίζει- ή οικοδέσποινα 
κοιμάται ήρεμος, ή υποκρίνεται 
τη* κοιμωμένην.

Είς τόν'θάλαμον αύτός 
εισέρχεται, διστάζει, άποσύρεται — 
καί αίφνης.., Ιπεσε ποό τών ποδών αύτής. 
Εκείνη... Ήδη — άς μοί έπιτρέψωσιν 
αύτό τής Πετρουπόλεως αί δεσποιναι, 
όποιαν φρίκην ή Νατάλια Παύλοβνα 
ήσθάνθη οιαν ήνοιξε τούς οφθαλμούς— 
καί ας άποφασίσωσι τ ί ώφειλε 
νά πράξη.

Ή Νατάλια Παύλοβνα 
τόν κόμητα παρατηρεί. Ό ήρως μας 
δι’ αισθημάτων περιχέει τρυφερών 
αύτήν, καί πρός τό κάλυμμα τήν τολμηράν 
νά τείνη θέλει χεΐρά του. Και κατ’ άρχάς,
έπεσκοτίσθη ή διάνοια αύτής...........
άλλ’ αίφνης συνελθοΰσα, μ ’ ύπερήφανον 
όργήν (άλλ’ ίσως καί έκ φόβου), ράπισμα 
κατέφερε σφοδρόν είς τόν Ταρκύνίον :
Ν αι! ράπισμα, άλλά όποιον ράπισμα ! 
Έκόρωσεν ό κόμης Νούλην έξ αίδούς, 
τήν ύβριν ταύτην ύποστάς· έκ φοβερά; 
λυσοά άγανακτήσεώς' τί έκβασιν 
θά είχε τούτο άγνοώ- άλλ’ ευτυχώς 
κυνάριόν τι υλακτούν, άφύπνισε 
τήν υπηρέτριαν Παράσσαν παρευθύς.
Τά βήματα αύτής 5 κόμης ήκουσε, 
καί καταρώμενος τό οίκημα αύτόν, 
τήν δύστροπον αύτήν Νατάλιαν Παύλοβνα; 
εύθύς έτράπη είς έπαίσχυντον φυγήν.

Πώς τό.έπίλοιπον διήλθον τής νυκτός, 
Παράσσα, κόμης, οικοδέσποινα, αύτό- 
άφίνω, νά,τό φαντασθήτε σείς· εγώ 
σκοπόν δέν Ιχω νά έπέλθω αρωγός.

Ό  κόμης έγερθεί; πρωί σιωπηλώς, 
ενδύεται ραθύμως, τούς ροδίνους του 
χασμώμενος επιμελείται όνυχας, 
τόν λαιμοδέτην δένει μέ άμέλειαν 
καί δι ’ ϋγράς στεγγίδος τού; βοστρύχους του 
τούς ούλου; δέν λειαίνει. Τί νά σκέπτηται ; 
τίςοίδεν άλλ’ίδού τόνπροσκαλοϋν στότέϊον 
Τί ώφειλε νά πράξη ; Τήν άπόκρυφον 
οργήν του, τήν αισχύνην του ΰπερνικών 
πορεύεται.

Εκείνη δέ. ό πειρασμός, 
το βλέμμα ταπεινούσα μετά σκώμματος 
καί δάκνουσα τά χείλη της τά ερυθρά, 
άρχίζει συνδιάλεξιν, περί ένός 
καί άλλου. Τεθορυβημένο; κατ’ άρχάς, 
άνέκτησεν ό κόμης θάρρος βαθμηδόν, 
και μέ μειδίαμα άπαντ£. ,Ήμίσεια 
παρήλθεν ήδη ώρα, καί ό φίλο; μας 
με χάριν αστεΐζεται πολλήν, καί δή 
ερωτευμένος ίσως εινε. "Εξαφνα ' 
άκούουν θόρυβον είς τόν προθάλαμον. 
Εισέρχονται. «Νατάσσα, χαΐρε!»

ΝΑΤΑΛΙΑ

'Α , Θεέ!
ό σύζυγός μου, κόμη. Φίλε μου, ιδού 
ό κόμης Νούλην.

ΣΥΖΥΓΟΣ  

Χαίρω, χαίρω. Τί καιρός 
ελεεινός! Έκεί.είς τού σιδηρουργού 
τό όχημά σας εινε ήδη έ'τοιμον.
Νατάσσα! είς'τόν λαχανόκηπον έκεί 
εφόνευσα ενα λαγόν. Ποιος είν ’ εκεί ; 
ρακήν ! παρακαλώ σε, κόμη, γεύθητι- 
μας ήλθ’ άπό μακράν; Θχ.γευματίσητε 
μαζύ μας!

ΚΟΜΗΣ 

Δέν ήξεύρω βιάζομαι.
Σ ΓΖΥΓΟΣ

Άρκεί.
έγώ δέ σάς παρακαλώ νά μείνετε- 
πολύ θά εύχαριστηθοϋμεν, μείνατε! 
Ά λλ ’ άθυμος ό κόμης, τάς ελπίδας του 
άπάσας άπώλέσας τέλος, θλιβερώς 
άνθίσταται- Ό δ ’ υπηρέτης του Πικάρ 
πιών ποτήριον ρακής, τόν μάρσιππον 
αρπάζει. “Ηδη έπί του οχήματος 
οί δούλοι τό κιβώτιον προσδένουσι.
Τό όχημ’ αναμένει ήδη έτοιμον 
καί ό Πικάρ τά πάντα έθεσεν εντός 
αύ^οΰ μετά σπουδής. Ό κόμης έφυγε. . . . 
Καί ούτω έτελείωσεν ό μύθος μας-, 
πλήν δύο έτι λέξεις άς προσθέσωμεν.
“Οταν μακράν εύρίσκετο τό όχημα, 
τά πάντα είπ’ έκιίνη πρός τόν σύζυγον.

Κ ι’ είς όλους έγεινε γνωστόν, τού κόμητος 
τό ανδραγάθημα. Άλλά πλειότερον 
παντός, τις νά Ιγέλασε ; Μαντεύετε ;
Ό σύζυγος ; Ά ,  όχι βέβαια αύτός- 
έκεϊνος λίαν προσεβλήθη μάλιστα" 
εκείνος είπεν ότι ήν άνόητος 
καί βλάξ ό κόμης, καί παιδάριον, καί άν 
τό ήθελε, διέτασσε τούς δούλους του 
νά μαστιγώσωσιν αύτόν- τούς κύναςτου 
ήδύνατο ν’ άφίση νά συλλάβωσι 
τόν κόμητα.

Έγέλοσεν... ό γείτων των 
ό Λύδην, γαιοκτήμων νεαρώτατος, 
έτών τριών καί είκοσι.

Νΰν, φίλοι μου, 
δικαίως πάνυ δύναται τ ι; νά εϊπή, 
άκόμη καί είς τάς ημέρας μας πισταί 
κ ’ ενάρετοι ότι υπάρχουν σύζυγοι.

(Έ* τού Ρωσικού)
Α· Γ. ΚθΝ2ΤΑΗτ£«Ι0ΗΕ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

Σ Τ .

0 ΠΟ Τ Α ΜΟ Σ  Χ Β Α Σ Μ

Ομοιάζω τώ άμερικανιχώ πτηνφ Humn 
όπερ ουδέποτε αναπαύεται- καθώς εκείνο διά 
τού αίθερος, ούτω καί έγώ διά τήςάτμαμά- 
ξης ή τού άτμο.πλοίου άλλάσσω διααονήν 
καί κατοικίαν.

Ήδη εύρίσχομαι έπί τών οχθών τού u.t· 
γαλοπρεπούς Χώδσωνος,—τού Ρήνου τού
του τής ’Αμερικής. Τό πρό έμοϋ θέαμα ει· 
νε τοσούτον Ιξοχον καί μαγευτικόν ώστε ό 
καλαμος μου αδυνατεί νά το περιγράψη. 
Φαίνεται ότι,

Ή φΰσις, ώ ; xexi παραγγελίαν 
θ ίοδ , ίπλασεν svra !9a  Si' άγγέλονς χαχοιχίαν, 
έχχενώσασα είς δλον χδν ώραΐον χίπου χοδχον 
τάς άφθονους χάριχάς ττ,ς, χών θελγτ,χρων χης χ6ν

[πλοδχον.

Οσα δέ ά τ 'η  χήν φΰσιν ίλαβεν αύχίι ώς δώρον 
χά άντεπισχρέφει πάλιν ώς ευγνωμοσύνης φύρον, 
τούς λαμπρούς χρωμαχισμοώςχης είς χύυίλσρύν αιθέρα, 
τούς εύώδεις στεναγμούς της είς χόν εύμενϊ, άέρα.

Άπειροι ¿δώ χαθρέπχαι τής θαλάσσης χατοπχρίζουν ' 
τών βουνών χά πέριξ ύψη, χαί μέ τούτων χρωματίζουν 
τ ά ; βαιράς τήν μειδιώσαν πεδιάδα τών ΰδαχων, 
οσαχήν ϋδέμ  τής Έω βρέχουν μέ τά  χύμαχάτων· 
äv δέ ζεφυρύς τ ις  φεύγων θάλασσαν ή  γήν περάση, 
χ ήτδνχρύσταλλον τού πύνίου τον χυάνεον συνθλάοη, 
ή  ΐξ  είανθέμων δένδρων χινά άνθη άναρπάση 
τότε πόσον γλυχύς είνε ! έφυορος χαί άνθοσμίας, 
πανταχοδτήν δρόσον φέρει, πανχαχοδ χά; ιύωδίας Ι(α^

Η Αμερική δέν στερείται ωραίου ου
ρανού, καίτοι οί κάτοικοι αύτής έκθειάζουσι 
τοσούτον τούς ούρανού; τής Ελλάδος καί 
Ιταλίας. Εν γένει όμως τό κλίμα είνε αυ

στηρόν, ενίοτε δέ καί άνυπόφορον.
Εινε αληθές ότι δέν ύπάρχουσιν αί όμί» 

χλαι τού Λονδίνου, άλλ’ ή ατμόσφαιρα είνε 
λίαν ιδιότροπος καί ασταθής μεταβαλλο- 
μενη άπό ψυχρά; είς θερμήν, καί άπό ξη
ρά; εις ύγράν.έν βραχυτάτψ χρόνω. Ουδ ’ 
αυτοί οί ιθαγενείς δύνανται νά συνηθίσω^ 
τάς συνεχείς ταύτας μεταβολάς, καί πολ- 
λοί πίπτουσι θύματα τής φθίσεως. «Συχνά-

ό απαίσιος εκείνος άνεμος, όση; 
ούδέν καλόν φέρει είς ούδένα.» Τούτου ένε- 
κεν οί κάτοικοί είσι λίαν προσεκτικοί πρ̂  
τό ενδύεσθαι, άποβλέποντες μετά πρ0(Τ0χ^ί 
είς τά θερμόμετρα, ατινα ώς καί τά βαρό
μετρα, είσίν έν μεγάλη χρήσει, κατά πολύ 
εκτιμώμενα.

Πολλάκις έρρέθη, ότι τό Αμερικανικόν 
πνεύμα επηρεάζεται ύπό τής άσταθείαςταύ- 
της τού κλίματος- άλλ’ επειδή ό έθνικέςγ«- 
ρακτηρ. τών 'Αμερικανών υπάγεται είς τήν 
σικαιοδοσιαν τού καλάμου τού Δίκενς,περ,ο· 
ρέομαι εις τά τής περιηγήσεώς μου.

Είνε σχεδόν άπίστευτον, καίτοι αληθές. ■ 
οη παρηλθεν ολόκληρος έκατονταετηρίς, 
αφ ης ο Καβωτ άνεκάλυψε τήν Β. ’Αμε
ρικήν, πριν η 0 ποταμός Χώδσων γίνη γνω
στός. Εινε αληθές, ότι ,ό Βοραντζάνος τολ- 
μ»ρος καί νοήμων Φλωρεντινό; θαλασσο-

{«) Ο Γ κ ι β ο ΰ ρ .  μ-τάφρ. Λίχατϊρ. Κ. Δοσίυυ.

πόρος,εν τή 1 αλλική ύπηρεσι :̂, κατέπλευσεν 
εν τοϊ; στενοί; αυτού κατά ιτό 1524, καί 
περηγραψεν αύτόν ώς μέγαν ποταμόν’ καί 
βαθύν κατά τό στόμιον αυτού, δέν έπεχεί- 
ρησεν όμω;  ̂ νά προχωρήση περισσότερον, 
καίτοι, ώς άπαντες οί θαλασσοπόροι τής ε
ποχής αυτού, άπεπειράτο νά εύρη βραχείαν 
πρός^τάς ’Ινδίας όδόν. Έπί τέλους ό ήρωϊ- 
κός άλλ’ άτυχή; πλοίαρχος Χώδσων, είς 
τών περιφημότερων άνδρών τής ναυτική^ 
Αγγλίας, μεθ’ ένός μόνου πλοίου, ή Ήμΐ- 

σέΑηκς,^τόλμησε νχ ποιήση εκδρομήν μέ- 
χρι τών απωτερω μερών τού ποτααοϋ, καί 
την 19ην Σεπτεμβρίου 1609 ήγκύοοβόλησε 
προ; το μέρος τής έν λόγερ πόλεως. πρός 
εκπληξιν τών αυτοχθόνων 'Ινδών. Έκ:οτε 
Ικ τού ονόματος- τού Χώδσωνος άπεκλήθη 
Ο περίφημο; ούτος ποταμός τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών. ’Ακριβώς δέ μετά δύο Ικα- 
τονταετηρίδας τό πρώτον άτμόπλοιον ΚΜο- 
μωττ, μιτέφερε τόν Ροβέρτον Φούλτωνα είς 
τά ίχνη τού Χώδσωνος !. . .
, Έ πί τών ΰδάτων τού ποταμού τούτου 
έγενετο ή πρώτη απόπειρα τής άτμοπλοίας-' 
ικτοτε μόλις ήμίσεια παρήλθεν έκατονταε- 
τηρίς καί ήδη χιλιάδες πυροσκάφων δια- 
τρέχουσιν  ̂αύτόν μετ ’ εκπληκτικής ταχύτη- 
τος. Η ’Αμερική δύναται εύλόγως νά’ όνο- 
μασθή ή χώρα τού άτμού.

Είνε εύκολον νά διαπλεύση τις τούς με
γάλου.; αύτής ποταμούς τούς' όρμητικώς 
ρέοντας ώς τόν Μισσησίπην, τόν Μισσούρην 
και τόν Άγιον Λαυρέντιον, όπότε άπομα- 
κρυνηται τών ττηγών των- τουναντίον 5μωί 
συμβαίνει, όπόταν αναπλέη αυτούς. Τούτο 
έγε'νετο γνωστόν άπό τών πρώτων τής πεί
ρας διαβημάτων εν χώρ?-, ε“νθα ή φύσις ή- 
θελησε νά έπασχολήση τό άνθρώπινον πνεύ
μα πρός τάς τέχνας καί τάς ε’φευρέσεις.ή δέ 
δυσκολία αύτη ύπήρξεν ή αφετηρία τής έ- 
φευρεσεως τού πρώτου άτμοπλοίου. Δέν 
υπήρξε στεΐρον δυστυχημάτων τό επίπονον 
διάστημα, κατά τό οποίον ή επιμονή ¿τε
λειοποίησε τή« τόσον επωφελή άπάση τή 
ανθρωπότητι Ιφεύρεσιν. Άλλά τού Φούλ- 
τωνος το σύστημα, ¿μπρος καί πάκτοτι ¿μ
προς, διευκολύνει τήν συγκοινωνίαν τών 
συμπολιτών του μετά τών άπομέμακρυσμένων 
χωρών τού παλαιού κόσμου. Ήδη ό μέγας 
’Ωκεανός διασχίζεται ύπό άτμοπλοίων όλων I 
σχεοον τών έθνών. Τό σχέδιον δέν πιριωρί- 
σθη μονον έν τή θαλάσση, άλλ’ επίσης καί 
εντή ξηρ?·_ χιλιάδες δέ λευγών διατρέχον- 
ται νυν έν άτμού ταχύτητι.

Ο ποταμός Χώδσων παριστά τινας τών 
ωραιότερων καί γραφικωτέρων σκηνών έν τώ 
κόσμφ. ̂  ’Αμέσως άνωθεν τής Νέας Τόρκη'ς 
η θέα είνε μαγευτικωτάτη" όταν άναπλέο- 
μεν τόν ποταμόν αί έκατέρωθεν δνθαε ό- 
ψούνται σχεδόν καθέτως έκ τού ύδα'τος έπί 
εκατόν πόδας ή περισσότερον, καί ώς επί τό 
πλείστον είσί κεκαλυμμέναι μέχρι τής κο
ρυφής εκ δένδρων. Αιφνίδια τις στροφή έν 
τφ  «ο?*μώ αποκλείει τήν θέαν πανταχόθεν 
καί τό ύδωρ φαίνεται περικεκλεισμένον έν- 
τος κυκλου λόφων εστεμμένων ύπό πιτύων 
ων αί σκιαί άντικατοπρίζοντά.ι έπί τής.διαυ· 
γοΰς αύτοΰ ε’πιφανείας. Καί τέλος, ¿ν£ 
πάσα Ιξοδος φαίνεται κεκλεισμένη,, οί λό-

φοι αίφνης όπισθοδρομούσι καί ατραπός έξ 
ύδατος παρίσταται πρό τών οφθαλμών η
μών έπί τινα μίλια.

Εκατέρωθεν τών οχθών υπάρχει οΰ μό
νον φυσική καλλονή, άλλά καί ίστορικαί α
ναμνήσεις. Τό Φίρτ-Λή καί Φόρτ Ούάσιγ- 
κτων, οί Γιώγκερς καί Δώββ-Φε'ρρυ, τό 
Βέρπλανκ-Πόϊντ καί Στώνη - Πόιντ, καί 
αλλα επίσης περίδοξα μέρη άνακαλούσιν έίς 
τήν μνήμην τού περιηγητού τά ϋπέρ τής 
τής ελευθερίας ήρωικά κατορθώματα τών 
Αμερικανών....

Εν τούτοι; τό ήμε'τερον άτμόπλοιον !·  
φερεν έπί τών νώτων αύτού πλήθος πολύ, 
έξ ού άλλοι μέν μετέβαινον είς τά λουτρά 
τής Σαρατόγας, άλλοι δέ είς τόν καταρρά- 
κτην  ̂ τή; Νιαγάρας, όπως διελθωσι τάς 
θερμά; ήμέρας τού καλοκαιριού. Ίστάμε- 
νος όρθιο; καί περιεργάζόμενός τάς χλοεράς 
καί μαγευτικά; όχθας τού Χώδσωνος, ή- 
κουσα φωνήν προσκαλούσάν μέ νά λάβω 
θέσιν εν κύκλω άπαρτιζομένφ έκ μιάς πρε- 
σβύτιδο; καί τριών νεανίδων, αιτινες ήρ- 
ξαντο έρωτώσαί με μετά περιεργείας.

Η περιεργεια τών Αμερικανών ώνομά- 
σθη πολλάκις ασθένεια τού χαραχτηρός τω ν  
αλλα μακράν τού νά θεωρήσω αύτήν, ώς 
τοιαύτην, εξ εναντίας τήν νομίζω ώς τό 
μέσον, δι ου αποδιώκομεν τήν μελαγχο
λίαν και καθιστάμεθα κοινωνικώτεροι, όπό
ταν αύτη άναπτύσσηται έν ώρ<>: καί θέσει 
καταλλήλψ- όπόταν όμως ύπερπηδώνται 
ασυστόλως τά όριά τη; καί ό περιηγητής 
ύποβάλλεται είς τάς φορτικά; ¿ρωτήσεις 
καί λεπτολόγους εκείνα; εξετάσεις τών ξέ
νων, αύτη δέν εμπνέει αισθήματα μεγάλης 
συμπάθειας ούδέ ύπολήψιως.

Τοιουτοτρόπως καί έγώ αύτός εύρέθην 
είς δυσάοεστον θέσιν, εξεταζόμενος ύπό τών 
έν τφ  άτμοπλοίφ κυριών- ,ερριψα δέ πέριξ 
μοο βλέμμα Ιταστικόν καί έχάρην ' καθ ’ υ
περβολήν μή άνακαλύψας ούδένα έφημερι- 
δογράφον. Μαθοϋσαι δέ όπ ήμην άγαμος, 
με έξέλαβον ώ ; Morta, όνομα όπερ πολ
λοί τών συνταξειδιωτών μου επιδιώκουν 
μετά ζήλου, αλλ οπερ, έγώ πάντοτε άπερ- 
ριψα μετά περιφρονήσεως, θεώρών αύτό ώς 
ανάξιον ανθρώπου δυναμενου νά σκεφθή καί 
Ιχοντος νά πράξη σπουδαιότερόν τι.

Είς τήν Θήραν τών λεόντων1 έν μέν τοϊς 
όρεσιν ασχολούνται οί άνδρες, έν δε ταΐς 
πόλεσιν αί γυναίκες- τό δέ βραβεϊον έπί τέ
λους συνίσταται είς ενα κλωβόν... τόν συ
ζυγικόν. Τό γήρας μόλις δύναται νά χρη- 
σιμεύση ώςάσυλονκατά τών επιθέσεων τών 
τρυφερών τούτων άμαζόνων καί ό γηραιός 
περιηγητής δύναται μόνον νά περιέλθη τόν 
κόσμον ολόκληρον ανενόχλητος, εκτός έάν 
τά θυλάκιά του έκπέμπουδι τόν ήχον εκα
τομμυρίων, άτινα άποκαθιστώσιν αύτόν καί 
νεαρόν καί εύάρεστον μελλόνυμφον.

— Κύριε, μοί λέγει μία έξ αύτών, εύα- 
ρεστήθητε νά μάς δώσητε ειδήσεις τινάς 
περί Ελλάδος.

— Ευχαρίστως άπήντησα.
— Αί γυναίκες τών Αθηνών εινε ώραΐαι;
— Βεβαίως, ύπέλαβεν ή έτέρα, άφοΰ 

Τοσούτον έξυμνήθησαν ύπό' τού Βύρωνος," 
οστις _ τοσαύτας έλαβεν . έμπνεύσεις έκ της
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ίεράς εκείνης γής τ ις  Παλλάδος. Άνέ- 
γνωσα όλα τά ποιήματα τού Βύρωνος. Έν 
τφ  Τζάιλδ Χάρωλδ ύπάρχουσι στροφαί, αί- 
τινες ώς φρονώ είσίν ώραιόταται. Ό πρός 
την Ελλάδα ερως τον ύπήρξ* διακαίστα- 
τος. Καί έν τφ  Γκιαούρ ύπάρχουσι μέρη, 
άτινα θεωρώ υπέρτερα πάντων. ΠόσΟν ω
ραίοι είσίν οί στίχοι :
Τών αεγάλων άνορων μ-ήτερ, κλεινή χώρα τώνάνδρείων 
5πβ των βουνών τά ΐντρ α  ησο μέχρι των -πεδίων 
προμάχων ¿λευθερίας, είτε δόξη* μαυοωλίίον, 
νεχροθήχη ήμιΒέων!. . . .  (*)

Έκ τών ολίγων τούτων ΐνόησα, ότι ή 
νεάνις είχε ποιητιχήν καρδίαν τό 3έ εφεξής 
τής συνομιλίας ήμών άπέδειξεν οτι έκέκτητο 
άκριβή γνώσιν του ‘Ομήρου, Σαιξσπήρου, 
Δάντου, Βύρωνος καί άλλων επίσης μεγά
λων ποιητών.

'Η γραία εν τούτοις, τακτοποιούσα επί 
της ρινός αύτής τά όμματούάλια καί ρί· 
πτουσα επ’ εμέ διαπεραστικόν βλέμμα, ήτο 
χαρίεσσα καί φιλομειδής ώς είκοσαέτις νεάνις.

— Άρκέσθητε, λέγει, κύριέ μου,εις ταύτα 
περί τών ποιητών, καί ιίπέτε μοι, παρα
καλώ, ποιαν ιδέαν «σχηματίσατε περί τών 
’Αμερικανίδων ; Χ

■—Ή  απάντησες είνε δυσχερεστάτη, ά- 
πήντησα.

— Δεν θεωρώ τό ζήτημα τοσούτψ πο 
λύπλοκον, λέγει, έπανορθοϋσα τά όμματο- 
ϋάλια αύτής.

Έπρόκειτο κυρίως νά άποφανθώ συγχρί- 
νων τάς ’Αμερικανίδας πρός τάς γυναίκας 
τής Ελλάδος καί ’Ανατολής.
, — Αί κυρίαι, τή λέγω} είνε λεπτότατου 
άντικείμενον συζητήσεως· άπαρεσκομαι δε 
νά ενδιατρίβω επί τού αντικειμένου τούτου· 
ένίλόγψ δεν επιθυμώ νά έκφράσω γνώμην 
ύπάρχουσι τόσοι άλλοι άφιερώσαντες ολό
κληρον αύτών τον βίον εις τάς περιγραφάς 
τών θελγήτρων τού ωραίου φύλου, μάλιστα 
δε εγράφησαν ολόκληροι τόμοι Ποιήσεως, 
ήτις κατ’ Ιμέ ούδέν άλλο είνε ή στιχουρ
γία άνευ τής υψηλής καί Ινθουσιώδους ε
κείνη; έμπνεΰσεως τών μεγάλων αισθημά
τω ν  άφόϋ όμως επιμένετε σάς έκφράζω την 
γνώμην μου. Τό ώραίον φύλον έν Έλλάδι 
καί πρό πάντων έν Ιωνία υπερτερεί κατά 
την ώραιότητα πολύ τού ’Αμερικανικού, καί 
ό ύμίτερο; Πάουαρς, έν τφ  έπαινεθέντι αυ
τού εργω έν τή έκθέσει τού Κρυστάλλινου 
Π'αλατίου είχεν ύπ ’ όψιν την Ελληνικήν 
προτομήν....

Την στιγμήν ταύτην μάς διέκοψαν δύο 
έλθόντες κύριοι· έγώ δέ εύρον ευκαιρίαν νά 
αποχωρήσω εις μίαν τού άτμοπλοίου γω
νίαν, καί ήρχισα άναγινώσκων «Τάς τελευ
ταίας έπιστολάς τού ’Ιακώβου "Οοτις». 
Μετ ’ όλίγας- στιγμάς προσήλθεν ή ποιηιιχήτ 
χαρδίον εχουσα νεαρά Άμερικανίς καί ιδού- 
βα βτι άνεγίνωσκον Ίταλιστί μοί λέγει :

—  Πόσον άγαπώ τήν ’Ιταλικήν, φρονώ 
ότι είνε ή γλυχυτέρα τών γλωσσών, παρα
καλώ άνάγνωσον όλίγας γραμμάς.

Έγώ δέ τυχαίως ήνέωζα τήν 9δην σε
λίδα χαί άνέγνωσα :

«PeΓseguίtaLe οοα ΙΑ νβπίΑ ί νοβίτί
{') Μ ετάφρίΆ ίκ,Κ . Δο«ίου. - — ___

persecutor!. Ε poiché non potete oppri- 
merli, mentre viveno, eó pugnali, op- 
primeteli almeno con 1’ obbrobrio per 
tatti i secoli futuri. Gludicherete 1’ Eu
ropa vívente, e la vostra sentenza illu- 
minerá le genti avvenire»·

"Ητοι: «Καταδιώξατε διά τή ; αλήθειας 
τούς εχθρούς υμών. ’Επειδή δέ είνε αδύνα
τον όπως καταβάλητε αύτούς ζώντας διά 
τών όπλων, έπιρρίψατε επ’ αύτούς τό όνει
δος καί τήν αισχύνην άπίντων τών έπιόν- 
των αιώνων. Κρίνατε τήν ζώσαν Εύρώπην, 
καί ή άπόφασις υμών θά διαφωτίσνι τάς 
έπερχομένας γενεάς».

— Δύο ποιητάς, λέγει ή δεσποινίς Νέλ- 
λυ, ήγάπησα περισσότερον τών άλλ.ων, τόν 
Δάντην καί τόν Βύρωνα. Ό  τελευταίος 
μάλιστα ήγάπα τούς "Ελληνας υπερβολικά· 
πολλάκις προέτρεψεν αύτούς πρός ανάκτησιν 
τής έλευθερίας των :
Έγιρθήτε ! ΙγερθήτεΙ άνυχτήοατε γιννβίως
τήν γήν ταύτην, τής ίπο ίας είνε άφθαρχον τό κλίες.
Είς τήν τέφραν τών -προγόνων είΐρατέ τινας σπινθήρας 
x*t όνάψατ’ εις τά  στήθη ένθουσιααροΰ κρατήρας, 
ό φιλόπατρις άν π ίση είς τήν μάχην τών αιμάτων, 
όνομα θά άποχτήση φοβερόν ώς τ ’ όνομά των, 
αιωνίως τών τυράννων τάς ψυχάς κατασπαράττων, 
εις τά^τεχνα του θ άφήοη δόξαν καί Α κ ίδ α  τόσην, 
ώ ιτε  άντ ί τή ς δουλείας θάνατον θά προτιμώσιν.
’Αφού ή  έλευθερία άπαξ πόλεμον χινήση, 
μάχονται τά τέενα όταν δ πατήρ των τελευτήση.
2ό Ε λλάς,τού λόγου μάρτυς’ τής λαμπρός σου ιστορία; 
αί σελίδες άναγγέλουν... (α)·

Πρίν ή ή Άμερικανίς άποπερατώστ, τήν 
πλήρη πάθους καί αισθήματος απαγγελίαν 
τών ωραίων τούτων στίχων, ό συριγμός τού 
άτμοπλοίου άνήγγειλεν ήμϊν τήν εις Τάρ- 
ρυταουν άφιξιν. Ή πολυθέλγητρος Νέλλυ 
τείνουσα τή< χείρα όπως μέ άποχαιρετήσγι, 
ήρώτησεν S.» ήμην "Ελλην Έπτανήσιος.

—  Ναι, είπον αύτή.
—  Έάν ή μνήμη μου δέν μέ άπατά, ή 

Επτάνησος διατελεί υπό τήν Βρεττανικήν 
προστασίαν.

— Δυστυχώς  άπήντησα.
—  Αί ! φίλε μου, λοιπόν είσθε δούλος.
—  Βεβαίως, ένόσψ ή Πατρίς μου δια- 

τελή ύπό τούς όνυχας τού Αγγλικού λέον- 
τος.... Έγώ όμως δέν άνέχομαι τήν δου
λείαν, διά τούτο

■'Liberta, νο  cercando, ch’ é s i cara 
Come sa  chi per Iei v ita  rifiu ta .»

Ή το ι:
«'Λευθεριά ’πάω ζητώντας 
'Πούνε τόσψ άκριβή,
’Πρ3 γ ι’ αύτήν όποιος τήν ξέρει 
Ά καρνιέτα ι τήν ζω ή . »

—  Καθ’ ήν δε στιγμήν έπρόκειτο νά ά- 
ποβιβασθώ τού άτμοπλοίου ήκουσα αύτήν 
λέγουσαν πρός τάς φίλας της, αΐτινες νυν 
ήλθον πρός σύνάντησίν της,

—■....... "Οχι, ούδέποτε θά ακολουθήσω
ξένον, ούτινος ή πατρίς κείται 5,000 μι
λιών μακράν τής ίδικής μου,ένθα ξένη γλώσ
σα λαλείται, καί ένθα μάλιστα ή Βρεττα- 
νική τυραννία στιγματίζει τό ΰπερήφανον 
μέτωπον τών Ιονίων.
.^[("Εκεται τό Ζ’ ΙίέροςΙ Γ . Δ. Κ .

(α) ‘ Ο Γ X ι α ο ύ ρ. Μετάφρ. Αίχ Κ. Αοαίου.

< 'Λ «ό«πασμ*)

[Έχ τού ώραίου έργου, δι’ οΰ δ χ . £ουρής ,άναδει- 
χνύεται χαριέστατος φιλόσοφος χωρίς νά «αύη  ών χαί 
δ ¿παράμιλλος Φασουλής, άποσπώμεν τό μέρος, έν ύ  
ζητήαας χαί τυχών παρά τού Ηεφιστοφελή νά γ ίν η . . .. 
γέρων... μετάνοεϊ).

I
’Ιδού λοιπόν έγώ ! ... 
κατήντησα ό τάλας 
αρχαίος Μαθουσάλας 
καί τρέμω καί ριγώ-

Κι’ ενφ πυρέσσων χείμαι 
θαρρώ στήν γην πώς είμαι 
πρίν γίνη φώς καί σκότος 
κ ι’ ό άνθρωπος ό πρώτος.

Παρήλασαν έμπρός μου 
ώ ; λάμψεις καί σκιαί 
Βασίλεια τού κόσμου 
κ ι’ αιώνων γενεαί.

Είδα τό σκυλολόγι 
τοσοότων πεινασμένων, 
καί τόν Άδάμ νά τρώγγι 
τόν άπηγορευμένον.

’Στάς φλόγας τών Γομόρων 
νομίζω πώς εκάην, 
κ ι’ είδα τόν αίμοβόρον 
καί θηριώδη Κάϊν.

’Στήν πρώτην καταιγίδα 
εκείνην τών θνητών 
καί τήν άγίαν είδα 
τού Νώε κιβωτόν.

Κι’ έγώ ούρανοβάμων 
’στόν Καύκασον έδεθην, 
καί ’στής Κανά τόν γάμον 
με φράκο παρευρέθην.

Μ ’ έτύφλωσεν ή άμμος 
τής παλαιάς Σαχάρας, 
καί είχα γίνει μάμμος 
’στόν τοκετόν τής Σάρας.

Είδα ώς εν φαινόμενον 
έκ τών πολύ σπουδαίων 
καί τόν Περιπλανώμενον 
εκείνον Ιουδαίον,

Είδα νά κόψγι Χάρο; 
τού Λάβαν τάς γυναίκας 
κ ι ’ επήγα ώς κουμπάρος 
’στους γάμου; τής Ρεβέκας.

Προσέκλινα τό γόνυ 
’στήν πτήσιν του ’Ικάρου 
χ ι  ’ είδα καί τό σαγόνι 
εκείνου του γαϊδχρου,

Πού ό Σαμψών φουχτόνων 
’στάς σιδηράς του χεΐρας 
διέσπειρε τόν φόνον 
εις Φιλιαταίων σπείρας.

&πχχυνα με ρρώσεν 
τής κόπρου τού Αύγείου 
χι ειδα την πρώτην πτώσιν 
τού πρώτου Υπουργείου.

Είδα μυθώδη κέρδη 
χωμένα σέ λαγούμια, 
κ ι’ αύτόν τόν Ψευδοσμέρδη 
πρίν καταντήση μούμια.

Διέμεινα ’στήν νήοον 
τού πλάνου Ροβινσώνος, 
άλλ’ είδα καί τόν Κροϊσον 
νά ψήνεται άπόνως.

Ξεκούφανα μέ σείστρα 
■θεούς κι ανθρώπους γαύρους, 
κ ι’ είδα τήν Όθωνίστρα 
με τούς Μεγαλόσταυρους.
Επαιξα ’λίγη πρέφα 

μετά τού Μαθουσάλα, '  

* Γ  είδα τήν Γενοβεφα 
είς τά  βουνά πηλάλα .

Σοφούς χαί μάγους ’βρήκα 
στήν πρώτην των σπουδήν, 

καί μες ’στόν φούρνο ’μπήκα 
τού Χόντζα Νάστραδδίν.
Εφαγα σιναγρίδα 
στό σπήτι τού Λουκούλου, 

καί τήν Μαρκόλφα είδα 
μετά τού Μπερτοδούλου.
ΤρεΕς νύχταις είχα μείνει 
•φρουρός μέ φλέγμα κρύον 
σάν πήγε ’στήν ’Αλκμήνη 
ό Ζεύς ώς Αμφιτρύων.

Τρείς νύχταις ’στό ποδάρι 
νά μάθω τί συμβαίνει, 
βαστώντσς τό φανάρι 
τού πάλαι Διογένη.

Κι’ ύστερα τόν μαγκούφη 
τόν ειδα εις συμπόσιον 
να πίν/) μονορούφι 
τό νέκταρ τό άμβρόσιον.

Τόν Πάρι μέ τής Χάραις 
τόν ’πρόφθασα παιδάκι 
νά παίζη τής κουμπάραις 
καί τό δαχτυλιδάχι.

Είδα τόν Χονδροκώστα 
ώς δήμιον τών σκύλων, 
καί νά γενή κομπόστα 
πής Έριδος τό Μήλον.
Είδα τό ενα κ ι’ άλλο, 
τέλος κΓ άρχήν δέν ’βρίσκω, 
κι αν δέν σταθώ θά βγάλω 
σπυρί ’στόν ούρανίσκο.

Καί όμως ένφ πλέον 
ε’σάπισα παλαιών

εις τής ζωής τήν πάλην,
τό γήρας τό μισώ 
καί θέλω καί λυσσώ

νά γίνω νέος πάλεν.

ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΜΟΡΡΙΣ
( ϊχ ια γρ α φ Ε α )

[Τά άχάλουθον περίεργον χαί άξιανάγνωβτον άρθρου, 
πραγματευάμενον περί του έξόχου ίγ γλο υ  ποιητού 
Ο ύΑλιαμ Ηόρρ« Αρίνχμεν άξιου μεταφράβεω«, πεπει- 
«μένοι ότι οί άναγνώβται ήμών εύχαρίβτως θά μάθωσί 
τινα  χα'ι περί τού συοτήματο; τών ιδεών, αΐτινες άπό 
τινων έτών χαταστδσαι τοΟβυρμοΰ, νέμονταιτάς άνε- 
πτυγμένας τάξεις έυ Ά γγλίφ  δήλα Ϊή  περί τή ς οχολης 
των χαλουμίυων « ί β θ η τ ι χ ώ ν ή π ρ ο ρ α φ α η λ ι -  
τ ώ  ν , τώνφερόντων άχρατον βαυμασμθν «ρδ: τά ϊργ* 
τών χαλλιτεχνών τών άχμαβάντων πρό τού Ραφαήλ],

Κόσμος πολύς είχε συνέλθη πρό τεσσάρων 
ή πέντε έτών είς τινα τών οδών τού Λονδί
νου, εν φ ορθιος επί τού πεζοπατίου, ασκε
πής την κεφαλήν, πιριβεβλημένος μακράν 
στενήν çsdtyxozar Ιβόα καί έχειρονόμει ά- 
νήρ τις μικρόσωμος, αλλ’ εύπαγής, εχων τό 
χρώμα τού προσώπου έρυθρόν καί λαμπρούς 
στρογγύλους οφθαλμούς, κυανού; ώς ό χά- 
λυψ. Μη κατορθών νά ϊσταται ακίνητος πε- 
ριεφερετο απαύστως, η  δέ αφθονία τών χει
ρονομιών του έκράτει εις διηνεκή, ούτως εί- 
πείν, σάλον τό σώμά του. Ή πυκνή ύπο- 
πόλιος κόμη του έκυμάτιζεν ώς χαίτη καί 
άλλοτε μέν ύψωνε τήν πυγμήν του, άλλοτε 
δέ Ιφερεν είς τό στόμα καπνοσύριγγά τινα 
έκ ξύλου μελανός. Δ ι’ όλης τής δυνάμιως 
τών ισχυρών του πνευμόνων καί διά τής 
φωνής έκείνης, τής διατόρου καί έπιτετη- 
δευμένης, ήν κρίνουσι καθήκον οί "Αγγλοι 
να προσλαμβάνωσιν, οσάκις πρός τό κοινόν 
όμιλώσιν, ο έξ υπογείου ούτος απόστολος έ- 
κήρυττεν είς τούς διαβάτας ούχί, ώς ήθελε 
τις ύπολάβγι, τά ώφιλήματα τής έπιστρα- 
φής εις τους κόλπους τού Χριστού ή τάς βα
σάνου; τής κολάσεώς, άλλά τήν άνάγκην 
τής συρράςεως τών κοινωνικών τάξεων καί 
τής έπαναστάσεως.

Εί καί ή άστυνομία έν Λονδίνφ είνε μάλ
λον υπομονητική η  εν Παρισίοις, έν τούτοι; 
επί τέλους άπώλεσε καί αύτη τήν άνοχήν 
καί ό ρήτωρ ήχθη είς τόν άστυνομικόν σταθ · 
μον, αείποτε κραυγάζων καί χειρονομών. 
^Ενταύθα, ενώ ο άστυνόμος ήρώτα αύτόν 
όποϊός τις τυγχάνει, ίνα τολμά νά ταράττη 
ούτω τήν τάξιν έν ταϊς όδοίς : «Είμαι, ά- 
πεκρίνατο ούτος, καλλιτέχνης καί ποιητής, 
Ικανώς πεφημισμενος, νομίζω, είς τόν κό
σμον όλον». Αφού ό xoouoc 8-ioç, κατά τήν 
γνώμην τών Άγγλων, περιορίζεται είς ’Αγ
γλίαν και τά εξαρτήματα αύτής, ό κ. Ούιλ- 
λιαμ Μόρρις δέν.έψεύδετο· διότι δέν ύπάρ- 
Ζ« Αγγλος, οπωσδήποτε γραμμάτων ήμ- 
μενος, όστις νά μή γνωρίζγι κ*ί νά μή θαυ- 
μάζγι αύτόν ώς καλλιτέχνην καί μάλιστα 
ώς_.ποιητήν. Καί μή νομίσητε ότι ό κ. 
Μόρρις είνε ποιητής δημώδης η άοιδό; σο
σιαλιστής κατά τόν τρόπον τού μακαρίτου 
ΓΙοτιε η τού x. I. Β. Κλεμάν τουναντίον 
εινε μεταξύ τών άβρών ποιητών ό μάλλον 
λελεπτυσμενος καί μάλλον άβρός, 0 μόνος 
σύγχρονος Αγγλος ποιητής, «στις άνταπο- 
κρίνεται πληρέστατα είς τήν ιδέαν, ήν έχο 
μεν μορφώσν) περί ποιητών αισθητικά ή 
προραφβηΜτ&τ.

Ά λλ ’ ή Αγγλική αστυνομία δέν έχει 
δικαίωμα νά γινώσκγι ή ε’να καί μόνον ποιη-

την, τον «Δαφνοστεφή», πρόςον καί μόν0ν 
συμπεριφέρεται μετά προσοχής καί έπιφυ- 
λάξεως· παντες οί άλλοι δέν παρίστανται 
πρό τών όμμάτων αύτής ή ώς φιλόλογοι, 
δηλαδή πράγμά τ ι ταπεινότερον, έχόμενον 
μάλλον τού χειροτέχνου ή τού ίΐ,έι-τΛεμαν.
Ωστε ό κ. Μόρρις θά άπεστέλλιτο άφεύ- 

κτως είς τό δεσμωτήριον, ώς τις βαλαντιο- 
τομος, αν μή τφ  έπήρχετο κατά νούν νά 
προβάλγι τίτλον κατ ’ άλλην έννοιαν σεβα
στόν ή ώς είνε ό τού ποιητού : τόν τίτλον 
τού μεγάλου βιομηχάνου, διευθυντού τού 
εμπορικού οίχου Μόρρις καί Σας Ιν Χάμ- 
μεσμιθ, ακουστού άνά παν τό βασίλειον διά 
τήν ειδικότητα αύτού περί τήν κατασκευήν 
ταπήτων καί χάρτου έζωγραφημένου.

Βιομήχανος, ποιητής καί δημαγωγός σο
σιαλιστής ο κ. Μόρρις έχει καί τάς τρεις 
ταύτας ιδιότητας συγχρόνως, χωρίς ύπ’ ού- 
δεμίαν τών απόψεων τούτων νά όμοιάζη 
πρός άλλον τινά.

Τό έργοστάσιον αύτόΰ τών ταπήτων καί 
τού έζωγραφημένου χάρτου προέρχεται έκ 
κληρονομιάς τού πατρός του, όστις ήδη 
ειχε καταστήσιρ αύτόν οίκον πρώτηςτάξεως· 
άλλ’ είς αύτό καί μόνον οφείλει τόν ιδιαί
τερόν του χαρακτήρα ώς εργοστασίου προ- 
ραφαηΛιτιχον. Γνωστόν είνε πώς ή εν Ίτα- 
λίερ ’Αναγέννησις τών Τεχνών κατά τόν 
δέκατον έκτον αιώνα έφάνη πρό τριάκοντα 
περίπου έτών είς τούς Άγγλους καλλιτέ- 
χνας ούχί πλέον ώς ή αφετηρία, άλλ’ ώς' 
τό τέρμα καλλιτεχνικής άναπτύξεως. Ή 
έπάνοδος είς τούς πρωτογενείς τεχνίτας άπέ- 
βαινε τού λοιπού τό έμβλημα όλων τών άν· 
τιποιουμένων παιδεύσεώς τίνος ή άπλώε ά- 
κολουθούντων τφ  συρμφ. Καί έν φ άλλοι 
μέν έπεθύμουν ν ’ άνακαινίσωσι τόν ρυθμόν 
τού" Φρά- Άγγέλικο καί τού Βοτιτσέλλη ή 
τού Δάντου καί τού Πετράρχου, άλλοι δέ 
έδημιούργουν τό ίμάτιον, τήν ζωήν, τόν 
πίλον τόν αίσθητιχόν, ό κ. Ούίλλιαμ Μόρ- 
ρις, καί αύτού τού Ρούσκιν περισσότερον 
έμβαπτισμένος είς τά νάματα τής ίστορίας 
τών εικαστικών τεχνών καί τής βιομηχα
νίας κατά τόν μέσον αιώνα, επεβάλετο νά 
καταστήσει αίσθητιχη? τήν διακόσμησιν τών 
οικημάτων, άνανεών τά σχήματα καί τάς 
παραδόσεις τού ΙΕ' αίώνος.

Ή έφ’ υγρού γραφή φυσικώς ήν ή προσ- 
φυιστάτη· άλλ’ οί χρόνοι ήσαν ,τοσούτον 
παρηλλαγμένοι άπό τού μέσου αίώνος, ώστε 
δέν ητο δυνατόν νά έλπίσωσιν ότι θά κα· 
τώρθουν νά στρατολογήσωσιν έπιτελείον ζω
γράφων ικανών νά ζώγραφήσωσιν ίφ ’ ύγρού 
όλα τά οικήματα τού βασιλείου. "Ωστε ό κ. 
Μόρρις εδε'ησε νά άνακρούσηται πρύμναν καί 
καταφύγγι είς τάς δημοκρατικωτέρας μεθό
δους τού τάπητος και τού έζωγραφημένου 
χάρτου, καταβαλών πάντα κόπον, Ενα του
λάχιστον ύψώση ταύτα είς τήν άξίαν τής 
ΐφ ’ ύγρού γραφής. Τή άρωγή κατ’ άρχάς 
τών ζωγράφων τής Προραφαηλιτικής ’Α
δελφότητος, είτα δέ βοηθούμενος ύπό τού 
σχεδιαστοΰ Ούάλτερ Κράνε, τού συνεταίρου 
του είς τόν σοσιαλιστικόν προσηλυτισμόν, 
έφαντάσθη παντοίκ είδη παραδόξων «ροτύ-



πων, όπου άναμίγνυνται προ? μορφάς ώχράς 
άπροσδιορίστους χρώματα έκλευκα ή κατα- 
κορή. Καί ό άριθμός είνε άπειρος σήμερον 
τών ’Αγγλικών οικιών, των θυσιαζουσών 
πως ταϊς Μούσαις, αϊτινες έχουσιν έπί τών 
τοίχων ζωγραφιστούς χάρτας Μόρρις η τά
πητας Μόρρις επί της κλίμακος,

'Ομολογώ ότι οί τάπητες καί οί έζωγρα- 
φημένοι χάρται τοΰ κ. Μόρρις είνε κατά την 
ίμήν περί καλοΟ κρίσιν παρά πολύ ’Αγγλι
κοί, καί ό μόνος ’Αγγλικός .τρόπος διακο- 
σμήσεως, όστις μοί άρέσκει, εινε ό κατορ* 
θών νά καταφρόνηση όλων των καλλιτεχνι
κών αξιώσεων. Ά λλ ’ είς αντισήκωμα οΐ 
στίχοι του κ. Μόρρις είνε οί ωραιότεροι των 
υπαρχόντων έν τη συγχρόνφ ’Αγγλική φι
λολογία. Είς Όξφόρδην, ένθα έποιήσατο 
τάς σπουδάς αύτοΰ, ό κ. Μόρρις έσχεν ώς 
συμμαθητήν τόν κ. Σβίνμπουρν. συνιδέθη 
δ’ ίπίση’ς καί μετά του ποιητοΰ ζωγράφου 
Δάντου-Ροσσέτη, οστις ήσχολεϊτο τότε νά 
ζωγραφη ¿φ ’ύγροΟ τους τοίχους τής λέσχης 
Ένώσεως. Οΰτοι οί τρεις ποιηταί είνε οί 
άντιπροσωπεύοντες έν τή ποιήσει τοΰ τόπου 
των τόν προραφαηλιτικόν όμιλον άλλά μό
νος ό κ. Μόρρις είνε αληθής προραφαηλίιης, 
όσον δύναται "Άγγλος νά ύπαρξη κάτι τι 
άνάλογον,καί δή τετρακόσια μετά τόν Ρα
φαήλ έτη. Ή  πρώτη συλλογή των στίχων 
του, ή Άμυνα τής Γουενεβέρης, Ό βίος 
καί ό θάνατος τοΰ Ίάσωνος, 5 Επίγειος 
Παράδεισος, κύκλος τις αφηγήσεων εναλ- 
λάσσων τάς παραδόσεις των κλασικών χρό
νων πρός τούς μύθους του Μέσου Αΐώνος, 
είνε τρία πρότυπα τέχνης έπιμεμελημενης 
καί λαμπροτέρας τό είδος ή τά ποιήματα 
των ήμετέρων Παρνασσίων μουσοπόλων, 
άλλα συγχρόνως καί ύφτς αρχαϊκής, πλήρη 
εικόνων καί συνηχήσεων, αϊτινες φαίνονται 
ότι είνε αιώνων παρέληλυθότων. Είνε τέλος 
τοιοΰτος μέχρι αυτής τής εκλογής τών λέ
ξεων, ώστε θά ήδύνατο νά όποληφθή όντως 
ποιητής τών πρό τής Αναγεννήσεως χρόνων.

Όσυγγραφεύς τών ποιημάτων τούτων 
έφαίνετο εύλόγως κεκλημένος πρό δεκαετίας 
νά καταστή ό επίδοξος διάδοχος τοΰ λόρδου 
Τέννυσων έν τώ άξιώματι τοΰ ποιητοΰ τής 
αυλής. Διά τε τήν οικογένειαν του, διά τήν 
περιουσίαν του, διά τήν βιομηχανικήν θέ- 
σιν του παρίστατο είς τούς συμπολίτας του 
ώς ό τέλειος τύπος τοΰ εντίμου ανθρώπου’ 
έπίσης άξιοι τιμής ήσαν καί οί στίχοι του 
παρεκτός τής καλλιτεχνικής αυτών ώοαιό- 
τητος, ένφ έτέρωθεν ή πολυτελής ήδυπά- 
θεια του Ροσσέτη καί ό βλάσφημος πρός 
τήν δημοκρατίαν Ιρως τοΰ Σβίνμπουρν, εί- 
χόν διά παντός έξελάση αυτούς τοΰ προνο
μίου τών δημοσίων αξιωμάτων. Προσθετέον 
δ’ εις τά,ΰτα ότι έκτος τοΰ άναφερομένου είς 
τήν ποίησιν καί τόν έζωγραφημένον χάρτην 
ό κ. Μόρρις ήν όλιγώτερον παντός άλλου ε
παναστατικός. Εις τήν Όξφόρδην είχε δια- 
κριθή διά τόν Ινθουσιασμόν του ύπέρ τών 
θεωριών τοΰ Καρλάϋλ, όστις, ώς γνωστόν, 
έδικαιολόγει τήν ύπεροχήν τής βίας επί τοΰ 
δικαίου. Βραδύτερον δε, έν σειρ  ̂ διαλέξεων 
περί τής τέχνης, εί^εν έκφράση τήν ζωηοάν 
λύπην του διά τήν Ιζαφάνισιν τών σωματείων 
καί τών συντεχνιών τοΰ μεσαιώνος’ αλλα

ταΰτα ακόμη δέν εΐχόν τι τό ανατρεπτικόν 
καί τό αγγλικόν δημόσιον έξηκολούθει νά 
τόν θεωρή ώς τόν τύπον τοΰ ποιητοΰ, τοΰ 
άφωσιωμένου καθ’ ολοκληρίαν είς τήν λα
τρείαν τοΟ καλοΟ.

Όθεν ή Ικπληξις ύπήρξε μεγάλη από τοΰ 
ένός είς τό άλλο άκρον τής Αγγλίας, τφ 
1883, ότε έγνώσθη ότι ό κ. Ούίλλιαμ Μόρ- 
ρις, ό έξοχος διευθυντής τοΰ οίκου Μόρρις 
καί Σας εν Χάμμερσμιθ, συγγραφεύς άξιο- 
σημειώτων ’ ποιημάτων καί πιθανός διάδο
χος τοΰ λόρδου Τέννυσον, προέβη εις τήν 
άνύψωσιν τής έρυθράς σημαίας καί έγένετο 
είς τών διευθυντών τής «Δημοκρατικής Σο
σιαλιστικής Δημοκρατίας», ίδρυμένης όλίγφ 
πρότερον υπό τοΰ κ. Χύνδμαν.

** *
Ή  κατάπληξις αυτή, ει καί δέκα πα- 

ρήλθον έκτοτε έτη, διαρκεϊ άκόμα καί ό σο
σιαλιστικός ζήλος τοΰ κ. Μόρρις οΰδαμώς 
φαίνεται ψυχρανθείς. Ούτος όμως, καϊπερ 
σφόδρ’ ασχολούμενος περί τόν σοσιαλισμόν, 
δεν έλησμόνησε καί τάς πρφην αύτοΟ βιο
μηχανίας καί φιλολογικάς εργασίας. Φιλο- 
τιμεϊται πάντοτε νά προάγη τήν ευημερίαν 
του οίκου του καί ή άποκατάστασις τών τέ
κνων του είνε τό ζωηρότατον μέλημά του’ 
όπερ δέ σπουδαιότερον, οΰδαμώς κατέλιπε 
τά ποιητικά του σχέδια. ’Εξακολουθεί νά 
δημοσιεύη άπό καιροΰ είς καιρόν σειράν έρ
γων έν λόγω πεζφ καί έμμέτρφ· είδός τι 
επών, ύπόθεσιν έχόντων μύθους σκανδιναυι- 
κούς. Είς ταΰτα ή ιδέα είνε άκόμη άπλου- 
στέρα, ή είκών τραχυτέρα καί τό λεξικόν 
μάλλον αρχέτυπον, μάλλον άπηλλαγμένον 
τών λατινικών φράσεων ή είς τά πρότερα 
αύτοΰ ποιήματα. Τόσω δε καλώς είνε τοΰτο 
κατωρθωμένον ώστε θά ήγετό τις αληθώς 
είς πειρασμόν νά άποδώση τόν Θάνατον τοΰ 
Σιγούρ και όλα ταΰτα τά παράδοξα· τεμά
χια είς τινα βάρδον Νορμανδόν τών πρώ
των χρόνων.

Έν τούτοις ό κ. Μόρρις τό περισσότε
ρον τοΰ χρόνου του καταναλίοκει είς εργα
σίας ύπέρ τοΰ σοσιαλισμού. Καί ούδείς άλ
λος περισσότερον ούτοΰ συνεβάλετο είς τήν 
έφάπλωσιν τών σοσιαλιστικών ιδεών κατ’ 
αΰτάς έν Άγγλίιρ. Διά τε τοΰ λόγου καί 
τοΰ τύπου ύπήρξεν άκαταπονητος. Ρήτωρ 
αδέξιος καί δειλός τό πρόσθεν, έπειθαναγ- 
αάσθη είτα νά αύτοσχιδιάζη τούς. λόγους 
του άντί νά άναγινώσκη αυτούς. Συνήθισεν 
ιίς τήν Ιτυμολογίαν, καί αυτή δέ ή αρχική 
δειλία του καί ή άδεξιότης τφ  εξυπηρέτη
σαν, καταστήσασαι ύπερβολικωτέραν τήν 
σφοδρότητα τών ρητορικών αποστροφών 
του. Πρός τούτοις κέκτηται όλην τήν θέρ
μην καί όλην τήν αφιλοκέρδειαν αποστόλου. 
Οΰδεμία μέθοδος φαίνεται αύτφ φευκτέα,. 
όταν πρόκειται νά συντέλεση είς τήν διάδο 
σιν τών ιδεών. Διά τοΰτο είδον αύτόν νά 
διάγη εβδομάδας όλας μεταξύ τών εργατών 
είς άπομεμακρυσμένας γωνίας τής Σκωτίας 
ή νά διανέμη προγράμματα είς τάς εισόδους 
τών σιδηροδρομικών σταθμών καί νά καλή 
τούς διαβάτας είς εξέγερσιν εν ταϊς πλα- 
τείαις. Ώργάνωσε παρ’ Ιαυτφ έν Χάμμερ- 
σμιθ διαλέξεις εβδομαδιαίας διά τούς έργά-

τας τοΰ διαμερίσματος. Διηύθυνεν έπί μα- 
κρόν έφημερίδα, συντάσσων αυτήν μόνος 
αυτός σχεδόν καί επραξε τ ι καλλίτερόν τού
του’ έταξε τήν ΜοΟσάν του'είς έξυπηρέτη- 
σιν τοΰ σοσιαλιστικοϋ σκοποΰ, δημοσιεύσας. 
σειράν «'Ασμάτων διά τούς Σοσιαλιστάς», 
ασμάτων άτυχώς παραπολΰ προραφαηλι- 
κών, ώστε νά μή ΰπάρξη δυνατόν νά κατα- 
στώσιν καθολοκληρίαν αποδεκτά!

«Σπεύσατε, έλεγε, παιδιά μου, καί ένω- 
τίσθητε ιστορίας, ή τι; δεν Ιγράφη άκόμη 
— Ιστορίας τών θαυμασίων ήμερων, αίτι- 
νες μέλλουσι προσεχώς νά άνατείλωσι καί 
καθ ’ ας τό παν θά βαδίση άπό τοΰ καλού 
είς τό βέλτιον».

Ό κ. Μόρρις έσχε τό μειονέκτημα μό
νον νά μετενέγκη καί έπί τοΰ σοσιαλιστικού 
σταδίου τό οξύ καί νευρικώς εύερέθιστον καί. 
άνυπόμονον. άπερ είνε τά δεσπόζοντα γνω
ρίσματα τοΰ χαρακτήρός του. Άφοΰ διηύ- 
θυνι μετά τοΰ κ. Χύνδμαν τήν Σοσιαλιστι
κήν 'Ομοσπονδίαν, ίδρυσεν είτα μετά τοΰ 
κυρίου καί τής κυρίας “Αβελιγγ τόν Σοσια
λιστικόν Δεσμόν, ον κατέλιπεν έπίσης βρα
δύτερον. Νΰν δε εύρηται σχεδόν μεμονωμέ
νος, ηγούμενος κόμματος έξ ολίγων, όπερ 
δέν φαίνεται νά τέμνη τήν οδόν τής εύτυ-
χ,ί*«-

"Ωστε ή ροπή αύτοΰ. τό πρόσθεν αξιοση
μείωτος γενομένη, κινδυνεύει νΰν νά έλατ- 
τωθή. "Ισως διότι οί "Αγγλοι έργάται, μεθ’ 
όλους τούς μόχθους τοΰ κ. Μόρρις, διεΐδον 
έπί τέλους, ότι ό δημαγωγός ούτος είνε 
μάλλον ποιητής ή σοσιαλιστής, διότι με
ταξύ τών δύο αυτών στοιχείων υπάρχει διά- 
στασίς τις, όσημέραι έκδηλότερον δεικνυ— 
μένη. "Η, ίσως διότι ό κ. Μόρρις κατά πε
ριόδους, άφίνων τόν προσηλυτισμόν, έπέ- 
στρεφεν είς τήν ποίησιν καί τόν έζωγραφη— 
μένον χάρτην, ενώ οί άλλοι ήγέται δέν ώ- 
κνουν νά έπινοώσι πλεκτάνας καί νά ρηχα» 
νώνται, ίνα κερδαίνωσιν έδαφος.

Όταν κυνηγός τις τής κάτω Νορμανδίας. 
θέλη νά απαλλαγή κυνός,. κατηγορεί αύτοΰ 
ώς λυσσώντος. Ό ταν αρχηγός τις τοΰ σο
σιαλισμού έπιθυμή νά απαλλαγή τοΰ συνάρ- 
χοντος κατηγορεί αύτοΰ ώς «αναρχικού». 
« ’Αναρχικός» κραυγάζει ό κ. Βέβελ είς τό*· 
κ. Ούέρνερ «αναρχικός» φωνεί ό κ. Λεϊ- 
βνεχτ είς τόν κ. Δομελά Νιεβουενχούυς’ 
«αναρχικό;» βο$ μέ τήν έρρινον αΰτής προ
φοράν ή κυρία Άβελιγγ κατά τοΰ κ. Μόρ- 
ρις. Καί είνε άληθες ότι τό ίνδαλμα τοΰ κ. 
Μόρρις είνε κοινωνία άνευ αρχόντων καί 
άνευ νόμων, ίδρυμά τι όπου έκαστος εσται 
ελεύθερος’ ίνα δε ίπιτευχθή μίαν ημέραν ή 
σύστασις τής κοινωνίας ταύτης, ό κ. Μόρ- 
ρις αίτεϊται κατ’άρχάς, άπαράλλακτα όπως. 
οί Μαρξισταί, τόν πόλεμον τών τάξεων, 
τήν δικτχτορείαν τής τέταρτης τάξεως, τήν· 
καθ’ ομάδας,όργάνωσιν. Σαφώς έξεφράσθη 
περί τοΰ ζητήματος τούτου είς άρτιφανές 
τι βιβλίον, ένθα πειράται νά πραγμάτωση, 
τήν ουτοπίαν του. Παρεισάγει έκιϊ ’Αγ
γλίαν τινά ιδανικήν, χαταστάσαν, μετά την 
άφαίρεσιν τοΰ κράτους τών κεφαλαιούχων, 
χώραν, έν ή λατρεύεται τό καλόν καί ή τέ
χνη. Καί δέν πιστεύω ότι ό σοσιαλιστικός, 
κόσμος άπο τής έποχή; τής «Πολιτείας»
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τοΟ Πλάτωνος νά έγραψε βιβλίον τελειότερον 
ύπο τήν έποψιν τής τέχνης. Δέν πιστεύω 
ότι ό κ. Μόρρις έφιλοτέχνησεν έν τοϊς έρ· 
γο.ις αύτοΰ τής καθαρά; φιλολογίας σελίδάς 
θαυμασιωτέρας, ota είνε παραδείγματος χά· 
pu ή άφήγησι; ταξειδίου διά τοΰ ποταμού 
Ταμέσεως, ολου μυροβολοΰντος εκ τής εύω· 
•δια; τών αρωμάτων καί άντηχοΰντος έκ 
τών ήδέων φθόγγων ζωής νε'ας. Υπάρχου- 
σιν επίσης έκεϊ καί γυναίκες, νεάνιδες εύγε- 
νεϊς μέ κυματίζοντα ίμάτια, αϊτινες παρέρ
χονται μέ χαροπούς τούς οφθαλμούς καί 
ιμιρόεν τό μειδίαμα· γυναίκες άπείρως χα- 
ριέστεραι όλων τών ήρωίδων τοΰ Ροσσέττη 
και τοΰ κ. Βοΰρν Ζόν, καί αύτοΰ τοΰ Βοτ- 
τιτσέλλη.^ Αύται μαγεύουσι τούς οφθαλμούς 
|ιά τών έπαφροδίτων κινήσεών των καί δί- 
• δονται είς όλους, όσοι έφίενται αύτών, και 
είς αυτούς άκόμη τούς άναγνώστας. Καί 
είνε «υται,^ αίπερ μεταξύ δύο φιλημάτων 
εξηγοΰσι τά πλεονεκτήματα τής κοινωνικής 
έπαναστάσεως. Καί χρονίζει τις μεταξύ τών 
βραχιόνων^αύτών καί είνε διατεθειμένος νά 
προκρίνη όλων τών Μάρξ καί όλων τών 
Λασσάλ τόν πρακτικώτερον τοΰτον σοσιαλι
στήν, όστις διά τής άρετής τής τέχνης του 
εΰρήκε τόν πόρον νά πραγμάτωση διά μιάς 
κοσμον τερπνόν, κόσμον ένθα ή δικαιοσύνη 
όιν παρακωλύει τό κάλλος.

Γ. Β . M eshs

R id e r  H a g g a r d

e k e i i s t h
(ήζκ πρέπα ra νπακονηται) 

Μυθιστορία

(ϊυνίχ«.»)
Β '.

Οί τάφοι τοΰ Κώρ.

Ά φ ’ού άπήχθη σαν οί δεσμώται ύπό τών 
φρουρών, η Αϊσά έκίνησε τήν ytipx της
» 1  οί 9„™ ι ίρ ξ „ „  e .™
ερπωσιν απομακρυνόμενοι ώς ποίμνιον.προ- 
βάτων, μετά ταΰτα δέ όταν Ιφθασαν είς 
ολίγης αφ ημών άπόστασιν νά έγιίρωνται 
καί να απερχωνται περιπατοΰντες. - Όταν' 
εμεινα ούτω μόνος μετά τής Άϊσάς καί 
τών αλαλων,. τή έξεθηκα τήν θέσιν τοΰ 
Αεοντο; καί τήν παρεκάλεσ* νά τόν έπι- 
«κεφθη «λλ αύτη μοί άτεν 5τι Qi ήρ χ ιτ 0  
κατα το Ισπέρας.
_ Δέν είνε δυνατόν ν ’ άποθάνη αένρι 

νυκτος, προσέθηκεν, διότι οί έκ πυρε
τού αποθνησκοντες, άποθνήσκουσι πάντοτε 
νυκτ«· άλλως τε είνε κάλλιον νά άφεθή ή 
ασθενεί» του νά κάμη τήν. περίοδόν της*.
% ,ΗΤ^9ην τότε ίνα άπείθω, άλλ’ αύτη 

μ ι ημποόισε καί μέ προσεκάλεσε νά Ιπι- 
«εφθω μιτ αύτής τά θαύματα τών σπη
λαίων τοΰ Κώρ. Μέ είχε καταθελξη έπί το- 
«ουτον, ώστε δέν ήδυνάμην να . τή άρνηθώ 
ουύεν, και συνεπώς ύπήκουσα.

Ηγερθη τότε καί ένευσε πρός τούς άλά- 
T S  Τ σω« ^  τινες έκ τών κορών έλαβον 

·5αί KXi έμπροσθεν καί όπισθεν

μας, ο̂ί δε φρουροί καί οί λοιποί θεράποντες 
της άπήλθον.
 ̂ —  Ηδη, ω Χόλλυ, θέλεις νά ίδης τινά 

εκ τ£δν θαυμάτων τοΰ τόπου τούτου; Θεώ- 
ρησον τό σπήλαιον τοΰτο· είδες ποτέ τό ό- 
μοιόν του Καί όμως πολλά τοιαΰτα έλα- 
^ύθησαν ύπό τών άρχαιων κατοίκων τοΰ 
Κώρ. Ήτο θαυμάσιος λαός, άλλά ώς οί · 
Αιγύπτιοι, έτίμων τούς νεκρούς περισσότε
ρον τών ζώντων. Πόσοι άνθρωποι νομίζεις 
οτι εδέησε νά έργασθώσι, καί έπί πόσα έτη 
ινα λαξεύσωσι τό σπήλαιον τούτο ;

— Μυριάδες, άπεκρίθην.
— Ναί, Χόλλυ μου. Ο λαός ούτος ήκ- 

μασε πολύ πρό τών Αιγυπτίων. Δύναμαι 
να αναγνώσω ολίγοι έκ τών επιγραμμάτων 
των και έδιδάχθην μόνη μου τήν άνάγνω- 
σιν αυτών. "Ιδε τοΰτο ήτο έν έκ τών τε
λευταίων σπηλαίων ατινα Ιλάξευσαν.

Στραφείσα δέ πρός τόν όπισθεν της'βρά
χο», διέταξε τούς άλαλους νά ύψώσωσι'τάς 
δάδας των Υπήρχε λελαξευμένη έπί τοΰ 
βράχου άνωθεν τών βαθμιδών ή είκών γέ- 
ροντος καθημένου έπί έδρας καί κρατοΰντος 
ελεφαντίνην βακτηρίαν. Ώμοίαζε πολύ τήν 
μορφήν ίτέρου ανθρώπου, όστις παρίστατο 
ταριχευόμενος έν τή αιθούση τοΰ φ'αγητοΰ 
μας. Κάτωθεν τής έδρας του, ητις ήτο τής 
αυτής κατασκευής μετ’ έκείνης έ φ 'ή ; είχε' 
καθίσει ή Άϊσά ίνα δικάση, ύπήρχε βραχύ 
επίγραμμα γεγραμμένον διά παραδόξων χα
ρακτήρων, ούς δέν ένθυμοΰμαι αρκούντως 
ινα τους περιγράψω. Ώμοίαζον κάπως τούς 
Κινέζικους. Τό επίγραμμα ΤΟοΤο ή. Άϊσά 
ηρξατο ν άναγίνώ.σκη ρ.ετά τίνος δυσκο
λίας καί νά τό έξηγή. Είχε δέ ώς έξής : 

«-Κατά τό ¿τοΐ_ 4250 άπό ,ητ ¿¿ρόσιως 
τον &στ$<ύ( τοΰ αύτοκρατορ'κοϋ Κώρ συνε- 
τελέσθη τό σπήλαιον τοΰτυ ύπό τοΰ Τίσνου 
βασιλεως τοΰ Κώρ, άφοΰ «ίργάσθη ό λαός 
και αί δόΰλαι τοΰ λαοΰ έπί τρεις γενεάς, 
ίνα χρησιμιύση ώς τάφος τών πολιτών άπό· 
γονών των. Είθε ή εύλογία τοΰ Ουρανού 
άνωθεν τών Ούρανών νά κατέλθη έπί τοΰ 
έργου των καί νά καταστήση τόν ύπνον τοΰ 
Τίσνου τοΰ κραταιοΰ βασιλέως, ού ή είκών 
εινε άνωθεν γεγλυμμένη, βαθύν καί νήδυ- 
μον μεχρι  ̂τής ημέρας τής άναστάσεως. 1 
Επίσης τον ύπνον τών δούλων του καί I- 

κείνων έκ της οικογένειας του, οίτινες θά 
γεννηθώσι μετ’ αυτόν καί θά ταφ&σι? ώς ανιόςΤ).

Βλέπεις, Χόλλυ, ειπεν Έχιί̂ η, 5 
λαός ούτος φκοδόμησε τήν πόλιν, ής τά έ- 
ρείπιά ύπάρχουσιν είσέτι ιίς Τήν πέραν πε- · 
διαδα-4 1)2 χιλιάδας έτη πριν λαξεύσωσι 
το σπήλαιον τοΰτο. Καί όμως όταν τό είδον 
,το πρώτον πρό δύο χιλιάδων ετών ήτο α
κριβώς είς τήν αΰτήν κατάστασιν είς ήν καί 
σήμερον. Φαντάσθητι λοιπόν πόσον άρναία 
θα εινε ή πόλις εκείνη ! “Ηδη άκολούθησόν 
με και θα̂  σοί δείξω πώς έπεσεν ό λαός ού
τος οταν εφθασεν ή στιγμή καθ’ ήν έπρεπε 
να πεση. Γ
_ Μεθ' ο ήρξατο ή Άϊσά νά βαδίζη πρό 
ίμου καί να πορεύεται πρός τό μέσον τοΰ

χν1 ιΗ- · ? Ρ ί ϊ 1  *ίν· ¿ξιοατ,μίίωτος 5ιίτι άποεκ- χννιι «ιστιν 8!ς μ4λλονσ«ν ζωήν. .
Ο ΕΚΙΟΤΗΣ

σπηλαίου. Όταν εφθασεν είς μέρος τι όπου 
μεγας στρογγυλός βράχος έφρασσεν όπήν, 
ώς τά στρογγυλά σκεπάσματα τών παρ’ 
ήμϊν οχετών φράσσουσι τάς όπάς αυτών, 
έστη καί : .

·““ Βλέπεις; ειπε. Ειπέ μου τί είνε τοΰτο·
— Δέν γνωρίζω, άπήντησα.
Τότε εκείνη διήλθε πρός τό αριστερόν μέ

ρος τοΰ σπηλαίου καί διέταξε τάς αλάλους 
νά φέξωσιν.
, Επί -τοΰ τοίχου ύπήρχεν είκών κεχρω- 
ματισμενη, κάτωθεν δ ' αύτής χαρακτήρες 
ομοιοι προς τους τοΰ πρώτου επιγράμματος.
Η Άϊσά τότε ηρξατο νά τού; άναγινώσκη 

ώς εξής:
« ’Εγώ Ίούνης, ίερεύ,ς τοΰ μεγάλου ναού 

τοΰ Κώρ γράφω ταΰτα έπί τής πέτρας τοΰ ' 
νεκροταφείου κατά τό ε’ τος 4803 άπό κτί
σεως τοΰ Κώρ. Τό Κώρ έπεσε! Δέν θά κά- 
μνωσι πλέον συμπόσια οί ισχυροί έν τοϊς με- 
γάροις του καί δέν θά βασιλεύη πλέον έπί 
τοΰ κόσμου, καί δεν θά έξερχώνται πλέον 
τά πλοϊα του, ίνα έμπορεύωνται μετά τοΰ 
κόσμου. Τό Κώρ έπεσε! καί οί όρμοι του 
ούς κατεσκεύασε, καί τά μεγάλα του έργα, 
καί δυώρυγές του ά; έσκαψε, θά είνε είς τό 
έξής κατοικία τών λύκων καί τών γλαυκών 
καί κύκνων, καί τών -βαρβάρων 0ίτιν4ς 0«, 
έλθωσι κατόπιν. ΓΙρό είκοσι καί πέντε Σε
λήνών (μηνών) έπεκάθισε νέφος επί τοΰ 
Κώρ, καί τών εκατόν πόλεων αύτοΰ, καί 
έκ τής νεφέλης ίξήλθε λοιμός, όστις έφόνευσε ■ 
τον λαον, νέους καί γέροντας, τόν ένα μετά 
τον άλλον καί δέν έφείσθη ούδενός. Ό εις 
μετά τόν άλλον εγένΟντο μελάνες καί άπέ- 
θανον, οί νέοι καί οί γέροντες, οί πλούσιοι 
και οί πένητες, οί άνδρες καί αί γυναίκες 
Οί ηγεμόνες καί οί δοΰλοι. Ό-λοιμόςέφό- 
νευσεν, έφόνευσε, καί δέν έπαυσε νά φονιύη 
ημέραν καί νύκτα. Όσοι δέ εσώθησαν ά 
τοΟ λοιμοΰ άπεθανον τής πείνης. Δέν ήτο 
πλέον δυνατόν νά διατηρηθώ« τα σώματα 
τών υιών τοΰ Κώρ κατά τά άρχαΐα θρη
σκευτικά ήθη, διότι ό αριθμός τών νεκρών 
ητο μέγας,  ̂ συνεπώς έρρίπτοντο εντός τοΰ 
φρίέατος, όπερ κεϊται κάτωθεν τοΰ σπη
λαίου διά τής οπής ητις εύρίσκεται έπί τοΰ 
εδάφους τοΰ σπηλαίου.

«Τότε τελός οί ύπολειπόμενοι εκ τοΰ μεγά
λου τούτου λαοΰ,λαοΰ όστις ύπήρξε τό φώς 
τοΰ κοσμου κατήλθον εις τήν άκτήν καί λα- 
βόντ.ς πλοΐον έπλευσαν πρός βορράν’ καί 
ηόη είμί έγώ ό ίερεύς Ίούνης όστις γράφω 
ταΰτα, ό έσχατος άνθρωπος όστις έμεινε ζών 
εν τη μεγάλη ταύτη πόλε·, τών ανθρώπων, 
αλλά δέν γινώσκω άν έμεινε καί άλλος ζών 
είς τάς άλλας πόλεις. Ταΰτα γράφω έν τή 
θλίψει τής καρδίας μου πριν άποθάνω, διότι 
τό αύτοκρατορικόν Κώρ δέν ύπάρχει πλέον 
καί διότι ούδείς πλέον έμεινεν ίνα προσκύνηση 
είς τόν ναόν του, καί πάσχι « ί πλκτιϊαι τοΰ 
είνε κεναί καί οί πρίγκηπές του καί οί αρχη
γοί του καί οί έμποροι του καί αί εύειδεϊς. 
γυναίκες του παρήλθον έκ τοΰ κόσμου τούτου».

•Έστέναξα έξ έκπλήξεως· διότι ή είκονι- 
ζομένη έρήμωσις εν τή άνεπεξιργάστψ ταύτη 
περιγραφή ήτο τωόντι καταπληκτική.

ΤΗτο τρομερόν τό φαντάζεσθαι τόν μόνον 
τοΰτον άνθρωπον, όστις ΐτιζήσας τής γενικής



καταστροφή« την άφηγείτο πρίνκατέλθη ώς 
οί λοιποίείς τα σκότη τοϋ θανάτου. Τί άραγε 
ήσθάνετο ¿.γέρων ούτος έν φ έν τή τρομερά 
μοναξίιχ τον καί εις το φως μιάς μόνη« λυ
χνίας φωτιζούσης έλάχιστον μέρος τοϋ σκό
τους, Ιγραφε δι’ ¿λίγων βραχέων γραφών 
την ιστορίαν του θανάτου τ ί«  πατρίδος του 
έπί τοϋ τοίχου τοϋ σπηλαίου ;

Τί λαμπρόν θέμα διά τόν ηθικολόγον, η 
τόν ζωγράφον, η τψόντι διά πάντα άνθρω
πον όστι« δύναται νά σκέπτηται !

 Δεν σοΰ επέρχεται ή ιδέα, ότι οί δια·
φυγόντε« τόν θάνατον έκ τοϋ λαοϋ τούτου 
καί πλεύσαντες πρός βορραν ϊσως είνε οί πα
τέρες των Αιγυπτίων ; Ήρώτησεν Εκείνη.

 Δέν γνωρίζω. Φαίνεται όμως ότι ό
κόσμος εϊνε πολυ αρχαίος ! ^

 'Αρχαίος ;Βε5αίω; εϊνε αρχαίος. Άλ·
ληλοδιαδόχως ύπηρξαν έθνη μεγάλα καί 
ισχυρά καί πλούσια καί έμπειρα εις τάς τε- 
χνας άτινα συνετρίβησαν καί παρίλθον, καί 
ών ούτε ή άνάμνησις σώζεται πλέον. Τοδτο 
εινε μόνον εν έκ των πολλών ! · Ο χρόνος 
καταβιβρώσκει τά έργα τοϋ ανθρώπου εκτός 
όταν ούτος λαξεύη σπήλαια ώς ό λαός τοϋ 
Κώρ· αλλά καί τότε ίσως ή θάλασσα τά 
καταπίγι ή ίσως τά κρημνίση ό σεισμός. Τί« 
γνωρίζει τί ύπήρξεν επί της γης ή τ ί μέλλει 
νά ύπάρξγι; Ούδέν καινόν ΰπό τόν ήλιον, ώς 
ό σοφός ’Ιουδαίος έγραψε πρό πολλοϋ. Άλλα 
δεν πιστεύω ότι ό λαός ούτος έξοντώθη έντε- 
λώς. ’Ολίγοι τινές φαίνεται ότι έπέζησαν εις 
τάς άλλας πόλεις, διότι ύπήρχον πόλλαί πό
λεις. Ά λλ ’ οί βάρβαροι έκ Νότου,ή ίσως ό 
λαός μου οι “Αραβες άπηλθον κατ’ αύτών 
καί ελαβον εϊςγάμον τάς γυναίκας των καί 
ούτως άνεφύη ή φυλή των παρόντων Αμα· 
χαγγέρων, των νόθων υιών τοϋ μεγάλου λαοΰ 
τοΰΚώρ, οίτινες κατοικοΰσιν εις τά σπήλαια 
ταϋτα όμου μετά τών όστέων τών πατέρων 
των. Άλλά δεν γνωρίζω μετά βεβαιότητος. 
Τις δύναται νά γνωρίζγι; Ή  τέχνη μου δεν 
δύναται νά είσχωρήσχι εις τοσοϋτον βάθος 
της σκοτίας,της νυκτόςτ οϋ χρόνου. Είνε μέ- 
γαςλαός. Κατέκτησαν μέχρι« ού ούδείςπλέον 
έμεινε πρό« κατάκτησιν καί τότε κατφκησαν 
έν ειρήνη έντός τών τειχών τοϋ βραχώδους 
όρους των, μετά τών δούλων καί δούλων 
των, τών μουσικών καί τών γλυπτών καί 
τών παλλακίδων των, καί έμπορεύοντο καί 
ήριζον καίέθήρευον καί έκοιμώντο καί ηγάλ- 
λοντο μέχρι« °ύ έφθασεν ή ώρα των. Αλλ 
έλθε νά σας δείξω τό μέγα φρέαρ ΰπό τό 
σπήλαιον περί. ού όμιλεϊ τό έπίγραμμα. Ου
δέποτε θά ίδης τι παρόμοιον.

Την ήκολούθησα εις ενα πλάγιον διάδρο
μον καί έκεΐθεν κατελθόντες μέγαν αριθμόν 
βαθμιδών εύρέθημεν εντός σήραγγος ευρισκό
μενης εις βάθος εξήκοντα τουλάχιστον ποδών 
εντός τοϋ βράχου καί λαμβανούσης άέρα 
δ ι’ οπών, αϊτινες δεν γινώσκω πόθεν άνέ- 
πνεον.

Ή  σήραγξ αίφνης έτελείωσεν εκεί καί ή 
' Εκείνη στασα ένευσεν εις τούς αλάλους να 
ΰψώσωσι τάς λυχνίας. Τότε είδον θέαμα οπερ 
ώς προεμάντευσεν Έχιίνη δέν είδον ουτε 
μέλλω νά ϊδω πλέον ποτέ.

Ίστάμεθα έντός ϋπερμεγέθους φρέατος, 
ή μάλλον έπί τοϋ χείλους αϋτοΰ, διότι έξ-

ηκολούθει νά κατέρχηται άγνοώ πόσον βα- 
θύτερον τού επιπέδου, έφ’ ού εύρισκόμεθα. 
Πέριξ υπήρχε ταπεινός τοίχος έκ πέτρα«· 
*Ητο εύρύτατον καί όταν ύψώθησαν αί λυ- 
χνίαι ειδον, ότι δέν ητο αλλο, η μέγα κοι- 
μητήριον πλήρες πολλών χιλιάδων ανθρω
πίνων σκελετών, συνεσωρευμενων επ αλλη- 
λων καί σχηματιζόντων πυραμίδα. Δέν δύ
ναμαι νά φαντασθώ θέαμα μάλλον απαίσιον 
τοϋ σωροϋ τούτου τών λειψάνων άποθανού- 
σης φυλής.

"Ο,τι όμως τό καθίστα μάλλον άπαίσιον 
ήτο ότι, ώς έκ τοϋ ξηροΰ αέρος· τοϋ σπη
λαίου είχον άποξηρανθή πολλά σώματα, με 
τό δέρμα είσέτι διατηρούμενον επ’ αύτών 
καί εΰρίσκοντο ήδη εις άπάσας τάς στάσεις, 
άς δύναται τις νά φαντασθή, άτενίζοντά 
μας αγρίως διά μέσου τοϋ άπειρου σωροϋ 
τών λευκών όστέων, ώς φρικώδης παριρδια 
της άνθρωπότητος. Έν τη καταπληςει.μου 
έβαλα κραυγήν ό δέ αντίκτυπος της φωνής 
μου πολλαπλασιασθείς έντός τών θόλων τοϋ 
κοιμητηρίου ετάραξε τήν ισορροπίαν κρανίου 
ίσταμενου έπί τοϋ άκρου κνήμης, ίσως άπό 
πολλών χιλιάδων ετών.

Τό κρανίον κατέπισε, καί έν τη πτώσει 
του παρέσυρε πλήθος άλλων οστέων, καί 
ταϋτα πάλιν άλλα, μέχρις ου ολόκληρον τό 
σπήλαιον άντήχησεν έκ τοϋ κροταλισμού 
των. Θά ένόμιζέ τις, ότι οί σκελετοί ηγεί- 
ροντο, ίνα μάς δεξιωθώσι.

— Ά ς άπέλθωμεν, ειπον.... Είδον αρ
κετά ! Ταϋτα είνε άναμφιβόλως τά λείψανα 
τών άποθανόντων έκ τοϋ μεγάλου λοιμοϋ, 
προσέθηκα, άμα έστράφημεν, ίνα άναχω- 
ρήσωμεν.

— Ναι. Ό λαός τοϋ Κώρ πάντοτε έ- 
βαλσάμου τού; νεκρούς του, ώς έπραττον 
καί οί Αιγύπτιοι. Ά λλ ’ οί Κώριοι ησαν επι- 
τηδειότεροι έκείνων, διότι.δέν εξήγαγον έκ 
τοϋ σώματος καί τοϋ εγκεφάλου- των τά 
εντόσθια, άλλ’ ¿ποιούν φλεβικά; ενέσεις δι 
ουσίας τινός. Άλλά στήθι πρός στιγμήν καί 
θά ϊδης.

Καί ταϋτα λέγουσα έστη πλησίον ενός 
τών κουφωμάτων, άτινα έτεμνον τόν διά
δρομον, εν φ  εύρισκόμεθα, καί ένευσε πρός 
τούς αλάλους νά φέξωσ>. Είσήλθομεν δι’ 
αύτοϋ έντός θαλάμου όμοιου πρός έκεΐνον, 
έν φ είχον κοιμηθή, όταν εφθάσαμεν τό 
πρώτον ιίς τήν χώραν τών Άααχαγγέρων. 
Ά λ λ ’ ένταϋθα άντί μιας ύπηρχον δύο πέ- 
τριναι κλίναι. Έ π ’ αύτών έκειντο σώματα 
¡«καλυμμένα διά κίτρινων (*) υφασμάτων, 
έφ’ ών είχεν έπικαθίσει λεπτοτάτη κόνις, 
άλλ’ όχι τόση, όση δυνατόν νά ύποτεθη, 
διότι έντός τών σπηλαίων τούτων δέν ύπάρ- 
χουσιν ϋλαι δυνάμεναι νά μεταβληθώσιν εις 
κόνιν. Περί τά σώματα έπί τών πέτρινων 
κλινών καί έπί τοϋ έδάφους τοϋ τάφου ύ
πηρχον πολλά έζωγραφημένα αγγεία, άλλά 
δέν είδον ούτε αραβουργήματα, ούτε όπλα 
έπί τών θόλων.

—  'Τψωσον τά καλύμματα, ώ Χόλλυ, 
είπεν ή Άϊσά.

1*1 Τά ενδύματα, άτινα εφόρουν οί Άμαχάγγεροι 
έλαμβίνοντο άπαντα έκ τών τάφων, nal διά τούτο 
ήσαν κίτρινα. "Οταν ομω; έχλύνοντο άνελάμδανον τό 
λευκόν χμύμά των, χαί ν.αβίσταντο πάλλευχα.

Ήπλωσα τήν χείρα μου ϊνα τό πράξω, 
άλλά τήν άπέσυρα καί πάλιν. Μοί έφαί- 
νετο ότι ήτο Ιερόσυλος πράξις, άλλως τε, 
ϊνα εϊπω τήν αλήθειαν,εύρισκόμην έν κατα- 
στάσει τρόμου ώς έκ τοϋ επισήμου της θέ· 
σεως έν ή εύρισκόμεθα καί τών πραγμάτων 
άτινα έβλεπον ένώπιόν μου.-Τότε Εκείνη 
γελάσασα ολίγον διά τούς φόβους μου άπέ· 
συρε τά πρώτα καλύμματα τών σωμάτων 
καί έφάνησαν κάτωθεν αυτών αλλα λεπτό
τερα. Άλλά καί ταϋτα άφήρεσεν Εκείνη 
καί ιδού μετά πολλά; χιλιάδας ετών οφθαλ
μοί ζώντων ήδυνήθησαν ν’ ατενισωσι το· 
πρόσωπον τοϋ ψυχρού νεκροΰ όστις εκειτο· 
ύπ’ αύτά. Ήτο γυνή ηλικίας τριάκοντα 
πέντε περίπου ετών όταν άπέθανε ήν ίσως. 
κάπως νιωτέρα, άλλά ήτο ώραιοτάτη. Φέ- 
ρουσα πάλλευκον έσθητα μέ τήν μέλαιναν 
κόμην της λελυμένην καί ήμικαλύπτουσαν 
τό σώμά της, έκοιμάτο ή γυνή τόν ύστατον· 
καί μακρόν αυτής ύπνον. Εις δε τον βρα- 
χίονά της με τήν κεφαλήν άναπαυομένην 
έπί τοϋ στήθους της έκράτει βρέφος. Ήτο- 
τοσοϋτον συγκινητική ή θέα τής γυναικός 
ταύτης, ώστε δέναίσχύνομαι νά εϊπω ότι μέ 
έκαμε νά κλαύσω.

Ή θέα αύτη μέ ώδήγησεν οπίσω διά μέ
σου τοϋ ζόφου τών αιώνων, εις ευδαιμονα 
οίκον τοϋ αύτοκρατορικοϋ Κώρ έν ιμ ή η δη 
ψυχρά γυνή λάμπουσα έκ τοϋ κάλλους καί 
σφριγώσα έζησε καί ειτα άπεθανε παραλαμ- 
βάνουσα μεθ’ έαυτής τό τελευταΐον τέκνου 
της εις τόν τάφον. ’Εκεί πρό ήμών εϊχομεν 
μητέρα καί τίκνον, αναμνήσεις λησμονηθει- 
σης ιστορίας, άλλά αναμνήσεις, αϊτινες έ· 
λάλουν πρός τήν καρδίαν πολυ ευγλωττό- 
τερον πάσης άνθρωπίνης βιογραφίας. Μετά 
σεβασμού έκάλυψα καί πάλιν τό σώμα διά 
της νεκρικής σινδόνης του καί στενάξας επε 
τη σκέψει ότι τοσοϋτον ώραΐα πλάσματα 
ώφειλον νά γεννώνται καί νά ζώσι μόνον 
ίνα άποθάνωσιν, έστράφην πρός τό ετερον 
σώμα καί τό άπεκάλυψα μετά προσοχής. 
Ήτο άνήρ μεσήλιξ μέ τέφραν κόμην, καί 
φέρων λευκά επίσης ενδύματα· Ισως ητο 
ό σύζυγος τής γυναικός, όστις ζησας πολλά 
ϊσως έτη μετά τόν θάνατόν της, ήλθε τέλος 
καί αύτόςνά κοιμηθή άπαξ διά παντός παρά 
τό πλευρόν της.

Έξήλθομεν έκ τοϋ θαλάμου τούτου καί 
μετέβημεν εις άλλους, άλλά θά άπεβαινεν 
έργον μακρόν ή άφήγησις πάντων όσων εί
δον. Έν ίκάστω ύπηρχον σώματα, διότι 
προφανώς τά πεντακόσια έτη άτινα παρήλ- 
θον άπό τής συμπληρώσεων τοϋ σπηλαίου 
μέχρι τής έξολοθρεύσεως τής φυλής ήρκεσαν 
ίνα πληρωθώσιν αί στοαί του νεκρών. Ά -  
παντες οί νεκροί ούτοι, προφανώς δέν εϊχόν 
ταραχθή ΰπ ’ ούδενός άπό τής ημέρας τής 
ταφής των. Ήδυνάμην νά πληρώσω όλό- 
κληρον βιολίον διά τής περιγραφής όσων 
είδον, άλλά τοΰτο δέν θά ήτο άλλο εί μή 
'άπλή έπανάληψις τών ήδη λεχθίντων μέ 
μικράς διαφοράς. Άρκεΐ νά προσθέσω ότι 
τοσοϋτον τελεία ήτο ή τέχνη δ ι’ ής έ€αλ· 
σαμώθησαν, ώστε άπαντα τά σώματα δι*· 
τηρούντο έν τή αύτή καταστάσει έν ή .θά 
ήσαν κατά τήν ήμέραν καθ’ ήν είχον ταφή. 
Ούδείς ήλθε νά ταράξη τήν ησυχίαν των*
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. εν τφ  κόλπφ τοϋ βράχου ήσαν μακράν τής 

...έπηρείας τοϋ ψύχους, τής θερμότητος καί 
•,τής υγρασίας, τά δέ αρωματικά φάρμακα 
.δ ι’ ών είχον κορεσθή τά καθίστων αιώνια. 

Τπήρχον έν τουτοις. καί τινες σπάνιαι
- έξαιρε'σεις, διότι είδον καί σώματα, μεταξύ 

αύτών, άτινα καίτοι κατ ’ επιφάνειαν έν κα
λή καταστάσει, άμα τά έθιγε τις μετεβά-' 
λόντο διά μιας εις κόνιν.

Τοΰτο συνε'βαινεν, ώς μοί είπεν ή Άϊσά,·
•- έπειδή · έλλείψει χρόνου πρός έντελή ,ββλσά
- μωσιν τά σώματα ταϋτα είχον^βαητισθή 

εντός τοϋ βαλσαμωτικοΰ ύγροϋ, όπερ, ώς έ- 
μαθον κατόπιν, διεσταλάζετο Ικτίνος θα
μνοειδούς φυτοϋ, άντί νά γίνωσιν ενέσεις 
δ ι’ αύτοϋ έντός τής σαριός.

Περί τοϋ τελευταίου έν τούτοι; τάφου, 
ον έπεσκέφθημεν, πρέπει νά εϊ.πω δυο λέξεις, 
δι-οτι τά έν αύτφ σώματα έπεβάλλοντο πε-

• ρισσότερον εί; τήν συμπάθειαν τοϋ θεατού
- η τα τοϋ πρώτου. Τά σώματα ήσαν δύο. 

μόνον και έκειντο έπ» τής αύτής :κλίνης. 
Απέσυρα τήν νεκρικήν σινδόνην καί είδον

ένηγκαλισμένους μέ τάς καρδίας των έφα-
■ πτομένας νεανίαν καί θαλεράν κόρην. Ή 
. κεφαλή, της άνεπαύετο έπί τής αγκάλης του

καί τά χείλη του έθιγεν τό μέτωπόν της. 
Ηνέφξα τον λινόν χιτώνα τοϋ άνδρός καί 

επί τοϋ στήθους του άνεκάλυψα πληγήν έγ· 
:.χειριδίου. Παρομοία πληγή υπήρχε κάτω
θεν τοϋ περικαλλούς κόλπου τής κόρης. Διά 

-τών στομάτων τών πληγών τούτων είχε,
■ φαίνεται, χυθή τό ρεύμα τής ζωής άμφοτέ 

ρ.ων. Έπί τής πέτρας άνωθεν'τών σωμάτων
• τούτων, υπήρχε βραχεία' επιγραφή, ήν ή 
Άϊσά μοϋ έξήγησεν Ιλεγεν : «Συνεζεύχθη-

- σαν έν τφ  θανάτψ». Ποια ήτο ή ιστορία 
-τών δύω τούτων, οίτινες ήσαν.ώραϊοι κατά
• την ζωην των καί δέν έχωρίσθησαν μετά
- θάνατον ;

Εκλεισα τούς οφθαλμούς καί ή φαντα
σία μου διά τών ταχειών πτερύγων της ιί- 
σέδυσεν εϊς τά βάθη τών παρελθόντωα'αίώ- 
νων, καί έκ τοϋ σκότους των έξήγαγεν ει
κόνα τοσοΰτο φυσικήν καί ζωηράν έν ταΤς 
λεπτομερείαις της, ώστε ένόμισα ότι ¿θριάμ
βευσα κατά τοϋ παρελθόντος, καί ό'τι οί 

: οφθαλμοί τοϋ πνεύματός μου είχον διαπε- 
ράσει τό μυστήριον τού χρόνου.

Ένόμισα ότι Ιβλεπον τήν ώραίαν ταύ* 
-την ξανθήν κόρην, λυσίκομον λάμπουσαν έκ' 
λευκό'τητος έντός τών χιονολεύκων φορεμά
των της καί θαμβού σαν διά τής φωτοβο
λίας τού άλαβαστρίνου κόλπου της τά έ^’ 
αύτοϋ ές ¿στιλβωμένου χρυσοΰ κοσμήματα.

■ Ένόμισα ότι έβλεπον τό · μέγα σπήλαιον 
.πλήρες μαχητών πωγω,νοφόρων φερό.ντων 
•θώρακα, καί επί τής τραπέζης, έφ ή.ς «τασα 
•η Αϊσά -έκρινεν, ένόμισα ότι Ιβλεπον ίε- 
:ρέα περιβεβλημένον τά ιερατικά άμφια καί 
Ιχοντα περί αύτόν τά σύμβολα τοϋ άξιώ- 
ματός. του. Έκ δέ τοϋ βάθους τοϋ σπη
λαίου είδον άνδρα πορφύραν περιβεβλημένον, 
καί έχοντα πρό, καί μετ’ αύτόν αύλητάς 
καί αϋλητρίδας καί περικαλλείς παρθένους 
•φδούσας γαμήλιον φσμα.

; Πάλλευκος ϊσταται ή- κόρη πρό τοϋ βω
μού, ωραιότερα τών περιστοιχιζόντων αΰ- 
Την, άγνοτέρα τών κρίνων καί ψυχροτέρα

τής. δρόσου, ήτις λάμπει έ.ν τή καρδιά των.
Αλλ εφ .όσον 5 φέρων τήν πορφύραν άνήρ 

Ιπλησίαζεν, ή κόρη έρρίγη.. Αίφνης έχ τού 
μέσου τοϋ πλήθους καί τοϋ όχλου ώρμησε 
νεανίας μελάγχρους καί έθηκι τήν χεΐρά του 
επι τής πρό πολλοϋ λησμονηθεί*ης φίλης 
τΟυ, καί ησπάσθη τό ώχρόν πρόσωπόν της, 
επί τοϋ όποιου άνεπήδησαν τά έρυθήματα,

. ως τα φώτα τοϋ έρυθροΰ λυκόφωτος έπί 
τοϋ σιγηλού οΰρανοϋ. Μετά ταϋτα έγένετο 
θόρυβος καί οχλαγωγία, καί κραυγαί καί 
ηστραψαν ξίφη καί ό νεανίας άνηρπάγη 
έκ τής αγκάλης της καί έπληγώθη ΰπό τών 
ενόπλων ανδρών, άλλ’ άγκόρη έβαλε κραυ- 
γήν-ααί αποσπάσασα τό- έγχειρίδιον έκ τοϋ 
στήθους της τό έβύθισεν εις τόν κόλπον της. 
άκριβώς . επί τής καρδίας της καί έπεσε
νέκρα !

Κατόπιν έφαντάσθην ότι ηκουσα κραυγάς 
καί θρήνους καί... καί... καί τέλος ή οπτα
σία απήλθεν έκ τής φαντασίας μου καί τό 
βιβλίον τοϋ παρελθόντος έκλείσθη καί πάλιν 
ενώπιον μου.

Ά ς μας συγχωρήσγι ό αναγνώστης τήν 
παρεισαγωγήν ρεαβασμοϋ έντός αληθούς .Ι
στορίας. Αλλά μοί έπήλθε τοσοϋτον ζωηρά 
καί είδον τά πάντα τοσοϋτον φυσικά έν μιφ 
στιγμή, ωστε δέν ήδυνήθην νά τό άποφύγω. 
Αλλω; τε τις δύναται'νά είπη πόσον μέρος 

αλήθειας, παρελθούσης, παρούσης ή μελ-· 
λούσης, έγκειται έν τή φαντασία ;. Τί. είνε 
φαντασία ; "Ισως είνε ή σκιά τής άληθείας, 
ήτις δέν υποπίπτει εις τάς αισθήσεις, ϊσως 
εινε ή σκέψις τής ψυχής.

Έν μιφ στιγμή πάσαι αύταί.αί σκέψεις 
διήλθον διά τού πνεύματός μου, καί ήδη ή 
Εκείνη μοί άπέτεινε τόν λόγον.

— Τδε τήν ειμαρμένην τών ανθρώπων ! I 
ειπεν ή πεπλοφόρος Άϊσά, ένφ ίκάλυπτε 
και πάλιν τούς έραστάς, διά φωνής οξείας 
καί τρεμούσης καί συμφωνούσης μέ τήν1 με- 
λαγχολίαν τών σκέψεών μου.Άπαντες μέλ- 
λομεν νά είσίλθωμεν εις τό μνήμα καί εις 
τήν λήθην, ήτις καλύπτει αύτό !. Ναί.καί 
εγώ αύτή, ήτις έζησα έπί τοσοϋτον χρόνον! 
μετά πολλάς χιλιάδας ετών.... πολλάς καί 
πολλάς χιλιάδ,ας ετών, άφοΰ καί σύ παρέλ- 
θης καί λησμονηθής έντός τής-άχλύος τής 
λήθης, θά ϊδω τήν ήμέραν άνατελλουσαν, 
κ.αθ ήν θ.’ άποθάνω καί θά γίνω ώς είνε ού- 
τοι καί ώς θά είσαι σύ τότε. Καί τότε εις 
τί θά με ώφελήσή', ότι έζησα ολίγον περισ
σότερον σου άρπ'άσασα παρά τής φύσεως.τό 
μυστήριον τής μακροβιότητος'; Τί είνε δέκα 
χιλιάδες έτη καί μυριάκις δέκα χιλιάδες' 
έτη εν τή ίστορ!^ τοϋ χρόνου ; Είνε μηδέν, 
είν ετός ολίγη ομίχλη άπε'ναντι τού φωτός I 
τού ήλιου, είνε ώς μία ώρα ύπνου ή ώς ή 
πνοή τού αιωνίου πνεύματος. Ιδού ή ει
μαρμένη τού ανθρώπου ! Βεβαίως θά τήν 
ύποστώμεν καί θά κοιμηθώαεν. ‘Βεβαίως θά 
ανανήψω,μεν κατόπιν καί θά ζήσωμεν καί 
πάλιν, αλλά καί πάλιν θά κοιμηθώμεν, καί 
ούτω θά' έξακολουθώμεν νά ζώμεν καί νά 
κοιμώμεθα κατά· περιόδους, καιρούς καί τό
πους, από αϊώνος είς αιώνα, μέχρις ού' ό 
κόσμος άποθάνιι καί οί κόσμοι πέραν τοϋ 
κόσμου αποθάνουσιν επίσης καί ούδέν πλέον 
μείνη ζών, εκτός τοϋ πνεύματος, όπερ είνε I

ζωή. Άλλά δ ι’ ήμάς τούς δύο καί διά τούς 
νεκρούς τούτους εσεται τό τέλος τού τέλους 
Ζωή, ή εσεται θάνατος ; Μέχρι τοϋδε θάνα
τος εινε ή νύξ τή; ζωής, άλλά μετά τήν 
νύκτα, η επιούσα γενν&ται καί αΰτη πάλιν 
γεννά τήν νύκτα. Άλλ’ όταν ήμέρα καί 
νύξ, θάνατος καί ζωή άποθάνωσι καί έπα- 

,< νέλθωσιν εις τά έξ ών συνετέθησαν, όποία 
θά είνε ή τύχη μας, ώ Χόλλυ ; Τις δύναται 
νά ϊδ$ τόσον μακράν ! Ούτε έγώ αύτή!

Μεθ Ó άλλάξασα αίφνης ύφος καί τόνον 
φωνής προσέθηκεν ; ,
ν. — Είδες άρκούντα, ξένε μου, έκ τών θαυ
μάτων τών τάφων τούτων ή θέλεις νά σοί 
δείξω καί άλλα; Άν θελης θά σέ οδηγήσω 
εις τόν τάφον τοϋ Τίζνου τοϋ ισχυρότερου 
καί άνδρειοτέρου βασιλέως τοϋ Κώρ είς τάς 
ημέρας τοϋ οποίου συνείελέσθησαν τά σπή
λαια τούτα. Ούτος κείται εν μεγαλοπρε- 
πεία, ήτις φαίνεται χλευάζουσα τήν μηδα- 
μινότητα καί διατάττουσα τάς σκιάς τοϋ 
παρελθόντος νά προσφερωσι τά σέβη των 
εις την άνάγλυφον ματαιότητα τοϋ τά
φου του.

— Είδον άρκούντα.·,-,ω βασίλισσα, άπήν- 
τησα. Ή καρδία μου κατεπιέσθη ΰπό τής 
δυνάμεως τοϋ παρόντος θανάτου.

Οί θνητοί είνε άσθενεϊς καί κάμπτονται 
ευκόλως είς τήν θέαν τοϋ . θανάτου. “Εκ
βαλε με έντεϋθεν, ώ Άίσα...

(Έπετοι συνέχει»)

Ν' ΗΦ I Δ Π Τ ΟΝ

Έ φ ’  δ σ ο ν  δ  π ο λ ι τ ι σ μ ό ;  ά χ μ ά ζ ι ι ,  ή  π ο ί η β ι ;  χ α ρ α χ .  

μπζει.
Macaulay

T i  ψιΟδιοβ«ι είνι έζευτελιστιχιίν.Πάντε; έχιθυμούμεν 

νά  λ έγω μ ίν 'ό τ ι οδδτχοτε ¿ψεύσδημεν. Πλήν τοΰτο λέ- 

γοντες δέν ψευδόμιθ» ;

-^·
Ό  τφοξενεύων γάμον β υ ο ιίζ ιι συνήβως ένα ¿y. τών 

γνωρίμων του εΐ; ενα έχ τώ ν  φίλων του.

Φ ιλάργυρο; καλείται ό [έλάξ .κείνο;, δ ο τ ι; αχο6νή. 

σχει τ ή ;  χείνης ϊνα  οικονομήσω τά  πρό; τό  ζήν.

' ■***■
Οΰδέν τελειώνει όσον ή λχ ιζέ  τ ι ;  χαλώ ;, ουδ· οσον · 

έφοβεϊτο καχώ;.

-ΗΗ-
Ποΰ ρλέχουσιν οί ανβρωχοι τή ν εύτυχίαν, ή ; ήμ ει; 

στεροΰμεθα ;
Β ασίλισσα τή ;  Ρουμανία;.

•ΜΗ-
Τδ μυστήριον 'τού  χνευματιχοΰ βίου, — , τού μονού 

πράγμαιι εύτυχοΰ;,— συ.οψ ίζετα ι εν το ΐ ;  ίςής. Ά ν τ ι -  

καθιστάν χαντα/_οΰ τή ν  πραγματικότητα διά τ ή ;  φαν

τασ ία ;.
Paul Bourget.

•Hk

Ε ΐ ν ε  χ ο λ ύ  δ ύ σ χ ο λ ο ν  ν ά  γ ί ν η  ε υ τ υ χ ή ; . δ  μ ή  γ ν ώ ρ ι σ α ;  

τ ή ν  δ υ σ τ υ χ ί α ν .
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τ Η Σ  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΕΓΧΩΡΙΑ
Τ η ν προσεχή Τ ρ ίτη ν ή  Τ ετάρτην άφ ικνοϋντα ι 

ί ί ?  ’ Α θήνας ό ea .it/eu? μ ετά  τη ς  βασ ιλ ίσσης κα ί 
τ ω ν  βασ ιλοπα ίοω ν Μ αρία? κ α ί Χριστοφόρου. -— 
Τ ήν παρελθοϋσαν Δευτέραν έγένετο  ή  χήρυξις τής 
ένάρξεω ς τη ?  Βουλής δ ιά  τή ν  Β ' σύνοδον τη ?  Ι Β '  
α ΰ τ ή ί  περιόδου. Τ ήν βδραν το ύ  προέδρου χα τε ϊ- 
χ ε ν  ό πρεσβότατος τω ν  βουλευτώ ν γέρω ν Κ α λλ ι- 
φρονάς. Α ϊ τα χ τ ιχ α ι έργασ ία ι άρχοντα ι ίσ ω ς  τήν 
προσεχή «βδομάδα.— ’ Α πό τή ς  παρελθούσης Δευ
τέρας ο β ασ ιλόπα ις Γεώ ργιος επανελαβε τή ν  επ ί-  
σημον α υ τ ο ί  ερ γασ ίαν , διορισθείς ((δ ιο ικητή? του 
λόχου τή ?  κ ινη τή ς  άμύνη? κ α ί προσωρινό? δ ιευ 
θυντής τή ?  σχολή? τ ώ ν  τ ο ρ π ιλ λ η τ ώ ν .—Ή  θεο- 
λογιχή  σχολή το ϋ  Έ θ ν . Π ανεπ ιστημ ίου  έζέφερε 
τή ν  ε ύ χ η ν  δπως διορισθώσι τουλά χ ισ το ν δύο πρός 
τό παρόν χαθηγητα ί. εξ  ώ ν  ό «1? διά  τό μάδημα 
τή ? δμ ιλη τ ιχή ? πρό? συμ πλήρω σ ιν τ ώ ν  κενώ ν 
εδρών τη ? .·—Ή  δέ Ν ομική  σχολή εγνωμοδδτησεν 
δπως όρισθώσιν ε ις  τρεις α ί έδραι του άατικοϋ 
δ ικα ίου , χαταργηβή τό μ άθημα τοϋ Γ αλλ ικού  δι
κα ίου κα ί κανονισθώσι ·ιά τοϋ μαθήματος τ ώ ν  Ε ι
σηγήσεω ν χα ί τή ?  Ισ το ρ ία ?  το ϋ  Ρ ω μα ϊκού δ ι
κ α ίο υ .— Σ υνεστήθη  εν  Ά θ ή να ις  σω μ ατεΐδ ν π  ο 
δ η λατ ισ τιΰν ίδρ ύο ν ιδ ία ν σχολήν πρό?£ ιδασχαλίαν 
τή ?  τ έχ νη ?  το ϋ  ποδηλατεΓν κ α ί περιοδικόν προς 
διάδοσιν α υ τή ς . Πρόεδρος τοϋ Σ υλλόγου έξελέγη  
ό χ . I .  Κ αστρωμενος, δ ιευθυντή ς τή ς  σχολής ό κ . 
Σ· Τ αγω νίδης το ϋ  περιοδικού δε ό φ ίλο? συνερ
γ ά τη ς  κ . Ά ρ ισ τ .  Ν . Κ υριάκό?.

Ο ί ΣνΛΛογοι τοϋ Βουχουρεστίου, ή  γ νω σ τή  πρό
μαχο? τώ ν  έν  Ρ ο υμ ά νι?  εθ ν ικώ ν συμφερόντων 
αυξήσασα  κ α ί τελειοπο ιήσασα ε π ’ εσ χ ά τω ς  τό 
φΰλλον τ η ς . ανεδημοσίευσε μ ε τ ’ ευμ ενώ ν εκφρά
σεω ν τό άρθρον ή μ ώ ν  'Ο μόσπονδο ι χ α ί  ά σπ ονδο ι 
ώ ς έκδηλοϋν τά ς  γνησ ιω τέρας έν Έ λ λ ά δ ι σκέ
ψ ε ις  περ ί τ ώ ν  Έ λληνορουμανικώ ν σχέσεω ν. Έ ν  
τ ιρ  κα λ λ ιτεχ ν ικ ω τά τ ιρ  δέ χ α ί εικονογραφημένο» 
φ ύ λ λ ω , 8ε* οΰ ένεχα ιν ίασε τή ν  νέαν α ϋ τή ς  περίο 
δον, μ εταφράσασα χα ί α υθ ις  ανεδημοσίευσε. ρου- 
μ α ν ισ τ ί έ ν  τή  επ ιζή λ ω  θέσει το ϋ  κυρίου αυτή ? 
άρθρου τ ά ς  σκ έψ εις  ή μ ώ ν ¡χάριν τ ώ ν  Ρουμάνω ν. 
Ε ΰχαρ ιστο ϋμ εν τ ή  συναδέλφιφ δ ιά  τή ν  τ ιμ ή ν , ή? 
ή ξ ίω σεν ή μ α ς .

Ε Ι Ω- Τ Ε Ρ Ι Κ Α  ·
Ο ικουμενικός πατρ ιάρχης έξ ελ έγη ό  άπόΝ ικο 

πόλεω ς Ν εόφυτος, ιεράρχης άξιος το ϋ  τ ίτλο υ  τοϋ 
Ε θνά ρ χ ο υ . ’Ε κ  το ϋ  καταλόγου τ ώ ν  «κ λεξ ίμ ω ν ή  
Ι Ιύ λ η  έ ιχ ε  δ ιαγράψει το ύ ς  Μ ητροπολίτας. Η ρ ά 
κ λ ε ιά ? , Δ έρκων κ α ί τρεΓς άλλους. —  Ό  πρώ ην 
Κ )πόλεως’1ω ακείμ  δεν συμπερ ιελαμβάνετο  μεταξύ 
τ ώ ν  υπο ψ ηφ ίω ν τή ς  έχλόγικής σ υνελ εύσ εω ς . —  
Ό  δ ιο ικη τή ς τή ς  Σκόδρας ήρχισε νά  άφοπλίζη  
τούς Α λ β α νο ύ ς .— Έ ν  Β ρ ά ζ ιλ ίμ  δ ιελύθη  τό Κογ- 
χρέσον χα ί εχηρύχθη  ό στρ ατ ιω τικό ς νόμος. Νέον 
Κογκρέσον εκλεγόμενο» θά αναθεώρηση τό Σ ύν
τα γ μ α  « π ί τ ή  βάσει ομοσπονδιακής δημοκρατίας. 
— ' 0  Τσάρος έώ ρτασε το ύ ς  αργυρούς γάμους του 
πανη γυρ ιχώ ς έν  Λ ιβαδείμ , τή  2 9  λή ξαντο ς . —  
Π ολλά να υά γ ια  ελ λ η ν ικ ώ ν  χα ί ά λλω ν πλο ίω ν έγέ - 
νεντο  κ α τά  τή ν  παρελθοϋσαν εβδομάδα έν  ταΤς 
τουρκικά?? θαλάσσα ις. —  Π ιθανή θεω ρε ίτα ι έν 
Ρ ω σ ία  ή  απαγόρευσ ις τή ς  εξα γω γή ς  τοϋ σ ίτο υ . 
— Έ π εκ υρ ώ θη  ή εκλογή  τοϋ  νέου Π ατριάρχου 
’Α ντ ιό χ ε ια ς  κ .Σ πυρ ίδω νος.— Σφοδρά λ α ΐλ α ψ  έξερ- 
ράγη  έ π ί  τ ώ ν  ά κ τώ ν  τή ς  Γαλλία?," τή ς  ’Α γγλ ία ς , 
τή ς  'Ισπανία ς κ α ί  τή ?  Β ελ γ ικ ή ? . Π ολυάοιθμα 
να υά γ ια  συνέβησαν έ π ί τ ώ ν  ά κ τώ ν  κ α ί τ ώ ν  θα
λασσώ ν τ ώ ν  ανωτέρω  χω ρώ ν.

1 Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ο ί αυστρ ιακο ί έρ ευνη τα ί τή ?  Μ ικρά? ‘ Α σ ία ςχκ . 
Έ βερδέϋ  χαί. Β ίλχ ελ μ  δ ιελεύχαναν χα ί ήχρΐβωσαν 
π λ ε ίσ τα ?  δσας τοποθεσ ίας τή ς  λεγομένης τρα 
χ ε ία ς  Κ ιλ ικ ία ς , ά νεχ ά λυψ α ν οΰχ ολ ίγα  μεγάλα 
ερ ε ίπ ια , ανεύρον πολυαρίθμους επ ιγρ α φ ά ?, τ ά  μ έ
γ ισ τ α  συμβαλλόμενα? ε ίς  τ ή ν  δ ιευχρ ίνησ ιν γ λω σ 
σ ικώ ν  κ α ί εθνολογικώ ν ζη τη μ ά τω ν , επί τέλους δέ

η^μοίρησαν νά  ά νακαλύψ ω σ ιν  απόσπασμα βασι
λ ικού γράμματος έχ Σ όλω ν χα ι ετερα τ εμ ά χ ια  
χρονολογούμενα άπό τή ς  δεύτερα? πρό Χ ριστού 
«κατονταετηρ ίδος, Ιχοντα  δέ όΰ μ ικράν ιστορική» 
ση μ α ντ ικό τη τα . Πρός τούτο ι? εύρον περ ίεργα λ ε ί
ψ ανα  μ νη μ ε ίω ν  κ α ι ψ η φ ιδ ω τώ ν , εξ  ώ ν  ε ικ ά ζ ε τα ι 

.ό τ ι έ ν  τοΤ? αρχαίο ι? χρόνοι? α ΐτ έ χ ν α ι  έθεραπεύ- 
οντο κ α ί ήχμαζον παρά το?ς Κ ίλ ι ξ ι ν  τα ϋ τ α  δέ 
π ά ν τα  οφείλοντα ι « ϊς  τό κράτος το ϋ  ελλην ικού  
π ο λ ιτ ισ μ ο ύ , δ ττ ις  ύπήρξεν ό κύριος μοχλός τή ς  
επιδόσεως κ α ί ά κμ ή ς τώ ν  μ ικρ α σ ια τ ικώ ν κ α ί τώ ν 
ά λ λω ν  ομόρων α σ ια τ ικ ώ ν  χω ρ ώ ν έν τ ή  άρχα ιό- 
τ η τ ι  κ α ί ιδ ίω ς  ε π ί τ ώ ν  Δ ιαδόχων κ α ί ’ Ε π ιγόνω ν 
’Αλεξάνδρου τοϋ Μ εγάλου.

® Ι  Λ  Ο  Λ  Ο  Γ I A

Γενομένης ψηφοφοριάς εν τώ  Π ανεπιστήμιο* τής 
Κ α νταΒ ο ιγ ία ; έ π ί  προτάσεως π ερ ί περιορισμού 
τή ς  διδασκαλίας τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  γλώ σ σ η ς , πλέον 
τ ώ ν  2 )3  κα τεψ ή φ ισαν τή ν  πρότασιν, τούθ ’ δπερ 
θεω ρε ίτα ι ώ ς θρίαμβος 8 ιά  τή ν  διάδοσιν τή ς  κ λα 
σ ική ς πα ιδεύσεω ς κ α ί τή ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς ;

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α

Τ ή ν 9 προσεχούς Μ αίου άνοίγει^τάς π ό λ α ί της 
εν  Β ιέννη  ή  κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ή  κα ί θεατρ ική  Ιχ θ ισ ις . 
-Η εναρξις. γ ενή σετα ι δ ιά  παραστάσεων α ί'τ ινες So·· 
θήσονται ύπό  Γ ερμανών ηθοποιών κ α ί άοιδών· 
θα δ ο θώ ιι το ια ύ τα ι κα τά  τό  θέρος ύπό  ά γγλω ν , 
γ ά λ λ ω ν , Ιταλώ ν , ϊσ π α νώ ν , οΰγγρω ν, πο λω νώ ν, 
όλλανδών χα ί δανών κ α λ λ ιτ εχ νώ ν . Ε ις  τά ς  ξ έ να ; 
χώ ρας α ίτ ιν ε ς  θά  λάβω σ ιν επ ισ ή μ ω ς μέρος είς 
τά ς  έορτάς τή ς  έχθέσεως, προσετέθη εσ χ ά τω ς  χαί 
ή  Ρ ω σ ία  ή  όποια θ’ άπ.οστείλη ε ίς  Β ιένην πολλά 
ενδ ιαφέροντα θεατρ ικά  εκθέμ ατα  χα ί ορχήστραν 
βοημών.— Έ π έμ φ θη  ε ίς  τή ν  εχθεσιν το ϋ  Σ ιχά- 
γχου ή  ε ίχ ώ ν τοϋ Χριστοφόρου Κολόμβου ζω γρα - 
φ ισθεϊσα  τό  1540  παρά τοϋ ζωγράφου Μορώ. Τήν 
ε ϊχόνα α ύ τή ν  ήγόρασεν. ά ν τ ί 2000  λ ιρ ώ ν σ τ ερ λ ι
νώ ν  έσ χ ά τω ς  ό X .  Γχάντερ ,

Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ε Σ

ΑΝΕΚΔΟ ΤΑ— Π Ε ΡΙΕ ΡΓΑ — ΠΟΙΚΙΛΑ

’Εσχάτως έν Αονδίνφ συνέστη φιλανθρωπική ετα ι
ρεία ής σκοπός είνε'ΟΔ δίδη μουσικός συναυλίας χ ά - 
ριν τών νευροπαθών έκείνων άσθενών, είς τούς όποιους 
οί Ιατροί διατάσσουσι ν ’ άκροώνται μουσινών συναυ
λιών πρός κατευνασμόν τής ταραχής αυτών, θέλει έ- 
νοικίασθή πρός τόν σκοπόν τούτδν μεγάλη αίθουσα,' 
οί δέ μουσικοί οί μέλλοντες ν ’  άποτελέσωσι τόν θία
σον θέλουσιν έκλεχθή μεταξύ τών καλλιτέρων. Τέσσα- 
ρες χιλιάδες ’Αγγλικών λιρών συνελέγησαν μέχρι τοδδε 
υπέρ τοϋ πρωτοτύπου . τούτου φιλανθρωπικού σκοπού.

OÍ μέχρι τούδε πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως οί 
φέροντες τό όνομα Νεόφυτοι είσιν οί Ιξής : Νεόφυτος 
Α’ ίκλεγείς ι φ  1153 καί πατριαρχεόσας μήνας πέντε. 
Νεόφυτος δ 4 ’ ό άπό .’Αθηνών έκλεγείς τφ  1602 έπα- 
τριάρχευσεν έπ ί Ιν Ιτος- έξελέγη δέ τό δεύτερον τφ 
Ι6θ7  *α ί έξιβλήθη τοϋ θρόνου μετά πενταετή π α 
τριαρχεία* καταδικασθείς ύπό τής κοσμικής έξουσίας 
εις έξορίαν έν Ρόδιρ κατόπιν δίκης ήν έκΐνησαν κατ’ 
αύτρΰ κλήρος καί λαός έπ ί σπατάλη τοϋ κοινού χρή
ματος δπερ έξώδευε πλουτίζων. τούς Ανεψιούς του. Νεό
φυτος Γ , έκλεγείς τφ  1636 παριχώρησε μετά |ν Ιτος 
οικεία ζουλήσει τόν θρόνον είς τόν ix  τή ; έξορίας έχα- 
νελθόντα Κύριλλον Α’ τόν Λούκαριν, πατριαρχεύσανφ«,; 
οντω tó feíov. Νεόφυτος Δ ’ έκλεγείς κατά Νοέμβριον’  
τοϋ 1688 έπατριάρχευσε μήνας πέντε. Νεόφυτος Ε’, 
έξελέγη κατά Νοέμβριον τού 1707 ύπό συνελεύτεως άρ. 
χιερέων- καί λαϊκών γενομένης έν τ ξ  οικία του έξ άπο- 
ρήτων Άλεζάν6ρου|τοΰ Μαυροκορδάτου, άλλ’ ,ή έκλογή 
του ήκυρώθη κατόπιν ύπό τής ’Οθωμανικής Κυδερνή- 
σεως. -Νεόφυτος ó LT', άναφερόμενβς ώς άμαθής, έπα- 
τριάρχευσεν ούχ ήτιον δίς 1734-1740 καί 1743-1,744 
δτε παυθείς Ιξωοίσθη ε ϊι Πάτμον. Τέλος Νεόφυτος δ 
Ζ’ έκλεγείς τφ  1789 έπατριάρχευσε μέχρι τοϋ 1794, 
βτε παυθείς έξωρίσβη διαδοχικώς είς Ρόδον, Πάτμον 
καί "Αγιον Όρος· κληθείς δέ τό δεύτερον είς τήν πα- 
τριαρχείαν τφ  1798 διφκησε τήν Εκκλησίαν μέχρι 
τοϋ 1801, δτε παυθείς πάλιν έξωρίσθη είς "ΑγιονΌρος. 
Νεόφυτος i  7, συνέστησε τψ  1779 τήν μητρόπολιν

Κερκόρας .κατά  τόν είωθότα Ιλεον τής 'Γψηλής Πόρ· 
τας» ως λέγει τό συνοδικόν έγγραφον, μαρτυροϋν, δτι 
άπό 418 έτών ή  Κέρκυρα έστερεϊτο όρθοδόξου μητρο
πολίτου.

B !« σύγγραμμά τ ι  τής μαγειρικής δημοσιευθέν έν 
Βερολίνιρ τφ  1507, έν τών μάλλον Ιπίζήτήτων φαγη
τών ητο ή  σοϋπα. άπό ρόδα-Κατεσκευάζετο άπό τά με
γάλα φύλλα  τών ρόδων, μέ γάλα καί ώά, βανίλιαν 
καί ζάκχαριν. "Ετερον δέ πολύτιμον ' φαγητόν τής έπο- 
χής έκείνης ητο τό σεήθος τής δρνιθος άτμιζόμενον μέ 
ζάκχαριν καί ροδόνερου.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Π ε ρ ί ε ρ γ η * .  Έ χετε περιέργειαν νά ^μάθητε τ ί  
η το ; ή  νά σάς ε.ϊπωμεν τ ί δέν η το ; Δέν ητο λοιπόν 
έκ τών συνήθων θωπευτών τ ή ; φιλαρεσκείας, τώνάρ- 
κουμένών είς δ ,τι δίδεται είς δλους, άλλά ζητούντών 
κάτι..^. όλιγώτερον εστω, ιδιαίτερον δμως, άποκλει- 
στικώς ϊδικόν του. Αύτά^ήννόει 6 συγγραφεύς ύποθέ- 
τομεν. —Β α ρ λ  α ά μ. Έγράψατε έ ν  σ υ ν ε ρ γ α σ ί φ ;  
—  Π. I. Ν. κ»1 Β .7 Ε ύ σ τ. Κ ι ρ α σ ο ϋ ν  τ α .  Έ λή- 
φθησαν Εΰχαριστοϋμεν.—Μ. Π, Εδτράπελός τις συγυ 
γραφεύ; είπεν, δτι έάν δ θεός ένήρυττεν είς πάσας τοϋ 
κόσμου τάς έσχατιάς, δτι τή 1η Ίανουαρίου, τήν με
σημβρίαν άκριδώς, θά σημάνη τούς κώδωνα; καί θά 
άφήση νά είσέλθωσιν είς τόν Παράδεισον, δσοι ήθε- 
λον φθάση εγκαίρως, άλλ’ δτι κατά τήν πρώτην μετά 
μεσημβρίαν, ώραν άκριβώς θά κλείση τάς θύρας διά 
παντός, άπειρος άριθμός γυναικών.θά έυθανον πολύ 
¿PT ί ,  καί μέχρι; αύτής τής έσπέρας δέν θά εΐχον άκό- 
μη έντελώ; έτοιμασθή.—Π Ε Ά δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ ι ν . ,  
’Αντίτιμον φύλλων έλήφθη· παρεδόθησαν δέ ταϋτα κο- 
μιστή. —Σ u ν δ ρο μ η  τ ή  Τ α ϊ γ ά ν ι ο ν .  *0 Βίκτωρ 
Ούγώ είπεν, δτι οό κόλαξ γεννάται έ* τής κοιλίας ερ
πετού». Φροντίσατε τώρα σείς νά έξακριδώσητε τήν 
καταγωγήν των. — Α # σ π , Ρ- Πώς. σάς φαίνεται ή 
γνώμη αδτη τού τελευταίου μεταφυσικού κ. Φρειδερί
κου N ietsche : Ή γή είνε νήσος κάτοικουμένη ύπό 
άνθρωποφάγων. ’Εάν διάγης. τόν βίον σου έν άπομο- 
νώσει, θ’ άναγκασθής νά φάγης τόν έαυτόν σου' έάν 
άναμιχθής πρός τούς Ανθρώπους; θά σέ φάγουν έκείνοι. 
Έκλεξον, ’Αλλαχού δέ πάλιν περί ερωτος λέγει 
ότι ή  «αίωνιότης. αύτοϋ είνε γελοΐον όνειρον· — Τήν 
πρώτην Ιδέαν έπιδοκιμάζετε ή  δχι, άγνοώ, άλλά τήν 
δευιέραν ; —Κ Π .Ε Μ ό σ χ α ν .  — Σ.  Δ - ^ ά σ ο ν  
Μιχ. Β Ρώμην. 'Ελη'φθησαν εύχαριστοϋμεν. — ß  θ .
Γ ι ο ύ ρ γ  e-δ ο V. ’Ελήφθησαν. Γράφομεν—  Μ ά ρ· 
τ  υ ρ ι. ’Ακατάλληλον.—Κ. Σ Τόν μεγαλείτερον Αριθ
μόν παρασήμων απάντων τών κρατών Ιχει ή  ’Αγγλία 
ήτοι 14 είδη. Ή  ’Ιταλία έχει 6 . Τό άρχαιότατον τών 
παρασήμων είνε τότού Αγίου ’Ανδρέα ΐδρυθέν έν Αγ
γλ ία  τφ  7ί>7 —Ά ντ  Βρ. Μόναχον έετάλησαν —  Κυπρ. 
Σύλλογον Λευκωσίαν, ¡Ελήφθησαν εΰχαριστοϋμεν. —  
Κ, Κ. Ιδού τ ί άνεγινώοκετο άνωθεν μιάς .έπιγραφής.

Τήν ’Ιλιάδα έγραψεν δ Όμηρος δ θείος
Τήν κάτωθι, δ'έπιγραφήν δ Γλυπιπής δ Χίος.

Ή σύνθεσις τών όνομάτων πώς σάς φαίνεται ;— Φ ί.
Ρ ό 8 Ο. ν. Καλώς.—Φ ί λ  ·ρ Στ. X Κ α ί ρ ο ν  Έάν 
δέν προφθάσο*μεν νά γράψωμεν, άναμένομεν. —  ’Ε κ . 
"Εχετε τοιαύτην άπ^φασιν λο ιπόν; ώς φίλοι ειλικρινείς 
σάς συμβουλεύομε νά μεταβήτε δσον ούπω είς τήν 
βόρειον ’Αμερικήν, δπου α ί γυναίκες φυλών τινων διέρ
χονται τό πλείστον μέρος τής ήμέρας είς τό νά ψιμμυ.· 
θιώσι τούς συζύγους των.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

’ Έξίδίθησαν ,
Ό  Φοισούλ^ς Φ ιλόσοφος ύπό  Γεω ργίου Σ ουρη .
Έ κ θ ε σ ις  ε ισ η γη τ ικ ή  το ϋ  προϋπολογισμού του 

δήμου ’ Α θηνα ίω ν τής χοήσεως 1 892,ύποβληθεί·σα 
μ «τά  τοϋ προϋπολογισμού ε ίς  τό  δημοτικόν συμ 
βούλιο» ύπό .τοϋδημάρχου'Αθηναίων κ .Μ ιχαήλ

Μ ελά.

Α ί  ν ε π ρ α ί  ζ ώ σ α ι , εργον το ϋ  Καρόλου Μ ερου· 
€ έ λ , δρατικώ τατόν μυθισ τόρημα , α ρ χετα ι άπό 
τή ς  προσεχοϋς Κ υρ ιακής πω λοΰμενον κ α τά  φ υ λ 
λάδ ια  άνά  τάς& δους. θ ά  «ύχ α ρ ισ τή σ ω σ ι τό κοινόν 
δσον ολ ίγα  μέχρ ι τοϋδε μυθ ισ τορήμ ατα . "Ε 
καστον φυλλάδιον «ξ  3 ’ δ ίσ τη λω ν σελ ίδω ν μ ετα  
μ ια ;  μ εγάλης «ίκόνος συγκείμενον θά π ω λ ή τ α ι 
ά ν τ ί λ επ τώ ν  δέκα.


