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MI ΑΞΙΟΤΙΜΟΙΣ ΚΚ· ΑΝΑΓΝΟΣΤΑΙΣ 
Άναλαβών τήν έκοοσιν τοϋ ύπο τον τίτ)ον 

Α ι γ υ π τ ι α κ ό ς Α σ τ ή ρ περιοδικού 

τούτου, οφείλω να ομολογήσω, δτι βαρύ κα*. 

δυσανάλογον προς τάς δυνάμεις μου άνεδέ,Όην 

φορτίο/. Ευτυχώς όμως ττρ,ος έπίτευςιν tea δλως 

φιλολογικού σκοπού του έργου μου, άνδρες εγνω

σμένη; ικανότητος και δεινότατο; ππρι το 

γρά-^ειν πάνυ προΟύμω; και εύγενώ; προσηνέ-

χΟησαν δπω; συνδράμωσί με δια t u ; πολυτίμου 

αυτών πνευματική; εργασίας. Τοϋτο, όντως, μί 

ενεθάρρυνε και χρηστά; εχω ελπίδας δτι πας 

φιλόμουσο; αναγνώστη; μου δα όμολογήση, δτι 

παρέχω αύτώ ωφέλιμν/ και τερπνή/ αμα ανά-

γνώσιν πνευματικών προϊόντων ανδρών, αληθώς 

πεπειραμένων ε ις τήν σύνταςιν ένο; περιοδικού. 

Δεν αμφιβάλλω δε δτι οί άςιότιμοι άναγνώσταί 

μου, καν εν τή ένάρςει τοϋ εργνυ εύρωσιν ε λ 

λείψεις τινάς, έσονται επιεικείς, σκεπτόμενο,, 

0 . -ι τοϋτο δέν Οά προήλθε βεβαίως έξ οιασδήποτε 

-οϋ εκδότου αμελείας, αλλ εκ τή ; δυσκολίας, 

£ ν συνήθως " νοουσιάϊΓουσιν j v i^'/'ò 

τοιούτου εΐδου; , λ . 

II διεύΟυνσις του Ά ι γ υ π τ ι α κ ο υ 

Α σ τ έ ρ ο ς 9α Οεωρή έαυτήν ευγνώμονα προς 

πάντα λόγιον, όστις ήθελε συ/εισφέρει εστω 

καί ενα λϊΟον προς άνοικοδόμησιν ιού ανεγει

ρομένου ήδη π/ευμντικοϋ τούτου κτιρίου* υπι-

σχνειται. δέ δτι ούτε κόπων, αλλ* ούτε δαπάνη; 

ουδεμιάς φεισΟήσ-ται, δπως άναδείςη το έργον 

τούτο ωφέλιμον και τερπνόν ταϊς οίκονενείαις 

ά/άγνωτμα, αφού μάλιστα έντ ί ) Χειλορρύ:ω 

ταύτη των Φαραώ χώρα, έν ή τοσαϋται χ ιλ ιά-

δες Ελλήνων οίχοϋσι, και τοσαϋται βγολαΐ και 

σωματεία εκάστοτε καθιδρύονται, περιοδική*, 

το οποίον ν άναδέχηται καΐ να ?'"δίδη τήν 

πνευματικήν κίνησιν της ήδη αναπτυσσόμενης 

έλλην. νεότητος δέν υπάρχει. Τήν ελλειψιν 

ταύτην προτίθεμαι εγώ να θεραπεύσω και ευτυ

χής λογισθήσομαι, έά ' το περιοδικό·/ μου τούτο 

καταστ^ xoivò/ εντευκτηρίου απάντων τών έν 

Αίγύπτω λογίων, και δι αυτού έκδηλώται τοις 

ε;ω όμογενέσΐν όπόσ,ν ή εν Αίγύπτω Ελλη

νική παροικία όσηυ.ίραι αναπτύσσεται και 

κραταιοϋται. 

ϊυ'/δρ:μήν έτησίαν τού Α ί γ υ π τ ι α κ ο ύ 

Α σ τ έ ρ ο ς , ό όποΓ :χδίθο)* "* 

Α ΐ 
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ο ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΌΣ 

χαπενθημερίαν είς δύο τυπογραφία φύλλα μετ ' 

Ι&φύ)λου, ώρισα φράγκα 2 0 δια τους εν τφ 

εσωτερική χαΐ έςωτερικώ συνδρομή τάς μου. 

Ε χ ω -ήν τιμήν να πληροφορήσω τους αξιό

τιμους άναγνώστας μου δ η , δττις έξ αυτών 

κράτηση το πρώτον καΐ δεύτεοον τείχος του 

περ.οδ-.κοϋ τούτου, θεωρηθήσεται ώς τακτικός 

συνδρομητής μου. 

ΠΕΡΙ 

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΠΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ. 

Άπάσπισμ* ίκ του συγγράμματος του 
ΣαΙντ-Μά^κου Γεραρδίνου. 

Ενθυμούμαι πάντοτε τήν πρώτην παράστα-
σιν τή ; Λουκρητίας Βοργίας. 

Παρηκολούθουν μετά διαπύρου περιέργειας 

τήν άνάπτυξιν τοϋ νευρώδους τούτου δράμα:ος, 

τδ όποιον ουτε δάκρυα, ούτε συγκίνησιν μοι 

προύξένει. Διετέλουν μόνον οίον δεσμευμένος 

και κατάπληκτος, Τά βίαια εκείνα αισθήματα, 

αί πολλαπλάσια·, εκεΐναι Οεατν.κα' πεοιπέτειαι, 

αί επιδείξεις εκείνα1, τής δραματικής δυνάμεως 

μέ έκράτουν μετέωρου και εν απορία. [I καρδία 

μου ουδαμώς έμαλάσσετο - συνησθανόμην δε 

μόνον έπ' έμαυτού ζυγόν σιδηρούν και δυναστι

κών, τον όποιον δεν ήόυνάμην •/ άποσείσω. 

Γ ν ωρίζω δτι ταύτα λέγων εκφράζω τήν φυ -

σικήν και σωματική / αίσδησιν μάλλον, παρά 

τήν ήδικήν συγκίνησιν, τήν οποίαν συνήθως 

υπάγει τις νά ζητήση εις το δεατρον. Ά λ λ α 

τό δράμα τούτο εχει τόΟτο τό ιδιάζον, δτι εν 

αύτώ ή ήβική ^συγκί/ησις συγχέεται αδιαλεί

πτως μετά τής φυσικής. Αί ίδέαι και τά 

αισθήματα έν αύτώ είναι τόσον ορμητικά και 

βίαια, ώστε φαίνονται ώς απορρέοντα όχι 

πλέον εκ τής ψυχής ή τοϋ πνεύματος, άλ). εκ 

τού ορμεμφύτου- τά δέ πάθη τής ανθρωπινής 

καρδίας παρουσιάζονται έν αύτώ τοιαύτα, ώστε 

νομίζει τις οτι ό ποιητής άπεξέδυσεν αυτά άπδ 

"ν τελ.ευταίαν πλέον 

αουναμίαν των, διά νά ζητήσβ νέον μέσον δυ

νάμεως και μεγαλείου εις είδος XI λελογισμένης 

θηριωδίας. Επειδή δε είμαι ΤΛπείσμένος δτι 

ή Δραματική φιλολογία δεν έχει ν' άρυσθή τους 

πόρους της άλλοδεν, ειμή έκτων συγκινήσεων 

τής ανθρωπινής καρδίας, βλέπων νά προχωρή 

εύτόλμως τό δράμα τούτο μέχρι τού αοράτου, 

αλλ αναπόφευκτου εκείνου ορίου, οπου παύει 

πλέον τό αίσθημα και αρχίζει ή αίσθησις, 

δπου ό έλεος μεταβάλλεται εις άλγος, κα'ι τον 

{ τόπον τής σκηνικής απάτης καταλαμβάνει ή 

πραγματικότης, ήρώτων έμαυτόν εάν τό θέαμα 

τούτο δέν ήτο τό τελευταίου δραματικού έργον, 

δπερ ήούνατο νά ύπαρξη, και εάν δεν είχε πλέον 

εξαντλήσει τήν δύναμίν της ή τέχνη, παράγου · 

σϊ τό τελ,ευταϊον τούτο κα'ι φοβερόν αποκύημα. 

Βλέπει ήδη ό αναγνώστης ποιον είδος μομ

φή; επιρρίπτω εις τό δράμα τού Κ. Βίκτοιρος 

Ούγου. Ο ποιητής ήθέλ.ησε νά παραστό,σ^ 

τήν μητρικήν άγάπην' αλλ ένώ ό Βο)ταϊρθί, 

έφρόντισε ν άποόώση ε ι ς τήν Μερόπην δλας 

τάς άρετάς, οσαι ήτο δυνατόν νά έξευγενίσωσι 

τό μητρικόν φίλτρον, ό Κ. Ούγος έν τή Λου

κρητία Βοργία περιέβαλε τό αίσθημα τούτο 

με δλας τάς κακίας, όχι διά νά έξαγνισθώσιν από 

τήν μίαν και μόνην ταύτην άρετήν, ή διά νά 

τήν ά/τοπνίξωσιν, ά)>).ά διά νά χρησιμεύσοισιν 

απλώς ώς μέσον αντιθέσεως, πεπεισμένος δτι 

ή ά[.*τή αυτη έμελλε νά διαλάμψη έτι κάλλιον 

διά μέσου τών περί αυτήν σκιών. Έ ν ένι λόγω 

ήθέλησεν, δπω; λέγη ό ίδιος, νά δέση τήν μ η 

τέρα εντός τού ιέρα-.ος. Τί δε προήλθεν έκ 

τούτου ; Εν τή Λουκρητία Βοργία ή μητρική 

άγίιχη αποβαίνει όχι πλ.έον πάθος, τό όποιον 

έμπνεόμενον υπό τής φύσεως κα'. έπιόοκιμαζό-

μενον Οπό τής ηθικής, καθίσταται πλέον καθαρά 

και διάπυρος αρετή τών γυναικών, αλλά πάθος 

τυφλόν καΐ όρμητικόν, ενεργούν έκ 'παραφοράς 

και ιδιοτροπίας. 

Έ ν τϊ) Λουκρητία Βοργία ΰπάρχουσι δύο 

μέρη και οίον δράματα συγκεκολλ.ημένα ό 

μετά πολλής τής δυνάμεως κα'. έπιτηδει 

Εις τό πρώτον μέρος βλέπτμε 
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μέρος βλ.έπομεν πώς ό υίός καταντά νά φονεύσ/j 

τήν μητέρα. Τό πρώτον μέρος ομοιάζει μέ τήν 

Μερόπην, τό δεύτερον ομοιάζει μέ τήν Σεμίρα-

μίν - διότι ό Κ. Βίκτωρ Ούγος συνεκέντρωσε 

σονδυάσας εις τό δράμα του τό ενδιαφέρον αμ

φοτέρων τών τραγωοιών τού Βόλταίρου. Ας 

παρακολουθήσωμεν και εις τάς δύο ταύταϊ 

βάσεις τον Δράματος τήν άνάπτυξιν τού χαρα-

κτήρο; τής Λουκρητίας Βοργίας 

Ο Ιανουάριος είνε υίός τής Λουκρητίας Βορ

γίας, καρπός τής αιμομιξίας της μέ τον άδελφόν 

της Ιωάννην Βοργίαν. Πρός τόν υίόν τούτον 

έχει σπλάγχνα μητρό;, αλλά δεν τολμά νά τθ 

ομολογήσει. Ο Ιανουάριος έμεγάλωσε χωρίς 

νά ννο);ίση τήν αητέοα του' κα'ι γενόμενος ε ί ; 

τών ανδρειότεροι-/ οπλαρχηγών τής Ιταλίας, 

ευρίσκεται εις τήν υπηρεσίαν τής ενετικής δη

μοκρατίας. Συναπανταται με τήν Λουκρητίαν 

έν Βενετία - άλλ' άμα άναγνωρίσας αυτήν από 

τάς κατάρας και τού; άναθεματισμούς τών φίλων 

του απομακρύνεται άπό αυτήν μετά ορί/ης. 

Η φρίκη δε αύτη τήν οποίαν έμπνέ; 1 . , τήν ε μ 

ποδίζει ν' αποκάλυψη είς τόν Ιανουαρίου δτι 

εινε μήτηρ τον, -δ.·>. υβρίζεται έμπρό; του άπό 

αυτόν τόν ίδιον. 

Μετ' ολίγον ό Ιανουάριος έρχεται ε ι ; Φερ-

ράραν, κα'ι επειδή οί φίλοι τ-υ κάμνουν άστε'ί-

σμούς πεοι τού έρωτος, τόνόποϊον, δπως αυτοί 

λέγουν, ένίπνευσεν είς τήν Λουκρητίαν Βοργίαν, 

αυτό; εξαλείφει μέ τό έγχειρίδιόν του άπό το 

προπύλαιον του παλατιού Βοργία τό πρώτον 

γράμμα τής λέξεως ταύτης ( B o r g i a ) , ώ σ τ ε 

απομένει ή λέξις o r g i a , άληθε; ο ί κ ό σ η μ ο 7 

τ ή ; γυναικός ταύτης και τής οικογενείας της, 

Η Λουκρητία Βοργία αγνοούσα τις εξύβρισε τοι

ουτοτρόπως τό όνομα της, έρχεται και παρα

πονείται πρό; τόν Δούκα τής Φερράρας, τόν 

σύζυγόν της' ούτος δε γνωρίζων τήν προς τόν 

•Ίανουάριον άγάπην τής Λουκρητίας, άλ.λά λαν-

θανόμενος ώς πρός τήν φύσιν αυτής, τής υπό

σχεται επισήμως οτι θέλει ).άβει τήν έκδίκησιν 

οποίαν τήν ζητε ί . 
ΔΟΝΑ ΛΟΥΚΡΙΠΊΑ 

Ενα λόγο ν ακόμη νά σε ε ιπώ , προτού νά 

εΐσαχδή ό ένοχος. Οποίος δήποτε και αν ήναι 

αυτός, είτε έκ τής πόλεως σου είναι, είτε έκ 

τού οίκου σου, νά μοι δώ-Γ,ς τον λόγον σου, ώς 

δόν 'Αλφόνσο;, ώς όούξ εστεμμένος, δτι Οί/ 

θέλει εξέλθει άπ' έδώ μέσα ζοιντανός. 

ΔΟΝ ΛΛΦΟΝΣΟΣ. 

Σέ δίδω τόν λό"ον υου. Σε τόν δίδω ακούει;; 

σε οιοω τον λΟΥΟν ιαου. 

Δ. ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ. 

Αι , ήκουσα' βέβαια.,, τόν λόγο ν σου. 

Στείλε τώοα νά τόν οέρ-.υν, και νά τόν εξε

τάσω εγώ ή ίδια. Καλέ θεέ μου, καλέ, τί τούς 

έκαμα εγώ, αυτούς τούς ανθρώπους - ή ; Φερρά— 

ρας και μέ κατατρέχουν τοιουτοτ-.όπως ! 

Δ. ΑΛΦΟΝΣΟΣ. (πρό, τον κλητήρα) Φέρ« 

τον μέσα αυτόν. 

Δ. ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ, (βλέπουσα ε/σερχόμενον 

τόν Ιανουάριο/, καθ εαυτή ν; Ο Ιανουάριος ! 

(ακολουθεί") 

Α Μ Φ Ι Λ Ρ Ο Μ Ι Α 

Ιδιωτική τών Αθηναίων έο?τή, καθ' ήν τό 

νεογνόν βρέφος εισήγετο είς τήν οίκογένειαν 

καΐ ετίθετο αυτό τό όνομα. Κ ι τ ' άλλ.ους'έλέγετο 

ο ν ο μ α σ τ ή ρ ι α κα'ι έτελεϊτο, ώς μεν λέ" 

γει ό Αριστοτέλης, τήν έβδόμην άπό τής γεν

νήσεως ήμέραν, ώς δε ό Αριστοφάνης τήν 

οεκάτην. 

Κατά τόν Σονίδαν τά άμφιδρόμια έοιρτάζοντο 

τήν πέμπτην ήμέραν οτε εκαθάριζον τάς χείρας 

αί κατά τόν τοκε-.όν παρασταθεΐσαι γνναΐκες· 

ό καθαρισμός ούτος προηγεϊτο τής καθαυτό 

εορτής Οί φίλοι και συγγενείς τών γο/έων έ -

καλούντο είς τήν έο-τήν ταύτην, ν-,τις έτελεϊτο 

εσπεοας' έφερον δέ ούτοι συνήθ·..>; δ·Γ)ρα, έν οίς 

αναφέρονται καΐ ΧΓ,πίαι και πολύποδες. Αν 

μεν τό τεχθέν ήτο άρρεν, ή οικία έπεκοσμεϊτο 

έξωθεν με κλάδους έλαια; - αν δε θήλυ, μέ σ τ ε 

φάνους έξ έρίου. Παρετίθετο δε και δεΐπνον, έν φ 

οί δαιτυμόνες διετέ)ου; εύθυμοι. Τό βρέφος τό-



ί- 0 α ι γ υ π τ ι α κ ό ς 

τε εφερετο ύπό τ ή ; τροβοΰ πέριξ της εστίας καΐ 
ούτω; άφιεροϋτο τρόπο / τινά. εί; τους έ-^εστίους 
Θεούς καΐ τήν οικογένεια·/, ΛαΙ συγχρόνως ετ ί 
θετο αύτω το όνομα, των όαιτυμόνων μαρτύ
ρων γενομένων. 

Η περ'. τήν έστίαν περιφοτά τοϋ βρέφους 
ητο το ουσιωδέστερο·/ της εορτής μέρος, ήτ'.ς έκ 
της τελετής ταύτη; ώνομάσθη Αμφ-.δρόμια. 
Ετελειτο δε συνήθως τήν έβδομων ήμεραν, εί'τε 

διότι εΐχον τήν ίδέα.ν ότι πλείστα των νεογνών 
άποθνήσκουσι πτό τής έβδομης καΐ δεν ήθελαν 
νά τελειώσωσιν εί; μάτην τήν έορτήν, είτε 
διότι ό αριθμός επτά ήτο παρά τοί; άοναίοις 
μυστηριώδης και ίεοός. 

Αν εν δικαστηρίω προσήγοντο μαρτυοίαι, 

οτι πατήρ τι; εόρτασε τα Αμφιορομια. τούτο 

ήτο άτοχρώσα άπόόε.ςις δτι ανεγνώρισε το τέ" 

κνον ώ; γνήσιον εαυτού. 

Εκ τ ή ; συνήθειας τοϋ να έχωσιν οί Έ λ λ η 

νες εν μόνον όνομα κατέστη αναγκαία ή ύπαρξις 

αναρίθμητου ποικιλία; ονομάτων. Ουδέν δέ 

εθνο; απέδειξε τόσην φίλοκαλίαν και εύκυ'ίαν 

περι -.ήν ευρεσιν καΐ σύθεσιν αυτών, ώ; οί άο-

χαιοι Ελ/.ηνες. Αλλ' όσον πολλά και αν ήσαν 
i » ν ,» , , , 

τα ονόματα, η ομω,ομια και η συγχυσις ητο 

αναπόφευκτος. 'Λναγινώσκοντες δέ τού; "Ελλη

να; συγγραφείς δεν είμεθα πάντ'.τε βέβαιοι αν 

το αυτό ό'.ομα είς όιάφ-.ρα χωρία τοϋ αυτού 

συγγραφέως άπαντώμενον η και ε ί ; διαφόρους 

συγγραφείς ευρισκόμενου, εΐνε τοϋ αύτοϋ ή δια

φόρων ανθρώπων. Και αύτοι οί "Ελληνες γινώ-

σκοντες τούτο, προσεπάθουν, οσάκις ήτο α

νάγκη ακριβείας, όιαροροτρόπω; να σα^ηνίζωσΐ 

τήν εντεύθεν προερχομένην αμφιβολία·/. Και 

οτε μεν προσεΰετον εν γενική πτωσει το όνομα 

τοϋ πατρός, ώς Αλκιβιάδης ό Κλανίου, ότε δε 

το όνομα τοϋ τόπου ή τή ; χώρας, ένθα ό μνημο

νευόμενος εγεννήθη, ώς θουκιδίδης Αθηναίο;, 

ενίοτε έσυνδύαζαν το ό'νομα με έπίθετον, δηλ-

ωτ'ΐκον τοϋ επαγγέλματα.; ή τον έργου, ό'μετήρ-

χετο ό ονομαζόμενο; ή τής σχολή; εις ήν ά-

νήκεν . 

ΔΙΟΓΕΝΗΣ. 

Διογένης Λίχνοτ μιθ' ήμέρα,γ elf ας, 
arfipuizor, /φη, ζήτω. 

Ω τ ή ; μεμψιμοιρία; σου, παράςενε και συγ-
χαμερέ σκυ).οφιλόσοφε J ! ! Έχάθη πλέον 6 
κόσμο; από ανθρώπου; και πρέπει νά περι^έ-
ρησαι με τον λύχνον ε ϊ ; τήν χείρα έν πλήρει, 
μεσ-,μβρία νά ζητή; ονθρωπον ; Δεν βλέπει; 
τον πίθον σου ; Τί σέ μέλει ! 

— Να'ι, βέλτιστε, άνθρωπου ζητώ, άλλα 
άνθρωπον ηθικόν έχει; πολλούς τοιούτους νά 

— Και τί σημαίνει άνθρωπος ηθικός; 

— Ανθρωπος ηθικός λέγετ*ι ό έν θεωρία 
και πράεει σπουδάσας τήν ήθικήν έπιστήμην. 

Και όποια τις αυτή ή επιστήμη ; 

— Εκείνη, ήτις διδάσκει τον άνθρο^πον 
πιο; ουναται νά κατασταθή τέλειος. 

— Και πότε δύναται νά όνομασθή τέλειος 
ό άνθρωπο; ; 

— Οταν —γν(. ρίζων τί έστι θεός, τί έσ:ι 
κοινωνία πρώτον, και δεύτερον όποια καθή
κοντα έχει προς τόν θεόν, όποια προς τον 
ανθρωπον ήτοι εαυτόν, καΐ όποια ποός τήν 
κοινωνίαν ήτοι τούς άλλους άνθοώπους—έκτε-
Afl ρεθ όσον δύναται μεγάλειτέρας ακριβείας 
αυτά τα καθήκοντα. 

— Λοιπόν ή ηθική διδάσκει τά τοιπλά 
ταύτα καθήκοντα ; 

— Ναι. 

— Τί σημαίνει ή λέςις καθήκον ; 
— Η λέξις καθήκον, κύριε, είναι μετοχή · 

γνωρίζεις γραμματιχ.ήν ; είναι μετοχή τοϋ 
ρήματος κ ανήκω. 

— 'Έ ! 
— Λοιπόν ώς μετοχή έχει και ύττονοούμε-

νον ουσιαστικού. Τό ουσιαστικού τούτο είναι 
ή )ές·.ς έργον Ωστε καθήκον έργον έστι τό 
έργον, όπερ καθήκει, ήτοι έρχεται επί τίνος ή 
επιβάλλεται είς τινα. 

— Καθαρά έξηγήσου, παρακαλώ" τό κα

θήκον έργον έστι έργον, τό όποιον έρχεται επί 

τίνος ή τό οποίο/ επιβάλλεται είς τινα ; διότι 
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τό εν διαφέρει τοϋ άλλου. Εάν είπωμεν έρχε

ται, έρχεται άφ εαυτού" άλ^λ' εάν είπωμεν 

έπιβάλνλεται, επιβάλλεται παρ' άλλου. 

— Εχεις δίκαιον λοιπόν σοι λέγω δτι 

ποώτον επιβάλλεται και δεύτερον έρχεται. Ο 

ορθός λόγος — όστις είναι ό κυβερνήτης τού 

μικρόκοσμου εκείνου, ό οποίος ονομάζεται άν

θρωπος — αυτός επιβάλλει τώ άνθρώπω τό 

έργον τούτο" τό δ' έργον επιβληθέν ήδη άπό 

τοϋ ήνεαονίκού θοόνου τοϋ κυβεονήτου, κατερ-

χεται και απαιτεί παρά τοϋ ανθρώπου τήν 

έκτέλεσίν τ^υ. Ο άνθρωπο; λοιπόν οφείλει, 

πρώτον νά νοήση καλώς όποια είσι τά παρά 

τοϋ ορθού λόγου επιβαλλόμενα και μετά ταύτα 

νά συνειθίση εαυτόν ε ί ; τήν τούτων έκτέλεσίν. 

Καθόσον άφορόρ τό νά μάθ^ τις όποια είσι ναύτα 

τά έργα, τούτο δέν είναι πολύ δύσκολον" καθό

σον άφορα όμωςτό δεύτερον ήτοι νά συνειθίση 

εαυτόν ε ί ς τήν τούτων έκτέλεσ ν, τούτο εΐνα'. 

παοά πολύ δύσκολον, δυσκολώτατον. Τούτο 

είναι τό οποίον μέ κάμνει ν), σηκώνω τόν λύ

χνον μου και μέρα μεσημέρι νά περιφέρομαι. 

- - Φιλ,οσοιοίας μέ ήρχισες και δεν ήξεύρω 

πώς θά τά ξεμπερδεύσωμεν. Ο άνθρωπος είναι 

τέλειος, όταν γνωρίζων οποία καθήκοντα έχει» 

εκτελεί αύτά' άλ)ά τούτο εΐνε έργον, λέγεις, 

μιας επιστήμης, ή όποια ονομάζεται Ηθική. 

Διατί ή επιστήμη αύτη δεν ώνομάσθη υ άλλον 

καθηκο/τολόγιον,'άφον διδάσκει τά καθήκοντα, 

δια τής γνώσεως και εκτελέσεως τών οποίων 

ό άνθοωπος γίνεται τέλειος ; 

— Διότι είπαμε·/ δτι τήν τελειότητα προ-

ξενεί ού/1 ή επιβολή τοϋ καθήκοντος, αλλ ή 

έκτέλεσις αυτού" διά τήν έκτέλεσίν δμως απαι

τείται συνήθεια, τούτέστι συχνή έπανάληψις' 

άνευ ταύτης ουδέν κατορθοϋται. Αυτό δε το 

οποίον σείς ό/Ομάζετε συνήθειαν, εγώ και οί 

σύγ-χρονοί μου ώνομάζομεν συντομώτατα έθος 

και ήθος. Πιστεύω δ; ι άνίγνωτες τό σύγγραμμα 

εκείνο τοϋ Αριστοτέλους, τό όποιον όνομάζετα,, 

Ηθικά μεγάλα. Είς τό στ . κεφάλαιον τοϋ 

πρώτου βιβλίου του ένθυμείσαι τί λέγ'ει ; 

— Ναι ενθυμούμαι. 

— Τί : 

— - Τό γαρ ήθος άπό τοϋ έθους έχει τήν ε-

πωνυμίαν. Ηθική γ'άρ καλείται διά το έθίζε-

σθαι. 

— Αλλ' είς τά Ηθικά Νικόμαχειά του 

ένθυμείσαι τί λίγϊί έν βιβ),. β . κ:φ. α . ; 

— Ναι, "λέγ'ει ή ηθική αρετή εξ έθους π ε -

ριγίγνεται, όθεν και τούνομα έσχηκε, μικρόν 

ταοεκκ).ίνον άπό τοϋ έθους . . . ού μικρόν ούν 

διαφέρει το ούτως η ούτως ευτυς εκ νεων εοι-

ζεσθα' ν αλλά πάμπολ,υ, μάλλον δέ τό πάν». 

— "Ωστε βλέπεις οτι ή βάσις τής τελειό-

τητος τοϋ άνθροιπου είναι -.ό ήθος, τό οποίον 

σείς συνήθειαν ονομάζετε και τό οποίον έκ 

νεαρωτάτη; ηλικία; πρέπει νά λάβη χωράν. 

Δια τούτο οχ ι μόνον ή επιστήμη, ή αντικεί

μενο-/ έχουσα τήν τελείοποίησιν τοϋ ανθρώπου, 

ώνομάσθη Ηθική, αλλά κα'ι αί πράξει; ακόμη 

αυτού, οσαι φέρουσιν είτε τήν ευδαιμονία·/ είτε 

τήν κακοδαιμονίαν, ώνομάσθησαν επίση; ήθη, 

ώς τής συνήθεια; έχουσαι ανάγκην ίνα πρ'.ξενή-

σωσίν ή τήν πρώτη/ ή τήν δευτέραν" δθεν χρη-

στοήθη; μεν ό πράττων πράξει; χρηστά;, ήτοι 

ποό; τήν τελειδποίήσΐν συντελούσας —κακοή

θη; δε ό τά; εναντία; ήτοι εκείνα;, αΐτινε; ου

δέν άλλο έπιφέρουσιν ή τήν καταστροφήν, την 

έκυίΓ.δέν.σιν, τον εξευτελισμό·/ \αι τήν έξα-

χρείωσιν. 

— "Ω! μέ κατεζάλισε;, κύριε Διόγενες. 
ΎΑ! σέ κατεζάλισα. Είπε μοι λ.οιπόν: 

έχει ; πολλούς ανθρώπου; τοιούτους νά μοι δεί-

ξη ; , οποίον εγώ ζητώ; 

— Δηλαδή τελείου;; 

— Ν α ί . 

— Δηλαδή γνωρίζοντα; τά προ; εαυτού:, τά 

ποός τόν πλησίον και τά προ; τόν θεόν τρι

πλά, περι τών όποιων είπε;, καθήκοντα και εκ

τελώντας αυτά; 

— Ναί; 

— Νά συλλογισθώ καί ακόλουθοι; σοι διοω 

άπάντησιν. 

— Λοιπόν! μή τοσούτον αυθαιρέτως και αΰ-

θχδώς μέ ονόμαζες παράξενο·/ και συγχαμερόν. 

"Εγώ δέν είμαι παράξενος, αλλά μάλιστα έχω 

και πολύ δίκαιον 
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— Είσαι όμως συγχαμερός κύων κ»1 άνυ-

—όρορο;. 

— Οχι,βέλτιστε, οίίτε τούτο δεν είμαι" συ 

ό ίδιος άνενίνωσκες προ/θες S a e p e e s e t i a m 

s u b pa l t io lo sordido sap ien t i a . Έ γ ω ξεύ-

ρεις, λατινικά δεν γνωρίζω. Τί σημαίνουσι 

ταύτα; 

— « Πολλάκις και υπό παλαιδν ράκος υπάρχει 

σοφία. » 

— Λοιπόν, ας μή vi συγχίζη παρακαλώ, 

τόσον ό πολύθυρος και ρυπαρος τρίβων μου. 

— Εργον δεν έχεις - περιφέρου. Ά λ λ α φο

βούμαι, Οά σού τελείωση το λάδι, κα'ι ακόμη 

θα περιφέρησαι" θα έκαμνες ίσως καλά, αν 

έφορτόνεσο καΐ εν λαδικόν. Ωρα καλή!!! μέ το 

πίθο ν σου. 

Ο ΙΣΜΑΗΛ ΠΑΣΑΣ. 

Το παρελθόν έτος έοημοσιεύθη πραγματεία 

έν Αονδίνφ έπιγραφομένη «Χεόίβαι και Πασά-

δες»πλήρης λεπτομερειών περι τών Χεδιβώ/ Ι 

σμαήλ κα'ι Τεφήκ, τών πρωθυπουργών Νουβάρ, 

Σερΐ,φ και Ριάζ κα'ι τού άντάρτου 'Αραβή. Εν 

βραχέσι θέλω έρανισθή ολίγας τίνας πληροφορί

ας περι τού Χεδίβου Ισμαήλ., όστις, ένεκεν 

της παραιτήσεως του κα'ι απουσίας έξ Αιγύπτου 

δύναται να. θεωρηθή ώς ήδη ανήκων eìc τήν ί -

στ'ρίαν. 

Ο Ισμαήλ.-πασάς ήτο βραχέος αναστήμα

τος και παχύς. Αί χείρες και τα ώτά του ήσαν 

μεγάλα και μάλλον δυσανάλογα δι» το σώμα 

του. Οί οφθαλμοί του ήσαν το περιεργότερον μ έ 

ρος τού προσώπου του. Το άριστερόν του βλέ

φαρου έπιπτε τοιουτοτρόπως ώστε να καλύπτη 

σχεδόν εντελώς τό όμμα του. Οταν,ομιλών π ε -

φροντισμένως έκυπτε τήν κεφαλήν άπο το εν μέ 

ρος, ό εις όφαλ.μό; έφαινε το κλειστός ένφ ό άλ 

λος έξέβαλλε πύρ άγχίνοίας — τούτου ένεκεν 

είπόν τίνες δτι τά ώτα και ή γλώσσα τώ ήσαν 

ανωφελή διότι ήκουε μέ τον ενα ό»θαλ.μόν καΐ 

ώμίλει μέ τον άλλον" ό ίδιος δε άκουσας τήν 

παρατήρησιν ταύτην προσέθεσεν δτι «σκέπτεται 

με αμφότερους». 

Ο Ίσμαήλ-πασάς ε ίχε τρόπον δλως ι δ ι 

αίτερο·/ νά έλκύη τους ανθρώπους και νά κατα-

βάλλη τήν άντιπάθειαν και αυτών τών εχθρών 

του ενόσω εΰρίσκοντο έν τή παοουσία του. Ο 

ίδιος έξεφράζετο ώς έξης περι ενός Γενικ/ύ Προ

ξένου. «Δέν δύναμαι νά εννοήσω τόν άνθρωπον 

τούτον έρχεται εδώ, συμφωνεί πληρέστατα με 

δσα λέγω, καΑ ειτα απέρχεται και γράφει εναν

τίον μου εις τήν Κυβέρνησίν του. Διατί λέγει 

άλλα ενώπιον μου κα'ι άλλα όπισθεν μου ; » 

«Δέντόν ήρο>τησε ποτε ή Υψηλότης σας;» « ' Α -

πείράκις», άπήντησεν ό Χεδίβης γε/.ών, «αλλά 

μο'ι προφασίζεται δτι έκαμε λ.άθος έν ταΐς πλη -

ροφορίαις, ας έστειλε και θέ*'ει τό διορθώσει κα

τόπιν. Αλλά κατόπιν τό χειροτερεύει. Τί νά 

πράξω ; Δε/ δύναμαι νά κάθημαι πλησίον του, 

δταν γράφει προς τήν κυβέρνησίν του» 

Ο Ισμαήλ-πασάς ίγνώριζε νά συμμορφώ

νεται μέ τά ιδιώματα xal τους χαρακτίρας τών 

άλλων, διό κα'ι παντελώς διαφόρου; ιδέας προς 

άλ.λήλ.ους έσχημάτισαν οί γνωρίσαντες αυτόν. 

Ότε ήσχολείτο εις τήν καλλιέργεια·/ τού 

ζακχαροκαλάμου διεπραγματεύθη μέ δύο εται

ρίας, γαλλικήν κα'ι άγγλικήν, έκ Μαγχεστρίας. 

Μέ τήν πρώτην ή υπόθεσις παρετάθη επί τινας 

ημέρας, και έθαύμασαν οί Γάλλοι τάς γνώσεις 

τάς όποιας είχε κα'ι έπι αυτών τών ελαχίστων 

λεπτομερειών, κα'ι τήν προσοχήν μεθ ής έξή -

τασε πάντα τά μέρη τών προτάσεων του. Μέ 

τους Αγγλους τό παν έτελείωσεν έν ολίγαις 

ώραις' οί δέ έκπλαγέντες ΜαγχεστριανοΊ έφυ-

γον ομνύο,τες δτι δεν ήτο δυνατόν νά εύρεθή 

άλλαχού μακράν τών όχθων τού Ιρβελ άνθρω

πος τόσον ταχύς έν τή έργασίοι και τοις ΰπο-

λ.ογισμοϊς. Ο συγγραφεύς τής πραγματείας, 

έξ ής ερανίζομαι ταντα, λέγει δτι έπανέλαβεν 

ό ίδιος εις τόν Αντιβασιλέα τάς εναντίας" εν 

τυπώσεις τών βιομηχάνων, ή δέ άπάντησις, 

ήν έλαβεν, ήτο* « Υπάρχουσιν άνθρωποι, οιτι-

νες έπιβαίνουσι καλώς ίππου, άλλ.οτε όνου κα'ι 

άλλοτε καμήλου, ζώων, τών οποίων αί κινή

σεις δέν είναι αί αύται Ο εμπειρότερος όμως 
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άνθρωπος είναι εκείνος δστις γνωρίζει νά επι-

βαίντ) ίσα και τά τρία». 

Ιδού έν συντόμω κα'ι ολίγα τινά περι τής 

αντιπάθειας, ήν ϊτρεφεν ό Χεδίβης Ισμαήλ 

πρό; τάς επισήμους ύποδοχάς, έν αίς σχεδόν 

πάντοτε έλέγοντο τά έ:ής" α Εχομεν ζ;στην (ή 

κρύον) Υψηλότατε». «Μάλ.ιστα, κύριοι, άλ.λ' 

όχι τόσον όσον ε ις Αλεξάνδρεια·/». « Η δια

φορά πηγάζει, Υψηλότατε, έκ τού δτι τό 

Κά'ίρον είναι ξηρόν και ή Αλεξάνδρεια είναι 

υγρά.» «Ούτως έχει, Κύριοι, ακριβώς. Παρε-

τήρησα ό ίδιος τήν διάφορα.ν ταύτην.» 

Κατά τόν συγγραφέα τής πραγματείας, 

«Χεδίβαι και Πασάδες», άπαξ, περι τά τέλη 

τής ηγεμονίας αυτού, ό Ίσμαήλ.-πασάς έχασε 

τήν υπομονήν αυτού έν μια υποδοχή. Περι-

στοιχιζόμενος υπό δυσχερειών και κινδύνων, 

και υποχρεωμένος νά δεχθή τήν έπίσκεψιν ενός 

Γενικού Προξένου, όστις ήρχισε με τό αυτό αν

τικείμενο·/ τού καιρού και τής ξηρασίας, δ ιέ-

κοψεν αυτόν ό άντιβασιλεύς, λέγων, 

«Φίλε Κ. Γενικέ Πρόξενε, γνωρίζω καλώς 

τί θά μο'ι είπητε. Αλλά κάμετε μοι τήν χάριν 

/ά παρατηρήσητε δτι έν τφ μέλλ.οντι θά θεωρώ 

τό Κά'ίρον υγρόν και τήν "Αλεξάνδρεια·/ ξηρά·/». 

** 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΦΟΒΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 

έξήλθεν' έπιστρέψασα μετ' ολίγα λεπτά, εύρε τό 

δυστυχές παιδίον μέ σπασμούς" κα'ι άπ' αυτών 

μεν έθεραπεύθη, άλλ.' εμεινεν ή) ίθιον έπι ζωής. 

Οτε δε οί γονείς, οΐτινες διασκεδάσεως χάριν 

είχον απέλθει τής ο ικ ίας προ δύο ήμερων, επέ

στρεψαν, έμαθον δτι τό παιδίον είχε λάβει 

σπασμούς" αλλά δέν επλ.ήροφοοήθησαν τή / α ι 

τία·/. Μετά δέκα δμως έτη, πνέουσα τά λοίσθια 

ή ανόητος δούλ.η, και αίσθανομένη τή / τ/ψιν 

τού συνειδότος, προσεκάλεσε τήν μητέρα τού 

παιδιού, έξωμολογήθη τό έγκλ.ημα και έζήτησε 

συγχώρησιν. 

Ετερον παιδίον έφονεύθη ε ι ς τήν πόλιν τής 

Αγγλίας Βιρμιγχάμην κατά τόν έξης τρόπον: 

Οί γονείς είχον άπέλ.θει εις εσπερινή·/ συνανα-

στροφήν" οί δούλοι είχον και αύτοι συ /ανα-

στροφήν εις τόν οΤκον* έτυχε δε νά έπανελθη 

ή κυρία κατ' απροσδόκητο·/ συμβεβηκός πρό τής 

συνήθους ώρας, καΐ εΰρούσα τόν θάλαμον τής 

υποδοχής πλήρη ανθρώπων, έτρεξεν έπάνο), δια 

να ιοη το τεκνον της, οιετες η τριετές κατα 

τήν ήλικίαν" τά όμματα αυτού ήσαν ανοικτά 

μεν, άλλ' ακίνητα" έγγίξασα δέ αυτό, τό εύρε 

νεκρόν. Ό ιατρός προσ;κλήθη" άλλ' εις μάτην* 

Είχεν ήδη αποθάνει. Π δούλη προσεποιείτο 

δτι δέν έγνώριζε παντάπασι τήν αΐτίαν, αλλά 

μετ' ολίγον παρετήρησαν ότι ε ις τό καταπέτα-

σμα τής κλίνης ήτο καρφωμένον φρικαλ.έον τ ι 

σχήμα, κατεσκευασμένον έν μέρει από τρομερά·/ 

προσωπίδα! Τούτο ώμολόγησεν ή δούλη δτι ε ί 

χε κάμει, δια νά κρατή τό παιδίον ήσυχον, ένφ 

αυτή δ.εσκέοαζε κάτω. Αγγλος τις συγγραφεύς αναφέρει με τρόπον 

τρομακτικό·/ δύο περιστάσεις, ε ι ς τάς οποίας ό 

υπερβολικός φοβερισμός, έπέφερεν ολέθρια απο

τελέσματα. Έγνώρισα, λ^έγει, εις τήν πόλιν 

τής Αμερικής Φιλ.αδέλφειαν, παιδίον ώραιότα-

τον, ζωηρότατο / και πνευματωδέστατον, τό ό

ποιον κατέστη ήλίθιον έπι ζωής, διότι έκλ,εί-

σθη ε ι ς σ/.οτεινόν δωμάτιον κατά τό τρίτον έτος 

τής ηλικίας του. Η απερίσκεπτο; δούλη, έφο-

βέρισεν αυτό κατά ποώτον, δτι θέλει τό στείλει, 

εις τόν κακόν τόπον, ώς εκφράζονται εκεί, κα'ι 

τέλος διά νχάναγχάατ·) αυτό νά σιωπήση τό 

έβαλεν ε ις δωμάτιον, έκλεισε τήν θύρα·/, ακι 

ο ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΌΣ. 

Πολυτέλεια εθεωρείτο παρά τοις προγενε-

στέοοις ημών και κυρίως, παρ Όθωμανοις τδ 

διατρέφει·/ κα'ι παρ' έαυτοϊς έχειν γελωτοποι -

ούς. Τού γενικού τούτου κανόνος δέν έξηρεΐτο 

Οθωμανός τις Σατράπης. Κα'ι δή προκαλεσά-

μενος έσπέραν τινά τόν γελωτοποιό·/ του, δρι— 

1 μυτάτου χειμώνος επικρατούντος. 
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— Τί Οά έλεγες, τφ είπε, αν σοϋ έπροτεί-

νετο νά κερδήσ/,ς γ ι ) ίους ρουπιέδες έπΙ συμφω

νία; του νά μείνη·ς ώ; είσαι καΐ χωρίς "δ π χ -

ραμικρόν πυρ ε ι ς το/ πρό; βορράν έξώστην όλην 

τήν νύκτα; 

— Ήθελα συγκατατεθή, έξοχώτατε, άπε-

κριθή εκείνος, ξύων τό ους του μεί ' εμβρίθειας 

γελ,ο ιώδους. 

— Ε ι ς τδ έργον λοιπόν, είπεν ό Σατράπης. 

Και πάραυτα διώρισε φρουράν, ήτις ώφειλε νά 

τον έποπτεύη μέχρι τής έπιούσης αυγής. 

Δύναται έκαστος νά. κρίνη- τήν νύκτα, τήν 

οποίαν διήλθεν ό άθλιος γελωτοποιός. 

Τή επαύριον, ή πρώτη έρώτησις τοϋ Σατρά-

που, αμα εγερΰεντος, ην αν ε,, η ακόμη ο γε

λωτοποιός. Ακουσας τδ δνομά του, ό γελωτο

ποιός δστις παρεμόνευεν έξωθεν τοϋ θαλάμου, 

είσή)θε τρέμων έτι ώς κάλαμος ύπδ άνεμου σα-

λευάμενος, και έβεβαίωσεν ούτω διά τής πα

ρουσίας του τον κύριο ν του δτι έζη και ανυπό

μονος ήτο νά λάβη τδ άθλόν του. 

— Ετήρησε τάς συμφωνίας; ήρώτησεν ό 

Σατράπης τον μεταπ.μφθέντα φρουρόν. 

— Μάλιστα, έξοχώτατε. 

— Εμεινε μέ τά ενδύματα τά όποια έφερε; 

— Μετά αυτά, έξοχώτατε. 

— Χωρ'ις πϋρ; 

— Χωρίς πϋρ, έξοχώτατε, έκτος αν ή Γ -

μετέρα'Εξοχότης λογίσ^ι ώς πϋρ τό κηρίον, το 

όποιον έ<αιεν εις τον συνεχή τφ εξώστη θάλα-

μον, άπεκρίθη ό πονηρός φρουρός. 

— Βέβαια, βέβαια, μήπως δέν είναι τάχα 

πύο καΐ ή φλόξ τοϋ κηρίου, άντεϊπεν ό Σατρά-

πης όστις ή θ ε λ ε τ ή ν α ι τ ι α ν. Επειτα 

δέ στραφείς σοβαρός προς τόν γ'ελωτοποιόν. 

— Κύριε, είπε, δέν έτήρησες τάς συμφω

νίας" ύπαγε. 

Ο δυστυχής γελωτοποιός ένόησεν δτι έγε -

λωτοποιήθη. Ουδέν όμως άντεϊπεν, απήλθε π ε 

ρίλυπος τήν ψυχή ν μέχρι θανάτου. 

Πολλαι πλήν ήμέραι δέν παρήλθον, και ό 

γελωτοποιό;, ό αυτό; πάντοτε, παρουσιάσθη 

εις τον Σατράπην, και ^γονυπετήσας ενώπιον 

αυτού, 

— Δέσποτα, είπε·;, άξίωσον νά τίμησης 

τόν πιστόν δούλόν σου, ερχόμενος μετά τών αό-

Λΐκών σου εις συμπόσιον έτοιυιον ε ι ς πρώτην 

σου διατανήν. 

— Και εις ποιον μέρος θά γ'ίνη τό συμπό

σιον αυτό; ήρώτησεν ό Σατράπης, γελάσας ε ι ς 

τήν απλότητα, τού γελωτοποιού. 

— Εις τους κήπους τής έςοχότητός σου. 

— Λοιπόν εις αύριο ν. Οά σε ιδώ. 

Ο γελωτοποιός άνεχώρησε κατεσπευσμένος 

και δλω; έχόμενος ύπό τών φροντίδων τ ή ; προ

παρασκευή; συμποσίου υπό τοιούτων ξένων τ ι -

μηθησομένου. 

Και τή επαύριον οι περι τόν Σατράπην οιηυ-

θύνθησαν εις τό ορισθέν μέρος, ένθα τούς ύπε-

όέ/θη ύποκλεΐνώς και ευγνωμονώ; ό συμπο-

σιάρχης, ένθα τα πάντα ΐίλήν τών σιτίων ήσαν 

έτοιμα. "Εκάθησαν λοιπόν, και ό γ "λωτοποιός 

παρεκάλεσε νά τόν συγχωρήσωσ'. και νά ύπο-

μείνοίσιν έπι στιγμήν. Αλλά παρήλθεν ή στίγ 

μή , και στιγμαι έπι στιγμάς, και τό γ'εϋμα 

δέν έιραίνετο ακόμη. Και οί σννδαιτυμόνες ε-

πείνων, τρομερά μάλιστα, καθόσον, άστεϊσμοϋ 

χάριν αναμφιβόλως, πάντες είχον μείνει νή-

στεις, ίνα γενναιίτερον έπιπέσωσι κατά τών 

παοουσιασθησομένων σιτίων. Και εδείκνυον ήδη 

τήν άνυπομονησίαν το>ν. Αλλ, ό γελωτοποιός 

ημών και πάλιν αίτησα; συγγνώμην έπ'ι στ ιγ

μήν, ήρξατο διηγήσεων ευτράπελων και βω-

μολ,οχιών, αιτινες διέστει) αν μέν προς γέλωτα 

τά χείλη τών ξέ/ων, ουδέν ήττον δμως δέν 

τούς εμπόδισαν νά πεινώσι πλειότερον έτι, διό

τι «οί λόγοι ού πληρούσι γαστέρα> κατά τινα 

κωμικόν. Καθησύχασα; λοιπόν αυτού; πάλιν, ό 

γ'ελ^ωτοποιός ήγέρθη δπως ό ίδιος ίδη τί έγένετο 

τό γεύμα" προχωρήσας δέ τινα βήματα, προς 

ΰψηλήν τινα κυπάρισσον, και υποβαλών τήν 

χείρα όπισθεν τοϋ πίλου του, άνέβλεψεν ε ι ς τήν 

κορυφήν αυτής" είτα δ επιστραφείς. 

— Δέσποτα, ειπεν εις τόν Σατράπην, πλη

σιάζει. 

— Τί πλησιάζει; 

— Τό γεύμα. 

— Κ χι πού τό είδες; εις τόν ούρανόν; 
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• - Τί ούρανόν; εις τό μαγ'ειρεϊον όπου υ— 

πήγα. 

— Εκεί δπου ΰπήγες είναι τό μαγειρειον; 

— Αν θέλετε, δύνασθε νά τό βεβαιωθήτε. 

Ο Σατράπης ήγέρθη και ακολουθούμενος πα

ρά πάντων και ακολουθούν αυτός τόν συμποσιάρ-

χην, διηυθύνθη προς τό όειχθεν μέρος, και έβε-

βαιώθη.. . δτι ολίγα μαγειρεύματα ώίειλε νά 

περιμείνηι από τό μαγειρειον εκείνο. 

Πολλάς όργα»ιάς ύπερ τό έδαφος, εις τόν υ

ψηλότατου κλώνα κυπαρίσσου υψηλοτάτης, ήν 

ανηρτημένος λέβης τις, ύποκάτω δέ τοϋ λέβη-

τος εις τό έδαφος έκαιε αμυδρώς και μόλις φαι-

νόμενον φώς λαμπάδος.. . Περιττόν είναι νά εί-

πωμεν δτι ολίγον πλέον μακράν μεγαλοπρεπές 

γεύμα άνεμε-,ε τόν Σατράπην και τού*, πεοι αυ

τόν, και δτι ήδη ή άγχίνοΐα τοϋ άξιου γελ>ω-

τοποιού άνεγνωρίσθη μετά κρότου και μετά δα-

ψιλείας άντεμείφθη. 

Ο Λ Π Ο Κ Ε Φ Α Λ Ι Χ Τ Η Χ 

'Εκ τοϋ Γ α λ λ ι κ ο ύ . 

ΠΡΟΛΟΓΟΙ 

Οί χαίγοπις τάφοι. 

Είναι νύξ, καί νύξ όποια γίνεται έν μόνη· 

τή Αφρική, αύγάζουσα έν τή άντιλάμψει. 

Ο ουρανός πύρινους έκπέμπων λάμψεις ανά 

μέσον τοϋ κυανού στερεώματος, έπιχεϊται 

άπλετονφώς έπι άπέραντον πεδιάδα, ε ι ς άπει

ρον έκτεινομένην, έρημον δλως και κατηφή. 

Και τής θαλάσσης σκυθρωπότερα, ή σ ι ω 

πηλή αύτη έρημος, ήν ουδέν έφαίνετο κινούν, 

εμπνέει αόριστον φρίκην. 

Ουδέν έν τψ κενφ. Ή αύρα δέν ψιθυρίζει 

ενταύθα. Ουδέν έν τή γή. Τό έδαφος είναι ό'λως 

στεϊρον, άγονον ούτε εν στέλεχος χόρτου ά

παντα" ουδεμία φωνή πτηνού κελαδοϋντος, 

άλλ' ούτε βρυχηθμό; αγρίου θηρίου αντηχεί. 

Αρχει απόλυτο; μοναξιά, ή ερημιά ! 

Ο εις τά βάθη τ ή ; πεδιάδος ταύτη; περι

πλανώμενο; οδοιπόρος λαμβάνει ίδέαν τής 

παγ'εράς τού θανάτου σιγή;. Η ψυχή του 

αισθάνεται ενταύθα όλα; τά; αγωνίας τ ή ; απο

μονώσεως, και ισχυρό; τρόμτς τόν καταλαμ

βάνει. 

Αλ'/ω; τε σπανιώτατα όόν.πόοος πατεί τον 

πόοα ενταύθα Χΐΐ ριψοκινδυνεύει. 

Έ ν τούτοις, άποιτάτω τής συνήθους όοοϋ, ΤΊ 

διέρχονται αι συνοοίαι τών οδοιπόρων, τά κα-

ραβάνια δηλονότι, διεγράφοντο έπι τής πεδι

νής επιφανείας τού έδάΐους δύο ανθρώπινοι 

σκιοί. 

Ιΐσαν δύο ευρωπαίοι κυ/τγοι, ού ο έκ τών 

ατρόμητων εκείνων ανορώ/. οίτινε-, κατα^ρ'ο-

νοϋντες τό γιαταγάνιον τών άράβοιν, τους 

οδόντας τών πανθήρων και τήν λύσσαν τού 

φοβερού σ ι μ ο ύ ν, τοϋ φλεγμχίνοντος καί θα . 

νατούντος τούτου ανέμου, πορεύονται εις τά 

βάθη τής ερήμου τών οάσεων δποις ένεδρεύσωσι 

τήν στρουθοκάμηλο·/. 

Τί έζήτουν ούτοι εις τήν απόκεντρο-/ταύτην 

χώραν, εκατόν λ,εύγας μακράν άπό πάσης 

πηγής, άπό πάσης φυλής ; 

Ε κ ε ί δέν εύρισκεν ό αί/αγρός τήν ποθουμέ-

νην αυτού νομήν. Ελειπε ν ό'λως ή θήρα" δέν 

ύπήρχον φίλοι, ούτε εχθροί" ψυχή ζώσα δέν 

ύπήρχεν. 

Οί δύο κυνηγοί ήσαν ώπλισμένοι μέχρις οδόν

των ' έβάδιζον εσπευσμένως καί δέν άντήλλασ-

σον προς αλλήλους λέξιν. 'Εφαίνοντο βαίνοντες 

προς ένα σκοπόν. Ά λ λ α ποίον ; Η πεδιάς ήτο 

λεία έφ δσον εξικνείται.τό όμμα. 

Αίφνης έσταμάτησαν. 

— Πλησιάζομεν, είπεν ό έτερος έξ αυτών. 

Ο συνοδοιπόρος του περιέστρεψε κύκλω τό 

βλέμμα, έπειτα έκυψιν έπι τής άμμου χα^ 

έψαυσεν αυτήν διά τής χειρός. 

— Ναι, είπε" δέν είμεθα μα<ράν. 

ΕΙχέ τι τό άλλόκοιον ό τόνος τών φωνών 

τούτων έν μέσω τής γαλήνης, ήτις έβασίλευ». 
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Αμφότεροι έσυρον τ α ; σκυταλίόας τών πυ

ροβόλων και έβύθισαν αυτά; είς τα έοχφος, 

μετά τίνα δε λεπτά τάς άνέσυρον κχί ψηλαφή-

σαντες διά ιών δχκτύ)α)·/ έξήταζο; αυτά; ureo 

το φώ; τής σελήνη:. 

— Επιτυχία, άνέκρχςεν ό ε ι ; τών κυνηγών. 

Αί σκυταλίόε; μα; εΐ /αι πολύ υγροί, άπήν -

τησεν ό Stipi; . Tò spiap δέν είναι βαθύ. 

— Πότο; αρά - j ì άπέχομε; τών Μ ω χ α-

β ι τ ώ ν; 

— Αφ' ή ; κατελάβομεν το μυστικό; αυτών 

πρέπει να προηγώμεΟχ κατά επτά ώρα; - υπε-

λόγισα τήν πορεία-/ μα; και δεν λανθάνομσι-

άλλο/ς τε ουδέ; διακρίνω ε ί ; τον ορίζοντα. 

— Τότε φάγωμεν και πίωΜ,εν. 

Έκχθέσθησαν - έχάτερος έξήγχγεν έκ βχρέος 

σάκκου δίπυρα, κρέας ξηρό; και παστόν, και 

έγεύθησχν* έπιον δε έκ τι /ο; κολοκύνθης ολίγον 

ύδωρ άναμεμιγμένον μέ αψίνθιο·/ και ήρχισαν 

να συνομιλώσιν. 

Οί δύο ούτοι άνδρες ήσαν έξαισίως εύειδεΐς, 

έιίαίνοντοδ ηλικία; τριάκοντα ετών ό ε ί ; και 

είκοσιν ό έτερο;. Ειχον τά χαρακτηριστικά 

λ.επτά και διακεκριμένα, πρόσωπο; σπανίαν 

έμφαίνον ενεργητικότητα, και εξωτερικό/ αρρε

νωπό·/ ώ; άνδρ'ώπων είδισμένω; νά ζώσιν έν 

έλευδέρω αέρι, έν μέσω μόχθα) ; αδιάλειπτων. 

Οί τρόποι των έφα νθ;το απότομοι, άλλ έπι 

της φυσιογνωμίας τ ω ; έζωγραφείτο ή εύθύτης. 

Μετά τό λιτό·; γεύμα των,ήρχισ'ν νά σκάπτω.-

σ . ν έ π ί τ ή ; άμμου δύο δπάς βαθεία:, ώττε νά 

δύ/ηται νά περιλάβη εκάστη άνά ένα άνθρ'οπον* 

ένίοτε'έξηπλούντο έ;τός αυτών, ήγείροντο έπει

τα και έπανελάμβανο; το έργο/ των. 

θα έλεγε τις, οτι ήτοίμαζον έαυτοίς τάφους. 

Έ κ διαλείμματα)/ άντήλλασσο; προς άλλ,ή-

λου; λ.έξεις έν ω έξηκολούδουν εργαζόμενοι. Επι 

τέλ'.υς έσταμάτησχ/ . 

Είχον ανασκάψει τούς τάφου; το); - διότι 

τ^σαν άληθεί; τώόντι τάφοι αί δύο έκείνχι όπαί. 

— Τώρα άς δάψωμεν εαυτού;, είπεν ό έτερος. 

Εδλΐ'ψαν εγκαρδίως τάς χείρας τα>ν, έθηκαν 

«κότερο; εις τό βάδος τού τάφου του τά δπλα 

«x l τα άλλα χρειώδη, απερ είχον, μεθ' δ έ ξ η -

πλώδησαν εντός αυτών . 

— Αρκεί , ειπενό πρεσβύτερος, νά μ ή φθά-

σωσι πριν ή πνεύση ό άνεμος . 

— Μετά ήμίσειαν ώρα·; 0' άρχίση νά φυσά, 

απήντησε·; ό φίλος του παρχτηρήσα; τού; αστέ

ρας. Τίποτ; δέν διακινδυνεύαμε·/ . 

Καταβάντες έν :οίς τάφοι; των οί κυνηγοί έ-

πανέφερον δια τών βραχιόνω; τήν άμμο; έφ ε

αυτού;, χωρίς όμως να δυνηθώσι νά έπ'.σκεπά-

σωσι καδ όλ.οκληρίαν τά σώματα των, έμειναν 

6ε ακίνητοι αφέντες ε ι ς τόν άνεμο·/ νά συμ

πλήρωση τό έργον τούτο και συγχρόνα>ς έ θ η -

καν εις τό στόμα κάλαμο/, όστις προεξέβαλλε 

τού έδάφου; χρησίμευα)·/ δπως άναπνέωσιν . 

Περί τήν I I ην ώρα/ μ . μ ό άνεμος ήρχισε 

νά φυσά όρμητ'κώς άνακυκών *.ήν άμμον" Συ

νέβη τότε πράγμα σύνηδες εις τά; αμμώδεις ε

ρήμου;" τά κοιλώματα έπληρώθησχν μετά κα

ταπληκτικής ταχύτητο;, όλη δέ ή πεόιάς εκεί

νη παρουσίαζε λάκκους όμαλ.ούς . 

Ολίγον κατ' ολίγον οί ά/ασκαφέντες τάφοι 

κατεχώσθησαν έξ όλοκλήοου και ουδέ ίχνος 

αυτών επαινετό πλέον . 

Τήν πανούργο·; άλλ.ω; τε ταύτην μέδοδον τού 

άποκρύπτεσδαι, έφαρμόζουσι συχνότατα οί ο 

δοιπόροι και τοιουτοτρόπως ολόκληροι άγέλαι 

ποίμνια)·; γίνονται άφαντοι, οί δε διώκταί τ ω ; 

ουτε καν υποπτεύονται, δτι ή λεία κείται τόσφ 

εγγύς αυτών . 

Δύο άνδρωποι ευρίσκονται υπό τό έδαφος, 

ζώντες και άναπνέοντες" άλλ' ουδείς ήδύνχτο 

να τό ύποπτευβή κάν. 

Ησαν δύο χ α ί ν ο ν τ ε ς τ ά φ ο ι , κατά 

τού; Αραίας. 

Ο χΛεισθείς τάφακ;. 

Αί ώρα ι παρήρχοντο βραδέω;, και μάλ,ιστα 

δια τούς δύο κυνηγούς. 

Η αυγή ύπέφωσκεν ήδη, άλλ ούοέν όιεκρί-

νετο ε ι ς τόν ορίζοντα. 

'Εν τούτοις έφ' δσον ό ήλιος ανήρχετο ε ι ς 

τό στερέωμα, τρεις σκια'ι ήρχισαν νά έπιφαί-

ν«νται προς βορράν* ήσαν τρεις Μωχαβίται, 

οέοοντες, ώ ; πάντες οι κάτοικοι τής Σαχάρας, 
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κίτρινα β ε υ ρ ν ο υ ζ ι α, και έβάδιζον έχοντες 

τό πρόσο)πον κατά τό ήμισυ κεκαλ.λυμμενο·/. 

θά έλεγε τις, δτι ήσαν φάσματα, ώ ; αί σκιαί 

διεγράφοντο έπι τής κιτρινωπής άμμου και 

άντηύγαυζον ώς χρυσός. 

Καδ' δσον πρού/ώρουν, έμεγεδύνοντο και ά-

πεικονίζονεο ευκρινέστερο·/- έφθασα/ δ έπ'ι τ έ -

λ.ους και, ώς κυνηγοί, έξήτασαν και ούτοι τό 

εδα-ίος, άνεχάλυψαν τήν γειτονία·/ τού φρέατος 

και μετ ολίγον αυτό τούτο τό φρέαρ- άλλά 

συγχρόνα>ς κατελήφθησαν ύπό μεγάλης ανησυ

χία; . Ολ.α τά μέλη των ετρεμον, το ώ; α ι 

θάλης χοώμα τού ποοσώτου των εγενετο ανχρό-

τατον. Τούς άπέπν.γεν ή αγωνία. 

Εκείνος, δστις έφαίνετο ό ανώτερος καΐ ύπό 

τήν διεύθυνσιν τού όποιου έγένοντο προ μικρού 

αί τού εδάφους έρευναι, έστάδη επι τού έψαμ-

μισμέ-ου ορέατος, διεσκόπησε μετά προσοχής 

τά πέριξ και ήοχισε νά βαόίζη. Εκαμπτε και 

άνεμέτοει πάν βήμα του, οί δε σύντροφοι του 

παρηκολ.ούδου; πνευστιώντες. 

Αίφνης έσταμάτησαν πάντες. 

Κατά τήν στιγμήν εκείνη ν ή άμμος ΰψώδη 

άνεπαισδήτως εις άπόστασιν εκατόν βημάτων. 

Οί δύο κυνηγοί είχον προβάλει μικρόν τάς 

κεφάλας, μόλις προεξέχουσας - αί έψαμμισμένα.. 

τρίχες αυτών καδίστο)·/ αδύνατον τήν άναγ/ώ-

ρισιν' διά μικρά; κινήσεως τών βλεβαρίδων ά-

πετίναξαν τήν καλύπτουσα·/ τού; οφθαλμούς των 

άμμον και ουτω διηύθυναν τό βλέμμα προς τό 

μέρος, δπου ήσαν οί Μο)χαβίται. 

Οί Μωχαβίται τότε άπεσυρον Οπό τούς χ ι 

τώνας των άραβικάς άξίνας και πτυάρια, έΧα-

φρά εργαλεία μέ βραχείας χειρολαβίδας, και 

ήρχισαν νά σκάπτωσι φρενητια>δώς. 

Εσκαψαν έπΙ πολλ.ήν ώραν υπανοίγοντες 

είοο; τάφρου, είς ήν κατεδύοντο έφ' δσον τό έρ

γον προύχώρει. 

Αίφνης ε ι ς τούτων έξέβαλε κραυγήν, έκυψε 

μεθ' ορμής και συνέλεξε δράκα χρυσού. Τόσον 

δ' αυτός δσον και οί σύντροφοι του, καταβλη

θέντες υπό τής συγκινήσεο)ς, απέμειναν προς 

στιγμήν ένεοί και παράλυτοι, άνευ βουλήσεως, 

άνευ ισχύος* άλλά μετ' ολίγον, άναλαβόντες | 

τα εργαλεία των, ήρχισαν πάλιν ν ανασκά

πτουν τήν άμμον μετά λύοσης. Άπεκάλυπτον 

δ άνά πάσαν στιγμήν έ/.άσματα χρυσού, τ:ο-

λυτίμου; λίθους, κοσμήματα και νομίσματα, 

και, βυθίζοντες τά εργαλεία των εί; τον σωρό; 

εκείνον τού πλούτου, δε; ήδύ/αντο να εΰρωσ'-

τόν βυθό·/ αυτού. 

ΓπήρχΟν εκεί εκατομμύρια εκατομμύρια);, 

ατελεύτητα!. . . . 

Μακρόθεν έπεφάνη τότε καραβάνιον. Τούτο 

παρατηρήσα;τες οί δύο κυ/ηγο'ι ήγέρθησαν α ι 

φνιδίως. 

Ω; προς αυτούς ή προσέγγισις τού κ/.ραοχνί-

ου ήτο όλως άπροτδόκητο;. 

— Εν καραβάνίνν I ειπεν ό είς τών κυνη

γών χαμηλοφώνως και συσπώ·/ τάς οφρύ.. 

— Πρέπει νά τελειόναιμεν πριν π~/ησιάση. 

Τώρα δέν δύνανται νά διακρίνουν τίποτε. 

— Καλά λοιπό;. Ας τε" ε·.ό;α>μεν. 

— Τότε μή χάνωμεν καιρόν. 

— Χωρίς όμως νά πυροβολήσωμε/ 

— Πώς νά κάμοαεν λοιπόν ; 

— 'Ελθέ. 

Ερποντες τότε έφθασαν, χωρίς τό παράπα; 

νά έννοηθώσιν, ε ι ς τά χείλη τής τάφρου, ήτις 

ειχεν ήδη τριών μέτρα); βάθος, και έπέπεσαν 

κατά τώ / Μωχαβιτών ακάθεκτοι ώσπερ δύο 

τίγρεις έπι θύμα. 

Οί Μωχαβίται, έκπληκτοι καί τεθιμβωμένοι 

ουδέν είχον ακούσει Εκυπτον επί τού θησαυ

ρού των, δν έξώρυττον μετά φρενητιάσεως. 

Οί δύο κυνηγοί, τό εγχειριδίου είς τά; χ ε ί 

ρας κρατούντες, κατέλαβον έξαπίνης τούς τρεις 

δυστυχείς αυτούς, ους ούτε κεραυνός ήδ;'/ατο νά 

πλήξη ταχύτερο; - έ/ μια στιγμή έπεσαν θύ

ματα ίιπό τά τραύματα, άσπαίροντες έπι τών 

αδαμάντων, τών μαργαριτών και τών φλωρίων, 

τά οποία έβαφον διά τ/ύ αίματος των. 

Οί κυνηγοί, χωρίς νά μεριμνήσα>σι τό παρά— 

παν δπα>ς άποτελειώσα>σι τά θύματα των, ανήλ

θαν είς τά χείλη τής τάφρου, κρατούντες τά 

πτυάρια και ήρχισαν νά έπισωρεύωσιν έπ' αυτής 

τήν άμμον. 

Οί τραυματία·., άγωνιώντε; και οίμώζοντες, 
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προσεπάθουν ν ά/αρριχηθώσιν, αλλά κατέπι-

π-tov πνευστιώντε; εις τον βυθό·/. Ερρεε δε 

τοσούτφ το αίμα των έκ τών βαθέων τραύμα

τα)·/, ώστε νά μή δυ/ηθώσι ν' άντιστώσιν ε πι 

πολύ κατά τοϋ σκληρού θανάτου, όστις τοϋ; 

έπηπείλει. 'Λφοϋ έπί πολύν χρόνον έσφάόασαν 

πατοϋντε; τούς αδάμαντας xal τον χρυσόν καΐ 

αργυρον, τα οποία, υπο τον κτυπον των πτερνών 

των, άπέόιδον ήχους αλλόκοτους, άπώλεταν τάς 

δυνάμεις καί έπεσαν τετυφλωμένοι ύπό της βρο-

χηδόν από τοϋ ύψους της οπής καταρρεούσης 

άμμου καί εξέπνευσα·/ ες ασφυξίας. Σκλ.ηρόν 

τφ όντι μαρτύριο·/ ! . . . 

Από τής φρενητιώοους χαράς ε'.ς τοιούτον 

θάνατον, ιδού τό άκρον άωτον τής φρίκης ! 

Οταν ,ί οπή έκλείσθη — ει/αι τόσον εύκολον 

ν άνακ.νή τ*.ς τήν αμμον ! — τό καραβάνιον 

απείχε/ ά/.ίμη Ονο λεύγας, μόνον όέ μετά μίαν 

ώραν χφίκετο ή εμπροσθοφυλακή αυτού εις τό 

φρέαρ, τό οποίον οί δύο κυνηγοί έλαβον τόν 

καιρόν ν' άνασκάψωσι, διευκολύνοντες ούτω τοϋ; 

νέους όοοιπόρους, ών δέν έφοβοϋντο τήν προσέγ

γισιν, καθόσο/ τό μυστικόν ήτο άποκεκρυμμένον 

ήδη. Έ ν τή οξυδέρκεια τω/ ανεγνώρισαν, ότι 

οι τό καραβάνιον τυναπαρτίζοντεςήσαν ειρηνικοί 

έμποροι. 

Η εμπροσθοφυλακή δέ αύτη συνίστατο έκ 

τριών ιππέων. 

— Στάσου! ε ίναι ό Βέλ Κασσέμ και οί 

υιοί του, ειπε/ είς τών κυνηγών παρατηρήσας 

τούς Αραβας. 

— Τόσον τό καλλίτερον, άπήντησεν ό έτερος 

Ο Βέλ Κασσέμ ύπεμειοίασεν άναγνωρίσας 

τους Γάλλους και άνέκραξε' 

— Χαίρετε οί οονείς τών λεόντων ! 

— Χαίρε καί σϋ, Σέχα, απήντησαν οί 

Γάλλοι. 

— Εύλογητός ό Θεός, έπανέλαβεν ό Σέχας, 

δια τήν συνάντησίν μας. 

— Μεγάλη ή χαρά μα:, διότι βλ,έπομεν 

τόν Βελ-Κασσέμ, άνέκραςαν μια φωνή οί κυ

νηγοί. 
• r r Αλλά τί διάβο)ον έρχεσαι νά κάμης 

εις τό απόκεντρο-/ τούτί 'ρρέαρ, Βελ-Κασσέμ ; 

Δέν είναι αυτός ό δρόμος, τό-/ οποίον ακολουθούν 

τά καραβά/ία, ύπέλαβεν ό έτερος τών κυνηγών 

— Τό ήξεύρω, απήντησε μειδιών ό Σέχας, 

όστις άφιππεύσας παρέδωκε τοϋ; χαλινούς ε ι ς 

ένα τών υιών του. Αλλά ιδού τί συμβαίνει-

Περιμένω εδώ δύο καραβάνια, τών όποιων τό έ 

τερον καθυστέρησαν Θά φθάσιη μόλις μετά δύο 

μήνας. Πηγαίνθμ=.ν ε ί ; τήν Τομποχτού—μα— 

κρυνόν αληθώς ταξείόιον. Νά προσμείνωμεν δύο 

μήνας ε'.ς κα,εν χωρίον, τούτο θά ήτο πολυέξο-

δον, διότι έπρεπε /ά πληρόνωμεν φόρον διαμο

νής. Γνωρίζων τούτο τό φρέαρ ώόήγησα λοιπόν 

τό καραβάνιον μου έδώ, όπου δέν έχομε-/ τίποτε 

νά πληρώσωμεν. Οταν τελειώσουν αί ζωοτοο-

φίαι μας, θά στείλ.ω τάς καμήλους μου νά μας 

φέρουν νέας καί τοιουτοτρόπως θά οικονομήσω 

αρκετά δ ο ύ ρ ο ς. 

— Πάντοτε φρόνιμος και προβλεπτικός ε ί 

σαι, Βέλ Κασσέμ! είπεν ό κυνηγός. 'Αλλ' ημείς 

αναχωρούμε·/. 
— Πώς ! Τόσφ γρήγΌρα ; 
— Βέβαια" είμεθα βιαστικοί. 

— Λυπούμαι πολύ. 

— Υγίαινε, Βέλ, Κασσέμ. 
— Καλ,ήν άντάμωσιν ! Ο Θεός μεθ' υμών! 

Οί κυνηγοί άπεμακρύνθησαν, ήναγκασμένοι 

νά έγκαταλείψωσι τόν θησαυρόν εις αυτό τούτο 

τό μέρος όπου έμελλε νά σκηνώσβ μετ ολίγον 

τό καραβάνιον, μηδόλως, ύποπτευόμενον δτι 

υπό τους πόδας του έκειντο αμύθητα πλούτη. 

Οταν οί κυνηγοί άπεμακρύνθησαν μίαν από 

τοϋ φρέατος λ,εύγαν, ό έτερος αυτών είπε" 

— Δύο μήνα; ! Νομίζω, ότι καλώς έπρά-

ξαμεν άναχωρήσαντες. 

— Τή αλήθεια" — θά κυττάξωμεν έν τω 

μεταξύ τούτω νά διοργανίσωμεν τήν συμμορία-/ 

μας και νά έπανέλθωμεν όπως άν«λ,άβωμεν τόν 

θησαυρόν ό'λον διά μιάς. 

— Και έπειτα ; 

— Επειτα, ε ι ς ημάς ό κόσμος όλος. 
Καί ταύτα λέγΌντες έφαίνοντο άκρως γαλ.ή-

νιοι. 'Επί τοϋ προσώπου τω/ δέν διεκρίνετο 
οΰτε κάν ίχνος λύπης ή ελπίδος" δέν ήσθάνοντο 

ΑΣΤΗΡ 15 

ούδεμίαν έσωτερικήν συγκίνησιν, ούδένα έλεγ 
χο-/. Θά έλεγε τι; , ότι οί δύο ούτοι άνδρε; ή 
σαν έκ γρανίτου. 

Τοιούτον υπήρξε τό προοίμιον τοϋ δράματος, 
δπερ θέλομεν άφηγηθή καί τοϋ όποιου αί πρώται 
σκηναί διεδραματίσθη σαν ολίγου; μήνας βραδύ
τερου έν Γαλλία, ύπό περιστάσεις τάς μάλλ.ον 
παραδόςου;. 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΥ. 

(άκολ.ουθεί.) 

Ίπποψοϋία- — Πρό τίνος άπεβίωσεν εν 
Ουγγαρία ο κόμη; Εμεριχο; Σομισχ, όστις 
διεκρίνετο έπί παροιμιακή καί όντως μα-
νιώδει αντιπάθεια πρό; τους ίππους, ήτις 
καί μόνη ήνάγκασεν αυτόν ν άφήσ$ τόν στρα-
τόν. Η αντιπάθεια του αύτη περιελάμβανε καί 
τούς όνους καΐήμιόνους, και όσάκι; οί φίλοι του 
τόν έπεσκέπτοντρ, ήναγκάζοντο ν' άφιππεύωσιν 
εις απόστασιν βημάτων τινών .πρό τής οικίας 
του καί νά έρχωνται παρ αύτώ πεζοί. Ο ίδιος 
δέ, όσάκι; εξήρχετο εις περίπατου, μετεχειρί . 
ζετο όχημα συρόμενου ύπό έ)άιρων, ενίοτε δέ 
και ύπό βοών. 

Συγχαρητήριος έχίστοΛή. — Μετά τήν 
λαμπρά / επιτυχία-/, ήν έσχε παρά τφ κοίνφ 
τ ή ; Γαλλία; ή ωραία μυθιστορία, « Η Κυρία 
τών Καμελιών», δ Αλέξανδρος Δουμάς,ό πατήρ, 
έγραψε συγ'χαρητήριον επιστολή·/ πρό; τον 
υιό/ αυτού, ώ; εάν ήτο ούτος εντελώς Εένος. 
Εις τό τέλος τής έπιστολ,ής, εξέφραζε τήν επι
θυμία-/ του νά γνωρίσ^ τόν συγ'γραφέα τής ω 
ραίας μυθιστορία;, παρατηρών δτι καί αυτός 
ήτο συγγραφεύς" έν δέ τών συγγραμμάτων 

| αυτού τόν «Μόντι Χρήστο·/» ίσως έγνώριζιν έκ 
φήμης. ΟΑ.Δουμάς, ό υιός, όστις δεν στε
ρείται λεπτής ευφυΐας, άπήντησεν αμέσως 
ευχαριστώ·/ αυτόν και διαβεβαιών δτι έπεθύμει 
πολ,ϋ νά τόν γ-νωρίσο, προσωπικώς, διότι ή -
κοϋε τόν πατέρα του νά έπαινή τόν συγγραφέα 
τοϋ ιΜόνΤΙ Χοήστου». 

Λύο βΐά&Τ ΕχίσχοΛΟί· — Ο επίσκοπος 
τοϋ Λονδίνου, έπιθυμών νά γείνωσι μέταλλα-
γαί τίνες έν τω έπισκοπικώ μεγάρφ τοϋ Φοϋ)>. 
χαμ, εκάλεσε περίφημο·/ τι/α αρχιτέκτονα τοϋ 
Λονδίνου, όπως ύπολογίση τήν δαπάνην τήν 
οποίαν άπήτει τό έργον. Μετά τρείς ώρας ό 
αρχιτέκτων έπληροφόρησε τόν έπίσκοπον περί 
αύτής' ούτος δέ εύρίσκων τήν δαπάνην ύπερ-
βολικήν, απεφάσισε ν άφήση· τό μέγαρο·/ έν ή 
εύρίσκετο καταστάσεί" ήρώτησε δέ τόν αρχι
τέκτονα τί επιθυμεί διά τόν κόπου του, ελπί
ζω·/ δτι ήθελεν ούτος άρνηθή νά λάβ/) τι ή 
τουλάχιστον νά ζητήση· ποσό/ τριών ή τεσσά
ρων λιρών όποια λοιπόν ύπήρξεν ή έκπληςί; 
του, ότε ό αρχιτέκτων τόν έζήτησεν 100 λίρ ! 
« Εκατόν λίρας!» ά/εφώνησεν ό επίσκοπος. 
«Μάλιστα, Σεβασμιώτατε.» «Πώς, μάλιστα ; 
πολλοί έκ τών εφημερίων μου οέν λαυβάνουσιν 
εκατόν λίρας διά τά; υπηρεσία; ολοκλήρου χρό · 
νου.» «Αληθέστατο·/», άπήντησεν ό έπιστή • 
μων ούδόλ.ως συγχυζόμενος" «άλλά πρέπει καί 
ή Σεβασμιότης σας νά παρατηρήσ/·, δτι μεταξύ 
τών αρχιτεκτόνων δέ/ είμαι εφημέριος άλ,λ 
Επίσκοπο;.» Εις τό επιχείρημα τούτο ό επί
σκοπο; μή δυνάμενο; ν' άποκριθή, τφ έμέτρησε 
σιωπηλώ; τό αίτηθέν ποσόν. 

<§> 
Αίπροκεχωρηχυΐαι ώραιόζητες — Οίάρχαϊοι 

φαίνεται δτι δέν έξετίμων μίαν ωραιότητα εΐ 
αή ότε ήτο ολίγον «περασμένη». Π Ελένη 
τοϋ Μενελάου ήτο τ»σσαράκοντα έτώ/ δτε τήν 
έκλεψε·/ ό Πάρις· τεσσαρακοστά εννέα ετών δτε 
περιγράφει τ ά κάλλη της ό Ομηρος έν τή Ίλιά-
δι' καί άνω τών πεντήκοντα, δτε β)έπομεν αυ
τήν έν τή Όδυσσεία κοσμούσαν τήν αύλήν τοϋ 
Μενελάου, όστις χάρι/ τών θέλγητρων της ί -
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συννώρήσέ τά πάντα Ο Περικλής ένυμφευθη 

τήν Ασπασίαν δτε αύτη ήτο 3 6 ετών, εφημί-

ζετο οέ διά τδ κ/λλ.ος της μέχρι της ηλικίας 

6 6 ετών καί έπεκε.να. Π Κλεοπάτρα ήτο 3 0 

ετών, δτε τήν ήρωτευθη 5 Λνΐώ/ΐδ». Λέγεται 

όέδτικχτα τήν έποχήν τοϋ θανάτου της αετα 

10 έτη έφθασε τό κάλλος της ε ι ς τδ ζενίθ 

αυτού. II Αιβία ήτο 3 3 ετών, δτε ε'ίλκυσε τον 

Αύγουστο·/, δστ'.ς με/p'- τού θανάτου του έμεινε 

πιστός ε ι ς αυτήν. 

<§> 
Λίά.Ιογος ΦιΑβσόφοο xal Πορΰμέαχ·—Φ'·" 

λ.όσοφος είσήλ,θεν ε ις πορθμείου, δια νά περάση 

ποταμόν τίνα. Εις τό διάστημα τού πλοό; ή-

ρώτησε τον π'ρθμέα, εάν έγνώριζε αριθμητική·/. 

Ο άνθρωπος έ-ράνη έξεστηκίος, άριθμητικήν! 

«Ού-χ1, κύριε, πρώτην φοράν σ/μερον ακούω 

τό δνομά της» . «Mol κακοφαίνεται πολύ, ά-

πήντησεν ó φιλόσοφος, διότι έχάθη εν τεταρ

τημόριον της ζωής σου». Μετ όλ.ίγας στιγμάς 

ήρώτησε τον πορθμέα' «Γνωρίζεις τίποτε περί 

τών μαθηματικών;» Ο πορθμεύς μειδιάσας, 

άπεκρίθη πάλιν, όχι. «Αι λοιπόν, άπήντησεν 

ό φιλόσοφος, έχάθη καί άλ.λο τεταρτημόριον τής 

ζωής σου.» Καί τρίτη έρώτησις προύτάθη ε ι ς 

τον πορθμέα, « Εμαθες ποτε άστρονομίαν;» 

« Οχι, ó/ i . , κύριε, ουδέ τό δνομά της ήκουσά 

ποτε πρότερου.» «Φίλε μου, λοιπόν, καί άλλο 

τεταρτημόριον τής ζωής σου έχάθη». Τήν 

στιγμήν ταύτη·/ τό πορθμείου έκτύπ/ι— 

σεν εις τινα βράχον, και κατεποντίζετο - ó 

πορθμεύς άναπηδήσας, έξέβαλε τό φόρεμα του, 

καί μετά πολλής προθυμίας ήρώτησε τον φιλό

σοφου, «Κύριε, δύνασαινά κολυυ,βάς;» « Οχ ι ,» 

άπεκρίθη ó φιλόσοφος. «Αί λοιπόν, εΐπεν ó 

πορθμεύς, έχάθη δλη σου ή ζωή, επειδή τό 

πορθμείου καταποντίζεται». 

Οοεύο/τες όύο τινές, απήντησαν μνημείου 

περίφημου τινός φιλάργυρου, φίρον τήν έξης 

έπιγραφήν. «Ενταύθα περικλείεται ή ψυχή 

μου·. Ο είς έξ αυτών ήρχισε νά περιγελά; τήν 

έπιγραφήν, άπορων πώς ψυχή δύναται νά πε-

ρικλεισθή εντός τού τάφου. Ο έτερος δμως, 

άφήκε τόν σύντροφόν του νά προχωοήση, μείνας 

δε μόνος, άνεσηκωσε τήν πέτρα/ -ού μνημείου 

καί εύρε μεγάλην ποσότητα χρημάτων μέ τήν 

έξης έπιγραφήν" « Ας ήναι κλ.ηρονόμος μου ό 

έχων τόσον νούν, ώστε νά έν.οήση δτι τά χοή— 

ματα είναι ή ψυχή τών ©ιλαονύρων.» 

ύ 
Εις ύπερβολήν άπεστρέφετο τούς πλεονασμούς 

ό Κικέρων Διό ίΐς ρήτορα τινα είπόντα «ό άν

θρωπος αυτός, όν ή μήτηρ του έπι δέκα μήνας 

έφερε·/ είς τήν κοιλίαν τ η ; » Ποίς ; τόν διέκοψε·/ 

ό Κικέρων, μήπως αί άλλαι μητέρες φέρουσι τά 

τέκνα των ε ι ς τόν κόλπνν ; 

Είς τόθέα τρο/ ευρωπαϊκής τίνος πόλεως πα

ρίστατο τραγικόν τι δ ρ ά μ , τόσον άθλιον καί 

βεβιασμένο·/, ώστε έκ τών θεατών, άλλοι έ-

κραύγαζον άγανακτούντες, άλλοι έσύριττον, άλ -

λοι έγέλων, πάντες τέλος άπετέλου/ μέγιστου 

θόρυβο·/. Ο αστυνόμος λοιπόν βλ.έπων τόν τοι-

ού;ον κυκεώνα εγείρεται καί λέγε ι .— Επεθύ-

μουν νά γνωρίσω τ ι ς ό προξένων αυτήν τήν τα

ραχή ν; — Ο κύριος εκεί, άπεκρίθη γείτων τούτις 

δείξας διά τοϋ δακτύλου τόν άξιον συγγραφέα 

τού δοάματος καθήμε/ον έν τινι θεωοείω. 

Ερωτηθείς οκνηρός τις ποία ήτο ή αίτια 

διά τήν οποίαν έμενεν έπι τής κλίνης του πολ ' 

λάς ώρας, ε ίπέν «είμαι ένησχολημένος είς 

συμβουλίου" ή μεν εργασία μέ συμβουλ.εύει νά 

σηκώνωμαι, ή δέ αργία νά μένω πλαγιασμένος -

τοιουτοτρόπως λοιπόν μοί δίδουσι χίλια επ ι 

χειρήματα υπερασπίσεως καί κατηγορία; - και 

πρέπει έγώ ν' ακούσω καί τά δύο μέρη - καί 

μόλις τελείωση ή δίκη, ιδού τό γείμα είναι 

έτοιμου.» 

Ψ 
Αίδεσιμώτατός τις Αγγλ.ος άνέβη είς τόν 

χορόν δπως ανάγνωση προς τούς άκροατάς του 

τεμάχιόν τι τής Παλαιάς Γραφής. "Αφού λο ι 

πόν έκαθάρισε τάς διόπτρας του, άνέγνωσε . . . 

Τότε ό θεός σύντροφόν έποίησε τώ Αδάμ* έ 

πειτα δέ στρέφων τήν σελίδα έξηκολούθησε. 

«Καί ήν αΰτη έσωθεν καί έξωθεν άσφάλτψ άλη-

ΑΣΤΗΡ 
15 

λιμένη καί πλήρης ή ν ζ ώ ω ν παντοειδών . . . . 
Ο ουστυχής αίδεσιμοιτατος είχευ υπερπηδήσει 

εν φύλλου και έπεσευ είς τήν περιγραφήν τής 
Κιβωτού. 

Φλάρος τις ίεροκήρυξ πανηγυρίζω·/ τόν Αγι-

ον Φραγκίσκο·/, ,άφού κατεζάλισε διά φλυαριώυ 

τδ ακροατηρίου του, επιστραφείς ήοώτα εν κα-

τανύξει — Πού νά θέσωμεν τόν Αγιον τούτον, 

τόν υπέρτερου τών αγγέλων, τών αρχαγγέλων, 

τώ αρετών . . . . — θέσατε τον ίίς τήν θέσιν 

μου, είπε·/ ακροατής τις καί εγερθείς άνεχώρησε. 

Χ 

Ο κ. Β. συναντά έν τινι χωρίω τόν ίατρόν 
Ω. κέοοντα έπ' ώμου δίκαννο·/ τουφέκιον" 

— Πού πηγαίνετε ιατρέ ; τόν έρωτόρ. 

— Πάω νά κάμω μίαν έγχείρησιν είς ενα 
ασθενή μου έδώ είς τό πλ.ησίον χωρίον και ε 
πήρα μαζή μου και τό τουφέκι μου διότι . . . . 

Διότι φοβείσθαι μήπως δέν πετύχεται μέ τά 
χειρουργικά εργαλεία μόνον 

Χ 

Δικηγόρος καλείται ύπό τού Δικαστηρίου ώς 
μάρτυς. Ο Πρόεδρος τω λέγει : 

— Κύριε, λησμονήσατε επί τινα στιγμήν 
τό επάγγελμα σας, καί είπατε μας τήν άλήθει-
αν . . . 

Χ 

Είς τόν όφθαλμιατρόν παρουσιάζεται κύριο ϊ 
άπωλεσας τήν ό'ρασιν, δπως ϋποστή επικίνδυνου 
έγχείρησιν προς άνάκτησιν αυτής. 

Ο οφθαλμίατρος : 

— Εχετε εμπιστοσύνη·/ είς έμέ, κύριε ; 

— Έμπιστοσύνην ; τυφλήν γιατρέ μου ! 

Ή ζέστη έν Γαλλία . 

Δικηγόρος παρουσιάζεται είς τό δικαστή ο ιον 
τών Παρισίων μέ λ.αιμοδέτηυ μαύρου καί άσπρο 
πανταλόνι' 

Καί ό πρόεδρος αυστηρώς : 

— Κύριε τό δικαστήριο·/ σάς διατάσσει νά 
βάλετε τό πα,ταλόνι σας ς τό λαιμό σας καί 
τό λαιμοδέτη σας 'ς τά πόδια σας. 

Χ 
— Εν τινι δημοτικώ σχολείω 
Δ ι δ ά σ κ α λ ο ς . Ποία σώματα όνομάζομεν 

διαφανή ; λέγε σύ, Νικόλαε. 

Χ ι κ ό λ α ο ς . Εκείνα διά τών οποίων δυ

νάμεθα νά ίδονμεν τά όπισθεν αντικείμενα . 

Δ ι δ ά σ κ α λ ο ς . Καλά κάθησε. Είπε μου 

συ, Αντώνιε, ά'-λο παράδειγμα. 

Α ν τ ώ ν ι ο ς . Η κλειδαρότρυπα. 

Χ 
Είναι γνωστή ή μανία τών κουρείο/, νά ά-

ναγκάζωσι τούς πελάτας των νά παραμείνιοσι 
καί όταν έτι ΰπάρχουσι πέντε άλλοι πρό αυ
τών έγγεγραμένοι — ι/α μεταχειρισθούμε·/ τήν 
συνήθη φράσι/. — Πέντε λ.επτά ! Καί είμαι 
είς τάς διαταγάς σας ! 

Τό εξής σχετικό·/ άνέκοοτον φέρεται περί τού 
παοισινοϋ γελοιογράφου Σαπέκ. 

Βμεραν τινα ιυτος εισήλθε·/ εις ε / κουρείο·/ 
τής λεωφόοου Αγίου Μιχαήλ καί εζήτει νά 
ξυρισθή αμέσως. Ο κουρεύι, προθυμότατος ήτοί-
μαζε τά ξυράφια, δτε δύο άλλοι πελάται ε ί τήλ -
θου είς τό κατάστ/μά του. 

— Πέντε λεπτά μόνον, κύριοι, είπε·/ ό κου-
ρεϋ:, καί είμαι είς τάς διαταγάς σας. 

Τρίτος παρουσιάσθη μετ όλ.ίγον, είτα δύο 
άλ.λοι, κατόπιν τρεις, κατόπιν πέντε, καί μ η -
δένα θέλων νά ουσαρεστήση, έπανελάμβανεν 
είς έκαστον ομιλον τήν αυτήν τυπικήν φράσιν. 
Σημειωτέο·/ δμως Οτι έξω έβρεχε και δτι, ένψ 
ή αίθουσα του ήτο πλήρης, ό διάδρομος, δπου 
οί πελάαι του έ.ατέθηκαν τά βραχέντα άλεξί-
βροχά των, κστεκλύσθη ύπό τών άπορρεόυτωυ 
υδάτων, ρύακες δέ κατήρχοντο τήν κλίμακα, 
άπείλούντες νά καταστρέψωσι τόν επί των βα-
θμίδω / της έστρωμένον τάπητα. 



ο Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α Κ Ό Σ 

Ο κουρεϋς έβλεπε τά γινόμενα έξω άλλ' ί ύ -
γαρίατεϊΐο εξ άλλου, έχων τριάκοντα πελάτες 
έν τή* αίθουση αναμένοντας και ΰπερηφανεύετο 
μάλιστα διά τούτο. Επι τέλους -.6 ξύρισμα τοϋ 
Σαπέκ έτελείωσε και οϋιος ήγέρθη, εύχαρις και 
μειδιών, έτοιμος εις άναχώρησιν 

— Τις έξ υμών κύριοι, παρακαλώ, έχει σει
ράν ; Έ ρ ω : α μετά βαθείας ΰποκλίσεως ό κου-
ρεύς. . . . 

— Οί κύριοι αυτοί, άπαν:α έν WHJ τή σ ο -
βαρότητι 6 Σαπέκ, είναι μ α ζ ή μου. 

Και . . . ανοίγει τήν θΰραν' εξέρχονται δέ 
μετ' αυτού και οί τριάκοντα πελάται ! 

Γεώργεος ΙΙχράσχος. 

« Κ λ ί ν α τ ε , Μούσα·., λυσίκομοι πρό τοϋ σ ι γ ή -
σαντος Βάοδου' κλαύσατε, πολεμάρχαι έ'να τών 
«μνοτέρων σας φίλων, και χύσε μετά πόνου 
κραυγήν όδυνηράν, Πίνδε, εν ω εις δάκρυα λ υ 
ομένη, νεκρόφιλε ϊ την όψιν του ή Φ ι λ ί α » . — 
Τ ά ; θρηνώόεις ταύτας επιφωνήσει; τάς όποιας 
κατά τήν 4 Σεπτεμβρίου 1 8 5 8 άπήγγειλεν ό 
Γεώργιος Παοάσχος πρό τοϋ νεκρού του άειμνή-
μνήστου φίλου μας χα'ι πανελληνίου ποιητοΰ 
Γεωργίου Ζαλοκώστα, ήόυνάμεθα νά έπαναλά-
βωμεν και ημείς έκδηλοϋντες τήν λύπην μαςδιά 
τήν στέρησιν τοΰ άρτι αποβιώσαντος, επίσης 
διαπρεπούς ποιητοΰ, ένθερμου πατριώτου, κα'. 
προσριλεστάτου φ ί λ ο υ . — ' Α λ λ ' αί Μοϋσαι έ-
θρήνησαν ήδη περιπαθώς πρό τοϋ χθες σιγήσαν-
τος Βάρδου, οί πολεμάρχαι κλαίουσιν έ'να έτι πο-
λεμοκελαδον ψάλτην των, ή δέ Φ ι λ ί » , ως νά έ -
ξήρχετο θερμή έκ τοϋ ψυχρού τάφου τοΰ Γεωρ
γίου Ζαλ^κώστα, άνταπέδωσεν εις τον νεκρόν, 
διά τοϋ μελιρρύτου στόματος τοϋ ανταξίου υιού 
του, Ευγενίου Ζαλακώστα γλυκύτατο* άσπα-
σμόν, και οϋτω, οί δύο Γεώργιοι, — οί δύο ού
τοι Διόσκουροι αγάπης και π ό ν ο υ , — κα'. νε
κροί άντησπάσθησαν, άπολαύσαντες τόν εν τ$ 
ζωή πόθον των νά ταφώσιν ό εις έ^γϋς τοΰ άλ
λου. Ιεοοι τών δύο οίλων μου τάφοι ! τον έ'να 
ραίνω προ πολλού διά δακρύων μου, επί, τοΰ νω
πού ήδη τάφου ρίπτω ολίγα άνθη ξηραθέντα έν 
τή" λύπ$ μου, λαμβάνοντα δμως εύωδίαν και 
δοόσον από τό εϋθαλές ρόδον τό όποιον άπέκοψα 
ίκ τοϋ ποιητικού λειμώνος τοΰ ιδίου θρηνουμέ-
νου φίλου . 

'Άγθη ijti τον τάφου 

τοΰ Γεωργπυ Παράσχου. 

> 

Εκεί πού «νεπαϋοντο συγνά οι λογισμοί του . . 
Έ κ ε ϊ ψηλά ς τον Ουρανό, 
Επέτα, μ έ'να στεναγμό, 

Γιά πάντα ή ψυχή :ου. 

Τόν δρόμον της έφώτ'.ζε λαμπρά φωτοχυσία 
Τ άστροχυμένου ουρανού, 
Κηοοδοσ^ά του ποιητοΰ, 

Στερνή του αρμονία. . . 

Π:τώ έκεΐ πού τ ή ; ζωής συντρίβεται το κύμα, 
Κα'. ωσάν ύστερο φιλί , 
Αυτό τό άνθος άς δενθη 

Τ αγαπητό σου μνήμα. 

Νεκρέ, μεγάλην άφησες έδώ κληρονόμο αν 
Μέ τους ωραίους τ η ; παλμούς 
Εις t άσματα σου ζωντανούς 

Τήν άσβεστη καροίαν. 

Ίδοϋ, ακούω ν άντηχή έκεϊ ς' τά σύνορα μας 
Ωοαΐον άσυ,α εθνικό ν . . 
Ω! ψάλλουν τό « Εωθ'.νόν». 

Εις τά στρατόπεδα μας. 

βΞυπνάτε μέ τήν σάλπιγγα, ξυπνάτε μέ τ αηδόνι 
Κι ' ορθοί λεβέντες ! τό σπαθ'ι, 
Τήν μπαγιονέττα σας κι όρθοι 

Ξυπνάτε! ξημερώνει.» 

« Έ κ ε ϊ , χ λ ω μ ό , παράμερα σέ λυγαριάς κλονάοια 
Αναστενάζει έ'να παίδι, 

Και κάπου κάπου τραγουδεϊ 
«Ως πότε π α λ λ ι κ ά ρ ι α » . . . 

«Ξυπνάτε με τήν σάλπιγγα, ξυπνάτε μέτ αηδόνι 
K' εμπρός, λεβέντες, έν στολ$ 

Ροδίζει ς' τήν Ανατολή 
Σ τόν Πίνδο ξημερώνει». 

Ω I ψάλλετε τά άσματα γενναία παλλτ.κάρία 
Τοΰ πατριώτου ποιητοΰ, 
Ήχοϋν ς' τάς τάξεις τοϋ στρατού 

Ως εθνικά τροπάρια. 
Π . Σ Κ Α Λ Τ Σ Ο Γ Ν Η Σ . 

Έν Κέρκυρα, τ $ 15 Φεβρουαρίου 1 8 8 6 . 
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