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Π Α Ο Υ Α Α Η Ε Κ . Β Α Σ Τ Ι Α Σ . (1) 
Λιήγημα Kopatxèr. 

— "Απιστε ! Καθ* -?,ν στιγμήν οί Γενουίται ησαν ΙτοΙ* 

μοι να είσέλθωσιν είς τήν πάλιν δια τής Πύλγ); τού Εσταυ
ρωμένου, σύ έδειξες είς τον Γάλλον στρατηγδν τήν οίκίαν 

τού Βιβάλδι, ώς τήν εύκολωτέραν πρδς είσπήδησιν. 

— Τρομερά ψεύδη ! κατ' έκείνην τήν ώραν ίστάμην όπι

σθεν τοϋ Λέοντος καί άπο τής λέμβου μου έπεμψα είς τον 

Α,δην πλείστους έκ τών έπιζητούντων τα τείχη Λιγυστί-

νους (2) καί Γάλλους. 

Τοιουτοτρόπως διειριλονείκουν έν τώ καταλύματι τοϋ Α 

γίου Ιακώβ παρά τον λιμένα τής Βαστίας δύο γενναίοι 

νέοι Κορσικανοί* τούτων δέ δ είς ητο στρατιώτης τής γραμ

μής καί δ έτερο; δεκανεϋς έν τη ναυτοφυλακη. 

Τούτο συνέβαινε κατά τδ 1768, καθ ην ήμέραν ή Κορ

σική μετά τάς ήρωΐκωτέρας αυτής πράξεις πρδς άπαλλαγήν 

άπδ τ ή ; κυριαρχίας τών Γενουϊτών ήττήθη καί ύπετάχθη 

τη συμπράξει τών Γάλλων, εί; τήν τράπεζαν τοϋ Αγίου Γ ε -

(1) Πόλις τ ή ; Κορσικής ανήκουσα είς τήν Γαλλίαν. 
(2) Ητοι έκ τής Λιγυστικής ή Λιγυστίνης (Λατ. Liguria), 

επαρχίας Ιταλικής. 
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ωργίου. T i ξενοδοχεΐον εκείνο έβριθε στρατιωτών καί ναυ

τικών Γάλλων Αιγουρίων και Κορσικανών, οϊτινε; μεθ' υ 

βριστικές θρασύτητος έξεθείαζον τήν κατά την μάχην άν-

δρίαν των και τήν γενναιότητα τών εϊσβαλόντων. 

Ò οίνος και ή εθνική φιλοτιμία τοσούτον ηναπτον την £ριν 

των δύο εκείνων ώστε ησαν ήδη έτοιμοι να μαχαιροκτυπηθώσιν, 

εάν ή παρουσία τής χαριεστάτης κόρης τοϋ ξενοδά/ου, επι

τήδειας να φέρη ποτά και φαγητόν εις εκαττον έξ αυτών, 

καΐ να γλυκοκυττάζη τοϋ; μάλλον αναμμένους εί; την φι-

λονεικίαν δέν έπροσπάθη να το!>; καταπρχύνη. 

Ó Π ά ο Λ α , εύχαριστηθεϊσα διά τον θρίαμβόν της ΰπε-
ξέφυγε έκ τών ταραχωδεστάτων φιλονεικιών, όπω; υπηρέτηση 
πλοίαρχόν τινα, προ ολίγου έν τώ ξενοδοχείω είσελθόντα 
καΐ διατάξαντα κάτι τι προς δεϊπνον του. Ó νεοελθα; το
ποθετηθώ; μακράν τών άλλων, έκάθητο εις τράπεζαν,άπέναντι 
ευπρεπούς νεανίου ένδεδυμένου κατά το έθος τής νήσου. 

— Γενου'ί'τα σί> μίν προσφέρεις δαψιλείς χαιρετισμούς εϊς 
την Πάουλαν, ένώ αυτη απεναντίας μένει ψυχρά ενώπιον ενός 
Αιγυστίνου. 

Μα τον άγιον Γίώργιον ! Κορσικανέ μέ υβρίζεις* εγώ 
καλούμαι Αμεδαϊος, έκ τοϋ Αγ. Πέτρου Της Αρένας. Εςελθ-
του μέρους τούτου, και βλέπομεν αν θά έπιστοέψη,ς· β>ε-
πομεν αν θα σέ αφήσω εις τήν ζωήν. 

Ο νέος κορσικανός άπεποιήθη τοϋ να έξελθη τοϋ ξενο
δοχείου. Η δέ ΙΙάουλα έτρεξε να κατάσβεση έριδα άναφθεί-
σαν έξ αιτίας τ η ; . Καθησύχασε την θύελλαν, έπράϋνε τους 
δύο άντ-ραστά;, καί ηθέλησε να δώση προ; άλλ/,λους τήν 
χείρα κα'ι να πίωσιν προ; σωτηρίαν τη ; δαμασθείση; ά λ λ ' 
ουχί ήττηθείσης Κορσικής. 

— Καί έγώ καλούμαι Βΐτος Βικκιαγαλοϋπίς — είαεν 
εις τον Λιγυστϊνον ό νέο; Κόραος, άμα Υ|ϊ0άνθ/ί εαυτόν ε
λεύθερον της οργής, ό πλοίαρχος έδείπν^βεν ήσύγω; καί έ-
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(1) Πόλις τή; Σαρδηνίας. 

πεντα άφησε το ξενοδβχεΐον χαιρετών τήν Πάουλαν καί 

τόν Βΐτον, οϊτινε; έναργώς έφχίνετο ότι ησαν έρασταί. Τά 

φύλλα κατά τό μελαγχολικάν φθινόπωρον έγκαταλείπουσι 

τό δένδρον των, αί φίλοι της παιδική; ηλικίας καθίστανται 

ξένοι κατά τήν νεανικήν αυτών ήλιχίχν* άλλ ' ό έρως δέν 

αποσπάται έ* τής καρδίας, εις ην άπαξ ισχυρώς προσκωληθή. 

ό Άμεδαϊος έπέστρεψεν εις τό πλοϊόν του, διέταξε νά άνα-

πετάσουν τά ιστία, ϊνα κίνηση διά τήν Βρασίλην (1) έπρΟ' 

σπάθησε νά λησμονήση την Πάουλαν, οϋτε πλέον είιήλθε 

εί; τό κατάλυμα τοϋ Α γ . Ιακώβου* άλλ ' ή καρδία του ήτο βα

θέως τετρωμμένη, καί έκ τής Βα^τίας δεν ήδύναντο να άπο-

μακρύνη τόν πόδα του. Παρήλθον δώδεκα ήμέραι άπό τήςπροε-

κτεθίίσης σκηνή;, ότε ό Βΐτος Βακκιαγαλοϋπος ζηλότυπων 

ποός τόν πλοίαοχον Αύγυστϊνον, δν δέν έβλεπεν άναχω-

ρυϋντα έκ τή ; Βαστίας, κατελήφθη υπό τοιαύτης αδημονίας, 

ώστε προσέφερε τήν συζυγικήν του χείρα πρό; τήν Πάουλαν, 

και τη ΰπεοχέθη νά τήν φέρη εις τήν Άμερικήν , ένθα έζη 

θεΐός τού τις, δστις άπειράκις τόν παρεκάλεσε νά ύπάγη νά 

τόν έπισκεφθ-ή. Ο πατήρ τής Πάουλας συγκατετέθη εις τόν 

•προταθέντα γάμον, και κα-ά τήν έσπέραν τής εύιυχούς ταύ

της τής μνηστείας ήυ.έρα; ό Βντος παρεκάλεσε την Πάου

λαν, νά έξέλθη μετ ' αύτοϋ προς διασκέδασιν. 

0 ουρανός ήτο γαλήνιος, ή θάλασσα ηρ-μος, ώ; ή ψυχή 

τοϋ δικαίου* μαγική κα'ι θελκτική ήτο ή ό'ψις τής δύσεοι;, 

ώ; ή τελευταία τ ή ; ευδαιμονία; ημέρα. 

— Πάουλα, ά; έξέλθωμεν τοϋ λιμένος* ά; άπολαύσωμεν 

μάλλον έλευθέραν τήν θέαν θαλάσσης άπειρου, καί ατε

λεύτητου, ως ό ϊίρω; όστις μας ένόνει' Πρό; τό σπηλαιον 

του Κορσ·.κοϋ ακρωτηρίου! 

— Δ;ν [ίλέ-·ε·.ς τό σ/.οτε·.νόν έκεϊνο νέφος, όπερ πρός νότον 
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εγείρεται; Λέν άκούεις τδν συριγμόν της άλκυώνος, -«τις άγ^ 
γέλει τρικυμίαν ; 

— Μά την Παναγίχν μας 1 ό συριγμός της άλκυώνος 
εΐνε άσμα έρωτο;* οί άνεμοι του Άπενη'νου διώκουσι τά 
νέφη. Ελθέ, Πάουλα όπάγωμεν εις το σπήλαιον του Κορσι-
κοϋ Ακρωτηρίου. 

— Βΐτέ μου ; δέν φοβείσαι σύ τά πνεύματα της θαλάσ
σης, τάς περιπέτειας τρικυμιώδους νυκτός; 

— Οχι Πάουλα* τά πνεύματα της θαλάσσης εινε Γ σύμ-
βολον της μεγαλειότητος τοϋ Θεού, παρηγορούν τους λυπη
μένους, οϊτινες εμπιστεύονται εϊς αυτά της καρδίας των τά 
μυστήρια, έλθε εις τό Κορσικον άκρωτηριον. 

— 0 Ηλιος έδυσε, ή άλκυών ψάλλει πάλιν* τά νέφη πυ-
κνοϋνται. Βϊτε, φοβούμαι δια σέ. 

Η νζάνις τελευταϊον ενέδωσε. Εντός ολίγου οί δύο έρα-
στοιι ηλΟον εις την γλώσσαν της γης, ήτις οδηγεί πρός τδ Κορ
σικον άκρωτηριον. Είσήλθον είς το σπηλαιον πλήρεις έρω
τος, και δεόμενοι τοϋ Θεοϋ νά τύχωσι της παρασκευασθεί-
σης παρ αυτών ευτυχία;. 

Μόλις εΐχε δύσει ό ήλιος οτε πνεύσας βίαιος ά'νεμος έ ξ η -
γειρε την όργην τοϋ Ούρανοϋ και της θαλάσσης. Τά κύ
ματα άφρίζουσι, πλησσο-,τα μανιωδώς τά νώτα τοϋ σπη
λαίου. Αναβαίνουσιν, είσδύουσιν εί; την ώπην αυτού* και οί 
εϋδαίμονες έρασταί κινδυνεύουσι νά καταποντίσθώσιν. Πέριξ 
αυτών σκότος και ϊρημία' πάσα ηδη λέμβος, πάν πλοΐον 
ώχυρώΟη είς τδν λ'.μένα. Τί θά κάμωσιν οί δυστυχείς, οϊ-
τινες δέν δύνανται πλέον νά έπιστρέψωσιν είς την όδόν, ην 
ή μανία της θαλάσσης άφ-ρρεσεν ; 

— Βΐτέ μου δέν σέ τδ είπα; άς μέ θάψη ή θάλασσα 
άλλα μετά σου, άνέκραςεν ή Πάουλα, άπηλπισμένη κατά την 
τρομεράν έκείνην στιγμήν '/ίχί άναβάσα έπι της οξείας ά
κρας τοϋ σκοπέλου έξέβαλε τδ λε^κόν κεφαλόδεσμο·/ της, 

ϊνα ύψωση σημεΐον βοηθ;ίας. ô Βιτος την συνέσφιγξε κ*1 
μεθ' όσης ήδύνανο πνοής έφύσησε τδ επί της ζώνης του κε-
ράτιον, δπως προτκαλέση πλοιάριόν T t πρός σωτηρίαν των. 

Οραν ό'λην διηρκεσεν ή αγωνία των, δεινότερα τοϋ θανά
του αύτοϋ, οτε μία γα-Ιέα κινησασα έκ τοϋ λιμένος, διευ-
θύνθη πρδς τδ Κορσικον άκρωτηριον. 

— Εσώθημεν, Πάουλα, έσώθημεν* και οΰτω λέγων, κα'ι 
κατασπαζόμενος την έρωμένην του καταβαίνει μετ ' αϋτης 
είς τήν θάλασσαν, ίνα πηδησωσιν είς την λέαβον, ητις ίίρ-
χετο νά τους λάβη. 

~ ΙΙρδς τδν σκόπελον, πρδς τδν σκόπελον, έφώναζον άλΑη-
λοδιχδόχως τρεις άνθρωποι άπδ της λέμβου* καΐ ησαν ηδη 
έτοιμοι νά έγγίσωσι την άκραν τοϋ Ακρωτηρίου, δτε όργίλον 
κϋμα άπεμάκρυνεν αυτούς Ικανόν διάστημα. Δέν απεχώρη
σαν όμως* μετ ' ολίγον εύρίσκοντο πάλιν πλησίον τοϋ σκοπέ
λου* άλλ οί δύο άνθρωποι, ους ηλθον νά σώσωσι καΐ όδηγη-
σωσιν είς τδν λιμένα, άφανισθέντες κα\ κχταποντισθέντες ύπδ 

της θχλάσση;, δ,έν ετεινον πρδς τους έλευδερωτάς τω* πλέον 
τρύ; βραχίονας. 

Εν τω μέσω της βοης της τρικυμίας, καΐ τοϋ μυκηθμοϋ τών 
κυμάτων, ά'τινα έμάστιζον τους σκοπέλους εκείνους, ήκούσθη 
φωνή άνθρωπου, μεγαλοφώνως κράζοντος: — Χ ί λ ι α δουκάτα 
έχει όστις την σώσει. — Ητον ό Βϊτος, ό'στις μετά μεγίστης 
δυσκολίας έςέβαλεν έκτδς τών μαινόμενων κυμάτων την κε
φαλήν, όπως ζήτηση εϋσπλαγχνίχν, τουλάχιστον δια τήν 
Πάουλαν, ητις ΰπήρχεν έν τω πνίγεσθαι. 

— Ταχέως είς τά κύματα κράζει ό κυβερνήτης είς τους 
δύι του ανθρώπους. 0 Βΐτος εξήχθη πρότερος τών κυμάτων, 
άλλα με κρανίον κατεθραυσμένον έπ'ι τών σκοπέλων, έξηχθη 
πτώμα* ή δέ Πάουλα ήμιζώσα άπετέθη εί; τδ πλοΐον. 

— Είς τδν λ'.μένα, εις τδν λιμένα καί ταχέως" τήν δύνα-
μίν σας είς τάς κώπας, γενναίοι μου, έκρχύγασε τότε δ πλοίαρ-



)( 126 )( 

Ο Λ. Ε Ω Ν . 

Μήν ύποπτεύιη ό αναγνώστης έκ της επιγραφής τοϋ προ
κειμένου άρθρου ότι προτίθεμαι νά διδά;ω αυτόν τι πράγ
μα είναι ό λέων, εις πούν κλάσιν ζώων φυσιολογικώς α
νήκει, τήν ζωήν αύ .οϋ, τδ ήθίς του, κ.τ.λ. — Αοίνω ταύτα 
εί; τάς φυσικάς ιστορίας, ή είδικώτερον εις τάς ζωολο
γίας, τοσούτω μάλλον, καθόσον ουδείς τών αναγνωστών μου 
υπάρξει πιστεύω ό μή άναγνώσας, ώς κ' έγώ, κα Τ ά τα ν η 
πιακά αυτού έτη, έπΐ τών βχθρων αλληλοδιδακτικού τινός 
σχολείου, μικράν τινά φυσικήν ίστορίαν, illustrée μά 
λιστα, παρ' ής νά έδιδαχθη βεβαίως ότι ό λέων εϊνε ό βα
σιλεύς τών τετραπόδων ζώων έμπρώτοις, εϊτα δέ ; ότι où-
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δεποτε λησμονεί εύεργετίαν γενομένην αύτώ, καί άλλα πολ
λά περίεργα. 

-χοπό; κύριος τοϋ προκειμένου άρθρου είνε νά οίτογηθη 
ολίγα τινά περί τής κατά τήν Αφρικήν λεοντοθηρίας τοϋ διά
σημου Γεράρδου, ούτινος ή ώς λεοντομά-/ου φήμη άνά πά-
σαν Εύρώπην ηκεν άπδ πολλών ήδη ετών. 

Τις ό Γεράρδος (Gerard) ούτος ; μ' ερωτήσει τις ίσως - περί 
τούτου δεν ένδιαφέροραι, ούτε ύπεσ^έΟν,ν β·.ογραφίαν τοϋ Γ ε 
ράρδου εις τδν άνάγνώστην μου, άεκεϊ, νομίζω, εις αύτδν 
νά γνωρίζη ό,τι καί έγώ αυτός γνωρίζω περί αύτοϋ, δτι 
δηλαδή ό Gerard ούτος εΐνε' ΰ.τολο^αγός τών σπα/ίδων 
έν τώ κατά τήν Αφρικήν Γαλλικώ στρατώ1 άφοϋ δε ώς 
λεοντοθήραν θέ)ω παρουσιάσει αυτόν εις τους άναγνώστας 
(*αί τάς αναγνώστριας μου;) άς αρκεσθώ -,ί; ν ' ανάγνωση τάς 
κατωτέρω περί τής κατά τήν Αφρικήν λεοντοθηρίας αυτού 
ειδήσεις, ας άποσπί^ έκ τοϋ συγγράμματος, όπερ αυτό; ού-

χος κατχρώμενος τα σκότη, άτιν* άπέκρυπτον τήν όψιν της 
έλευθερωθείσης παρ* αυτού νεανίδος. 

Επραύνετο δ άνεμος, έπ*νέκαμπτεν ή ηρεμία εις τήν θά
λασσαν, οτε ή ναϋς είση'ρχ·:το εις τον λιμένα, ίΐ Πάουλα 
άνοίζασα τους οφθαλμού; ειδεν έαυτήν εις τάς άγκάλας τοϋ 
Αμεδαίου. — Προτιμώ ν ' αποθάνω η νά σωθώ όπδ σοΰ ~— ά-
νέκραξεν ή δυστυχής, και έφίλησε τώ πτώμα του νεκρού Βί-
του, δστις εμενεν εισέτι έπι του πλοίου. 

Κομίσθεϊσα εις τήν Βαστίαν, και άποδοθεΐσα εις τους γονείς 
της, ή Πάουλα, ασθένησε τοσούτον βαρέως, ώστε μετά δύο 
μήνας έπανεύρε τδν σύζυγόν της εις τδν Ούρανόν. Πολλοί διη
γούνται, δτι άπολεσασα τό λογικόν της έρρίφθη εις τήν θά
λασσαν πλησίον τοϋ απαίσιου ακρωτηρίου, όπως άποθάνη εις 
τήν αυτήν Οέσιν, έξ ης δ Βίτος έςεβλήθη πτώμα. 

0 επισκεπτόμενο; τδ Σπήλαιον τοϋ Κορσικοϋ Ακρωτηρίου 
παρά τήν Βαστίαν, άναμιμνήσ/.εταΐ τοϋ θλιβερού τέλους των 
απερίσκεπτων καί δυστυχών εκείνων εραστών. 

(Εκ τοϋ Ιταλικού). 
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(1) La chasse au lion par Jules Gérard, le tueur de 
lions, Paris, 1856. 

Χ *29 )( 

ΐος δ Κύριο; Γεράρδος έξέδωκεν έ-χάτως έν Παρισίοις 

•περιγράφων έν αύτω μετά μαγευτική; άπλότητος και τ ή ; 

χαρακτηριζούσης του; Γάλλους στρατιωτικούς ευτραπελίας 

τάς κινδυνώδεις κατά τήν Αφρικήν έκδρομάς του. 

Πριν η δμως γνώρίση ό άναγνιόστης πώ; θηρεύει του; λέ 

οντας δ Κ . Γεράρδος καλόν είνε βεβαίως νά γνωρίση πρό-

τερον πώ; θν,ρεύουσιν αυτού; οί Αραβες, ο'έτινες εννοείται, 

δεν αρέσκονται πολ^ϋ εις την γειτονίαν τοΰ ευγενούς αύτοϋ 

ζώου* τάς πληροφορίας δέ ταύτας άρύιμαι επίσης έκ τής 

προμνημονευθείσης συγγραφής τοϋ Κ . Γεράρδου. Οί Αραβες, 

ων τα κτήνη και τάς άγέλας καταστρέφει συγνότατα, καΐ 

λίαν άπλήττως δεκατίζει ό λέων, ένωρι; βεβαίως έσκέφθησαν 

πώς ήδύναντο νά καταδκάςωσιν αυτόν καΐ άποτελεσματικώς 

εκάστοτε νά τόν έ;ολοθρεύσωσιν. I}όντ-ς δμως δτι τό π υ -

ροβόλον δέν ήτο ϊσχυρόν δπλον προσβολής και αμύνης κατά 

ζώου, ΰπερμέτρως μέγα έχοντος τό χάσμα τοϋ στόματος 

και λίαν ίιχυράς τάς όπλάς τών ποδών αύτοΰ, κατέφυ-

γον άναγκαίως εις τόν δόλον πρός έπίτευξιν τού σκοπού των* 

απεφάσισαν λοιπόν νά μεταχειρισθώσι καΐ μεταχειρίζονται 

τόν δόλον και τάς παγίδας πρός καταστροφή; τοϋ τολμη

ρού αύτοϋ ζώου, δ ρίπτει πολλάκις τυφλώς ή πολλ·»· 

του τόλμη εις τάς έστημένας αύτω παγίδας" τρεις μόνα ι 

Αραβικαί φυλαι ή δύο κυριώτερον, είσΐν αί πολεμοϋσαι στή

θος προ; στήθος τόν λέοντα καΐ τήν στρατηγικήν αυτών 

έκτίθησιν έν έκτάσει ό Κ . Γεράρδο; εις τήν προμνημονευ-

θεΐσαν αύ:οΰ συγγραφής Πάσαι δ' αί λο'.παιτών'Αράβων φυ

λαι, ώς και προηγούμενο»·, -εϊπον θηρεύουσι και καταστρέ-

φουσι διά τοϋ δόλου τόν λέοντα. 

Τό κυριώτερον μέσον πρός τούτο εϊνε ή τάφρος, — Πρός 

ίποφυγήν τής γειτονία; τών λεόντων οί Αραβε; ίδρόουίΐ 

τάς 'σκηνάς άύτών καί τάς ποίμνας τών κτηνών των εις 
τήν πεδιάδα, μακράν τών δασωδών μερών τών ορέων, δπου 

δ λέων διαιτάται πάντοτε* επειδή δέ δ λέων άμα νυκτώση 

μόλις τρέπεται πρδ; άναζήτησιν τροφής και επιστρέφει εί; 
τήν φωλεάν του άμα τ^ πρωία, έπεται δτι εί; τάς 8 καί 

10 λεύγα; πολλάκις μακράν τών ορέων ιδρυμένα; σκηνάς 

ουδαμώς είναι επίφοβος δ λέων, ενόσω είιΐ βραχεϊαι αϊ 

νύκτες. Οταν δμως επέλθω ιιν αί βροχαΐ καί τά ψύχη τοϋ 

χειμώνος, καί οί Αραβες έκόντε; άκοντες πλησιάζουσιν εις 
τά δρη, δπως προφΛάξωσι τάς ποίμνας των καί ξυλευθώ-

σιν επίσης, τότε έπιπίπτουσι κυρίως κατά τών αγελών και 
τών ποιμνίων αυτών οί λέοντες, ών τήν πεϊναν ερεθίζει 

ετι μάλλον τδ ψύχος. Κ α τ ' αυτήν λοιπόν τήν κρίσιμον πε-
ρίστασιν κατασκευάζουσιν οί Αραβες τήν τάψρδγ ταότην» 

Ανορύττουσι δηλ. λάκκον δέκα μεν μέτρων βάθο;, τεσσά

ρων δέ έ'ω; πέντε ευρο; έχοντα, εις σχήμα φρέατος, καί 
εύρύτερον μέν εις τόν πυθμένα, στενότερον δέ εις τδ στό-

μιον, και κύκλω τής τάφρου ταύτη; ίδρύουσι τάς σκηνάς αυτών. 

Μεταξύ δ' αυτών καί τ η ; τάφρου τοποθετούνται αί άγέ-

λαι καί τά ποίμνια, άφοϋ πρότερον τεθώσιν φραγμοί τινές 

εις τής τάφρου τό στόμιον, ίνα μή τήν νύκτα πίπτωσιν 

εντός αύτοϋ τά κύκλωθι ευρισκόμενα ποίμνια* τέλος δέ κύκλω 

ολοκλήρου τοϋ όονάρ (τκηνίτιδος ομάδα;, συμβιούσης, καί 

συνισταμένη; έκ 10 —30 οικογενειών) έγείρουσι μέγαν τινά 

φράκτην έκ κορμών μεγάλων δένδρων, καί ούτω άναμένουσς 

τοϋλέοντο; τήν έ'λευσιν* έρχεται ό λέων τήν νύκτα έ'ξωθεν 

τοϋ δουάρ, άκουει τά βελάζοντα ποίμνια, ή πεινά του ε
ρεθίζεται, όρμα διά μιάς, υπερπηδά δι' ενός τοΟ άλματος 

τόν κύκλω τοϋ όονάρ κατεσκευασμένον φράκτην καί π ί 

πτει βρυχώμενο; έκ λύσσης καί οργής έν μέσω τής τά

φρου" έντό; τοϋ βαράθου εκείνου θάνατος αισχρός καί άνά-

' 2 
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απότομους έκείν*; φάραγκας τών Αφρικανικών ορέων, μό
νον δπλον φέρων την δίρραβδον αΰτοΰ καραβίναν καΐ τήν 
πολλά ολίγον χρήσιμΟν εις θηραν λέοντος κυνηγετικήν κύτοΰ 
ρ,άχαιραν ϊ ; ΚαΙ δμως εγεινε, φίλτατε άναγνώστα" 6 άν
θρωπος ούτος, δ Κ. Γεράρδος θηρεύει οδτω τους λέοντας έν 
Άφρικη, και τούς θηρεύει μάλιστα τοιουτοτρόπως, ώστε 
•ουδείς σχεδδ» λέων, αισθανθεί; τις καραβίνας του την σφαί-
ραν δύναται νά τδ καυχηθη πλέον τούς θηρεύει πυροβόλων 
κατ* αυτών δταν τρία $ τέσσαρα βήματα μόλις τδν π λ η -
«ιάσωσι, διασταυρών δηλ. τδ άέτειον βλέμμα του μετά του 
€λέμματος τοΰ λέοντος, τούς θηρεύει άνχζητών αυτού; νύ
κτας δλας βροχερού καΐ ψυχροΰ χειμώνος, και θηρεύων αυ
τού; τοιουτοτρόπως κατώρθωσε νά ώνομασθή Χεοηογόνοζ 
παρ' αυτών τών Αράβων, ών δέν θαμβοΰνται τοοοΰτον ευ
κόλως, ώς τών Ευρωπαίων, οι οφθαλμό", και ν ' απόκτηση 
τοιαύτην παρ' αυτοί; φήμην ώστε νά προσκα"λώσιν αύτδν 
πολλχς λεύγας μακρόθεν Αραβικά δουάρ^ ίνα φονεύση τδν 
παρ' αύτοΐς εγκατασταθέντα και δεκατίζοντα τάς ποίμνα; 
•των λέοντα. 

ϊνα συνοικειωθη δμως δ αναγνώστης κάλλιον μετά τοΰ 
ίρωος τούτου, καλδν είνε ν' ανάγνωση καΐ τήν διήγησιν θή
ρας του τινό;" τούτο δέ υπόσχομαι είς αύτδν εν τινι προσε-

Ζεΐ άεθοω. 
Α. Σ. Β. 

ΠΕΡΙ ΚΑΣΤΑΛΊΑΣ. 

ΤΙ ίτον ή Κασταλία, ουδείς πιστεύομεν τών ημετέρων 
αναγνωστών αγνοεί. Ημείς προτιθίμεθα νά ρίψωμεν όλί^α 
άνθη διά τών προκειμένων γραμμών έπί της ένδοξου μνείας 
της, έπί τοΰ φαεινού αυτής παρελθόντος, παρελθόντος οδ-
τινος ή εΰκλεια και ή λάμψις και τοΰ παρόντος δεσπόζει, και 
τοΰ μέλλοντος έπί πολλούς έτι αίώνας θέλει δεσπόσει καί μετά 

ζιΟ; τοΰ βασιλεω; αΰτοΰ τών έρημων αναμένα αύτδν, τ4 
ίμβλημα τ ή ; ισχύος και τοΰ θάρρους, αυτόν, εΐ; ου τδν 
βρυχηθμδν έτρεμον αϊ κοιλάδες κχΐ τα δρη' Γυναίκες, άν
δρες, παιδία, δλων τών σκγνών, αΐτινες συναποτελοΰσι τ& 
δουάρ, συναθροίζονται κύ/.λωθι της τάφρου, ΰορίζουσιν αύ
τδν, έμπαίζουσι τδ δυστύχημα του, και διά πυροβολισμών 
ξύλων, λίθων και παντός άλλου μέσου, φονεύουσιν μετά 
μακράς βασάνους τδ ευγενές εκείνο ζώον. δλην την νύκτα 
έκείνην τελείται πανηγύρι; εις τδ όουάρ. Αδύνατον νά πε
ριγράψω τις μεθ' οποίων άλλαλαγμών μετά πόσων φωνών 
αγρίας χαράς διάγουσι τήν νύκτα αυτήν οι Αραβες , μέχρίί 
ου τέλος έπέλθη ή ήμερα και άνασύρωσι διά σχοινιών έκτου» 
λάκκου τδ πτώμα τού τοσούτον άγενώς θανχτωθέντος εχ
θρού των. 

Ετερα μέσα καταστροφής του λέοντος, έν χρήσει* παρά 
τοις Αραψιν είνε ή ενέδρα η δ κρύπτης, ώς αύτο'ι την όνο-
μάζουσι' γίνεται δ ' αύτη διττώς' είτε ΰπδ γης, άνορυσσο-
μένης δηλ. τάφρου τινός, παρά τήν δδδν, όθεν μέλλει νά 
διαβίί δ λέων, καΐ καλυπτόμενης αυτής άνωθεν διά ξύλων 
και χώματος, έκτος οπής τινός εις τά έμπροσθεν, δι ίς νά 
δύναται νά πυροβόληση δ ένεδρεύων, η έπί δένδρων. 

Τοιαύτα εϊσί τά συνήθη παρά τοις Αραψι βτρατηγή-
ματα πρδς καταστροφήν τοΰ λέοντος. 6 Γεράρδος δμως α
πεφάσισε νά πολεμήση τδ ευγενές αϋτδ ζώον, δπως πραγ-
ματικώς πρέπει είς λέοντα, δηλ. στήθος πρδς στήθος, μ ό 
νος του, με τήν δίρραβδον καραβίναν του, και ώς επί τδ 
πλείστον τήν νύκτα, δτε συνήθως περιοδεύει πρδς άναζή-
τηϊ ιν τροφής δ λέων καΐ είνε επομένως πολΰ κινδυνωδέ-
στερος η τήν ήμέραν, ένεκα της κατεχούτης αύτδν πείνης. 
Αλλ' ίσως εϊπη τ ι ς : « έχει λοιπόν ΰπεράνθρωπόν τι αυτός 
δ άνθρωπος* πώ; γίνεται ν' αντιπαρατάσσεται μόνος του πρδί 
λέοντα πεινώντα, στήθος πρδς στήθος, -.ην νύκτα εί; τάς 
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Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ. 

·ίθϋ Παρνασσοΰ διά ρωγμή; μεταξύ δύο απότομων βράχων, 

ΐθεν ώ; λέγεται κατ£κ;ημνίσθη καί ό μυθοποιδ; Αίσωπο; 

ϋπδ τών κατοίκων τών Δελφών εί; τά άκρα τής ρωγ

μής ταύτης καταντών ό χείρ-αρ'ρο; συνθλίβεται εντός στε

νής τίνος θολωτής διόδου καί έκρέει εντός τετραγώνου τι

νός δεξαμενή;, έκ φύσεω; μέν έσκαμμένης εντός τοϋ βράχου, 

μεγεθυνθείσης δμως κατόπιν διά χειρός ανθρωπινής. I I δε-

ταϋτα νά ρίψωμεν áv βλέμμα καί έπί τής σημερινής αΰηϊ ί 

καταστάσεως. 

Η Κασταλία, ή Κασταλία κρήνη, ώς αποκαλεί αυτήν ό 

Στράβων (βιβλ. Η' . ) είνε πηγή ύδατος έν τη Φωκίδι παρά 

τά μαντείον τών Δελφών. Ó Παυσανίας, ή μεγάλη αύτη κι

βωτός τής γεωγραφίας, αρχαιολογίας, καί μυθολογίας τής 

αρχαιότητος, είκοσι πέντε δλα κεφάλαια εί; τά κατά τούς 
Δελφούς καθιέρωσα; έν τοις Φωκικοϊς αύτοϋ, λέγει περί αυ

τής τά έξή; : α Εκ δέ τοϋ Γυμνασίου, τήν εις ιερόν άνιόντι 

εστίν έν δεξιά τής όδοϋ τδ ύδωρ τής Κασταλίας παιεϊν ήδύ» . 

Κατόπιν δ ' επιφέρει ώς μυθολογούμενα περί αυτής δτι ώνο-

μάσθη ούτως ή πηγή αύτη άπδ έπιχωρίας γυναικός, ούτω 

καλούμενης, ή κατ' άλλους άπδ άνδρδς Κασταλίου. Τινές 

έτυμολογοΰσι τδ δνομα Κασταλία άπδ τής λέξεω; χάσζαΛ, 
έμφαινούσης κατ' αυτούς έν τη αρχική Βοιωτική διαλέκτω 

•fi6vpia(ior. Ποιητής δέ τις JJarúaaic παρά Παυσανία κα

λεί αυτήν Αχελωίδα, θυγατέρα δέ τοϋ Αχελώου (Πρβλ. Παυσ. 

Φωκικά, Κεφ. 8). Η πηγή αύτη ην Ιερά τω Άπόλλωνι , 

προστάτη αυτής θεωρουμένω (Πρβλ. Πινδάρ. Πύθ. Α ' . 74), 

καί ταίς Μούσαις, α'ίτινες έ-εκαλοΰντο καί Κάστα ̂  ίδε; ώς 

έκ τούτου (Martialis libr. I , Epigr. 14), καί Κασταλίδες 
νύμφαι παρά τώ Θεοκρίτω. (Είδύλ. Ζ . 148). Τούτου ένεκεν 

ένομίζετο παρά τοις άρναίοις δτι δ πίνων έκ τής Κασταλίας 

3̂ *1 τοΰ οιονεί μουσοφρουρητου αύτοϋ ύδατος έμφορούμε-

νος έγίνετο ποιητή;. Ενομίζετο δέ προσέτι δτι καί μαντικήν 

δόναμίνείχε τδ ίδωρ τη;· (Π;βλ . Αοι»κ. Ζευς Τραγ. 30). 

Π ε ^ τής σημερινής αυτής καταστάσεως, άπαντώμεν έν, 
πρώτοις έν τη περιηγησει τοϋ ϊ. Buchón τά έξης-

« Ολίγα βήματα μακράν τοΰ μοναστηρίου τοΰ Αγίου Η 

λιου ρέει μικρόν ρυάκιον εύγενεστάτην έχων τήν πηγήν αύ

τοϋ δηλ. άτο τής Κασταλίας κρήνης ολίγον υψηλότερον κει

μένης δεξιόθεν τ ή ; όδοϋ. Χείμαρρο; τι; καταλείβεται aro 
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Παγάβχασις «V ΐαΛΜα. τοΰ Οιδίποδος ίπΐ ΚοΛαγψ. 

Αναγινώσκομεν είς τήν Γάλλίκήν Ενωσιν τά ακόλουθα. 
Παράστάσις τοΰ Οιδίποδος έπί Κολωνώ, εκτελεσθείσα ύτί4> 
τών μαθητών τής έν Ορλεάνς Εκκλησιαστικής Σχολής. 

Ερανιζόμεθα τάς άκολους λεπτομέρειας περί τής επισή
μου ταύτης εορτής έκ τής Εφημερίδος ό Μ η ν ύ τ ω ρ τ ο 3 
Λ ου α ρ έ τ . 

« Κ α τ ε σ τ ή σ α τ έ τό Ο ρ λ ε ά ν ς ν έ α ς Α θ ή ν α ς , 
Ελεγεν είς τών εύύποληπτοτέρων ποός τόν ΕπίσκΟπον τοΰ Ο ρ -
λεάνς, προσκληθείς Οπό τοΰ σεβασμίου τούτου ίεράρχου διά 
τήν πίράστασιν τοΰ Φιλοκτήτου. δ , τι χθες πρό οφθαλμών 
μας ειχομεν, ηταν πραγμάτικώς αί Αθήναι, άνυψωθεϊσαι 
μετά τής συνορευούσης άύτήν λαμπρότητας τών γραμμάτων 
και τών τεχνών, μετά τοΰ άττικισμοΰ τ / ς , μετά τής ενθουσι
ώδους και πεφωτισμένης αίσθήσεως τοΰ καλοΰ και τοΰ αλη
θούς. Ενώπιον τοΰ κλασικού τούτου θεάτρου βλέποντες πα-
ρακαθημένους τούς Ηγεμόνας τής Εκκλησίας των γραμμάτων 
και τών τεχνών, άγάλλοντες ελέγομεν, ότι ηταν αί Α θ ή 
ναι τοιαΰται, όποΐαι άνεφάνησαν έπί τη; εποχής τοΰ Π ε ρ ι 
κλέους, ότε έξοχα πνεύματα επευφημούν και έν θριάμβφ 
προέπεμπον τούς λόγους τοΰ Σοφοκλέους. Δύναται τις δέ 
καλλίτερον νά εϊπη, ότι ησαν αί Αθήναι τοιαΰται, οίας φαν
τάζεται τις κατά τάς λαμπράς ημέρας τοΰ Βασιλείου καΐ 
Γρηγοριου τοΰ Ναζιανζινοΰ, ότε νέοι ορθόδοξοι μαθηταί πα-
ρίστων τά δραματικά ταύτα αριστουργήματα, προετοιμάζον-
τες διά τών φιλολογικών κόπων καί προσπαθειών των τήν 
πάλην τής αποστολής καί τόν θρίαμβον τής χριστιανικής 
εύγλωττίας. 

Από τής έβδομης ώρας ή μεγάλη Επισκοπική αίθουσα ή"το 
πλήρης" καί έν τούτοις είς τά πρόθυρα τοΰ επισκοπικού 
παλατιού υπήρχε τόσον πλήθος συσσωρευμένον, έξαιτούν θέ-
βιν, ώστε οί συγκεχυμένοι θόρυβοι του κατέπνιγον τοί»; 
πρώτους στίχους τών νέων υποκριτών. 

ξαμενή αύτη, τριάκοντα μέν ποίων μήκος, δεκ* δϊ πλάτος 
ίχουσα, περιλαμβάνει τήν διάσημαν Κασταλίας κρ'ό'Τ,ν, έν 
έλούετο προ τοΰ χρησμοδότησα1, ή Πυθία s. 

Ταύτα δέ σχ-;δόν προς τα πιρά τοΰ Buchón λεγόμενα 
απαντώνται και έν ταΐς περιηγήσεσι τοΰ Spon (Τόμ. 2 , σελ· 
37.), τοΰ Dodwell (Τόμ. 1 σελ, 172) και τοΰ Leak 
(Κεφ. 20 και έπομ.). 

Ù Κασταλία κρήνη, είς ή"ς τα νάματα πλύνου,σι τα εν
δύματα των ei γυναίκες τοΰ Καστριού σήμερον, έπί βράχων 
καταστάν;ων λευκών καί λειοτάτων από φαιών καΐ τρα
χέων δια τής τριβής, ή Κασταλία, λέγομεν, ονομάζεται σή
μερον βρύης τοΰ άγίρυ Γιαννιού και ταΰτο έκ τής έξης 
αφορμής" άνωθεν τής δεξαμενής $ν ó Κ . Buchón αναφέρει 
είναι έσκαμμένος έντές; τινός αποτόμου βράχου σηκό; τις, αρ
κετά ευρύχωρος, άπό τών αρχαίων χρόνων βεβαίως, μετα
σχηματισμένος όμως σήμερον είς παρεκκλήσιον τοΰ άγιου 
Ιωάννου. Ù ! ενθυμούμαι.. . μετά ποίων δακρύων χαράς 
έχαιρέτησα τό όνομα Byron, όταν είδαν αυτά κεχαραγμέ-
νον εντός τοΰ σηκοΰ. αύτοΰ έπί τοΰ σκληρού βράχου, δν κα-
τεμελάνωσαν οί εξατμίσεις τών άναπτομένων εντός τοΰ πα
ρεκκλησίου λαμπάδων . . . πώς έμεινα χαίνων πρό τών μα
γικών εκείνων γραμμάτων, ατινα χειρ, σύρασα τό ξίφος 
υπέρ τής ελευθερίας τής Ελλάδος, χειρ γράψασα τόν ChiLde 
Haro l J , και τόν Marfred, είχε γράψει, εκεί ώς μικρόν κατά 
τοΰ οδόντος τοΰ χρόνου μνημείον, ότε τό θέρος τοΰ 1854, 
κατά φαιδράν μου τινα έκδρομήν είς τήν Φωκίδα, έξν,με-
ρώθημεν £ν πρωί, μετά τετράωρον νυκτερινήν πρωΐαν, είς 
Καστρί, èvcîj μόλις έχρύσου ó ήλιος τα νάματα τοΰ έκτει-
νομένου αντικρύ μας Κορινθιακού κόλπου, και έπεσκεπτόμεθ* 
μετ ' ολίγας ώρας τους Δελφούς και την Κασταλίαν ! . . 

Α , 
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•αίς Αρείου Πάγου, ευρισκόμενος έν Παρίσίοις κατά τήν έπο-

/ην ταύτην, εξέφρασε τήν έπιθυμίαν του νά παρευρεθρ, κατά 

τήν άνάστασιν τής αρχαίας Ελλάδος, ή παρουσία του μ α ; 

έπανέφερεν αληθώς πρός τήν Αττικήν καί τήν έποχήν τδΰ 

Σοφοκλέους, διότι καθ' όλην τήν διάρκειαν τοΰ δράματος 

δέν Επαυσε δίδων σημεία τής θερμοτέρας συγκινήσεως του. 

Α'ι ΑρχαΙ τής πόλεως τοΰ Ορλεάνς ήλθαν, ίνα περιποιηθώοι 

τούς περιωνύμους ξένους εντός τής πόλεως των, δεικνύουσαι 

τήν εύγενεστέραν βυμπεριφΟράν. ό Κ . Βοσέλλης Νομάρχης 

τοΰ Λουαρέν, ό Κ . Βινιάτ Δήμαρχος, ό Κ . Δ. Βεζέλλης Πρό

εδρος, ό Κ· Μαρτινέτ Γενικός Επίτροπος, ό Κ . Γενικός 

Δικηγόρος, πολλοί άλλοι έκ τών μεγιστάνων μας, ό Κ . 

Χοσϊνος Αυτοκρατορικός Επίτροπος είς Τούρ ηλθον νά τι-

μήσωσι διά τής παρουσίας των καί τ ή ; πεφωτισμένης εγκρί
σεως των τήν παράστασιν. 

Μέγιστος αριθμός Κι>ριών προσήλθον ευτυχώς, όπως άκού-

σωσι τήν άρμονικήν ταύτην γλώσσαν, έκπεπληγμέναι δέ εν
νοούν είς τής μετάφρασιν καί τά κινήματα τών [παιδιών, 

τήν Ελληνικήν έ'ννοιαν. Αύται άλν.θώς έφερον έν έαυταΐς τό 

άνώτερον ένιτικτον τής ψυχής των, τήν ζώσαν μετάφρασιν 

τών λεπτότερων εννοιών τοΰ αρχαίου τούτου δράματος, καί, 

πλέον η ούδε'.ς άλλος, έννόουν τήν άπιλπισίαν δυστυχούς πα

τρός, τήν ΰψηλήν άφοσίωσιν θυγατρός, %τι; θυσιάζεται, ίνα 

παρηγόρηση τόν γέροντα πατέρα της. 

Εν τούτοις δμολογοΰμεν, καί βέβαιοι είμεθα, ότι οί νέοι 

Ελληνισταί, τούς όποιους ηύτυχήσαμεν νά ά*ροασθώμεν, θέ-

λουσι μας συγχωρήσει, ότι δέν παριστάμεθα άνευ φόβου ώς 

τρός τήν έπιτυχίαν τής επιχειρήσεως των. Δέν προεϊδον τάς 

δυνάμεις των; Τά δωδεκαετή και δεκατριετή ταύτα τέκνα 

δέν έγνώριζον αρά γε νά ΰψωθώσιν είς τδ θείον πάθος τής 

Αντιγόνη; καί νά άνχδείξωσιν ήπιωτίραν τήν φιλοστοργίαν 

τής Ισμίνης ; Ο Οιδίπους ούτος ήΟελεν έχει την αύστηρότητκ 
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Είς την πρώτην σειράν, πλησίον τοΰ Επισκόπου τοΰ 
όρλεάνς διεκρίνετο δ Αρχιεπίσκοπος τοΰ Τουρ, όστις καί 
προέδρευε της συνεδριάσεως· Μεταξύ τών κορυφαίων φιλο

λόγων ησαν οί Κ Κ . Ειλλεμέν, Σαίν Μάρκ Γιραρδέν, Πανέν, 

μέλη της Γαλλικής Ακαδημίας, Χ ά ζ , ΛένΟρμαν καί Ρενιέ-

ρος, μέλη τής Ακαδημίας τών επιγραφών κτλ. Ο Κ . Ίνγ-
γρές, μέλοςτής Ακαδημίας τών ωραίων τεχνών, ίλθε πρό; 

τόν σκοπόν τοΰ νά θχυμάση Sv τών έργων τής αρχαιότητος, 
ή'τις τόσον συνεχώς καί μετ' επιτυχίας ενέπνευσε τήν γρα

φίδα του. Οκτώ ησαν τά συνελθόντα μέλη τής Ακαδημίας, 
όπως θαυμάσωσι καί ένθαρρύνωσι διά τής παρουσίας των 

τήν έορτήν τών κλασικών τούτων σπουδών. Επίσης μεταξύ 

τών επισήμων υποκειμένων ησαν οί Κ Κ Κομήτες Γαύβερτ, 

αρχαίος υπουργός, Λέων Δέ Βετούν, Ροχεπλάτ, Δ ' Αποβίλ, 
Αρθουρ Δέ Ρουσεφουκόλτ, ό Δούξ Δε Λόργης, ό Κ . Μασσών, 

αρχαίος Νομάρχης τήςΑμιένη;, ό Κόμης τοΰ Σαμπρινύ, ό Κ . 

Πουζουλάτ, όστις είς τάς περιηγήσεις του έκαμε περί Ελλάδος 
ίδιαιτέραν σπουδήν, ό Κόμης Δε Λαμβέρτ, ό Κ . Αλβέρτος 
Δέ Βάους, ή Δούκισσα τοΰ Μοντμορανσύ, ό Κόμης Κλάρυ, 

Γερουσιαστής, πολλά μέλη τοΰ Συμβουλίου τής Επικρατείας, 
οί Εκκλησιαστικοί τών Παρισίων, μετά τών οποίων ητο καί 

ό Αββάς Φουλόν, Εφορος τών σπουδών τής έν Παρισίοις 

Εκκλησιαστικής Σχολής, όστις έφερε μεθ' έαυτοΰ πολλά τών 
παιδιών, άτινα διεκρίθησαν κατά τήν παράστασιν τοΰ Πλου

τάρχου. Πολλά άλλα μέλη τής Ακαδημίας, τ η ; ύψηλοτέρας 
περιωπής, απομεμακρυσμένα τών Παρισίων κατά τήν ώραν 

ταύτην τοΰ έ'τους, μιας εξέφρασαν τήν λύπην των, μη δυνά

μενα νά συμμεθέξωσι τής εορτής, δι' ευγενών *αι λίαν περι

ποιητικών επιστολών. 

Η Ελληνική αύτη παράστασις δέν ήτο έστερημένη καί τής 
παρουσίας Ελληνος. 0 Κ . Ράλλης, γνωστός έκ τοΰ ονόματος 
καί τών πολυαρίθμων υπηρεσιών του, Πρόεδρος τοΰ έν 
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πατρός καί τήν ευγενή άξιοπρέπειαν τής μετανοίας καί τής 

εξαλείψεως του αμαρτήματος ; Ηθέλομεν αληθώς άνευρε· τόν 

βασιλέα Θησέα, τον τύραννον Κρέοντα, τον άπηλπισμένον 

υίδν Πολυνίκην, καί λαον όλό/.ληρον εις τον χορόν; Αί δυσκολίαι 

ήσαν σοβαραί . . . . Τά ατρόμητα τέκνα άπεκριθ/ισαν πάραυτα, 

ώς ό σοφός εκείνος άπεκριθ/- προς τον àpyaìov φιλόσοφο* 

άρνουμενον τήν κίνησιν· ( E pur si muove ) καί έν τού

τοις κινείται. Το παραπέτασμα ύψώθη, ή, καλλίτερον, διά 

τ»ά μείνωσι πις-ol είς τήν παρίδοσιντής Ελληνικής σκη

νής, άνεβιβάοθ/) ολίγον κατ' ολίγον, καί άφίνον οίίτω πως 

να φαίνηται είς τό βάθος τοϋ θεάτρου ό κυανούς ουρανός 

τής Αττικής, τό ύπέρυθρον φώς τοϋ Ελληνικού ορίζοντος, 

ή Αίγιναία θάλασσα, ητις έ)·άνετο εις τό άπέραντον, ή Ακρό

πολις τών Αθηνών έπί τοϋ κοκκινωπού βράσου, ό έλαιών 

δπου παρετηρείτο ή διάβασις τοϋ Κηφισσοϋ, καί εξ έκατέρων 

τών μερών τό δάσος τών Ευμενίδων μέ τήν μ-γαλειότητ* 

καί τάς βάλλουσας ^άριτα:, ας ό Σοφοκλής διέχυσε χάριν 

τοϋ μυστηριώδους περιβόλου του. 

Κατέκτησα^εν αμέσως τήν προσοχήν διά τών σοβαρών 

ήχων βραχεία,-, άλλα θχυμασία;, προεισαγωγής. 

Εν μέσω τών ήχων τού.ων, άπεικόνισμχ αληθώς θρη

σκευτικού χαρακτήρος, προχωρεί κλονούμενο; γέρων τυφλός 

ένδεδυμένος μελχνά φορέματα, καί ύποττηριζόμενος ύπό παι-

δίσκης φερούσης έαθήτα λευκήν καί άπεικονίζούσης τήν Α ν -

τιγόνην. 

Ò ένδοξος δυστυχής προσφέρει τους συγκινητικούς τού

τους λόγους" 

Τέκνον τυφλού γέροντος Αντιγόνη, τίνας 

χώρας άφίγμεθ', ή τίνων ανδρών πόλιν ; 

Η γλυκεία φωνή τής παίδός αποκρίνεται περιγράφουσα 

αύτω τό θείον δάσος, καί ή αφοσιωμένη κόρη, εξακολου

θούσα τάς προς τόν πατέρα της φροντίδας δι' ών πρό τ ό -

•Όυ καιρού έπαρηγόρει τό γήρας του, στάματα τήν κλονου* 

ιενην πορείαν, δπως καθίσν) αυτόν έπί μιας τών πετρών 

τοϋ άγριου δάσους τών Ευμενίδων. 

Η συγκίνηοΐ; επιλαμβάνεται ήδη τοϋ θεατοϋ, διότι έκ 

τής πρώτης σκηνί,ς ή τέχνη τοϋ Σοφοκλέους έ.τιτυχώς διέ

θεσε τήν θ;λκτικήν ταύτην θίιΐν. 

Εκ τής κατ' άντιπαράθε·;ΐν λύπης τοϋ γ/ροντο:, έκτης 

ανιάτου μελαγχολία; του καί έκ τών ωραίων τότ<·>ν, έν οί; 

μετεφέρθη, έξ όλων τούτων ό Κ . Βιλλεμέν άνεγνώ;ΐσεν ίν 

τών μεγάλων άποτελετμάτων τή ; Ελληνική; φαντασίας. Ó 

περίφημο; ζωγράφο; Κ . ΐνγγρές δι-ΐδεν άναμφ.βόλω; είς 

τό σύμπλεγμα τοϋτο εικόνα έίαισίαν, καί εί; τάς χείρας 

αύτοϋ κρέμαται ή έκτέλετις τοϋ άρισταυργήματο;. δλοι προ

φανώς ε'ίόομεν τό έντελε; άπείκόνισμ» τής υίϊκής ευσέβειας, 

καί αί χειροκροτήσει; ήρχ.σαν επανειλημμένα·. 

Α π ό τής στιγμή; ταύτης κατεγΟητϊύθημεν. Τό δρδμα 

προέβαινεν άνυψούλενον πάντοτε, πλήρε,- ενδιαφέροντος μ ε -

γαλειότητο; καί λαμπρότητα;. É/.αστον άτοπον διήγέιρί τήν 

έκπλί,ζιν καί έκαστη ίκπληξι ; μετεβάλλετο εί; ένθουίΛα-

σμόν. Η έλευσις τών Χορών, ή άποκάλυψις τών δυστυ

χημάτων τοϋ γέροντος, ή φιλοξενία τοϋ Θησέως, αί ω μ ό 

τητες τοϋ Κρέοντος, ή αρπαγή τής Αντιγόνης, ή επάνοδος 

τών δύο τέκνων εντός τής πατρικής αγκάλης, αί πάνδη

μοι κατ:<ραι τοϋ Οιδίποδος έπί τών ά^/αρί^των υιών του^ 

οί τελευταίοι αποχαιρετισμοί τοϋ Πολυνε.κους καί τής α

δελφής του Ά ν η γ ό / η ς , ή έκραγείσα τρικυμία, ήτις προμη

νύει τήν έσχάτην στιγμήν τοϋ γέροντος, ή διήγησις τοΰ 

θανάτου του καί ή έπά.οιΌς τών δύο ορφανών τέκνων, ά-

τινα στενάζουσιν όμοϋ έπί τής τελευτή; τοΰ πα-ρός των, πασαι 

αί πλήρεις δακρύων αύται σκηναΊ, αί π λ ή ρ ε ς φόβου καί μεγα

λείου θρησκευτικού, διεδέχθηταν ή μία τήν άλλην μετ ' αι

σθήματος συγκινητικού καί ακαταμάχητου. "Ανά πάσαν στιγ-
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μην ή είκών μετεβάλλετο, καί ϊκαστον σύμπλεγμα παρι
στά νέαν ωραιότητα, ότ ι δέ δέν ήδύνατό τις νά άντιλη-

φθη εις τήν γλώσσαν τών νέων διερμηνέων τοϋ αξιοθαύ

μαστοι» τούτοι» δράματος, ή έκτέλεσις, τδ ύφος, ή φυσιο

γνωμία χαΟίστων αύτδ αίσθητόν. Δεν ητο δέ απλή" καί ω 

ραία διη'γησις τών χιλίων επτακοσίων στίχων τή ; άρμο-

νικωτέρας γλώσσης τού κόσμου" άλλ ' άκούων τις αυτούς εν
νοεί, δτι αϊ λέξεις όχι μόνον έπΙ τών χειλέων αυτών διε-

γράφοντο, άλλα καΐ καλώς έχαράσσοντο «ίς τάς ψυ·/άς 

των, καΐ τδ άρμονικόν πνεύμα τού Σοφοκλέους κατά βάθος 

έξεφράζετο. Άγνοοϋμεν, δποία αναλογία, τόσω πραγματική 

δσω καί μυστηριώδης, υπήρχε μεταξύ τών νέων υποκριτών 

κα'ι εκείνων οίτινες τούς ήκροάζοντο. 

Τέλος τδ πάν συνώμοσεν ώς προς τδ αποτέλεσα» τ ή ; 

ατελεύτητου ταύτη; έντυπώσεως. Η γενομένη έν τη σχολή 

σκηνογραφία κατά τάς δοθείσα; οδηγίας περιηγητού, έπ; 

τέσσαρα έτη διαμείναντος εις Αθήνας, έβοήθει τδ ίδανικδν 

τής σκηνής καί ήνωνεν δμοΰ τήν άξίαν της ποιή^εω; καί 

τής ακριβείας. Τά νέα καί πλού-ια ενδύματα άδιαφιλονει-

κητου αναλογίας καί εντελούς συνδυασμού τών χρωμάτων, 

άπετέλουν θελκτικά συμπλέγματα, ίΐ τέχνη τού ένδυμα-

τοποιού δέν ήξιζε κατ' ουδέν. Οί μαθηταί τής Εκκλησια

στική; Σχολή; άπετάθησαν πρδ; τήν Γαλλικών 'Ακαδη-

μιαν και έν τών μελών τών πλέον πεπαιδευμένων τ ή ; Α 

καδημία; τών επιγραφών, προεμήθευσε διά τήν ένδυμασίαν 

τού Οιδίποδος τά έντελέστερα σχέδια καί τάς πλέον λ ε 

πτομερείς οδηγίας. 

Εκείνο δέ τό όποιον ιδίως έκαμεν έντύπωσιν καί έδωκε 

νέον χαρακτήρα μεγαλειότητος είς τήν άξιοθαύμαστον ταύ-

την συνεδρίασιν εινε άδιαφιλονεικήτως ή μουσική τού χ ο 

ρού. Λέγουσιν, δ « ό λόγος δίδει πτέρυγας είς τήν {δέαν. 

καλώς οί Ελληνες έγίνωσκον τούτο, καί ουδέποτε ήμεϊς καλ-
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λίτερον τδ έννθή?αμεν. Προσφάτους ϊχομεν ακόμη έν τ*-

άκοη μας τά; ευρείας αρμονίας, τάς ισχυρά; ταύτα; φω-

νάς τ ή ; ψυχή;, εί; τά; οποία; προσέθ»ττον νέαν εύγλωτ-

τίαν αί θέσει; καί αϊ έμπνεόμεναι κινήσει; τών νεανιών τού

των. Η 03χήστρα αποτελούμενη έκ τών καλλιτέρων μου

σικών τ ή ; πόλεώ; μα; παρεΐχεν αύτοΐ; συνοδείαν πλήρη 

μεγαλειότητο;, ϊ)τι; ισχυρώς έπενήργει, ίνα συγκίνηση καί 

ενθουσίαση τούς παρεστώτας. Προφανές ητο δτί δ μέγας 

μελοποιδς εννόησε τόν μέγαν ποιητήν. 0 Μανδελσών καί δ 

Σοφοκλής συνεχάρη δ είς τόν άλλον διά τήν τραγωδίαν 

ταύτην τά έργα των συνεπληρώθησαν, καί αμφότεροι εις τδ 

εξής αχώριστοι προβαίνουσι. Ακαταλόγιστος δυσκολία ί τ ο 

διά τούς μαθ/,τάς νά έκμάθωσι τούς πολλού λόγου άξιου; 

τούτου; χορούς, τούς ψαλλομένους διάλογους νά καθέξωσιν 

έκ μνήμης καί νά έκφράσωσι διά τής ενεργείας της μουσι

κής καί τών λέξεων πλέον τών τριακοσίων Ελληνικών στί

χων. Γνωρίζομεν έξ αληθούς πηγής, ότι οί νέοι ψάλται κα-

τέβαλλον μόνον τόν καιρδν τών διασκεδάσεων των. Η θυσία 

αυτη μετέχει ηρωισμού διά τόν καλώς γνωρίζοντα τήν ζωήν 

τού μαθητού. Ά λ λ ' οί ήρωες τού χορού έθριάμβευσαν όλων 

τών άλλων και άν μετέχωσι δόξης, βεβαίως χθες έδέχθη-

οαν τήν γενναίαν άνταμοιβήν. 

Είθε τδ ευγενές τούτο παράδειγμα άναζωπυρήση μεταξύ 

•ημών τήν θ;ίαν δάδα τών γραμμάτων, ή'τις ήμερα τη ήμερα 

καταβιβάζεται. ήραΐον θέαμα διά τήν έκκλησίαν νά προε-

δοεύη τής αναγεννήσεως ταύτης. Πρό τίνων ετών, δτε αύτη 

έζήτει τήν έλευθερίαν τής διδαχής, τήν έπηρώτησαν έάν ή -

δύ-ατο νά εκπλήρωση τήν μεγάλην ταύτην υποχρέωσιν. ' Α -

πάντησίς λαμπρά δίδεται σήμερον έν Όρλεάνς, καί άς ΐδωσι 

πάντες, δτι, δτε πρόκειται περί του ωραίου καί περί τού 

καλού, αυτη πρώτη βαδίζει έπί κεφαλής τού αιώνος τόν 

όποιον προσκαλεί νά τίί άκολουθήση. (έκ τού Αιώνος). 
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( Συνέχεια καί τέλο; ) . 
Ó Βεραγγέρος μελετών τά αισθήματα τα διεγείροντα τήν\ 

έσωτερικήν άρμονίαν τής ανθρωπίνου ψυχής συνέλιβε τήν 
ίδέαν τοϋ τερπνώς σπουδαίου άσματος προς χρή-ιν τοΰ εν
δεούς, τοϋ τεθλιμέ·<ου, προς χ ρ-̂ ·: ιν τοϋ λαού. Μ ή τολμών v i 
έκφραση τοϋ; ιδίους του στοχασμούς, πρίν ή έ/δώ-η είς τήν 
Ιμπνευσίν του, έξέταζεν άκριβώ; έιυτόν καί έδίσταζε" πολ
λάκις παρενέβαλλε τηδε κακεΐσε καί εί; αυτά τά μάλλον 
εύφημιζόμενα άσματα του έπωδάς τΐνάς τρυφεράς καί σοβα-
ράς. Το ασμα, — 'Ex? pixpòr ΐφην mqrbr (Si j 'étais pe
llt oiseau) έτυχε γενικής επιδοκιμασία;, άλλ' ό οριστικός 
του θρίαμβος υπήρξε το ασμα Ό Θιος των ôyatiùr (Le 

Dieu de bons Gens), ίΐμέραν τινά έδείπνει εις τήν οι-
κίαν τοϋ Μ. Etienne, κωμικοΰ ποιητοϋ, καί εμπείρου συγ
γραφέως, δστις κατώρθωσε και έπί τής δημοκρατίας καί έπί 
τής Αυτοκρατορίας καί τής επανορθώσεως να φανή επίσης 
ευφυής είς τα συγγράμματα του δσον χα'ι εις τα πράςεις 
του' ή όμήγυρις ή . ο πολυάριθμο;" δτε δέ ήσαν περί το τέ
λος τοΰ δείπνου, ήνάγκασχν τον Βερχγγέρον νά ψ άλλη. Ούτος 
δε ήρχισε τότε μδ φωνήν ύποτρέμουσαν' άλλ ' αί εύφημίαι 
ήσαν άπειροι καί ό ποιητής εί ΐε τότε σκεδαζόμενον τόν φο-
βίζοντχ αυτόν φραγμόν Εν.όησε ότι ακολουθών τήν ιδίαν 
αύτοϋ κλίσιν δύ/αται νά μένη απλώς άτματοποιο; καί έκ
τοτε απεφάσισε νά δείχθή φιλολογικώς καί πολιτικώς τοιού
τος. Φιλοκαλία λεπτή, ευαισθησία άκρα, εύθΰτης, ώδήγησαν 
αυτόν πάντοτε εις τάς πολλάς καί ακαταμάχητους αποποιή
σεις του. Διότι οδτε ή θέσις εις τά γραφεία τοϋ Μ· Lafltte^ 
ούτε ή τής Ακαδημίας εδρα, ούτε αί παρά τής Αυλής προσ
κλήσεις ουδέποτε τόν έδελέασαν. Υπό τοϋ αύτοϋ άείποτε 
τής ευπρεπείας καί αξιοπρέπειας ένεπνέετο αίσθ/ίματος. Ε ν -
νόησε τόν προορισμόν του καί ένέμεινεν είς αυτόν. 
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Καί αληθώς - άφ' Οτου ό Βεραγγέρος ήδϋνατο να άνα-
πτύ;η εί; άσματα όλοιλήρους τοϋ; στοχασμούς του, τι ήδύ-
νανο νά προτίμηση τούτου," Τό νέον τοϋτο είδος ήτο ή έκ-
πλ/ρωσις τοϋ ό/ειροπολήματό; του, ήτο ό κόσμο; ή ζωή 
καί ή άπειρος αυτών ποικιλία" άτ.ηλλιγμένος καταναγκα
στικών ποιήσεων, ε ί / ε προσέτι καί όλόκληρον τό λεξικόν 
τής γλώ;σης του είς τήν διάθεσίν του. Εγνώριζεν εντού
τοις ότι δσω μάλλον έξετείνετο ό κύκλο; του, τόσω περισ-
σότερον ώρειλε νά προσέχνι εί; τοΰ ρυθμοΰ τήν αυστηρό
τητα" ή επωδό; ήτον ή ψυχι) τών ασμάτων τοϋ Panard τοΰ 
GalJet τοΰ Gouíle καί αύτοϋ τοΰ Desaugies. Είς τόν 
Βεραγγέρον ή ιδέα καί τό αίσθημα τής έμπνεύιεως δπερί-
σχυον, ή επωδός παρ' αύτώ υπήρχε σπινθη'ρ τις ζωηρός καί 
λαμπρός. Αί τακτικαί αύτοϋ λάμψεις έπανερχόμεναι καθ' 
ώρισμένους καιρούς ήσαν αναμφιβόλως κίνησι;, στενοχώρια, 
κωδωνισμός απροσδόκητος, απότομος, ανώμαλος, δστις αίφνη-
δίω; άπεκοπτε τήν πορείαν τοϋ άσματοποιοϋ. Ó Βεραγγέ-
ρος οπωσδήποτε θαυμασίως εννόησε δτι εί; γλώσσαν τό
σον ολίγον εϋρυθμον, δσον ή Γαλλική, ή επωδό; ήτο τό ά -
ναπόφευκτον Οχημα τοϋ άσματος, ό αδελφός τής ομοιοκα
ταληξία;, ή ομοιοκαταληξία τοϋ σκοπού (air), ό μό^ος κρί
κος δστις ήδύνατο νά σύνδεση τήν ποί/ισιν μέ τών ανθρώ
πων τά χείλη. Είδε προσέτι ότι διά v i έννοήται υπό τοϋ λχοΰ 
όστις κατ' ανάγκην στερείται πολλών γνώσεων, είχε ανάγ
κην ζωηρίς εικόνος, έν ή νά άναφαίνωνται αί ίδέαι, είχε 
ανάγκην μικροΰ δράματος. Εντεύθεν αί τόσον ζωηραί καί 
τεχνιέντως κατηρτισμέναι έκεϊναι συλλήψεις, αϊ εκλεκτά I 
συνθέσεις, αΐτινες είσίν επίσης ζωηραί και εύγλωττοι ώς οί 
ωραιότεροι τοϋ Λαφονταίνου μύθοι.Τοϋ Βεραγγέρου τά άσματα 
ψάλλονται είς τά εργοστάσια, είς τάς έξοχάς, είς τά κα
πηλεία, πανταχού, αν καί τινε; ευφυείς αντίπαλοι δι'ί'σχυ-
ρίσίίϊ,σαν δτι ό Βεραγγέρο; εί (αι Πνεΰμχ τών δ ιακεκριμέ-
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νων αιθουσών, ποιητής μελέτης και προπαρασκευής Εξ ε
ναντίας ουτο; εΐναι δημοτικός διάφορος, τοϋ Desaugiers 
προς τον όποιον άλόγως ηθέλησαν να τόν άντιπαραθέσωσι 
και όστις επέτυχε μάλλον παρά τοις γαστρονόμοις. Ó Β ε -
ραγγέρος είναι ό ποιητής τοϋ λαοϋ. 

Κ α Ι τόσον είναι τούτο αληθές, καθόιον μόνος αυτός με
ταξύ τών συγχρόνων του ήδυνηθ/) πως νά άμεριμνήση περί 
τής τυπώσεως. Οτε έδημοτιεύθη ή πρώτη συλλογή του τό 
κοινόν ψάλλον τα έν αύτη, ουδέν νεώτερον έμάνθχνεν. Αυτό 
τοϋτο συνέβη καΐ δια τάς λοιπάς, ήρκει μόνον να διαδο· 
θώσι αντίτυπα τινά, καί ή ζωηρά παράδοσις, ή αρμονική 
ούτως ειπείν βοή ύποστήριζον και διετήρουν αΰτάς ώς διε-
τηρήθ/ισαν τα Ομηρικά έπη δια τών ραψωδών. .0 Βεραγ-
γέρος θέλει επιζήσει εις την μνήμην τών ανθρώπων ώς ό 
Ομηρος, ζωήν άγνωστον παρά τοις πλείστοις τών σημερι
νών ποιητών, όφειλομένην εις μέν την έπωδόν δια τάς λέ
ξεις, ε£ς δέ τήν εικόνα δια τάς ιδέας. 

Ó Βερχγγέρος σπανίως επιτυγχάνει έκ πρώτης αφετη
ρίας τής ένότητος τοϋ ζητουμένου σχεδίου, τήν ουσιώδη έ-
κείνην καί εύχίσθητον μορφήν, τήν στιγμιαίαν πραγματο-
ποίησιν τοϋ άσματος του, τήν λάμψιν έκείνην, ή'τις άνα-
λάμπει μόνον ότε ή ιδέα, ή είκών, καί ή επωδός συναν-
τηθεϊσαι ένωθώσι. Εχει ήδη εν έαυτώ άφηρημένως τήν ύ -
πόδεσίν του, τήν τυφλήν καί περικεκαλυμμένην δλην του" 
περιστρέφει, ζητεί, περιμένει" αί χρυσαϊ πτέρυγες δέν ηλθον 
έτι. Μετά παρέλευσιν μείζονος ή ελάσσονος χρόνου, έν στιγ
μή πολλάκις άορίστω, τήν νύκτα μάλιστα, έν βραχεία τινι 
διεγέρσει, λέξις τις τήν οποίαν μέχρι το~δε δέν είχε φαν-
τασθή, εμβάλλει τό πϋρ καί προσδιορίζει τήν ζωήν. Τότε 
κατά τήν ιδίαν αύτοϋ έκφρασιν ϊχει. ί ή ν οονλιάγ czò χέρι 
¡1 tient son affaire, καί κοιμάται έκ νέου. 

Δέν ήδυνήθησαν δέ τής ειρωνικής καί πολλάκις σατυρι-· 
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κής του Μούσης νά άποφύγωσι τά βέλη ο'ι Ίησουίται καί 
έν γένει τό ίερατεϊον" άφοΰ μάλιστα μετά πάντων καί περί 
πάντων έγέλα! Ιίως δέ καί έμφυτος τις απέχθεια προς 
τους ανθρώπους εκείνους, οίτινες διακηρυσσόμενοι οπαδοί 
καί λάτραι τής π.ευματικής τή; θρησκευτικής ζωής, άνα-
μίγνυνται είς τήν πολιτικήν τύροην καί διά τής υποκρι
σία; ραδιουργίας καί άπατης δείκνυνται ολέθριοι ποιμένες τοϋ 
χριστιανικού ποιμνίου" ίσως αί φρικώδεις αναμνήσεις τής έν 
Ισπανία Ιεροκρατίας, ύπέθαλψαν άείποτε είς τήν άλλως ένά-
ρετον καί ειλικρινή ψυχήν τοϋ Βαραγγέρου τήν πρός τόν 
κλήρον έχθ,αν. Κ ' έν τούτοις απέθανε χριστιανικώς. Είς τάς 
τελευταίας του ημέρας προσκαλέσας ιερέα τι\α φίλον του, 
είπε πρός αυτόν" « Άκουσον γέρων" Ε χ ω ανάγκην τών υπη
ρεσιών σου. Σ ' έκάλεσα, ϊνχ λάβω τήν εύλογίαν σου. Λίαν δια
φόρους όδοϋ; ήκολουθήσαμεν οΐ δύο ήμεΐς ! τ> 6 δέ Ιερεύς ύπο-
λαβών, Υπάρχει, είπε, καί μία είς ήν δυνάμεθα νά συμπε-
ριπατήσωμεν* ή τοϋ ελέους τοϋ Θεού, κρίνοντος τους ανθρώ
πους έκ τών έργων καί έκ τής μετανοίας αυτών, ό χ ι τής 
ευλογίας μου, άλλά τής αφέσεως θέλω νά σοι γίνω πάροχος. 
Κατά τήν τελευταίαν τοϋ θανάτου του ήμέραν έκοινώνησε 
τών άχραντων μυστηρίων. 

Τοιούτος ύπήρξεν ό μέγας ό ποιητή;, ου τίνος τά ποιή
ματα, άδελφά τών, 'Ανακρεοντείων θ,έλουσι ^ετ ' αυτών 
διατρέχει τάς εκτάσεις τών αίώνων^έπευφημούμενα καί θαυ-
μαζόμενα. Τοιούτος ύπήρξεν ό άνήρ ου τίνος τήν κηδείαν πεν-
τακόσιαι χιλιάδες ήκολούθησαν Γάλλων, δι' ενθουσιωδών 
κραυγών μέχρις ουρανού τό όνομα του φέροντες. 

Καταχωρίζομεν ήδη παράφρασιν ενός τών άσματίων του, 
δοθεϊσαν ήμΐν παρά τού Κυρ. Αγγέλου Βλάχου,. 

γα. μη σε μέΛΛι\. 

όλ' ανάποδα 'ς τόν κόσμον, όλα βάσανα καί πόνοι, 
Ολα είς τήν γήν στραβά" 
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γυναίκες διειτραμμέναις, και αυτά κανείς πληρώνει 

Τ6 φαγί του ακριβά. 

Μ ' δλους μα; η τύχη θέλει 

Νά ^παιζογελα, 

Μέθυσε νά μή σέ μέλλη 

Νάχης ήσυχα μυαλά 

Τραλαλά, λαλά! 

Τοΰ κρασοπατέρ* λέγουν πώς έχάλασαν 'στ' αμπέλια 

Πέρα πέρα τά σταφύλια, 

Τά 'καυσε χαλάζι όλα, καί θά μείνουν τά βαρέλια, — 

Κρίμα ! — μν στεγνά τά χείλια ! 

Μ ' όλους μας ή τύχη θέλει 

Νά παιζογελα, 

κ. τ. λ. 

έτυχε νά λησμονήσης τό παληό σου χρέος ; νά σου 

Ο κλητήρας σοβαρά, 

έρχεται καί συγυρίζει ευμορφα τά πράγματα σου, 

Δεν σ' άφίνει ούτε παρά. 

Μ ' όλους μας ή τύχη θέλει 

Νά παιζογελα, 

Κ . τ. λ. 

Καί τά γέλοια έχουν πίκραΐς· έξαφνα, ένώ πέντ' έξη 

Τά κρασί των γλυκοπίνΟυν, 

Τήν κανάτα δυο τρεις των, πριν ακόμη καλοφέξη 

Ροχαλίζοντας άφίνουν. 

Μ ' όλους μας ή τύχη θέλει 

Νά παιζογελα. 

Κ . τ. λ. 

Μία ερωμένη φθάνει δια της γούνας σου τά ράμμα. . κ 

Τι έτράβιξα μέ δυά f 

ΤΙ ά.ό/ιτος πού ήμουν νά'χω τρεις! ώ τέτοιο πράμμα 

Ποτέ π>ά νά μήν τά 'διώ ! 
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Μ' όλους μας ή τύχη θέλει 

Νά παιζογελα 

Κ . τ . λ. 

ύί άνθρωποι άν δέν μ' αρέσουν καί μ' αρέσει τό βαρέλι 

Φίλοι μή συνερισθήτε, 

Από κόρυζαν νά πάθη, τά λαρύγγι μου δέν θέλει, 

Τέτοι' άρώστία τήν φοβείται! 

Μ* όλους μας ή τύχη θέλει 

Νά παιζογελα, 

Μέθυσε νά μή σέ μέλλη 

Νάχης νίτυχα μυαλά, 

Τραλαλά, λαλά. (Α. Σ . Β.) 

Π Ο Ι Ή Σ Ε Ι Σ . 

Tb lPodor. 

Η δρόσος ήδη έλουεν £v ρόδον ώρισμένον 

Δια καλήν παρθίνον. 

Η δρότος πλήν έοαρυνε τον κάλυκα καί κλίνει 

Τήν έρυθράν του κεφαλήν. Τήν χείρα τις θά τείνη 

Τά ρό ϊον νά έγείρη ; 

0 .Ζέφυρος έπέρα-ε μέ τά πτερά του πλήρη 

Αέρος καί έκλάνισε τό κλέος τών ανθέων. 

Καί έκ τοϋ ρόδου έ'πεσεν £ν δάκρυον ώραΐον 

Δάκςυ ευαισθησίας. 

Νά δρέψω αυτό εδραμον γελώ σης της πρωίας 

Καί πρόθυμον έξέτεινα τήν νεαράν μου χείρα. 

Πλήν μέλισσα κρυμμένη 

Τάν προταθέντα δάκτυλον θανάσιμα τιτραίνει, 

Κ ' έ^έλασεν ή Μοίρα. 

Καί φεύγων τήν ροδωνιάν περίλυπο; καί κλαίων 

Εζήτησα ματαίων 

θεραπειών τά βάλσααον, ίκέτευια τάν χρόνο,ν 
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Με λήθ^,ν τό φλογώδη [/.ου νά περιβάλη πόνον. 

, . . . . . . . . ^ 

Α λ λ ' ή πρωία έφυγε" τό ρόδον έμαράνθη* 

Η φλόξ της προθυμίας μου, έσβέσθη, έψυχράνθη. 

Φεΰ! τόρα ή ψυ^ή μου 

Τά ρόδα βλέπει βάλλοντα μετά σιγής πένθιμου. 

Π Α Ν Α Γ . ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ. 

Α Σ Τ Ε Ι Α . 

Νέος τις κύριος άνεγίνωσκεν είς τον Πιρών τραγψδίαν 

τινά, ήτις εντός ολίγου έμελλε νά παρασταθή. Είς εκαστον 

λαφυραγωγηθέντα στίχον ό Πιρών άφήρει τό κάλυμμα του" 

έπανελάμβανε δέ τοϋτο κατά πασαν στιγμήν. 0 συγγραφεύς 

τοΰ δράματος, έκπεπληγμένος δια τό συνεχές τοϋτο κίνη

μα τόν ήρώτησε τήν αίτίαν. « Είναι πολλά άπλή, άπήντη-

οεν ό ποιητής της Μετρομανίας. Ε / ω σ ύ σ τ η ^ νά χαιρετώ * 

τους ανθρώπους τής γνωριμίας μ ο υ · . 

Μαχαιροβγάλτης τις άναγνωρίσας άμαξηλάτην κατά τού 

οποίου είχε παράπονα, επετέθη κατ' αύτοϋ καΐ τό{ έγρονθο-

κοπάνιζε. Εν τή άμάξη ητο Γασκώνος τις, όστις έκβαλών 

τήν κεφαλήν τής θυρίδος, α Κύριε, είπεν, δεν αρκεί νά κτυ

πάτε καλά, πρέπει νά κτυπάτε και ολίγον ταχύτερον διότι 

τόν πληρόνω μέ τήν ώραν. 

Είς έριδα τινα συμβάσαν έν τνί Γαλλική Ακαδημία καθ' 

ην ουδείς ήκουε τόν έτερον, εγερθείς ό κύριος Μαιράν είπε" 

Προτείνω νά μή δυνάμεθα νά όμιλώμεν συγχρόνως τελειότε

ροι τών τεσσάρων. 

Εφημέριος τις κατεφέρετο μετά πολλής αύστηρότητο; 

κατά τών έν τοις γάμοις εύωχιών λέγων δτι είναι έφεν-
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ρεσις τού Σατανά. Κύριος τ'ς τώ παρετήρησεν δτι ά Ιησούς 

Χριστός παρευρέθη έν τούτοι; εις τους γάμους τής Κανάς 

καΐ δτι μάλιστα τότε έκαμε καΐ τό πρώτον θαύμα του 

πρός έπαύξησιν τής ευθυμίας. Ο εφημέριος στενοχωρημένος 

άπεκρίθη μουρμουριστά ο Μά τήν άληθειαν δέν ήτον τό καλ-

λίτερον άφ' δσα έκαμε Β . 

Περίφημο; τι ; λαίμαργο; ήτο μύωψ. Μίαν ήμέάαν ευρι

σκόμενος είς μέγα γεύμα ήρώτησε κρύφια*; τόν ϋπηρέτην 

του <ί έφαγα άπό όλα; ». 

0 Εκλούζιος εξηγείται ότι, νέο; έτι καί πτωχός ών, κα -

τώρθωσε να λάβη θετιν όδοντοϊατροϋ παρά τώ βασιλεΐ 

Στανισλάω ακριβώς τήν ήμέραν, καθ' ην ό βασιλεύς ουτο; 

έχασε τόν τελευταΐον οδόντα του. 

Ευφυής τις κύριος έλεγε ποτε' έάν έγνώριζα τόπον, είς 
8ν νά μήν άποθνήσκη κανείς ποτέ, έξάπαντος εκεί θά έπή-
γαινα νά τελειώσω τάς ημέρας μου. 

0 Αρλεκίνος προσκαλούμενος νά διηγηθή τόν θάνατον 

τού πατρός του άπεκρίνετο.' Απαλλάξατε με , σας παοα-

καλώ, αυτής τής διηγησεως* ό καϋμένος άπέθανεν άπό τήν 

λύπην του βλέπων δτι έκρεμάσθη. ». 

Κύριο; τι;, προκειμένου λόγου περί Καπουκίνου καταβρο-
χθισθέντος υπό λ>ύκων, ε ίπε: β Πρέπει νά ήναι πολύ τρο-
μερόν πράγμα ή πείνα" οί λύκοι νά φάγουν Καπουκϊναν! Λ 

Τίορμανδό; τις υπεστήριξε μεθ' δρκου έν τώ δικαστηρίω 

Οτι δέν έλαβε παρακαταθήκην, ήτις τοϋ ένεπιστεύθη. 01 

αντίδικοι, καλ.ώ; δπλισθίντες τόν έπέτυχον είς άπόκιντρον 

τόπον, καί φαίνεται δτι δέν εί/ον σκοπόν νά περιορ;σθώ-

σι μόνον εί; ύβρεις. 0 επίορκος φοβούμενος τά; συνεπείας 
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Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α · 
Ανεφέρομεν πρό τίνος χρόνου ότι δ έν Μιτυλίνη "Αγγλι

κό; ύποπρόξενος Κ , Νεύτων άνεκάλυψεν περιηγούμενος είς 

τδν τόπον τής αρχαίας Άλικαρνάιού (τού σημερινού Βου-

δρουμίου), αντικρύ τής ρόδου, τά ερείπια μεγάλου κτιρίου, 

τό δποΐον απεδείχθη σχεδόν ότι είναι τά μνημεΐον, όπερ ή βα

σίλισσα 'Αοτεμισία άνήγειρεν είς τήν μνήμην τού συζύγου 

αυτής Μαυσώλου, βασιλέως τής Καριάς. 

Ε ί ; τών άξιοιματικών τ ή ; γαλλική; φρεγάτα;. Π ο μ ώ-

ν η ς, επισκεφθεί; μετά ταύτα τό* τόπον, έγραψε προς τδν 

Μηνΰτορα τού Γαλλικού Στόλου περί τού π;ρ'.φήμου τού

του μνημείου, ένδς τών έπτά _θαυμάταν τ"ς ά ρ χ κιό τν)το;, 

τά έξής' 

α Α μ α έφθάσαμεν εις Αλικαρνασσόν, λέγει ή επιστολή, 
δ Κ . Ναύτων, όστις μας περιέμενΐν είς τήν άποβάθραν, 
μάς έπρότεινε νά μά ; όδηγήσ/, άμέ.ως έν τώ μέτω τών ε
ρειπίων τού τάφου άτινα άπέχουσι βολήν πυροβόλου άπδ 
τήν παραλίαν. Κατά πρώτον μάς έδειξε τδ τε ϊχο; τού 
περιβόλου, όπερ άνεκαλύφθη μετά μεγίστων κόπων, καί σχε
δόν υπάρχει ώς περιγράφεται ύπό τού Πλινίου. Μέρος τού 
τείχους άβλαβες καί κατεσκέυασμένον ά-ό μάρμαρα όρθο-
γωνίως τεθεΐμένα εϊλκυσε προ πάντων τήν προσοχήν ημών. 

α Κατέβημεν ακολούθως είς τού; θόλους ή" τά υπόγεια, 
έφ' ών έπέκειτο άλλοτε ή υπερμεγέθης πυραμ'ις τού Μ α / ? # -
λείου. Τά υπόγεια ταύτα όμοιάζουσι κατά τι πρίκ τά τού 
τάφου τού βασιλέως Σαλμανάσαρ έν Σιγώνι, έν τοις μνη-

της συναπαντήσεως, ιδού πώς έδικαιολογήθη : ί Μεταξύ 
μας δέν αρνούμαι καθόλου την παρα/.αταθήκην. Άλλα τ!ς 
ή ανάγκη σας παρακαλώ, να γνωρίζουν οί κριταί τα μυ
στικά μας ; 

Εις καιρόν, καθ' 8ν αϊ υπουργικά! μεταβολαί ήσαν συχνχΐ 
έν Γαλλία, αστείος τις, δσάκίς έξήρχετο ελεγεν εί; τόν θυ-
ρωρόν του' ο Ε ά ν κατά τύχη ν έλθουν νά μέ ζητήσουν διά 
νά γίνω υπουργός τών Οικονομικών θά μέ εύρουν είς τήν 
οίκίαν του τάδε » . 

Γνωστός τις άσωτος ήλθε μίαν ήμέραν είς τήν οίκίαν του 
Λαβόρδου, τρα~εζί:ου τής αυλής και τω είπε α Κύ,ιε θά 
έκπλαγήτε βεβαίως πο/.ύ, πΛς, ένώ δέν έχω τήν Τιμήν νά 
σάς γνωρίζω, έρχομαι νά δανεισθώ παρ" ΰμϋν έκα-.όν Λου-
δοβίκια s Κύριε άπαντα ό τραπεζίτη,-, μέλλετε νά έκπλα
γήτε ΰμείς πολύ π-ρισσότερον, πώς εγώ, έχων τήν τιμήν 
να σας γνωρίζω, σας τα δανείζω. 

«Φορείτε πένθος; — Ο / ι , είμαι μέ τδ ένδυμα τδ 
όποιον σήμερον έφόρουν είς τήν κήδείαν τής γυναικός μου». 

Αχρείος τις χρωματιστή;, έπιθυμών νά νομίτθίί ζ ω γ ρ ά 
φο;, έπανελάμβχ/ε συνεχώς ότι θ< φέρη άνθρωπου; νά ά-
άσπρί;θυν τή< ό:οφή/ της αίθου;ης του, και έπειτα θά 
τήν ζωγραφήση. Κύ. ιό ; τι; τώ εΐπ;· « δεν θα ή:θν καλ-
λίτερον πρώτον νά τήν ζωγραφήσετε καί ΰιτερον νά τήν 
ασπρίσουν, η άλλοι νά τήν ζωγρχφήιουν κα'ι ύμεϊς νά τήν 
ασπρίσετε ; s 

ό επίσκοπο; της Άμιένης Δελαμδν, άνήρ αστειότατος 
προσεκάλεσέ ποτε άμαθη τινα κουρέα νά τόν ξυρίσή. Αφού 
δ κουρεύς έτελείωσε τδ έργον του τδν έπλήρωσε πλούσιο-

παρόχως. Παρατηρήσας όμως μετά ταύτα ότι τδν κατέ-

κοψε α Φίλε μου τω λέγει, δίδων είς αυτόν καί άλλο άρ-

γύριον. σάς έηλήρωσα μόνον τά ξυριστικά, ίδού καί διά τήν 

άφαίμαξιν.» 



Χ 152 )( 
μείοις εκείνο:; ένεϋρεν ό Κ . Λ'εύτων δύο ώραΐα άλαβάστρινχ 

αγγεία με τήν έπιγραφήν «Μέγας Βασιλεύς Ξέρξη;·» ταύτα 

προήρχοντο ώς λέγεται arcò δώρημα, όπερ ό Βασιλεύς Ξέρ

ξης μετά τήν έν Σαλαμίνι ναυμαχίαν προαέι,ερε^ τή βασι-

λι'δι Αρτεμισία, ήτις έλαβε μέρος είς τήν ναυμαχίαν ταύ-

την. Η δευτέρα Αρτεμισία έβασίλευσεν εκατόν είκοσιν έτη 

μετά τόν πόλεμον έ<είνον. καί συνήψε κατά τήν τότε συνή-

θειαν όλα τά πολύτιμα σκεύη τής οικογενείας της είς τόν 

τάφον τοϋ βασιλέω;. Εξελθόντες τών υπογείων, εύ;έθ/ιμεν 

έν τώ μέσω συντριμμάτοιν μαρμάρων παντός είδους, κιόνων 

ιωνικών, ανάγλυφων, κτλ. 

α Κατά τους αρχαίους συγγραφείς, τό πρώτιστον μέ

ρος τοϋ μνημείου ήν παμμεγέθης πυραμίς τετράγωνος έπΙ 

πολλών κιόνων έρειδομένη, καί έπί κεφαλής τ ή ; οποίας έ -

φαίνετο τέ&ριππον ύπό τοϋ Μαυσώλου όδηγούμενον. Πυρα

μίς, τέθριππον καί κίονες κατέπεσον φύρδην μίγδην, καί 

μετά πολλούς αγώνας ό Κ . Νεύτων επέτυχε ν ' ανακάλυψη 

κολοσσαϊον μαρμάρινον 'ίππον, όστις άπετέλει βεβαίως μ έ 

ρος τοϋ τεθρίππου, καί ήρωϊκόν τι πρόσωπον, δπεο ήν ά-

ναμφιλέκτως τό τοϋ βασιλέως. 

Ο ευρεθείς μαρμάρινος ίππος έτεβιβάσθη έπί τοϋ ατμό

πλοιου Γοργόνο;, όπερ προ έτττά μηνών σταθμεύει αυτόθι. 

Είς λοχαγό; καί h τμήμα μηχανικού ένατνΌλοϋνται δρα

στήριοι; είς τάς ανακαλύψεις ταύτας, δι ' ας εργάζονται 100 

ά,δρες εντόπιοι. Περί τά 200 κιβώτ:α, πλήρη αρχαίων 

ανάγλυφων, έοτάλησαν είς Ά γ γ λ ί α ν . 

("Αμάλθεια). 


