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(Γερμανική παράδοσις).

χ ιιμ ώ ν προμηνύεται έφέτω ορι- 
^  μυς, χαι οΐ ταλαίπωροι άνθρωποι 

πολύ Οά δυσκολευθουν νά προμηθευθώσι τροφήν 
και καλήν κατοικίαν. Εινε λοιπόν πρέπον νά δια. 
τηρή τις εις τόν οικόν του δν άνωφελές κτήνος, 
τό όποιον τρώγει ίσα jjls τέσσαρας ανθρώπους, 
και κατέχει είς τον σταΰλον τήν θέσιν ένός υ
πηρέτου ή ένός κεκμηκότος πτωχού όδοιπόρου; ‘II 
μαγείρισσά μας έχει δίκαιον ό ονος μας έγήρα. 
σε πλέον, καΐάπόπολλοΰ δέν αξίζει τίποτε. Πρέ
πει τωόντι νά σκεφθώ πώς εΐνε δυνατόν ν’ άπαλ- 
λαχθώμεν άπό τό άθλιον τούτο κτήνος· καί έπειδή 
δέν μέ βαστα ή καρδία νά έπιβάλλω έπ* αύτού 
χεΐρα δολοφόνον, θά όμιλήσω τόν Μάστερ Λό- 
ρ ιγγεν, δστις έχει τήν καρδίαν λίθινη ν καί τήν 
/εΐοα στερεάν. α>

.  > fΟυτω διελογίζετο ό άγρονόμος Κουρτιος, εςη- 
πλωμένος εις τ ι παρά τόν σταΰλον δωμάτιον καί 
καπνίζων τήν πίπαν του.

•Αλλ* ό γέρων Μαρτίνος, δ αρχαίος δνος του, 
ίσον καί αν δέν ήδύνατο νά ακουστή τ ί έλεγε καθ’ 
έ αυτόν ό κύριός του, έμάντευσεν δμως, ώς εχων 
πείραν πολλήν, όποια απαίσια διελογίζετο ού
τος, καί έκ των χειρονομιών καί τών κινήσεων

τής κεφαλής του έννόησεν ό πανούργος δτι ολα 
αυτά τά ειρηνικά κατά τό φαινόμενον ονειροπο
λήματα τού καλού κάναθού Κουοτίου ποοεαήνυον't I » I 4 *
δυσάρεστα διά τό δέρμα του άποτελέσματα.

Λιό, αμα ό Κουρτιος άπήλθε πρός έντάμωσιν 
τού Μάστερ Αόριγγεν, περίφημου σφαγέως τής 
έπαύλεως, ό Μαρτίνος συνέτριψε διά τίνος σφο
δρού λακτίσματος τό παμπάλαιον καί έφθαρμένον 
σχοινίον, δι' ού ήτο προσδεδεμένος είς τινα δοκόν, 
έξήλθε τού σταύλου ώθήσας διά τής κεφαλής 
τήν σεσαθρωμένην αύτού θύραν, έγλύστρησε βρα- 
δυπατών όπισθεν τής γωνίας τού μαγειρείου, και 
αμα ήσθάνθη έαυτόν έκτος παντός βλέμματος, 
ήρχισε νά τετραποδίζω έλεύθερος διά τής πε-
διάδος.

— <γ Είμαι άριστος μουσικός, διελογίζετο καθ’ 
Εαυτόν· έχω ώραίαν φωνήν. ‘Οδοιπόρος τις έλεγε 
προχθές δτι ό δήμαρχος τής Βρέμης ζητεϊ ψαλ
τάς διά νά τίμησή τήν είσοδον τού Μεγάλου Λου- 
κός, καί εινε αδύνατον βέ£αια νά εύρτρ άλλον 
Ικανώτερόν μου, τού οποίου ή φωνή νά άκούεται 
τόσον μακράν. Είς Βρέμην λοιπόν! a

Καί ό Μαρτίνος, παράφορος υπό τής χαράς, 
διευθύνετο καλπάζων πρός τήν μεγάλην πόλιν.

Μόλις είχε διατρέξει ήμίσειαν λεύγαν, καί 
παντα καθ’ δδόν γέροντα κύνα, έξηπλωμένον έπι 
τής άκρας τής όδού καί λυπηρώς ούρλίζοντα.

— oc Τί έχεις, καλέ μου φίλε Μαυρούκε, καί 
ούρλίζεις κατ’ αύτόν τόν τρόπον; ήρώτησεν
Μαρτίνος.
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— ‘Ο κύριός μου κατέφερε τρομερόν κτύπημα 
κατά τής κεφαλής μου διά του κοντακίου του πυ
ροβόλου του, διότι δέν ήδυνήθην νά συλλάοω 
μικρόν τινα λαγιδέα , τόν όποιον ένόμισεν δτι έ- 
πλήγωσεν. "Αν παρουσιασθώ έμπροσθεν του, Οά
μέ φονεύσrj άφεύκτως.

— Μήν είσέλΟγ,ς πλέον εις τόν οίκόν του, έ- 
πανέλαβεν ό Μαρτίνος, και ακολουθεί με. ‘ ϊπ ά γ ω  
εις τήν Βρέμην.

— Και τ ί Οά κάμτ,ς εις τήν Βρέμην;
— ‘Ο δήμαρχος ζητεί ψάλτας και μουσικούς. 

Είμαι άριστος βαρύτονος, όποιον σπανίως δύνα
τα ί τις νά άπαντήσιρ καθ' δλην τήν Γερμανίαν. 
Ά λλά  και συ, σε είχα ποτέ άκούσει, είσαι κα 
λός δευτερόφωνος, και δύνασαι νά κινήστ,ς εις 
δάκρυα ο λ ας τάς γυναίκας και τά παιδ ία . Δεύ
ρο ακολουθεί μοι, σέ 5^γω, καί έγώ άναλαμβά- 
νω τό μέλλον σου. y>

‘Ο γέρων Μαυρούκος, λίαν έκπεπληγ μένος πλήν 
μή έχων άλλο καλύτερον νά πράξω, ήρχισε νά 
τριποδίζω αμέσως, καί έν συνοδί^ τού καλού ό
νου εξακολούθησαν τήν όδόν το)ν, κ ρ α τ ο ύ μ ε 
ν ο ι  δ ι ά  τ ω ν  χ  ε ι ρ ώ ν, ώς λέγει ή παράδοσις

Προχωρήσαντες ολίγον, άπαντώσι γραίαν γ α 
λήν, καθημένην επ ί κορμού ξηρού τίνος δένδρου 
και μιαουλίζουσαν θλιβερώτατα.

— « Τί έχεις, συμπεθέρα Κυρά Φιφή; τ^ λέ
γ ε ι 4 Μαρτίνος.

— Οϊμοι! ή κυρία μου ήΟέλησε νά μέ πνίξω»
— Καί διά ποιον λόγον, φιλτάτη μου;
— Διότι ως έκ τής ήλικίας μου προτιμώ μάλ

λον νά μένω παρά τήν έστίαν, ή νά τρέχω ύ
πό τήν στέγην καί νά κάμνω τό κυνήγιον τών 
ποντικών άλλως τε δέν έχω πλέον όδύντας, καί 
δέν μέ πολυαρέσει τόκυνήγιον τούτο. Ουτω λοι
πόν ήναγκάσίην νά φύγω μέ τά τ έ σ σ α ρα. Ά λ 
λά  τ ί ήμπορώ νά κάμω τυλέον, μή έχουσα μέ
ρος διαμονής;

— Δι’ αύτό χάθησαι καί λυπείσα ι; δέν βλέ
πεις ήμας τούς δύο. 01 κύριοί μας υπήρξαν επ ί
σης άγνώμονες καί άσπλαγχνοι, ώς ή ίδική σου 
δέσποινα· ήΟέλησαν νά μάς φονεύσωσιν, άλλ ’ ή- 
μείς τό (έ μ υ ρ ί σ Ο η μ ε ν καί τό έ κ ό ψ α μ ε ν  
λ ά σ π η ν .  ΕίμεΟα διά τήν Βρέμην, καί έχομεν 
σκοπόν νά ψάλλωμεν τήν ήμέραν, καθ’ ήν θέλει 
γ ίν ε ι ή πομπώδης είσοδος τού Μεγάλου Δουκός. 
Έ χεις ώραίαν κεφαλικήν φωνήν καί τινα λαρυγ
γισμόν, οστις θά άποτελέστ) θαύματα είς τάς 
μουσικά ς συμφωνίας καί είς τά θέατρα. Θά γίντρς 
ή π ρ ώ τ η  μ α ς  Κ υ ρ ί α .  ’Ελθέ μεΟ’ ήμών. :»

Είς τάς λέξεις ταΰτας ή Κυρά Φιφή έσπόγ. 
γ ισε τούς οφθαλμούς ττ4ς μέ τ ό λ ε υ κ ό ν  μ α ν-

δ ή λ ι ό ν  τ η ς ,  λ ίγ ε ι  τό διήγημα, και τεθείσ* 
πλησίον τού όνου, ή ρχισε νά κιvrt τάς γηραλέας 
κνήμας της, ώς εί έγένετο νέα κατά δέκα έτη.

Μετά όδοιπορίαν λευγώ ν τινών, οί τρεις ταξεΐ- 
διώταί μας, διαβαίνοντας πλησίον αγροτικής τίνος 
οικίας, παρετήρησαν άλέκτορα, ό όποιος, Ιστά- 
μενος επί τής χαμηλής στέγης, έκραζεν ώς εάν 
έμελλον νά τόν περάσο)σιν είς τήν σούβλαν.

— cc Εύγε! ύπέρευγε! έκραξεν ό όνος. Προς Θεού, 
φίλε Κουκουζέλη, πόσον λαμπράν φωνήν έχεις! 
Τί άριστος οξύτονος Οά ήσαι! αν ήσο άνθρωπος, θα 
είχες έκατόν χιλιάδας φλωρία κατ’ έτος. Καί δια- 
τ ί νά χάν^ς ουτω τήν φωνήν σου είς τόν αέρα;

— Ά χ ! έκραξεν ό άλέκτωρ· προ ολίγου έξε- 
λαρυγγιζόμην διά νά άναγγείλλω  είς δλην τήν 
γειτονίαν δτι τήν Κυριακήν Οά έχωμεν ώραΐον 
καιρόν, καί άντί πάσης αμοιβής, ή κυρά μου καί 
ή μαγείρισσα έλεγον μεταξύ των οτι έσκόπευον 
νά μού κόψωσι τόν λαιμόν, καί νά μέ ψήσωσι 
μέ αρώματα τήν ήμέραν, καθ’ήν Οίλει οιέλΟει εν
τεύθεν ό Μέγας Δούξ.

— Μέγιστε Θεέ! έκραξεν ό Μαρτίνος, οποία 
ζημία διά τήν τέχνην 1 Άκουσον, Κυρ Κουκου
ζέλη· οί κύριοίσου είνε δολοφόνοι· ήμείς έχομεν 
σκοπόν νά σχηματίσωμεν μουσικήν έταιρείαν, και 
εΐμεθα διά τήν Βρέμην θά κάμτρς καλα, χωρίς 
νά περιμείντ,ς τήν κοπτεράν μάχαιραν τού μα
γείρου, νά μάς άκολουθήσ^ς· Ιδού, ώσάν νά 
ακούω οτι άκονίζουσι κάτι τ ι έπ ι τής πέτρας τού 
πλυσίματος.

— Μέ δλην μου τήν ευχάριστησιν!» ε ίπεν ό 
άλέκτωρ, και έπήδησε πάραυτα άπό τής στέγης 
μέ μεγάλην εύκαμψίαν, καί ότέ μέν πτερυγίζων 
ότέδέ βαδίζων, ήκολούθει τήν έντιμον συνοδίαν.

‘11 Βρέμη ήτο μακράν, καί δέν ήτο τρόπος νά 
φθάσωσιν είς αύτήν πρό τής αύριον, άλλως τε 
δέ οι τέσσαρες μουσικοί μας ήσαν κατάκοποι άπό 
τήν οδοιπορίαν. Ουτω λοιπόν, έπελθούσης τής 
νυκτός, άπε^άσισαν νά είσέλθωσιν εις τι πλη- 
σιόχωρον δάσος διά νά άναπαυθώσιν. Έξελέξαντο 
δέ τό μεγαλήτερον δένδρον, καί ό μέν όνος με
τά τού κυνός έξηπλώθησαν είς τήν ^ίζαν αύτού, 
ή γαλή άνερριχήθη επί τίνος κλάδου, 6 δέ ά
λέκτωρ άνέβη είς τήν κορυφήν, καί κατά τήν 
συνήθειάν του παρετήρησε πανταχού όλόγυρά του, 
διά νά βεβαιωθεί αν ήδύναντο νά διανυκτερεύ- 
σωσιν έκεί ήσύχως. Ά λ λ ά , παρατηρήαας διά μέ
σου τής πυκνότητος τών φυλλωμάτων πράγμάτι 
σπινθηρίζον, έκραξεν άμέσως πρός τούς συντρό
φους του:

— α: Πρέπει νά υπάρχω πολλά πλησίον καμμία 
οικία, διότι βλέπω φώς !

— Ά ν  έχω ουτω, άπήντησεν ό ονος, οστις 
ίτο  ό οδηγός και ό Μέντωρ ίνταύτψ  τής συνο- 
δίας, 0/ κάμωμεν καλά νά ύπάγωμεν είς αύτήν 
διά νά ζητήσωμεν φ ιλοξενίαν διότι, να ε ίπ ω . 
μεν τήν αλήθειαν, πολύ άπέχομεν τού νά είμβ- 
Οα εις τό λαμπρότερον ξενοδοχείον τού κόσμου 
διαμένοντες ένταύΟα, καί ή υγρασία δύναται νά 
βλάψω τήν φωνήν μας. Πρέπει νά άποφεύγωμεν 
τήν όλεθρίαν διά τούς μουσικούς καταρροήν.

— Και μάλιστα, είπεν ό κύων, ένφ ύπάοχει 
ελπίς νά άνακαλύψωμεν καί κανέν κοκκαλάκι εις 
τινα τού μαγειρείου γωνίαν.

— Εμπρός! εμπρός!» έκραξαν δλοι όμοφώνως.
Καθόσον δέ έπροχώρουν, διέκρινον τόλαμπυρί-

ζον διά τών φυλλωμάτων φώς, και μετ’ ολίγον 
εύρέθησαν πλησίον οίκίσκου τινός μεμονωμένου, 
ό όποιος έχρ/σίμευε τότε ώς καταφύγιον τών 
κλεπτών.

‘Ο όνος έπλησίασεν είς τό παράΟυρον καί πα . 
ρετήρησεν.

— c Λί λοιπόν ! Κύρ Μαρτίνε, τ ί βλέπεις έκεί 
μέσα; ήρώτησεν ό άλέκτωρ.

— Βλέπω, άπήντησεν ό όνος, καλήν φωτιάν, 
πλουσίαν τράπεζαν καί εύΟύμους κλέπτας, καθη- 
μένους περί αύτήν.

— Θά εΐμεθα πολύ καλήτερα έκεί μέσα πα
ρά είς τό δάσος, είπε στενάξασα ή γαλή.

— Ναι, άλλ* έάν ήτο δυνατόν νά είσέλθωμεν, 
άπήντησεν ό ονος.

— Ά ς  σκεφθώμεν, είπεν ό Μαυρούκος, ίσως 
τό κατορθώσωμεν. *

Τότε οΐ τέσσαρες τυχοδιώκται προσήγγισαν 
τάς κεφαλάς άλλήλων, καί ήρχισαν νά σκέπτων- 
ται ποιον θά ήτο τό καλήτερον μέσον δπως τρέ- 
ψωσιν είς φυγήν τούς κλέπτας καί καθέξωσι τήν 
Οέσιν των. ’Αφού έσκέφθησαν άρκετήν ώραν, ιδού 
ποίαν άπόφασιν έλαβον:

‘Ο ονος ο)ρθώθη καί έθεσε τούς δύο έμπροσθί- 
ους πόδας του είς τήν άκραν τού παραθύρου· ό 
κύων άνέβη είς τήν £άχιν του, ή γαλή  άνερ^ι. 
χήθη εις τούς ώμους τού κυνός, ό δέ άλέκτωρ 
επέταξε ν είς τήν κεφαλήν τής γαλής.

Άφού έβεβαιώθησαν καλώς περί τής στερεό- 
τητος τήςζώσης ταύτης κλίμακος, έμειναν κατ' 
άρχάς έφ* ικανήν ώραν είς τήν θέσιν έ κείνην. 
Είτα ό άλέκτωρ έδωκε διά τής ουράς του τό σύν
θημα, ο πως πράττουσιν οί κορυφαίοι τής ορχή
στρας, καί πάραυτα αντήχησε τό δάσος άπότέσ. 
σαρας φωνάς, κατ’ούδέν άπολειπομένας τής συν
αυλίας τών τελειότερων μουσικών. Είς μίαν μό
νην κραυγήν ήκουέ τις συμπεριλαμβανομένους τούς 
έγγανίσμούς τού όνου, τά ούρλίσματα τού κυνός,

τα μιαουλισματα της γαλής καί τάκακανίσμα- 
τα τού άλέκτορος. Ταύτοχρόνως δέ οΐ πόδες’,τού 
δνου, ή κεφαλή τού κυνός, οί όνυχες τής γαλής 
και το ^αμφος τού άλέκτορος ώθησαν βια ίως τό 
παραθυρον, συνετριψαν μετά πατάγου τάς ύέλους 
αυτού, και οί τεσσαρες τυχοοιώκται είσώρμησαν 
άλαλάζοντες είς τόν θάλαμον.

Λί φοβεραί αύται κραυγαί καί ή αιφνίδια 'ε 
κείνη έφοδος τυσούτψ κατέπληξαν τούς κλέπτας, 
ώστε έρ^ίφθησαν έκτος τού οίκου καί έγένοντο 
άφαντοι, χωρίς ούτε νά στραφώσι να ΐδωσιν ό
πισθεν το)ν, νομίζοντες οτι ολόκληρος λεγεώ ν 
δαιμόνων άφέθη κατ’ αυτών.

Οί οδοιπόροι μας, κύριοι γενόμενοι τού πεδίου 
τής μάχης, έκάθησαν άμέσως είς τήν τράπεζαν 
και κατηναλωσαν τό δεΐπνον τών κλεπτών μέ 
ορεξιν ανθρώπων, έστερημένων τροφής άπό πολ. 
λού χρόνου. *

Μετά τό δείπνον εσβεσαν τά φώτα, καί έκα
στος έξ αύτών κατέλαβε καλήν τινα θέσιν διά 
νά κοιμηΟή *<*λώς. ‘Ο ονος άνεκάλυψε αχυρό
στρωμά τ ι ύπό τινα άποθήκην, ό κύων έξηπλώθη 
έπι ψιάθου τινός δπισθεν τής Ούρας, ή γαλή 
περιεστράφη ώς κουβαρίστρα πρό τής θερμής 
σποδού τής έστίας, ό δέ άλέκτωρ άνέβη έπ ί υ
ψηλής τίνος κλίμακάς, έρειδομένης έπί τού τοίχου.

ΤΠτο άργά, καί τό ταξείδιον τοσούτω κατε- 
κούρασε τούς τέσσαρας γέροντας τυχοδιώκτας, 
ώστε άπεκοιμήθησαν πάραυτα. ΓΙερί τό μεσονύ
κτιον οί κλέπται, άφού περιεπλανήθησαν έπί τ ΐ-  
νας ώρας είς τό δάσος, έπλησίασαν είς τόν οί
κον, καί μή βλέποντες πλέον φώς ούτε θόρυβον 
άκούοντες, ήρχισαν νά μέμφωνται έαυτούς δτι 
πολύ όγλήγωρα έτρόμαξαν.

‘Ο τολμηρότερος έξ αύτών έπλησίασεν είς τήν 
Ούραν, ήνοιξεν αύτήν κατά τό ήμισυ μετά προ- 
φυλάξεως, έπροχώρησεν άκροποδητί βαδίζων πρός 
τό έστιατόριον, καί έζήτησε φωσφορικόν τ ι π υ- 
ρείον. Ά λ λ ά , παρατηρήσας είς τήν εστίαν τούς 
σπινθηροβολουντας οφθαλμούς τής γαλής, έξέλα- 
βεν αύτούς ώς άναμμένους άνθρακας, καί έκυψε 
διά νά άνάψω μέ αύτούς τον λύ/νον.

‘Η γαλή έξιππασΟείσα έπήδησεν είς τό πρό- 
σωπον τού κλέπτου καί κατεξέσχισε ν αύτό, βου
λωμένη ως πεπυρακτωμένον σίδηρον δταν τά (3υ- 
θιζωμεν εις τό ύοωρ. Ά ς  κρίνω έκαστος τόν 
τρόμον τού κλέπτου, οστις έσπευσε νά έξέλθω 
άμέσως τού θαλάμου· άλλ ’ επειδή είς τό ^σκό. 
τος έπάτησε τήν ουράν τού κυνός, ούτος πρός ά- 
μοιβήν έδάγκασεν αύτόν είς τήν κνήμην, ό ό
νος τώ κατέφερε καλόν λάκτισμα, καί ό άλέκτωρ 
άφήκε μεγάλην κραυγήν έκ τής σκοπιάς του.



‘Ο κλέπτης ετώθ/j «εύγων ολαις δυνά[Λε»ι, 
καί έλΟών πρός τούς »υντρ4»ους του διηγήΟη είς 
τ4ν άρ/ηγον οτι τά σ τ ο ι χ ε ί α  τοΰ οίκου όλί- 
νον έλειπε νά τον κατακο[ψατιάσουν· έπρόσΟε^ε 

γ*., .ilrt — «ιάν».<τιτα του εξεσνισε τοΟν Ο*. ι Λ I |  ̂ \  ν
πρόσωπόν μέ τούς μάκρους καί χαλυβδίνους^ ο- 
νυχάς τ/ς· οτι εις έκ τών συνεργώντας κολα
σμένων, κεκρυμμένος όπισθεν της Ουράς καί ω- 
πλισμένος μέ έγχειρίδιον, τον επληγωσεν εις 
την κνή'λην οτι τρομερόν τ ι Ovjριον9 χονορον ο>ς 
έλέ'Λας, τφ  κατέφερε στιβαρόν κτύπημα £οπα- 
Λου* και οτι ό Βεελζεβούλ αύτος, κύψας άπό της 
στέγης τοΰ οίκου, έκραξε με τρομεράν φωνήν: 
α: Σκοτώσατε αυτόν τον αχρεΐον, και ρ ιψατετα
κομμάτια του έξω! 3>

Μετά τό συμβάν τοΰτο, οΐ κλέπται οεν ετολ- 
μησαν πλέον νά πλησιάσωσιν εις τόν οίκον εκεί
νον, άλλά μετέβησαν ε ι ί  αλλο οασος προς εςασκ/)- 
σιν τοΰ επαγγέλματος το>ν· 01 οέ μουσικοί μας, 
καταγοητευΟέντες έκ της επιτυχίας τής πρώτης 
το>ν μουσικής συμφωνίας, και ευρισκόμενοι εις 
καλόν οίκον πλήρη άφθονων προμηθειών, παρά
τησαν τό πρός τήν Βρέμην ταξείδιόν των, και 
ήρνήΟησαν και τέχνην καί δόξαν, άρκούμενοι ώς 
αληθείς φιλόσοφοι νά τελειώσωσιν εν ειρήνη τήν 
ζωήν των υπό τήν άγνωστον εκείνην στέγην, 
έν τφ  μέσφ τής μοναξίας τοΰ δάσους καί μα
κράν τών a y  αρίστων κυρίων των και τής άγνώ- 
μονος άνΟρωπότητος.

I? ·

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ II ΠΕΡΙ.

(Συνέχεια καί τέλος),

[ΑΗΝ ίδέτε............... τ ίς πλησιάζει ουτω
λαΟοαίως; τ ίς  έρχεται εις τό πένΟιμον τοΰτο άλ
σος ώς νέος άπόστολος τής ^οοοχρόους παρειας 
έγούσης Οεά$ ‘Υγείας; Εινε αυτή ή ιο ία .. · Μα- 
κρόΟεν ε’ισέτι, πολύ μακοόΟεν, άνεγνώρισεν δ η- 
ρως τήν μνηστήν του εις τό κάτωχρον φώς τής 
σελήνης. Ναι, εΐνε αυτή, ήτις προτιμά μάλλον 
νά άποΟάν^ μετ'αύτοΰ, παρά νά έπιζήσιρ κατό
πιν, και άν έπρόκειτο άκόμη νά κερδήστι δλον τόν 
κόσμον. Και ήδη πλησιάσασα, περισφίγγει διά 
τών λευκωλένων βραχιόνων της τόν εραστήν της, 
θλίβει έπί τής £>οδοπορφύρου παρειάς της τήν π ε
λιδνήν αύτοΰ παρειάν, καί βρέχει εις τό ΰοωρ 
τής λίμνης τάς ωραίας λυτάς πλεξίδας της, διά 
νά δροσίσιρ δι’ αύτών τό φλογιζόμενον μέτωπόν 
του. νΑ! ήδύνατο ποτε νάφαντασθ^ αυτη ότι Οά

ήρχετο ημέρα, καθ’ ήν ό μνηστήρτης ήΟελεν ά . 
πωΟήσει μετά φρίκης τά πλήρη θέλγητρων φ ι
λήματα ταΰτα , και τούς άξιεράστους εκείνους 
βρανίονας, τούς Ιερωτέρους δι’ αύτόν άπό τήν 
κοιτίδα τών Χερουβείμ τής Έδέμ; Και άλλοτε 
μέν αύτός άκινητεΐ υπό τάς θωπείας της, άλλο
τε δέ άποστρέφει τό πρόσωπόν του άπό τών φ ι
λημάτων της, ώς έάν τά χείλη τηςήσαν βεβ'ρεγ- 
μένα διά δηλητηρίου, τά χείλη εκείνα, τα οποία 
ή Ιερά αιδώς διεφιλονείκησε μέχρι τοΰδε εις τά 
φιλήματα ενός έραστοΰ !

<c νϋ  1 άφες με τουλάχιστον νά άναπνεύσω τόν 
άέοα, τόν όποιον άναπνέεις! και είτε ζωήν ε ίτε  
θάνατον φέρει εις τάς πτέρυγάς του, ήΟελεν ε ΐ- 
σΟαι γλυκύτατος δ»/ εμέ. Ιίίε τά δάκρυά μου έν- 
όσφ άκόμη τρέχουσιν· είθε δλον το εις την καρ
δίαν μου £έον αίμα νά ουνηθ^ νά δώστι εις τό 
μέτωπόν σου μίαν στιγμήν ησυχίας ! Α ! μη με 
κρύπτεις τό ώραΐον πρόσωπόν σου· οεν είμαι 
δική σου, δέν είμαι μνηστή σου, ή μόνη γυνή , 
τής όποίας ή Οέσις εινε παρά τήν πλευράν σου, 
και έν τ^ ?>rj και έν τφ  θανάτψ; Νομίζεις δτι 
εκείνη, διά τήν όποιαν σύ ήσο τό μόνον της φώς 
εν τψ  κόσμφ τούτφ του σκοτους, Οελει ουνηθη 
νά ύπομείν^ τήν άτελευτητον νύκτα, ητις Οελει 
τ -fl μείνει ώς κληροδότημα άφοΰ σύ άποθάντρς; 
Πώς νά έπιζήσοί μετά σέ, άφοΰ σύ μόνος είσα ι 
ή ζωή μου; "Οχι, όχ ι! δταν άποθνήσκ^ ό κορ- 
λός τοΰ δένδρου, τόφύλλον, τό όποιον έξέρχεται 
έκ τοΰ κόλπου του, πρέπει νά άποθάν^ επ ίσης.

τρέψον πρός με, μοναδικέ μου έρως, πριν μέ κα
τασπαράξει και μέ κατακαύστρ ώς σέ τό όλέθριον 
πάθος, και έλθέ νά διαμοιρασθτίς έπι τών δρόσε  ̂
οών είσέτι χειλέων μου τήν τελευταίαν πνοήν 
τής ζωής, ήτις ήδη εξα τμ ίζετα ι! »

Ταΰτα ειποΰσα ή παρθένος, π ίπ τε ι ώς ή σβυ- 
νομένη έντός ύγροΰ καί μεμολυσμένου σπηλαίου, 
λαμπάς· τόσον όγλήγωρα ή πνοή τοΰ έραστοΰ 
της εσβυσε τήν γλυκεΐαν χάριν τών οφθαλμών 
της! Πίπτουσα καταβάλλει τελευτα ίαν τινά προσ
πάθειαν, άλλ’ οί κόποι της άποβαίνουσι μάταιοι, 
διότι 6 φίλος της πρό πολλοΰ είχεν έκπνεύσει. 
Τότε ή νέα κόρη, ύποβαστάζουσα τήν κεφαλήν 
του, τώ δίδει διάπυρον φίλημα, Εν τοσω διαρ
κές καί καρδιακόν φίλημα, ώστε δίδουσα αύτό 
έκπνέει.

<c Κοιμήθητι, είπεν ή Περι, συνάζουσα μετά 
φροντίδος τόν στεναγμόν τοΰ αποχαιρετισμού τής 
άποπτάσης ταύτης ψυχής, τόν άληθέστερον στε
ναγμόν άφ* δσους ποτέ άνέπεμψαν γυναικεία  χ ε ί .  
λη, κοιμήθητι έν ειρήνη, νανουριζόμενη μέ όνει
ρα τερπνά καί δροσιζομένη ύπο άέρος πλέον α

ρωματισμένου άπό έκεΐνον, δστις περικυκλώνει 
τήν πυράν τοΰ μονήρους πτηνού, δπερ ψάλλει 
τό έπιθανάτιον ασμά του και έκπνέει έν μέσφ 
μουσικής και άοωμάτων. *

Είς τούς λόγους τούτους, τής Περί τά χείλη 
άποπέμπουσι πνοήν ουρανίαν κινεί τήν σπ ιν
θηροβολούσαν κόμην της, και διαχέει τοιαύτην 
λάμψιν έπ ί τών ώχρών προσώπων τών δύο έρα- 
στών, ώστε φαίνονται ώς δύο 3γιο ι, έξελθόντες 
τοΰ τάφου των κατά τήν παραμονήν τής τελευ
τα ίας κρίσεως, οΐτινες, φυλαττόμενοι υπό τοΰ κα- 
λοΰ αύτών άγγέλου, άπεκδέχονται τήν άνάστα- 
σιν τών ψυχών των.

Ά λ λ ’ ή αυγή έστρωσε μέ £>όδα τόν όρίζοντα, 
καί έκνέου ή Περι έπέταξε, φέρουσα εις τόν ού- 
ρανόν τόν άναστεναγμόν έκεΐνον ερωτος δλως ά- 
γνοΰ καί μαρτυρικού. ‘Η καρδία της πάλλει υπό 
έλπίδος, ό στέφανος τής δόξης τήν περιμένει έπ ί 
τέλους, διότι ό φύλαξ άγγελος τών θυρών τοΰ 
παραδείσου μειδιά εις τό δώρον τοΰτο· και ήδη 
ακούει τά δένδρα τής Έδέμ κινοΰντα τούς άδα- 
μαντίνους κωδωνίσκους των έν μέσφ τής άρω» 
ματικής και θείας έκείνη ς πνοής, ήτις περιχέε
τα ι περί τόν θρόνον τοΰ ’ Αλλάχ, και ήδη διορα 
πέριξ τοΰ διαυγεστάτου ^ύακος τά άστεροειδή 
α γγε ία , έντός τών όποίων αί ψυχαί μέλλουν νά 
απο^οφήσωσι τόν πρώτον σταλαγμόν ευδαιμο
νίας καί δόξης.

Πλήν, καί αύθις ματαιοΰται ή έλπ ίς τής τα - 
λα ίνης ΓΙερί· ή Μοίρα μένει άκαμπτος, καί τό 
αθάνατον £ρκος μένει είσέτι κεκλεισμένον. α: *Λλ- 
λοίμονον! λέγε ι ό άγγελος, άποκρύπτων άπ’ αύ- 
τής ούχΐ άνευ θλίψεως τήν θέαν τοΰ ένδιαιτή- 
ματος τούτου τής άφάτου δόξης· ή Ιστορία τής 
νέας αύτής μάρτυρος κόρης, γεγραμμένη διά πυ- 
ρίνων χαρακτήρων ύπεράνω τής κεφαλής τοΰ 
'Α λ λά χ , θέλει άναγινώσκεσθαι έν διαστήματι 
δέκα χιλιάδων έτών υπό τών μακαρίων Σερα
φείμ . Πλήν ώς βλέπεις, καλή μου Περί, ή άδα- 
μαντίνη άλυσος, ή κλείουσα τόν κήπον τής Έ 
δέμ, δέν δύναται εισέτι νά άνοιχθξ· διά νά ε ίσ - 
δύστ^ς εις τόν ουρανόν, Ιερώτερον πρέπει νά ^νε 
τό ποός τό αιώνιον "Ον προσφερθησόμενον δώ- 
ρόν σου. »

"Ηδη τό έσπερινόν φώς έπαναπαύει τάςήδείας 
άκτΐνάς του έπ ί τής Συρίας, τής πατρίδος ταύ
της τών βόοων, ό δ.έ υπερήφανος ήλιος φαίνετα ι 
κρεμάμενος έπ ί τοΰ ιερού Λιβάνου, τοΰ όποίου ν4 
κορυφή, κατάλευκος υπό α’ιωνίου χειμώνος, βλέ
π ει άποθνήσκοντα εις τούς πόδας της έντός κοί- 
λάδος άνΟέων τά £όδα τοΰ θέρους. Πλήν τίποτε 
δέν δύναται νά θέλξει τήν δυστυχή Περί. ‘II καρ

δία της εΐνε πεπληρωμένη θλίψεως, α ίπ τέρ υγέ*  
της ύπενδίδουσιν είς τόν κόπον, καί βλέπει μετ’ 
αδιαφορίας τόν ήλιον σταματώντα έπί τοΰ ναοΰ 
έκείνου, δστις άλλοτε τφ  άφιερώθη, καί τοΰ ό
ποίου αί μεγαλοπρεπείς στήλαι ύψοΰνται ^ήδη 
-ιεμονωμέναι ώς ανώνυμα ήλιακά ώρολόγια, α . 
τινα 6 χρόνος, 6 μέγας ούτος μάγος, έστησεν έ
κεΐ διά νά μετρώσι τήν αίωνιότητά του. * Αλλ* 
ίσως θά εΰρ$ έκεΐ άδαμάντινόν τ ι περίαπτον, καθ- 
ηγιασμένον ύπό θείου πυρός, ή δελτίον τ ι έσφρα- 
γισμένον διά τοΰ ονόματος τοΰ Σολομώντος, τό 
όποιον θέλει τ^ άνακαλύψει ποΰ τής γής ή τοΰ 
ώκεανού εύρίσκεται τό μαγικόν έκεΐνο δώρον, 5- 
περ θά τ^ άνοίξιρ τάς πύ^ας τοΰ παραδείσου.

Βοσκομένη υπό τής έλπίδος ταύτης, ή Περί 
κατέρχεται είς τούς τόπους εκείνους· ‘Ο ήλιος 
μειδι^ άκόμη έπ ί τοΰ ούρανοΰ, καί τά καταπόρ- 
φυοα καί στίλβοντα νέφη τής έσπέρας δέν έξη- 
φανίσθησαν είσέτι είς τάς θαλάσσας τής δύσε- 
ως. Έ νφ  δέ έξηπλώθη είς τάς κοιλάδας τής 
Βαλβέκ διά νά άναπαυθτρ, παρατηρεί μικρόν τ ι 
παιδίον, παΐζον καί αδον έν μέσφ τών άγρίων 
44όδων, ^οδόχρουν καί άγριον ώς αυτά, καί δια- 
σκεδάζον είς τό άκολουθεΐν διά τών οφθαλμών 
καί τής χειρός τάς ώραίας κυανοπτίλους χρυ- 
σαλίδας, α ΐτινες πτερυγίζουσι περί τούς κά
λυκας τών ίάσμων, ώς πτερωτά άνθη ή ζώντες 
άδάμαντες. Έ νφ  δέ τό παιδίον, άπαυδήσαν ύπό 
τοΰ παιγνιδιού, έξηπλώθη έπί στρωμνής έκ £ό- 
δων, πολλά πλησίον αύτοΰ κατάκοπος Ιππότης 
καταβαίνει άπό τοΰ ίππου του, καί τρέχει πρός 
τήν γείτονα πηγήν διά νά καταπαύσιρ τήν δί
ψαν του· εΐτα  στρέφει τό βλοσυρόν βλέμμα του 
πρός τό ώραΐον παιδίον, τό όποιον τόν παρατη. 
ρεΐ άφόβως. Ποτέ αί άκτΐνες τοΰ ήλίου δέν 2- 
καυσαν διά τών φλογών των τρομερώτερον μέτω- 
πον, πλήρες ζοφερότητος καί πυρός, ώς τάς νε- 
φέλας τής θυέλλης, καί έπ ί τοΰ όποίου ή Περί 
ήδύνατο νά άναγνώσιτι πλείστας Ιστορίας τρό
μου καί φρίκης, οΐον άτιμώσεις παρθένων, βεβη
λώσεις ναών, άθετήσεις όρκων, χύσιν αίματος, 
παραβιάσεις φιλοξενίας, καί άλλας πολλάς ά . 
παισίας πράξεις, μαύρας ώς τάς σταλαγματιάς 
τής κολάσεως, τάς πιπτούσας άπό τοΰ καλάμου 
τοΰ κατηγόρου άγγέλου, πριν ό άγγελος τής εύ- 
σπλαγχνίας έξαλείψτι αύτάς διά τών δακρύων του.

"Ησυχος ήδη, ώς έάν ή άρωματίκή αύρα τής 
έσπέρας καθησύχασε τό πνεΰμά του, ό έγκλη- 
ματίας ούτος άνθρωπος ήκολούθει μέ προσεκτι
κόν βλέμμα τά πα ιγνίδ ια  τοΰ ^οδοχρόου παιδός, 
καί όσάκις συνέπιπτε τά  όμματά του νά πέσω- 
σιν έπί τοΰ νέου καί άθώου έκείνου πλά'-υ.ατος.



τά βλέμμα του άπήντα βλέμμα χαρίεν και α- 
τάραχον ήθελε οέ τις παρομοιάσει βλέπων αυτά 
μέ τάς ο^δας έκείνας, αιτινες έφώτισαν δι* όλης 
τ^ς νυκτος τρομερά οργιά άσεβειας και έγκλ^μα- 
τος, παραβαλλομένας μέ τάς κεχρυσωμένας α
κτίνας τής ωραίας πρωίας. Πλήν, ακούσατε!. . 
οί πιστοί προσκαλούνται είς τήν εσπερινήν προ. 
σευ*/ήν, καί έκ τών χιλίων μιναρέοων τής Συρίας 
διανέεταί ήδύμολπος είς τον αέρα ή έπικαλουμένη 
τον Παντοδύναμον φωνητού μ ο υ ε ζ ζ ι ν .  Ιο παι
δίον εγείρεται έκ τής ^οοοστρώτου κλίνης του, 
είς ήν ύπεστήριζε τήν κεφαλήν του, και γονα
τ ίζ ον έπί του χλοηφόρου εκείνου ταπητος, στρέ
φει το μέτωπόν του προς ουσμάς, καί διά του κα
θαρού και αγνού ώς Χερουβείμ στόματος του 
ψιθυρίζει το αιώνιον όνομα του ‘Υψίστου. Βλέ
πων τις αύτό κατ’ αυτόν τον τρόπον, τάς χειρας 
καί τούς οφθαλμούς ύψωμένας έχον προς τον ού- 
(ανόν, ήθελε το έκλάοει ώς τέκνον του παρα
δείσου άΟώον καί δίκαιον, καταβάν εις ττ,ν κοι
λάδα εκείνην τών άνΟεων καί έτοιμον νά πεταξτρ 
π{ό; τήν πατρίδα του.

! ό ουρανός εκείνος, τό παιδίον εκείνο τό 
άκακον καί αγνόν, παρει/ον θέαμα ίκανόν νά α
πόσπασή βαΟύν στεναγμόν έκ τής καρδίας καί 
αύτού τού υπερήφανου Ί μ π λ ί ς  (Εωσφόρου), 
διά τόσην άπωλεσΟεΐσαν ,δόξαν, διά τήν γλυ - 
κεΐαν έκείνην άποπτάσαν ειρήνην! Τί δεν ν)σΟά- 
νετο ό άθλιος εκείνος εγκληματίας, οστις έκάΟητο 
πλησίον του παιδιού εκείνου, ενώ ή μνήμη του 
Ιχνογραφεί είς αύτόν τόσας άπαισίους πράξεις, 
καί τού όποίου ό μαύρος χείμαρρος τής ζωής δέν 
τφ  έδείκνυεν ούδεμίαν όασιν φο>τιζομένην ύπό 
τού ήλίου, ούτε ενα κλάδον χάριτος άφ* ού νά 
κρατ/.Of,; « ‘Γπήρξε καιρός, έλεγε μέ φωνήν μει
λίχιον καί έκ τής καρδίας προερχομένην, καΟ’δν 
νέος καί καθαρός ώς σέ, ώ άγιον παιδίον, έΟε- 
ώρουν τόν ουρανόν, καί ώς σύ ήξευρα καί έγώ νά 
προσ εύχωμαι· πλήν σήμερον! . .  . »  Έ κλινε τήν 
κεφαλήν όλοι οί εύγενεΐς στοχασμοί, όλαι αί 
ελπίδες, όλα τά αισθήματα, τά όποια άπό τής 
παιδικής του ήλικίας υπνωττον έντός τής καρ- 
δίας του, έξηγέρθησαν έν αύτφ, καί δάκρυ έρ£ευ- 
σεν άπό τούς οφθαλμούς του. . . . καί έκλαυσεν.

Τ11 ευλογημένα δάκρυα ειλικρινούς μετανοίας! 
πρώτη χαρά αμέτοχος έγκλήματος, τήν όποίαν 
μόνος ό αμαρτωλός δύναται νά γνωρίσω!

μαστός, ώστε, κατά τήν στιγμήν καΟ’ ήν π ίπ τ ε ι, 
τά μίασμα τής νόσου παύει καί ή υγε ία  επ α 
νέρχεται όπως αναζωογονήσω τήν γήν καί τούς 
ουρανούς. "12! κατ’ αύτόν τόν τρόπον, ώ αμαρ
τωλέ, δέν πίπτουσιν έπί τ?ις ψυχής σου καί τά  
πολύτιμα ταύτα δάκρυα τής μετανοίας; ‘Οποι. 
ανδήποτε καταστροφήν καί αν εκαμεν είς τήν 
καρδίαν σου ή αμαρτία, μία μόνη ^ανίς τών ου
ρανίων τούτων σταλαγμών αρκεί διά νά τήν θε
ραπεύσω· Ίοετε ήδη τόν άμαρτο>λόν γονατίζοντα 
πλησίον τού παιδιού, βεβυΟισμένον ώς αύτό εις 
ταπεινήν προσευχήν, ένώ ή αύτή άκτίς τού ή 
λίου ακτινοβολεί έπί τού ενόχου καί τού αθώου, 
καί ύποΟέσατε πόσοι ύμνοι χαράς έξακουονται εις 
τόν ουράνιον δόμον διά τόν θρίαμβον μετανοη-
σάσης ψυχής! »

‘Ο ήλιος είχεν ήδη αποσύρει τάς ακτίνας του, 
καί αυτοί έξηκολούΟουν νά $νε γονατισμένοι, ό
ταν αίφνιδίως φώς, ώραιότερον, ίλαροτερον καν 
γλυκύτερον άπό τό τού ήλίου και τών αστέρων, 
έπεφάνη όπο)ς φωτίσω το οάκρυ εκείνο, το σπιν- 
Οηρίζον είσέτι έπ ί τής παρειάς τού μετανοουν- 
τος αμαρτωλού. Και είς μέν τούς οφθαλμούς τών 
ανθρώπων ήτο λάμψις τις, προερχομένη έκ βορόά, 
ή άκτινοβολισμοί μετεώρου τινός· άλλ*ή Περί ά- 
νεγνώρισεν έν αύτφ τό ουράνιον μειδίαμα τού 
φρουρούντος τάς πύλας τού ούρανού άγγέλου, 
όπως τ ξ  φανερώσω ότι τό δάκρυον τούτο τ ξ  ή- 
νοιγε τάς κιγκλίδας τής Έδέμ.

(C Θρίαμβος! θρίαμβος ! άνέκραξεν έγερθεΐσα . 
Τό έργον μου έξεπληρώΟη, α ί θύραι τού παρα
δείσου μοί άνοίγονται, καί ό ουρανός μέ δεχεται 
σήμερον! ! πώς νά μήν ημαι τρισευδαίμων I 
Ναί! πλησίον σου, ουρανία Έδέμ, πόσον κατη- 
φεΐς καί μαύροι είσ ίν οί άδαμάντινοι πύργοι τού- 
Σαδδουκιάμ καί τά άρωματοφόρα άλση τού *Αμ. 
περαβάδ! Χαίρετε, εύωδίαι τής γή ς, α ιτινες έκ- 
λείπετε ώς ό άναστεναγμός ενός έραστού! *ή 
Οέσιςμου είνε ήδη πλησίον τού παραδείσιου δέν
δρου Του μ π  ά, τού όποίου τό άρωμα είνε ή πη
γή  τής αίωνιότητος. Χαίρετε, έφήμερα άνθη, τά 
όποια καΟωραίζετε τόν στέφανον τής κεφαλής 
μου! Τί εισΟε πλησίον τών άφθαρτων άνΟέων τών 
λειμώνων τής Έδέμ, ή τού δένδρου, οπερ αύξάνει 
παρά τόν θρόνον τού Α λλά χ , καί τού όποίου έ
καστον άνθος περικλείει μίαν ψυχήν είς έκαστον 
κάλυκα του; Θρίαμβος! θρίαμβος αιώνιος ! Τό έρ
γον μου έξεπληρώΟη, αίΟύραι τού ουρανού μοι ά- 
νοίγονται, καί ό παράδεισος μέ δέχεται σήμερονI

Τ .
τής Αίγυπτου· ή δύναμις τού ύοατος τούτου ε ι . 
νε τόσον σωτήριος, ή αρετή του τόσον άξιοΟαύ-

ΕΝ ΜΕΕΩ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ.

ιΓΝΕΒΙΙ ιτολλάκΐί ώ ττε, κατά τινα έξω 
τού πεπατημένου δρόμου περιδιάβασίν σας, νά 
διέλβητε πλησίον μεγάλης πέτρας, κεχωσμένης 
είς τό έδαφος, πότε καί έκ τίνος αφορμής μόνος 
ό Θεός τό γνωρίζει. Οί κορμοί τών φυτών περί- 
τριγυρίζουσιν αύτήν ώς φραγμός, καί άπό πολ
λών ήδη ανοίξεων φαίνονται φυτευΟεντες πλη
σίον τής γηραύάς έκείνης πέτρας. Κανείς δέν 
είδε ποτέ τό μέρος τούτο τής γής άνευ τής πέ
τρας έκείνης, καί κανείς δέν τήν ή γγ ισ ε  διά νά 
τήν άπομακρύνω*

Καί σύ έπίσης, φ ίλε άναγνώστα, διήλΟες πο
λύ  συχνά πλησίον τού μέρους τούτου, χωρίς 
νά παρατηρήστε τήν κεχωσμένην έν μέσφ τής 
χλόης πέτραν· πλήν μίαν ήμέραν σοι έρχεται 
επιθυμία νά τήν μετακινήσιτ,ς διά νά ΐδτρς τό 
άλλο της πρόσο)πον, έπί τού όποίου αυτή άνα- 
παύεται άπό πολλού ήδη χρόνου. Τήν σαλεύεις 
λοιπόν διά τού ποδός, καί τ£, βοήθεια μιας £ά- 
βοου άποσπ^ς αύτήν άπό τήν μαύρην της καί 
βαΟεΐαν κλίνην, καί τήν ρίπτεις άρκετά μακράν.

"Ω! όποία λυπηρά έκπληξις προξενεΐται είς 
τόν μικροσκοπικόν έκεΐνον κόσμον, δν δεν έφαν- 
τάζεσο ποτέ ότι ήθελες εύρει είς τήν Οέσιν, ό
που έκειτο ή πέτρα! Έκεί εύρίσκονται καλάμαι 
χόρτου, περιτριγυριζόμεναι καί πλημμυρούμεναι 
άπό μυρμηκιάν απειραρίθμων έμψύχων οντων, ά- 
τινα  ταράττονται καί συνωΟούνται έπί τής μ», 
κράς ταύτης καί σκοτεινής γω νία ς, τριχώδη, κε
ρασφόρα , φωσφορίζοντα, ϋρποντα, χιλιόποδα, 
σκώληκε.ς άκίνητοι, δυσειδέστεροι έν τ^ άκι νη
σιά των παρά έν τώ σχήματά το όποιον λαμβά- 
νουσι μετ’ ολίγον.

‘'Αμα ό αδυσώπητος έχθρός όλων τών δυσει
δών, τό φώς, προσβάλλω τον έν τφ  σκότει διαί- 
τώμενον τούτον κόσμον, βλέπει τ ις αύτόν δια. 
σκορπιζόμενον ώς ό ύψούμενος ύπό τού άνέμου 
κονιορτός. Παν έντομον, τό όποιον έχει πόδας 
(καί εύρίσκονται μεταξύ αύτών πολλά, τά όποια 
κριΟμούσι τοιούτους κατά δωοβκάδας), προσπαθεί 
νά σώσω έαυτό μετά τρόμου. Ωθούνται μεταξύ 
τυ>ν, συνΟλίβονται, πηδώσι, σπεύδουν, μέχρι ς 
ού ή Οέσις τήν όποίαν τέως κατείχον μείνω κε- 
νή , οί δέ άθλιοι ούτοι σύνοικοι εύρωσι σκοτεινόν 
άσυλον, μακράν, πολύ μακράν τού όλεθρίου του- 
του τόπου, τού εκτεθειμένου τού λοιπού είς τήν 
ΙΣρμότητα καί είς το φώς τού ήλίου.

"Εάν διέλΟητε έντεύΟεν τό έλευσόμενον έτος, 
θέλετε ιδει, έκεί όπου ύπήρχεν ή ύφ’ύμών μετα.

κινηΟεισα πέτρα, τό χόρτον καταπράσινον καί π υ 
κνόν. ‘Ο κορυδαλός ε/.τισε τήν φωλεάν του είς τό 
μέρος, όπερ έξελέξατο ώς διαμονήν ή δυσειδής καί 
ερπουσα γενεά τών έντόμων τάάνΟη τού άγρού 
άναπτύσσουσι τάς φυσικάς καλλονάς των, καί επί* 
τής ανθισμένης έκείνης χλόης π εpitπτανται π τ ε 
ρωτά έντομα, ταλαντευόμενα κατά τόν ^υΟμόν 
τής αΙωνίου αρμονίας, καί τά όποια αί άκτινες 
τού ήλίου κάμνουν νά άποπηδώσιν έκ τής γής.

‘11 πέτρα είνε τό έμβλημα τού ψεύδους· τά φυ
τά, ατινα αύξάνουσιν ύπ* αύτήν πεπιεσμένα καί 
συντετριμμένα, παριστώσι τήν άνΟρωπίνην φύ- 
σιν διαστρεφομίνην ύπό τό ΐδιόν της βάρος. Ε ί. 
δεχΟή έντομα είσί τά εύτελή καί κακά αισθήμα
τα, αί έπιβουλαί καί τά βοελυκτά καί άποτρόπαια 
πάθη, τά όποια ταράττονται καί πολλαπλ,ασιά- 
ζονται ύπό τήν σκιάν τού ψεύδους· Εκείνος όστις 
άνασπ^ καί άνατρέπει τόν λίθον ομοιάζει μέ τόν 
γενναΐον εκείνον άνθρωπον, όστις, λαμβάνων ώς 
μοχλόν τήν άλήθειαν, κλονίζει τον συγκεχυμένον 
σωρόν τής πλάνης καί τού ψεύδους, καί διώκει 
αυτά, έξαφανίζων το σκότος· διότι ή λάμψις ή τό 
φώς είνε υψιστον ιατρικόν, ό δέ φθόνος, ό αποτρό
παιος ούτος παραγωγεύς τών δολοπλοκιών, τών 
συκοφαντιών καί τών ανωνύμων όιαβολών, φεύγει 
το φώς, τό όποιον τφ  είνε Οανατηφόρον Δυστυχώς 
οί γενναιόψυχοι άνθρωποι είσί πολλά σπάνιοι, καί 
συμβαίνει συνεχώς ώστε, καθ’ ήν στιγμήν άνυ- 
ψώνουσι τήν πέτραν, άπαυδήσαντες ύπό τού κό
που καί τού βάρους της, άφίνουν αύτήν νά έπα- 
ναπέσω καί νά ύποκρύψω ώς καί κατά τά παρελ
θόν τόν άνακυκώμενον, ειδεχθή καί κακοποιόν κό
σμον, όστις εύρίσκει άσυλον ύπό τήν σκιάν τής 
πέτρας.

•ρ.

ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΘΙιΑΤΡΟΝ.

Κινεζικός λαός άγαπά ύπερβαλλόντως 
:άς Οεατρικάς παραστάσεις. ‘Η Αύτοκρατορική 
Σινική Κυβέρνησις ένΟαρ^ύνει διά παντός μέσου 
τό είδος τούτο τής δίασκεδάσεως, καί όμως ή γ ε ν -  
ναιότης αύτής δέν έξικνείται μέχρι τοσούτου βαθ
μού, ώστε νά παρέχω είς τόν λαόν θεάματα δι’ ί 
διων της εξόδων, ώς ή άρχαία ‘Ρώμη· ούτε ίοικά 
της θέατρα κατασκευάζει, άλλ* επίτρεπε*, εις τούς 
έργολά'βους νά άνεγείρωσιν όσα θέλουν, είτε είς 
τάς πλατείας είτε κα ίέν μέσφ αύτών τών μάλλον 
συ/ναζομένων οδών, καί τά έξοδα τής κατασκευ
ής καί διατηρήσεως τών όποιων γίνονται διά συν. 
εισφοράς ή διά μετοχών μεταξύ τών κατοίκων.



Τά θέατρα (Σ ί γ  κ-σ όγ κ) άνεγείρονται έν Κί
να ώς διά μαγικής ράβδου· άρχίζουσι τήν κατα
σκευήν αύτών τήν πρωίαν, καί το έσπέρας δίδου- 
σιν έν αύτοίς παραστάσεις. ‘Ο ίνδοκάλαμος συν
τελ ε ί έξαισίο>ς ε ίς  τί» είδος τούτο τής προσωρινής 
οικοδομής, διότι λυγ ίζετα ι ευκόλως χωρίς ποτε
νά συντρίβεται.

Το επάγγελμα τού ηθοποιού θεωρείται παρά 
τοίς Σίναις έξευτελιστικώτατον, τά δέ μετερχό- 
μενα αύτό άτομα ώς παρανομούντα. Οί ήθοποΐοί 
περιφέρονται συνήθο>ς κατά Αμάδας, έκ δέκα ή 
δώδεκα άτόμων συγκειμένας, άπό πόλεως είς πό- 
λ ιν , σταματώντες πανταχου δπου γίντρ άνάγκη 
δπως έπιδείξωσι τήν Ικανότητα καί τήν τέχνην 
το>ν. Πολλάκις ύποχρεούνται διά τίνος προσυμ. 
πεφωνημένης πληρωμής νά μείνωσιν επί τινας 
ήμέρας ή βδομάδας εις τινας πόλεις ή συνοικί
ας, εν περιπτώσει καθ’ήν Μανδαρίνος τ ις ή κα
νε ίς έκβτών πλουσίων ιδιωτών προσφέρει είς τούς 
σψμπατριώτας του διασκέδασιν διά τινα επ ιτυ 
χ ία ν  του εμπορίου του, ή διά γέννησιν υιού, ή 
δπως πανηγυρίσει απλώς έορτήν τινα, ή καί πολ- 
λάκις θέλων νά φαν^ γενναιόδωρος είς τούς 
περί αύτόν.

°Οταν οΐ έορτάζοντες καθήσωσιν είς τήν τρά
πεζαν, τρείς ή τέσσαρες ηθοποιοί πλουοίως έν- 
δεδυμένοι εισέρχονται είς τήν αίθουσαν. Μετά 
τέσσαρας τούς ταπεινοτέρους χαιρετισμούς καί 
υποκλίσεις, είς έξ αύτών παρουσιάζει είς τόν 
αρχηγόν τήςέορτής βιβλίον τ ι, έντός τού δποίου 
είσ ί γεγραμμένοι χρυσοίς γράμμασιν οί τίτλο ι 
τών πεντήκοντα ή έξήκοντα τεμαχίων, ατινα 
άποτελούσι τήν συλλογήν τών παραστάσεων τών 
ήθοποιών εκείνων. Τδ βιβλίον τούτο περιέρχεται 
είς δλην τήν δμήγυριν, καί δ προεξάρχων τού 
συμποσίου, ή δ Ιδιοκτήτης δ τελών τήν έορτήν, 
προσδιορίζει τέλος τδ έκλεχθέν πρός παράστασιν 
μέρος. Τότε ή παράστασις έκτελείτα ι είς τήν 
αύτήν αίθουσαν τού συμποσίου, δπου οΐ ήθοποιοί 
καταλαμβάνουσιν ως σκηνήν τδ μεταξύ τών δύο 
μακρών τραπεζών μένον κενόν διάστημα.

Οί Κινέζοι γνωρίζουν εντελέστατα νά άπαλ 
λάττωνται άπδ τάς σκηνογραφίας. ‘Ο υποκριτής 
άναπληροί αύτάς άναγγέλων άπλώ*,, άφού πρώ
τον είπ -g τό όνομά του καί τό πρόσωπόν δπερ 
αναλαμβάνει, δτι εύρίσκεται ύποθετικώς εις τι 
παλάτιον, ή είς τινα κήπον, ή είς τό βάθος δά
σους τινός, κτλ. ‘Ο θεατής εύχαριστεΐται είς 
τούτο μόνον, άναπληρών τά λοιπά διά τής φαν
τασίας του. Είς τ ι δράμα, έξ ύποθέσεως, άξιω . 
ματικός τ ις  λαμβάνει διαταγήν νά σπεύσ^ δ
πως καταπολεμήσει τούς έπαναστάτας. ΙΙάραυτα

ούτος έκτελεΐ τάς κινήσεις τού καθημένου έφ*ίπ
που, τρέχει δίς ή τρις πέριξ τής σκηνής, συμμα- 
ζεύων τδ μακρόν ένδυμά του, τδ όποιον τόν ε 
νοχλεί, είτα  ΐστατα ι άσθμαίνων καί Ιδρώτι π ε . 
ριρ£εόμενος, καί άναγγέλλει έν μέσφ έκπλη- 
κτικού τίνος θορύβου σαλπ ίγγω ν καί γ  δ γ  κ (*) 
δτι δ εχθρός τώ  προσέφερε τήν υποταγήν τοα 
άραχητί.

Τό Κινεζικόν δραμα δέν περιορίζεται είς μίαν 
μόνην πράξιν, ά λλ ’ ένασχολείται είς δλόκληρον 
τόν βίον τού ήρωος, άπό τού λίκνου αύτού μέ
χρι τού τάφου του. Εΐνε είδος διαλογικής, ούτως 
είπείν , βιογραφίας, δηρρημένης εις πολλά ή ό- 
λ ίγ ισ τα  μέρη, έκάστου δέ μέρους προηγείται πάν
τοτε πρόλογός τ ις . Πολλάκις ό αύτός ηθοποιός 
έκτελεί πολλά ταύτοχρόνως πρόσωπα είς τδ αύ- 
τδ δράμα, είς δέ τά παθητικά μέρη ή τάς μονω
δίας, παύων ενίοτε τήν πεζήν απαγγελ ία ν , εκ
φράζει τό αίσθημά του μέλπω ν  θορυβώδης δέ 
ορχήστρα συνοδεύει τά λυρικά ταύτα τεμάχια, 
γεγραμμένα εις στίχους, καί ή Κινεζική τραγω
δία κέκτηται ώς έκ τούτου δμοιότητά τινα μέ τδ 
Ιταλικόν μελόδραμα.

‘11 λοιπή οικονομία τών δραμάτων δέν υπο
λείπετα ι ποσώς τής τών σκηνογραφιών. Μόνον 
τά ενδύματα είσ ί σπανίας μεγαλοπρεπείας, καί 
έχουσιν ίδικήν τινα  αξίαν παρά τοΐς Ευρωπαίοι ς, 
διότι είσίν Ιστορικά και τοΐς μανθάνουσιν ενδυ
μασίας, α ΐτινες δέν ύπάρχουσι πλέον είμή είς 
άρχαίας τινάς εικονογραφίας.

‘11 παράστασις δέν διακόπτεται ουτε ήμέραν 
ούτε νύκτα· αμα τελειώτιρ τό παριστώμενον δρα-. 
μα, έπαναλαμβάνουσιν αύτό έκ νέου ή άρχίζου.η 
σιν 2τερον, οί δέ θεαταί είσί. πάντοτε πολυάριθ
μοι καί έν ύπαίθρφ. Έκαστος τοποθετείται κατ' 
άρέσκειαν ή δπως δύναται, είς τήν κορυφήν δέν
δρου τινός ή είς τήν άκραν στέγης άναβάδην 
ίππ ισ τ ί έπί τίνος τοίχου, ή καί επάνω τών ύπο- 
βασταζόντων τό Οέατρον ίνδοκαλάμων άρ/εί νά 
βλέπωσιν είς τήν σκηνήν, καί μενουν ευχαρι
στημένοι δπου καί άν εύρεθώσι. Πίνουσιν έν τού- 
τοις, τρώγουν, καπνίζουν καί συνομιλούν μ εγα 
λοφώνως· καί άν μέν ευχαριστούνται μένουν, αν 
δέ βαρυνθώσιν άναχωρούν, διότι οι Σΐναι είς τάς 
παραστάσεις των ούτε χειροκροτούσι ποτέ, ώς οί 
Ευρωπαίοι, ούτε συρίζουσι.

Γενικώς θεωρούμενα τά θέατρα δέν χαίρουσιν 
ύπόληψινπαρά τοΐς Σίναις. Κινέζος Συγγραφεύς,

(*) Γ ο γ  κ η Γ ο γ  κ-γ ο γ κ, Σινικόν αουσικ'ον οργανον ι*  
μετάλλινης πλακο;, κρουοαίντι; ja’i  δί^αχτοφορον ράβδον ΐ -  
χ,ούαχς ιξχισ-ως. 2 . Κ .

6στις χαίρει μικράν τινα φήμην, δέν καταδέχε
τα ι ποτε νά γράψιτ; περί θεάτρου. ‘Ο Λύτοκρά- 
τωρ Ζ ν ο ύ ς  - Χ δ έ ν  ειχεν απαγορεύσει αύστη- 
ρώς είς τούς Μανδαρίνους τό νά συχνάζωσιν είς 
τά θέατρα, οί δέ αξιωματικοί ( μ α ν σ ο ύ ) ,  οΐτινες 
επεθύμουν νά παρευρεθώσιν είς παράστασίν τινα, 
έχρεώστουν νά άφαιρέσωσι πρώτον άπδ τόν πίλον 
των τούς μικρούς χρωματισμένους κωδωνίοκους ή 
θυσάνους, οΐτινες χρησιμεύουσιν ώς τά διακριτι
κά σημεία τού βαθμού των.

Λί ΚινεζικαΙ εφημερίδες συνάγουσι μετά εθνι
κού ενδιαφέροντος δ),ας τάς συνήθειας, δσαι δύ- 
νανται νά τιμήσωσι τά ήθη καί τόν χαρακτήρα 
τού έθνους, άλλ* άποφεύγουν τό νά περιγράψωσι 
δραματικήν τινα παράστασιν, ή τήν ελάχιστη ν 
νά έκθέσωσιν άλληγορίαν περί τής υποδοχής νέου 
τινός θεατρικού πονήματος, διότι ή *παράβασίς 
των αΰτη τιμωρείται υπό τής αρχής διά τών 
α  ύστηροτέρων ποινών.

‘Ρ.

ΤΟ ΑΓΧΙΝΌΤΝ ΠΛΙΔΙΟΝ.

εύ»υΐα  εινε έκ τών σπανίων εκείνων δώ- *
ρων τής φύσεως, άτινα δικαίως κινούν τόν θαυ
μασμόν ήμών. Είς πολλά ς περιστάσεις τό χάρι
σμα τούτο άποβαίνει τφόντι προτιμότερον χρυ
σίου, διότι θεωρείται πάντοτε ώς κτήμα σπάνιον 
καί περιζήτητον. Πόσην δμως έντύπωσιν προξε
νε ί ήμίν ή άρετή αΰτη, δταν βλέπομεν αύτήν 
έπανθούσαν είς τήν νεαράν καί μικράν ήλικίαν!

Πνευματώδές τ ι παιδίον ήν τό άντικείμενον τών 
επαίνων καί του θαυμασμού έν τ ιν ι συναναστροφή. 
Γέρων τις στρατιωτικός έκαμε δημοσία τήν π α . 
ρατήρησιν, δτι παιδία τοιαύτης τρυφερας ήλ ικ ί. 
ας, εχοντα τοσούτον πολύ πνεύμα, συνήθως 
χουσιν ολίγον δταν άνδρωθώσι, καί άποβαίνουσιν 
f ύήθη. Τό παιδίον, τό όποιον τόν ήκουσεν, άπήν- 
τησεν άμέσως μετά τής μεγαλιρτέρας παρρησί
ας· cc Φαίνεται, Κύριε Λοχαγέ, δτι κατά τήν 
η  αράν ήλικίαν σας ήσθε καί σείς λ ία ν  πνεύ
μα τώδηςί » ‘11 εύφυεστάτη αΰτη άπάντησις έ- 
τυχεν, ώς είκός, χειροκροτήσεων, καί έπί πολύν 
χρόνον υπήρξε τό θέμα πάσης συνομιλίας.

Τό ακόλουθον δμως άνέκδοτον άποδεικνύει ευ
φυΐ αν ,  υπερτερούσαν μεγάλως τήν άνωτέρω: 

Σελήμ δ Γ , άπαντήσας καθ’ δδόν παιδίον έρ- 
χόμενον άπό τό σχολεΐον, προσεκάλεσεν αύτό καί 
το ήρώτησε, ποιον είνε τό μάθημά του. Τδ παι
δίον, άνοιξαν το βιβλίον του, έδειξε τό μάθημά 
του, χωρίς νά γνο>ρίζτ) δτι είνε δ Σουλτάνος, δστις,

αφού ειπεν εις τό παιδίον νά άναγνώσγ, ολίγον, ί- 
οών τήν αλάνθαστον άπαγγελ ίαν , τήν άγ/ίνοιαν, 
και την οξύτητα τού πνεύματός του, τφ  έδωκεν 
εν φλωρίον. Τό παιδίον εύθύς έπέστρεψε τδ φλω- 
ρίον είς τόν Σουλτάνον, λ έ γο ν  «Δέν δύναμαι νά 
δεχθώ τδ δώρόν σου, καθότι έάν δ πατήρ μου μέ 
έρωτήστι πού ευρον τδ φλωρίον, δέν θά ήξεύρω τ ί 
νά τώ άποκριθώ. »  ‘Ο Σουλτάνος άπεκρίθη* cc Είπέ 
ότι σοι το έοωκεν είς νΛρχων. — Είνε άδύνατον, 
είπε τό παιδίον, νά τόπιστεύστρ, διότι ποιος Ά ο- 
Ζων χαρίζει εν φλωρίον; » ‘Ο Σουλτάνος έπρόσθε. 
σ ε ν  (c Είπέ δτι σοί τό έδωκεν δ Σουλτάνος·— Τό
τε μάλιστα, είπε τά παιδίον, τελείω ς δέν θά τό 
πιστεύσ^.— Διατί; ήρώτησεν ό Σουλτάνος.—Διό
τ ι, άπεκρίθη τό παιδίον, οι Σουλτάνοι οέν χαρί
ζουν Εν φλωρίον, χαρίζουν πολλά· ώστε τδ φλω
ρίον, τό όποιον μοί δίδεις, έάν 'ξνε δώρον ένόςΆ ρ- 
χοντος, είνε πολύ· έάν δέ ^νε δώρον ένός Σουλ
τάνου, είνε ολίγον. Έ νεκα τούτου λάβε τδ φλω
ρίον σου όπίσω. »

Θαυμάσας δ Σουλτάνος τήν φρόνιμον άπόκρισιν 
καί τήν εύτολμίαν τού παιδίου, είς αύτό μέν έχο- 
ρήγησε μεγάλην ποσότητα φλωρίων, προσκαλε- 
σάμενος δέ τόν πατέρα, έζήτησε παρ’ αύτου τό 
παιδίον, τδ όποιον παρέλαβεν είς τό παλάτιον, 
διορίσας διδασκάλους διά τήν έκπαίδευσίν του· 
άφού δέ έξεπαιδεύθη αρκετά καί ήλικιώθ/), τδ έ- 
τίμησε μέ βαθμούς μεγάλους, τιμήσας ταύτο
χρόνως καί τόν πατέρα του μέ βαθμόν άνάλογον 
τής Ικανότητός του.

* ¥

ΙΒΑΝ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ.

βίος τού πρώτου τούτου τών Κζάρων εί- 
ν$ πασίγνωστος.

01 Ιστορικοί τόν παρέοαλλον εναλλάξ πρός 
τόν Νέρωνα, τόν Καλιγούλαν καί τόν ‘Ιίλιογά- 
βαλον, ά λλ ’ ήμεΐς νομίζομεν δτι ύπήρξεν άνώ- 
τερος αύτών κατά τήν σκληρότητα ώς καί κατά 
τά προτερήματα. Καί τφόντι, ποτέ μονάρχης δέν 
ήνιοσε πλειοτέραν άπανθρωπίαν καί ωμότητα πρός 
σύνεσιν καί εμπειρίαν υ π ε ρ τ ερ ο ύ σ α ν  παν μέτοον. 
Λέγουσιν δτι δ ‘Ιίλιογάβαλος έκαμε τόν ίππον 
του Συγκλητικόν ά λλ1 ό Ίβάν διεμέλισεν είς 
τέσσαρα έλέφαντα, διότι δέν ήθέλησε νά γονα
τιστή έμπροσθεν του.

Τδ αίμα, τδ όποιον έχυσε καθ’ δλον τδ είκοσι· 
τετραετές διάστημα τής βασιλείας του, τό δη- 
λητήριον, μέ τό όποιον έπότισεν άνδρας καί γ υ -
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ναΐκας άναμίξ, α ί κεφαλαί, τάς όποιας κατέβαλε 
καί α! έξορίαι, &ς ύπέγραψεν, άριθμητικώς είσίν 
άκαταλόγιστοι. Ά παυδ$ ό βουλόμενος νά αριθμή
σω μίαν πρός μίαν τάς άνοσιουργίας του, ώς ε 
πίσης ό Οέλων νά έκΟέσιρ δλας τάς μεγάλας πρά
ξεις, &ς έξετέλεσεν όπως προπαρασκευάσω τήν 
φοβέραν Iσ'/υν του αχανούς εκείνου ‘Ρωσσικού 
Κράτους, τό όποιον αύτό καθ’ εαυτό είνε μεγαλή- 
τερον συμπάσης τής Εύρώπης.

‘Ο εύγλωττος καί άμερόληπτος Ιστορικός τής 
βασιλείας του Ίβάν, ό Καραμζΐνος, δέν ήδυνήΟη 
άλλως νά γνωστοποιήσω ήμιν τά εγκλήματα του 
ήρωος τούτου, είμή εκθέτων αύτά κατά έποχάς. 
Ουτω λοιπόν άναγινώσκομεν είς τήν Ιστορίαν 
του: <r Τετάρτη εποχή τών σφαγών τού Ίβάν, 
ή τρομερωτέρα πασών. »"Ολαι δέ αί έποχαί αυται, 
ακριβώς αριθμούμε να ι, φΟάνουσι μέχρι τών εξ!

Τό προανάκρουσμα μιας τών εποχών τούτων, 
έκάστη τών οποίων δέν έχει ήλικίαν μικροτέραν 
τών δύο ή τριών ετών άνευ διακοπής, εινε ή σφα
γή  τού πρωτοτόκου αύτού υίού, ον έλάτοευε, 
και τόν όποιον έφόνευσεν είς στιγμ ια ίαν παρα
φοράν τού θυμού του ! . . . .

‘ 11 τετάρτη εποχή, ή τρομερωτέρα κατά τόν 
Καραμζΐνον, άρχεται άπό τής δηλητηριάσεως τού 
έξαδέλφου του ΙΙρίγκηπος Βλαδίμηρου. Είχε θέ
σει ύπό τάς διαταγάς αύτού στρατόν πολυάριθ
μον διά νά ύπερασπισΟω το Άστραχάνιον. ‘Ο 
Πρίγκηψ άνεχο>ρησε μετά τών δύο τέκνων του 
και τής γυναικόςτου, τής ωραίας καί ύπομονη- 
τικής Εύδοξίας· μόλις δμως έφΟασεν ε’ιςΚόστρο- 
μα, και έκεί προσκαλείται ύπό τού Κζάρου δι’ 
έκτακτου επιστολής, πλήρους φιλικών διαβεβαιώ
σεων. ‘Ο Ίβάν εύρίσκετο είς πένθος διά τόν θά
νατον τής δευτέρας συζύγου του, τής Λύτοκρα. 
τορίσσης Μαρίας, ή τις, διά νά μή μακρηγορώ, 
μεν, είχεν ύποβληΟή είς βίαιον θάνατον, ώς ά
πέΟανε καί ή πρώτη του σύζυγος, και ώς έμελ
λαν νά άποΟάνωσι και αί άλλαι τρεις, α ιτινες 
τάς διεδέχθησαν.

‘Ο Βλαδίμηρος ύπέΟεσεν δτι ή λύπη καί ή 
μοναξια, ατινα έπεβάρυνον τόν Κζάρον, ήσαν τά 
μόνα α ίτ ια , δι’ & τόν προσεκάλει παρ* έαυτώ. 
^?έχει λοιπόν μεΟ ολης τής οίκογενείας του καί 
σταματά είς Στετΐνον, τρία βέρστια μακράν τού 
Άλεξανδρόβσκη, δπου διέμενεν ό έξάδελφός του. 
Πλήν μόλις έπέζευσε, καί άμέσως Σ τ ρ ε λ  ί τ  σ α ι 
( ) συνέλαβον αύτόν μετά τής γυναικός καί τών

Ο  SlrclitZ, τχγιχ* α*ακτον ιν ^ω ισ ίχ , ώς οί Γιαννίτσχροι 
του 00ω|[Α*ν ι^ 5  Κ? ίτ?υς, *ι*λυΟ«ν Μ  του Μ^άλου Πβτρου ™ 
1°'*· * 2. Μ. ‘

τέκνων του, καί τόν ώδήγησαν είς πανδοχείο ν 
τ ι ,  δπου έντός ολίγου παρουσιάσΟη ενώπιον το μ 
όΊβάν. Έ κεΐ ούτιδανόςτις μισθωτός κατηγόρησε 
τόν Βλαδίμηρον δτι άπεπειράθη νά φαρμακεύσιρ 
τόν Κζάρον.

Μόλις συνετάχΟη ή κατηγορία, καί άμέσως ό 
Ιβάν, £ίπτω ν άγριου ταύρου βλέμματα έπί τού 
Πρίγκηπος και τής πρό αύτού ύποκλινομένης οί- 
κογενείας του, κράζει μέ βροντεράν φωνήν: <t llpo- 
δόται, μέ ήτοιμάσατε δηλητήριον ! πολύ καλά,
θέλετε τό δοκιμάσει! .

ΙΙάραυτα έφέρΟησαν ποτήρια, πλήρη τού όλε. 
Ορίου ποτού, και μετά τινας στιγμάς ό Κζάρο ς 
έχόρτασε τό κατά τού έξαδέλφου του μισός του— 
μίσος διατηρούμενον έπί δεκαπέντε δλα έτη, — 
βλέπων τό σώμά του συστρεφόμενον δεινώς είς 
σπασμούς άγωνίας, κατά τοσούτον τρομεράς, κα
θόσον ή γυνή και τά τέκνα του, Ορηνωδώς όλολύ^ 
ζοντα, ύπέφερον τάς αύτάς βασάνους!

Μεταβαίνομεν εις τήν έκτην εποχήν τών εγ 
κλημάτων του.

‘Ο Ίβάν, γεγηρακώς καί λίαν έξησΟενημένος, 
αισθάνεται προσεγγίζον τό τέλος του. Οί άστρο. 
λόγοι άπό τίνος έταύτισαν τήν προσεγγίζουσαν 
εποχήν τού θανάτου του μέ τήν έμφάνισιν πυρό. 
εντος κομήτου, σύροντος οπισΟέν του ουράν με
γάλην έν ειδει σταυρού. Λί τύψεις τού συνειδό- 
τος κατατρώγουσιν αύτόν, διότι συχνότατα αί 
έκτεταμέναι στοαί τού Κρεμλίνου άντηχούσιν άπό 
τά ονόματα τών θυμάτων του, ατινα ψιθυρίζει ό 
ίδιος άνησύχως. Ίσως ύπολάβει τ ις δτι διενοεΐτο 
νά (bi'fOrj τ^(* άγκάλας τής σωτηρίου θρη
σκείας καί νά μετανοήσω* πολλού γε καί δει! 
Είνε άληΟές δτι τά παρελθόντα έγκλήματάτου 
άνέξεον τάς ενδομύχους βασάνους του, πλήν το ι. 
αύτη ήτο ήαίματηρά φύσις τού Ίβάν, ώστε παρ’ 
αύτφ τό έγκλημα ούδέν άλλο εύρισκεν αντιφάρ
μακο ν είμή τό έγκλημα. ‘ II ύποτιΟεμένη λοιπόν 
μετάνοια του ούοέν άλλο ήτο, ή αύξησις τών ε γ 
κλημάτων, τών τιμωριών καί τών βασάνων· και 
επειδή παν δ,τι μέγα ήρίΟμει ή Λύλή κατεστρά. 
φη ύπό τόν αιματηρόν πέλεκύν του ή έξωρίσθη, 
έστρεψε πλέον τήν προσοχήν του είς τάς παρα. 
μικροτέρας τού λαού τάξεις, καί μεταξύ τών ά
σημων εύπατριδών έζήτει πλέον τό Ούμά του.

‘Ο Ιστορικός, τόν όποιον άνωτέρω άνεφέραμεν, 
λέγε ι τωόντι δτι ή τελευτα ία  εποχή τών εγκλη
μάτων τού Ίβάν δέν ύπολείπεται ούδεμιάς άλ
λης, είμή μόνον καθότι είνε ήττον γνωστή ένε
κα τής άσημότητος τών δυστυχών, οΐτινες έπ ι- 
πτον ύπό τήν οργήν τού λυσσασμένου Κζάρου. 
Έ ν τούτοις, επέστη ή τελευτα ία  ήμέρα τού α ί-
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μοβόρου τούτου τυράννου. ‘Ο Ίβάν εύρίσκεται είς 
τό Κρεμλΐνον, περιεστοιχισμένος ύπό τής Αύλής 
του· οί Ιερείς του δέονται ύπέρ αύτού πρός τόν 
Θεόν, πλησίον του δέϊστατα ί ή νύμφη του, ή σύ
ζυγος τού Κζαρίδου Φαίδορος. Δυστυχής τις δη
λητηριασμένος αγωνιώ πρό τών ποδών του, καί 
παρέκει έτερος κενώνει τήν όλεθρίαν φιάλην, ενώ 
τρίτος τις φέρεται ύπό τού δημίου είς τήν άγχόνην.

c: Κζάρε ! κράζει ό τελευταίος, ή ώρα σου έ- 
σήμανεν ώς ή ίοική μου! Ίδέ τόν κομήτην, ά . 
κτινοβολούντα έν τφ  ούρανφ! . . .  »

Μετά τινα λεπτά ή βασιλεία τού Ίβάν ήρίΟμει 
νέον θύμα, τό τελευταΐόν της, διότι ό Κζάρος ά . 
πέΟνησκε τήν επαύριον. . . .  καί διά ποιου θανά
του! «Τήν στιγμήν καΟ’ήν έξέπνεε, (18 Μαρτίου 
1584) λέγει ό Καραμζΐνος, ή νύμφη του, ή σύ
ζυγος τού Φαίδορος, πλησιάσασα είς τήν κλίνην 
τού έτοιμοθανάτου διά νά τφ  παράσχω τρυφεράς 
τινας καί παρηγόρους θωπείας, όπισΟοδρόμησεν 
ύπό φρίκης καί άπεσύρΟη έντρομος καί έκπεπληγ. 
μένη διά τήν τρομεράν δψιν καί τήν άνυπόφορον 
δυσο)δίαν τού άγωνιώντος ! »

’Ίσως ύπολάβει τ ις  δτι μετά τοσούτο πλήθος 
παρανομιών καί εγκλημάτων, συσσωρευΟέντων καί 
δ.αδεχΟέντων άλληλα έν διαστήματι τών είκοσι, 
τεσσάρων ετών τής βασιλείας Ίβάν τού Τρομε
ρού, ό ‘Ρωσσικός λαός ύπεδέχθη διά κραυγών 
χαράς τήν νέαν είδησιν τού θανάτου του. Ά λλά 
τό εναντίον μάλιστα συνέβη· δταν ό μέγας κώ
δων τού Κρεμλίνου έκοινοποίησε τήν σπουδαίαν 
άγγελ ίαν δτι δ Κζάρος δέν υπήρχε πλέον έν 
τοΐς ζώσιν, ό λαός άφήκε λυπηράς κραυγάς, καί 
διαρκούσης τής επικήδειου αύτού πομπής, ήτις 
έγένετο έν τφ  ναώ τού ‘Αγίου Μιχαήλ, έβλεπέ 
τις πάντας άνεξαιρέτως άναλυομένους είς δάκρυα.

Αίτιον τής διαγωγής των ταύτης ήτο, πρώ
τον μέν διότι έφοβούντο τήν άδυναμίαν τού δια
δόχου του Φαίδορος, καί άκολούθως διότι, δσον 
άσπλαγχνος καί άν ήτο ό ζυγός τού άποβιώσαν- 
τος Κζάρου, έκαστος ύπέφερεν αύτόν άγογγύ- 
στως, διότι έγνώριζεν δτι τό άναγεννώμενον 
‘Ρωσσικόν Κράτος είχεν άνάγκην σιδηρού σκή
πτρου, δπερ νά κατασυντρίβω καί νά καταβάλλω 
εκείνον, δστις άπεπειράτο νά επαναστατήσω» 

‘Ιστορικοί τινες, θέλοντες νά κολάσωσι τάς 
σκληρότητας τού Ίβάν, ή μάλλον νά δικαιολογή- 
σωσιν αύτάς, άναφέρουσι φατρίας στασιαστικάς, 
τάς όποιας ό Κζάρος κατέστρεψε· πλήν, κατά τά 
‘Ρωσσικά Χρονικά καί δλας τάς αύΟεντικάς πή
γα*, τάς όποίας ό Καραμζΐνος συνέλεξεν, αί φα- 
τρίαι αύται δέν ύπήρχον είμή μόνον έν τ/j τε- 
ταοανμέντ, φαντασία τού Ίβάν.» I I 4* I ·

Πλήν μάτην ζητεί τις δικαιολογίας τών ε γ 
κλημάτων τού Κζάρου Ί β ά ν  ούδεμία άποχρώσα 
ούναται δοΟήναι, καί ό χαρακτήρ τού τυράννου 
τούτου εμενε διά τούς μεταγενεστέρους δ,τι ήτο 
καί διά τούς συγχρόνους του, τουτέστιν α ίν ιγμ α .

Τί ς δύναται, παραδείγματος χάριν, νά π ισ τεύ - 
στρ δτι ή εξής επιστολή, άπευΟυνΟεΐσα είς Γου- 
ρίαν, επίσκοπον τού Καζάν, είνε ίδική του;

α: Τάς καρδίας των χρεωστούν νά καλλιεργώ , 
α: σιν οί ευσεβείς, καί όχι τήν γ ή ν  ούτε σίτον, 
cc πρέπει νά σπείρωσιν, άλλά τόν θειον λόγον. 
«  Κληρονομιά των πρέπει νά τρνε ή ούράνιος βα . 
oc σι λεία , καί όχι αΐχώραι τής γής. Πολλοί τών 
«Ε πισκόπων μου σκέπτονται μάλλον διά τά άτο. 
α: μ ικάτων άγαθά, παρά διά τήν Εκκλησίαν. »

Είς αύτόν επίσης άποδίδεται καί πληθύς νο
μοθεσιών, είς τήν σύνταξιν τών όποίων έβασ ί. 
λευε τοσούτον βαθύτατον αίσθημα δικαιοσύνης, 
άγαΟότητος καί μεγαλείου, ώστε, δσον αύστη- 
ρός Ιστορικός καί αν ήΟελεν είσΟαί τ ις ,, διστά
ζει πριν ή άποφασίσω νά ;*>ίψω τό άνάΟεμα έπί 
τής επαράτου μνήμης τού πρώτου τούτου τών 
Κζάρων. ‘Οποΐαι αντιθέσεις, πρός Θεού! ήτο ό 
έσχαυος έγκληματίας, καί έντοσούτφ έξέδωκεκώ- 
δηκα πλήρη σοφίας καί εύΟύτητος! ήτο είς άκρον 
δειλός είς τό πεδίον τής μάχης, καί δμως έγ - 
κατέλειπδ στρατόν ισχυρόν ! ήτο fτύραννος, καί 
δμως ήγαπάτο!

Παρατηρήσατε δτι μέχρι τής σήμερον ακόμη ή 
φήμη τού Ίβάν έπέζησε πλειότερον τής άνα- 
μνήσεως τών εγκλημάτων του είς τήν μνήμην 
τού ‘Ρωσσικού λαού. ‘Ο λόγος τούτου είνε οτι, 
επειδή διά τούς μεταγενεστέρους έπαυσαν π λ έ
ον οί στεναγμοί τών πασχόντων, τά δέ θύματα 
μετεβλήθησαν είς κόνιν, νέα συμβεβηκότα παρέ- 
δωκαν είς λήθην τάς άρχαίας αίματηράς παραδό
σεις, καί αί μαρτυρίαι τών άνηκούστων έγκλη . 
μάτων τού Ίβάν έμεινον κεχωσμέναι είς τά άρ. 
χεΐα , ένώ τό όνομά του οιετηρήθη έπ ί κεφαλής 
τού ποινικού κώδηκος. Καί έπειδή τό Καζάν, τό 
Άστραχάνιον καί ή Σιβηρία ήσαν οί ζώντες μάρ
τυρες τών κατακτήσεών του, οί ‘Ρώσσοι δεν ή
δύναντο νά πράξωσιν άλλως, είμή νά £ίψωσιν έκ 
τού ονόματος του τό έπίΟ.ετον τού τυράννου, τό 
όποιον οί σύγχρονοί του τφ  έ'δωκαν, καί νά τόν 
σεβασΟώσιν ώς τόν δημιουργόν τού μεγαλείου 
καί τού έξευγενισμού των.

Καί δμως ή ιστορία δέν συγχωρεΐ ποτέ ώς 
οί λαοί· διό καί δικαίως παρέδωκεν είς τό ανά
θεμα τήν μνήμην Ί ίά ν  τού Τρομερού!

,ρ



SYSIMIRT.l.
ΚΟΙΝΟΝ TO Mil ΔΑΝΕΙΖΕΙΝ. — ‘Η σοφία 

δλων γενικώς τών εθνών άπεφάνΟη δμογνωμόνως 
ότι οέν πρέπει νά δανείζω τ».ς το άργύριόν του. 
Οι Γάλλοι έχουν διά τήν ύπόΟεσιν ταύτην δύο 
καταλλήλους παροιμίας: <c Φίλος μου δταν σέ 5α. 
νείζω , και εχθρός μου δταν Οά μέ τά έπιστρέ- 
ψτ,ς· d και, <c Εις τδ δάνεισμα Θεός, και εις τδ 
άπόδομα διάβολος. » 01 "Αγγλοι λέγουν: <t "Οστις 
δανείζει τδ άργύριόν του εις τον φίλον του, χάνει 
και τά δυο· »  τουτίστι, και τον φίλον και τά 
χρήματα. 01 ‘Ισπανοί εκφράζονται περι τούτου 
ήττον αδελφικώς: cc Δανειστής, σκολοπιστής. » 
01 Αμερικανοί λέγουν ορθότατα :<c Τά χρήματα, 
τά δποΐα δανείζομεν, άναχωρούσι μέν γελώντα 
έπιστρέφουσι δέ κλαίοντα. »  Τέλος τά ’Ασιανά 
έθνη πλείστας έχουσιν έπι τής ύποΟέσεως ταύτης 
παροιμίας, ώς cc ‘Π φιλία μετρεΐται μέ τόν στα
τήρα, ή δέ ληψοδοσία μέ τόν κόκκον »  και «Με
τά του φίλου σου φάγε, π ιε , διασκέοασον, πλήν 
μήν έπιχειρισΟ^ς ποτέ ληψοδοσίας, »  κτλ.

Καί δμως πόσον παρεξηγήΟη ή ιδέα αυτη, λη- 
φΟεΐσα είς γενικήν χρήσιν ύπό πολλών, καί κα- 
ταντήσασα τον άνθρωπον άκοινώνητον καί μι
σάνθρωπον! Διηγούνται δτι, ούδείς πλούσιος προ- 
ήγαγε τήν σκληρότητα και το γλίσχρον μέχρι 
τοσούτου βαθμού, δσον δ ιατρός Γροσσύ. Εις τών 
φίλων του, έλΟών ποτέ παρ’αύτφ, τόν παρεκάλει 
νά τώ δανείσ^ μικράν ποσότητα χρημάτων, καί 
επειδή τόν έβλεπεν ά κ α μ π τ ο ν ,  άπεφάσισε νά τώ 
οώσ^ ώς ένέχυρον τό χρυσού ν ώρολόγιόν του.
— cc Φίλε μου, άπήντησεν 4 σκληοοκάρδιος ια 
τρός, καί αυτός δ "Αγιος Πέτρος άκόμη αν κατέ- 
βαινεν άπό τόν ούρανον, ζητών με δανεικάς δέκα 
πιστόλας, και μοί έδιδεν ώς ένέχυρον τάς κλεΐς 
τοΰ παραοείσου, πάλιν δέν ήθελα τόν δανείσει 
ούτε οβολόν! »

ΩΡΑΙ0ΤΙ1Σ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙΙΟΝΙΛ. — ‘Ο Σωκράτης 
ελεγεν οτι ή ώραιότης εΐνε βραχεία τυραννία.
— ‘θ ' Ιΐλάτων ώνόμαζεν αύτήν προνόμιον τής 
φύσεως. — ‘Ο θεόφραστος τήν άπεκάλει άλα
λον ευγλω ττίαν. — *0 Διογένης έκάλει τήν ω 
ραιότητα καλλίστην σύστασιν. — ‘Ο Θεόκοιτος 
έλεγεν οτι εινε δφις κεκρυμμένος ύπό τά άνθη.
— ‘Ο Βίων έλεγεν δτι είνε άγαΟόν, τό όποιον δέν 
ανήκει είς ήμάς. Μόνη δέ ή γνώμη τού φιλοσόφου 
τούτον συμφο)νεί μέ τήν ιδέαν εύαισΟήτου τινός, 
δστις τήν άπεκάλεσε δώρον θειον καί ουράνιον.

Έάν μέ έρωτήσετε, λ έγε ι δ Κίμμερμαν, ποιον 
είνε τό κληρονομικόν αμάρτημα τής άνΟρωπίνης 
φύσεως, φαντάζεσΟε δτι Οά εΐπω  ή ύπερηφάνεια, 
ή πολυτέλεια, ή φιλοδοξία ή ή φ ιλαυτία ; Ούχί, 
άλλά Οά είπω , ή οκνηρία. "Οστις εΐνε αμελής καί 
οκνηρός, έχει πάντα τά λοιπά ελαττώματα· ά
νευ νοητική; εργασίας, παν καλόν έν τώ άνΟρώπω 
άπόλλυται. Καθώς δέ ή οκνηρία εινε μήτηρ πάν
των τών κακών, οΰτο)ς άπ1 εναντίας ή φιλοπο- 
νία είνε ή πηγή τών επ ιγείω ν αγαθών. ‘Η εργα
σία είνε δ αιώνιος φύλαξ τής αρετής έν τώ κο
σμώ τούτω, διά τούτο καί δ θείος ’Απόστολος 
καταδικάζει τόν αργόν είς άσιτίαν, τουτέστιν εις 
θάνατον, γνωμοδοτών <t Άργος μή έσΟιέτω. »

ΣΓΜΒΟΑΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΑΡΣΕΝΙΟΓ ΟΤΣΙΕ.
— ‘II μεγαλτρτέρα έπανάστασις εΐνε ή του νοός.
— ‘Π γυνή  εΐνε τό ύπέρτερον καί έντελέστε- 

ρον πλάσμα τής δημιουργίας, πλήν τούτο δέν 
τήν εμποδίζει τού νά *ξνε πεπροικισμένη καί διά 
τών μεγαλτ,τέρων αρετών ώς καί διά τών μ εγα 
λύτερων επίσης κακιών εΐνε άγγελος ή δαίμων, 
κυρία ή αιχμάλωτος, αγία  ή άνοσία.

— ‘II αδυναμία μόνη κάμνει τήν δύναμιν τής 
γυναικός.

— Οί όρκοι τής γυναικός εΐνε γεγραμμένοι 
έπί τής άμμου, καί είς τόν έλάχιστον άνεμον 
καταστρέ^ονται.

— ‘11 άνάμνησις εΐνε τό άνθος, δπερ Οά άνεύ- 
ρητε είς τάς σελίδας τής βίβλου τής ζωής σας· 
καί είτε μαραμένον ε ίτε  ξ',ραΟέν, σας φαίνεται 
τούτο πάντοτε νέον καί τόσω εύοσμον, ώς ήτο 
τήν ήμέραν καθ’ ήν τό έλάβετε.

— ‘Υπάρχει τ ι ^ητορικώτερον τής Ρητορικής 
• · . . ή σιωπή.

— ‘Ο χορός εΐνε τδ πεδίον τής μάχης τού έ
ρωτος.

— Τότε μόνον δ γάμος γ ίνετα ι έπιτυχής, δ
ταν δ άνήρ ·ζνε κωφός ή δέ γυνή άόμματος.

— Είς μέν τήν γυναίκα ό έρως εΐνε ή περι - 
έργεια, είς δέ τόν άνδρα αυτός δ ερως.

— ‘Ο εοως εΐνε λακωνικός καί δέν άγαπα τάς 
σχοινοτενείς φράσεις· τρεις γραμμαί, τρεις λ έ 
ξεις, τρεις έπιστολαί τόν άρκούσιν.

— Οί οφθαλμοί είσ ίν οΐ ^ητορικώτεροι διεο- 
μηνεΐς τής καρδίας· τδ στόμα ένίοτε εξηγείται 
κακώς, διότι δ έρως χάνει πάντοτε είς τήν με-
ταφρασιν.

— ‘Π γυνή δέν ήξεύρει τον λόγον, διά τον 
δποΐον άγαπ$.

ΑΓΕΛΑΔΑ, ΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ
συντροφευσασαι μέ ΛΕΟΝΤΑ.

Τω καιοω εκεινω, λέγουν, δτι μία Άγελά$α, 
μ·.α Αιγίδα και ή τρίτη μια ’ςα£ελφη των Άμνά£α 
χ’ ένας Αεων, ο στις ήτον ήγεμών τής έπαρ^ίας, 
ίκχμαν τ^ τεσσαρά των μεταξύ το>ν συντροφιάν

μέ τοιαύτην συμφο>νίαν* 
ν* μοιράζονται εξίσου τυ/ον κε'ρδος και ζημίας.

. Εις τα οίκτυα της Αίγας ’πιάσΟηκε ε’να Ελάφι*

καί τήν προιτην των μερίοιυν καΟό βασιλεύ; έπηρε-

^ il Αΰτη εΤνε ι£ική μου,
“  είπε και 6 λόγος είνε, καθώς λε'γ’ ή λογική μου,
“  ίτ ι  είμαι ενας Λεων κ1 έ; υμών καθείς Οπείκει.
“  ‘ Π δεύτερα κατα νόμον εις εμέ κι’ αυτη ανήκει, 
u  καί δ νόμος αύτος εΤνε, τό ήξεύρετε καθείς σας,

4‘ νόμοςτου ϊσχυροτε'ρου' 
t (  καΟο  ο ί  άνορειοτερου,

* ( καί τήν τρίτην, σας τό λεγο), μή μου άρνηΟνί κανείς σαςΙ 
Έ&ν £* εις τήν τετάρτην άπό σας κανείς εγγίσν),

4 4 εύΟυς Οελωτδν ξεσκίσει! ,,
ί ι

‘Ερδίκος δ Δ', άπαντήσας ήμέραν τινά έντός 
τών άνακτόρων άνθρωπον, τον οποίον δέν έγνώ- 
ριζε, τόν ήρώτησεν είς ποίον άνήκεν.— cc ’Ανήκω 
είς έμαυτόν! > άπεκρίΟη αμέσως i  άνθρωπος ούτος. 
— α;Φίλε μου, τώ άπήντησεν δ βασιλεύς, έχετε 
ένόητον δεσπότην. *

«!'Ποία διαφορά ύπάρχει μεταξύ ωρολογίου καί 
έμου; »  ήρώτησε Κυρία τις νέον άξιωματικόν.— 
cc Κυρία, άπεκρίΟη ουτος, τδ ώρολόγιον δεικνύιι 
τάς ώρας, τάς όποιας λησμονεί τις πλησίον σας.»

"Ανβρωπός τ ις ήγάπα πολύ τόν οίνον, ά λλ ’ εΰ- 
ρισκεν έν αύτώ δύο κακάς ίο.ότητας: α: Έάν Βάλω 
νερδν μέσα, έλ εγε , τόν χαλνώ· αν οέν βάλω, μέ 
χαλν^· d

Κάρολος δ Ef, δστις ώμίλει έπιτροχάδην πολ- 
λάς Εύρωπαϊκάς γλώσσας, έσυνείΟ.ζε νά λέγτρ δτι 
πρέπει νά δμιλώμεν τά ‘ Ισπανικά μέ τούς θεούς, 
τά ’Ιταλικά μέ τούς φίλους μας, τά Γαλλικά μέ 
τούς γνωρίμους μας, τά Γερμανικά μέ τούς στρα. 
τιώτας, τά 'Α γγλικά μέ τάς χήνας, τά Ούγγρικά 
μέ τούς ίππους καί τά Βοεμικά μέ τον διάβολον.

<£ Τόσον όγλίγωρα έτρεχα, έλεγρ Γασκόνος τις 
έπιστρέφων άπό φιλάνθρωπον τινα πράξιν, ώστε 
καί αύτός δ φύλαξ άγγελός μου κατεκουράσΟη 
νά μέ ακολουθεί »

Μεγάλη τις Κυρία, έρωτηθεΐσα πού ίτο  κεκρυμ
μένος δ σύζυγός της, δστις έλαβε μέρος ένεργόν 
είς μεγάλην συνωμοσίαν, άπεκρίΟη Οαρ^αλέως δτι 
αυτή τόν έκρυψεν. ‘ II έξομολόγησις αΰτη έφερεν 
αύτήν ενώπιον τού ]3ασιλέο)ς, δστις τ/ί είπεν δτι 
ούδέν άλλο μέσον ήδύνατο νά τήν σώσ$ άπό τάς 
βασάνους, ή νά όμολογήσ^ πού ήτο κεκρυμμένος 4 
σύζυγός της. «Τόν έκρυψα εντός τής καρδίας μου}» 
άπήντησεν άφόβως ή νεαρά γυνή , ή δέ έξοχος 
αΰτη άπάντησις κατέΟελξε τούς εχθρούς της.

’Οκνηρός τις, ,έρωτηΟείς διατί έμενε πολύν και
ρόν έπί τής κλίνης, c Είμαι ένη σχολή μένος, ά
πεκρίΟη, είς συμβούλιον πασαν πρωίαν. ‘Η μέν 
φιλοπονία μέ συμβουλεύει νά σηκωθώ, ή δέ άρ- 
γ ία  νά κείμαι ήσυχος· έως ού δέ άκούσω τά δι-- 
καιολογήματα άμφοτέρων τών μερών καί λ ά ίγ  
πέρας ή δίκη αΰτη, τό γεύμα εΐνε έτοιμον. Λ

Πόλις τ ις λ ίαν πτωχή έδανείσΟη αρκετήν πο
σότητα χρημάτων, απερ έξώδευσεν είς έορτάς καί 
φωτοχυσίας έπί τής έκείΟεν διαβάσεως τοΰ *Ι1γε- 
μόνος της. Έκπλαγέντοςδέ αύτού διά τούτο, « Δέν 
έκαμεν άλλο ή δ,τι έχρεώστει, είπεν αύλικός τις. 
—Τούτο εΐνε αληθές, άπεκρίΟη έτερος, άλλ ’ δ,τι 
έκαμε τδ χρεωστεί. »



πολ 
μέσ
•U το ξίφος τούτο; » άκριβά ο τον είς τούς άλλους» διότι, είμαι φίλος. »  

‘Ο έμπορος άπεκρίθη: cc Κύριε, πρέπει νά κερδί-
t o * » ! » *  _άπ67ού! ? ί λ » ς μ « ,  « t in o U / lj .1
Ι , ϋ , . τ ρ α γ ώ ν  . r T O ?T « to , .·ι«ίλβ* « . * -  ! " «  Μν “ Τε ε«  "  . ?γ « « ν · « μ » < · »
 r. . «.’—λ *·λ το 1J Δυ» I

επί
τα/ου, και είς αύτό άκόμη το δωμάτιον του Δυ-
6ουά. Έκεί δέ, ίδών έπί τραπέζης ζεύγος όμμα-1 Έ νφ Γασκόνος τις άπήγετο εις τήν άγχόνην, ά -  
τοοχλίω;, ελαβεν αύτά αμέσως, λ έ γ ω ν  cc "Ας ΐ -  παντήσασα αύτόν γυνή  γνώριμος, τον ήρώτησεν

του, καί έν αύτώ περιείχετο πομπώοες εγκωμιον 
τού Μονάρχου τούτου καί του πρωθυϊεουργοΰ του 
Δουκός Δέ Σουασώλ. ‘ II Μεγαλειότης του, £ιψας 
ταχέως τά όμματοοάλια, έκραξεν· cc Ά λ λ ’ αυτά 
εινε πολύ χειρότερα τών Ιδικών μου, οιοτι μ εγε- 
Ούνουσιν υπέρ τό δέον τά πράγματα! d

’Αξιωματικός Γατκόνος, πορευόμενος είς μάχην, 
αφού άπεχαιρέτισε τήν ερωμένην του, επέστρεψε 
παρ’ έλπίδα τήν ακόλουθον ήμέραν είς τόν οΐκόν 
της διά νά τήν ίδ·ξ. — «: Πώς! φ ίλτατέ μου, τω
είπεν αύτη, άκόμ*η εισΟε έδώ, ένώ έγώ σάς ένό- ,

ν* »·> » ν  ι  , Ποιος ειδε ψχρι ’ς το βουνό κχ\ Οχλασσα σπαρμένη:μιζον ΤιΟη εις το πεοιον της μα/η ς «μετά των συ-1 % / Τ7 ‘ \ \> » * / Γ» * _ , L 7  , , I ποιος εοε κορη εύμορφη και κλέφτικα νουμενη;
στρατιωτών σας; — Και πώς θέλεις νά ποάξωΙ , Ν , y* ' e , ̂ ‘ χ , , , , t *%»». I ΛιοΟεκα χρονους εκαμίν αρματωλος και κλέφτη*·-
οιαφορετικα, γυ/η μου. αντειπεν εκείνος· η οοςα |κανεΙς δέν τήνέγνώρισε πως ήτον ή Διαμάντω. 
έθεσε τους χαλινούς εις το; ίππον μου, άλλ ό I £0ρτή κα  ̂^  λαμπρήν ήμέρχ 

ερως τους άφηρεσε! »  I’βγήκαν ν& πχίςουντό σπαθί, ν3ι ρίξουν τό λιθάρι*
Iκι* Hr,ως έπαιζαν τό σπαθί κ έριχναν τό λιθάρι, 

Λουδοβίκος ό ΙΑ' ά σ τε ίζ ε το  π ο λύ  σ π α ν ίω ς , δ ιά  τό θηλύκι της κι’ έφάνη το βυζί της.

ΚΟΡΗ ΑΡΜΑΤΟΛΟΣ.

•α ς ύπήκουσεν α μ έσ ω ς,»  έπ α νέλα β εν  ό Λουδοβίκος. | “ 7 ®6^*>ψυχογυΐός, βαρυχ voc μέ πλουτίσης
_ _ 1 * Υι*  ν® ΡαΤΓώ τ0 δχμχσκι και το /ρυσο τουφέκι,

ulOv' θέλω σε νυνχϊκά ίχου καί ν& ιΛ πΊοης άνδρχ. ,,

ψας τό αύγόν άπό του παραθύρου, « Ιδού, έκρα
ξε, μέγας θόρυβος δι’ εν αύγόν! »

‘Ο Κ. Δέ Φερών, προσβληθείς ύπόληστών τήν 
πέμπτην ώραν τής Ισπέρας, τοΐς είπε · «Κύριοι, 
πολυ ενωρίς ανοίξατε τό κατάστημά σας σήμερον.

Ο ΚΥΝΗΓΟΣ.

Τό διπλό μου τουφέκι ’ς τό χέρι 
κι’ 6 πιστός μου 6 Λέων μαζή> 

δεν δωτώ που ή τύχη μέ φέρε», 
το κυνήγί μου πάντα να !

Ε Π Τ . 4  Λ Ο  Φ Α Σ  1 4 3
Πριν τ αστερία ακόμη να σβύσουν 

ς το σκοτάδι μονάχος γυρνώ, 
πριν τ αηδόνια ακόμη ’ςυπνίσουν 

τήν αυγήν έγώ πρώτος υμνώ.

’Σ του Βουνου ’ςταΐς λακκίαΐς και ’ς τ’ αμπέλια 
σε νερα άπό κρύα πηγή,

’σ&ν κοράσι άθωο μέ γέλο^α 
μέ προβάλλει ή οόλΐχ αύγη'.

Λουλουδόσπαρτα τρέχω λιβάδια,
, χορταράκι δροσάτο πατώ,
’σ*ν λιοντάρι γυρνώ 'ς τλ λαγκάδια 

κ άπο βράχου εις βράχον πετώ.

Μακρυ&^άπ1 τήν τύρβην του κόσμου 
ας καλώμαι απλούς κΟνηγός· 

διές ή τυ/η τί φέρει εμπρός μου.... 
ά! τόν είδα···· ειν ένας λαγοί;!

Ρ ίπτω .... πέφτει.... τον φέρει δ Λέων, 
τι χαρλ u l  κρατεί καρδιακή!

Ιμπρός πάλιν να ευ ρω μεν νέονί... 
λοςοβλέπει έδώ και έκει.

νΟ,τι βρίσκε.) κτυπώ δεν τ ’ άφίνο>,
[είνε δώρα του Πλάστου χύτα), 

μον’ τ ’ αθώο τρυγόνι εκείνο 
ή ψυχή μου πονεΐ, δέν βχστα!

Κοινωνία του κόσμου τί είνε;
 ̂ ψευδός δόλος κ’ απάτη πικρ&, 
ς τό βουνό μόν’ απέχουν έκεΤναι 
και άθώχ υπάρχει χαρά.

Γό διπλό μου τουφέκι \  τό χέρι 
κι’ δ πιστός μου δ Λέων μαζή, 

νύκτχ βράδυ πριυΐ μεσημέρι 
τό κυνήγι μου, φίλοι, ν& ζηΐ

Λ. ΤΑΝΤΛΛΙΔΗΣ.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
4.

1 ονομά μου, αν κα\ ενα, διπλήν ίχει προφοράν, 
γένος κ’ εννοιχν χλλάσσει εις του τόνου τήν φοράν. 

0;υτόνυ>ς μέ προφέρεις, γένους εΤμ’ χρσενιχου,
-XV δέ παροξυτόνως, είμαι γένους Οηλυκοΰ· 

δξύτονον δέ^πάλιν είμαι ειδός τί τροφής, 
πχροςύτονον δέ έιμχι μέρος τι έπι τής γής.

ΛΤΣΙΣ 

ΤΟΪ ΠΓ ΑΡΙΘΜΌΝ 3 
ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

Σύ-ρος.

Ο ENACTPO^ ΟΥΡΑΝΟΊ

(ΙΙρωτότυτιον).

Ώ ' .

Φ ώ; χαΐ χρώμα τών απλανών αστέρων.

« Γιντ.Οητωσαν φωίτχρις ίν τω στιριώ^απ 
« ·!ς ν*·3σιν. » Γιν. α ', 14.

«  Ον δι άστιρβ; λάιχπουιιν ίν  τ«Γ; φυλχκαΓς 
«  α υ τώ ν . »  Βχρ*ύ/β Γ '.  3 1 .

4^ΙΙΕΛΕΙΧθ11 δτι αστέρες τινές είσί τοσού- 
:ω μεμακρυσμένοι i f  ήμών, ώστε τό φώς αύτών 

Iμόλις φθάνει είς ήμάς μετά παρέλευσιν πολλών 
αιώνων, καί πολλών πολλάκις έκατομμυρίο>ν έ- 
;ών, υποτιθεμένου πάντοτε ότι τό φώς διατρέχει 
είς ϊν δευτερόλεπτον 77,000 λεύγας. ‘Η παοα- 
τήρησις αΰτη, έπιβεοαιωθεΐσα ύπό τών ψηλα- 
φητοτέρων άποδειξεων, παρεκίνησε τον διάσημον 
Γ άλλον αστρονομον Άραγώ νά έκφρασθ*^ ουτω: 
α: Πιθανώτατα ή θέα, ην παρέχει ήμιν ήδη ό ένα . 
«  στρος ουρανός, δύναται νά y/ s  φαντασία τις. 
α: Διότι, αν υποτεΟτ, πρός στιγμήν οτι όλοι οΐ ά- 
* φτέρες τού στερεώματος έσβέσΟησαν όμού, ήμέΐς 
«  δμως πάλιν θέλομεν εξακολουθεί βλέποντες 
cc αύτούς έν διαστήματι πολλών ετών, πολλούς 
ο: δέ καί έν διαστήματι πολλών αιώνων, έως ου 
<c φΟάσ  ̂ ή τελευταία άνταύγεια τού φωτός ή ή 
«  τελευτα ία  άκτίς των μέχρις ήμών. ‘Ο έξη κόστος 
«  πρώτος π . χ . άστήρ τού αστερισμού τού Κ ύ- 
<t κ ν ου  απέχει άφ’ ήμών έξακοσίας πεοίπου χ ΐ- 
« λιάδας φοράς όσον άπέχομεν ήμεΐς άπο τού ή· 
«: λίου, τουτέστιν Εν ποσόν 22 εκατομμυρίου λευ- 
oc γ ώ ν  είς τρόπον ώστε, τό φώς άπό τού άπλα· 
« νούς τούτου άστέρος φθάνει είς τήν γην μας 
cc εν οιαστήματι πλειοτέρω τών έννέα ετών· ‘Ο 
(C πρώτος άστήρ τού αστερισμού τής Λ ύ ρ α ς  ά-, 
«: πέχει πολύ περισσότερον άφ’ ήμών, 50 έκα. 
α: τομμύρια έκατομμυρίων λ ε υ γ ώ ν  είς τρόπον 
cc ώστε. απαιτούνται 15 έτη εως ού τό φώς τού 
« άστέρος τούτου φθάστρ είς τήν γήν μας. Μετά 
α: τόν λαμπρόν άστέρα Σ ε ί ρ ι ο ν ,  ό πλησιέστε- 
α: ρος άπλανής άστήρ είς ήμάς είνε ό *11 λ ι ος·  
α: αν οέ υποτεθώ διά μίαν στιγμήν δτι ό μέγας 
<c ούτος φωστήρ ήθελε παύσει τού νά μάς πέμπ^ 
β: τό φώς του καί δτι ήθελε σβεσΟη, θέλομεν έξ- 
<c ακολουθεί ^λεποντες αύτόν λάμποντα καί είς 
α: την αυτήν Οεσιν εις ήν ήδη εύρίσκεται εν δια· 
α: στήματι ί> πρωτοιν και ·Ι8 δευτερολέπτων, 
α οιοτι τοσον χρονικόν διάστημα δαπαν^Ε τό φώς 
« του διά νά φΟάσ*̂  μέ/ρις ήμών. »



01 άρχαίοι ύπελάμβανον δτι δλοι οί άστέρες 
8έ'/ονται τί» φως των παρα του ήμετέρου ήλΙο), 
καί άντανα/.λώσιν αύτό έφ’ ημών ώς οί πλανή-
ται καί ή Σελήνη· πλήν άπεδείχΟη ήοη δτι, έξ

οωτός δύναται νά στέλλτ) προς αύτούς, 6μοιά- 
ζουσαν μέ τήν άμυδράν και άνεπαίσΟητον λάμψιν, 
ήν αύτοί στέλλουσι προς ήμάς. Και τωόντι, έάν

κνύεται εναργέστατα δτ. μόλις ήθελε μάς φω
τ ίζε ι ώς εν άστρον μέτριου μεγέθους, Ιν.ς τρόπον 
ώστε εινε άλογον νά παραοεχόμεΟα ώς θετικόν 
οτι όλοι οι άστέρες λαμβάνουσι το φώς των u  
μιας τόσον άσΟενούς πηγής· Ιο φώς τού Σείριου, 
επ ί παραδείγματος, είνε προς το φώς τού ‘ ΙΙλίου 
ώς εν προς είκοσι χιλιάδας έκατομμύρια* ώστε 
διά να φαν^ εις ήμάς ό ΙΙλιος ως ο Σείριος, πρε- 
πει νά απομακρυνθώ άφ* ήμών -If 1,100 φοράς άφ 
£σον απέχει τώρα. Ά λ λ 1 επειοη υ4 άφ ήμών ά- 
πόστασις τού λαμπρού τούτου απλανούς άστέρος 
Γίνε 4,573,000ά*»ς ώς ή άφ’ ήμών άπόστασις τού 
ήλίου, επεται δτι ό Σείριος ε/ει πρα ^ματικήν εν- 
τασιν τουλάχιστον διπλάσιάν τής τού ‘Ηλιου, 
τουτέστιν δτι τό πραγματικόν φώς τού άστέρος 
τούτου ίσοδυναμεί μέ I τ ο  τ^ύ ‘ ΙΙλίου.

Τό σύνηΟες χρώμα τών απλανών άστέρων είνε 
το διαυγές λευκόν, ώς τό ήλιακόν φώς· έν τού- 
τοίς τινές τών άστέρων παρουσιάζουσιν άρκετά 
περίεργον χρωματισμόν. Ούτως ό άστήρ Λ τού 
Ώ ρ ί ω ν ο ς  εινε χρώματος υπερύθρου· ή Λ ί ξ  
εν/ε ελαφρώς κιτρινο>πή, πολλοί δέ άλλοι αστέ
ρες ύποδεέστερας λάμψεω ; παρουσιάζουσιν είς 
τούς οφθαλμούς ήμών χρώματα ύποπράσινα ή κυ
ανά. ‘Ο άστήρ Σείριος ήτο άλλοτε χρώματος 
ύπερύΟρου, κατά τάς μαρτυρίας τών άρχαίων 
Συγγραφέων, άλλ ’ ήδη τό χρώμά του μετεβλή- 
ί/) εις λευκόν καΟαρώτατον ούδε'.ς δέ άλλος ά
στήρ παρουσίασε μέχρι τούδε παρομοίαν μετα. 
ί λ ή ν  χρώματος.

‘11 λάμψις, ήν ά.τοατέλλουσιν ήμίν πολλοί τών 
απλανών άστέρων, μεταβάλλεται μέ τόν χρό
νον ουτω πολλοί άστέρες έξησΟενησαν έπαισΟη- 
τώς καί έπαυσαν τού νά μας πέμπωσι τό φώς 
των, έξαφανισΟέντες έξ όλοκλήρου, άλλοι δέ έξ 
εναντίας έλαβον σημαντικήν αΰξησιν και προσθή
κην λάμψεοις. *λλλοι πάλιν άστέρες μεταβάλ- 
Χουσι περιοδικώς τήν λάμψιν των, ώς ό D τού 
Αστερισμού Π ε ρ σ έ ω ς ,  δστις συνεχώς μεταπί

π τ ε ι  άπό τού δευτέρου είς τό τέταρτον μέγεθος* 
και κάμνει τά : εισπηδήσεις του ταύτας άπό με
γέθους εις μέγεθος έν διαστήματι τριών καί ή- 
μισεί ας ώρών. ‘Ο τριακοστός τέταρτος τού Κ ύ
κ ν ο υ  άλλοτε φαίνεται ήμίν έκτου μεγέθους καί 
άλλοτε γ ίν ε τα ι έντελώς άφαντος, άπαιτούνται 
δέ δεκαοκτώ πλήρη έτη δπως ύποσττί τάς μετα- 
οολάς ταύτας. ‘ II αστρονομία άνεκάλυψεν δτι α ί
τιον τών μεταβολών τούτων είνε ή παρατηρηΟεί- 
σα κίνησις είς τόν άκίνητον νομιζόμενον "(Ιλιόν 
μας, δστις μετά τών δορυφόρων του διευθύνεται 
πρός τά μέρος τού ουρανού, δπου κείται ό αστε
ρισμός τού ‘ II ρ α κ λ sc υ ς, μετ’ ίσης ταχύτη
τάς, με θ' οσ/;ς ή ν,μετερα I ή στρεφεται περι τον 
Ί ίλ ιο ν  διά τούτο, ό μέν άστερισμός τού ‘Ηρα- 
κλέους φαίνεται αύξάνων ά,τό έτνυς εις έτος, 4 
δέ άντικείμενος αύτώ σμικρυνόμενος.

Ένίοτε άστρον τ ι φαίνεται αίφνης, λάμπει ζ ω 
ηρότατα έν διαστήματι μηνών τινών ή και πολ
λών ετών, είτα δέ γ ίνετα ι a s a ντ ,ν  χωρίς ούδέ 
ίχνος νά ά*ύήστ|· ούτοι καλούνται ύπό τών άστρο - 
νόμων π ρ ο σ ω ρ ι ν ο ί  ά σ τ έ ρ ε ς  (*). Τοιούτόν τι 
φαινόμενον ήνάγκασε πιθανώς τόν αστρονόμον
Ιππαρχον νά άνανεώσ^ τόν κατάλογον τών άστέ- 

ρων του κατά τό Ι2·> έτος πρό Χριστού. Τώ 1372. 
λαμπρότατος άστήρ έφάνη αίφνης εις τόν άστε-' 
ρισμόν τής Κ α σ σ ι ό π η ς, τού όποίου ή λάμ- 
ψις ύπερτέρει τήν τών λοιπών άστέρο^ν, μη ο' 
αύτού τού Σειοίου έξαιρουμένου, τοσούτον ώστ€I ’  t i
πολλάκις ήτο ορατός κα ι έν πλήρει μεσημβρία· 
άλλ 'εν διαστήματι ενός μηνός έξησΟένησεν ή λάμ- 
ψις του, και σμικρυνΟεις έπαισΟητώς έχάΟη έ ; 
όλοκλήοου τόν Μάρτιον τού Ί571. "Ετερος άστήρ, 
εκτάκτου λάμψεως καί μηδόλως άπολειπόμενος 
τού πρώτου, παρετηρήΟο τώ Ί004 είς τον αστε
ρισμόν τού Ό φ ι ο ύ χ ο υ ,  ά λ λ 'ε γ ε ιν ε ν  άραντος 
μετά 15 μήνας, φυλάττων τήν αύτήν θέσιν καί
τήν αυτήν άναλογίαν ώς πρός τού; λοιπούς α
στέρας. Τοσούτον δέ άκριβώς παρετηρήΟη ή φύ- 
ιιςτου , ώστε άπεδείχΟη δτι άτθ"ώτατον ητο vi, 
έκληφδ/i ύ ς  πλανήτης ή κομήτης άνευ ούράς.

*Ρ.

(’Ακολουθεί.)

(·) ύ  Ιγχλος άστροννος Κ. ί . «φίττ^'τ'. τΑν 
των συνχδίλφων του Ιπ\ to j κχτχ  το 1852 άνχκχΧυ^Οίντος Ν 
τξ> άστ2̂ ΐ'τ;Λ<Τ) τοΰ Τ α ύ ρ ο ν  α ίτ ια ς  ή Ν ι ο ί  λ η, S ite ; έ- 
Ί/.άτο»; Ιξτ/ρχ̂ Μτ, 777» τ ί; ίν τοΓ;


