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TO ΘΗΚΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΝ

TOT ΡΑΜΊΊΝΙΙΤΟΤ (I).

ΚΎΡΙΩΝ τ:/,γη? ές ης άρυόμεθα τάς ττερί τής 
Α ιγυπτιακής ί^ορία-ς ημετέρας γνώσεις καί ιδίως τάς περί 
της χρονολογίας και τών πράξεων τών βασιλέων αύτής, 
εινε, ώς γνωστόν, ο τής ιστορίας πατήρ Ηρόδοτος, οςτις 
φαίνεται περιηγηθείς την Αίγυπτον μεταξύ τών i i  4 και 
4 6 0  πο. X. Μετά τών ιερέων άνα7 ?εφόμενος, πολλά ευ.α-& tf * I I I  %
θε παρ αύτών ο Ελλην ιστορικός* καί άληθή μέν, οιότι 
πολλάκις τώ  έδείκνυον ουτοι τά  οσα διετηρουν δημόσια 
αρχεία και τώ  εξηγούν τά  ίερόγλυφα, τά έπί λίθου έγ- 
κεκολαμμένα αρχεία τα υτα , άλλά συγχρόνως και ουκ ο
λ ίγα  ψευδή, οσα η εθνική ματαιοφροσύνη και η επιθυμία 
του νά μη φανώσιν ούδέν άγνοούντες ένέπνεον τοίς ίε- 
ρεύσιν.

Τπό τοιαύτην εποψιν αν πρέπη νά θεωρησωμεν η οχι 
και τό έξης περίεργον διηγημάτιον ί; ανέκδοτον, τό οποίον 
απαντώ  μεν εις τόν Ηρόδοτον μεταξύ τών χρονικών τών 
βασιλέων της πρώτης Α ιγυπτιακής δυναστείας, τούτο εί
νε αρκούντως δυσχερές. Διάφοροι διαφόρως περί αύτου 
έκρινον, καί τινες διΐσχυρίσθησαν κριτικώς πως οτι δέν εί
νε άπίθανος η πραγματικότης του διηγηματος τούτου, 
καθό μη περιέχοντος ύπερβολάς* μετά τών τελευταίων δέ 
τούτων κρίνομεν προσφορώτερον νά καταταχθώμεν καί η
μείς, καίτοι άντικρυς φερόμενοι τώ  πατρί της  ιστορίας, 
άμφιβάλλοντι κ α ίλέγο ντι: ε μ ο ί  μέν  ού π ι σ τ ά .  Ωστε 
παραδεχόμεθα την διηγησιν ταύτην ώς αληθές συμβεβη-

(1) Ο Ραμψίντ,το; η Ράμεσις ϊ ί τ ,  κχτα ττ,ν ΙΚ ττρ. Χρ. έ /α -
τονταετηριοα.

κός, έν ώ άναφαίνεται τόλμη μ ε τ ’ εύφυΐας μ.εμιγ μένη 
ολως άσυνηθης εις τοιαύτην εποχήν, καθ *?,ν τ ά  πν εύμα 
τα  ησαν νωθρά* διά τούτο δέ καί μ,ετά θαυμ.ασμ.οϋ βλέ
πομεν, οτι άναφέρονται παρά τών Α ιγυπτίων ιερέων τά  
πρωτεύοντα πρόσωπα ?) οί ηρωες του περιέργου τούτου 
διηγηματος, οπερ μεταφέρομεν ενταύθα, παρα^ράζοντες 
έκ της δευτέρας συγγραφής τών ιστοριών του Ηροδότου, 
έπιγραφομένης Κ λ ε ι ώ.

Τό άνέκδοτον δέ τούτο τής Α ιγυπτιακής ιστορίας μ ε - 
τεφέρθη αναμφιβόλως είς την Ελλάδα* τό έπανευ ρίσκο μεν 
εις την Βοιωτίαν, οπου, κατά  τινα άρχαίαν παράδοσιν, ο 
Τροφών:ος, υιός βασιλέως τινός τώ ν όρχομενίων καί επι
δέξιος άρχιτέκτων, κατώρθωσε νά εισχώρηση εις §ν έκ 
τών οίκοδομημ.άτων έκείνων, άτινα οί Ελληνες έκάλουν 
θ η σ α υ ρ ο ύ ς ,  καί οτι εκεί ϊκοψε την κεφαλήν του άδελ- 
φου του διά νά άποφύγη τάς υποψίας.

« Μετά τον θάνατον του Πρωτέως, διεδέχθη την βα
σιλείαν τής Αίγυπτου 5 Ραμψίνητος, άνηρ φιλόκαλος καί 
εν καιρώ τοΰ οποίου πασα εύνομία καί εύθηνία ητο έπ ι-  
κεχυμένη έπί την Αίγυπτον* την δέ προ^τεύουσαν του εκ
τεταμένου βασιλείου του μ.έ προπυλαίων καί διαφόρων 
άλλων οίκοδομημάτο>ν πληθη έστόλισε. Κ ατά τά  λε- 
γόμενα τών Α ιγυπτίου  ιερέων, 6 βασιλεύς ούτος ειχε τό 
σους θησαυρούς, ώστε κανείς ούτε έκ τώ ν προγενεστέρων 
ουτε έκ τών μεταγενεστέρων βασιλέων ηδύνατο νά π α 
ραβληθώ) αύτώ κατά τά  πλούτη* έκέκτητο δέ έκτός άλ
λων καί πλήθος χρυσών καί άργυρών ταλάντου , τά  οποία 
θέλων νά εχν; έν άσφαλεία, διέταξε νά τώ  οίκοδομ.ησο>σιν 
έντός του παλατίου του μέγα  θησαυροφυλάκιον. 0  άρχι- 
τέκτο>ν, άνηρ πανούργος, μηχανατα ι καί εφαρμόζει ζΐς 
γωνίαν τινά τού πρός τά  εξω έστραμμένου τοίχου τ?ΐς 
μιας πτέρυγος μέγαν λίθον έπιθετόν, ουνάμ.ενον νά άφαι-



ρήται */.αI νά έφαρμόζηται παλιν ευκόλως όι αφανούς ε-  
λατηρίου ύφ’ ένος μόνου η καί δυο το πολυ ανθρωποον.

α Αφου έπερατώθη το μέγα τούτο καί εύρύχωρον κ τ ί-  
ριον, δ μέν βασιλεύς άπέθεσεν εντός αυτού τούς αναρίθ
μητους θησαυρούς του καί τά  χρυσά καί άργυρα τάλαν
τ α , δ δέ οικοδόμος δέν έπρόφθασε να ώφεληθ*?ί έκ του 
τεχνάσματος, 8 έπενόησε, διότι μ ετ βλίγον άσθενήσας 
βαρέως ηλθεν είς θανάτου ακμήν. Ενω δ επνεεν ήδη τα 
λοίσθια, προσκαλεσάμενος τούς δύο υιούς του, τοίς έςε- 
θεσεν οτι προς οφελος αυτών καί διά το ευτυχίες μέλλον 
των έμηχανεύΟη τοιούτον τ ι  περί τόν θησαυρόν του βα- 
σιλέως· δώσας δέ αύτοίς ακριβώς τάς άποχρώσας οδη
γίας καί τά  μέτ^α του επίθετου λίθου, καί παρατηρησας 
αυτούς οτι, μετ έπιφυλάςεως ωφελούμενοι άπο την ευ
καιρίαν ταύτην, θέλουν γίνει ταμ ία ι καί διαχειρισταί των 
χρημάτων του βασιλέως, έτελεύτησεν. Οι υιοί του εν τού- 
τοις, χωρίς νά χάσωσι καιρόν, έρχονται διά νυκτός παρά 
τά  παλάτια , καί άνευρόντες τό μέρος εκείνο του τοίχου, 
άφήρεσκν ευκόλως τον λίθον καί είσήλθον είς το θησαυ- 
ροφυλάκιον' παραλαβόντες δέ πληθύν χρημάτων, οσα ήρ- 
κουν αύτοίς δπως ζήσίοσιν άνενδεώς ικανόν χρόνον, άνε- 
χώρησαν έπιθέσαντες πάλιν τον λίθον. Καί το εργον τού
το κατόπιν πολλάς φοράς έπανελάμβανον άφόβως πλέον.

« Μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου έτυχε μια τών ήμε
ρών ο βασιλεύς νά έπισκεφθνί το οίκημα, καί βλέπων τά  
πλειότερα αγγεία  κενά καί τά  κιβώτια τών θησαυρών έρ- 
ριμένα άτάκτίος κατά γής, μη δυνάμενος δέ νά συλλάβ·/) 
την παραμικράν περί τινο; υπόνοιαν, διότι ο ίδιος εκρά— 
τε ι τάς κλείοας, καί έκτος τούτου καί τά  σημεία τών 
σφραγίδων του ησαν άνέπαφα, έκυριεύθη άπο μεγίστην 
ανησυχίαν. Αλλ οταν, ανοιςας δ?ς και τρις, ευρε μ — α— 
μετρον άπο^ρίαν του ίχνη πρόδηλα κακουργήματος καί κατά 
πολύ έλαττωΟέντα τον θησαυρόν, έκορυφώθη πλέον η ά- 
γανάκτησίς του, καί έπιθυμών νά συλλάβ·/) τον τολμητίαν 
τοιχωρύχον, παρηγγειλε κρυφίως τούς τεχν ίτας νάτώ  κα- 
τασκευάσωσι σιδηράς παγίδας καί άλλας άφανεΐς μ η χα - 
νάς, ας έστησε πέριξ τών άγγείων, έν οίς ησαν οί θησαυ
ροί. Το εσπέρας ηλθον κατά την συνήθειαν οί τολμηροί 
κλέπται, καί αμα ο πρώτος είσήλθεν έτρεξε προς τον θη
σαυρόν’ άλλ ένώ έξέτεινε την χείρα διά νά άφαιρέσ*/) το 
πώ μα τοΰ τυχόντος αγγείου, συνελήφθη έν άκαρεί χωρίς 
ελπίδα άποφυγής. Εννοήσας ευθύς είς ποιον άθεράπευτον 
κακόν περιέττεσεν, έκραξε ταχέως τον άδελφον, καί φανε- 
ρώσας αύτώ την δυστυχίαν του καί τον περί τών δλων 
κίνδυνον, τώ  έπρότεινεν ώς μόνον μέσον σωτηρίας, να τώ  
άποκόψη την κεφαλήν, διά νά μη ήθελε συναπολέσει καί

επεισυτ, εις τας επανειλημμενας προτροπχς του αοελφου, 
καί άποκόψας την κεφαλήν αύτου, άνεχώρησε φέρων αύ
την μετά τών ίματίων του φονευθέντος είς τον οικόν του, 
άφου πρώτον προσήρμοσεν άκριβώς τον λίθον.

« ό τα ν  δέ έςημέρωσεν, είσελΟών ο βασιλεύς είς το οι-

κλέπτου είς την κυριωτέραν πύλην τής ττολεως και κ α τα - 
στησας περί αύτο φρουράν, παρηγγειλε τους φύλακας, 
δποιονδήποτε τώνόιαβατίυν ηθελον παρατηρησ^ι ύακρυον 
τα  ?) προφανώς λυπούμενον, συλλαβοντες να φέρουν αυ
τόν ένώπιόν του. Εν τούτοις ή μητηρ τοΰ κρεμασθέντος, 
πλήρης άφορήτου οδύνης και λύπης διά το θλιβερόν συμ
βάν,' άδημονοΰσα δέ νά εχη άταφον καί άταρίχευτον το 
σώμα τοΰ υιοΰ της, νίρ^ησε να επιπληττν) τον επιζησαν- 
τα  υίόν, βιάζουσα αυτόν επι τέλους να καμν) καθ* τρο- 
πον δπως τη φέρ*/; το π τώ μ α  τοΰ αοελφοΰ οιοτι εις ε
ναντίαν περίπτωσιν ήπείλει οτι θελει τον προ^ωσει, φα- 
νεοώνουσα είς τον βασιλέα τον επιβουλευθεντα τον θη-
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σαυρόντου καί τον κλέπτην τών χρημάτων του. Επειοη όε 
ο υίός, μ ’ ολας τάς παρατηρήσεις του διά το  άδύνατον τοΰ 
πράγματος, δέν ήδύνατο να καταπεισν; την όεινοπαθοΰ- 
σαν μητέρα, άλλ ές έναντι ας την Ερέθιζε περισσότερόν 
καί ηύξανε την άγανάκτησίν της, έμηχανεύΟη τοιαΰτα: 
ΪΙληρώσας άσκούς οίνου, έφόρτωσεν αυτούς επι ονων καί 
έλαύνων προς την πύλην τή ς πόλεως παρακολουθεί τά 
φορτηγά, μετασχηματισθείς είς έμπορον οίνου’ όταν δε 
έφθασε προς το μέρος οπου ησαν οι φυλαττοντες το π τώ 
μα τοΰ άδελφοΰ του, λύσας έπιτηδείως τούς ποδεώνας 
τών άσκών, ήρχησε νά κλαί*/) και να τύ π τη τα ι όια την 
απώλειαν τοΰ οίνου, άπορών δήθεν προς ποίον τών ασκών 
νά τραπή. Οί φύλακες έν τούτοις, ίδόντες δτι ο οίνος ερ- 
ρεεν άφθονος, έτρεξαν παρευθύς προς τούς άσκούς, καί 
λαμβάνοντες τον χυνόμενον οίνον έντος τών άγγείων των 
επινον άπνευστί, χαίροντες έπί τώ  έρμαίω, ενώ αυτός, 
προσποιούμενος τον δργιζόμενον καί άπηλπισμένον, ύβρι- 
ζεν αύτούς' άλλ’ αύτοί παρηγοροΰντες τον παρεκίνουν νά 
παύσγ, τοΰ νά δργίζητα* καί νά ά δη μονή, καί παραμερί- 
σαντες τούς δνους άπο τήν οδόν, ηρχησαν νά διορθώνουν 
τούς λυθέντας άσκούς, χαριεντιζόμενοι έν τώ  μεταςύ καί 
γελώντες διά το συμβάν. Ούτος δέ, προσποιούμενος ότι 
κατεπραόνθη, έφιλιώθη μ ετ’ αύτών, καί έπί τέλους το ι;  
έχάρισε προς άμοιβήν ενα τών άσκών* οι όέ κατακλιθεν- 
τες ηρχησαν νά πίνουν, βιάσαντες καί αύτον νά συγκα- 
τακλιθή μ ετ’ αύτών καί νά πίν;* συγκατατεθείς ύε καί
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;ροτεραιαν ευηκεν. hv τγι μεγίστη όε απορία 
του έπενόησε ταΰτα: Κρεμάσας το σώμα τοΰ φωραθέντος

είς τοΰτο, εμεινεν. Αφοΰ δ έτελείωσεν ο πρώτος ασκό 
τοίς προσέφερε καί άλλον, εως ού κατεμέθυσεν αυτούς 
τοσοΰτον, ώστε ηρχησαν νά ρέγχωσι καί νά κυλιωνται 
τηδε κακεΐσε άναισθητοΰντες* αύτος δέ, άμα ήρχησε νά 
νυκτών*/:, άρπάσας το σώμα τοΰ άδελφοΰ καί έπιθέσας 
αύτο έπί τών ονων, εφερε προς τήν μητέρα του, άφοΰ 
πρώτον έκάκωσε παντοιοτρόπως τούς φύλακας, ςυρίσας 
άνά ένα μύστακά των καί χρωματίσας τά  πρόσωπα αυ
τών έπί το γελοιωδέστερον.

« Εν τούτοις εφθασεν είς τάς άκοάς τοΰ βασιλέως ή 
είδησις, οτι έκλάπη δι άπατης ο νεκρός τοΰ κρεμασθέν- 
τος κλέπτου’ δργισθείς δέ πάλιν, καί έπιθυμών παντοιο- 
τρόπως νά ευρεθή οποιοσδήποτε ην ο μηχανώμενος τα ΰ 
τα , έπενόησεν έν τ*7, απελπισία του το έςής σχέδιον: Ινα- 
τώκισε τήν θυνατέρα του είς έν οίκημα, καί παρήγγει- 
λεν αύτήν νά δέχ/,ται δλους άνεςαιρετω;, άφοΰ πρώτον.
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να μη αφηση να εςελθη. Αυτη Λοιπον εςετελει τας 
παραγγελίας τοΰ βασιλέως’ ο δέ κλέπτης, μαθών τά 
καθέκαστα τοΰ πράγματος καί θέλων νά υπερβή τον βα
σιλέα κατά τήν πανουργίαν, λέγουσιν δτι έπραςεν ούτο). 
Νεκροΰ προσφάτου κόψας άπο τών ώμων τήν χειρα, εί
σήλθεν είς το οίκημα κρατών αύτήν υπο το ιμάτιόν του* 
έρωτηθείς δέ άπο τήν θυγατέρα τοΰ βασιλέως οσα καί 
οί άλλοι, άπεκρίθη, δτι άνοσιώτατον μέν πραγμα έπρα- 
ξεν, άποκόψας τήν κεφαλήν τοΰ είς τάς παγίδας τοΰ βα- 
σιλικοΰ θησαυροφυλακίου συλληφθέντος άδελφοΰ του, σο- 
φώτατον δέ, δτι,καταμεθύσας τούς φύλακας, ήρπασετον 
νεκρόν αύτοΰ. Αμα λοιπον έκείνη άκούσασα τα ΰ τα  ήθέ- 
λησε νά τον συλλάβ*/;, αύτος είς το  σκότος προέτεινετήν 
χείρα τοΰ νεκροΰ* καί ένώ έκείνη έσφιγγεν αύτήν ολαις 
δυνάμεσι, νομίζουσα οτι κρατεί αύτοΰ τοΰ ίδιου τήν χεί
ρα, άφήσας αύτήν ο κλέπτης είς χείοάς της, έξήλθε λά
θρα τοΰ οικήματος καί εφυγεν.

« Οταν δέ καί τα ΰ τα  άνηγγέλθησαν είς τον βασιλέα, 
τήν μανίαν του διεδέχθη θαυμασμός καί περιέργεια, καί 
έκπλαγείς διά τήν πανουργίαν καί τήν τόλμην τοΰ άν
θρώπου, έστειλε κήρυκας είς ολας τάς πόλεις, παρέχουν 
άμνηστείαν είς τόν έργάτην πάντων τούτων, καί μεγάλα 
υποσχόμενος αύτώ αν ήθελε παρουσιασθή ένώπιόν του. 
Καταπεισθείς δ έπί τέλους καί άσφαλισθείς ο κλέπτης, 
παρουσιάσθη ένώπιον τοΰ βασιλέως, άφηγούμενος αύτώ 
πά ντα ’ δ δέ Ραμψίνητος, θαυμάσας τοΰ άνόρός τήν εύ- 
φυίαν καί τήν τόλμην, άπένειμεν είς αύτόν άπειρους χ ά -  
ριτας, παρασχών αύτώ καί τήν θυγατέρα του είς γάμον, 
ώς άνθρο^πον πολλά είδοτα πάντοον τών λοιπών άνθρώ- 
πων' διότι ελεγεν, δτι οί Α ιγύπτιοι υπερτεροΰσι πάντο^ν 
άνθρώπίον κατά τήν σοφίαν καί τά  άλλα πράγματα τής 
τέ χ  νης τοΰ βίου, αύτός δέ, οτι υπερτερεί τούς Α ιγυπτίους.»

Ταΰτα μετά τής ίδιαζούσης αύτώ άφελείας ά'ύηγού
μενος ο ώρόδοτος, έπιφέρει: « ΤοΊσοι μέν νυν υπ Α ίγυ- 
» πτίο)ν λεγομένοισι χράσθω δτεω τά  τοιαΰτα πιθανά 
» έστι* έμοί δέ παρά πάντα τον λόγον ύπόκειται, οτι τά  
» λεγόμενα υπ’ εκάστων άκοη γράφω. »

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΓΑΜΟΥ.

( Ιδε φυλλάδιον Λ .)

1‘πάρχει περιστατικόν τ ι ,  οπερ ψυχραίνει τήν καρδίαν 
τοΰ άνδρός καί άπομακρύνει αύτόν πάντοτε σχεδόν απο 
τής μελλονύμφου του’ τοΰτο δέ έστιν, όταν ή τύχη  ή at 
οξυδερκείς ερευναι τής εύρυμηχάνου ζηλοτυπίας άνακα- 
λύψωσιν, δτι αύτή είχε πρότερον έρωτικας σχεσεις. Και 
αύτη έστίν ή α ιτία , ητις καθιστα τάς γυναίκας τοσοΰτον 
μυστηριώδεις καί άνεξιχνιάστους καθ δσον άφορα τάς 
πρώτας των σχέσεις. Αύται, αι τόσον ασθενείς καί εύ
καμπτο ι πρός παν άλλο πραγμα, είσί πεπροικισμεναι δι 
άκαταμαχήτου σταθερότητος έπί τοΰ άντικειμένου του
του, καί ήθελον ύποστή μυρίας βασάνους μάλλον παοα 
νά προφέρωσι τήν έλαχίστην έκμυστήρευσιν, σχεδόν όε 
πάσαι φέρουσι τό μυστικόν αύτών είς τόν τάφον.

Ούτως αί φροΰδαι καί παιδαριώδεις αύται ερευναι θέ- 
τουσι τήν γυναίκα είς τήν άνάγκην τοΰ νά άρχήση δι ενός 
ψεύδους* άλλ οντος άναντιρρήτου δτι έν ψεΰδος δύναται
νά έπισύρη καί άλλα μεθ’ εαυτό, έκαστος εννοεί δτι δ 
άνήρ θέλει άπατηθή υπό τής γυναικος, ητις ήρχησε διά 
ψεύδους.

Ε^νώρισα νέον τινά , δστις άπέρριψε τήν εύτυχίαν αύ
τοΰ διαζευγνυόμενος γυναίκα φρονιμο^τάτην, θελκτικήν 
καί ένάρετον, ητις ήρνήθη νά προφέρ*/) τόν συζυγικόν ορ- 
κον πρίν ίμολογήση αύτώ  έκείνο, τό δποίον έν τώ  κόσμω 
καλείται έγκλημα έροοτικόν. ό  μνηστήρ προσεβλήθη έκ 
τής είλικρινοΰς ταύτης έξομολογήσεως. Αυτη, ή άξιαγά- 
r-ου ειλικρίνειας καί μεγάλου ^αρακτήρος γυνή, δέν ήθελε 
νά άρχήστ) διά ψεύδους, άλλ έκείνος δέν τήν έννόησε.

Μετά έξ μ ή να ς. δ κύριος ούτος, δ τόσον φανατικός, 
συνεζεύχθη τριακονταπενταετή τινα γυναίκα, τετράκις 
πρότερον χηρεύσασαν, καί ητις, κατά πάσαν πιθανότη
τ α , ώλίσθησεν είς π τα ίσ μ α τά  τινα τής φύσεο)ς ταύτης 
κατά  τά  δ ιαστήματα , τά  διαχωρίσαντα τούς τέσσαρας 
άρραβώνάς της.

Η έλευθέρως δμολογοΰσα τάς προτέρας της σχέσεις 
κλίνει ελαττον είς τό νά άπατδί ί) ή κρύπτουσα αύτάς. 

Ή θελον άγαπήσει, ήθελον θαυμάσει τήν γυναίκα έκείνην, 
ητις ήθελε μοί είπεί τοιαΰτα τ ιν ά : « Ενόσίο ήμην έλευ- 
» θέρα, είχον τό  δικαίωμα νά διαθέσίο τάς πράξεις μου* 
» είς ούδένα ώφειλον νά δώσω λόγον. Μή δοΰσα είς ού- 
» δένα τόν λόγον μου, καί επομένως μή ουσα υποχρεω- 
» μένη, ούδένα ορκον παρέβην. Σήμερον, λαμβάνουσα σύ- 
» ζυγόν, παραδίνομαι όλη είς αύτόν. Τό παρελθόν μοί 
» άνήκε, τό ένεστώς καί τό μέλλον άνήκουσιν είς αύτόν.»

Ελθωμεν τώρα είς τά  ετη, τά  οποία έπονται μετά  
τόν γάμον. Τόν έρωτα, αν υπήρξε τοιοΰτος μεταξύ δύο 
συζύγων, πρέπει νά διαδεχθη τρυφερά οίκειότης, γλυ
κεία άνάγκη συμβιώσεως.

Τό,σέβας καί ή φιλία είσί τά  ωραιότερα άνθη τοΰ γ ά 
μου* άλλά διά νά άνθήσο^σιν άπαιτοΰνται περιποιήσεις, 
θεοαπείαι καί συμπεριφορά πλήρης γλυκύτητος.

ό  άνήρ δέν πρέπει νά καταχρ&ται τής άπονεμηθείσης 
αύτώ έξουσίας, καί ή γυνή δέν πρέπει νά άντιπο ιήτα ι 
τών δικαιωμάτων τοΰ άνδρός. Οφείλουν νά υποχωρώσιν 
άμοιβαίως δ είς είς τόν άλλον, καί νά μή μεταχειρίζων- 
τα ι τραχύτητα  καί ίσχυρογνωμοσύνην έν τή  πρός άλλή- 
λους συμπεριφορά το^ν. 0  άνήρ δφείλει νά καταβάλλη 
πάσαν φροντίδα υπέρ τη^γυναικός του, νά έκπληροΊ, νά 
προβλέπη μάλιστα, τάς επιθυμίας της, έάν αύται είσί 
λογικαί* πρό πάντων οφείλει νά μή δεικνύν) ποτέ άόιαφο- 
ρίαν ί) άκηδίαν πλησίον αύτής. „ '  *

Αύτή δέ, πρός άνταμοιβήν, ίφείλει νά λησμονή τάς 
διασκεδάσεις τοΰ κόσμου, διά νά άφιερώσ*/) τήν φιλθ7 ορ^ 
γίαν της είς τόν σύζυγον καί τά  τέκνα της. Διότι κακόν
ινε τό τέλος τής γυναικος έκείνης, ητις ούδέν άλλο γ ι -  
ώσκει ή νά κοσμή τήν κεφαλήν καί νά ονενροπολτ) έορτάς
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τάς μητέρας ή έγκράτεια καί ή αιδώς.
ίρω τώ μεν τάς χορομανείς, πόθεν αύτη ή άκόρεστος 

έπιθυμία τοΰ νά λάμπο)σιν έ ν τ ω  κόσμω; Πόθεν ή φροΰ-
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δη αυτη ήδονή του να άκούωσιν έαυτάς έπαινουμένας, 
κολακευομένα;; II60εν αυτη η πολυτελεία τής περιβο- 
λής, καί τα υ τα  τά  ώς έπί τό πλείστον άσεμνα καί άπρεπή 
άρεσκεύματα; Καί ομως η θ ελον  τά  συγχωρήσει εις μίαν 
νέαν, ητις ζητεί μνη7ήρ*’ άλλ εις γυναίκα έγγαμον; . . 
ω ! ελεεινολογώ αυτήν* οίκτείρω τόν δυστυχή σύζυγόν

φευ! πάντοτε σχεδόν τό εναντίον συμβαίνει, i l  γυναί
κες! σας έκθειάζουσι, σας πλανώσι, και έπειτα ψιθυρί- 
ζουσι καθ υμών* σας έπικρίνουσι, και μετ ου πολυ ο 
εραστής σας εγκαταλείπει, ώς τό ιόιότροπον παιδίον π α - 
ραιτει τά  άθύρματά του. Εύαπάτητοι καί εύπαγίδευ- 
το ι, ομοιάζετε την χρυσαλλίδα, ητις άπερισκέπτως π α - 
ραδίδεται είς τάς φλόγας του λύχνου. Καί επειτα, οταν 
<ρΟάση ή ημέρα τής ρήξεο^ς, είς τίνα π ίπ τε ι τό π τα ίσ μ α ; 
11! είς τόν σύζυγον. «Ητο άπαιτητικός, δύστροπος, ζη
λότυπος, λέγει αυτη η σεμνότυφος* δέν είμαι ούτε δού
λη, ουτε καλογραία διά νά εύρωτιάσω κατακεκλεισμένη* 
τό δέ χειρότερον, μέ παρημέλει, μέ έλησμόνει διά νά 
τρέχη κατόπιν τών ερωμένων του* τέλος μοί είχε γίνει 
άνυπόφορος!»

Σημειώσατε δέ καλώς, ότι μία σύζυγος δέν καταντα 
είς τούτον τόν βαθμόν τής αίσχρας έξάψεως, είμη δταν 
μολυνΟνί άπό τάς συμβουλάς άλλης* διότι τό άξίωμα: 
« ή  γ υ ν η  δ ι α  φ θ ε ί ρ ε ι  τ η ν  γ υ ν α ί κ α »  είνε άλη- 
θέ^ατον. Από ταύτης τής στιγμής τό παν ταράττετα ι έν 
τή  οικία. ΙΪ γυνη φλυαρεί καί άδολεσχεί μετά τών γει
τόνων* διηγείται τά  δεινά αυτής είς άόιακρίτους φίλας, 
αιτινες, άντίνά παρηγορησωσιν αύτην, την έρεθίζουσι διά 
τών επικινδύνων συμβουλών το)ν. ϊ ό  κακόν δσημέραι προ
βαίνει έπί τά  χείρω, καί μ ετ’ ού πολυ διαδίδεται είς 
δλην την πόλιν ο θόρυβος τών άςιοδακρύτων τούτων σκη
νών. Πάντες γελώσι καί περιπαίζουσι τόν δυστυχή σύ
ζυγον, καί τό διαζύγιον, τό δποΤον μόνον ηδύνατο νά 
έπιστησγ; την πρόοδον του μεταδοτικού τούτου σκανδά
λου, δέν επ ιτρέπ ετα ι!

Αλλά πολλάκις καί ο σύζυγος πράττει μεγάλας άδικίας 
πρός την σύζυγόν του* ή παραμέλησις τών καθηκόντων 
του, η άδιαφορία, η άσωτος διαγωγή του τώ  άφαιρουσι 
τόν έρωτα καί τό σέβας τής γυναικός του* άλλά τότε 
δέν πρέπει νά μεμψίμοιρη διά τάς έπερχομ.ένας αύτώ δυ
στυχίας, διότι αύτός δίόιος τάς έπέσυρεν έφ’έαυτου. Αλλ 
δμως ί  φρόνιμος καί καλώς άνατεθραμμένη γυνή οφεί
λει νά προσπαθ*?), οπως προλαμβάν/] τάς λυπηράς συνε- 
πείας τής κακής διαγωγής του συζύγου της. Διά τών 
καταλλήλως καί μετά γλυκύτητος δ.δομένων συμβου
λών της, διά τής εύπειΟείας καί τών δακρύων της, εινε 
σπάνιον νά μη κατορθώση Οαττον η βράδιον νά τόν επα- 
ναγάγτ, είς την εύθεϊαν οδόν* η άλλως ο άνηρ έκείνος είνε 
εντελώς άπεκτηνωμένος, καί τότε ομοιάζει δαίμονα πλη
σίον άγγέλου* τό δέ διαζύγιον είς ταύτην την περίστα- 
σιν είνε άναγκαιότατον.

Πολύ άπέχομεν τής επιθυμίας τοΰ νά ύπερασπισθώμεν 
τά ; γυναίκας καί νά ρίψωμεν ολα τά  π τα ίσ μ α τα  έπί 
τοΰ άνδρός, έν ταδς μικραις οίκιακαίς διενέξεσιν, αιτινες 
έάν άνανεοΰνται συνεχώς διαθέτουσι τέλους τούς συζύ

γους τόν μέν κατά  τοΰ δέ. Αλλ’ έάν σταθμίση τις δλα 
τά  περιστατικά , έάν άνατρέξη είς τ ά  άρχικά α ίτ ια  τών 
τοιούτων διενέξεων, έν ενί λόγω , άν κρίνη άμερολήπτω ς, 
θέλει ίδεί, οτι η ύπό τοΰ άνδρός άκαιρος χρήσις τής έξου- 
σίας καθίστησιν αύτόν ένοχον καί διαθέτει τη ν  σύζυγόν
του κ α τ’ αύτοΰ.

Ακούσατε ενα τών πρώτων έκ τών συγχρόνων φιλο
σόφων μ α ς :

« Ιίολλαί γυναίκες εχουσι δίκαιον νά παραπονώνται, 
δτι εύρον την θλίψιν ένθεν ηλπιζον νά άρυσθώσι τόν έρω
τα* διότι δ άνηρ άντιποιεϊται δικαιωμάτων μη άνηκόν- 
των αύτώ, καί άπα ιτει άνισότητα έν τώ  έρω τι.— Τό 
ζεΰγος, δπερ ενοΰται διά τοΰ έρωτος, άναγνωρίζει την 
ισότητα άμ.φοτέρων τώ ν μερών* όιότι, άν ο άνηρ εθεώ- 
ρει εαυτόν κύριον, δ ερως δέν ηθελεν εισθαι δ αύτός* άφ 
ενός μέν ηθελεν υπάρχει ερως τυράννου, άφ ετέρου δέ έρως 
α ίχμαλώ τιδος. 1Ϊ γυνη, ένουμενη μετά τοΰ άνδρός διά 
τών δεσμών τοΰ γάμου, άποτελεί μέρος αύτοΰ* παν δ ,τ ι

πει νά κηρυχθή έλευθέρα, οχι ώς σύζυγος άλλ’ώς πλάσμα 
άνθρώπινον* πρέπει δέ νά ηνε ίση πρός τόν άνδρα, ούχί 
διότι εινε γυνή, άλλά διότι εινε σύζυγός τ ο υ .»

Εάν δ άνηρ ηννόει καλώ ; τάς σοφάς τα ύ τα ; συμβου
λάς, την τόσον γλυκειαν καί καθαράν ταύτην ηθικήν, τό 
ζεΰγος ηθελεν εισθαι εύτυχέστερον.

Φεΰ! δ ιατί τοσαΰτα ναυάγια είς τό πέλαγος τοΰτο 
τοΰ υμεναίου; Τούς τόσον λαμπρούς καί ώοαίους ήλιους 
δ ιατί δ ιαδέχετα ι συνήθο>ς ούρανός ομιχλώ δης καί τζμέ— 
ραι νεφελώδεις* δ ια τί τοσαΰται φοβεραί τρ ικυμία ι; Δ ιατί, 
μόλις έξελθόντα τοΰ λιμένος, άσπαίροντα ύπό έροντος,το-

/ »Ρ ' ~ fσαυτα συνοικέσια κατασυντρίβονται κατα  του προ>του 
σκοπέλου; Ε-ρωτήσατε τόν άνδρα, έξετάσατε την γυναί
κα, καί θέλετε εύρείν, δτι πολλάκι; εί; μόνο; κόκκο; ά μ 
μου εκαμεν αύτούς νά έςοκείλωσι.

Ηκουσα πολλά; νέας γυναίκα; νά μεμψιμοιρώσι καί νά 
κατηγορώσι τούς συζύγου; τω ν διότι ήρχησαν νά φέρον
τα ι πρό; αύτάς μ ετ άδιαφορία;. «Δέν μοίδαψιλεύει πλέον 
τά : αύτά ; περιποιήσεις, τ ά ;  αύτά ; φιλοφρονήσεις* δέν μέ 
άγαπα πλέον ώ ; άλλοτε!» λένουσιν αυται. Τοΰτο τάς 
λυπεί, τάς καθιστα ψυχράς* άλλ έχουσιν άδικον. Εάν 
έλάμβανον τόν κόπον νά σκεφθώσιν, ηθελον εύρει τό α ί
τιον ταύτης τή ; μεταβολή; έν τα ί; άσχολίαι; καί τα ις 
υποθέσεσιν, αιτινες, μηδαμιναί ουσαι κατά  τ ά  πρώτα έτη 
τοΰ γάμου, άπέβησαν μετά τα ΰτα  σπουόαιότεραι. Ω γ υ 
ναίκες! λυπείσθε ά ν α μιμνη σκό μεν α ι τό εαρ ήμών* τοΰτο 
είνε φυσικόν* ή ζωή είνε τόσον ώραία περί τά  δέκα οκτώ 
ετη! 11 καρδία θάλλει, εινε πλήρης πλάνης, ποιήσεο^ς καί 
έρωτος* αί εντυπώσει; είσίν ήδονικώ ταται, αί ώραι παρέρ
χονται εύτυχεί; καί κατεσπευσμέναι, αί δέ ήδοναί συλ- 
λέγονται μετά πολλή; τερψεο>;. Ω γυναίκες! αί ήμέραι 
αυται είσί λαμ πρότατα ι! άλλά φεΰ! τό παν παρέρχεται 
έν τούτω  τώ  κόσμω* τοιαύτη είνε ή ολέθρια ειμαρμένη 
τή ; άνΟρωπότητο;* δ δέ έρω; είνε έκείνο, οπερ παρέρχε
τα ι πάντων τών λοιπών ταχύτερον. Εν το ύ το ι; παρηγο- 
ρήθητε, νέαι γυναίκε;, υπάρχει τ ι ,  δπερ κολάζει τήν άλ- 
γεινήν ταύτην άλήθειαν. Οταν τό σέβα.; καί ή έμπιστο-
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σύνη άντικαταστήσωσι τά ; παραφορά; τοΰ έρο>το;, τότε 
ή αμοιβαία άγάπη ριζοΰται βαθέο^ς, καί ή άποκατάσ τα- 
σις τής οίκογενείας σας προσφέρει ήσυχίοτέραν καί διαρ— 
κεστέραν εύδαιμονίαν.

(’Εκ του Γαλλικοΰ.)
ΙΩΔΝΝ1ΙΣ II. ΒΙΘΓΝΌΣ.
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ΠΕΡΙ Μ Α Ρ Γ Α Ρ ΙΤ Ω Ν .

ό  μαργαρίτης δέν έχει φήμην τόσον άρχαίαν σ χετι- 
κώ ; ώ ; προ; τούς άλλους πολυτίμους λίθους, ούχ ήττον 
δμω ; άπό είκοσι καί έπέκεινα αίώνο>ν θεο^ρείται ώς πο
λύτιμον καί μεγαλοπρεπές κόσμημα. Κ ατά τήν φράσιν 
ζηλο>τοΰ τινο; τών πολυτίμων λίθων, άφοΰ δ δφθαλμ,ός 
ένατενίσ/, είς τήν ζο>ηράν λάμψιν τοΰ άδάμαντος, άσμέ- 
νω; έπαναπαύεται είς τήν λεπτήν καί άργυροειδή σ τ ιλ 
πνότη τα  τοΰ μαργαρίτου, καθώς παρηγορείται άπό τό 
ιλαρόν φέγγος τής σελήνης μετά  τό  τοΰ ήλίου θαμβω
τικόν πΰρ.

Γνωστόν έστι πόσον έπιζήτητος ήτο ιδίως δ μαργα
ρίτης είς τήν παράβολον πολυτέλειαν τών Ρωμαίων, ό  
Ιούλιος Καίσαρ έδο>ρήσατο είς τήν Σερβιλίαν, μητέρα τοΰ 
Βρούτου, μαργαρίτην έκτιμώμενον άντί £ξ εκατομμυρίων 
στατήρων ή 1 ,2 0 0 ,0 0 0  φράγκίον. Τά δύο έκ μαργαρι
τώ ν πολυθρύλλητα ενώτια τ ή ; Κλεοπάτρας, τά  δποία 
ελαβε παρά βασιλέως τινός της Ανατολής, είχον άξίαν
3 ,8 0 0 ,0 0 0  φράγκο)ν* τόν μέν έκ τούτων τών μαργαρι
τώ ν κατέπιεν ή περιβόητος έκείνη βασίλισσα διαλελυ- 
μενον εί; δξος, διά νά εύχαριστήση τόν παχύν στρατιώ 
την της, ώς καλεί δ Σαιξσπήρος τόν Αντώνιον, τόν δέ άλ
λον, διασωΟέντα έκ παρομοίας τύχης, έδιχοτόμησαν διά 
νά κοσμ.ήσωσι τά  ώ τία τοΰ έν Πανθέω άγάλματος τή ; 
Αφροδίτης.

Ο μέγιστος μαργαρίτης, οστι; είνε γνωστός σήμερον 
έν Εύρώπν;, είνε δ έκ Παναμα δωρηθείς Φιλίππςο τώ  Β 
τ ή ; Ισπανία; έν ετει 1579 , άπιδωτός τό σχήμα καί ισο
μεγέθης μέ ώόν περιστεράς, έλκων δέ βάρο; 1 2 6  καρα- 
τίων. Επειδή δέ μ.έχρι τοΰδε δέν εύρέθη έ'τερος όμοιο; αύ
τώ , χρησιμεύει ώ ; κομβίον τοΰ βασιλικοΰ πίλου.

6  μαργαρίτης τοΰ Σάχ τ ή ;  Περσίας, δ δειχθείς είς 
τόν Ταυέρνιον έν ετει 1 6 3 3 , έξετιματο 3 2 ,0 0 0  τουμένια, 
ίσοδυναμοΰντα κ α τ’ έκείνην τήν έποχήν μ.έ δίς τόσας λ ί
τρα : στερλίνας.

τοΰ αύτο-
κρ

0  μέγας μαργαρίτης, δ έπί τοΰ στέμματος τ 
άτορος Ροδόλφου τοΰ Β , έζύγιζε 30  καράτια. 
Ευρίσκεται είς τόν κόσμον έτερος μαργαρίτης, Οαυ- 

μαστότερο; ούχί διά τήν στρογγυλότητα ούδέ διά τόν 
ογκον, διότι δεν ζυγίζει είμή 12 1[2 περίπου καράτια, 
άλλά διότι είνΐ το ιαύτη; έξαισία; στιλπνότητο; καί τό 
σον καθαρό; καί διαυγής, ώστε δι’ αύτοΰ διαφαίνεται τό 
φώ;* τοΰτον έχει δ κυριάρχη; τή ; Μασκέτης, τής γονι- 
μο^τέρα; επαρχίας τής εύδαίμονος Αραβίας.

Ετερο; τοιοΰτο; μαργαρίτη;, ζυγίζω  ν 2 8  σχεδόν κα
ράτια καί φαινόμενο; έκ πρώ τη; δψεω; διαφανής, ευρί
σκετε*. είς το έν Μόσχα Μουσείον τών Ζίοσιμάόων, καί 
είνε £ν έκ τών κειμηλίων, οσα έλκύουσιν είς Μόσχαν τούς 
περιηγητάς.

Οί κάλλιστοι μαργαρΈται εύρίσκονται είς τά παράλια 
τής Ινδίας. Οί Ινδοί ποιητικώς άποδίδουσι τήνγένεσιν αύ
τών είς ρανίδας δρόσου, α'ίτινες πίπτουσιν είς τά  όστρα
κα τοΰ μαργαριτοφόρου ιχθύος. Οί Βραχμανες λέγουσιν, 
δτι δ ιχθύς άναβαίνει είς τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 
κατά  τόν Μαίον, διά νά λάβτj είς τό οστρακον αύτοΰ τήν 
ρανίδα, ήτις γίνεται τό κέντρον τοΰ μαργαρίτου, τελειο- 
ποιουμένου άκολούθως διά τής ήλιακής θερμότητος.

Παράφρασίν τινα  τής Ινδικής ταύτης ιδέας πιθανόν δτι 
έλαβεν δ Πλίνιος, κα ί, κατά ίο  σίνηθες, έκαλλώπισεν αυ
τήν μέ ιδίας αύτοΰ προσθήκας. « Οί μ.αργαρίται, λέγει, 
διαφέρουσι κατά τήν ποιότητα  τής δρόσου, έξ ής μορφό- 
νονται. Αν ηνε διαυγής, καί εκείνοι γίνονται διαυγείς, 
εί δέ θολερά, καί εκείνοι γίνονται θολεροί* άν δ καιρός 
ηνε συννεφώδης δπόταν ή πολύτιμος ρανίς είσέλθη έντός 
τοΰ οστράκου, δ μαργαρίτης λαμβάνει χλωμόν τ ι  χρώμα. 
Αν είς τό  οστρακον έ^βήκε πλήρης ρανίς, δ μαργαρίτης 
γίνεται μεγάλος* άλλ άστραπή ενδέχεται νά κάμη αύτό 
όίστε νά κλείστ) αιφνίδιους, καί τότε δ μαργαρίτης θέλει 
εισθαι μικρότατος. Αν βροντά καθ *?,ν στιγμήν εισέρχε
τα ι ή ρανίς, δ έξ αύτής προκύπτο>ν μαργαρίτης είνε κοί
λος καί άσύστατος. »

Καί τα ΰτα  μέν κατά ποιητικήν φαντασίαν. Κ ατά  δέ 
τό έν γένει δμολογούμενον, δ μαργαρίτης προέρχεται έκ 
τίνος άσθενείας, έκ νοσώδους συμπήξεως, γινομένης έν τω  
σώματι διαφόρων ίχθύο>ν. Τινι τρόπςο άρχίζει δέν είνε 
άκριβώς γνωστόν* άλλά πιθανόν οτι κόκκος άμμου ή άλ
λο τ ι  λεπτόν δμοιοειδές, παρεισδύον είς τό δστρακον, 
έπιφέρει έρεθισμ,όν. Η φύσις, μή ίσχύουσα νά άποβάλη τό 
αίτιον τής άνησυχίας, προσπαθεί νά τό  καταστήση βλι- 
γώτερον έπιβλαβές, καλύπτουσα αύτό μέ στρώματα τι- 
τανώδους ύλης, καί ουτο) σχηματίζετα ι δ μαργαρίτης· 
οτι δέ βλάπτει ούτος τόν ίχθύν επεται έκ τής παρατη - 
ρήσεο)ς τών άλιέων τοΰ μαργαρίτου, οΐτινες διαβεβαιοΰ- 
σιν δτι τά  μέν λεία όστρακα σπανίως ή ούδέποτε περιέ- 
χουσι μαργαρίτας, τά  δέ διεστραμμένα σχεόόν πάντοτε.

Η Ασία είνε κ α τ’ έξοχην ή γή  τών μαργαοιτών, καί 
ή Ερυθρά Θάλασσα, δ Περσικός Κόλπος καί δ Ινδικός Ωκεα
νός οί κυριώτεροι τόποι τή ; παραγωγής αύτών, ιδίως δέ 
οί πρός δυσμάς τής νήσου Ταπροβάνης ρηχοί τόποι, οϊ- 
τινες βρύουσιν άπό μαργαριτοφόρα οστρεα. Εν Αμερική 
ή τών μαργαριτών αλιεία περιωρίσθη κατά τό  πλείστον 
μέρος είς τόν Μεξικανικόν κόλπον καί είς τό άνατολικόν 
παράλιον τής Καλιφορνίας. Αί μαργαριτοφόροι νήσοι έν 
τώ  Παναμαίκώ κόλπω (ονομάσθησαν ούτο^ όιά τούς εκεί 
ευρισκομένους μαργαρίτας* άλλά νΰν αί κοίται αύτόσε 
φαίνονται έξηντλημέναι, καί τά  προϊόντα το^ν δέν εινε 
άξια λόγου. Επίσης δέ έν Ρωσσία, Σαξωνία, Βαυαρία καί 
τή  λοιπή Γερμανία τινές τών ποταμών παρέχουσι μαρ
γαρίτας.

Οί τών μαργαριτών άλιείς ή δύται, Ινδοί ώς έπί τό 
πλείστον, βυθίζονται είς πολλών δργυιών βάθος έν τ^ί 
Οαλάσσ*/), καί άνακαλύπτουσι τό πολύτιμον οστρακόδερ
μων τό περικλείον τούς μαργαρίτας πολλάκις είς βάθος 
4 0 — 50 ποδών. Είνε ολόγυμνοι, μικρόν σιδηροΰν κάνι- 
στρον έχοντες περί τόν λαιμόν καί δίστομον μάχαιραν 
δεόεμένην είς τόν βραχίονα αύτών, τό μεν δπως άπο- 
χωρίζο>σι τό δστρακόδερμον άπό τούς κοράλλινους βρά-



χου; καί ρίπτο^σιν αύτο έντος του κανίστρου, το δέ οζως 
υπερασπίζονται εαυτούς έάν ηθελεν δ ρ ά σ ε ι κατ αυτών 
θαλάσσιος λύκος. Οταν δέ ή αναπνοή των τελείωση, ανα
δύονται είς την επιφάνειαν διά νά βυθισθώσι πάλιν μετά 
άνεσ.ν ολίγων λεπτών.

Τρείς δύται έπι εκατόν λογίζονται οί καταβροχθιζό- 
μενοι κα τ’ έτος υπο τών καρχαριών και τώ ν λοιπών σαρ
κοβόρων θαλασσίων θηρίων, άτινα εισιν άφθονα είςτά  μέ
ρη ταυτα , και δεκαπέντε καιρίο>; πληγωμένοι καί άπο- 
κεκομμένοι.

ΤΙΝΑ. ΠΕΡΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΥΑΡΩΝ.

(‘Τπο ΓΕΩΡΓΙΟΓ ΓίίΓΟΓ, IATPOV).

Χρόνον αρκετόν έν Βαυαρία διατρίψας, αφορμήν 3 
λαβών καί ευκαιρίαν δπο>ς γνωρίσο) εκ του πλησίον τ^ 
διαφόρου; τάξεις τής κοινωνίας καί σπουδάσω τον βίον 
καί τά  ήθη αυτών, κρίνω καλόν δπο^ς προσφέρω τω  πε- 
ριέργω κοινώ διά τή ; Ε π τ α λ ό φ ο υ  ολίγα τινά, έξ ιδίας 
παρατηρησεως άρυσθέντα, ουδεν δε το πάθος και την

ουτε αί γοεραί φοναί καί πολυστονοι παρακλήσεις τώ ν

δέ
άς

παρατηρησεως αρυσ' 
υπερβολήν φέροντα.

Οί Βαυαροί έν γένει είσί θερμότατοι οπαδοί καί λα - 
τρευταί του Γΐάπα. Οτε πρό τίνος λόγος έγένετο περί 
αποβολή; αυτου έκ Ρώμης, έχαιρον καί ηύγνωμόνουν ου- 
χ ί  δι* άλλο, είμη διότι ό άγιος Πατήρ την γήν αυτών ήθε
λε βεβαίως προτιμήσει ώς μέλλουσαν κατοικίαν καί έδραν 
του Δυτικισμοΰ. Κ ατ’ αυτούς, ή Βαυαρία έστίν ή πιστο- 
τέρα Ουγάτηρ τής Εκκλησίας. Κ αί όντως εισερχόμενό; 
τ ις  έν τη  έπικρατεία τών Βιτελσβάχων, πάραυτα δια
γιγνώσκει τον φανατισμόν καί την θρησκομανίαν τών κα
τοίκου. Εν εκάστη γωνία, έν έκάστω διαδρόμω άνήρτη- 
τα ι Χρίστος εσταυρωμένο;, Παναγία όδυρομένη, καί πλή
θος άλλον άγιον. ό  προσεκτικό; περιηγητή; εύκόλω; 
ανακαλύπτει τά  σύνορα του τόπου* άντί λίθον καί πασ
σάλου δ Χρίστο; μετά τών αγίων αυτου δείκνυσι την 
δροθετικήν γραμμήν. Καί οί Γ'.ήποι δέ καί οί σιτοφόροι 
άγροί γέμουσι τοιούτον άπεικονισμάτον, διάφορον τό τε 
μέγεΟο; καί τδ χρώμα καί την μορφήν, άφιλόκαλον τά  
μάλιστα καί τδν γέλω τα του ξένου διαβάτου κινούσαν.

Λόγιό; τ ι ;  κτηματίας Βαυαρος μοί έλεγεν, δτι κα- 
τεσκεύασε καί άνηρτησεν εί; τά  κτή μ α τα  αυτου μέγαν 
αριθμόν τοιούτων εργον, το μέν, 3πο>; διατηρήση τών 
χωρικών την άρχαίαν δεισιδαιμονίαν καί τον φανατισμόν, 
δπερ πολύ συμφέρει τοΤ; ισχυροί; καί μεγάλοι;, το δέ, 
δπο>; παρέξη το ΐ; πετεινοί; του ούρανου καί το ι; άλλοι; 
έπο^ροφάγοι; ζώοις φόβητρον τι. Εντεύθεν το παράδοξον 
τών χρωμάτων καί τό δυσανάλογον καί άτεχνον τ ή ; κα
τασκευή;’ διά τούτο δέ καί τινε; τών εύφυεστέρων Βαυα
ρών φόβητρα ή μορμολύκεια πτηνών (Vogelsclienclien) 
αύτά καλοΰσι.

Βεβαρημένο; δ οδοιπόρο; υπό τών τοιούτων, εισέρχε
τα ι εί; τά ; πόλει;, πολίχνα; καί χωρία τής Βαυαρία;, 
νομίζων ότι άλλα θέλει ίδεϊ καί άκούσει. Καί βλέπει μέν 
ποικίλα καί άκούει διάφορα, άλλά ποτέ δέν παύουσιν αί 
συχναί άναρτησει; καί καθηλώσει; του Θεανθρώπου, ού
δέ αι άπαγχονίσει; καί στρεβλώσει; τών άγιασάντον,

τον 2θ)τήρα πυροβολούμενον διά διστόμου πυροβολου ύπό 
δύο Ιουδαίον ληστών* εν τινι ετέρω ειδον την Λειπαρθ* 
νον φασγάνω Οανατούσαν τόν οφιν. Εστι δε η πληθύς 
τών τοιούτων κατά φαντασίαν και ιδιοτροπίαν εικονι- 
σμάτον 9) ειδώλων τόσον μεγάλη καί τόσον παράδοξος 
ή κατασκευή αύτών, ώστε πολλαχοΰ δια τούτων σημαί
νοντα1. συνηθο); αι δδοί καί αι ο'.κίαι και γίνονται κ α τα — 
λη πτα ί τώ  έρο>τώντι, οί δέ έπί τών Ουρών αριθμοί άπο- 
βαίνουσιν άσημαντοι σχεδόν καί άχρηστοι.

Πολλάκι; του ετου; τελουσι μεγαλοπρεπει; πομπας 
καί λιτανεύουσιν οί κάτοικοι, εικόνα; άργυρα; καί κεχρυ- 
σο)μένα; τώ ν έορταζομένον αγίον έπί το ν  οψ.ον φέρον- 
τε ;, καί άποστάσει; ού σμικρά; διατρέχοντε;’ δέν παρέρ
χετα ι δέ ημέρα έν ή τά  γραΐδια πρό πάντων και αι προ- 
βεβηκυΐαι παρθένοι ‘(alee j ungf c r n)  νά μένωσιν άμέτοχοι 
τοιαύτη; τινο; δημοσία; λ ιτανεία; ή παρακλήσεο>ς. Ε κά- 
στην τετάρτην μάλιστα  καί σάββατον, οτε πλήθος πολυ 
συνέρχεται έκ τώ ν περιχώρον εί; τ ά ;  μεγαλητέρας π ο - 
λει; προ; έκποίησιν τροφίμων καί άλλον διάφορον προϊ- 
όντον έν τή  άγορα, πληρουνται αί δδοί παχυσάρκον καί 
βαρυκινητων χωρικών, καί ενοχλείται τό ού; άκουον φο>- 
νά; άσυναρτήτου; καί άσματα κακόφονα πενιχρών καί 
έρυθρών την οψιν γυναικών.

II κυβέρνησι; παντί σθένει υποθάλπει την Ορησκομα- 
νίαν ταύτην. ό  νυν βασιλεύ; τή ; Βαυαρία; πολλά χορη
γεί πρό; άνέγερσιν εκκλησιών καί έτερον δημόσιόν προσ- 
κυνημάτον. Ε πί τοσοΰτον δέ αβελτηρία; προέβη άλλο
τε δ γέρον Λουδοβίκο;, ώστε ούδείς στρατιώ τη; η άξιο;- 
ματικό; έτόλμα νά προσέλθτ; άνευ εύχολογίου εί; τόν 
οίκον του Θεοΰ* συν τή  άλλη λοιπόν άποσκευη έλάμβα- 
νεν έκαστος νεοσύλλεκτο; καί εύχολόγιον, ιδία υπό του 
βασιλέο); προσφερόμενον. Ην δέ οντο)ς άςιον γέλο>τος, ανώ
τερο; άξιοψ.ατικός, περικεφαλαίαν καί παράσημα φέρουν
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νοούσα καί διαπράττουσα. Τον Ιησουιτισμόν κατέβαλεν 
ούχί δ λαό; έν τή άναπτύξει καί προόόω αύτου, άλλ αύ
τή  η κυβέρνησι; μάλλον, οπο); απολύτως άρχη καί ού- 
δένα ενη τόν εναντίον.

κάρφο; τώ ν οφθαλ^ 
λίστα  πεποίθασιν δτι δέν εινε μακράν η ημέρα, καθ ην 
πάντε; οί σχισματικοί, πλην το ν  Ελληνον, άσπασθη- 
σονται τον ποδα του αγίου Πατρό;. Οί Ελληνες, λέγου- 
σιν, εγνωκαν την αμαρτίαν αυτών, άλλ έμμένουσιν έκ 
πείσματο; κα ί φανατισμού τή  ψευδει αυτών διδασκαλία. 
Οτε πρό τινο; καιρού οιεθρυλληθη καί έδημοσιεύθη διά

Κ*

τώ ν κληρικών έφημερίδων, οτι πολλαί μυριάδε; Βουλ
γάρου'/, το δόγμα τών πατέρων αύτών άπαρνηθεισαι, έπε- 
καλέσθησαν τό έλεο; τ ή ; Δυτική; έκκλησία;, ύπερηυχα- 
ριστηθησαν οί Βαυαροί καί πίθου; άπειρου; άφρόεντο; 
ζύθου έςικένωσαν κα τ z τ ά ;  ημέρα; εκείνα;!

Οί έν Βαυαρία Διαμαρτυρούμενοι, καίτοι ολιγάριθμοι, 
ισουνται, ώ ; ειπον, ύπέρπολυ. Η νύξ του αγίου Βαρθο

λομαίου έστί το ί; πολλοί; ώραία καί θεάρεστο; άνάμνη- 
σ ι;, οι δε μετέπειτα  διω γμοί καί φόνοι εργον δικαιοσύνης. 
Εγνώρισα νέα; έκ καλών οικογενειών τό γένο; έλκούσα;, 
ών δμω; αί μητέρε; δέν έπέτρεψαν τού; έρο>τα; καί την 
μέλλουσαν συζυγικήν εύδαιμονίαν, διότι οί μελλόνυμφοι 
ησαν Διαμαρτυρούμενοι. Αί νεάνιδε;, τή  καρδία μόνον 
αύτών ύπείκουσαι, διαμαρτύρονται ένώπιον τών γονέον 
καί φίλον καί θαλερά καταχέουσι δάκρυα’ άλλ οί φανα
τικο ί, τα ί;  έπιτάξεσι καί παραγγελίαις του πεφυσιοψ.έ- 
νου ίερείος του οϊκου αύτών τό ους παρεχόμενοι, την φο^- 
νήν τή ; φύσεο*;, τό αίσθημα, τόν άγιον ερο^τα προσπα
θούν νά καταπνίξο>σι, καί ετερα λαμπρότερα ύπισχνουν- 
τα ι ταΤ; Ουγατράσιν αύτών. Αλλά τ ί ;  βροτό; δύναται 
νά έξαφανίση τό άληθέ; αίσθημα, η νά καταποαυνη τού; 
έξ άγνου ερωτο; παλμού; τή ; καρδία;; Εν δ ιαστηματι 
δύο έτών τέσσαρε; νεάνιδε;, τρυφεραί ώ ; ρόδον προ^ία; 
καί ώραίαι ώ ; ήλιο; Μαίου, έπροτίμησαν μάλλον τόν 
θάνατον η τόν κόσμον τούτον μακράν τών εκλεκτών τή ; 
καρδία; αύτών. Η πρώτη έδηλητηριάσθη, ή δευτέρα 
άπηγχονίσθη, αί δέ τελευταία ι εύρον τόν τάφον αύτών έν 
το'ί; ρε'.Οροι; του ποταμού. Την τελευταίαν μάλιστα πα- 
ρηκολούθησε καί δ π ισ τό ; έραστή;, γράψα; τό πρώτον 
καί άποστείλα; εί; την μητέρα τή ; έοωμένη; γραμμά
τιον, έν ω περιείχοντο αί τρομερώτεραι άοαί κατά τή ; 
κεφαλή; καί τή ; θρησκεία; αύτή;.

Εγνώρισα γυναίκα τινά , ίκανώ; προβεβηκυιαν δυτικήν 
δέ το δόγμα, τή ; δποία; η στενοτάτη φίλη έτέλει τού; 
γάμου; αύτή ; έν τώ  ναώ τών Διαμαρτυρουμένων. Νομί
ζετε ίσω; ότι αυτη παρευρέθη, καίπερ ιδίως προσκλη- 
θέίσα; οχι* δ φανατισμό; κατενίκησε τό τή ; φιλίας αί
σθημα.

Πολλοί των Βαυαρών εί; τόν πατροπαράδοτον φανα
τισμόν το ν  Ουσιάζουσιν ένίοτε καί τά  υλικά ή έμπορικά 
αύτών συμφέροντα* δύσκολο); συνεταιρίζουσι μετά Δια- 
μαρτυρουμένων, μάλιστα δέ οί τή ; κατο)τέρα; κοινωνίας 
ανθ:ωποι. Αξιωματικοί δυτικοί καί έτεροι ύπάλληλοι 
τής Κυβερνήσεω;, άποστελλόμενοι είς Νουρεμβέργην, πό
λιν έαπορικωτάτην καί άρναιοτάτην καί ύπό 7 0 ,0 0 0  
Δια.'Λα:τυρουμένον κ ατο ικο υμ ένη ν, η είς Ανσπαχην (All- 
spacl»), ώσαύτως πόλιν μικράν μέν άλλα τοϋ αυτου δόγ
μ α τός, βαρυθυμουσιν οί ζυθοπόται καί νέφη πυκνά κα
πνού έκφυσώσιν έκτώνρωθώνον αύτών, διότι θέλουν βιο>- 
σει είς τόπον Λουθηρανών! « Π ζο>η μεταξύ τών άνθρώ- 
πων τούτον, μοί ελεγε μητηρ αξιωματικού τίνος, η 7 ^- 
ρησις τών λαμπρών ημών θρησκευτικών τελετών και 
τών πολυπληθών ναών, ή παυσις τής προσευχής, ενθα δ 
εύλογηθείς ύπο του Π άπα εύχεται καί ευλογεί, έσονται δ 
θάνατός μου! » Καί τω όντι μετά παρέλευσιν ολίγου και
ρού άπέΟανεν η υπερβολή θρήσκος αυτη γυνη.

1]/ τώ  πλουσιοίτάτω νοσοκομείο) τής Βυρσεβούργης 
(WTursbourg), δπερ έκπαλαι καθολικόν ονομάσθη, διότι

ώκοδομηθη ύπό δυτικου Αρχιεπισκόπου (του ’ίουλίου), νο
μ ίζετε δτι οί Διαμαρτυρούμενοι άσθενείς άπολαμβάνου- 
σι τών αύτών περιθάλψεων καί περιποιησεον, ώνπερ καί 
οί Δυτικοί; όχι* οί νοσοκόμοι νομίζουσιν οτι έκπληρουσιν 
έργον άγιον καί ιερόν, προτιμώντες τού ; δευτέρου; τών 
πρώ τον. *'0 δέ παραδοξότερον, δταν φέρηται λείψανον 
Διαμαρτυρουμένου εί; τό νεκροταφειον, ούδέ τό κάλυμμα 
τ ή ; κεφαλή; αύτου εξάγει δ νωθρό; Βαυαρός, ούδέ ύπό- 
κλισίν τινα  τούλάχιστον ποιεί ένώπιον του σταυρου* χ α ί
νει μόνον καί οίονεί ελεεινολογεί τόν νεκρόν διά την αίω- 
νίαν αύτου καταδίκην. Δυτικου δμως νεκρού φερομένου, 
γονυπετει πάραυτα πασα η πληθύ; τών παρεστώτον 
και εύχάς- άναπέμπει ύπέρ αύτοΰ πρός τόν Τψιστον,

Είσί δέ οί Βαυαροί πικρότεροι καί σκληρότεροι κατά 
τών Ιουδαίων, τών δποίον δ πλούτος μάλιστα έτι μ ά λ
λον έπαυξάνει την άθυρθ7 θμίαν καί τό ύβριςτκόν αύτών. 
Φθόνο; καί χαμερπη; άντιζηλία είσίν έμφυτα εί; την ψυ
χήν του Βαυαρου* τούτου δέ ενεκα ούδέ ή είσοδο; τών 
Ιουδαίων έπιτρέπεται εί; δημοσίου; χορού;, έκ φόβου μη- 
πω ; τά  πολυτελή αύτών ένδύματα καί οί τιμαλφει; λίθοι 
έκθαμβώσοισι τού; ίφθαλμού; τών μη έχόντων. ό  ισχυ
ρότατο; πρόεδρο; τοΰ έν Βυρσεβούργη λαμπροΰ κατας τ τ  
μ α το ; « Η  Α ρ μ ο ν ί α » ηθέλησέ ποτε νά έγγράψη έν 
αύτώ μετά τ ή ; οίκογενεία; του ώ ; τακτικόν μέλο; τόν 
Ιουδαίον Hu’scll, δεύτερον μετά τόν Ροσχίλδην κατά τε  
τόν πλοΰτον καί τήνίσχύν, ενεκα άτομικών συμφερόντον’ 
άλλ έξανέστη άπασα ή πόλι; έπί τώ  άκούσματι τούτςο, 
καί δ πρόεδρο;, ού μόνον ηναγκάσθη νά άποσύρη την πρό- 
τασιν αύτοΰ, άλλά καί την παραίτησίν του Ιδονκε, δεκτήν 
γενομένην.

Η Κυβέρνησι; δέν συγχωρεΊ πολλάκι; εί; τού; στρα- 
τιο>τικού; σχέσει; δημοσία; καί φιλίαν έπίσημον μετά I- 
σραηλιτίδον, άλλ ούδέ εί; τόν λαόν άρέσκουσιν αυται* 
κατ αύτόν, έκπίπτει δ τοιοΰτο; στρατιο>τικό; τή ; άξίας 
αύτοΰ. Πρό τινων έτών ύπολοχαγός τ ι ;  τοΰ πυροβολικοΰ 
ήράσθη ώραία; καί πλούσια; ίσραηλίτιδο;. Ε πί πολύν 
χρόνον διέμεινον μυστικοί οί ερο^τε;, άλλ’ έπί τέλου; ιίρ- 
^αβωνίσθη αύτήν έπί τή  συνθήκη, δτι αύτή καί τά  τέκνα 
αύτή; έσονται χριστιανοί. Η νεανι; ένέδο>κεν άσμένο>; δι
ότι ύπερηγάπα αύτόν, οί δέ γονει; αύτή; ηύλόγησαν τό 
ζεΰγο;, διότι ειδον καί έγνώρισαν τόν ακραιφνή έρωτα 
άμφοτέρον. Αλλά μόλι; έξήλθον εί; τό δημόσιον καί έ- 
γνώσθησαν τήν επαύριον ώ ; μεμνητευμένοι, καί ίδού έξήχθη 
δ φθόνο; καί ο φανατισμό;. Μετ’ ολίγα; ημέρα; διαταγή 
τοΰ Τπουργοΰ τών στρατιωτικών δ ιέτα ττε  τήν σκληράν 
διάλυσιν τοΰ τρυφεροΰ ζεύγου;! Αλλά τί ίσχύουσι τά  τοι- 
αΰτα άπέναντί τής θελήσεο^; τ ή ; καρδία;; η νέα έπί πο
λύν χρόνον μελανειμονούσα έπένθει τον νεαρόν αυτή; μνη
στήρα, δ δέ νέος ηναγκάσθη νά παραιτηΟή τοΰ βαθμοΰ 
του χάριν τή ; ώραία; αύτοΰ καί π ι^ή ; ίσραηλίτιδο;, μεθ 
ή ; ζ·?) έν εύδαιμονία μέχρι τή ; σήμερον.

Αί τών άνο^τέρο> τάξεων νέαι Βαυαρίδε; έν γένει ού- 
δόλω; είσί φανατικαί* περίεργον δμω ; οτι, γηράσκουσαι 
πολλαί, τουναντίον γίνονται το ιαΰται. Ενόσω μάλιστα αι 
νεάνιδε; είσίν έλεύθεοαι καί άνεξάρτητοι, ούδέν ισχύει ή 
θρησκεία καί ή δεισιδαιμονία* ή καρδία αύτών αισθάνεται 
δ ,τι αγνόν έν τη άνθρωπίνη φύσει ύπάρχει. Ερω;, εί; θρη
σκείαν καί εθνικότητα άποβλέπον καί έν προλήψεσιν αύ-



ξων καί έπικρατών, ούκ ϊστιν έρως έκ πεποιθήσεως και 
κλίσεως, άλλά συνθήκη τις άνευ κύρους και διαρκούς ευ
δαιμονίας. Δεν είνε 6 ερως δ άληΟής, το αρχαιοτατον και 
εύγενέστατον αίσθημα της άνθρωπίνης καρδίας, ο γλυκύ
τερος καρπός του παραδείσου, το δένδρον της ζωής των 
μελλουσών γενεών, άλλα ποταπη διαπραγματευσις.

Η Βαυαρίς ούδέποτε λησμονεί ώράιόντι λόγιον, η εύ- 
γενήτινα  έκφρασιν, ή πρόσκλησιν φιλοφρονητικήν. Α ιπρώ- 
τα ι μάλιστα εντυπώσεις αύτής είσιν άνεξάλειπτοι* η α- 
Οωότης και ευαισθησία εγχαράσσει αύτάς εν ταίς άγνοτε- 
ραΐς π τυχα ις  τής καρδίας αύτής.

Γνωρίζω έν Βυρσεβούργ·/] γυναίκα πρδ τριών έτών συ- 
ζευχΟεϊσαν, ητις πολλάκις του έτους ρίπτει άνθη και ρόδα 
έπι του τάφου του έν τώ  νεκροταφείο τής πόλεως άνα- 
παυομένου ομογενούς ήμών Κ. Τζερλέντη, και δάκρυ εκά- 
στοτε καταχέει γλυκεράς άναμνήσεως* διότι, δτε ο αεί
μνηστος έσπούδαζεν έκει, πολλάκις ώραςπολλας εν αδελ
φική άγάπτ; διήλΟε συνδιαλεγόμενος μ ετ αύτής, παρθένου 
ετι ούσης. Ούδέ γάμος, ούδέ τέκνα, ούδέ φροντίδες οίκια- 
καί, ούδέ συζύγου εντάσεις καί παρατηρήσεις ήδυνήθη σαν 
άχρι τουδε νά έξαφανίσωσι τήν πρώτην έκείνην έντύπωσιν 
τής άδολου νεάνιδος, η νά καταβάλωσι τήν γλυκεράν ταύ
της άνάμνησιν. ΙΪ Βαυαρίς έν γένει, άπαξ άγαπήσασα, 
έστί καί μένει ή πιστοτέρα καί πολυτιμοτέρα σύζυγος.

(Ακολουθεί)

ση τδν έκλεκτδν του Κυρίου λαδν, και νά άνυψώση αύτδν 
είς τήν προτέραν του περιωπην και εύκλειαν. Ο ρηθεις φα· 
τριάρχης, άποστείλας κρυφίο>ς αποστολους προς τους εν 
Μ εσοποταμία, Α ίγύπτω , Ελλαδι, Ιταλία και αυτή τη  
Γ αλατία  διεσπαρμένους ομοεθνείς του, ευκόλως επεισε 
πάντας νά έπιχειρίσωσι και νέαν άλλην απόπειραν προς
άνάκτησιν τής αύτονομίας των.

Προπαρασκευασθέντων πάντων, ο Συμεών άναπετάν- 
νυσι τήν σημαίαν τής έπαναστασεως, αναγορεύεται βα
σιλεύς και Μεσσίας, καί άναλαμβάνει το επιθετον Β α ρ -  
κο χ εβ α ς, τδ  οποίον ερμηνεύεται υ ι δ ς ά <γ έ ξι ο ς, οπως 
πληρωΟνί τδ  έν τη  Γ ρ α φ ή  προφητευομενον: «Λ να τ ε λ ε ί  
ά 7  ρ ο ν ές  Ι α κ ώ β ,  κ α ί  σ κ ή π τ ρ ο ν  ε γ ε ρ θ η σ ε τ α ι ^ ε ν  
Ι σ ρ α ή λ ! »  ό  ψευδομεσσίας μετά τών φανατικών οπαδών 
του, ές άπροόπτου έπιπεσόντες, κυριευουσι πολλά  ̂φρού
ρια ύπδ Ρωμαϊκών φρουρών κατεχόμενα, παντας δε τους 
κατοίκους καί ιδίως τους χριστιανούς, όσοι δεν εστερςαν 
νά ύποταχθώσιν είς αύτούς, άποσφάζουσιν άπανθρώπως 
έν έτε ιά π δ  Χρίστου 1 3 1 ,  βασιλεύοντος του Αδριανου.

Τδ τόλμημα έν άρχ*() προωδευσεν εςαισιως, συντρ^ςαν- 
των είς τήν ίου δ αίαν έκ διαφόρων του κοσμου μερών 
άναριΟμήτων Ιουδαίων οπως μετασχωσι τοΰ αγ(υνος, καί

ΔΥΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙ Α ΤΗΣ Ε Β ΡΑ ΪΚ Η Σ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ.  

Α'.

Ο ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ ΒΑΡΚΟΧΕΒΛΣ.

Μόλις πεντηκονταετηρίς παρήλθεν άπδ τής άναλήψεως 
του Σο)τήρος ήμών, καί ο προφητοκτόνος τών Ιουδαίων 
λαδς περιήλθε τω όντι είς τήν οίκτροτέραν άθλιότητα. 
Στενάζων έκυπτε τδ  πρώην έκλεκτδν τούτο έθνος τδν 
αύχένα ύπδ τδν Ρωμαϊκόν ζυγόν, ο δέ ζυγδς ούτος το - 
σούτον μάλλον βαρύς καί άφόρητος άπέβαινεν είς αύτδ, 
καθ’ δσον καθημερινώς έβλεπε τήν θρησκείαν του προπη- 
λακιζομένην, τήν περιουσίαν του διαρπαζομένην, καί τάς 
τελετάς του παίγνιον γινομένας τών νικητών. Εκ τούτου 
μεγάλη άγανάκτησις έπεκράτει έν ίουδαία, καί μίσος ύπό* 
κωφόν μέν άλλ άσπονδον κατά τών Ρωμαίων.

Απδ τής έπί Τίτου άλώσεο^ς τής Ιερουσαλήμ οι Ε
βραίοι, καιπερ διασκορπισμένοι τήδε κάκεισε είς διαφό
ρους χώρας τής Εύρώπης, Ασίας καί Αφρικής, δέν άπέλι- 
πον ομως τήν ιδέαν δτι ήθελον πάλιν άποκατασταθή είς 
τήν μυριοπόθητον γήν τών πατέρων των, καί άναστήσει 
τδ καταλυΟέν κράτος των. Καί πολλάκις έκτοτε, ίδί(ος 
δέ έπί Τραϊανού, άπεπειράθησαν νά άποσείσωσι τδν Ρω
μαϊκόν ζυγόν, καί τάς ματαίας τα ύτας άποπείρας διε- 
δεχθησαν ετεραι, αΐτινες έπεβάρυνον μέν έτι μάλλον τδν 
ζυγόν των, δέν άπήλπισαν δμως έτι αύτούς περί τής έπι- 
τεύξεο^ς τών πόθον το ν .

Καί ίδού άνίσταται ώς έκ θαύματος άνήρ Εβραίος, Συ
μεών καλούμενος, τολμηρδς είς άκρον καί έπιχειρημα- 
τίας, οστις άποφασίζει άντί πάσης Ουσίας νά έλευθερώ-

Άγ J η J ’J  ̂ j ‘ J"- · - '  i \
τών μεγαλητέρων στρατηγών τοϋ καιρού έκείνου, περιω- 
ρίσθη κ α τ’ άρ/άς εϊς το νά προσβάλτρ μόνα τά  άπροφύ- 
λακτα  σώματα τών αποστατών, μη κρίνας φρόνιμον νά 
συνάψω προ; αυτούς, ετι έν τ·? έξάψει τοϋ φανατισμού 
των όντας, μάχην έκ τοΰ συσταδών. Ολίγον κατ ολίγον 
ομως, κατευνασΟείσης ττ,ς έζαψεως έκείνη;, η πειθαρχία 
και η τάξις τών Ρωμαίων υπερίσχυσε τοϋ τυφλοϋ φανα
τισμού τών Εβραίων, οιτινες, μηδεμίαν τών τοΰ πολέμου 
πείραν ε^οντες, εί^ον μωρώς νομίσει οτι ηοκει η άλογος 
ορμη των προς κατανίκησιν τών έν πολεμοις τεΟραμμε- 
νων καί ύπο αρίστων στρατηγών διοικουμένων Ρωμαϊκών 
λεγεώνων.

Τέλος ο Εβραϊκδς στρατός, άποκλεισθείς είς τδ φρού- 
ριον ΒηΟάρ, ήναγκάσθη υπο τής πεινης και τών τα λ α ι
πωριών νά παραδοθνί είς τήν διάκρισιν τών έχθρών.^ Οί 
νικηταί, έξηγριωμένοι δντες διά τά  δσα καί αύτοί είχον 
υποφέρει δεινά παρά τών Εβραίων κατά τδν αίματωδέ- 
στατον τούτον πόλεμον, διαρκεσαντα πεντε περίπου ετη, 
τον μέν Βαρκοχεβάν έφόνευσαν διά σκληροτάτων βασά
ν ω ν /τδν  δέ πιστόν του φίλον καί άρχηγόν τών συνωμο
τώ ν, τδν περιώνυμον παρ’ Ιουδαίοις διά τήν σοφίαν του 
Λκίβαν, έξέδειρον ζώντα, των δε λοιπών οπαδών τους 
μέν άπέσφαξαν, τούς δε έξηνδραπόδισαν.

Εξακόσιαι χιλιάδες Ιουδαίων έΟυσιάσθησαν κατά τον 
φοβερδν τούτον πόλεμον, οι δε λοιποί παντες διεσπαρη— 
σαν τήν τελευταίαν καί γενικήν αυτών διασποραν.

Β'.

11 ΕΠΙ ΡΙΧΛΡΔΟΤ ΣΦΑΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.

11 τρομερά σφαγή, περί ής κατωτέρω μνείαν ποιούμε- 
Οα, δέν ήτο παρά συμβεβηκδς σύνηθες καί κοινότατον εις 
τούς ίσραηλίτας κατά τδν μεσαιώνα, τουτέστι τήν έπο-

χήν τοϋ αγρίου φανατισμού καί τών δεισιδαιμονιών καί 
πρ ολήψεων.

Τεθείς έκτος τοϋ νόμου καί άποχωρισθείς, ούτως είπειν, 
τής άνθρωπότητος ο δυστυχής ούτος λαδς, περιεπλανάτο 
καθ ολην τήν γήν, χωρίς νά εύρη που Οέσιν, είς %ί  νά κλί
νη τήν κεφαλήν του μετ άσφαλείας. Αποτροπιαζόμενος 
ύπδ τών χριτιανών, εναντίον τών διδασκαλιών καί αύτοϋ 
τοϋ παραδείγματος τοϋ Θεανθρώπου Σωτήρος, συγχωρή- 
σαντος τούς σταυρωτάς του, άπέδωκεν αύτοίς μίσος" άντί 
μίσους, καί περιορίσας είς μόνην τήν οικίαν του δσας τω 
εμενον άρετάς, δέν έφανέρωσεν είς τούς εχθρούς του ή τήν 
πλεονεξίαν του.

Πλήν διότι έπταισεν απαξ ο πρώην εκλεκτός ούτος καί 
περιούσιος λαδς, ο προπάτωρ τών λαών τής ύφηλίου, έ
πρεπε, κατά τάς άλογους άρχάς τινών μισανθρώπων, 
νά καταδικασθνί είς το νά φέρη αιωνίως έπ’ώμων τήν κα- 
τάραν καί αιωνίως νά τιμω ρήται άσπλάγχνως; Τδ εφεξής 
επεισόδιον δίκαιοί τούλάνιστον τδν λόγον ήαών:

η ' / Ν r \  c,
Οτε Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος άνέβη έπί τοϋ Αγγλικοϋ 

θρό.ου, απηγόρευσεν εν ήχω σάλττιγγος είς πάντας τούς 
έν Λονδίνω παροικοϋντας Ισραηλίτας νά παρευρεθώσιν είς 
τήν στέψιν αύτοϋ, ή τι; έμελλε νά γίνη είς Ούεστμινστέ- 
ρην τήν 3 Σεπτεμβρίου I I 57 . Τήν άπόφασιν ταύτην τώ 
ένέπνευσεν αίσθημα δεισιδαιμονίας* έφοβείτο, δηλαδή, τήν 
μαγείαν, ητις άπεδίδετο είς αύτούς.

Αλλά, κατά τά  εΟι*Α α τών Ασιανών τοϋ νά προσφέοωσι
1 kοω

τελετή , καί κατέθεσαν είς τούς πόδας τοϋ βασιλέως τά  
δώρά των, ίκετεύοντες αύτον νά τούς άφήση νά διαμένω- 
σιν είς τάς χώρας του, ώς άφήκαν αύτούς καί οί προκά- 
τοχοί του. Οί άθλιοι ίκέται διεκρίνοντο δι ίδίου Εματι- 
σμοϋ, καί κυρίως διά τοϋ πρασίνου πίλου, ον εφερονύπο- 
χρεωτικώς. Είς λοιπδν έξ αύτών κτυπά τα ι ύπό τίνος χρι- 
7 ΐανοϋ, καί μετ ολίγον οί αύλικοί, έπιπεσόντες κατά τών 
Ισραηλιτών, τούς σύρουσιν εςω τών ανακτόρων καί τούς 
ύποβάλλουσιν εί: τούς σκληροτέρους προπηλακισμούς.

Ούτω διαδίδεται τδ παράδειγμα, καί δ όχλος τοϋ Λον
δίνου καί πλείστοι άλλοι άνθρωποι, οιτινες ειχον συρρεύ- 
σει μακρόθεν οπως παρευρεθώσιν είς τήν τελετήν, νομί- 
σαντε; ότι αύτδς ο βασιλεύς είχε διατάξει τήν έξόντω- 
σιν τών Ιουδαίων, έπιπίπτουσι κατά τώ ν δυς-υχών τού
τω ν, ούτε γερόντων, ούτε παιδίων, ούτε γυναικών φει- 
δόμενοι. Τινές οίκογένειαι οχυροϋνται είς τάς οικίας των, 
νομίζουσαι οτι θά σωθώσιν ούτως, άλλ είς μάτην* δ μα 
νιώδης όχλος, πεποιθώς ότι προσφέρει Ουσίαν εύπρόσδε- 
κτον πρδς τιμήν τοϋ νέου βασιλέως του, πυρπολεί αύτάς, 
καί ουτω χάνονται είς τάς φλόγας.

Τδ παράδειγμα δέ τής μητροπόλεως μιμοϋνται αί κυ- 
ριώτεραι τοϋ βασιλείου πόλεις, καί τδ Ισραηλιτικδν αίμα 
ρέει πο τα  μη δον είς δλα σχεδδν τά  μέρη τοϋ κράτους. Είς 
Τορκην, προγεγραμμένοι τινές Ιουδαίοι, ίδόντες πάντας 
τούς άρνηθέντας τδ βάπτισμα άδελφούς τ(ον σκληρώς 
σφαγιασθέντας, κατέφυγον εις τινα πύργον καί έκεΐ άν- 
τέστησαν άπεγνωσμένως. Αλλ’ή έφοδος τών χριστιανών 
ήν έπικειμένη καί φανερά* δθεν, προσκαλέσας αύτούς δ 
ραββϊνος αύτών, τούς έλάλησεν ούτο*:

« Ανδρες άδελφοί καί τέκνα τοϋ Ισραήλ! δ Θεδς τών 
πατέρων ήμών μάς προστάσσει νά άποθάνο^μεν ύπέρ τοϋ 
νόμου Αύτοϋ, ώς άπέθανον ποτε καί οι πρόγονοί μας. Εάν 
έμπέσωμεν είς τάς χείρας τώ ν εχθρών ήμών, θά βασανι- 
σθώμεν άνηλεώς καί Οά άποθάνωμεν. Ας άποδώσωμεν λοι- 
πδν εύσεβώς καί έκουσίως είς τδν Πλάστην ήμών τήν 
ζωήν, τήν δποίαν μάς έδωκε. »

Καί πάντες σχεδδν οί δυς-υχείς επευφήμησαν είς τούς 
λόγους τούτους.

Τότε οί ίσραηλϊται, διέδοσαν οι ίδιοι τδ πϋρ είς τον 
πύργον καί έρριψαν &ίς τάς φλόγας τά  πλούσια ενδύματα 
τω ν, τά  κοσμήματα, τά  σκεύη καί ο,τι πολύτιμον είχον* 
είςδέ αύτών, Ιωακείμ, δ πλουσιώτατος μεταξύ τω ν ,Π ρ ώ 
τος έκοψε τήν κεφαλήν τής γυναικος του ίδιοχείρως. Τότε 
καί οι άλλοι έμιμήθησαν τδ  παράδειγμά του, καί δτε 
πάσαι αί γυναίκες έΟυσιάσθησαν, πρώτος πάλιν αύτδς ηύ- 
τοχειριάσθη καί τδν έμιμήθησαν πάλιν οί λοιποί, πλήν 
ολίγων τινών δυστυχών, είς ους άπέλιπεν ή γενναιότης, 
καί ο'ίτινες, συλληφθέντες τήν επιούσαν ημέραν ύπδ τών 
πολιορκητών, άπέθανον οίκτρότατον θάνατον.

Είς μάτην δ Ριχάρδος προσεπάθησε νά συλλάβ*/) τούς 
ένοχους. Τδ μίσος καί ή περιφρόνησις, άπερ πάντες είχον 
πρδς τά  θύματα , ήμπόδισαν τάς έρεύνας τής άνακρίσεως 
καί μόνον τρεις χρις-’.ανοί κατεδικάσθησαν* τοϋτο δέ, δχι 
διά τάς κατά τώ ν Ιουδαίων άπανθρωπίας των, άλλά διά 
τ/;ν ζημίαν, *?(ν έ.τροξένησαν είς τινας Αγγλους.

Αμφιβολία δέν ύπάρχει δτι άπασαι αί τοιούτου είδους 
οίκτραί σταυροφορία», κατά  τε  ξένων καί άδελφών, προσ
ήψαν πάντοτε αίματηράν κηλίδα είς τήν ί^ορίαν τών έπί 
Χριστιανισμώ έγκαυχωμένων Κρατών, τουτέ^ιν έπί θρη
σκεία, ητις ζητεί έ λ ε ο ν  κ α ί  ο ύ χ ί  Ουσίαν!

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΒΡΑ01ΈΡ.

() βίος τοϋ περιωνύμου τούτου ζωγράφου τής Ολλαν
δικής Σχολής είνε λίαν άξιοπερίεργος, καθδ προσφέρουν 
ήμΐν τάς άνεξηγήτους έκείνας περιπετείας καί άντιφάσεις, 
είς άς ύπόκειται ή άνθρο)πίνη καρδία. Ο Αδριανδς είνε είς 
τών ένδοξων εκείνων τυχοδιω κτώ ν, οϊτινες διέρχονται 
τδν βίον ώς πανδοχειον, οιασκορπίζουσιν είς τον άνεμον 
τούς μαργαρίτας τή ς εύφυΐας των, καί άποθνήσκουσιν έν 
πλήρει νεότητι καθ ην στιγμήν άρχίζει νά γεννάται τδ  
κενόν έν τ*?ί καρδία, καί καθ ην έποχήν τά  ρόδα καί τδ  
μέλι τών ηδονών μεταβάλλονται είς άκάνθας καί χολήν.

Α π αύτής τής παιδικής του ηλικίας έδείκνυεν δ Αδρια- 
νδς μεγίστην πρδς τήν ζο>γραφικήν κλίσιν, καί έφηβος 
ήδη ήναγκάσθη ώς έκ τής πενίας τών γονέων του νά προσ- 
πορίζηται τά  πρδς τδ ζην διά τής έργασίας. ό  περίφη
μος ζο>γράφος Χ άλ, ίδών μίαν τών ήμερών άνθη καί ζώ α 
σχεδιογραφηθέντα ύπδ τοϋ νεανίου, προσέλαβεν αύτδν 
είς τδ  έργοστάσιόν του, δπου, κατακλείσας αύτδν είς μ ι-  
κρδν δωμάτιον, έξεμεταλλεύετο έπί μεγίστη ωφελεί α τά  
προτερήματα τοϋ νέου ζο>γράφου.

Αλλ’ δ βίος ούτος κατέστη άνυπόφορος είς τδν Αδρια- 
νδν, οστις, επόμενος ταίς συμβουλαΐς συνεργάτου του τ ι-  
νδς, άπεφάσισε νά δραπετεύση έκ τής ειρκτής ταύτης.



ΑΔΡΙΑΝΟζ ΒΡΑΟΥΕΡ.

Κ αί κα τ’ άρχάς [Λεν έγκατε ττάθη εις Αμστελόδαμον, δπου 
μετά μεγάλης έκπληξεως παρετηρησε πολλάς εικόνας 
του, φερούσας το δνομα του Κυρίου του και πωλουμένας 
έπί άδρα τιμη εις τους μετά τής Αγγλίας ε »λτ:ο ρ ευ ο »^έ- 
νους κατ εκείνην την εποχήν Εβραίους.

Τότε ο Ακριανός, έπιΟυμών νά γνωστοποίηση την αυ
θεντικότητα των εικόνων τούτων καί να ί'δη καί α ύ τ ο ς  
την εργασίαν του άμειβομένην διά καταστίλπνων δου
κάτου, έπεδόθη εις το ίργον καί εν ολιγοχρονίω δια^ή- 
μ α τι έκέρδησεν ούκ ολίγα. Αλλ άντί να έγκύψη μετά 
ζήλου εις τδ εργον του, έπαρθείς έκ τής έπ ιτυ /ία ς τής 
πρώτης είκόνος του, ί,ν έπώλησεν αντί εκατόν δουκάτων, 
ένόμισεν δτι δεν έπρεπε νά έχη του λοιπού άλλην διαμο

νήν η το οινοπωλείον, και τότε μόνον έξήρνετο α π ’ αύ-V I # ̂
του, οτε ο οίνοπώλης άπήτει έπιμόνως να πληρωθη.

11 πενία ηνάγκασεν αυτόν και αύΟις να έπιδοΟή εις το 
εργον του, και ένν.κίασεν έπί τούτω άθλιόν τι δωμάτιον 
έντος ετέρου οινοπωλείου, οπού ένεπνεύσθη αρκούντως 
προς καταρτισμόν μιας φυσικωτάτης είκόνος, παρις-ώσης 
τα οργιά του καπηλειού, και ην έκαλοπώλησεν εις τους 
έμπορου;' άλλίος τε ο Βράουερ ε'.χε την ματαιότητα νά 
ξεσχίζη μάλλον τάς εικόνας του και νά ρίπτη αύτάς εις 
το πυρ, παρά νά προσφέρη αύτας ε:ς ελασσόνα τής ζη - 
τηΟείση; τιμήν.

Διά τής μαγικής ταύτης χί'ρ ιτος τής γραφίδος του 
και των εμπορικών σχέσεων του ο Αδριανος κατώρθωσε

νά σχηματίση άζιόλογον κατάστασιν. Πλήν, καθώς το 
πνευμά του διέφευγε διά του κρανίου του, ουτω και το 
άργύριόν του έδραπέτευε διά μέσου των σχισμάδων των 
θυλακίων του* επασ/ε την άθεράπευτον νόσον τής ακα
ταστασίας, η μάλλον τής ακηδίας.

Βεβαρημένος άπο χρέη καί καταδιωκόμενος ύπδ των 
δανειστών του, ο δυστυχής τεχνίτης ηναγκάσΟη νά έγκα- 
ταλίπη το Αμστελόδαμον, άφοϋ έπώλησε και αυτά τά 
μεγαλοπρεπή ένδύματα, ατινα πριν ειχεν αγοράσει* άντ’ 
αυτών δε έφερεν ένδυμά τι, το οποίον κατεσκεύασε μό
νος έκ χονδρού κανναβίνου πανίου τής ζωγραφικής, δπερ 
μετέβαλε διά τής γραφίδος του εις πολυτελέστατον 
ύφασμα, και το οποίον, έρωτώμενος πόΟεν το έπρομη- 
ΟεύΟη, έλεγεν οτι έξυφάνθη επίτηδες δι’ αυτόν εν Κίνα 
υπο των μανδαρίνων τής Καντώνος, καί δτι μετά την 
κατασκευήν αύτου ο τεχνίτης του έκάη.

Ελθών εις Αμβέρσην, διαρκουντος του πολέμου των 
Κάτο) Χωρών, καί έκληφΟείς ως κατάσκοπος, συνεληφθη 
καί κατεδικάσΟη υπο του Ισπανού διοικητου τής πόλεως 
εις άπαγχόνισιν. Α λ λ ευτυχώς ευρεν έν τώ φρουρίω, έν 
ω ην καΟειργμένος, άζιόλογον προστάτην, τον Λουκά τής 
Λ ρεμβέργης, φυλακισμένον όντα τότε καί αυτόν διά πο- 
λιτικάς α ιτίας’ ο αύτος τώ έπρομήθευσε τά άναγκαιουν- 
τα  προς εργασίαν, καί 6 Αδριανος έν ολιγοχρονίω διας-η- 
ματι έξετύλιξε Οαυμασίως έπί πίνακος την προ τών 
οφθαλμών του σκηνην. Παρέστησε σύμπλεγμα Ισπανών 
στρατιωτών, παιζοντων τούς κύβους έπί ανεστραμμένου 
κιβωτίου* τόσην δε ζωηρότητα καί φυσικότητα άνέπτυ- 
ξεν εις το εργον τούτο, ώστε 6 Ρουβηνσιος ίδών αύτο 
άνέκραςε: « Τούτο Οά ηνε εργον του Βράουερ! » Κ α ί 
την αυτήν ημέραν ο μέγας ουτος ζωγράφος ηλΟεν εις το 
φρούριον, έπέδωκεν ε·:ς τον διοικητήν αναφοράν υπέρ του 
συναδέλφου του, καί κατώρΟωσε νά τον έλευΟερώση.

Ο Ρουβηνσιος εφερε πλήρης χαράς τον Αδριανον εις το 
πολυτελές μέγαρόν τ^υ, τώ προσέφερε μεγαλοπρεπή καί 
πλουσίαν ενδυμασίαν, προς δέ καί ωραιον ϊππον διά νά 
περιέοχηται εις τάς έςοχάς. Τότε ο Αδριανος συνέδεσε 
σχέσεις με τούς καλυτέρους τής έποχής έκείνης ζωγρά
φους, τούς πλείστους μαΟητά; του προστάτου του Ρου- 
βηνσίου. Α λλ αντί νά εύγνωμονή διά βίου προς τον γεν- 
ναΊον τούτον ευεργέτην του, μη δυνάμ,ενος νά ύποφέρη 
τάς καταχρύσους στοά: του υπο ποδαλγίας πάσχοντος 
τούτου πρώην απεσταλμένου του Ινφάντου, καί έπιθυμή- 
σας την ζωην του καπηλειού καί τον άνετον βίον τών 
οργίων αύτου, έδραπέτευσε διά νυκτος, πωλησας τον 'ίπ
πον του εις το οινοπωλείον τής πλησιοχώρου πόλεως, 
όπου περιέμενεν αύτον καί αύΟις η πενία καί αί συμφοραί.

Ο άρτοποιδς Κράσβεκ, θαυμαστής άπο πολλοϋ τών 
προτερημάτων του Αδριανοϋ, καί θιασώτης τής γραφι
κής, εύρέθη ώς έκ τύχης απέναντι αύτου εις την αύτην 
τράπεζαν του καπηλειού. Εντός ολίγου διδάσκαλος καί 
μα.Οητης συνήψαν γνωριμίαν, καί φιάλαι τινές ζύθου εχρη- 
σίμευσαν ώςο σύνδεσμος τών δύο τούτων φίλων, ό  Κράσ- 
βεκ, ουτινος το πνεύμα κατέστη υπο του οίνου λίαν έν- 
Οουσιών προς φιλοξενίαν, ώδηγησε την αύτην εσπέραν 
τον Αδριανον εις τον οίκον του, καί παρέσχεν εις αύτον 
τον ώραιότερόν του θάλαμον, ζητησας ώς αμοιβήν τής 
φιλοξενίας του νά τώ διδάξη την ζωγραφικήν.

Αλλ ο Αδριανος κακώς άντήμειψε τον μαθητήν καί 
προστάτην του. Ειχεν ούτος νέαν, ώραίαν καί χαρίεσσαν 
σύζυγον, με0 ής ο τεχνίτης δεν νίργησε νά σύνδεση αθε
μίτους σχέσεις* το πραγμα δεν ηργησε νά διεγείρη υπο- 
νοίας παρά τώ άρτοποιώ, καί ώφεληθη έκ τής τέχνης, 
ής τας άπαρχάς έμυεΐτο ηδη, δπως καταφύγη εις κωμω
δίαν τινά, διαλύσασαν την ευτυχίαν ταύτην.

Αφού εβαψε το πρόσωπον καί τάς χειρας μέ πελιδνήν 
τινα χροιάν, έζ(θγράφησεν έπί του τράχηλου βαΟείαν τινά 
πληγήν, έςέσχισε καί συνέστρεψε το υποκάμισόν του, βά- 
ψας αύτο με αίμα βοος, καί ουτω καΟημαγμένος έξη- 
πλώθη ψυχρός καί ακίνητος έπί τής κλίνης του. Η  εϊ- 
σΟεσι; έν τη σκηνή η το καταπληκτικής τωόντι άληθ*ίας’ 
ούδεν έλειπε, μέχρι καί αύτου του αιμοσταγούς καί έρ- 
ριμμένου έπί του σανιδώματος έγχειριδίου.

Η  Κυρία Κράσβεκ, άμα είσελθουσα εις τον θάλαμον, 
άφήκε τρομεράν κραυγήν καί έλειποθύμησεν. Ο Βράουερ 
έσπευσεν αμέσως, καίηρχησε νά βοηθη την ώραίαν άρτο- 
πώλιδα* ειτα δέ άμφότεροι, συνελθόντες ολίγον κα τ’ 
ολίγον εις εαυτούς, ήρχησαν νά άπαγγέλλωσιν επιτάφιόν 
τινα λογον, του οποίου ή τε έννοια καί το γράμμα ην 
σκανόαλωόέστατα διά τον δυστυχή άρτοποιον, δςτις 
ηναγκάσΟη έπί τέλους νά άναστηθή έκ νεκρών καί νά κα - 
ταδι ώξ·/ι τον άχάριστον ξένον του μέ το έγχειρίδιον εις 
χειρας.

Το σκανδαλώδες τούτο συμβάν έπί πολύν χρόνον ην 
το άντικείμενον πάσης συνομιλίας εις την πόλιν, ο δέ 
Βράουερ ήναγκάσθη νά φύγη εις Παρισίους. Αλλά μή ευ- 
pcov καί έκει έργασίαν, διότι ή Αυτού Σεβάσμιό της ο Καρ
δινάλιος Ριχελιεύς δέν είχεν εις υπόληψιν τούς ζωγρά
φους τών Οινοπωλείων, έπανήλθε πάλιν εις Αμβέρσην, 
εςηντλημένος άπο ταλαιπωρίαν καί πείναν, καθ ην ώραν 
εκλειοντο αι Ούραι τής πόλεως* ώστε ηναγκάσΟη νά κα- 
τακλιθή εις λάκκον τινά τής οδου, καταβασανιζόμενος 
δλην την νύκτα υπο τής θέρμης, καί την έπαύριον με- 
τεφέρΟη εις το νοσοκομεΐον, δπου άπέθανε τώ 1 6 4 9 ,  εις 
ηλικίαν έτών.

Το σώμά του, ριφθέν εις λάκκον τινά του κοιμητηρίου 
τών χολερικών, άνευρέΟη υπο του Ρουβηνσίου, οστις εΟα- 
ψεν αύτο μεγαλοπρεπώς εις τον ναον τών Καρμηλιτών, 
καί έμελλε μάλιστα νά τώ άνεγείρη δι έξόδων του πο
λυτελέστατον μνημειον* άλλ ο θάνατος, άφαρπάσας αύ
τον μήνας τινάς κατόπιν, τον εμπόδισε του νά πραγμα
τοποίηση το σχέδιον τούτο.

Ο Αδριανος κατέλιπε πολλάς άξιολόγους εικόνας, καί 
πληΟύν σχεδιογραφημάτων. Αι ζωγραφίαι του τεχνίτου 
τούτου εΐσίν αξιοθαύμαστοι διά την ζωηρότητα καί την 
αρμονίαν τών χρωμάτων, καί διά την φυσικότητα καί 
την λεπτότητα τών σκιών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΠΕΡΙΚΛ1Ι2, εθνικόν μυ0ΐ7θρημα, έκδιδόντος Ν. Αργυ- 
ριάδου. Τόμος A — Β . Εν Κωνσταντίνουπόλει, 1 8 6 3 .

Εκ τής έπιγραφής του κατά πάντα λόγον άξιολόγου 
τούτου συγγράμματος ηδύνατό τ ις  νά πιστεύση,δτι πρό-



κειται περί βιβλίου, το δποΐον αρκεί τ ις  νά άναγνώση 
άπαξ, όπο>ς τερπνώς διέλθη ώρας τινάς 9) ημέρας της 
αργίας του* και όμως το σύγγραμμα τούτο οφείλει νά ή 
κτήμα, καί κτήμα  έσαεί πάσης Ελληνικής οικογενειας. 
Διότι ούτε κυρίως μυθιστόρημα εινε, κατά τής καταχρή- 
σεως των οποίων οεινώς καταφέρεται ο εκδότης έν τώ  
συντόμω προλόγωτου, άλλα βιβλίον διδακτικώτατον τής 
ευ κ λ εο ύ ς  εκείνης εποχής του Ελληνισμού’ και δμολογουμεν 
δτι ούδέν άλλο βιβλίον, έξ οσο>ν άνέγνωμεν εις την ήμε- 
τέραν γλώσσαν, ήδυνήθη νά έμπνευση ήμΤν λαμπροτέραν 
ι^έαν του μεγαλείου των προγονών ημών και τής δόξης 
και των αρετών του Περικλέους, τής Ασπασίας και του 
Αναξαγόρου.

Το δλον του ωραίου τούτου κειμηλίου διεξελθόντες 
έ;; ε'ναμεν καταγοητευμένοι, θαυμάσαντες έν αυτώ την 
τε  αλληλουχίαν καί σύνδεσιν τής πράξεως και το ενδια
φέρον, δπερ σύγγραμμα, πρωτεύοντα πρόσωπα εχον τούς 
περιδοξοτέρους άνδρας τής άρχαιότητος, δύναται νά διε- 
γείρη έν ήμίν. Καί τωόντι, τ ί  περιεργότερον και μάλλον 
συγκινουν, η νά βλέπη τ ι ;  τον ίσόθεον εκείνον πολιτικόν 
άνορα τής ώραιοτέρας εποχής του αρχαίου κόσμου, τον 
δαιμόνιον Γίερικλέα, πολιτευόμενον και δημηγορούντα ό
πως άποκατατηστ, την πατρίδα  του μίαν και μόνην με- 
γάλην συνταγματικήν και έλευΟέραν ίσοπολιτείαν; Τ ίέπα- 
γωγότερον, η νά βλέπη την περιφανή αύτου συμβοηθον, 
την λογίκν Ασπασίαν, συναντιλαμβανομένην αύτω και 
διαλεγομένην περί αθανασίας ψυχής καί περί τής ανάγκης 
τής χειραφετησεως και έςευγενίσεως του ωραίου φύλου ; 
Τί διδακτικωτερον, ή νά άκου η τούς δύο έξοχους νόας 
τής άρχαίας Ελλάδος, τον Σωκράτην καί Αναξαγόραν, 
άνερευνώντας τούς νόμους τής φύσεο>ς καί κηρύττοντας 
σωτήριο)δεστέρας καί άληθεστέρας θρησκευτικάς άρχάς;

Εκτος δε τούτο>ν, πληΟύς άλλ(ον μεγάλων άνδρών τής 
Περικλείου εποχής, έν οίς Αλκιβιάδης, Κριτών, Φειδίας, 
οI αρχηγοί τής εναντίας του Περικλέους φατρίας’ Θουκυ
δίδης καί Κλέων καί οι σύν αύτοΐς αντιπολιτευόμενοι τον 
Περικλέα’ ο: δημοκρατικοί έν ένί λόγω καί οι συντηρητι
κοί, οι δημαγωγοί καί ο: συκοφάνται τω ν αρχαίων Αθη- 

• νών καί οI των Σπαρτιατών πρέσβεις, εισί τά  κυριώτερα 
πρόσωπα του έΟνικωτάτου ιστορήματος, δ'περ πρόκειται 
τερπνότατον, διδακτικώτατον καί επαγωγόν ανάγνωσμα 
τοις φίλοις των ωφελίμων δμογενέσι.

Το ζωηρόν τούτο έπεισόόιον, ούτο>ς είπειν, μιας των 
λαμπροτέρων εποχών τής άρχαίας ιστορίας τής Ελλάδος 
τοσουτον έχει τερπνάς πλοκάς καί περιέργους περιπετείας, 
ώστε καί Α π ό κ ρ υ φ α  τ ώ ν  α ρ χ α ί ω ν  Αθ η ν ών  δύναταί 
τ ις  προσφυέστατα νά το δνομάση. ί2ς διδακτικόν δε, εινε 
δλως άμικτον τής υπολανθανούσης εκεί >ης διαφΟορας, ή 
τής δηλητηριώδους άναΟυμιάσεως, ·>,ν άποπνέουσι πολλά 
τών σημερινών μυθιστορημάτων* διο καί άφόβως οί γονείς 
δύνανται νά έπιτρέψωσι την άνάγνωσιν του περισπουδά- 
στου τούτου πονήματος εις τούς υιούς καί τάς θυγατέ
ρας τ(ον, προτιμώντες αύτο άσυγκρίτως τών καταπλημ- 
ί/,υρησάντων ήμας ξένων μυθιστορημάτων.

Διηρηται δέ το βιβλίον εις ΜΕ κεφάλαια, έκ τών οποίων 
έπισυνάπτομεν κατωτέρω μικρά τινα άποσπάσματα, ό
πως δώσωμεν ίδέαν τινά του συγγράμματος τούτου εις 
τούς άναγνώστας τής Ε π τ α λ ό φ ο υ ,  νομίζοντες δημο

σιογραφικήν ημών καθήκον νά μη παρερχώμεθα έν σιγη 
συγγράμματα μεγίστην παρέχοντα ωφέλειαν τοις άνα- 
γινώσκουσι καί τ ιμ ώ ντα  την δημοσιογραφίαν ημών.

Εις το Α Κεφάλαιον, έπιγραφόμενον Η ε π ά ν ο δ ο ς  τ ώ ν  
ν ι κ η τ ώ ν ,  παριστάνεται ή κατάστασις του γυναικείου 
φύλου, μηδόλως σχεδόν διαφέρουσα τής κ α τα 7 άσεως τών 
εις τούς γυναικωνίτας κατακλείστων Ασιανών γυναικών, 
οί δε συκοφάνται τών άρχαίων Αθηνών παρις*ανται δεινοί 
περί την συκοφαντικήν αυτών τέχνην. Κ αί δμως « δα
φνοστεφής καί υπό τον ήχον τών μουσικών οργάνων εις- 
έπλεεν ε?ς τον λιμένα του Πειραιώς άςιόλογος 70λος τρ ιή - 
ρεο>ν, άπασαι δέ at περί τον λιμένα άκτα ί έ/αλύπτοντο 
υπο πολλών μυριάδων θεατών, όιότι οι Αθηναίοι έπέ7 ρε- 
φον νικηταί έκ τής Εύβοίκής εκστρατείας. . . Κ αί την 
ηλικίαν δε προβεβηκότες γέροντες, άγωνισάμενοι έν τη  
άκμη τής νεότητος έν τε  Σαλαμινι καί ΠλαταιαΤς καί 
Μυκάλη, έπροθυμοποιήθησαν νά ύποδεχθώσι διά τών ευ
χών καί ευλογιών το)ν τούς Αθηνα'.ους νεανίσκους, οίτινες 
άξίο)ς τών Μ αραθωνομάχοι διέσωσαν την τ.μην τών Α
θηναϊκών δπλων . . . Ε π ί τής πρώρας του έν τη  πρώτη 
γραμμή προπλέοντος πλοίου, μηδόλως σχεόον συγκινού- 
μενος υπο τών ζητωκραυγών καί άλαλαγμών καί τών επ
ευφημιών του λαού, του παρατεταγμένου εις τάς άκτάς 
του Πειραιώς, ζητωκραυγών καί επευφημιών επαναλαμ
βανομένου υπο του στόλου, ΐσ τα το  άνηρ, του οποίου το 
μεγαλόπρεπες καί σπουδαΐον σχήμα, το  οξυδερκές καί 
διαπερας-ικδν βλέμμα, καί το  μεγαλοφυ'ίαν έμφαίνον καί 
σεβασμόν έμπνέον πρόσο)πον, έμαρτύρουν έν αυτώ τον 
τροπαιοφόρον στρατηγόν. Το σύννουν δμο^ς καί σοβαρόν 
βλέμμα, δι’ ου προέβλεπε τον έπί τής προκυμαίας καί 
τών άκτών του Πειραιώς θορυβο>δώς συνο^θούμενον π ο - 
λυτάραχον δήμον, ήτο βλέμμα φιλοσόφου μάλλον παρά 
μαχητοΟ. Οστις δε ηθελεν εκ του πλησίον παρατηρήσει 
αυτόν κ α τ’ έκείνην την στιγμήν, μόλις δυνάμενος νά κα - 
τίδη  έν τοις χείλεσιν αύτου υποσαλευόμενον αφανές τ ι  
μειδίαμα, ηθελεν εννοήσει έκ τής οψεως του άνδρός δτι 
ολιγώτερον συνησθάνετο την άγαλλίασιν του άγαθη τύχη  
έκ του πολέμου έπανερχομένου στρατηγού, δσον μονονου- 
χ ί  περιφρονητικόν τινα οίκτον διά τον άς*αθή καί παλίμ- 
βουλον οχλον, όστις δι όμοίο>ν τιμώ ν καί έπευφημιών υ- 
ποδεξκοΟεΙς άλλοτε τον Μιλτιάδην καί τον Θεμις-οκλέα, 
εκείνον μεν έν τώ  δεσμωτηρίω, τούτον δέ έπί ξένης γης 
κατηνάγκασε νά τελευτήσωσι τον βίον. Ο περιφρονητικώς 
°ίκτείρων το παλίμβουλον τού δήμου τών Α θηναίοι ού- 
τος άνηρ ΐστατο  λοιπον έπί τής πρώρας του προ^τοστα- 
τουντος πλοίου έν τή  άπαθεΐ καί μεγαλοπρεπει ηρεμία 
άγάλματος του Φειδίου. . . καί ούτος ουδείς άλλος ήν η 
αύτος δ Ολύμπιος Π ε ρ ι κ λ ή ς .  . · . Πολλώ λαμπρότερος 
έξηγέρθη άλαλαγμός του λαού, οτε δ στρατηγός έκ τής 
πρώρας του εαυτού πλοίου έλαφρώ κινήματι έςεπήδησεν 
έπί την ξηράν. « Χαΐρε γόνε τού ΞανΟίππου, τροπαιουχε 
υιέ νικηφόρου π α τρ ό ς!» αύτη ύπήρξεν ή μυριόφωνος κραυ
γή, ή διά τών μακρών τού Θεμιστοκλέους τειχώ ν δ ιηχή- 
σασα καί ώς θριαμβευτικός παιάν άπο τών άπο)τάτο>ν 
τής άκροπόλεο^ς άντηχήσασα βράχο^ν. Εκλινε δέ τήν κε
φαλήν δ <τρ*τηγος προς ένδειξιν τής εαυτού προς τον λαόν 
εύγνοψ,οσύνης. »

Εκ τών δλίγο^ν τούτ(ον δύναται τ ις  νά κρίνη περί τής

άξίας τού όλου έργου. Το καθ ήμας, φρονούμεν ότι άπε- 
κτήσαμεν δύο κάλλιστα άναγνώσματα διά τήν νεολαίαν 
ημών: τον άθάνατον Γ ε ρ ο σ τ ά θ η ν  διά τά  αλληλοδιδα
κτικά  καί τον Π ε ρ ι κ λ έ α  διά τά  ελληνικά σχολεία.

Εκ του άςιολογου τούτου πονήματος θέλομεν άρύεσθαι 
ϊστιν  δτε άποσπάσματά τινα, δυνάμενα νά χρησιμεύσωσιν 
ώς ιδιαίτερα εθνικά διηγημάτια.

Ρ.

ΤΟ ΛΣΘΕΝΌνΝ ΠΑΙΑΙΟΝ.

θχε jxoj! το μικρόν αυτο τί Σ ’ εττταιτΞ παιοίον; 
τον κραταών τ.ώ ζ εολαψε το άτΟενέ; Σου -λάσαα;
Μη Σε άφυττησε tj' /ov με ακαιρόν τι ατμα, 
ή ανΟο; τι μή Σ ’ εΟραυσε πηδών ει; το πεοίον;

Τί αλλο μεγα έγκλημα να πραςτ, ήουνήΟη 
και τί κακούργημα φρικτον ει; τον βρα’/υ ν  του βίον, 
Οίττε βατανων α;ιον και πόνων και οακρύων 
εν ττ, οικαιοσυν/, Σου ττ̂  φοοερα έκρίΟη;

, ανγ· ε· ί τ°ύ; αγρούς ελεύθερον καί /αΤρον, 
με ροοο'/ρόου; παρεια; καίμε γελόεν ομ μ α  
νά τρε'/T j, κεΤται άσΟενες εις το μικρόν του στρώμα, 
και τους συντρόφους παίζοντας ακούει ύποφέρον.

Δεν το λυπεΤσαι Σύ; έμε με σ'/ίζει την καρίίαν 
άοικως τ:ασ/ον, τρυφερόν, άούνατον παιδίον, 
πειρώμενον να μειοια έν μέσω τών δακρύων 
και μ ε /ρ ι της έσ/άτηςτου πνοής μ ΐ  τήν γλυκεΤαν

c5om,v του οιαοεοαιουν οτι δεν ττάσ'/ει πλέον * 
διότι βλεπει την πτω'/ήν μητέρα του, ρίγωσα, 
παραφρων να το Οεωρη, και επειτα σιγώσα 
να στρεφτ, προς τον ουρανόν το ομ μ α  της το καΤον.

Και αν εκπνευσ^! διατί πλήντότε έγΓ/νηΟη; 
με τούς αθλίους διατί γονείς δεσμούς να δέση;

ί . ' « > · » / >  y r. y .  1 .  · * 7η οταν απχς εοεσε και απα; ηγαπ/,Οη,
τις 6 σκληρός οστις τολμά να τοΤς το αφαίρεσή;

ΕλΟε και κλίνον, 1‘ψιστε, εις το πτω'/όν του στρώμα 
και τήν εγγύς του απελπιν άτένισον μητέρα, 
και εσο εσο Ρίλεο>ς έν τή μικρά μας σφαίρα 
άν βλάσφημον εις το έ'ής ανοίγεται τι στόμα.

* * *

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

’Ενψ ακόμη ό άστήρ του βίου μας αύγάζει 
και έπι του μετώπου μας άκτίς του παίζει μία, 
ενψ τα βλέφαρά μας νΰ; ακόμη δεν σκιάζει 
: ή λίμνη, έφ’ ής πλέομεν, εΤν ήρεμος και λεία*

άνάσ'/ες, φίλε, προς στιγμήν τής λέμβου μα; τον δρόμον 
καί προς το φευγον παρελθόν ας ρίψωμεν έν βλέμμα, 
πριν τον σκληρόν του ό '/ειμών μάς επιοάλτ, νόμον, 
ή κλύδων εις τας φλέβας μας παγώστ, τις το αΤμα.

Βραδύτερον απαίσιος τίς οΤδεν ισως τύ'/η 
τδ σκάφος μας το εύθραυστον άπλήστως αναμένει* 
ή αύρα αυτη, ήτις νυν τάς πτέρυγάς του λείχει, 
μ η  θαρρεί, αυρα πάντοτε τερπνή δεν θέλει μένει.

Και πρώτον έπι της λευκής έκείνης παραλίας 
τών βρεφικών μας ιδ έκεΤί/νεύματα βημάτων, 
όποτ’ ακόμη νήπιοι νωθροί μετα δειλίας 
τήν νάρκην άπερρίπτομεν τών πρώτων κινημάτων.

πρίν τις φροντί; τοϋ λογισμού τά ρόπ-ρα ετι κρούση*

καί αν τυ'/ον εολέπομεν μικράν άνεμοζάλην, 
καί προς στιγμήν ’ς τά στ/,0η μας δ φόβος είσεχώρει, 
έτρέ'/ομεν προς ασυλον— τήν μητρικήν αγκάλην, 
κ’ έν φίλημα του τρόμου μας το δάκρυ παρηγόρει.

Ειπε, δεν βλέπεις νέφαλον έπί'/ρυσον, έκεΤνα 
τά ετη τά εύδαίμονα κι αθώα περιβάλλον; 
οεν βλέπεις ρόδ αμάραντα, λευκά δεν βλέπεις κρίνα; * 
έκεΤ ’ς τήν ο/Οην πέλαγος δεν βλέπεις ίων Οάλλον;

12! μόνον παΤδες πέπρωται νά παίζωμεν με ρόδα, 
καί παΐδες τά ήδέα των δεν έκτιμώμεν μυρα, 
άλλ’ αλαζόνα έπ’ αυτών φερομεν φευ! τ6ν πόδα, 
ένφ καν έν βραδύτερον δεν μάς δωρεΐ ή ΜοΊρα!

θνητοί! ή ευτυχία μας ’ς τήν ήλικίαν μόνον 
τήν παιδικήν τής έντελοΰς άγνοιας αναθάλλει’ 
ό νους μας μάτην τήν ζητεΤ }ς τον μετά ταυτα χ.ρόνον, 
καί μάτην τέλος άν ποσώς ύπάρ/η  αμφιβάλλει.

Ιδ: κατόπιν . . . άρ/εται ή πρώτη αηδία, 
κ ή τών πτερύγων δεςιά του ολβου μα; έκόπη! 
τά άνθη διεδέχΟησαν τά σκυθρωπά βιβλία, 
καί διδασκάλου ή μορφή, οΐ μόχθοι καί οί κόποι.

· · · · · · · · · · · «
Ιδέ παρέκει— τής /ο λ ή ς  εκτείνεται το μέρος, 

οπου πυκνοί εκφύονται τών θλίψεων οί κλώνες*
Ι /Χ Ι  μας οίνο/όησε το νέκταρ του δ ερως, 
κ’ άνθ’ ηδονής τά χείλη μας έβαψαν άλγηδόνες.

μη
Του παρελθόντος φάσματα, μακράν! ώ άνλμνήσεις, 

ή τάς πληγάς μου ξέετε τάς μόλις ούλωΟείσας* 
μή μόλις ’ς τών δακρύων μου τάς στειρευσάσας βρύσεις 
νέας πηγάς προσφέρετε εις λύπας άντληΟείσας.

’Αρκεΐΐ Ουμίαμ’ αφΟονον εκαυσα ’ς τον βωμόν σας, 
κ 1 ηδονής ώρας ποθητά; προσέφερον Ουτίαν* 
ακόμη ζή ’ς τά '/είλη μου ή'/ώ  τών στεναγμών σας, 
κ εντός μου υπο τήν σποδόν τρέφω απελπισίαν.
Το βλέμμά μου το κεκμηκος άλλου 0ά στρέψω ήδη—  
το παρελθόν άν δάκρυα, το μέλλον κάν τί δίδει;

Φίλε, εμπρός! τάςκώ παςσου, καί κωπηλάτει πάλιν* 
το παρελθόν μας Ολιοεράν προρρίπτει καί μεγάλην 
σκιάν, καί μόλις άμυδραί τής πρώτης ήλικίας 
αί /αραυγαί του βίου μας χρυσόνουν τάς πρωίας.

’Εμπρός! εμπρός! τήν λέμβον μας μή πλέον τις άνέ/f l!  
προς τάς άκτάς τοϋ μέλλοντος πλησίστιος άς τρε/η!

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΟΓΛΟΓΔΗΣ.

ΘΛΙΨΙΣ

θάλασσα, μούγκριζε βαρηά, 
καί συ, άέρι, φύσα!
’Σ τήν ταρα'/ή παρηγοριά 
ζητά ή δόλια μου καρδιά, 
ή μαύρη ’σά'̂  τήν πίσσα!

Καί συ, βαρκούλα μου καλή, 
υστερινή μου έλπίδα,
’σαν τής φουρτούνας τ& πουλί, 
μέσα ’ς το κύμα τδ πολύ 
με τους άφρούς σου πήδ*·



II τ', δα νά φύγωμ1 από ’δώ 
που η V.ap?· εκλείπω, 
κι1 ο,τι γυρίσω νά ίδώ 
μοϋ ένΟυμίζει τον καιρό 
πού ολα εΤνε λύπη.

ί2 ! σ’ αγαπούσα μια φορά,
’γιαλέ, που τώρ’ άφίνω,
’ζ τα κρυσταλλένια σου νερά 
όπόταν έλουζε; συ/να  
Ενα κορμί ’σαν κρίνο.

Γίλήν που ’ν’ έκεΤνο; ό καιρό; 
φίλε ’γιαλέ, είπε; μου, 
που άπο ερο>τα τρελλος 
έδώ μ ’ έκείνην μονα'/ός 
περνούσα τα?; βραδυαΤς μου ;

Και ’; τη; νυ'/τιά; την σιωπή
τη; γης την ήσυ'/ία, 

η ζα'/αρένια τη; μολπή
τήν πονεμένη μου ψυ'/ή 

ε/υνεν αρμονία.

Ιίου εΤνε; . . . α'/1 δεν εΤνε πλιά, 
και ’πίσ(ι) δεν γυρίζουν —  
τα '/ρονιά φεύγουν σαν πουλιά 
κι’ οΰτε δίαμάντινα κλουβιά 
στιγμή δεν τα ’μποδίζουν!

Μονάχος εμειν: εγώ
'; του κόσμου το πελάγι 
'/(ορις λιμένα να σταθώ, 
το κύμα το παραμικρό 
με Φέρνει και με πάγει.

Φεύγω. . . σ’ άφίνω, πατρική
* ίΛ » V 1 ί»

κ α λ υ ο α  μου, κι ουτ ενα  
'/αιρετισμα, ούτε φωνή 
7; του μισευμοϋ μου τήν στιγμή 
δεν θ’ άκουσΟή για ’μένα.

θάλασσα, μούγκριζε βαρηά, 
και σΰ, άερ», φύσα !

τήν ταρα'/ή παρηγοριά 
ζητα /, δόλια μου καρδιά, 
ή μαύρη ’σαν τήν πίσσα!

Σ Τ Ε Ψ Α Ν Ο Σ  Σ Κ OVAOVAII Σ .

:)«&—

Επί τής εποχής του Τρ ό μ ο υ  εν Γαλλία Γασκόνος 
τις στρατιωτικός κατεδικάσθη εί; θάνατον και άπήγετο 
εις τον τόπον τής καταδίκης, οχούμενος επί του ολε- 
Ορίου άρματος των καταδίκων. ΚαΟ ην δε στιγμήν έμελλε 
νά άναβή εις το ικρίωμα, στραφείς προς το πλήθος, «11ο- 
λ ΐτα ι! άνεφώνησε* δεν εινε δυνατόν νά πράςω καί εδώ 
8πως
«Νά ά ντικ α τα ^θώ

· w r x j iv i f i ! ' !»  v»s,r w. Fg /Λ  /ίΛΙι CUUJ

ος και εν τη εθνοφυλακή; » ΕρωτηθεΙς δε τ ί έζήτει, 
ά άντικατα«7*θώ, άπήντησε, δι είκοσιτέσσαρας ώρας.»

Ανθρωπός τ ις  έπέπληττέ ποτε ένα φιλάργυρον διατί 
δσάκις ταξειδεύει λαμβάνει τρίτην Οέσιν εις τά  ατμό
πλοια. —  «ΙΙμ,πορώ νά πράξω διαφορετικά; άπήντησεν 
εκείνος* μ.ήπως υπάρχει καί τετάρτη Οέσις; »

Η Δούκισσα Δεβονσήρ ητο η ώραιοτέρα γυνή τής Αγ
γλίας. 1*1 μέραν τινά, καθ’η ν εκ Λονδίνου μετέβαινεν εις 
Βάθην, παρετήρησε ναύτην τινά καΟαρώς ένδεδυμένον, οσ- 
τις τήν περιειργάζετο άπλήστως. Ίην στιγμήν ύε, καΟ 
οί θαλαμηπόλοι τής Δουκίσσης ήτοιμάζοντο νά ίππεύσωσι 
και ή συνοδία ήν έτοιμη οπως κίνηση, ο καλός ναύτες, 
πλησιάσας εις το όχημα μέ τήν καπνοσύριγγά του άνά 
χείρας, παρεκάλει τήν Δούκισσαν νά λάβη τήνκαλωσύνην 
νά τω  παρέςη μίαν χάριν. Εκείνη τον ήοώτησε μ ετ’επιει- 
κείας και άγαθότητος, εις τ ί  ηδύνατο νά τω  φαν$ χρή
σ ιμ ο ς . —  « Επεθύμουν, Κυρία, υπέλαβεν δ χαρίεις ναύ
της, νά με έπιτρέψητε νά ανάψω τήν πίπαν μου εις το 
πυρ των οφθαλμών σας! » —  ό  υπερβολή φιλόφρων ού- 
τος χ α ρ ιε ν τ ισ μ ό ς  τόσον ηρεσεν εις τήν Δούκισσαν, ώστε 
έπανελάμβανε το ιστορικόν τούτο μέχρι τέλους τής ζωής 
της, και έλεγε πάντοτε προς τους κολακεύοντας αυτήν: 
« Αδύνατον νά μιμηθήτε τον ναύτην μου. »

Χωρικός τις προσήλΟε μετά των τριών υίών του εις 
μάντιν τινά διά νά προείπη το μέλλον αυτών. Ούτος δέ, 
άφου παρετήρησε μ ετ’έπιστασίας το κρανίον και τήν φυ
σιογνωμίαν ενός έκάστου, έξήγαγεν ώς συμπέρασμα ότι 
δ μέν πρώτος εδεικνύετο προωρισμ,ένος διά στρατιωτικήν 
υπηρεσίαν δπου έμελλε νά εχη λαμπρόν μέλλον πλήν διά 
πολύ ολίγον καιρόν. Ο δεύτερος έφαίνετο δτι Οά γίνη υπη
ρέτης, του δέ τρίτου ή τύχη  ήν ήττον ευτυχής, διότι έ
μελλε νά κρεμασΟη. « Ας ήνε δεδοξασμένος ο Θεός! άνε- 
φώνησεν άναχωρών ο καλός πατήρ* ιδού τέλος πάντων 
και οί τρεις αποκαταστημένοι. »

Μέθυσός τις έκαμνέποτε εις τον πνευματικόν του, έπι- 
πλήττοντα  αυτόν διά τήν εις το πίνειν υπέρμετρον κλίσιν 
του, τον εξής συλλογισμόν. « Πάτερ μου, πειΟόμένος εις 
τούς λόγους του Δαβίδ, διατεινομ,ένου δτι ο ο ί ν ο ς  ευ
φ ρ α ί ν ε ι  κ α ρ δ ί α ν  α ν θ ρ ώ π ο υ ,  έςάγω οτι ο καλός οίνος 
κάμ,νει καλόν α ίμ α ’ το καλόν αίμα φέρει τήν καλήν διά— 
Οεσιν, ή κα* ̂ ή διάΟεσις γέννα τούς ορθούς συλλογισμούς, 
οί ορθοί συλλογισμοί παράγουσι τά  καλά έργα, τά  δε 
καλά έργα φέρουν τον άνθρωπον είς τήν ουράνιον βασι
λείαν* ώστε ο καλός οίνος εινε ή πηγή δλων των αγαθών. 
—  Ας ήνε ούτω τέκνον μ.ου! » είπεν ο καλός ποιμ.ήν.

Ιίλούσιός τις, ίδών ποτε τον Δεσκάρτον τρώγοντα ζυ- 
μαρικά, τω  παρετήρησε μ ετ είρο^νείας οτι ποτε Γ>εν ήλ- 
πιζεν οί φιλόσοφοι νά τρώγουν τοιαυτα λιχνεύματα. —  
«Διατί δχι; άπήντησεν οΔεσκάρτος' μήπως νομίζετε δτι ή 
φύσις παράγει τά  καλά πράγμ ατα  μόνον διά τούς αμα
θείς και άνοήτους; »

Νορμ,ανδός τις βοσκός έδυσκολεύετο νά αποστήθισή 
τήν Κυριακήν προσευχήν, ό  έφημ.έριος του χωρίου, βλέ
πω ν το αδύνατον του πράγματος και μή υποφέρων νά 
υπάρχη πλάσμ.α τόσον άναίσθητον, ώστε νά μή γνωρίζη 
νά δοξολογη τον Θεόν, έφαντάσθη νά εντύπωση μηχανι
κώς είς τον περιωρισμ.ένον νουν του βοσκού τάς λέξεις τής 
προσευχής, δίδων είς έκαστον πρόβατον αντί ονομασίας 
άνά μίαν λέςιν τής Κυριακής προσευχής. Τήν πρώτην 
φοράν, καΟ ί,ν ήλθεν δ ίερεύς είς έπίσκεψιν του βοσκού,

^θέλησε νά τον άκροασΟή έπαναλαμ.βάνοντα το μ,άθημά 
του. Ούτος δέ, άπαριΟμ.ών διά τής καλαύροπος τά  πρόβα
τά  του, ήρχησε νά προφέρη έκάστην λέξιν τής Κυριακής 
προσευχής. Επειδή δε παρέλειψεν έν τω  μεταξύ τήν λέ
ξιν ά γ ι α σ θ ή τ ω , —  « Ανόητε! άνέκραξε μ ετ οργής 6 
ίερεύς, ελησμόνησες δτι προ του τ ο  ο νο μ .ά  σου υπάρχει 
το ά γ ι α σ θ ή τ ω ;  — Αλλοιμονον, πάτερ μου! άπήντη
σεν δ βοσκός* τρεις ήμέραι γίνονται μέ αυτήν, άφότου τό 
ά γ  ι α σ Ο ή τ  ω μ.ου το εφαγεν ο λύκος! »

Λν.ν'όοευσέ ποτε ο Πάπας βασιλέα τ ή ; Α ιγύπτου τον 
Δον Σάγχην, όευτερότοκον υιόν του Αλφόνσου, βασ-.λέο^ς 
τ ή ;  Γναστιλίας, εν Ρώμ//; ευρισκόμενον, ό  βασιλόπαις, 
ακούων τάς θορυβώδεις χειροκροτήσεις του επευφημούν
το ; πλήθους, ηρώτησε τον διερμηνέα του, οστις ήν γονυ
πετής προ αυτου, περι τίνος έπρόκειτο.— « ΛΙεγαλειότατε, 
είπεν ούτος, δ Μακαριώτατος ΙΙατήρ σας άνηγόρευσε βα
σιλέα πάσης Α ίγύπτου. —  Τί λέγεις! άπήντησεν δ Δον 
Σάγχης· λοιπόν δεν πρέπει και ημείς νά φανώμεν άχάρι- 
στοι* εγείρου, και άναγόρευσον τήν Αυτου Α γιότητα Κ α- 
λίφην του Καγδατίου. »

Πατήρ τις , θέλων νά καταστήση τον υιόν του εχθρόν 
τού ύπνου, και επιθυμώ; νά παραστήση είς αυτόν πόσον 
ώοέλι'Λον εινε είς τον άνθρωπον το  εγείρεσθαι πρωΐ, τω  
έλεγεν δτι άνθρωπός τ ις , εγερθει; πολλά πρω'ϊ, εύρε βαλάν- 
τιον πλήρες ολωρίων. —  « Αλλά, πάτερ μου, άπεκρίθη 
δ οκνηρός παίς, εκείνος οστις τά  έχασεν άναμ.φιβόλως εΐ- 
χεν εγερθή ακόμη ενωρίτερα. »

.ίεροκήρυξ τις, κηρύττων από του αμ.βωνος, άπεδεί- 
κνυεν δτι τά  θηρεύματα επλάσθησαν διά τούς ευσεβείς 
χριστιανούς, και ότι άν οί λαγωοι, οί πέρδικες, οί φασ- 
σιανοι, και τά  λοιπά μεταβατικά  πτηνά ήτο δυνατόν 
νά δμιλήσωσιν, ήθελον κράξει προς η μ ά ς : «Δούλοι του 
άληθινου Θεου ! μόν/j μας επιθυμία εινε νά μας τρώγετε 
σείς πάντοτε, ώστε ή ύπαρξίς σας ενσαρκωθεισα ττί ίμ ε -  
τέρα νά συναναστηθή τήν ημέραν τής δό£ης, και νά μή 
ύπάγη είς τον αδην μετά των ειδωλολάτρων και άπ ί^ω ν.»

Βασιλεύς τ ις  ηρώτησε τον γελωτοποιόν του, άντι π ό “ 
σου έξετίμ.α αυτόν. —  « Αντι  είκοσιεννέα καί ήμίσεως 
άργυρου* άπήντησεν ούτος άμέσως. —  Και πώς τολμάς, 
άνο/,τε, νά μέ δώση; τόσον μικράν άξ!αν; άντειπε μετ 
οργής δ βασιλεύς. —  Ουδόλως, επρόσθεσεν δ γελωτοποιός, 
διότι άφου αυτός δ Κύριος ημών έπωλήθη άντι τριάκοντα 
άργυρίων, πώς θέλετε ή Μ εγαλειότης σας νά εχετε πλει- 
οτέραν του Χριστού αξίαν; »

Πορθμεύς τ ις  έδέχθη είς τήν λέμβον του νέους τινάς, 
οϊτινες ενησμ.ενίζοντο άποκαλουντες άλλήλους μέ ονόματα 
διαφόρων ζώων, οίον λέοντος, τίγριδος, πανθήρος, κτλ . 
Οταν δ πορθμ.εύς ηκουσε τό νέον τούτο ονομ.ατολογιον, 
διερράγη είς άσβεστον γέλωτα* οί νέοι έσπευσαν νά ερω- 
τήσωσι τήν α ιτίαν, δ δέ ναύτης άπεκρίθη: «Γελώ, βλέ- 
πων τήν λέμ-βον μου μεταβληθεΤσαν είς κιβωτόν του 
Νώε, είς $ν συνήχθησαν παντός ειόους ζώα. »

ό  Λεμιέρος έξήρχετο ημέραν τινά εκ του θεάτρου, 
δπου παρεστάθη φορτικο^τάτη τ ις  τραγωδία. 0  συγ- 
γραφεύς, ίδών αυτόν έχοντα τό μανδήλιόν του είς τό  
πρόσο^πον και θέλων νά υπερηφανευθή, πλησιάσας είπεν 
αύτώ : «Εκλαύσατε, Κύριε ;— ^ χ 1? αποκρίνεται άμ.έσως 
δ Αεμιέρος* ΐδρ^οσα!»

Ε Π ΙΦ Υ  A A l l

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ.

Κύριε Συντάκτα τή; Ε π  τ  α λ ό φ ο υ!

Το ψιμμύΟιον παραο. '/άριν (διαναμή τψδώσωμεν το '/ιοριάτικον 
όνομα φ κ ι α σ ί δ ι , )  φύσει μεν εΤνε ρ„πζρά τι; καί δηλητηριώδης 
υλη, /ρησει ομιο; περισπουοαστον. Διότι ο'/ι μονον άντικατασταινει 
συν/jOto; τήν έλλ-ιψιν του ’/ρώ ματο; τή;αιδους, άλλα και τήν πρε- 
σβύτιδα ακόμη μεταμορφώνει ει; δεκαοκτώ ετών νεάνιδα. Προς τον 
σκοπον αυτόν τούλά/ιστον γίνεται ή */ρήσί;του, και «διάφορον ά'ν 
δεν έπιτυγχάνϊ|.

Το Μ α λ α κ ώ φ ,  (ο'/ι το ιστορικόν τή; Κριμαία;, άλλα τό πολύ-

έκκλησίαν.
Οί ποντικοί (και μάλιστα τουΜπαλατα!) ο'/ι μόνον είσιν έπιδλαβεΤ;, 

λλα και ειδε'/ΟεστατοΓ και ομιο; οίνευ αυτών τά περιβόητα γ ά ν τ ι α  
κ λ α σ ε δεν Οα ύπήο'/ον.Οα ύττήρ/ο',

Του /οίρου το αλ·ιμμα μόνη ή Ιδέα εκ ποία; τροφή; σχηματίζε
ται προξενεί ναυτίασιν* και ομιο; ανευ αυτου ή πο'μάδλ δεν ήθελε 
καλλο^πίζει τόσα; κεφαλά; και τόσου; μύστακας!

Ί ΐ  μαύρη βαφή κατασκευάζεται άπουλα; ού/ιβεοαίω ; ευάρεστου;* 
και ομω ; ί'σα ισα αυτή ή ρυπαρότη; των, πασαλείφουσα τήν κεφα
λήν και τον μύστακα, δίδει ύλην ε!; ύμα; του; ποιητά; καί τους 
αινιγματοποιού; και στί'/ου; νά ποιήσητε, και αίνιγμα νά σκαρώσετε. 
’Εγώ τούλά'/ιστον, άν εΤ'/α τήν ποιητικήν αυτήν χάριν, πρώτον ήθε
λα συντάςει αύτο το δΓστΤ'/ον:

Μαύρισε τ6 μουστάκι σου καί τόσο μόνον σώνει, 
ό Κρόνος # ν ο ς Ο ά  γενξ χω ρ ίς  πολύ λεμόνι.

Και δεύτερον, αυτό τό αίνιγμα:
Μέ τά εξ στοιχεία  εΤμαι φαλακρός δρεπανοφόρος· 
τά  δυό πρώ τ’ αν ίφα ιρέσ^ς , γ ίνομαι σαμαροφόρος.

(Λύσι; : Χ ρ ό ν ο ;  —  Ον ο ς . )
’Αλλά καί του διστί/ου καί του αινίγματος ό στέφανος ανήκει δι- 

καιωματικώ; εί; τούς δορυκοιράνους του Παρνασσού, ού'/ί δέ είς έμέ 
τον άΟαλάττωτον καί άσαλαμίνιον ώς προς τήν ποιησιν.

Βλέπεις λοιπόν, φίλε μου, οτι οσον ολίγη καί (Ρυπαρά εΤνε ή ύλη 
των είρημένων, κατασκευάζονται ομω ς ϊ \  αυτών αίΐσ'/υρότεραι καί 
έπιτυ'/έσ:εραι μη’/αναί τών κατά φαντασίαν έρωτικών κατακτήσεωνί
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άκριβεστάτην γνώσιν περί του όλου.
ΙΙαραδείγματο; χά ρ ιν :

’Ακούει; άναγινώσκοντα επ’ έκκλησία;, και δεν διακρίνει; άλλο 
τι έκ τουπαφλάζοντο; έκείνου χ*μσ(Μ ου, ειμή μόνον τά; τέσσαρα; 
αύτά; λέξεις: « Έλέησόν με . . . ’Επί πλεΤον πλύνον με . . . ραντιεϊ; 
με . . . μόσχους. » Και εύΟύς κατανοεί; οτι IIανοσιότατος τι; ΙΙαπ- 
π α τρ έ/α ;, προσευχόμενο; ένκατανύξει, απαγγέλλει ή μάλλον τ σ  ο υ- 
ρ ο μ  α δ ε ΐ  τον Ν ψαλμόν.

Ακούεις « φ έ ρ τ ε ,  μ π ρ ε ,  τ σ ι μ π ο ύ κ ι α ! » και αμέσως κατα
λαμβάνει ; οτι διάκονο; η και πρωτοσύγγελος (ιερυ>μένος οηλαοή!) 
εΤνε επί των τσιμπουκίων !

’Ακούει; τινά όμιλουντα περί φιλογενεία; και αύταπαρνήσεο);, και 
ευθύ; σου ερ/εται δΐ; τον νουν το του ‘Ομήρου

\Αλλ’ ούτοι τοιούτον ένΐ στήΟεσσι νόημα.
’Ακούει; άλλον οτι ΟάπαραιτηΟή, καί εύΟύ; ενθυμείσαι το λεγό

μενόν : « Λάκκον ε/ ’ ή φάβα. »
Ακούει; ύποσ’/εσει; και λόγον τιμή;(1!) παράτινο; . . . .  τάτου ; 

πείθεσαι εύΟύ; οτι εΤνε μέχρι του αλφαβήτου αγράμματο;, διότι ου
δέ τί Ιννοεΐ ή λέξι; τ ι μ ή  γνωρίζει 6 Σεβάσμιο;.

’Ακούει; συνάδελφον αυτού λέγονται « έ γ  ώ ο ε ν ά ν α κ α τ ώ ν ο υ- 
μ  α ι ! »> και ευθύ; συμπεραίνει; οτι δεν ά ν α κ α τ ώ ν ε τ α ι μεν, ά ν α- 
κ α τ ώ ν ε ι ομω;.

’Ακούει; άλλον λέγοντα: « αύτο άπατοι τή; εκκλησία; και του γέ- 
νου; το συμφέρον! » πείθεσαι ευθύ; οτι μετριοφρονών δεν προσθέτει 
« κ α ί τ ο υ π ο  υ γ γ ι ο ύ μ  ο υ,  » άλλα το άφίνει ύ π  ο ν ο ο ύ μ  ε ν ο ν.

’Ακούει; οτι 6 δεΤνα άμα βραοιάστ, πετοέ τή; κεφαλή; του το κά
λυμμα και βάζει σ κ ο ύφ  ι α /ρυσόπλεκτον μ  έόλόχρυσον θύσανον, και 
καΟήμενο; ει; την τράπεζαν, πιστεύει οτι το ονειρόν του έπραγματο- 
ποιήθη!! εΐ; το άκουσμα αύτο έσύ λέγει;: « π α λ α μ ί δ α  τ ο ϋ  
μ υ ρ ί ζ ε ι !  »

’Ακούει; τινα μυρολογούντα τα μοναστήρια διά την λήστευσίν των 
παρά των Β λ  ά /  ω ν , και εύΟυ; άναπολεΤ; ει; την μνήμην σου την 
Μανλάτισσαν, ητι;, κλαίουσα τον ληστευΟέντα ξένον, εκλαιε διότι δεν 
εύρέΟη καί ό υίός τη; να πάρτ, μερτικον από την λήσ-ευσιν.

’Ακούει; τινά όμιλουντα περι ‘θ λ λ  αν  δ ι κ ώ ν ,  και εύΟύς του 
δίδει; τον τίτλον « 1U ‘ V μ ε τ έ ρ α Λ η μ ο σ ι ω ν ι κ ή Π α ν ο σ ι ό- 
τ η ς », χωρίς να φοβηΟής οτι Οά κολασΟτ,;!

’Ακούει; άλλον όνομάζοντα εαυτόν « δουλον ά'/ρεΤον και σκώληκα 
ρυπαρόν,» καί ευθύ; εννοεί; οτι, υπό τό πρόσχημα αύτο τή; δήθεν 
ταπεινοφροσύνη;, λέγει γυμνήν τήν αλήθειαν.

’Ακούει; οτι 6 δεΤνα κατηγορείται έπίκατα’/ρήσεσιν, ήτοι επί παρα
γνωρίσει τή; εντολή; του, και εύΟυ; σχηματίζεις πεποίΟησιν οτι τα
χέω ς μετατεΟήσεται εί; πλουσιωτεραν Οέσιν.

’Ακούει; οτι ήλθε τηλέγραφο;, οτι εϊ; τήν Εύρώπην υπάρχουν 
ύπονοιαι ακαταστασιών και φόβοι πολέμου, καί ευθύ; συμπεραίνει; οτι 
κάποιο; κ α τ ε ρ γ ά ρ η ;  το επλασε, πρ ο; εκπεσμόν των Κ ο ν  σ ο 
λ ι δε ,  διότι προτίΟεται νάάγοράστ|. Μετά μίαν ωραν ακούει; το εναν
τίον, οτι δηλ. ήλθε τηλέγραφο; είρηνικώτατο;’ άλλο; πάλιν κ α τ ε ρ- 
γ  ά ρ η ; προτίΟεται να πώληση τά κ ο ν σ ο λ ι δ έ τ ου!  Ιΐστε δύο 
κ α τ ε ρ γ α ρ έ ο ι  κρατούν άπο μίαν άκραν τή; πλάστιγγο;, καί τήν 
άναοοκαταιβάζουν αναλόγιο; των άγοροπωλήσεων.

’Ακούει; έμπορον (ή καί τραπεζίτην) παραπονούμενον διά τήν αθλι
ότητα τού εμπορίου (ή των συναλλαγμάτων), καί εύΟυ; φράζει; τ’αυ
τ ί ά σου, διότι έςάπαντο; Οά £ ί ξ η τ ο  τ ό π  ι.

Βλέπει; δυσανάλογον καί παράδοξον αποτέλεσμα διαλογή; ψήφων, 
και εύΟύ; εννοεί; ότι εΤνε παρωδία τού: ά π ο  δ ε τ ο ύ  μ  ή ε ' / ο ν -  
τ ο ;  κ α ί  ο ε χ ε ι ά ρ Ο ή σ ε τ α ι  α π ’ α ύ τ ο  ύ, ("να προστεΟή τψ  
ε'χοντι). Κατά συνέπειαν ε’; τήν λέςιν Κ ά λ π η  πρόσΟεσον ει; το τέ 
λος καί εν κ η καί δεν αμαρτάνει;.

Βλέπει; σ ύ ρ τ α φ έ ρ τ α τήν ημέραν καί φ έ ρ τ α  σ ύ ρ τ α  τήν 
νύκτα, καί Ιδίω; νυκτερινά διαβούλια; άμέσω; σ;μπεραίνει; οτι σ.»ν- 
τάσσονται σ->ναλλάγματα εί; βάρο; τή; ’Εκκλησία; καί τού γένου;.

Βλέπει; οικίαν έτοιμόρροπον καί (δυπαράν καί μόλι; αξίαν νά όνο- 
μασΟή . . . καί εύΟύ; εννοεί; 8τι εΤνε κάμμία Μ ε γ ά λ η  Σ χ ο λ ή .

Βλέπει; Καθηγητήν άφτερημένον; άμέσω; μαντεύει; ότι δεν εΤνε 
Πυρ^ωνικο;, αλλ’ ότι ανήκει ει; τού;άντί μισθού λαμβάνοντα; πιτά- 
κιον, ένθα γέγραπται το: « ο ύ κ έ π ’ ά ρ τ φ  μ  ό ν ω ζ ή σ ε τ α ι κ α
φ η γ η τ ή ς . »

’Εκ τών ολίγων (!!!) αύτών, φίλτατέ μοι Συντάκτα τή; ‘Ε π τ α -

<αί έκ μεν τού υπό στοιχεΤον Λ καταφαίνεται οτι ό μακαρίτης
ητο σπουδαΤο; Κ ρ α σ ο π α τ έ ρ α ; ,  διότι επί τού τάφου του ήτο γε-
γλυμμένη καί μία τ σ ό τ ρ α  μέ τού; στίχου; αυτού;:

#
Λ .

*Ελα ’δω, ευλογημένε, ελα ν’ αχ/β< τήν ευχήν μου !
Τσούξε μ2& από τή ν  τσότρα καί συχώρα τ ή ν  ψυχήν μου, 

μέ τ?)ν τσότρα συχωρούσα, 
μέ τήν τσότρα κ* ευλογούσα I

’Εκ δε τού υπό στοι'/εΤον Β, ότι ό αείμνηστο; ήτο και αύτο; επί
σημο; Σ β α ν α δ ό ρ ο ; *  διότι καί επί τού τάφου αυτού ήτοπλόσκα  
γεγλυμμένη μέ τού; στίχου;:

Β*.
Κι' <2ς ν& μή κανένας άλλος *σλν τήν πλόσκα νάνε φίλο;

(καί τού καπηλιού ό στύλος!) 
ολ* οί άλλοι ήσαν φίλοι ώς τού τάφου μου τό χεΤλος! 
αύτή μόνον ή καϋμένη άπ’ εμένα δίν χωρίζει, 

κ' έδώ κάτω μ έ δροσίζει!
’Ώ! έσύ πού μέ κυττάζεις, ’λίγο τρώγε πολύ σ£άνα, 
κ ’ είς τόν κόσμον τήν πλοσκούλα εχε κύρη σου καί μάνα!

φου τιον την ριψοκινουνευουν ‘) καιοεΰτερον. 
ζυγός ήτο απαρηγόρητο; τιά τήν στέρησ'ν της, ώστε έβιάσθηνα πάρη 
και οευτέραν ισω; δε και τρίτην. ’Ιδού καί τό έπιτύμβιόν της:
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Γ .
Ν τ  ε κ ο λ  τ  έ, α γ α π η τή  μου, ’ς τόν χορόν αφού μετέβγ-,ς, 

ν τ ε κ ο λ τ έ  καί είς τόν τάφον 'σάν χορεύτρια κατέβης!
Μ’ ήμπορών v i  σέ ξεχάσω, άτ ιφόσ ισα  ν ί  βάλλω 

είς τόν τόπον σου, ψ υ χ ή  μου, σάν έσένα πλάσμα άλλο.

Συμπεραίνεις τώρα, φίλε μου, ότι εΤνε ανάγκη νά άφορίση; (άςμην  
ήσαι καί λ . . . τατος) μίαν στήλ/,ν τής ‘Ε π  τ α λ ό φ ο υ σου ύπ^ τον 
τίτλον ’Ε π ι τ ύ μ β ι α .  Διότι, άφού ήδη έγώ έκαμα τήν άρ'/ήν, πι
θανόν άλλοι νά σέ προμηθεύσουν άλλα σπουδαιότερα. ΙΙρό τίνος μά
λιστα καιρού φίλος μού τις (ο /ι  καλλήτερός σου) μ.’ εδειζε μίαν τοιαύ- 
την συλλογήν, καί μάλιστα ενθυμούμαι καί αύτο

ΔιαΓάτα! οταν ή μην  είς τόν κόσμον τόν έπάνω, 
ώς έσύ κ’έγώ φρονούσα πώς δέν ήΟελ’ άποΟάν'ι)* 
άλλ’ άπέΟανα, ώς βλέπεις................................

’Αλλ' άς σεβαστώ μ  εν τήν ςένην ιδιοκτησίαν, άφίνοντεςείς τόν Ιδιο
κτήτην τήν ελευΟέραν '/p ήσίν της. Εγώ οέ κολακεύομαι νά πιστεύω 
(ως διπλωμάτης γράφω,) οτι τήν παρατ/,ρησίν μου περί άφορισμου 
στήλης Οά τήν λάβετε υπό σπουδαίαν εποψιν (τήν ανάποδη της οη- 
λαδή,) καί συγχρόνως Οά μέ έπιτρέψητε νά ε'/ω τήν ύπέρτιμον τιμήν 
τού νάλέγωμαι

τής ύμετέρας 1Ε π  τ α λ ό φ ο υ 
δουλικώτατος δούλος

I». Ζ. Μ. Τ. Ξ .

ΑΙΝΙΓΜΑ 2 3 .

Τά πρώτά μου μυρίζουσι, τά τελευταΤα κρύπτουν 
τον φοβερώτερον θεόν.
Ζώον υπάρχω κραταιόν,

?ς τήν φοβεράν μου μά'/αιραν τά άλλα ζώα κύπτουν.

Φ.

Αϊ ΣΙΣ T o r  VII ΑΡΙΘΜΟΝ 2 2  ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

Τί; άλλη ή παρέχουσα τά άνθη καί τά ια , 
ειμή ή καλλονών μεστή κ’ εύρύχωρο; ’Α σ ί α ;


