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(Συνέχεια).

ΣΥΝ ΑΞΛΡΙΟ Ν ,

At ΐουδαί-καί παραδόσεις εχουσι τδν έκπτωτον 
Αδάα. Αί Ελληνικαί παραδόσεις εχουσι τδν Προμη
θέα δεσμώτην. 0  Αδάμ αποβάλλεται της Ιϊδέμ, ώς 
γευθ εις τοΰ ξύλου τής γ ν ώ σ ε ω ς * δ  Προμηθευς 
δεσμεύεται ώς κλέπτης τοΰ ουρανίου πυοδς καί δι
δάσκαλος τής έπιστήμης. Ακολουθήσωμεν μετά προ
σοχής τήν παράδοξον σχέσtv κα'ι ομοιότητα τής Ι
ουδαϊκής και τής Ελληνικής παραδόσεως, διότι έν τή 
«χέσει και τη όμοιότητι ταύτη θέλομεν Γδει, ώς διά 
αελανής ύέλου, τήν ενότητα τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Αί ίουδαϊκαί παραδόσεις διδάσκουσιν, δτι ό έκ
πτωτος Αδάμ είς τής Ασίας έπλανήθη τήν ήπειρον, 
t-ήν τιμωρίαν αύτοΰ άποτίων αί Ελληνικαί τδν με
γαλοπρεπή κα'ι αγριωπόν Καύκασον άναφέρουσιν ώς 
μέρος, ένθα προσηλώθη ό Προμηθεύς. 0  Αδάμ ητο τδ 
πλάσμα τοΰ ένδς Θεοΰ τής Ιουδαϊκής θρησκείας’ ό 
Προμηθεύς ήτο υίδς τοΰ Ιαπετοΰ καί τής Θέτιδος 
(ή κατ’ άλλους τής Κλυμένης), άμφοτέρων τέκνων 
τοΰ Οΰρανοΰ καί τής Ρέας. Ανατρέξωμεν είς τδ 
Σανσκριτικόν D j  a u s. II λέξις αυτη σημαίνει τδν 
ούρανδν, εις δέ τάς θυγατέρας τής Σανσκριτικής 
γλώσσης, τήν Ελληνικήν καί Αατινικήν, τδ Djaus 
γίνεται ένθα μέν T H E l'S  =  θεος, ενθα δε Deus. 0  
Αδάμ πρωτόπλαςος, ό Προμηθεύς έγγονδς τοΰ Ούρα- 
νοΰ. 0  Αδάμ φίλος τώ  Θεώ, ένόσω δέν γεύεται τοΰ 
καρποΰ τής γνώσεως' ό Προμηθεύς φίλος τώ  Διι, ενό
σω δέν κλέπτει τδ πΰρ τής άθανασίας. 0  Αδάμ πα- 
ρίσταται ώς τδ έπί τής γής άνώτατον πλασμα τοΰ 
Θεοΰ, μετά τήν έκ τοΰ χάους έμφάνισιν τής υλικής
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’ τάξεως καί τήν υποταγήν καί κατάταξιν τών υλι
κών δυνάμεων εις τδ θειον ρήμα' καί έν γένει, ώς 
ιδέα τοΰ Θεοΰ συνεργήσασα εις τήν πλάσιν δ Προ
μηθεύς παοίσταται ώς συνεργδς τοΰ Διδς εις τδν κατά. 
τών Τιτάνων (τών υλικών δυνάμεων) πόλεμον, καί 
ώς σύμμαχος τοΰ Διδς εις τδν ύπέρ τής τάξεως άγώνα.

Τδ πνεΰμα τής ελευθερίας, τδ άνυπότακτον καί 
αδέσμευτον τοΰτο πνεΰμα, καί ό προς τήν ανθρω
πότητα οίκτος κινεί τδν Προμηθέα δπως κλέψη το 
πΰρ άπδ τών ούρανών, καί φωτίση τδ άνθρώπινον γέ
νος. Τδ πνεΰμα τής ανταρσίας, ό Εωσφόρος, ό άνυ- 
πότακτος ουτος άρχ άγγελος, παρακινεί τδν πρωτό
πλαστον δπως γευθη τοΰ ξύλου τής γνωσεως. 0  Αδαμ 
γεύεται" άλλά τίθεται έκτδς τής Εδέμ* ό Προμη
θεύς κλέπτει* άλλά διώκεται τοΰ Ολυμπου. 6 Προ
μηθεύς καταδικάζεται νά ύποστή τάς βασάνους, καρ- 
φούμενος είς άξενον βράχον* ό Αδάμ διώκεται, θέ
λει γευθή έν άγωνίαις τδν άρτον του έπί γής, φυούσης 
άκάνθας καί τριβόλους. Ο άγγελος τών θεών Ερμής 
άγγέλει είς τδν Προμηθέα τάς φρικώδεις τιμωρίας, 
άς θέλει ύποστή πρδς έξιλέωσιν τοΰ άπέναντι τοΰ 
ούρανοΰ σφάλματός του* ό άρχάγγελος έν φλογέρα, 
καί πύρινη ρομφαία άγγέλλει είς τδν Αδάμ τδ μα- 
κρδν τής τιμωρίας αύτοΰ καί τήν βαρείαν τοΰ ϊψ ί- 
στου οργήν. Τ ετέλεσ τα ι! 0  Προμηθεύς καί ό Ζεύς 
χωρίζονται ύπδ άβύσσου. Αλλα και μεταξύ Θεοΰ 
καί Αδάμ μέγιστον άνοίγεται χάσμα. Ακούει δμως 
ό Αδάμ λέξιν παρήγορον: Ελεύσετ’ ήμαρ, καθ’ ο ή 
πύλη τής ΐϊδέμ θέλει τώ  άνεωχθη. Ο Προμηθεύς άφ’ 
έτέρου ακούει, καί έν τώ  φωτεινώ αύτοΰ πνεύματι 
άνακαλύπτει, δτι ήμέραν τινα θελει συνδιαλλαχθή 
πάλιν μ«τά τοΰ Διός. Αί θλίψεις τοΰ Αδαμ είναι 
δ κατατρώγων τδ ήπαρ τοΰ Προμηθεως γύψ. Δεν 
άναπτυσσόμεθα πλειότερον. Ανευρώντες τήν περί 
Προμηθεως παράδοσιν έν τώ  συναξαρίω τής άνθρω- 
ποτητος, έδικαιολογήσαμεν δ,τι ανωτέρω έλέχθη, 
τούτέστι δτι ό Αισχύλος άνεΰρε προσωπον, συνοεο- 
μενον μετά τής δλης άνθρωποτητος. Αλλ’ εγίνωσκεν 
δ Αισχύλος τήν σχέσιν τοΰ Αδάμ και Προμηθεως ;



Απαγε ! Παραδόξως μόνον ό Προμηθεύς του συνέπεσε 
νά η προπάτωρ, ευεργέτης, μάρτυς Αδάμ. Τί δέ μόνον 
ό Αισχύλος παιδιόθεν ήκουσε περι Προμηθέως καί 
τί άνεΰρεν έν ταΐς σελίσι τών θεολογικών συνα- 
ξαρίων τής άρχαίας Ελλάδος; Λέγομεν.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜ ΗΘΕΩΣ.

Η αρχαϊκή παράδοσις άπέδωκεν εις τον Προμη
θέα χαρακτήρα υπέρτατης ευφυΐας, συνάμα δε καί 
πάσας τάς φιλελευθέρους τάσεις. Εάν δέ άπό τής 
παραδόσεως ταύτης έξηλείφετο ή φιλάνθρωπος αύτοΰ 
κλίσις, τίς οίδεν όποια μελανά χρώματα ηθελον 
σκιάσει τό μέτωπον τοΰ άποθεωθέντος τούτου προ
σώπου τής μυθολογίας. Το άνθρώπινον γένος, κατά 
τήν αρχαϊκήν παράδοσιν, έκειτο έν τ?, άθλιότητι 
και τή δυστυχία. 0 ουρανός ειχεν αποφασίσει την 
έξάλειψιν αύτοΰ άπό τοΰ προσώπου τής γής, και ή 
ταλαιπωρία καί τό παχυλόν τής αδαημοσύνης σκό
τος διεχέετο πέριξ αύτοΰ. Η δη τό μυστικώς συλ- 
ληφθέν σχέδιον τοΰ ούρανοΰ έγίνωσκεν ό Προμηθεύς, 
καί ή ώρα ητο κρίσιμος. Το άνθος τής θεότητος Η
φαίστου, τό πΰρ, ητο άγνωστον εις τους άθλιους βρο- 
τούς. Από τοΰ πυρός αί τέχναι άναγεννώμεναι ήδύ- 
ναντο νά μορφώσωσι καί νά σώσωσι μόναι τό δύστη
νον τών θνητών γένος. Ο ούρανός άμέριμνος έπιχαί- 
ρει διά τό καταστρεπτικόν αύτοΰ σχέδιον, άλλ’ ή 
καρδία τοΰ Προμηθέως, συνωμοτοΰσα μετά τών φι- 
λανθρώπων αισθημάτων τοΰ οίκτου, τής μεγαλοψυ
χίας καί τοΰ έλέου, υποσκάπτει τά  τοΰ ούρανοΰ μι- 
σάνθρωπα σχέδια. Η yείρ τοΰ Προμηθέως, ύπακού- 
ουσα εις την ενδόμυχον συνωμοσίαν, λαμβάνει τόν 
νάρθηκα· η φλόξ τοΰ ούρανίου πυρός άπλετος πληροί 
τούς αιθέρας- ό νάρθηξ πληροϋται, καί ό ΙΙρομηθεύς 
παραδίδει τό πολύτιμον κλέμμα είς τό δυστυχές 
τών άνθρώπων γένος. Η γή ήδη σπινθηροβολεί, καί 
ή λάμψις τών πυρών αντανακλάται είς τούς ούρανούς. 
θ ί Θεοί άτενίζουσιν άλλ.ηλους έκπληκτοι 1 Ποιος ό 
βέβηλος κλέπτης; 0  Προμηθεύς είναι άπών. Ο Ολυμ
πος σκί'θρωπάζει, καί μέλανα νέφη κυκλοΰσι τήν 
ΰπερήφανον αύτοΰ κορυφήν. Ο Προμηθεύς προγρά- 
φεται.

Η θεοκρατική τάξις δέν άπέδωκε δικαιοσύνην είς 
τόν ΰπερφυα χαρακτήρα τοΰ Προμηθέως. Προκειμέ- 
νου περί Θεών, ή θεοκρατική τάξις δέν ήδύνατο ν’ 
άποδώση δίκαιον είς τόν δικαιούμενον. Διά τοΰτο 
καί ό Ησίοδος, ώς άνήκων είς τό θεοκρατικόν σύστημα, 
ένοχον μάλλον ή φιλάνθρωπον καί έκούσιον ένοχον 
παρέστησεν έν τοΐς ποιήμασιν αύτοΰ (*) τόν Προμη
θέα. Ο Ησίοδος αναφέρει τήν καταδίκην αύ
τοΰ" ή Αθηναϊκή όμως παράδοσιςδέν περιωρίζετο είς 
τοΰτο μόνον- ούδόλως έλησμόνει καί τήν έπελθοΰ- 
σαν άπολύτρωσίν καί συνδιαλλαγήν αύτοΰ μετά τοΰ 
Διός.

Ο Αισχύλος, Αθηναίος ών, ειχεν ύπ’ όψιν τήν Αθη
ναϊκήν παράδοσιν. Πολλάκις δέ νέος έτ ι έπεσκέφθη

( * )  Αί είς τούς υυγγραφεΐς παρα-ομπαϊ παροιλείποντάι.

βεβαίως τα εις τον Προμηθέα άφιερωμένα ιερά καί 
τους ναούς, ους πρός τιμήν τοΰ ύπερανθρώπου ήρωος 
ιόρυσεν ή Ιωνική φυλή, ή τήν Αττικήν οίκοΰσα.

Ο,τι δεν ηδυνατο να χαράξη ό θεοκρατικός* τοΰ 
ΒοιωτοΟ κάλαμος, τοΰτο ώφειλε νά τελέση ή γραφίς 
τοΰ Αθηναίου. Προ αιωνων τό σεμνοπρεπές άγαλμα, 
τοΰ Προμηθέως φωνήν αφιέν έζήτει δικαιοσύνην. Καί 
η δικαιοσύνη τώ  απεδοθη υπο Αισχύλου, έν τή όμω- 
νύμω ταύτη τραγωδία.

Ως προς το κύριον θεμα, ο ποιητής ήκολούθησε τήν 
κοινήν παραδοσιν, ην και παρ' Ησιόδω εύρίσκομεν. 
Απεμακρυνθη ομως είς πολλά τής κοινής παραδόσεως, 
και ηκολουθησε τήν ιδιαν Αθηναϊκήν. Παρέστησεν έν 
άλλοις λογοις τον Προμηθέα, ως κλέπτην τοΰ ούρα- 
νιου πυρος, άλλ’ έκουσίως άμαρτόντα y άριν τών θνη
τών, αλλα προγινώσκοντα τήν τρομεράν τιμωρίαν, 
ήν ήθελεν ύποστή. Παρέστησεν αύτόν άκλονήτως- 
εμμένοντα είς τάς φιλανθρώπους ιδέας, άπειλουντα 
τον Ολυμπον, καί άνακαλύπτοντα μεγαλοψύχως τό 
προνόμιον τής άδαμάστου άθανασίας του. Παρέστη
σεν αύτόν ώς άπορρίψαντα τάς συνδιαλλακτικάς με
σιτείας, και αύτοπροαιρέτως άνοίξαντα τά  στήθη αύ-

μετά τοΰ Αθηναΐκοΰ συναξαρίου ο Αισχύλος, έσχη- 
ματισε τόν σκελετόν τής τετραλογίας τοΰ Προμη- 
θεως (*), έξ ής μόνον ο Π ρ ο μ η θ ε ύ ς Δ ε σ μ ώ -  
τ  η ς σώζεται.

(Η συνέχεια είς τό προσεχές).

ΠΕΡΙ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ .
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Εν τή μεγάλη περιόδω τής διανοητικής κινήσεως 
έν Ελλάδι, έν η άπαντώμεν τήν ιδέαν τής συστάσεως 
θέατρου, μέσου σκοποΰντος τήν ηθικήν μόρφω- 
σιν καί διάπλασιν τής νεολαίας, έπιφαίνεται άριπρε- 
πώς τό πνεΰμα τής ύψαύχενος καί μεγαλουργοΰ έκεί
νης φύσεως. Εν τή έποχή ταύτη, καθ’ ήν ό Ελλην, 
περιβεβλημένος άπόλυτόν τινα ηθικήν κυριαρχίαν, 
παρισταται πρώτος έπί τής τοΰ κόσμου σκηνής ώς 
διαπρύσιός τις κήρυξ, ού μήν άλλά καί ρέκτης 
τών ύψηλοτέρων άρετών, τό άνθρώπινον πνεΰμα 
άναβι βάζε ται έν θεία τινί μοίρα, ήν άδύνατόν μοι 
κατανοήσαι. Εποχή όντως διάσημος καί άξιομνημόνευ- 
τος εν τή ιστορία ! Η άναπόλησις τής λαμπρας ταύτης 
περιόδου, ήτις πρέπει νά διεγείρη άλγος έν ήμΐν έπί 
τή συντομω αύτής παρελεύσει, έμφορεΐ ήμας άφ’ ε
τέρου βαρυθυμίας έπί τή παρούση καταστάσει. Η 
κατά μικρόν έπικράτησις τών ξένων ηθών καί παρ'

ήμΐν, καί ή παντελής έλλειψις οικείων μέσων προς 
πνευματικήν ώφελίανκαί τερψιν, εμπνεουσι δικαίως 
τήν τοιαύτην δυσφορίαν. Καί τίς δύναταί νά μή 
δυσφορήση, βλέπων τά  μέν ήμέτερα έν ολιγωρία κεί
μενα, τά  δέ άλλότρια ύποστηριζόμενα καί ύφ’ ήμών 
αύτών προωθούμενα ; Τίς, ένθυμούμενος τούς θησαυ
ρούς, ους άπήγαγεν ού προ πολλοϋ άφ’ ήμών επιτή
δεια γυνή, δέν οίκτείρει τήν γενικήν ταύτην ακη- 
δείαν ; Διατί τοσαύτη σπατάλη ; ποΰ τό εθνικόν θεα- 
τρον;ποΰή έκπλήρωσις τοΰ καθήκοντος προς τον πλη
σίον ; Παράδοξον τώ  όντι νά βλέπη τις συρφετωδη 
τινά πληθύν έξ ήμών, μηδενός φειδομένην, οπως συρ- 
όεύση έν τοΐς ξένοις θεάτροις καί άκούση είς ξένηνκαί 
άκατάληπτον τοΐς πολλοΐς γλώσσαν τά  έν αύτοΐς 
διαδραματιζόμενα ήθη, πάνυ άσχετα πρός ταήμετερα 
καί διεφθαρμένα, ώσεί μή ην δυνατόν νά ΐδρύσωμεν 
έμπέδως ήθοςήν σκηνήν, έφ’ ής νά διδάσκωνται αγναι 
πράξεις, ψυχαγωγοΰσαι καί ένδιαφέρουσαι συγχρόνως 
ήμας, ώσεί έβουλόμεθα νά ένταφιάσωμεν όλοσχερώς 
τά  αριστουργήματα τής Ελληνικής Ποιήσεως, μηδό
λως φροντίζοντες νά παραγάγωμεν έπ’ αύτών ετερα, 
συμπληροΰντα τό κενόν έν αύτοΐς τών νΰν θρησκευτι
κών εισηγήσεων. Ηδίστηάνάμνησις κατέχει ήμας είσέ
τ ι , ότε κατά τό προπαρελθόν έτος, καθ’ δ ένεκαινια- 
σθησαν αΐ καταρχαί τοΰ Ελληνικοΰ θεάτρου ένταΰθα, 
παρευρέθημεν εις τινας έθνικάς παραστάσεις, υφ’ ων 
συνεκινήθημεν καί έπεκροτήσάμεν έπί τγ  δεξιότητι 
καί επιτυχία, μεθ’ ης οΐ νέοι Ελληνες ηθοποιοί, ανευ 
τινός διδασκαλίας, άνευ προπαρασκευής, έξ ών τινες 
καί άνευ γνώσεων, ύπεκρίνοντο πρόσωπα άρχαία 
καί νεώτερα, δυσπρόσιτα άλλως καί άνέπαφα είς 
πρωτοπείρους. Οτε δέ κατά τόν παρελθόντα χειμώνα, 
εύηλπιστοΰμεν νά ίδωμεν άμείνω πρόοδον, πλείονα 
άμιλλαν καί κρείττονα διοργάνωσιν, ευρομεν τού- 
ναντίον παρ’ έλπίδα τήν πυράν είς τέφραν, τόν δέ 
ομογενή λαόν συρόμενον, δίκην ειλώτων, ύπό τά  
θριαμβοφόρα τρόπαια τής Me. Ristori καί Μ. Galli, 
ό' π  ω ς έ κ ε ΐ  θ ε ρ μ α  ν θ ϊ), καί μικρόν έδα- 
κρύσαμεν έπί τ5) άδοκήτω ταύτη αποτυχία. Ποΰ αρα 
γε άποδοτέον τοΰτο ; Μή άπεπνίγη έν ήμΐν 
πας έρως φιλογενείας, πάσα αίσθησις φιλαυτίας; μή
πως δέν αίσθανόμεθα τόν κίνδυνον, είς δν περιπτα- 
ζόμεθα φενακιζόμενοι, τήν έκ τούτου άπορρόφησιν τών 
ύλικών ήμών μέσων, τήν άβελτηρίαν, μεθ’ ής έπί παν 
άλήθώς συμφέρον διακείμεθα, ή άγνοοΰμεν;. . . Αλλά 
παύσωμεν ή αιτία τοΰ κακοΰ δεν κεΐται επι τοΐς 
αίσθήμασι- μάλιστα ό νΰν Ελλην, καί ό πλέον απαί
δευτος, έχαρακτηρίσθη πάντοτε ώς θιασώτης τοΰ 
καλοΰ' ή διαφορά είναι ότι έλλείψει τουτου παρ’ αύ
τώ  τείνει ποός το  άλλοτριον, τείνει, άλλ’ ουδολως 
τό οίκειοποιεΐται ώς παρεφθαρμένον. Η έπανάληψις 
τοΰ διακοπέντος έργου θέλει παύσει καί τήν άλλως 
άσύγγνωστον ταύτην τάσιν. Πλήν άφ’ έτέρου ή όρμή 
αΰτη εχει έτέρας ρίζας, άς ήδη προτιθέμεθα. νά. 
ύποδείξωμεν καί έκκόψωμεν. Ούδείς άγνοεΐ ότι κατ’ 
έτος έξοδεύονται άνυπολόγιστα χρήματα έν τοΐς δη
μόσιος χοροΐς καί έν άλλαις παραπλησίαις έκφα1. -

λιστικαΐς έθιμοταξίαις, μηδεμίαν όνησιν έπιφέροντα. 
ατινα άλλως καλώς έγχειριζόμενα ηθελον πληρώνει 
πλεΐστα παρ’ ήμΐν κενά. Τά μέσα ταΰτα, άπερ έκ- 
λέγουσιν έκουσίως τά  φιλευεργετικά καταστήματα, 
πρός περίθαλψιν τοΰ πλησίον, άφίστανται άγαν, πολ- 
λοΰ γε καί δει, τοΰ θειου αύτής σκοποΰ. Αΐ φιλό
πτωχοι άδελφότητες ελάχιστα ώφελοΰνται έκ τοΰ 
άργυρίου, όπερ προθύμως οί ομογενείς χορηγοΰσι προς 
άρωγήν τών εταιριών τούτων. Καθ’ άς εχομεν θετι- 
κωτάτας πληροφορίας, έκ τών 2 6 0 0  καί έπέκεινα λι- 
ιών, τών δαπανωμένων έτησίως χάριν τών φιλανθρω
πικών καταστημάτων τής πρωτευούσης έν τοΐς όημο- 
σίοις χοροΐς, συμπεριλαμβανομένων τών ιδίων κατα
ναλώσεων έκάστοι> άτόμου, διά τήν κώμοσιν, τόν ι
ματισμόν καί τό κατάλληλον περίβλημα, 200 μονον 
λίραι πολλάκις διαμεριζόμεναι μεταβαίνουσιν είς τόν 
πρός δν όρον, αΐ δέ λοιπαί ούκ οίδ’ όπως άπορρο- 
φοϋνται. Φρικτή τώ  όντι παραδοξολογία. Καί τό 
μέν πρόθυμον τών συντρεχόντων ομογενών πολλοΰ 
άξιον άλλά, πρός Θεοΰ, δέν έπρεπε νά δοθη ή έλα- 
χίστη φροντίς, όπως μή έκτεθώσι διά τοΰ μέσου τού
το» οί τιμιότεροι βλαστοί τών οικογενειών, μηδέ γε- 
νηται άσκόπως τοιαύτη δαπάνη, ένώ πρό τής υψηλής 
ταύτης βαθμίδος ύπάοχει χάσμα χ αίνον έπαπειλοΰν 
ήμάς; Οΐ χοροί πρός τούτοις είσι βλαπτικοί καί άν- 
τικρυς είς τ ε  τήν σωματικήν καί πνευματικήν ύγιειαν 
άντικείμενοι. Επιφέρουσιν άδράνειαν, χαλάρωσιν είς 
τόν οργανισμόν, έπιδρώσαν ού σμικρόν έπί τήν ψυχήν, 
καί έξ αύτών οΐ άνευ έπισήμου χαρακτήρος είσίν 
άλλως ολέθριοι. Αλλ’ έμμένοντες είς τήν άνάγκην, 
ήν ανωτέρω έξεφράσαμεν, καί χαίροντες έπί τη κοινή 
ήμών γνώμη, πεποίθαμεν οτι έν τώ  μέλλοντι, παρε- 
χομένων τών πρός τοΰτο μέσων, έκλείψει αύτόματον 
τό κακόν τοΰτο, τό περιποιοΰν αίσχος τη ήμετέρα 
κοινωνία, έξ ής άλλως έλλείπει παν ήθικόν κέντρον 
συνδέσμου.

Τοιοΰτον κέντρον έννοοΰμεν βεβαίως τό έθνικόν 
θέατρον. Πριν δέ προβώμεν νά ύποδείξωμεν τά  πρός 
σύστασιν αύτοΰ εύχερή μέσα, άπερ εύκόλως- προσε- 
πινοοΰνται, έρχόμεθα νά είπωμεν τινά έπιτροχάδην 
έπ’ αύτοΰ τούτου. Κατά φυσικήν τινα άρχήν, αΐ έξω- 
τερικαί έντυπώσεις, καθ’ όντιναδήποτε τρόπον γινο- 
μεναι, έπιδρώσιν ίσχυρώς έπί τήν* ψυχήν, καί ούτως ή 
άλλως αύτήν διαθετουσιν. Επί τής αρχής ταύτης 
έρείδονται άπασαι αΐ πρα,κτικαί διδασκαλίαι, τά  
παραδείγματα, καί συντόμως είπεϊν, παν τό δί ου 
συμβάλλεται ή μόρφωσις καί διαστροφή τής άνθρω- 
πίνης φύσεως- Το θέατρον λοιπόν, καθό ιδίως τήν 
παράστασιν τών άνθρωπίνων πράξεων, είτε αγαθών 
είτε φαύλων, έπαγγελλόμενον, έστίν απολύτως απαι- 
τούμενον έν ταΐς κοινωνίαις. Είναι πρακτικόν, ώς ει- 
πεΐν, σχολεΐον, έν ώ ό ακροατής, βλέπων καί άκουων 
ένθεν μέν τόν θρίαμβον τών καλιών έργων, ένθεν δε 
τήν στηλίτευσν τών κακών πράξεων τής άνθρωπί- 
νης κοινωνίας, έλκεται λ.εληθότως ύπό τών έντυπώ- 
σεων τούτων είς μίμησιν τής αρετής, καί άφ’ ετερου 
αποτροπιάζεται τήν κατέναντι τών οφθαλμών αυ-



τοΰ γυμνουμένην καί στηλιτευομενην κακίαν. Εύλη- 
πτότερον δέ είπεΐν, τυγχάνει ή μάστιξ τών κοινωνι
κών καταχρήσεων κα'ι ό τύπος τών ύψηλοτερων αρε
τών, άς, έκλέγον έκ τών άτόμο>ν, παρίστησιν έν τη 
δραστικωτέρα αύτών ένεργεία καί δυνάμει. Η Π ο £- 
η σ ι ς κα'ι ή Μ ο υ σ ι κ η, ή μέν διά τής έρρυθμου 
και ύψηγόρου τών ιδεών απαγγελίας, ή δέ διά 
τών ήδέων αύτής κηλημάτων, συνετέλεσαν, ώσπερ 
δύο οχετοί, δί ών άπεσταλάσσοντο είς τάς ψυχάς 
τών θεατών τά  τών έντυπώσεων άποτελέσματα. Το 
θέατρον έν τ?, Ελληνικη άρχαιότητι ήνέωξε πρός τοΐς 
άλλοις νέαν περίοδον τη Ελληνική Φιλολογία, καθ’ 
ην αυτη άνέπτη πρός τό άνώτατον αύτής άπόγειον. 
Διά δετής άμίλλης τών δραματικών ποιητών, τών ςα- 
διοδρομούντων έπί μακρόν έναμίλλως έπί τής υψηλής 
σκηνής, ή Ελληνικη γλώσσα έφθασεν είς τό μη περαι
τέρω τής άναπτύξεώς της, καί έξήγαγε τάς λεπτο- 
τέρας καί μυχαιοτέρας τής ψυχής έννοιας. Αΐ τέχναι 
ώσαύτως ένεψυχ ώθησαν, αΐ έπιστήμαι προήχθησαν, 
καί, συντόμως είπεΐν, τότε παρεστάθησαν καθ’ όλην 
αύτών την λαμπρότητα τά  πλεονεκτήματα τής Ελ
ληνικής φυλής, ΐί ύπό τοιούτους οιωνούς έγκαθίδρυ- 
σις παρ’ ήμΐν τοΰ νέου Ελληνικού θεάτρου εσεται 
βεβαίως ή θερμοτέρα ποθή παντός έπιζητοΰντος την 
άποσόβησιν τής άλλοτρίου κακίας καί την έπάνοδον 
τής πατρώας αρετής. Σήμερον, δτε τά  μέσα ύπάρχου- 
σιν έν δαψιλεία, οΐ ομογενείς έξοδεύουσιν άφειδώς 
πρός παν έργον έπωφελές, φιλανθρωπικά καταστή
ματα εύμοιροΰσι, σύλλογοι παντός είδους παιδεύ- 
,σεως συνεκροτήθησαν, νομίζομεν δτι δέν πρέπει νά 
άναμένωμεν καλλιτέραν εύκαιρίαν, δπως συνάψω- 
μεν τάς μερικάς ταύτας προσπαθείας πρός γενικήν 
τινα λυσιτέλειαν, καί παρασκευάσωμεν παρ’ ήμΐν τήν 
μόρφωσιν ύψηλοτέρου έργου, άξιου τών ήμετέρων 
πόθων, καί δυναμένου μυριαχώςνά ώφελήση ήμας. Το 
ήμισυ μόνον τών κατ’ έτος δαπανωμένων έν τοΐς 
χοροΐς άρκεΐ δπως θέση είς ροΰν τήν πηγήν ταύτην 
τής εύπραγίας, καί άποφέρη μετά καί άλλων ώφελη- 
μάτων, καί δή καί τών έξόδων του, σημαντικωτάτην 
έπιχορήγησιν εις πάντα τά  φιλεκπαιδευτικά καί 
ευεργετικά καθιδρύματα, άτινα τοΰ λοιπού θά ώσιν 
άπηλλαγμενα τοΰ ονείδους τών δημοσίων χορών, άν- 
τικαθισταμένων διά τοϋ έθνικοΰ θεάτρου. Αί πρός 
τοΰτο προκαταβολαί, γινόμενα·, διά μετοχών, ών ή 
άπότισις νά γίνηται έν ώρισμένω τινι καιρώ, θέλει 
άρει άπό τοΰ μέσου παν παρεμβαλλόμενον κώλυμα. 
Εκατόν, φέρ’ είπεΐν, μετοχαί, εΐ καί πλείονες, έκ 
δέκα λιρών, διανεμόμενα! εις τους ομογενείς έμπο
ρους τής πρωτευούσης, είσίν άποχρώσαι δπως έν βρα
χεί θέσωσιν είς κίνησιν τά  έλατήρια τοΰ προβαλλομέ- 
νου σκοπού. Τινά τών έντιμων μελών τών είρημένων 
έταίριών, ικανόν σωματεΐον άπαρτιζοντα, άναδεχό- 
μενα τήν είσπραξιν καί διαχείρισιν τών προκαταβο
λών τούτων, καί δή καί τήν διεύθυνσιν του έθνικοΰ 
θεάτρου, θέλουσι τύχει τοΰ πλουσιωτάτου έράνο» τής 
φιλοκάλου καί φιλανθρώπου ήμών κοινότητος είς τάς 
άγαθάς προθέσεις των. 0  Φιλολογικός Σύλλογος,

ό τοσοΰτον άξίως τοΰ προορισμού αύτοΰ βαίνων, 
λαμβάνων ώς μέλημα τ  ό πρόγραμμα τών παραστά.- 
σεων, καί προτείνων θέμα τι κατ’ έκλογήν τοΐς παρ’ 
ήμΐν λογίοις έκ τής Ελληνικής ιστορίας, ή διασκευήν 
αρχαίου Ελληνικού δράματος έπί τφ  δρω άμοιβής 
είς τον μάλλον εύδοκιμοΰντα, χορηγουμένης έκ τών 
εισπράξεων τοΰ θεάτρου, πρός δέ τούτοις έπαγρυπνών 
καί έπί τήν μόρφωσιν άξιων ηθοποιών, θέλει παρά- 
πγζι ουτω τάς ΰψηλοτέρας καί σπουδαιοτέρας ώφε- 
λίας είς τ ε  τήν φιλολογίαν καί τήν νεωτέραν δραμα
τικήν Ποίησιν, /,αί καθόλου είπεΐν, είς τήν γλώσσαν 
ήμών. Τελευταιον ό Μουσικός Σύλλογος, άπτόμενος 
έρρωμενέστερον τοΰ έν τοΐς μάλιστα σπουδαίου ζη
τήματος, θέλει διαρρήξει τό μεταίχμιον τής ύποτι- 
θεμένης αγνώστου τών άρχαίων Μουσικής, καί προσ
πελάσει βαθμηδόν είς τό ύψος καί κάλλος αύτής. 
Μουσικοδιδάσκαλοι, ους έξ Επτάνησου εύκόλως δυνά
μεθα νά προμηθεύσωμεν, συνεργοΰντες πρός μόρφω- 
σιν ύποκριτριών, θέλουσιν υπουργήσει σπουδαίως τώ  
Μουσικώ Συλλόγω κα'ι κοσμήσει άξίως τό Ελληνίτ 
κόν θέατρον. Προ; δέ τούτοις, ύπάρχουσι καί ετερα 
βοηθήματα, ούχ ηττον τ^ρισ^ούδαστα. Αΐ δύο τών 
τραγωδιών τοΰ ^οφοκλέους, ή «Αντιγόνη» καί «Οί? 
δίπους ό Τύραννος» είσί μεμελισμέναι υτρό τίνος Γερ- 
μανοΰ Μουσικού. Τα δύο ταΰτα δράματα ουτω έμ- 
μελή παρεστάθησαν έν δαψιλεΐ άκροαγηρίω έν τώ  
βασιλικώ θεάτρω είς Βερολΐνον, καί διήγειραν θαλερά 
δάκρυα παρά τοΐς άλ-λοδαποι; (1 ). J a  χορικά τού
των μέλη, μεταφερόμενα είς τήν ήμετέραν γλώσσαν, 
δέν δύνανται νά τεθώσιν αρά γε ώς άφετηρία εί; 
προσόμοιόν τινα μελοποιίαν τών υπαρχόντων αρι

στουργημάτων τής έλληνικής τραγωδίας ;
Ουτω άναμορφούμενον τό έθνικόν θέατρον, και κα- 

θιστάμενον άντικείμενον κοινής μερίμνης καί κοινής 
ώφελίας, περιποιήσει ού μόνον τιμήν τοΐς ΐδρυταΐς καί 
προστάταις αύτοΰ, άλλά καί απείρους ώφελίας είς 
πασαν τάξιν ανθρώπων. Καθάπερ πυρσός τηλαυγής, 
καίων έν μέση Υυκτί, θέλει ρίπτει τάς φωτοβόλους 
καί εύεργετικάς αύτοΰ ακτίνας πανταχοΰ. Διά τοΰ 
μέσου τούτου, φέρ’ είπεΐν, θά άνοιχθη νέον στάδ«>ν 
είς τήν Ελληνικήν εύφυΐαν, αΐ φιλόπτωχοι άδελφό- 
τητες θέλουσι βοηθεΐσθαι πλειότερον η πρότερον, ή 
νεωτέοα Φιλολογία θέλει πλουτισθή μεγαλως, οί παρ’ 
ήμΐν έύπαίδευτοι άνδρες θά εύρωσιν έμψύχωσίν τινα, 
ών άλλως οΐ κόποι άποβαίνουσιν άγονοι, καί, δ με- 
γιστον, έκτος τών μεγάλων τούτων εύεργετημάτων, 
θέλομεν άποδιοπομπεύσει πάντα τά  μέχρι τοΰδε ή- 
θικώς επικίνδυνα' μέσα. Μετά τήν άνάπτυξιν τών 
πραγματικών τούτων ώφελειών, ούδείς έστιν, δς ήθελε 
φεισθη νά πρεσενέγκη τόν έπί τουτω έρανον έλευθε- 
ριώτερον ή άλλοτε, ούδέ δστις ήθελε προτιμήσει νά 
ποφευρίσκηται τοΰ λοιποΰ έν χαταγωγείοις άλαστο-

(4 )  ‘Ο Καθηγητής κύριοί Άνδρέας Σπαδάρης Ινθους 
διεκοίνωτεν ήμΐν κρό πολλοΰ τήν επιτυχίαν τούτου, η ί ην 

«ύτόπτης έν τή  έν Βιρολίνω κΰιοΰ διατριβή.

ρικοΐς καί έν θεάτροις τοιούτοις, έν οις ή αιδώς και 
ή άσχημοσύνη έν ίσω κεΐνται.

Εκθείς ιδέαν, ην μετ’ εύγνωμοσύνης μοί ύπηγόρευσεν 
ό Κ. Επαμεινώνδας Ραφόπουλος έπί τής συστάσεως 
Ελληνικοΰ θεάτρου, παραδίδω αύτήν είς τήν μελέτην 
τοΰ Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ο ΰ Σ υ λ λ ό γ ο  υ,καί δί αυ
τοΰ είς πάντα ομογενή, όρεγόμενον τοΰ καλοΰ και 
κηδόμενον τής έθνικής προόδου.

Α. Ε. ΙΓΓΑΕΣΗΣ.

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ.
(Συνέχεια καί τέλος).

Αφ’ ου σχεδόν ηύχαριστήσαμεν τήν περιεργίαν 
τών γυναικών τοΰ Σαμβα, ηθελησαμεν να ζητησωμεν 
παρ’ αύτών ώς αμοιβήν νά εξηγησωσιν εις ημας τον 
τρόπον τοΰ προπαρασκευάζει τά  φαγητα και μαλι- 
στα τό περίφημον κ ο υ σ κ ο υ σ ο ΰ. Εδεχθησαν 
τήν πρότασιν ήμών, μετά τοσον μάλιστα πλειοτερας 
προθυμίας, καθ’ δσον ταΐς είχομεν προσφερει μικρά 
τινα έπίχρυσα κόσμητα. Βρεχουσι το άλευρον εις 
νερόν, έπειτα τό ταράττουσιν έντός κολοκύνθης, εως 
ου συναχθη είς μικρά σφαιρίδια ως κόκκοι πιπεριού. 
Ουτω δέ ξηραινόμενον διατηρείται επι πολυ. Αι 
πτωχότερα', τάξεις τό βράζουσιν έπειτα εις απλοΰν 
νερόν, οΐ δέ πλουσιώτεροι τό θετουσιν εις τρυπητόν 
άγγεΐον, τεθειμένον άνωθεν έτερου σκευους εντός τοΰ 
οποίου βράζει τεμάχιον κρέατος, καί ουτω έψηνομε- 
νον είς τόν άτμόν αύτοΰ, λαμβάνει ιδιαιτέραν τινά 
εύωδίαν. Κατά τόν τρύπαν τοΰτον είδομεν έτοιμα- 
ζόμενον αύτό διά τό γεΰμα ήμών, ώς και αλλα κα
ρυκεύματα, οίον όρυζόγαλα μέ ξηρούς ίχθΰς, κρέας με 
βούτυρον καί χόρτα καί παντοειδή αρτύματα. Τινά 
τών φαγητών τούτων, κατεσκευασμενα μ ετ’ επι- 
μελείας, δέν είναι αξιοκαταφρόνητα.

Μετά τήν έπιθεώρησιν ταύτην τοΰ μαγειρείου καί 
τών σκευών αύτοΰ, ό Σάμβας ώδήγησεν ήμας είς τό 
β ε ν τ  ά γ γ, οικοδόμημα, χρησιμεΰον συγχρόνως 
καί ώς άγορά καί ώς κοινόβιον. Είναι δέ τοΰτο 
μέγα φωτεινόν κτίριον, τούς τοίχους τοΰ οποίου ανα- 
πληροΰσι χονδροί στύλοι, βαστάζοντες τήν στέγην. 
Εντός αύτοΰ ύπάρχ_ει μακρά θρονίς έκ χώματος, δπως 
κάθηνται. Συνήθως ή οικοδομή αύτη κτίζεται παρά 
τήν $κιάν μεγάλου τινός δένδρου, άποτελοΰντος τον 
μόνον καλλωπισμόν τής πόλεως. Εκεΐ συζητοΰνται 
αΐ κοιναί ύποθεσεις, δικάζονται αΐ δίκαι, καί γνωρί
ζονται οί ξένοι" έκεΐ έρχονται καί οί άργοί καί οκνη
ροί νά ζητήσωσι τά νέα τής ήμέρας. Επειδή δέ οί 
Αφρικανοί είναι είς άκρον λάλοι, γίνονται εξαίρετοι 
νομικοί, γνωρίζοντες κάλλιστα νά συμπλέκωσι μιαν 
ύπόθεσιν είς λαβύρινθον ρητορικών σχημάτων. Ο 
περιηγητής Μύγγο-Πάρκ, άκούσας πολλάκις τούς αυ
τοσχεδίους τούτους δικηγόρους, δισχυρίζεται οτι 
δύνανται κατά τήν λεπτολογίαν καί τά  σχήματα 
νά άμιλλώνται πρός τούς ίκανωτέρους Εύρωπαίους ει
σαγγελείς. Το ακόλουθον παράδειγμα δύναται νά

κάμη γνωστόν τό μέτρον τής ίκανότητος αύτών. Ο
νος τις, είσελάσας ποτέ είς έσπαρμένον άγρόν, έπρο- 
ξένησε σημαντικήν ζημίαν. Ο ιδιοκτήτης τοΰ άγροΰ, 
συλλαβών τόν δνον έπ’ αύτοφόρω, τόν έφόνευσε παρα- 
χρήμα, ό δέ κύριος αύτοΰ ένήγαγε τόν κτηματίαν, 
ζητών κεφάλαια καί τόκους, δπως έπιτύχη τήν άπο- 
ζημίωσιν τοΰ κτήνους, τοΰ όποιου τήν τιμήν ώριζε 
Λεγίστην. 0  άντίπαλος ώμολόγησεν δτι έφόνευσε τό 
ζώον, άλλ’ άντήγε τόν κύριον αύτοΰ, διισχυριζόμε- 
νος δτι ή άξια τοΰ καταστραφέντος σίτου άντεστάθ- 
μιζε τήν τοΰ δνου. Οΐ δικασταί παρεδέξαντο τό έν- 
νομον άμφοτέρων τών διισχυρισμών επειδή, 
έάν έξ ένός ό ιδιοκτήτης τοΰ αγροΰ δεν είχε τό όι- 
καίωμα νά φονεύση τόν δνον, ούδέ ό όνος άφ’ έτερου 
ειχε τό δικαίωμα νά βλάψη τόν άγρόν. Εμενε λοι
πόν νά όρισθη ή σχετική άξια έκατέρων, καί έπί τοΰ 
άντικειμένου τούτου οΐ σοφοί νομομαθείς τόσον κα
λώς διώρθωσαν τά  πράγματα, ώστε μετά τριήμερον 
συζήτησιν ούδέν είσέτι άπεφασίσθη καί έδεησε ν’ ά- 
ναβάλωσι τήν αποφασιν τής δίκης.

ϊδού καί δευτέρα δίκη, ήτις διήρκεσε τέσσαρας 
ήμέρας. Δουλέμπορός τις ένυμφεύθη γυναίκα έκ Ταμ- 
βακούνδης καί έγέννησεν έξ αύτής δύο τέκνα. Βραδύ- 
τερον δέ έγκαταλείψας αύτήν, άνεχώρησεν έπί οκτώ 
ολόκληρα έτη, χωρίς ή γυνή νά μάθη τό παραμι
κρόν περί αύτοΰ. Μετα δε παρελευσιν τριών ετών, 
βλέπουσα δτι έξέλιπε πασα πιθανότης περί έπανό- 
δου τοΰ συζύγου αύτής, ύπανδρεύθη _ έτερον καί ά- 
πέκτησεν έξ αύτοΰ δυο νεα τέκνα. Αλλ ο πρώτος 
έπανελθών ζητεί τήν σύζυγόν του, τήν οποίαν ό δεύ
τερος άρνεϊται νά παραχώρηση, επικαλούμενος τους 
Αφρικανικούς νόμους, κατα τους οποίους μια γυνη 
έχει τό έλεύθερον νά ύπανδρεύθη έκ δευτέρου, δταν 
ό σύζυγος αύτής άπών έπί τρία έτη δέν τήνένθυμηθ^ 
δλως διόλου. Η ύπόθεσις έν τούτοις έθεωρήθη έκ τών 
δυσκολωτέρων, καί άπασαι αι υπερ και κατα περι
στάσεις έλήφθησαν ύπό σπουδαία ν έποψιν καί έμε- 
λετήθησαν συντόνως. Τέλος δέ άπεφασίσθη οτι τά 
έξ έκατέρων τών μερών αίτια ήσαν άμφιρροπα, ωστε 
τό δικαστήριον, μή δυνάμενον νά έκδώση άπόφασιν, 
έπέτρεπεν είς τήν γυναίκα νά έκλέξη μεταξύ τών 
δύο συζύγων. Εκείνη δέ έφύλαξε τόν καιρόν καί λέ
γεται δτι, άφ’ ού έβεβαιώθη δτι ό πρώτος αύτής 
σύζυγος, καί τοι γέρων, ήτο πλουσιώτερος τοΰ δευ
τέρου, έπανήλθεν είς τους πρώτους έρωτας της.

Αΐ τοιαΰται δίκαι είναι μία τών μεγαλειτέρων 
διασκεδάσεων είς τούς Αφρικανούς έλευθέρους, οίτι- 
νες, ούδόλως ή ολίγον έργαζόμενοι, θεωροΰσι τόν και
ρόν άναξιόν τ ι  λογου. όλιγον τοΐς μελλει αν οδοι- 

I πορία τις διαρκή εβόομαδα, μήνα, η ετος, αρκεί να 
ευρωσι καθ’ οδόν τροφήν καί διασκέδασιν. Οΐ Αφρι
κανοί έργάται άποροΰσι διά τήν πρόθυμον δραστη
ριότητα τών Αγγλων, και οταν τους βιαζωσι να 

1 άποπερατώσωσιν έν έργον, άνακράζουσιν ̂  άφελώς ; 
«δχι δά τόσον όγλήγωρα, αύθέντα- ό καιρός εινα,ι ι- 
δικος μας- μετά τό σήμερον έρχεται τό αυριον.»

Είδομεν έπειτα τόν σελλοποιόν καί τόν σιδηρουρ-



γον τής πόλεως. Είναι οι μόνοι έν ύπολήψει τεχνΐ- 
ται. Ο σιδηρουργός, κατεργαζόμενος πάντα τά μέ
ταλλα, επαγγελλεται συγχρόνως τον χριισοχόον, τόν 
λιθοκολλητήν, τόν πεταλλωτήν και τόν οπλοποιόν. 
Εργάζεται επίσης τον καθαρόν σίδηρον, άναλύων 
αυτόν εις κάμινον ανθρακων, και διά τοΰ μέσου τού
του μεταβάλλων αύτόν εϊς χάλυβα. Αλλ’ έπειδή ή 
εργασία αυτη γίνεται ατελέστατα, προκύπτει πολλή 
φθορά, και ο χαλυψ είναι σκληρότατος και δυσκατέρ
γαστος. Επομένως μεταχειρίζονται Αγγλικόν σίδη
ρον, οσάκις δύνανται νά τόν προμηθευθώσι. Τά εργα
λεία τοΰ σιδηρουργοΰ συνίσταντο είς σφύραν, άκαονα, 
σιδηράγρας και ζεΰγος διπλών φυσητήρων, κατε- 
σκευασμενων έκ δέρματος τράγου. Οτε τόν έπε· 
σκέφθημεν, ένησχολεΐτο μετά τών δούλων αύτοΰ εις 
κατασκευήν άναβολεων. II εργασία έφάνη ήμΐν έπι- 
πονωτάτη.

Ο σελλοποιός βυρσοδεψεϊτό δέρμα, καί έπειτα τύ- 
πτων καί τρίβων αύτό, τό προπαρασκευάζει μαλα- 
κώτατον καί ώραΐον. Εκ τών χονδροτέρων δερμά- 
·ω ' κατασκευαζουσι σανδαλια, τα δέ τών προβά

των καί τών αιγών βάφουσι, καί κατασκευάζουσιν έξ 
αύτών παντοειδείς θήκας, φυλακτήρια, καλύμματα 
φαρετρών, εφίππια, καί διάφορα άλλα κοσμήματα, 
έπιτηδειότατα έρραμμένα, διότι οί Αίθίοπες μεταχει
ρίζονται άξιόλογα τήν βελόνην. Αί τέχναι αυται, ώς 
και αι τοΰ υφαινειν, τοΰ πλέκειν ψιάθους, κατασκευ- 
ά,ειν σάπωνα καί άτελέστατα πήλινα άγγεΐα, άπο- 
τελοϋσι τήν έγχώριον βιομηχανίαν. Είναι δέ βέβαιον 
ότι οί Αφρικανοί έννοοΰσι τάς άρχάς πολλών ώφελί- 
μων τεχνών καί άναπτύσσουσιν άξιοπαρατήρητον 
ό ϊζ ιο τ η τ α , εν συγκρίσει προς τά άτελη έργαλεΐα αύ
τών, την άχρηματίαν των καί την έλλειψιν έμμισθου 
εργασίας.

Παρά την είσοδον της πόλεως ειδομεν είς δένδρον 
άνηρτημένην την έκ φλοιού άλλόκοτον στολήν, ητις 
καλείται Μ ο υ μ β ο- ί ο υ μ β ο. Είναι δέ αυτη 
φάρμακον, όπερ μεταχειρίζονται οί άνδρες οπως κρα- 
τώσι τάς γυναίκας είς τά  καθήκοντα αύτών, όταν ή 
συζυγική έξουσία δέν ίσχύη νά κωλύση τάς έσω- 
τερικας έριδας καί νά έπιβάλη υποταγήν, ϊδού δέ 
πώς τό μεταχειρίζονται. 0 Μούμβο-ίούμβο άγγέλλει 
τήν άφιξιν αύτοΰ διά μεγάλων κραυγών είς τό δά
σος, καί, τής νυκτός έπελθούσης, εισέρχεται είς τήν 
πόλιν, βαίνων κατ’ εύθεΐαν είς τό β ε ν τ  ά γ γ , όπου 
πάντες βιάζονται νά συνέλθωσιν. Η τελετή  άρχεται 
δί ασμάτων καί χορών, διαρκούντων μέχρι τοΰ με
σονυκτίου, ώρας, καθ’ ην ό Μούμβο-ίούμβο "'ορίζει τό 
θΰμα αύτοΰ. Τοΰτο δε άμέσως συλλαμβάνεται, δε
σμεύεται τάς χεΐρας, δένεται είς πάσσαλον καί δέ- 
ρεται μέ τήν ράβδον τοΰ Μούμβο έν μέσω τών χλευ- 
αστικών^κραυγών άπάσης της όμηγύρεως. Εκ τούτου 
εννοεί έκαστος όποιον καί όπόσον σέβας έμπνέει είς 
τάς γυναίκας ό Μούμβο-ίούμβο.

Περιήλθομεν ολην τήν πόλιν, ή ήμέρα έπλησίαζεν 
είς τό τέλος αύτής, καί ό δύων ήλιος ήγγελλεν ήν.ίν 
ότι έπρεπε νά έπιστρέψωμεν είς τήν οικίαν διότι

εις τα  μερη έκεΐνα δέν υπάρχει λευκόφως, καί άμα 
ως εκλείψη τό άστρον τής ήμέρας, ή νύξ ρίπτει α
μέσως έπί τής γής μελανόν πέπλον.

Τών κατοίκων τά  ποίμνια είσήλθον είς τήν περι- 
πεφραγμενην μάνδραν αύτών, όπου τήν νύκτα φυ- 
λάττονται υπό ένόπλων. Είς τήν καλύβην τοΰ Σάμβα 
ευρομεν λαμπρόν πΰρ, περι το όποιον έκαθήσαμεν έπί 
ψιάθων, συνδιαλεγόμενοι καί καπνίζοντες έν άνεσει, 
εως ου ετοιμασθή το γεΰμα. Αι γυναίκες έφεραν τό 
κ ο υ σ κ ο υ σ ο υ  και τα  άλλα φαγητά έντός ξύλινων πι
νακίων, τά όποια παραθεΐσαι άπήλθον, διότι δέν τρώ- 
γουσι ποτε μετα τών ανδρών. Ολοι οί συνδαιτημό- 
νες τρώγουν μέ τά  δάκτυλα, καί ό Σάμβα; ηλτ:ιζε 
να [χας παιζ^ κανεν 7ταιγν&δ&ον, αντεκδίκούμενος η- 
μάς εις ο,τι τώ  ειχομεν κάμει επί τοΰ πλοίου. Αιότι, 
προηγουμένως προσκαλεσαντες αύτόν, παρεθέσαμεν 
είς τήν τράπεζαν μαχαίρας καί πειρόνια. Εκείνος 
δέ, μή γνωρίζων πώς νά μεταχειρισθη τά  τελευταία, 
έδυσκολεύετο πολύ νά φέρη τά  φαγητά είς τό στό
μα του, και έδωκεν αφορμήν είς πλείστους άστε'ί- 
σμους, εως ου τον απεσπασαμεν τής αμηχανίας του, 
φεροντες κοχλιαριον. ίίδη αποδιδων ήμΐν τά  ίσα, 
παρήγγειλε τά φαγητά άραιά καί τά  τεμάχια τοΰ 
κρέατος, λεπτότατα κεκομμένα, έν τν} έλπίδι νά: 
εύχαριστηθη διά τήν αδεξιότητα ήμών, μεταχειριζο- 
μένων τούς δακτύλους. Αλλ’οποία ύπήρξεν ή εκπλη- 
ξις αύτοΰ, ίδόντος ήμας άνασύραντας άπό τά  θυλά
κια ήμών οδοιπορικά μαχαίρια καί κοχλιάρια ! II ά- 
στειοτης λοιπόν, ουτω γενομένη, έστράφη κατ’ αύτοΰ 
και των Αιθιόπων όμοτραπέζων, διότι τά  φαγητά 
ησαν τόσον άοαιά, ώστε ούδέ ουτοι ήδύναντο νά με- 
ταχειρισθώσιν εύχερώς τούς δακτύλουί.

Μετά τό δεΐπνον ΰπήγομεν νά ίδωμεν τούς χο
ρούς.  ̂ Η τοΐς ΑφρικανοΓς προσφιλής αυτη διασκέδα
σή γίνεται έν ύπαίθρω, όταν ηναι καλός ό καιρός. 
Εάν δε βρέχη, γίνεται εις τό β ε  ν τ  ά γ  γ, καί όταν 
ή νυς ηναι σκοτεινή, άνάπτουσι μεγάλα πυρά πρός 
φωτισμόν^ τών χορευτών. Εχουσι δύο ή τρία μουσικά 
όργανα, ών τό κυριώτερον είναι τό τύμπανον. Τού
του δε παίζοντος, ολοι οί νέοι έμψυχοΰνται καί κι
νούνται εν ρυθμώ, τύπτοντες τάς χεΐρας καί κάανον- 
τες όιάφορα Αραβικά σχήματα λίαν αμφιβόλου εύ- 
πρεπειας.^ Αι εξασκήσεις αυται διαρκοΰσι μέγα μέρος 
τής νυκτός- όθεν άφήσαντες αύτάς, ήλθομεν ν’ άνα- 
παυθώμεν. Αί κλίναι ήμών έγειναν άμέσως, διότι; 
δεν ειχομεν παρά νά έξαπλωθώμεν έπί ψιάθων ές·ρω- 
μένων είς την καλαμωτήν. Οί Αίθίοπες είναι λίαν 
ευαίσθητοι εις τό ψΰχος, καί παραπονοΰνται ότι ήμεΐς 
οί άλλοι ασθμαίνομεν έκ τής θερμότητος· άλλά τό 
πΰρ τής καλύβης των διατηρεί τήν έπιθυμητήν είς 
*^ ο ύ ς  θερμοκρασίαν. Κοιμώνται ύπνον βαθύτατον, 
και δεν έξεγείρονται ή μετά τήν ανατολήν τοΰ ή- 
,̂ί0υ·, έκάμαμεν μικρόν άριστον έξ αλφίτου,

εις το οποίον χαριν ήμών προσέθηκαν τεμάχιον βρα
στού κρέατος μετά φυσικοΰ βουτύρου. Τό βούτυρον 
τοΰτο γίνεται έκ τοΰ τών ίνδοκαλάμων καρποΰ, ό- 
μοιάζοντος πολύ τάς ίσπανικάς έλαίας καί πεοικλεί-

οντος πυρήνα, έκ τοΰ όποιου έξάγοντες τό έλαιον τό 
βράζουσι. Γο στερρόν τοΰτο ελαιον είναι περίφημον, 
τ/.ον Υ®ύσιν λεπτοτεραν τοΰ κοινοΰ βουτύρου καί
διατηρούμενον έπί πολύν χρόνον χωρίς άλας, τό ό
ποιον είναι άκριβώτατον έν τή Αφρική. Μετά τό 
αριστον, άποχαιρετήσαντες τόν Σάμβαν καί τήν οικο
γένειαν αύτοΰ, έπανήλθομεν είς τά  ίδια διά τής αύ- 
• ής οδοΰ, ην ειχομεν ακολουθήσει τήν προτεραίαν.

σύντομος περιγραφή, τήν όποιαν δίδομεν' περί 
του ήμιβαρβάρου τούτου βίου, φαίνεται τό κατ’ άρ- 
χας είς άκρον  ̂ έπαγωγός, καί πολλοί δύνανται νά 
ερωτησωσιν εάν ό βίος ουτος δεν ηναι προτιμότερος 
της νενοθευμένης κοινωνικής καταστάσεως' ήμών. 
Λεν ειμεθα κριταί τής όρέξεως τών άλλων, άλλά 
το καθ ήμας ούδέν βλέπομεν τό έπίζηλον. Τά έξ 
αυτου όεινα είναι πολυπληθή καί μεγάλα' διότι τ ί 

-.νο.ερον τοΰ θανάτου τής ψυχής καί παντός τοΰ 
υναμενου να καμη τον άνθρωπον όν νοήμον καί τει- ί 

νον απαυστως πρός τήν πρόοδον; Καί έπειτα ό βίος 
ουτος είναι έξ ολοκλήρου συνδεδεμένος μετά τής 
^ουλειας, τοΰ έξευτελισμοΰ τής γυναικός καί τής 
πολυγαμίας, τριών μεγάλων ηθικών τραυμάτων, 
ανεξαντλήτων πηγών βίας, άδικίας καί άθλιοτητος.

Γ .  Β Α Φ ΕΙΑ Α ΙΙΣ .

ΠΕΡΙ KOMHC ΚΑΙ Π Ω Γ Ω Ν Ο ε
, Μ κόμη απησχολησεν ανέκαθεν τόν άνθρωπον, ύ- 

παρξασα πάντοτε μία τών πολλών ματαιοτήτων αύ
τοΰ. Καί έάν μεν οί κομψοπρεπεΐς τών ήμερών ήυ,ών 
νεοι φερωσιν άνά πασαν στιγμήν έπιχαρίτως τήν χεΐρα 
εις τήν κεφαλήν, όπως δώσωσι νέον πάντοτε καλλω
πισμόν και νέαν στροφήν είς τά μεμυρωμένα μαλλία 
αυτών, άλλ’ ούδέν ήττον καί τά έκάστοτε έκ τών 
ερειπίων τών άνακτόρων τής Λ’ινευΐ καί τής Βαβυλώ- 
νος εκθαπτομενα άγάλματα άποκαλύπτουσιν ήμΐν 
όποιοι τινες  ̂ησαν οι έρασταί τοΰ συρμοΰ καί χαυνό- 
κομψοι Ασσύριοι, ύπό τήν έποψιν τούλάχ ιστόν τής 
π^ρί τής κόμης και τοΰ πώγωνος έπιμελείας αύτών. 
Θεωροΰμεν δέ περιττόν νά προσθέσωμεν, ότι τά  περί 
τοΰ ένός τών γενών λεγομενα έννοοΰνται καί διά τό 
έτερον.

λ Περιπλεον δε, αι αλληλοδιάδοχοι γενεαί δεν άπέ- 
^ωκαν τόσην σημασίαν και προσοχήν είς τήν κόμην | 
στολισμοΰ μόνον  ̂ ένεκα. Επίσης εθεώρησαν ταύτην 
και ως εξωτερικόν γνώρισμα τών διαφόρων θρησκευ
τικών, πολιτικών και κοινωνικών δοξασιών αύτών. 
Εν αλλοις χρονόις, εκ τοΰ μήκους τής κόμης διεκρί- 
νετο ο ελεύθερος εκ τοΰ δουλου' βραδύτερον δέ, οίΚα- 
θαρισταί εκειρον τάς κεφαλάς, ένώ Ka6a.ht(,ot ή οί 
οπαοοι τοΰ Κάρολου Α . ειχον τήν κόμην μακράν καί βο- 
στρυχώδη. Γενικώςδ’ είπεϊν, ή κόμη καί ό πώγων είναι 
·α μονα μερη τοΰ σώματος, άτινα ό άνθρωπος διορ- 
θοΐ και περιποιείται κατ’ αρέσκειαν, καί τοΰτο άρκεΐ 
νά έξηγηση τας συμφωνίας ταύτας τής κόμης μέ τό 
πνεΰμα και τοΰ γένους καί τοΰ φρονήματος, ώς καί

τας πολυαρίθμους τοΰ συρμοΰ αύτής παραλλαγάς 
καί ποικιλίας. Εν τώ  παρόντι άρθρω θελομεν ομιλή
σει̂  κατά πρώτον περί τής κόμης αύτής καθ’ έαυτήν, 
υπο οηλαοη ολως ανεξάρτητον τών τροττο-
ποιήσεων τής τέχνης καί τών ιδιοτροπιών τοΰ συρ
μό». Σπεύδομεν δέ νά είπωμεν εύθύς έν άρχή, ότι ύπό 
το τριχωτόν τής κεφαλής δέρμα κεΐται σπουδαιότα- 
τον  ̂εθνολογικόν ζήτημα.

Ο ιατρός Πριχάρδος αποδίδει τό μεγαλείτερον μέ
ρος τής έπιφανείας τής κατοικουμένης σφαίρας ε ίς 
τάς μελανικάς ή μελανότριχας φυλάς. Η Ευρώπη εί
ναι ή πρώτιστη εδρα τών ξανθοτρίχων, οιτινες φαί
νονται κεκλεισμενοι σχεδόν μεταξύ τών ορίων αύτής, 
και έντός τών όριων τούτων δέν ύπερβαίνουσι βαθ
μούς τινας τοΰ μεσημβρινοΰ πλάτους!

Αί άπό τής Σουηδίας καί Νορβηγίας καταβασαι 
ξανθότριχες φυλαί, καταλαβοΰσαι άπασαν τήν βόρειον 
I ερμανίαν, απεδίωξαν είς τά  όρη τής Σκωτίας καί 
Ουαλίας τους Κελτους καί τούς Κίμβρους, πρώτους 
κατοίκους τής Αγγλίας. Συνελόντι δ ’ είπεϊν, τά μ ε -  

γαλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ έθνολογικοΰ 
χάρτου τής Ευρώπης άποκατέστησαν πρό τοΰ δεκά- 
του αίώνος, άνευ σχεδόν παραλλαγής, καθ’ όσον τού- 
λάχιστόν άφορα τήν κατάστασιν τών μελανοτρίχων 
καί ξανθοτρίχων φυλών. Εν τούτοις, άλληλοεθνεΐς τινες 
επιμιξία ι έτροποποίησαν κατόπιν τάς άρχικάς δια- 
φορας. Την σήμερον δε, οι ξανθοτεροι τής γής κάτοι
κοι εΰρίσκονται ποός άρκτον τοΰ 48ο  πλάτους, περι- 
λαμβάνοντος τήν Αγγλίαν, τό Βελγιον, άπασαν τήν 
βόρειον Γερμανίαν καί μέγα μέρος τής Ρωσσίας. ή  δέ 
μεταξύ τοΰ 48ο  καί 45ο  έκτεινομένη ζώνη, ητις, περι- 
λαμβάνουσατό βόρειον μέρος τής Γαλλίας, τήν Ελβετί
αν καί μέρος τοΰ Πεδεμοντίου, διασχίζει τήν Βοημίαν, 
την Αυστρίαν,  ̂ και προσεγγίζει τάς γεωργιανάς καί 
κιρκασιανας επαρχίας τής ‘Ρωσσίας, ή ζώνη αυτη 
φαίνεται ουσα μικτή, άλλ’ έν αύτή έπικρατεΐ ή 
βαθ^ΐα ρ.ελαγχρους κομη. Κάτωθεν δέ τής ζώνης 
ταύτης, ή Ισπανία, ή Νεάπολις, ή Ελλάς, ή Τουρκία, 
κειμεναι εις την μεσημβρινην ακραν τοΰ Εύρωπαϊκοΰ 
χάρτου, κατοικοΰνται υπο φυλών μελανοτοίχων. Είς 
τροπον ω στε, ο πληθυσμός της Εύρώπης, έν συνόλω 
λαμβανόμενος, άπ’ Αρκτου μέχρι Μεσημβρίας, παρι- 
στα έν τώ  χρώματι τών τριχών αύτοΰ έντελή κλί
μακα, εν τ, το ανοικτόν ξανθόν τών ψυχρότερων κλ.ι- 
μάτων βαίνει δ ι’ άνεπαισθήτων μεταβάσεων  εις το 
υποκυανον ρ,ελαν τών ακτών ττ,ς Μεσογείου. Τττάο- 
χουσιν έν τοσούτω διαφοραί αξιοσημείωτοι. Είποαεν 
ήδη περί τών ευρισκομένων είσέτι έν Αγγλία μελα
νοτρίχων φυλών μελανότριχες έπίσης είναι καί ή 
Κελτική πλειονότης τών κατοίκων τής Ιρλανδίας· καί 
αυτοί δε οι Νορμανδοι, ως βλεπομεν τούτους τήν σή
μερον, δέον νά καταταχθώσι μεταξύ τών μελανοτρί
χων φυλών. Εξ άλλου δέ, ή Βενετία, κείμενη ύπό 
πλάτος σχεδόν μεσημβρινόν, έφημίσθη πάντοτε διά 
το ώραΐον ξανθοπλόκαμον τών έαυτής κατοίκων. Α λλ’ 
αι μονομ*.ρεΐς αυται περιπτώσεις δεν άπόδεικνύου- 
οτιν αλλο, ή οτι η φυλή ορίζει κυρίως, μεταξύ άλ-
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λων εθνολογικών μερικοτήτων, το χρώμα καί το 
ύφασμα τών τριχών. Τό δέ άποτέλεσμα τ?,? επιμι
ξίας τών φυλών είναι αρκούντως επαισΟητον, οταν 
τις συγκρίνη τους κατοίκους τών μεγάλων πρωτευ
ουσών, οιαι είναι τδ Λονδΐνον, οί Παρίσιοικαί ή Βιέννη 

μετά τοϋ συνόλου τώνκατοίκων τών ιδίων αύτοις τόπων.
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επαρχίας, αΐτινες, κατα τινα τροπον, σχηματιζουσι
τάς μεγάλας οδούς τών έθνών. Ουτω δέ ή καστα
νό/ρους κόμη τών κατοίκων τής κεντρικής Ευρώπης 
είναι χρώμα, ούτως είπεΐν, ουδέτερον, φυσικόν απο
τέλεσμα της επιμιξίας τών ξανθών φυλών της Αρ
κτου μετά τοϋ άρχαίου τής Μεσημβρίας πληθυσμοϋ.

Σημειώσαντες ανωτέρω οτι ή φυλή προσδιορίζει 
τδ χρώμα καί την ποιότητα τής κόμης, εΐπομεν σχε
δόν παν δ,τι ή εθνολογία διδάσκει ημας περί τοΰ 
άντικειμένου τούτου. II έξέτασις τής κατασκευής 
τών τριχών δεικνύει δτι ή χρωματική διαφορά προ
έρχεται καθ’ολοκληρίαν έκ τοΰ χ ρώματος τοΰ πλη- 
ροΰντος τδ έσώτερον έκάστης τριχδς ΰγροϋ. Η χρω
ματική αυτη υλη φαίνεται διά μέσου τής κερατώδους 
ουσίας τής τριχδς, ώς άπαραλλάκτως συμβαίνει καί 
είς την έπιδερμίδα τών Αιθιόπων. Αί τρίχες, ώς καί 
τά  πτερά, τά κέρατα, αί λεπίδες, ουδέν άλλο είσί, 
τώ  δντι, η παραλλαγαί τοΰ δέρματος. Μία θρίξ, 
θεωρούμενη ύπδ άνατομικήν έποψιν, συγκειται απο 
τρία μέρη: τδν άδενίσκον, η τήν σωληνοειδή τοΰ δέρ
ματος κοιλότητα, έν η έμφύεται ή θρίξ· —  τον βολ
βόν η τήν ρίζαν τής τριχδς, καί τδν καυλον ή τδ κε- 
ρατώδες νήμα, τδ περιέχον τήν χρωματικήν ΰλην.

Ο βολβός λαμβάνει άπ’ ευθείας παρά τοΰ αίμα
τος τήν ύλην ταύτην, ώς τδ κερατώδες περικάλυμ
μα έκκρίνεται άπ’ ευθείας άπδ τών τροχοειδών αγ
γείων τοΰ δέρματος καί τοΰ υποδορίου υφάσματος. 
Οπως δέ  τις λάβ7) ιδέαν τοΰ τρόπου τής αύξήσεως 
έκάστης τριχδς, άρκεΐ νά φαντασθη στήλην κύβων 
άλλεπαλλήλως συναρμοζομένων, άλλ’ ών τδ ύψος αΰ- 
Ηάνει διά τής κάτωθεν προσθήκης έτέρων κύβων. Καί 
τώ  δντι, ή θρίξ αυξάνει έκ τής βάσεως αύτής, εις 
τρόπον ώστε ή έλευθέρα άκρα αύτής είναι τδ άρχαι- 
ότερον μέρος της.

Ετερος επιστήμων, ό Λιέβιγ, έξετάσας τάς ΰγρο· 
φόρους κυψελίδας , ευρεν άξιοσημείω-,ον διαφοράν έν 
τή συστάσει αύτών ώς έκ τοΰ χρώματος των. Το α
ποτέλεσμα τών ερευνών αύτοΰ ην τδ έξής.

Ξανθότριχες Μελανότριχες
Ανθραξ ,  ,  . 4 0 . 3 4 5  4 0 , 9 3 5 '
δραγόνον , . . 6 . 5 7 6  6 . 6 3 1
Α ζ ω τ ο »  · · · 1 7 - 9 3 6  1 7 . 9 3 6
όξυγόνον καί θειον 2 6 . 1 4 3  2 5 . 4 9 8
Λυναταί τις νά έξαγάγη έκ τ ή ; άναλύσεως ταύτης 

δτι αί ώραΐαι ξανθ?.ί τρίχες όφείλουσι τήν λάμψιν 
αύτών εϊς τδ πλεονάζον τοΰ θείου καί τοΰ οξυγόνου 
χ,αί είς τδν ολίγον άνθρακα" έν ώ αί μέλαιναι, τού- 
ναντίον, εχουσι τδ χρώμα τοΰ γαγάτου ώ ; εκ τοΰ

πολλοΰ άνθρακος καί τοΰ ολίγου οξυγόνου καί 
θείου.

Εν τούτοις, ή χρωματική ΰλη, οίαδήποτ» καί άν 
ηναι τά  συστατικά αύτής μόρια, δεν αποτελεί ή εν 
μόνον μέρος τής μεταξύ τών παντοειδών τριχών 
ΰπαρχούσης διαφοράς. Το μήκος, η ποιοτης και ο 
τρόπος τής έμφυσεοι; αυτών χοησιμευουσιν ουδεν ητ
τον ίσχυρώς εις το να ορισωσι την μεταξύ τών φυ
λών όροθετικήν γραμμήν. Ετερος σοφός Γερμανός δέν 
ώκνησε νά άριθμήση τα ; τρίχας τεσσάρων ετερο- 
χρόων κεφαλών. Ευρε δέ έπί ξανθής μέν κόμης 
Γ 4 0 , 4 0 0  τ ρ ί χ α ς ·  έπί μελαγχροινής 1 0 9 , 4 4 0 '  έπί 
μελανής 1 0 2 , 9 6 0  καί έπί πυρρότριχος 8 8 , 7 4 0  
τρίχας. Τήν αριθμητικήν έλάττωσιν τής πυρρότριχος 
καί μελανής κόμης άνεπλήρου ο μεγαλειτερος ογκος 
τών τριχών, ληφθεισών κατ’ ιδίαν- καί είναι πιθα
νόν δτι αί κόμαι, εν συνολω ληφθεΐσαι, ειχον ω ; έγ
γιστα τδ αύτό βάρος. Εις τήν λεπτότητα  δε και 
τήν αφθονίαν τών τριχών οφειλουσιν οι ξανθοί πλο- 
καμοι τήν μεταξίνην αύτών εύστροφιαν.

Η λευκότης τών τριχών τών εκ τουτου κληθεντων 
Λευκιτών ή Αλβίνων προέρχεται έκ τής παντελούς 
έλλείψεως τ ή ; χρωματική; υλη;, ελλειψεως, ητις εκ
τείνεται εις τόν αμφιβληστροειδή τοΰ οφθαλμοΰ χι
τώνα ώς έπίσης καί εις τήν ίριδα. Αυτη δε , ουσα 
παρά τώ  άνθρώπω φυσικόν ελάττωμά, υπάρχει του
ναντίον φυσική κατάστασις παρα πολλοΐς εκ τών 
ζώων, οια, λόγου χάριν, είναι αι λευκά ι άρκτοι, οι 
λευκοί μΰς, οί λευκοί κονικλοι, αι λευκαι ικτίδες, 
ών πάντων οί ροδόχροες οφθαλμοί μαρτυρούσι την 
ελλειψιν τοϋ χρωματικού ΰγροϋ. Τα λευκά πτερά καί αί 
λευκαί τρίχες είναι έπίσης κοινοτατα μεταξύ τών 
πτηνών καί τών ζώων, και το χρώμα τοϋτο, η ορθο- 
τερον είπεΐν, ή άρνησι; αυτη τοΰ χρώματος είναι 
σταθερά παρά πολλοί; έξ αύτών.

Πιστεύεται δτι τδ φαιον χρώμα τών τριχών είναι 
παρά τώ  άνθρώπω αποτέλεσμα τή ; επισχεσεω; τών 
χρηματικών κυψελίδων. Τπαρχουσι τινες, ^οΐτινες εν 
πρωίμωτάτω ηλικία γίνονται φαιοί" και ετεροι, ot- 
τ ιν ε ; καθ’ δλην τήν άκμήν και την ρώμην τή ; ηλι
κία; λευκαίνονται, παραχρήμα εκ τρόμου η βίαιου 
τινδ; ήθικοΰ κλονισμού. Βεβαιοΰσι δε οτι αι τριχ^; 
τή ; Μαρία; Αντωννιέτη; έγειναν φαιοί τήν^νυκτα, 
η τι; πρόηγήθη τ ή ; αποκεφαλισεω; τη ;. Το αιμα π ι
θανώς ει; τά ; τοιαύτη; φυσεω; περιπτωσει; διαβι
βάζει έν τή χροιά τών τριχών υγρόν τ ι , οπ^ρ εκ- 
χροιματίζει αύτά; άμέσω;,
’ Αί γυναΐκε; έχουσιν έπίση; ώ ; οί άνδρε; συνέχω; 

φαιάν τήν κόμην, άλλ’ άπασαι σχεδόν δεν ύπόκειν- 
ται ε ι; τήν φαλακρότητα. Τούτο δέ κατα μεγα μ&- 
ρο; προέρχεται έ& τού δτι τδ τριχωτόν δέρμα τών 
γυναικών περιέχει πλειοτέραν πιμελήν, έξ η ; πηγά
ζει κυκλοφορία μάλλον ελεύθερα ει; τα  τριχοειδή 
αγγεία τού δέρματο;. Οί ευνούχοι, οιτινε; έν τφ  
αύτώ τούτω μέρει έχουσιν υποδόριον πιμελην, ουοε- 
ποτε είναι φαλακροί. Τό δέρμα του φαλακροΰ κρα
νίου είναι συνήθω; ομαλον καί ομοιαζον με ε Λεφα'?*

τόδοντα. II σύσπασις αυτη τοΰ υφάσματος τοΰ δέρ
ματος προκύπτει έκ τ ή ; καταστροφή; τών βολβών 
τών τριχών καί τή ; έμφράξεω; τών άδ εν ίσκων εί; 
μάτην δέ τότε ήθελέ τ ι ;  ζητήσει νά παραγάγη νέαν 
κόμην. Η φαλακρότη; φαίνεται ουσα τήν σήμερον 
πολυ κοινοτέρα μεταξύ τών νέων ή όσον ητο πρό πεντή- 
κοντα ετών. Ηκουσαμεν δέ πιλοποιόν φιλόσοφον, άπο- 
δίδοντα τήν αιτίαν τούτου, κατά μέγα τούλάχιστον 
μέρο;, ε ΐ; τήν χρήσιν τών μεταξωτών πίλων, οΐτινες, 
μή άφίνοντε; έλεύθερον τδν αέρα, κρατοΰσι τήν κεφα
λήν είς θερμοκρασίαν, πολύ πλέον υψηλήν ή δσην οί 
άρχαΐοι καστόρινοι πίλοι. Ο αύτό; βιομήχανο; προ- 
σέθετεν δτι οί έκ τοΰ δέρματος τοΰ κάστορος πίλοι 
έξέπεσαν τοϋ συρμοΰ, διά τόν λόγον δτι έπεφερον 
μέγαν όλεθρον εις τά  ζώα ταΰτα. Αλλ’ ή παραδοχή τών 
μεταξωτών πίλων έδωκεν, ώς φαίνεται, είς αύτά και
ρόν νά παραχθώσιν έκ νέου. Χωρίς νά παραδε- 
χθώμεν τήν ευθύνην τών δοξασιών τοΰ πιλοποιοΰ, 
δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν άληθέστατον γεγονός, δτι 
ή φαλακρότη; είναι πολυ κοινοτέρα μεταξύ τών φε- 
ρόντων περικεφαλαίαν στρατιωτών, ή όσον μεταξύ 
τών άλλων.

Οί άγύρται κατέλαβον τήν κόμην, η τι; δί αύτου; 
υπήρξε τό άληθές χρυσοΰν δέρα;, διότι ή έπιστήμη 
παρεχώρησεν αύτοις ώ ; κατώτερον τή ; έαυτή; άξία; 
τήν φροντίδα τοΰ ώραιοτέρου στολισμού τοΰ άνθοω- 
πίνου σώματο;. Οί είδότε; π ώ ; αί τρίχε; τρέφονται, 
μειδιώσιν άναμφιβόλω; διά τήν εύπιστίαντοΰ δημο
σίου, δπερ δίδει προσοχήν εΐ; τάς πομπώδεις αγγε
λίας τών αύτεπαγγέλτων άναγεννητικών τής κόμης 
ιατρικών; Πλήν άλλά καί έκαστος οφείλει νά γνω- 
ρίζη, δτι τδ αίμα είναι τό μοναδικόν Μακάσσαρ τής 
κόμης. Πάντα δέ έν γένει τά  μόρα καί έλαια ούδα- 
μώς επενεργούσιν επί τής τροφής καί τής αύξήσεω; 
τών τριχών. Το μόνον δυνάμενον νά δοίση εΐ; ταυ- 
τ α ; ζωήν καί ύγείαν είναι τδ σύμπλεγμα τών αγ
γείων, έφ’ ου έπαναπαύονται οί βολβοί τών τριχών. 
Πρώτιστη αιτία τή ; φαλακρότητο; είναι ή χαλάρωσι; 
τή ; τριχοειδοΰ; κυκλοφορία;* οτε δ ’ αυτη προέρχε
ται έκ τ ή ; ηλικία; καί τ ή ; γενικής τοΰ συστήματος 
εξασθενησεως, ουδεμία τέχνη τότε, ώ ; καί ανωτέρω 
έρρέθη, δύναται νά έπενέγκη θεραπείαν, καί ή ψαλί; 
τή ; Δαλιδά; εξακολουθεί αθορύβω; τό τή ; κατα
στροφή; έργον της. Οτε δέ, τούναντίον, ή φαλακρό
τη ; προερχεται έκ προσκαίρου αιτία;, δτε δ βολβό; 
μένει άβλαβή;, έλαφρά τ ι ;  έπίτριψι; διά λινοΰ χει- 
ρομάκτρου ή ψήκτρα; καί ή έπάλειψι; παχυμύρου ολί
γον τι έρεθιστικοϋ, είναι τά  μόνα κατάλληλα πρό; 
χρήσιν μέσα. Παρατηροΰμεν δ ’ έν παρόδω, δτι ή 
πρώτιστη ουσία ολων τών διά τήν βαφήν τή ; κό
μη; γενομένων παρασκευασιών, είναι ό νιτρικό; άρ- 
γυρος, ουτινο; ή έπενέργεια συνίσταται τδ πλεΐστον 
τοΰ χρόνου ε ί; τό νά φθείρα έξ ολοκλήρου τό φλοιώ- 
όες μέρος αύτών τούτων τών τριχών (1 ).

(4 ) Δεν βλεπομεν 5ιά tt δέν 3οκΐ|ΐαζου»ιν Ισωτερικά 
βεραπευτικά yJaz. ‘II γελατίν>], λόγου χαριν, ή κατα~ό-

Περαίνοντε; τά περί τούτου, νομίζομεν καλόν νά 
είπωμεν μίαν λέξιν περί τοϋ περιφήμου ειδικού φαρ
μάκου —  τοΰ παχυμύρου, ήτοι πομμάδας, έκ στέα- 
το ; τή ; άρκτου. Τήν έπέμβασιν τού τετραπόδου 
τούτου έθεώρησαν πΛ λοί ώ ; έξαπάτην τή ; τέχνης, 
καί ύψούσι τούς ώμους, οσάκις άναγινώσκουσιν είς τά 
παράθυρα ή τ ά ; έπιγραφά; τού δεινός κομμωτοϋ η 
μυροπώλου, δτι μεταξύ τών άλλων μύρων καί ελαίων 
εύρίσκεται καί τό στέαρ τή ; άρκτου. Το βέβαιον εί
ναι οτι τδ στέαρ τοΰτο ώφελεΐ, άρκεΐ νά ηναι γνήσιον 
άλλά πρό; τοΰτο πιστεόομεν δτι ούδέ άπασαι αί άο- 
κτοι τή ; γής άρκοΰσιν, άφ ου τοσοΰτον άφθονοι είναι οί 
ζητοΰντε; αύτήν. Εν τώ  Λονδίνωμόνον σφάζουσι καθ’
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έκαστον χειμώνα πεντηκονταοα τινα άρκτων, τα  
δέ μεταξύ Λονδίνου καί Πετρουπολεως έμπορευόμενα 
πλοία εχουσι συνήθως άρκτου; μεταξύ τών επιβατών 
αύτών. Εν τή αύτή πόλει εί; τών περιφημοτέρων μυ- 
ρεψών, όσάκι; σφάξη άρκτον, άναρτα τό σώμα τού 
ζώου εΐ; εν τών παραθύρων τοΰ καταστήματα; αύτοΰ, 
καί προσκαλεΐ του; θαμώνα; αύτοΰ δπω; οί ίδιοι 
λάβωσιν έκ τή ; πιμελή; τού θηρίου.

(Ακολουθεί.)

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η .

Π ερι τών άποτε.Ιεσμάτων τοΰ οίνου xal τών δ ια 

γορών πνευματωδών ποτών επ ι του οργανισμοί·.

Το οινόπνευμα, άμα εΐσαχθέν εί; τόν στόμαχον, 
ά,πορροφάται άμέσω; ύπό τών φλεβών, καί διαδιδό- 
μενον εί; τήν κυκλοφορίαν τού αΐματο;, εισέρχεται 
εΐ; τά στοιχεία τών οργάνων καί τίθεται εί; έπαφήν 
αετά τοΰ οξυγόνου, τοΰ άποοροφωμένου ύπό τοΰ αΐ-
1 > \ 'S· > - > ' ’ματο; κατα την οιαοοσιν αυτού οια των πνευμο- 
νων. Εκ δέ τ ή ; τοιαύτη; έπαφή; μετά τοΰ οξυγόνου, 
τοΰ κυκλοφορούντο; εί; τό αίμα τών αρτηριών, 
ένοόμενον μετ’ αύτοΰ παράγει υδωρ καί άνθρα- 
κικόν οξύ. Συνέπειαι δέ τούτου είναι πρώτον στιγ
μιαία αύξησι; τής θερμοκρασίας τοΰ σώματος, καί 
δεύτεοον έρεθισμός τοΰ αιματώδους καί τού νευριό- 
δους συστήματος. Επεται δέ κατόπιν, άναλόγως 
πρός τόν παραχθέντα έρεθισμόν, χαύνωσι; καί έξα- 
σθένησι;, ή τι; εχει διαφόρου; βαθμού; κατά -ϊήν 
ποσότητα καί τήν ποιότητα τοΰ οίνοπνεύματο;, καί 
κατά τήν έξιν τ ή ; χρήσεως αυτοΰ.

Τά ©υσιολογικα άποτελέσματα τοΰ οινοπνεύμα
τος συγκεφαλαιοΰνται εί; τήν αύξησιν τή ; κυκλοφο
ρία;, καί τήν θερμότητα καί εντασιν τοΰ δέρματος, 
άτινα παράγουσι τά  έπόμενα. Το ποόσωπον καθί
σταται έρυθοούν, οί οφθαλμοί στίλβουσι, άπασαι αί 
λειτουργίαι έκτελούνται μετά μείζονο; ένεργείας,

■.ι*, κατκϊ/ευαζόμενα έκ τ ή ς  oitoccu κεκαυμένων τριχών 
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οί μυώνες καθίστανται ισχυρότεροι, συγχρόνως δέ 
αναπτύσσεται αίσθημα ευθυμίας καί ευδαιμονίας, 
ευχαριστείται τις διά το παρόν καί άλησμονεΐ το μέλ
λον, τό θάρρος αυξάνει, ή καρδία πάλλει, ή γλώσσα 
κόπτει, καί το πνεΰμα λάμπει. Μετά μικράν δέ 
άνάπαυσιν καί ολίγον ύπνον έπανέρχεται ή ηρεμία, 
καί ούδέν πλέον αποτέλεσμα τοΰ οινοπνεύματος 
μένει.

Αλλ’ δταν τις ύπερβί) τό μέτρον, ό ερεθισμός με
ταβάλλεται εις μέθην, ή κυκλοφορία τοΰ αίματος ε
παυξάνει, την κεφαλήν καταλαμβάνει πληθώρα, ή 
φυσιογνωμία καθίσταται άγρία, οι οφθαλμοί άκίνητοι 
καί χωρίς έμφασιν, αί αισθήσεις έξασθενοϋσι, τό 
βάδισμα γίνεται άστατον καί ή ομιλία δύσκολος, 
φλυαρία δε συντεθειμένη έκ λόγων, μηδεμίαν έχόν- 
των συνέχειαν , παράγεται έξ άτάκτου σειράς ιδεών 
επί τέλους αναπτύσσεται άληθής παραφορά* ό χαρα- 
κτήρ μεταβάλλεται, καί οί πραότεροι καθίστανται 
πολλάκις φιλονεικοι, κακοί καί βάρβαροι.

Ο δε φυσικός χαρακτήρ τοΰ συνεχώς πινοντος με- 
ταβαλλεται ταχέως. Αί πράξεις αύτοΰ καθίστανται 
αμφίβολοι καί άβέβαιοι, δυσκόλως καί βραδέως 
άντιλαμβάνεται, αί ΐδεαι αύτοΰ γίνονται συγκεχυ
μένα!, το μνημονικόν καί ή κρίσις άπόλλυνται. Συγ
χρόνως δέ οι τοιοΰτοι γίνονται μικρόψυχοι καί μαλ
θακοί, εις ούδέν εύχαοιστοΰνται, καί αί ορέξεις αύ
τών ελαττοΰνται' έπί τέλους έπέρχεται τάχιστα ή 
φυσική καί ήθική παρακμή τών άποκτησάντων την 
όλεθρίαν ταύτην εξιν  μόνον δέ ή φαντασία διαμένει, 
γεννώσα παραλογισμούς, έπιφέροντας μ ετ’ ολίγον 
συνεχή παραφροσύνην.

----------- -j s - e j soi——***  --------- -

Π ερί τών ηθών καί εθίμων τών "Ασσυριών, 

Βαβυλωνίων, Λυδών, Μήδων καί ΙΙερσών.

' V V  # φ  . t a p  (Συνέχεια).

Λ ιαχεΙρισις τής d  ιχαιοΟννης.

Παρα τοΐς άρχαίοις έθνεσι συνεταυτίζετο βασιλεύς 
και δικαστής, ό  θρόνος είναι δικαστήριον, καί ή 
ανώτατη αρχή ύπερτάτη έξουσία εις τό άποδίδειν 
την δικαιοσύνην. « 0  Θεός κατέστησεν υμάς βασιλέα 
έπί τοΰ λαοΰ του, ελεγεν εις τόν Σολομώντα ή βα
σίλισσα Σαβά, οπως κρίνητε αύτόν, καί τώ  άποδί- 
δητε την δικαιοσύνην»' τοΰτο δέ σημαίνει, δτι οί η
γεμόνες δεν φοβούνται άλλον έκτος τοΰ Θεοΰ, δστις 
ΰπέταςεν εις αύτούς πάντας" διότι, καταστησας αύ
τούς ανεξάρτητους, ήθέλησε νά τούς συνδέση ίσχυ- 
ρώς μετα τής δικαιοσύνης· καί έδωκε μέν αύτοΐς 
πάσαν την ίσχύν του, έπί σκοπώ τοΰ νά μη δύνανται 
νά δικαιολογώνται διά την αδυναμίαν των, τούς κα
τέστησε δέ κυρίους πάντων τών έπιτηδείων μέσων, 
δί ών νά κωλύωσι την καταδυνάστευσιν καί την α
δικίαν, ώστε αυται νά τρέμωσι πάντοτε ένώπιον 
αύτών καί νά μη δύνανται νά βλάπτωσιν όποιονδή- 
ποτε.

Αλλα τ ί  είναι αυτη ή δικαιοσύνη, την οποίαν ό 
Θεος ενεπιστευθη εις τούς βασιλείς, καί τής οποίας 
τους κατεστησε φύλακας ; Είναι τό αύτό μέ την εύ- 
ταξιαν η δε ευταξία συνισταται εις τά  έξής · νά 
φυλαττηται η ισοτης, ή ισχύς νά μην έπέχη τόπον 
νομού, ο ,τι εχη τις να μη παραβιάζηται ύπό τοΰ 
άλλου, οι κοινοί δεσμοί τής κοινωνίας νά μη διακό- 
πτωνται, η πονηριά και ο δολος νά μη κατισχύσωσί 
ποτε τής αθωοτητος και απλοτητος, τά  πάντα νά 
ειρηνευωσιν ύπό την προστασίαν τών νόμων, καί ό ά- 
σθενέστερος τών πολιτών νά ηναι άσφαλής διά τής 
δημοσίου αρχής.

Είς πολλά χωρία τής ιστορίας φαίνεται, δτι οι βα
σιλείς τής Περσίας έφύλαττον οί'κοθεν την δικαιο
σύνην. Διότι εύθύς άπο τής παιδικής των ηλικίας 
επεμελοΰντο να τους διόασκουν τήν γνώσιν τών νό
μων τοΰ τόπου, καί είς τά  δημόσια σχολεία, ώς 
διηγείται ό Ξενοφών (ΐνύρ. Παιδ.), τούς έμάνθανον 
την δικαιοσύνην με τόν αύτόν τρόπον, καθ’ δν δι
δάσκουν άλλαχοΰ την ρητορικήν καί τήν φιλοσοφίαν.

ίδού το ούσιώδες καθήκον τοΰ βασιλείου. Είναι 
δίκαιον και απολύτως άναγκαΐον τό νά βοηθήται ό 
ήγεμών εις τοΰτο τό σεβαστόν καθήκον ώς καί είς 
τα  αλλα" το βοηθεΐσθαι δμως δέν σημαίνει ποσώς τό 
αποστερεΐσθαι’ διότι, ώς διαμένει ουτος δικαστής, 
ουτω καί βασιλεύς· καί μεταδίδει μέν την άρχήν 
του, άλλα δεν παραιτεΐται τής θέσεώς του, ούτε 
συμμερίζεται αυτήν μ ετ ’ άλλων. Φαίνεται λοιπόν 
άπολύτως άναγκαΐβν τό νά θυσιάζη ό ήγεμών καιρόν 
τινα είς τήν σπουδήν τοΰ δημοσίου δικαίου, δχι διά 
νά έξετάση τα  καθέκαστα τών νόμων, άλλά διά νά 
διδαχθτί τάς πρώτας άρχάς τών νομικών του τόπου, 
ωστε και ικανός νά κατασταθή είς τό νά φυλάττη 
τήν δικαιοσύνην, καί νά γνωμοδοτ?, πεφωτισμένως 
είς τά σπουδαία ζητήματα. Οί βασιλείς τής Περ
σίας δεν άνέβαινον ποσώς έπί τοΰ θρόνου, χωρίς πρό- 
τερον να τεθώσι καιρόν τινα ύπό τήν οδηγίαν τών 
Μάγων, διά νά μάθωσι παρ’ αύτών τήν επιστήμην 
ταυτην, τής οποίας αύτοί μόνοt ήσαν οί κάτοχοι, κα
θώς καί τής θρησκείας.

Επειδή μόνον είς τόν ήγεμόνα ένεπιστεύθη ή δι
καιοσύνη, καί δεν υπάρχει είς τό κράτος του άλλη 
άρχτΐ? διαχειριζομενη αύτήν, εί μή έκείνη, τήν ο
ποίαν αύτός μεταδίδει, διά τοΰτο είς αύτόν έναπό- 
κειται νά έςετάζη είς ττοίου χεΐρας ν’ άναθέτη μέ
ρος ταύτης τής πολυτίμου παρακαταθήκης, καί διά 
νά γνωρίσν), έάν εκείνοι, τούς οποίους βάλλει τόσον 
πλησίον τοΰ θρόνου, ηναι άξιοι νά συμμερίζωνται 
μ ετ αύτοΰ τήν άρχήν του, καί διά νά άπου.ακρύνη 
ταύτης αύστηρώς πάντας έκείνους, δσους θελει κρί
νει άναςιους ταύτης τής τιμής. Φαίνεται, δτι είς 
την Περσίαν οί βασιλείς έπηγρύπνουν μετά μεγάλης 
επιμέλειας οπως ή δικαιοσύνη διαχειρίζεται μ ετ ’ ά- 
κεραιότητος και άφιλοκερδείας. Διότι είς τών βασιλι
κών τούτων δικαστών, έπειδή ούτως ώνομάζοντο, 
διαφθαρείς ύπό χρημάτων, κατεδικάσθη άνηλεώς 
παρά τοΰ Καμβύσου, δστις διέταξε νά βάλλουν τό

δέρμα του έπί τής έδρας, οπου ουτος ό άδικος δι
καστής έσυνείθιζε νά έκφωνη τάς κρίσεις του, και 
έπί της όποιας ό διαδεχθείς αύτόν υίος του εμελλε 
νά κάθηται, ώστε ό αύτός τοπος, ο που ήθελε δ ικάζει, 
να τώ  ύπομιμνήσκη άκαταπαύστως περί τοΰ καθή
κοντος του.

(Επεται συνέχεια.)
   - -

A I Δ Υ Ο  Α  Δ Ε  Α Φ Α ί.

( Λ ίή γη μ α  ιστορικόν.)
Α’.

Τον μάρτιον του έτους 1 8 4 0 ,  έποχήν τοΰ πρώ
του Ανατολικοΰ πολέμου, δωδεκάς τις ανθρώπων 
ησαν συνηγμένοι είς τήν οικίαν τοΰ Κυρίου Βοισσελά 
έν Παρισίοις, έν τή όδώ Κ  ω μ α o τ  έ ν. Επρόκειτο 
νά υπογραφή προικοτύμφωνον, καί μεταξύ τών παρευ- 
ρισκομένων c συμβολαιογράφος τής οίκογενείας διε- 
κρίνετο εύκόλως έκ τοΰ λευκοϋ λαιμοδέτου, τού μέ- 
λανος έπενδύτου καί τοΰ επισήμου ήθους αύτοΰ. Δύο 
δέ νεάνιδες, καλλονής έξαισίας, έκάθηντο έπί άνα- 
κλίντρου καί συνδιελέγοντο μετά τής άφελείας έκεί
νης, έξ ης εύκόλως ήδύνατό τις νά μαντεύση δτι η
σαν δύο έπιστήθιοι φίλαι, ή μάλλον δύο άδελφαί. Καί 
τώ  δντι, αί δύο έκεΐναι νεάνιδες ήσαν θυγατέρες 
τοΰ κυρίου Βοισσελά. Βέρθα ή πρωτότοκος, υψηλή 
καί ώραία νεάνις, μέ τήν κόμην μέλαιναν, τήν χροιάν 
τοΰ προσώπου ώχράν άλλά ζωηράν, τους οφθαλμούς 
βαθεΐς καί άπαστράπτοντας, τό άνάστημα εύκαμπές, 
τάς χεΐρας λεπτάς καί άριστοκρατικάς, έμαρτύρει 
ψυχήν ίσχυράν καί ΰπερήφανον, χαρακτήρα σταθερόν 
καί αποφασιστικόν ή λάμψις μάλιστα τοΰ βλέμμα
τος αύτής ειχεν είς πρώτην οψιν τραχύ τ ι, καί ήτο 
ανάγκη δπως έξοικειωθή τις είς αύτό. Λοδοβίκη δέ 
ή νεωτέρα παρίστα έναργή διαφοράν πρός τήν άδελ- 
φήν αύτής. Ητο αναστήματος μετρίου, ξανθή ώς ή 
Ευα, καί έχουσα τό δέρμα λευκόν καί διαφανές· οί 
οφθαλμοί αύτής, εχοντες τό γλαυκόν του ούρανοΰ, 
καί σκίαζόμενοι άπό μακράς μετάξινους βλε
φαρίδας, έ'ρριπτον βλέμματα άφάτου γλυκύτητος, 
είς ά άνεγίγνωσκεν έκαστος τήν τρυφερότητα τής 
λεπτής καί εύαισθήτου ψυχής αύτής. Εφορει κυανήν 
έσθήτα έκ μουαρέ άρχαίου, καί ή έσθής αύτη άνεδεί- 
κνυε θαυμασίως τό διαφανές άλάβαστρον τοΰ λαι
μού καί τών χειρών αύτής, είς τάς όποιας ή ρίζα έ- 
κάστου δακτύλου έσημειοϋτο μέ μικρόν τινα λακκί- 
σκον. Τήν ώραν δ ’ έκείνην ητο έπιχαρίτως έσκυμ- 
μένη, καί μέ τούς εύλυγίστους βραχίονάς της περιε- 
πτυσσε τήν άδελφήν αυτής, ώς ό κισσός περιτειλίσ- 
αζι τήν πτελέαν.

Εν τούτοις, μεθ’ δλας τάς φυσικάς ταύτας διαφο
ράς, υπήρχε μεταξύ τής Βέρθας καί τής Λοδοβίκης 
ήθός τ ι  συγγενείας, τό όποιον είς πάντα προσεκτικον 
παρατηρητήν τάς άνεδείκνυεν έκ πρώτης όψεως οτι 
ήσαν έκ τοΰ αύτοΰ αίματος. Το συγγενικόν τοΰτο

ήθος άνήκε πρό πάντων είς τήν διάκρισιν, ήτις έξήρεν 
έξ ίσου τήν μεγαλοπρεπή τής Βέρθας καλλονήν καί 
τήν θελξικάρδιον χάριν τής Λοδοβίκης, μέ μόνην τήν 
διαφοράν, δτι παρά μέν τ5) Βερθα ή διάκρισις αύτη 
είχέ τ ι αίδέσιμον, άλαζονικόν, έν ώ παρά τη Λο- 
δοβίκη δέν ήτο, ή μία προσέτι χάρ ις πρός άπάσαις 
ταΐς λοιπαΐς.

Μία μόνη λέξις άρκεΐ νά έξηγήση συγχρόνως καί 
τήν ομοιότητα τών δύο αδελφών καί τήν μεγάλην 
διαφοράν τών έαυτών φύσεων. Η Βερθα καί ή Λοδο- 
βίκη, γεννηθεΐσαι έκ τοΰ αύτοΰ πατρός, δέν εσχον 
καί τήν αύτήν μητέρα, ίΐ Βερθα έγεννηθη έκ τών 
πρώτων γάμων τοΰ κυρίου Βοισσελά μετα τίνος εύ- 
γενοΰς Ιταλίδος, θυγατρός τραπεζίτου τής Φλωρεν
τίας· ή δέ ώραία έκείνη γυνή, ήτις εφερεν εις τάς 
φλέβας αύτής δλην τήν ύπερηφανίαν τοΰ αίματος 
τών Μεδίκων, έκ τών οποίων έλεγον δτι κατήγετο, 
μετεβίβασε μετά τής άπαραμίλλου ώραιότητος τών 
χαρακτήρων καί τήν ύψηλοφροσύνην τοΰ ένδοξου γέ
νους αύτής. Η Αοδοβίκη, τούναντίον, ήτο θυγατηρ 
έκτή ς δευτέρας γυναικός τοΰ Κυρίου Βοισσελά, νεά- 
νιδος πτωχής, τήν οποίαν ένυμφεύθη διά τήν θελ
κτικήν αύτής καλλονήν, τήν αγαθότητα καί λεπτο- 
τητά της. Απέθανε δέ καί αύτη μετά έν έτος άπό 
τής ύπανδρείας της, έν ώ έγέννα θυγατέρα, ήτις ήτο 
ή ζώσα εϊκών αύτής· ή δε όμοιότης αύτη ήδυνήθη 
μόνη νά παρηγορήσνι τόν Κύριον Βοισσελά δ ιά τήν 
απώλειαν τής έαυτοΰ συζύγου. Η στοργή αυτοΰ προς 
τά  δύο τέκνα του ήτο ίση, άλλά δέν ήδυνατο νά νι- 
κήση ιδιαιτέραν τινά προτίμησιν, ήν ήσθάνετο πρός 
τήν Λοδοβίκην, ήτις τοσοΰτον μάλλον έφαίνετο ά- 
πασχολοΰσα αύτόν, δσον άμεριμνών ολως δια το μέλ
λον τής Βέρθας, κληρονόμου άπάσης τής περιουσίας 
τής μητρός αύτής, δέν ήτο τόσον βέβαιος καί δ ιά 
τό τής Λοδοβίκης, τής οποίας τήν μητέρα είχε νυμ- 
φευθή χωρίς προικός, αύτός δέ ό ίδιος δέν είχε πε
ριουσίαν. 0  Κύριος Βοισσελά έζη έκ τών ιδρώτων 
αύτοΰ, καί αί πρόσοδοι τής θέσεως, ήν κκτεΐχεν εν 
δημοσία υπηρεσία, άπετέλουν δλον αύτοΰ τόν πλοΰ
τον καί τό μέλλον άλλ’ αύται μόλις τώ  έξήρκουν 
εις τό νά συντηρώ τά τοΰ οίκου του έξοδα, είς ά ή 
θέσις αύτοΰ τόν κατεδίκαζεν. Οθεν ούχί άνευ πικρίας 
έσυλλογίζετο πολλάκις περί τής προσεχοΰς άποκα- 
ταστάσεως τής Λοδοβίκης έν τη κοινωνία, έν η τήν 
σήμερον ή καλλονή τοΰ προσώπου καί τά  προτερή
ματα τής ψυχής, δσον ταΰτα καί άν ηναι σπάνια, ού- 
δαμώς σχεδόν άναπληροΰσι τά ισχυρότερα πλεονε
κτήματα τοΰ άργυρίου.

0  μνηστήρ τής Βερθας ήτο υιός πλουσίου τινός. 
βιομηχάνου, τόν όποιον ειχον ίσχορώς γοητεύσει αί 
τετρακόσιαι χιλιάδες φράγκων τής δεσποσύνης Βοισ
σελά. Εξ όρέξεως, ήθελεν ίσως προτιμήσει τόν άγα
μον βίον , διά παντός’ άλλ’ οί ωραίοι οφθαλμοί 
τοιαύτης προικός τόν έφεραν είς σοβαράς σκέψεις καί 
ήλλαξε γνώμην. Ητο υψηλός, ξανθός νεανίας, μορφής 
κοινοτάτης, με Αγγλικούς φ ο β ο ρ ί τ  α ς, καθαριως 
ένδεδυμένος καί φορών καινουργή χειρόκτια. Συνόδευα-



μένος ύπό τοΰ έαυτοΰ πατρός, δβτις έφαίνετο δίδων
αύτώ τάς τελευταίας καταλλήλους τ5} περ'.στάσει
παραινέσεις, περιεπάτει έν τω  δωματίω μετά τίνος
άνυπομονησίας, διότι ολόκληρος ώρα παοήλθεν, ά®’ 
» < · > ·* > > ,ι ,  * 
οτου η ομηγυρις ητο πληρης και περιεμενετο ν.ονον
ό Κύριος Βοισσελά, τοΰ οποίου ή άφιξ'.ς έμελλε νά 
άγγείλη τήν άφιξιν τών κεφαλαίων, άρθρου αναπό
φευκτου εις παρόμοιον συνοικέσιον.

Λς σκιαγραφήσωμεν προσέτι δυο έ'τερα πρόσωπα, 
άπλοΰς άλλ’ ούδέν ηττον διαφέροντας μάρτυρας έν 
τ5ί προκειμένη περιστάσει. ΙΙσαν δυο νέοι εύγενοϋς 
και χαοίεντος ήθους, υψηλοί το ανάστημα και άπε- 
ρίττως ένδεδυμένοι, και τών οποίων το εξωτερικόν 
οΰδαμώς ώμοίαζε προς το τών συχναζόντων το Ι
ταλικόν βουλεβάρτον κομψοτρόπων και εΰγενών νέων, 
Οί τρόποι και ή φυσιογνωμία αύτών κατεδήλουν εύ- 
θύς άπ’ άρχης τήν ξένην καταγωγήν τω ν  ό πρεσβύ- 
τεοος ητο μόλις τριακονταετής. Τήν αρρενωπήν ω
χρότητα τοΰ προσώπου αύτοΰ άνεδείκνυον ετι μάλ- 
λον οί μαύροι μύστακες, ή βαθεΐα λάμψις τοΰ νοή- 
μονος καί σταθερού βλέμματος καί ή ισχυρά καί συγ
χρόνως γλυκεία έκφρασις τοΰ μειδιάματος αύτοΰ. 
Το πλατύ καί κααπύλον μέτωπον αύτοΰ έμαρτύρει

' * Ρ 'Λ » · · X 1 k /* ην εαοριυει&ν του πνεύματος τ>υ. και συγγρονως
* , λ 'λ ' ί > > y /η εις ολα τα  χαρακτηριστικα αυτου εζωγραφημενη 
πρώιμος σοβαρότης κατεδείκνυεν οτι εί/εν ήδη τήν 
σκληραν πείραν της δυστυχίας,

Ο ετερος νεανίας έφαίνετο μόλις είκοσι καί δυο 
ετών. Ξάνθο?, εύστροφος, ώραΐος, συνήνου έν έαυτώ 
μετα  θαυμαστής τελειότητος τον ρεμβώδη καί σχε
δόν γυναικεΐον τύπον της Σλαβικής φυλής. Είχεν έν 
τούτοις συγγένειαν προς τον πρεσβύτερον, καί τώ  
ωμοιαζεν, ως ομοιάζει άδελφός προς άδελφόν. Προση- 
γόρευον άμφοτέρους διά τοΰ επιθέτου Κιπάνσκη· 
καί ό μέν πρώτος εκαλείτο Βενσέσλαος, ό δέ νεώ- 
τερος Ιωάννης. Λαβοντες μετά της οΐκογενείας αύτών 
ενεργόν μέρος είς τά  τελευταία της Πολωνίας συμ
βάντα, κατεδικάσθησαν είς υπερορίαν, καί άπορφα- 
νισθεντες ως εκ τών τοΰ πολ.έμου περιπετειών, έζων 
έν Παρισίοις, εχοντες είσέτι αρκετήν περιουσίαν, λεί- 
Ιανον τών υπο της ί’ωσσίας δημευθέντων πάτοικών 
αγαθών αυτών. Οί δύο ουτοι προγεγραμμενοι ήγαπών- 
το μετά πατρικής [Λεν τρυφερότητος άπο βέρους τοΰ 
Βενσεσλάου, υίικής δέ καί άβρας στοργής άπο μέρους 
τοΰ Ιωάννου. Ησαν δέ επιστήθιοι φίλοι τοΰ Βοισσελά, 
καί εμελλον ώς μάρτυρες νά ύπογράψωσι τό γαμή- 
λιον τής Βέρθας συμβόλαιον.

Εν τοσούτω, τέταρτη ώρα μετά μεσημβρίαν έσή- 
μαινεν, ό δέ οικοδεσπότης δέν έοάνη είσέτι.

τέλος 6 Κύρως Βοισσελά έφάνη είς τήν θύραν τοΰ 
Οαλαμου- τ,το ώ/ρός, έκλελυμένος, σχεδόν άγριος. 

Β'.
ΐδου τ ί  ήκολουθησε. Τήν παραμονήν της ήμέρας, 

καθ’ ην συμβαίνει ή σκηνή, ην άνωτέρω περιεγράψα- 
μεν, ό Κύριος Βοισσελά έλαβε παρ’ ένός τών φίλων 
αύτοΰ, διευθυντοΰ έν τώ  ύπουργείω τών έξωτερικών, 
τήνπαρά πόδας επιστολήν.

Ακριβέ φίλε !

« Κλάβαμεν προ ολίγου διά τοΰ τηλεγράφου 
σπουδαιοτάτην ειδησιν. Καί τοι δε αυτη είναι μυ
στικόν^ Κράτους, δέν διστάζω νά σοί τήν διακοινω- 
σω, χάοιν τής άρχαίας φ-λίας ήμών. Γνωρίζεις πό
σον αί επιτυχιαι τοΰ ίβραήμ πασά κατεβίβασαν τά  
χρεώγραφα άπό πεντεκαίδεκα ημερών. Εκάστη νίκη 
τών Αιγυπτίων φέρει καί νέαν έκπτωσιν. Αλλά δύ- 
ναται τις νά στοίχηρ,ατίση δτι πρό τοΰ τέλους τής 
ημέρας την εκπτωσιν ταυτην θα διαδεχθη μεγάλη 
υψωσις. ό  ίβραήμ πασάς εΰρέθη είς θέσιν κρισιμω- 
τατην. Οί Τοΰρκοι τόν σφίγγουσιν ή μάχη είναι 
αναπόφευκτος καί ό ίβραήμ χάνεται. Εάν δύνασαι νά 
διάθεσης χρήματα, άγόρασον εύθύς δ,τι ήμπορεΐς ν’ 
άγοράσης. ό  είδησις τής ήττης τοΰ ίβραήμ θά γνω- 
σθή μετά μεσημβρίαν θά πώλησης τότ? είς ύιΐ/ωσιν. 
και άναποφεύκτως θά τριπλασιάσης ουτω τά  κεοά- 
λαια σου. Λεν έχω άνάγκην νά σοί συστήσω τήν 
έχεμυθίαν. . . . »

Η έπιστολη έγέννησεν έν τώ  βάθει τής καρδίας 
αύτοΰ έλπίδα, τήν όποιαν τό κατ’ άρ^άςδέν ένόησε. 
Παροξυσμός τις τω  έπέρασε τόν εγκέφαλον. «Εάν ή
δυνάμην, έλεγε καθ’ εαυτόν, νά διπλασιάσω τάς 4 0 0 ,  
0 0 0  φράγκα τής Βέρθας, ή Λοδοβίκη μου θά εί/ε 
τοτε προίκα άνάλογον, ούδέ κατά λεπτόν όλιγωτέ- 
ραν· τούναντίον μάλιστα’ πιθανώς ήθελον αύξήσει 
τήν προίκα ταύτην, έπειδή τά όποια έ^ω νά διαθέ
σω κεφάλαια θέλουσι τριπλασίασθή. Αί πληροφο- 
ρίαι είναι άκριβεΐς· γνωρίζω τήν πηγήν. Αύτή ή θεία 
Πρόνοια μοί πέμπει τήν ευτυχίαν ταύτην. Ελαβε·* 
οίκτον είς τάς πατρικάς περί τής Λοδοβίκης μέριμνας 
μου. Εμπρός" πάς δισταγμός άς έκλειψη!»

Εν τούτοις έδίστασε, καί έδίστασεν έπί πολύ. Καθ’ 
ήν στιγμήν ήτοιμάζετο νά διαθέσ/ι τήν προίκα τής 
Βέρθας, ήκουσε τής συνειδήσεως τήν φωνήν, τήν ο
ποίαν δέν κατασιγάζει ποτέ ό τίμιος. II φωνή αυτη 
τώ  ει—εν ότι, οσω καλαί και άν ησαν αί αποφάσεις 
του, όσον ιερός καί άν ητο ό σκοπός του, έμελλεν ό- 
μο>ς νά διάθεση ό,τι δέν τώ  άνήκε καί ό,τι τώ  ήτο 
μονον παρακαταθήκη ιερά. Είς τήν φωνήν τούτην ά- 
πεκρίθη μόνον τό λογικον. Ο φίλος αύτοΰ ήτο ό 
κάλλιον παντός άλλου δυνάμενος νά έχη πληροφο
ρίας θετικάς, ή συμβουλή, ήν τώ  έδιδεν, ήτο σα
φής· πιθανώς δέ, έγνώριζε καί πλειότερα άφ’ όσα 
τώ  έγραψεν. Η καρδία αύτοΰ κατεσπαράσσετο, δτε 
αίφνης ήκουσε τό ώρολόγιον νά σημαίνη μεσημβρίαν. 
Ητο ή ωρα, καθ’ ήν άνοίγει τό Χρηματιστήριον. Πάσα 
στιγμή βραδύτητος ήλάττονε καί πάσαν αύξησιν 
τών κεφαλαίων ή πατρική στοργή τόν έτύφλωσε" 
δέν έδίστασε πλέον ήνοιξε τό ταμεΐον αύτοΰ, καί 
λαβών δέμα τραπεζικών γραμματίων, έτρεξεν είς εν» 
έπικαταλλάκτην.

Μετά μίαν ώραν περιεπάτει είς τήν πλατείαν τοΰ 
Χρηματιστηρίου, κατεχόμενος ύπό "φρικώδους άγω- 
νίας· τό βάδισμα αύτοΰ ήτο πυρετώδες’ άνά πάσαν 
στιγμήν ήτένιζε τό κατάστημα, έκ τοΰ οποίου έξηρ-

τάτο ή ζωή κα» ή τιμή του, ή περιουσία καί ή εύ-I 
τυ·/ία τών τέκνων του, καί συΧλογιζόμενος δτι έορι- 
ψοκινίύνει πάντα, ταΰτα έπι άπλοΰ κύβου, ήσθάνετο 
•σοοδροτάτην δόνησιν είς τό στήθος αύτοΰ.

’ Περι τάς δύο καί ήμίσειαν παρετήρησεν δτι πο- 
'λυάοιθμ.ος δμιλο; συνεσωρεύοντο περι τό Χρηματι- 
«τήοιον, ζωηρά συγκίνησις έβασίλευε μεταξύ αύτών, 
σπουδαία τις είδησις διεκοινοΰτο- έγενετο λόγος περι 
ύψώσεως* προσήλθεν δπως κάλλιον άκούση. ίΐ είόη-Ι 
c i : ,  τήν οποίαν άπό πρωίας ουτος έγνώριζεν, έ'γεινεν 
ήδη κοινή- ή υψωσις ήρχιζεν άνέπνευσεν, ώς άνθρω
πος άπό μεγά"λου βάρους απαλλαττόμενος.  ̂ I

Εις υπάλληλος τοϋ έπικαταλλάκτου ήλθε νά 
λάβη τάς διαταγάς αύτοΰ, βεβαιών συγχρόνως ώς 
αληθή τά  άδόμενα. Ο Κύριος Βοισσελά έδωκε διατα
γήν νά πωλήσουν πάσαν τήν ποσοτητα.

0 έπικαταλλάκτης έςετέλεσε τας διαταγας τοΰ 1 
πελάτου αύτοΰ, άλλ’ είς εν τέταρτον τής ώρας ή δ- 
ψις τών πραγμάτων ήλλαξεν. Εις άγγελιαφόρος, 
έλ.θών έκ τοϋ υπουργείου τών εξωτερικών, ήγγειλε I 
τήν περίφημον νίκην τοΰ Νετζίπ, καθ ήν ό Αιγυ-1 
πτιος Βραήμ, δστις πρό δυο ώρών εφαίνετο κατε-1 
στραμμένος, πολεμήσας ένικησε τα  αντίπαλα στρα- I 
τεύματα. Η υψωσις τών χρεωγραφων εσταματησε I 
παρευθύς, καί ταύτην διεδεχθη τάχιστη εκπτωσις. 
Τήν έπαύριον τής ήμέρας ταυτης είκοσι σημαντικαι I 
χρεωκοπίαι συνέβησαν έν Παρισίοις.

Αι τετρακόσια» γιλιάδες φράγκων τής προικος 
τής Βέρθας συνετάφησαν είς ταυτην τήν κα* I
ταύτην τήν εϊδησιν.

Ααβών τό τραϋμα τοΰτο ο Κύριος Βοισσελά δεν I 
έταρά/θη ποσώς· ήνοιξε μόνον τούς οφθαλμούς, εις 
ους κατέβλεπέ τις τής παραφροσύνης τήν εισβολήν. 
Επειτα έκινήθη πρός τά  έμπρός, άγνοών ποΰ κατηυ- 
θύνετο. Εξήλθε τών Παρισίων, y ωρίς νά τό αισθανθή 
καί δί δλης τής νυκτός περιεπάτησε παρά τόν Σηκου- 
άναν, δπου θά έρρίπτετο άφεύκτως, έάν τώ  έπανηρ- 
y ετο ή συνείδησις. Τήν δε επαύριον, ώχρός, αυχ
μηρός, άπηυδημένος έκ τοΰ κόπου, δν δέν ήσθάνετο, | 
παρετήρησε τό ώρολογιον αυτοΰ και ειδεν οτι | 
ητο σχεδόν μία ώρα.

Ινύρίσκετο τέσσαρας λεύγας μακράν τών Παρισίων.
— - Λιάβολε 1 είπε καθ’ εαυτόν, άτενίζων τό ώρο- 

λόγιον' τό Χρηματιστήριον ήνοιξε,μόλις είμαι είς και
ρόν. Ας υπάγω νά λάβω τάς 4 0 0 , 0 0 0  φράγκα.

Καί μηχανικώς άνέλαβε τήν εις Παρισιους άγου
σαν. Είσελθών εις τον θαλαμον, ειπε προς την Λο- 
δοβίκην : Φέρε μοι τά  γραμματια.

Ητο παράφρων.

Γ '.

Σκηνή δραματικωτάτη ήκολούθησε τήν είς τον 
θάλαμον είσοδον τοϋ Κυρίου Βοισσελά. Παντες οι 
παρευρισκόμενοι εθεώρουν αύτόν μέ οφθαλμούς, εν οις 
έζωγραφεΐτο ή καταπληξις. Η Βερθα και η Λοδο
βίκη ήτένισαν άλλήλα; μετα φόβου αορίστου χ-αι 
άλγεινοΰ.

Ξένος τις ε·ίσήλθε συγχρόνως" ητο ο φίλος, οστις 
τήν προτεραίαν έγραψε πρός τον Κύριον Βοισσελά.
Είχε τό ήθος περιαλγές. Ελαβε κατά μέρος τόν 
συμβολαιογράφον καί τω  έγνωστοποίησε τά  όιατρε- 
ξαντα. Ουτος δέ, μέ πασαν δυνατήν προφύλαξιν, 
διεκοίνωσεν αύτά είς τά ένδιαφερόμενα μέρη. Η Λο
δοβίκη άνελύθη είς δάκρυα καί έχύθη είς τάς άγκά- 
λας τοϋ πατρός αύτής, δστις τή  έλεγε μέ τό ήσυχον 
τοϋ παοάφρονος μειδίαμα : —  Δια τ ι κλαίεις, μικρά 
μου, δέν είσαι πλουσία καί σύ ;

Πάντων οί οφθαλμοί προσηλώθησαν επί τής Βερ
θας· έμενεν αδτη άπαθής, καί παρετήρει μετά σαρ- 
δονικοΰ μειδιάματος τό τεθορυβημένον καί κωμικόν 
ήθος τοϋ μνηστήρός της. Τούτου δέ ό πατήρ προχω- 
ρήσας πρός τήν νεάνιδα.

  Λεσποσύνη, τή είπεν ό υιός μου καί έγώ συ-
ναισθανόμεθα βαθυτάτην θλίψιν . .

  Κολακεύομαι, κύριε, διά τήν θλίψιν ύμών ταύ
την, άπεκρίνατο ή Βερθα, διακόψασα αύτόν, καίέπε- 
θύαουν νά ήδυνάμην ΐνα τήν συμμερισθώ.

Την άπάντησιν ταυτην συνωόευσε μετα μειδιάμα
τος, τοϋ όποιου ή πεοιφρονησις προέπεμψε μέχρι τής 
θύρας τήν οίκτράν έξοδον τοΰ μνηστήρός καί τοϋ
πατρός αύτοϋ.

Τούτων έξελ.θόντων, ή Βέρθα κατηυθύνθη πρός τόν 
έαυτής πατέρα, ουτινος ή κόμη έλευκάνθη έντός εί
κοσι τεσσάρων ώρών, και τον εφιλησε μετα σεβα
σμού είς τό μέτωπον. Επειτα άνοίξασα τούς βραχίο
νας πρός τήν Λοδοβικην, ητις κεκλιμενη εκλαιεν εν

σιωπή, (
—  έναγκαλίσθητί με, τη είπε, πτω χή μου αιίε- 

φή· έναγκαλίσθητί με. ίδού καί αί δύο είμεθα χωρίς 
προίκα.

  Εύγενής καρδία! έψιθύρισεν ό Βενσεσλαος. Ε 
πειτα ίδών δτι ό συμβολαιογράφος ήτοιμάζετο ν’

I άπελθη, ( r
! —  Περιμείνετε, παρακαλώ, κύριε, τώ  ε ιπεν. Ισως

λάβωμεν άκόμη άνάγκην τής υπηρεσίας υμών.
0  συμβολαιογράφος έμεινε κεχηνώς. Ελαβε τον 

κάλαμον καί ήτοιμασθη νά γράψη τήν άπρόοπτονλύ- 
I σιν τοΰ μικροΰ τούτου δραματος..

Τήν λύσιν ταύτην έγίνωσκον παντες εν Παρισίοις 
τρεις εβδομάδας βραδύτερον. Ο Βενσέσλαος Κιπάν
σκη ένυμφεύετο τήν Βερθαν, καί τήν Λοδοβίκην Ιω
άννης ό αδελφός αύτοΰ. έκαστος τών άδελφών άνε- 
γνώβισεν είς έκάστην μελλόνυμφον 4 0 0 , 0 0 0  φράγ
κων ώς προίκα αύτής. Το λογικόν έπανήλθε βαθμη
δόν είς τόν Κύριον Βοισσελά' ή ευδαιμονία τών θυ
γατέρων αύτοΰ καί αί δοθεΐσαι αύτώ ταχεΐαι θερα- 
πεΐαι τόν έπανεφεραν είς τήν ύγείαν. Μία μόνον ιδέα 
τώ  έμεινε σταθερά. Νομίζει πάντοτε δτι έκέρδ-.σεν 
είς τό Χρηματιστήριον τήν προίκα τής Λοδοβίκης. 
θ ! δύο γαμβροί αύτοΰ σέβονται ταύτην τήν απα- 

1 την του, άνεν τής όποιας ίσως ό άγαθός γέρων άπέ- 

θνησκεν·
Γ . ΒΛΦΕΙΑΛΙ1Σ.



ΦΥΣΙΚΗ ICTOPIA.
Όλίγα τινά περί τοΰ έν ταΐς Άνατολικαΐς- 

Ίνδίαις χεφοήθους έλέφαντος.
Ούόεν ές ολων τών ύπό τήν δεσποτείαν τοΰ αν

θρώπου υποτεταγμενων ζώων δύναταί νά παράσχ»! 
αυτώ πλειοτεραν υπηρεσίαν, όσον ό έλέφας, όταν τό 
κλίμα ηνat καταλληλον εις την ιδιοσυγκρασίαν αύ
τοΰ, και όταν ηναι ευκολον νά. τώ  προμηθευθή εύ- 
θηνή καί άφθονος ή πρός συντήρησιν αναγκαία 
τροφή του.

Καθ’ όλην τήν Ινδοστάνην, άπό τών εκβολών τοΰ 
Ινδοΰ ποταμού μέχρι πέραν τών τοΰ Γάγγη, καί 
καθ’ όλην τ/,ν Ινδοσινικήν μέχρι τής άκρας τής χερ 

σονήσου Μαλάκκας, μεταχειρίζονται τόν ελέφαντα 
είς παν είδος εργασίας, ιδίως δέ είς τ/,ν άροσιν της 
γης. Εν τ/, Μαλάκκα γίνεται κατά πασαν εβδομά
δα μεγάλη άγορά ελεφάντων, ώς άλλαχοΰ γίνεται 
άπαξ η δίς της έβδομάδος άγορά ίππων η άλλων 
κατοικίδιων ζώων.

Κατα τας νεωτερας καί ακριβείς έκ τών μερών 
εκείνων πληροφορίας, εΓς καλός έλέφας τιμαται έν 
Μαλάκκα, Ούελλεσλέΰ καί Σιγγατόρη 5 0  μέχρις 1 0 0  
ταλληρων, ήτοι 2 6 0  [λέχρι 5 2 5  φράγκων. Εκατον
τάδες αύτών ΰπάρχουσι καθ’όλους τους καιρούς έκ- 
τεθειμενοι είς την έκλογήν τών αγοραστών" οί δέ 
νεωτεροι την ηλικίαν, όταν /-ναι άνεπτυγμένοι εντε
λώς, πωλοΰνται πάντοτε άκριβώτερα τών άλλων. 0 
αγοράζων νέον έλέφαντα γεωργός δύναταί νά ηναι 
βέβαιος οτι, πλήν άσθενειας η άλλου εκτάκτου συμ
βάντος, δεν θελει εύρεθή είς την άνάγκην νά κάμη 
καί δευτέραν άγοράν διότι ή διάρκεια της υπηρε
σίας ένός νέου έλέφαντος είναι κατά μέσον όρον 
πεντηκοντα ετη. Εν δέ τή άνω ίνδοστάνη ΰπάρ- 
χουσιν έλεφαντες, εργαζόμενοι άπό όγδοήκοντα 
ετών, και απολαύοντες άκόμη ολης αυτών της ι
σχύος· αλλα τοΰτο είναι έξαίρεσις. Ο έλέφας όργό- 
νει την γην μ ετ ’ ίσης έπιτ/,δειότητος καί νοημοσύ
νης, σύρει το άροτρον, ούχί διά άνατιναγμάτων τοΰ 
σώματος, ώς τοΰ κατηγοροΰσιν οί μή ίδόντες αύτόν 
εν τώ  εργω, άλλά διά μονοτρόπου κινησεως καί έντε- 
λοΰς συμμετρίας. Το άροτρον, είς δ ζεύγεται, είναι 
διπλοϋν, καί άνοιγε ι δύο αύλακας συγχρόνως. Κις 
ελεφας δύναταί νά όργώση καθ’ ημέραν 4 0  εως 5 0  
εκατομμετρα γης· άντέχει είς τόν κόπον πλειότερον 
τών βοών καί τών βουβάλων, άλλά δέν πρέπει καί 
πέραν τοΰ δέοντος νά τόν κουράζη τις· διότι ή θερ- 
μοτης τοΰ ήλιου τών τροπικών έκείνων μερών δύνα- 
ται να καταστρεψνι τήν υγείαν αύτοΰ. ό  έπισκεπτό- 
μενος τήν Σιγγανόρην ξένος—  λέγει είς τών νεωτέρων 
Αγγλων περιηγητών —  δύναταί νά ίδη μικρόν έ- 
λεφαντα, καλούμενον Ρ α γ ι ά  χ , όργώντα είς τό 
ΰποστατικ,όν τοΰ Αμερικανοΰ προξένου Κυρίου Βλαε- 
στητ.  ̂Ουτος, καί τοι πενταέτης τήν ηλικίαν, όρ- 
γόνει εκάστοτε μετά της μεγαλητέρας ευκολίας 
τά  τεσσαράκοντα εκατομμετρα αύτοΰ. Πολλά
κις περιεπατησα επι τών νωτων αύτοΰ καί έ-

χάραςα μ ετ αυτοΰ αύλακα’ κατεθέλχθην δέ πάν- 
το'·ε ^ια τ °ν τής εργασίας ταύτης τρόπον. Εις κρα
τεί τόν στειλεόν του άροτρου, έτερος δε (ό έλεφαν- 
τελάτης) βαδίζει παρά τώ  έλέφαντι καί διευθύνει 
τήν έργασίαν.

Τις, αναγινώσκων τάς πρό δέκα μόνον έτών γρά
φε ίσα ς ταύτας λεξεις, δεν θελει νομίσει ότι ό έλέφας 
ειναι^ πραγματικώς ζώον, όλως διόλου χεφόηθες ; 
Καί όμως τό πράγμα δέν έχει ούτως. 0  άνθρωπος 
δεν ωφελείται έκ τής εργασίας τοΰ έλέφαντος, ή 
λαμβάνων αυτόν νεον ή έφηβον έν άγρια καταστά- 
σει, καί τοι τό μέσον τοΰτο είναι έξ ίσου άβέβαιον 
και κινδυνώδες. Μέχρι τής σήμερον δέν κατώρθωσαν 
να κρατήσουν όλοκληρον οικογένειαν έλεφάντων έν 
χειροήθει καταστάσει* ή φυσική ραθυμία καί ή α
ναλγησία τών ανατολικών λαών ώς καί ή άφοσίωσις 
αύτών είς τά παλαιά έθιμα αύτών έξηγοΰσι τήν α
νωμαλίαν ταύτην. Εξ ένός ό Ινδός, ό Βιρμάνος, ό 
Μαλαΐος φρονοΰσιν οτι θα ευρισκωσι πάντοτε άοκε- 
τοός άγριους ελέφαντας είς τά δάση, άπαραλλάκτως 
ως ο κοπτων εν όπωροφορον δενδρον άγριος σκέπτε
ται οτι θά εχη πάντοτε άρκετά δένδρα* έξ άλλου, 
και οι προγονοί αύτών έπραττον τό αύτό.

Αλλ’ οί Εύρωπαϊοιδέν φρονοΰσιπαντάπασιτάαύτά. 
Η δραστήρια καί άποφασιστική φυλή τών τέκνων 
τοΰ ΐάφεθ, διεσχορπισμένη τανΰν είς τάς χώρας τών 
τροπικών, τήν κυρίως πατρίδα τοΰ έλέφαντος, δέν 
θελει βραδύνει όπου πατήση τόν πόδα νά έξημερώση 
το τοσον ώφέλιμον τοΰτο ζώον.

Μεταξύ τών πολλών ψευδών διηγήσεων περί τοΰ 
ενστίκτου τοΰ έλέφαντος άναφέρονται καί πολλά γε
γονότα, έξακριβωθέντα ώς άληθή, έξ ών συνάγεται 
πόσον είναι εύκολον είς τόν άνθρωπον ν’ άποκτήση έν 
τώ  ελέφαντι φίλον καί οΐκέτην συγχρόνως. Μία δέ 
τών θελκτικωτέρων διηγήσεων είναι ή τοΰ έλέφαν
τος Β α ν δ ύ α, σώσαντος τήν ζωήν τοΰ αύτοκρά- 
τορος Χ ο υ μ α ϊ ο ύ ν  ή διήγησις αυτη άδετα ι 
έν είδει μονωδίας ύπό τών κωπηλατών τοΰ Γάγγη 
και τοΰ Βραχμαπούτερ ώς καί ύπό τών φορειοκομι- 
στών. Οί Αγγλοι, καθ’ όλους τούς πολέμους αύτών, 
εσεβάσθησαν πάντοτε τό μνημεΐον, όπερ ό Χουυ.αί- 
ούν,̂  είσελθών τροπαιοφόρος είς τήν έπικράτειαν αυτου 
ριετά τής γυναικός καί τοΰ άρτιγενοΰς τέκνου αύτοΰ, 
άνήγειρεν έν τή, πλατεία, όπου άπέθανεν ό Βανδύας.

(Εκ τοΰ Γαλλικοΰ.)

ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΙΣ KAJ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΓΔΑΙΜΟΜΑ.

( ’Α ν ίκδοτογ .)

Πολλοί απο τους γνωρισαντας τόν διάσημον ιατρόν 
Ιούνκερ, καθηγητήν έν τώ  πανεπιστ/,μίω τής Χάλ- 
λης, τον ηκουσαν συχνακις διηγούμενον ότι, ότε 
Λίαν .ών ημερών κατωρθωσε να λαβ/( τά πτώματα 
δυο απαγχονισθεντων κακούργων, 5πο>ς κάμη άνα-

ταμίαν έπ’ αύτών, μή εύρίσκων τήν κλείδα τοΰ άνα- 
τομικοΰ αύτοΰ δωματίου, καθ’ ήν στιγμήν έφερον 
αύτά είς τόν οικόν του, τά  κατέθεσεν είς έτερον δω- 
μάτιον, συγκοινωνοΰν μετά τοΰ κοιτώνας αύτοΰ.

Προς το εσπερας ό Ιούνκερ έκάθησε νά γράψη, 
ο>ς συνειθιζε πριν αναπαυθή. Το ώρολόγιον έσήμαινε 
μεσονύκτιον, καί άπασα ή οικογένεια αύτοΰ έκοιμάτο 
ύπνον βαθυτατον, οτε αίφνης υπόκωφος θόρυβος, ώς 
εκ τοΰ σπουδαστηρίου αύτοΰ έξερχόμενος, προσέ
βαλε τήν άκοήν του. Νομίσας ότι έξ άπροσεξίας έ
κλεισαν τον αίλουρον είς τό δωμάτιον τών πτωμά
των, ήγέρθη, καί λαβών τό κηροπήγιον, ήλθε νά ίδη 
τ ί  τό προξενήσαν τήν ταραχήν. Αλλ’ οποία ύπήρξεν ή 
εκπληςις, ή μάλλον ό τρόμος αύτοΰ, ίδόντος ότι ό 
περικλειων τά  πτώματα σάκκος έσχίσθη κατά τό 
μέσον. Πλησιάσας ειδεν ότι τό εν τών πτωμάτων 
έλειπεν.

Αί θύραι καί τά  παράθυρα ησαν κεκλεισμένα μέ 
την μεγαλητεραν προσοχήν, καί τώ  έφαίνετο άδύνα- 
τον οτι ειχον κλέψει τό πτώμα. Ερριψε πέριξ τό 
βλέμμα, ούχί άνευ τρόμου, καί παρετήρησε τέλος τό 
πτώμα εις μίαν τών γωνιών καθήμενον. Ο Ιούνκερ 
εμεινεν άκινητος έπί τινας στιγμάς. Τοΰ νεκροΰ τά 
βλ εμματα έφαίνοντο εύθυνόμενα πρός αύτόν, ουτος 
δέ έβάδιζεν άλλοτε πρός τά δεξιά καί άλλοτε πρός 
αριστερά, πάντοτε όμως τό πτώμα ειχεν έπ ’ αύτοΰ 
προσηλωμένα τά  όμυ.ατα.

Τοτε πλέον ό ιατρός, νεκρός μάλλον ή ζών, έκρινε 
φρόνιμόν νά ΰποχωρήστ), στρέφων βήμα πρός βήμα 
εις τα  οπισω, χωρίς νά χάση έκ τών οφθαλμών τό· 
άντικειμενον τοΰ τρόμου αύτοΰ, καί διά μέν τής μιάς 
χειρος κρατών πάντοτε τό κηροπήγιον, διά δέ τής 
ετερας ζητών τήν θύραν, είς ήν καί έφθασεν. Αλλά 
το πτώμα ήγέρθη καί τόν ήκολούθησεν. Η πελιδνή 
μορφή, το όλόγυμνον καί κινούμενον σώμα, ή προκεχω- 
ρημήνη ώρα τής νυκτός καί ή βασιλεύουσα βαθεία 
σιωπή, πάντα ταΰτα συνελθόντα κατέβαλαν τό θάρ
ρος του. Απώλεσεν όλας αύτοΰ τάς δυνάμεις· τό 
κηροπήγιον διαφυγόν τών χειρ ών του έπεσε και έσβέ- 
σθη, καί σκότος περιεκάλυψε τήν φρικώδη έκείνην 
σκηνήν. Ο Ιούνκερ κατώρθωσε νά οθάση είς τόν κοι
τώνα του, οπου έορίφθη έπί τής κλίνης του- άλ
λά το πτώμα ήκολούθησε τά  βήματά του, τόν 
επροφθασε καί τελευταΐον πίπτει παρά τους πόδας 
του καί περιπτύσσει τά  γόνατα αύτοΰ, στενάζον 
βαθύτατα.

—  Οστις καί άν ησαι, παραίτησόν με ! άνέκραξεν 
ό Ιούνκερ.

Ο νεκρός τον άφήκεν, αλλ εστέναξε καί πάλιν βα
θύτατα, καί μετά πολλάς πρασπαθείας όπως λαλήση, 
επροφερε τά ς λέξεις ταύτας. μ ε τ ’ έσβεσμένης φωνής.

—  Δήμιε, δήμιε, ευσπλαγχνίσθητί μου.
Ο Ιούνκερ ανεκάλυψε παραχρήμα τό μυστήριον^ 

καί βαθμηδόν συνήλθεν είς εαυτόν. Εμαθε παρά τοΰ 
κακούργου, οστις διέφυγε τόν θάνατον, τίς ητο, καί 
ήγέρθη νά κράξη ενα τών τής οίκογενείας του.

—  Θέλεις λοιπόν νά μέ καταστρέψης; άνέκραξε

τότε ό κακοΰργος. Εάν άνακαλυφθώ, τό περιστατι- 
κον τοΰτο θά γνωσθή παρά πάντων, καί θά κρεμα- 
σθώ δευτέραν φοράν. Δί άγάπην Θεοΰ! σώσόν με 
απο τον θάνατον.

Ο Ιούνκερ έζήτησε φώς. Περιετύλιξε τον άνθρωπον 
με παλαιόν τινα κοιτωνίτ/,ν, καί οούς αύτώ τονικόν 
τ ι φαρμακον, τώ  έξέφρασε τήν επιθυμίαν τοΰ νά μάθη 
οποίον έγκλημα τόν έ'φερεν είς τήν άγχόνην.

Ητο λειποτάκτης.
Ο ιατρός ήγνοει τίνα μέσα νά μεταχειρισθή όπως 

σωση τον μικρόν αύτόν διάβολον. Δέν ήδύνατο νά 
τον κρυψ-/] εις τον οίκον του, νά τόν άπδβάλη δέ ήτο 
το αύτό ώς νά τόν κατέστρεφε. Δέν Ιμενεν άλλο, ή 
να τρεξωσιν εις τά  οδοφράγματα. Αμα ώς διέβαινε 
ταΰτα, ηδυνατο ακινδύνως νά μεταβή είς τό έξω τε- 
ρικόν.

Ο Ιούνκερ εδωκε παλαιά τινα φορέματά του είς 
τον αναστ/,θεντα, καί πολύ πρωί έξήλθε τής πόλεως, 
παρ αυτοΰ ακολουθούμενος. Επειδή δέ ήτο γνωστός, 
αμα φθασας εις τον σταθμόν, τώ  ήρκεσε νά είπη ότι 
προσεκλήθη παρ’ άσθενοΰς, έκτος τής πόλεως κατοι- 
κοΰντος, και τοΰ όποιου ή κατάστασις τόν ήνάγκαζε 
να συμπαραλαβη κ.αί βοηθόν. 0 φρουρός τώ  άφήκεν 
έλευθέραν τήν δίοδον.

Οτε μετα δώδεκα ετη άπο τοΰ συμβάντος τούτου 
ο ιατρός Ιούνκερ έλαβεν άφορμήν νά μεταβή είς Αμ- 
στελοδαμον, τόν έπλησίασεν είς τό χρηματιστήριον 
καλαενδεδυμενος τις κύριος, τόν όποιον τώ  έ σύστησαν 
ώς ένα τών πλουσιώτέρων τής πόλεως.

Λ V > , /  ) «, Μ  t  *>υ  έμπορος τον ηρωτησεν ευγενως εαν ητο ο ια
τρός Ιούνκερ έκ τής Χάλλης. Αποκριθέντος δε κατα- 
φατικώς, παρεκάλεσεν αύτόν νά έλθτ) νά γευματιση 
είς τήν οικίαν του, τό όποιαν έδέχθη ό ιατρός. Αμα 
δε ως εφθασεν έκεΐ, τόν είσήγαγαν είς κομψόν δωμά
τιον, οπου ευρε θελκτικήν τινα κυρίαν, καί δύο ώ- 
ραιατατα τέκνα, άτινα τόν ύπεδέχθησαν φιλοφρονέ- 
στατα. Τοιαύτη δέ ύποδεξίωσις ήτο έπάμενον νά 
έκπλήξη τόν ιατρόν, καί τόσω μάλλον, όσω πρώτην 
ήδη φοράν έπεσκέπτετο ταύτην τήν οικογένειαν.

Μετά τό γεύμα, ό έμπορος τόν είσήγαγεν είς τό 
ιδιαίτερον αύτοΰ δωμάτιον, καί σφίγξας τήν χεΐρα 
αύτοΰ, τώ  ειπε.

—  Μέ γνωρίζεις ·
—  Οχι, άπήντησεν ό Ιούνκερ.
—  Αλλ’ έγώ σέ άναγνωρίζω, εΓπεν ό έμπορος, 

ούδέ θά έξαλειφθώσί ποτε άπό τήν μνήμην μου οί 
χαρακτήρές σου. Σοί οφείλω τήν ζωήν. Ενθυμείσαι 
τόν λειποτάκτην τής Χάλλης ; Είμαι έγώ. Αποχω- 
ρισθείς σοΰ, έλαβαν τήν πρός τήν Ολλανδίαν άγου
σαν. Δέν ήμην οκνηρός· έγνώριζον καλήν άριθμητι- 
κήν, καί δέν έδυσκολεύθην νά εύρω θέσιν υπαλλήλου 
παρά τινι έμπόρω. Η χρηστή άγωγή μου καί ό ζ»;- 
λός μου μ’ έκαμαν νά κερδίσω ταχέως τήν έμπιστο- 
σύνην τοϋ κυρίου μου καί τήν καρδίαν τής θυγατρός 
αύτοΰ. Οτε δέ άπεσύρθη έκεΐνος άπό τό έμπόριον, 
τον διεδέχθ/,ν καί έγεινα γαμβρός του. Ανευ σαΰΤ 
άνευ τών φροντίδων σου, άνευ τής γενναίο*: προστα'



σία: σου &εν ηθελον εττιζήσει ο“ ως απολαύσω τοσαΰ- 
ττ,ς ευδαιμονίας. Μεγαλόψυχε ανερ, θεώρει τοϋ λοι
πού τον οίκον μου, την περιουσίαν μου, έμέ τον ίδιον, 
ώς όντα εις τήν διάθεσίν σου.

6  ίοΰνκεο συνεκιντ,θη μέχρι δακρύων. Αμφότεροι 
συνήνωσαν τάς εκφράσεις τών αισθημάτων των, τά ο
ποία r  αξιόλογος οικογένεια τοϋ εμπόρου ί,λθε νά 
ουμμερισθτ, άπασα.

Γ . ΒΑΦΕΙΑΛΗΣ.

2 t D l & a i 2 .

I I  Χ Η Ρ Α .  (* )

Έ ν τ ό ς  δ ω μ α τ ίο υ  μ ικ ρ ο ϋ ,  π ε ν ιχ ρ ο ύ ,  

ε ρ ή μ ο υ  ε π ί π λ ω ν ,  ΰ γ ρ ο ϋ  κ α ’ι  ψ υ χ ρ ο ΰ , 

ή  δ ύ σ τ η ν ο ;  κ λ α ί ε ι  Μ α ρ ί α .

Π α ν τ έ ρ η μ ο ς  χ ή ρ α ,  π τ ω χ ή  

ε ις  σ τ ρ ώ μ α  ά χ υ ρ ο υ  τ ρ α χ ΰ  

κ ο ι μ ί ζ ε ι  κ ο ρ ά σ ια  τ ρ ία ,

Π ε ιν ώ ν τ α  τ ά  τ έ κ ν α  ή  ν ή β τ ι ;  α υ τ ή  

έ ν τ ο ;  τ ή ς  ο ι κ ία ς  θ ρ η ν ο ύ σ α  κ ρ α τ ε ί  

κ α ί  ά π ε λ π ι  σ τ ρ έ φ ε ι τ ο  β λ έ μ μ α ,

‘ Ε κ α σ τ η  τ ω ν  τ έ κ ν ω ν  κ ρ α υ γ ή , 

θ α ν ά σ ιμ ο ;  ε ίν α ι  π λ η γ ή ,  

κ α ι  σ τ ά ζ ’ ή  κ α ρ δ ία  τ η ς  α ί μ α ,

Ψ υ χ ρ ά  ή  έ σ τ ί α ! Τ ο  ψ ΰ χ ο ς  δ ρ ιμ ΰ ,  

κ α ί  κ ύ κ λ ω  λ ο ιμ ώ δ ε ις  π ν ο α ’ι κ α ι  ά τ μ ο ί '  

λ ι μ ό ;  κ α ι χ ι ώ ν  σ υ μ μ α χ ο ΰ σ ι  ! 

Π α ρ ά θ υ ρ ο ν  εν χ θ α μ α λ ό ν  

σ τ ε ρ ε ίτ α ι ΰ έ λ ω ν  π ο λ λ ώ ν '  

τ ά  ένδον ΐδ ου  π λ η μ μ υ ρ ο ΰ σ ι !

Π α ρ ή γ ο ρ ο ς  μ ό ν ο ;  σ ι μ ά  γ ρ η γ ο ρ ε ΐ ,  

ε ί ς  π ή λ ιν ο ς  λ ύ χ ν ο ς ,  ‘ Η  ν ΰ ξ  π ρ ο χ ω ρ ε ί ,  

τ ο ΰ  λ ύ χ ν ο υ  τ ή ν  ύ λ η ν  ρ ο φ ώ σ α .

Ά  “ α ίσ ι ο ν  σ κ ό τ ο ς  3α0 ύ

έ π ί  τ ή ς  σ κ η ν ή ς  θ ’ ά π λ ω θ ή ,

φ εΰ κ λ ί ν ε ι  το ΰ  λ ύ χ ν ο υ  ή  γ λ ώ σ σ α  !

Ώ χ ρ α  ώ ;  τ ό  φ ά σ μ α  ν υ κ τ ίο υ  θ ε α ; 

έ ν τ ό ς  τ ή ;  κ α β ύ γ ρ ο υ  α υ τ ή ς  φ ω λ ε α ;  

ή  χ ή ρ α  τ ά  τ έ κ ν α  κ ο ι μ ί ζ ε ι .

( * )  Έ κ  τ ο ϋ  α ν εκ δ ό τ ο υ  έ π ικ ο ΰ  π ο ι ή μ α τ ο ;  τ ο ΰ  Κ .  X .  Σ α -  

μ α ρ τσ ίδ ο ι» , έ π ιγ ρ β φ ο μ έ ν ο υ  « Τ ά θ ύ μ α τ α » ,  ά π ο σ π ώ μ ε ν  τ ό  ά -  

κ ό λ ο υ θ ο ν  τ ε μ ά χ ι ο ν .

Τ ό  ε ν  τ ή  φ ω ν ά ζ ε ι  (ί π  ε ι  ν ώ !»

Τ ό  ά λ λ ο  τ ή  λ έ γ ε ι  « π ο ν ώ ! »

Τ ό  τ ρ ίτ ο ν  « π  *  γ  ό  ν  ω ! »  ψ ε λ λ ί ζ ε ι .

Ώ  φ ο ίκ η !  ώ  φ ί λ τ ρ ο ν ! ώ  θ ε σ ι;  δ ε ιν ή !  

ή  μ ί α  τ ή ν  ά λ λ η ν  σ τ α υ ρ ό ν ε ι φ ω ν ή , 

ή  μ ή τ η ρ  ώ ;  ά γ α λ μ α  μ έ ν ε ι .

Τ ά ;  φ ρ έ ν α ; τ η ς  ν έ φ ο ; θ ο λ ο ί ·  

π α ρ έ ρ χ ε τ α ι  ώ ρ α  π ο λ λ ή  ,  . ·

Τ ί  ά ρα  β ν τ ό ; τ η ;  σ υ μ β α ί ν ε ι ;

Τ ο ΰ  λ ύ χ ν ο υ  ή  λ ά μ ψ ι ;  ιδ ού  ώ χ ρ ι α ,  

κ α ι  κ ύ κ λ ω  θ α ν ά το υ  ά π λ ο ΰ τ α ι  σ κ ιά ’ 

ρ ι γ ώ σ ι  τ ά  ά θ λ ια  β ρ έ φ η .

Κ α ι  π ί π τ ε ι  κ α ’ι  π ί π τ ε ι  χ ι ώ ν ,  

ώ  ν ύ ξ  , ε ίσ α ι  φ ρ ίκ η ;  α ιώ ν ,  

κα 'ι φ ρ ίκ η  ι ό  ά ρ μ α  σου σ τ έ φ ε ι !

Τ ώ ν  τ έ κ ν ω ν  ο μ ό θ υ μ ο ς  μ ί α  κ ρ α υ γ ή ,  

α υ τ ή ν  έ ξ υ π ν α , κα 'ι κ ο ιν ή  ο ϊ μ ω γ η  

α κ ο ύ ε τ α ι τ ό τ ε .  ( Ώ  μ ο ίρ α !  )

—  Π ε ι ν ώ μ ε ν ,  ώ  μ ή τ ε ρ ,  α ί ! α ί  1

—  Π ε ιν ά τ ε  μ ικ ρ ά  μ ο υ ; θ ε έ !

Κ α 'ι τ ε ίν ε ι  ίκ έ τ ιδ α  χ ε ΐ ρ α .

Τ ά  δ ά κ ρ υ α  ρ έου ν ώ ;  δ ρ ό σ ο ; α υ γ ή ς  

Ιν  μ έ σ ω  β α θ ε ία ς  π έ ν θ ιμ ο υ  σ ι γ ή ; ’  

σ τ ο ρ γ ή  κ α !  κ α θ ή κ ο ν  π α λ α ί ε ι .

‘ Η  μ ή τ η ο  ρ ίγ ω σ α  σ κ ιρ τά *  

ν ικ ά  τ ό  κ α θ ή κ ο ν  .  ,  π λ η ν  τ α  .  . 

τ ά  τ έ κ ν *  κ ’ έ κ ε ίν η  π λ ή ν  κ λ α ί ε ι .

•-------  η ---------

Α ί ν ι γ μ α .

Τ ό  γ λ υ κ ό  π ο τ ό ν  π α ρ έ χ ω ,  τ ό  ζ ω ή ;  σ υ σ τ α τ ικ ό ν ,

γ.’  ε ίς  τ ά  σ π λ ά γ χ ν α  τ ή ;  γ ή ς  ε ί μ α ι  έ κ τ ισ μ έ ν ο ς  κ α 'ι

ο ίκ ω ν .

" Α ν  τ ά  δύ ο  μ ο υ  τ ά  π ρ ώ τ α  ά φ α ιρ έ σ η ; ,  μ ε ι δ ιώ ν

ε ις  τ ή ν  τ ε ρ π ν ο τ έ ρ α ν  ώ ρ α ν  θ ά  ε ίσ έ λ θ η ς  τ ώ ν  ω ρ ώ ν .

Ά ν  τ α χ έ ω ς  μ ε  π ρ ο φ έ ρ η ς , ή  μ έ  ά ν α γ ρ α μ μ α τ ίσ γ ) ; ,  

τ ή ν  κ λ ε ιν ή ν  θ ε ώ ν  μ η τ έ ρ α  π ά ρ α υ τ α  θ ά  σ χ η μ ά τ ι σ ε ς ,  

Κ ,  Π Λ Η Θ Ο Ν Ι Δ Ι Ι Σ .

Λ Τ Σ Ι Σ  Τ Ω Ν  Ε Γ ί  Τ Ω  Π Ρ Ο Ι Ι Γ Ο Τ Μ Ε Ν Ω  Φ Τ Λ Λ Α -

Δ Ι Ω  Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν .
* *

Γάμος (μάγος) —  2ιωπή.


