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1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 18 61  —  ΦΤΛΛΛΔΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ.

II Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  Λ Α Μ Β Ε Ρ Τ Ο Τ
ΕΚ ΤΟΪ ΓΑΛΛΙΚΟΥ.

(Σ υνέχε ια , t<)t fv .l.lad io r  GJ  

II έ~tTpo~ii αυτ/ι, φιλτάττ] u-ου ’Ιουλία, άπονέαει βρα- 
ί ϊ ΐα , νο|Λΐσ[Λατόΐ7Υΐ{/.α, άρ ιβάς εις τους '(ευγηλάτας, εις τους 
γεωργούς, εις τους κτν,νοτρόφους τ·?,ς επαρχίας τους άναίειχΟέν- 
τας ίκανοτέρους καθ’ έκαστον έτος. Καί λέ*»ε-.ς ότι γνωρίζει; 
τας γεωργικά- συνελεύσεις ;»
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Ό Λαμβέρτος άνεκάγχασεν.
u”A ! γνωρίζει τάς γεωργικά? συνελεύσεις !
—  Λεν είπον τοϋτο.
— Με συγχωρεϊς, άπεκρίθης, εντελώς!
—  Διότι δεν προσεϊχον . . .  .η
Ό Λααβέρτος παρετηρησε τήν σύζυγόν του, ην ήθέλησε νά 

βιάση δπως προχωριίσνι μέχρι τής πιπτούσης καθέτως λάμψεως 
τοΰ φανοϋ, τοϋ οποίου εΐ^εν ολίγον κατ’ ολίγον άπομακρυνθή, 
φοβουμένη μή παρατηρηθϊ) ή ώχρότης της.

« Ά λλα τ ί εχεις λοιττόν ;
—  Τίποτε, φίλε μου.
—  'II φυσιογνωμία σου μοί φαίνεται..........
—  ’Ά ! ήξεύρω . . .  Οχ σάς ειπω αμέσως . . . Είναι . . .  εί

ναι ενεκα τοϋ ψύχους.
—  Βλέπεις ! Πριν σέ άφήσω πρό ολίγου δεν σέ έσυμβού- 

λευσα νά είσέλΟτις εις την οικίαν ; Ποτέ δέν ακολουθείς τάς 
συμβουλάς.

—  Νά είσέλΟω . . . νά είσέλΟω τόσον ενωρίς ένώ είναι τόσος 
καύσων!

—  Τόσος καύσων !
—  Μάλιστα . . . εγώ ευρίσκω . . .
—  Ά  ! οϋτως, άς ίδωμεν, καλή μου φίλη, λέγεις πρώτον 

δτι είναι τ^σον ψϋχος, έπειτα ότι είναι τόσος καύσων. Μή φά-
σκνις καί άντιφάσκης.

—  Βεβαίως άπώλεσα τό λογικόν μου, είπε καθ’ έαυτήν ή 
κυρία Λαμβέρτου.» ΠροσεπάΟησεν όμως νά συνένωσή άπάσας 
τάς διανοητικάς της δυνάμεις, διά ν’ άποκριΟτ, εις τον σύζυγόν 
της, δστις δεν άφινε την επιστολήν

«Εί/ον αίσθανθή καύσωνα καί ψϋχος συγχρόνως.
—  Λοιπόν εχεις ρίγος ; —  τ ί ϊλεγον 5
—  Ναι, ρίγος.
—  Τοΰτο είναι σοβαρόν.

Γ.ΡΛΤΩ.

*Οχι, δεν είναι τίποτε.
Ms συγχωρεϊς, είναι ή άρχή τοϋ πυρετοϋ.
Εξακολουθήσατε. Ώμιλεΐτε περί τοϋ κακουργιοδικείου.
Περί τοϋ κακουργιοδικείου . . .

—  Περί της εξεταστικής επιτροπής ττερί τής εξετα
στικής επιτροπής ήθελα νά εί'πω.

Ηερί των γεωργικών συνελεύσεων.
Μαλιστα, περί τών γεωργικών συνελεύσεων . .  . Τήν επι

στολήν ταύτην ! Ύ ί! τήν επιστολήν ταύτην ! .  . . δέν θά τήν 
«ναγνώστ)· τοϋτο θέλει είναι ό άμεσός μου θάνατος ! Άλλα  
πώς είναι δυνατόν νά μή τήν άναγνώστι ;»

Ό Λαμβέρτος έλαβεν έκ τοϋ βραχίονας τήν σύζυγόν του
Ια να τ '^ προσέξγ), καί έξηκολούΟησεν οδτως.

«Λοιπόν, εάν αί συνελεύσεις αύται είναι ή εορτή τών γεωο- 
γων <ος σοί είπον πρό ολίγου, αγαπητή μου Ιουλία, είναι επί
σης η εορτή τών φυτών, τών άνΟέων η

Ή κυρία Λαμβέρτου, ής τό ^ κ ό ν  επί μάλλον καί μάλλον 
εταρασσετο ενεκα τής σκηνής ταύτης, ήτι? παρετείνετο ΰπέο τά-

υ^αμεις της, ειχε πέσει εις τοιοϋτον βαθμόν έκνευρισν,οϋ x j  
ε,ασΟενισεως, ώστε έπανελάμβανε μηχανικώς τάς Ιράσεις Ζ  
συζυγου της· “ ’

« Ναι, τών φυτών, τών άνθέων . . .  η
Καί ό Λαμβέρτος προσέθεσε.

" · * * τδν Λ
Κ«ί ή κυρία Λαμβέρτου έπανέλαβεν επίσης

Τ τρ““ &' “ * * *  * ·  <*«
—  Καί τέλος, είπεν ό

εΓν«. · . ‘ ‘ •JC'?T0’ j γεωργικά·, συνελεύσει-

, H r " m n K
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πάντων των λαγάνων καί πάντων των ζώων έν γένεί.
—  Έν πρώτοι?, ολίγον έλειψεν, έπανέλαβεν ό Λαμβέρτος, 

νά μή αναχωρήσω' ή άμαξα των αδελφών Jolibocuf έτριζεν 
ύπό τό βάρος των οδοιπόρων. Άναβάς έκ τοΰ όπισθεν χωρί
σματος, είσήλθον μετά πολλής δυσκολίας μέχρι τοΰ βάθους 
τής άμάςης, καί έκεϊ, τνί βοήθεια των γονάτων μου καί των 
άγκώνων μου, εκαμον μικράν τινά Οέσιν μεταξύ είκοσι χονδρών 
εργατών, ών έκαστος εφερεν εις τάς χεΐράς του τό φυτικόν 
η τό ζωικόν φαινόμενον, εις δ έβασίζετο ότι ήθελε λάβει τήν 
αμοιβήν τής επιτροπής. Ό μέν έκράτει παμμέγεθες δράγμα 
σίτου, τό όποιον έπνιγε τον γείτονά του, ό δε γιγαντιαΐον πο- 
τιστήριον τής έφευρέσεώς του, ό δέ κυψέλην μέλιτος, ό δέ τό 
τϊλειοποιημένον ΰννίον τοΰ άροτρου, τό όποιον ήροτρία τους 
πόδας .τοΰ καθημένου άντικρύ του, ό δέ κλάδον μορέας πλήρη 
μεταξοσκωλήκων, ό δέ κράμβην τερατώδη. Έν όλίγαις λέξεσιν 
ητον ή κιβωτός τοΰ Νώε. 'Ο κατακλυσμός δέν ητο μακράν. 
Εξακολουθείς νά μέ άκούης, δέν έχει ούτως ;

—  Μετά μεγίστης περιεργείας, άπεκρίθη ή κυρία Λαμβέρ- 
του, ήτις έστηρίζετο εις τόν βραχίονα τοΰ συζύγου της διά νά 
μή γονατίσνι. Ύπεφέρατε, είπατε, κατακλυσμόν ; Τωόντι, 
έβρεξε πολύ άφ’ δτου μας αφήσατε.

—  νΑ ! ούτως, είσαι κάτι περισσότερον άπό απρόσεκτος, 
έκραξεν ό Λαμβέρτος άναγκάζων την σύζυγόν του νά στραφή, 
εις τρόπον ώστε ν’ άντιθεσ-/) τό πρόσωπόν τνίς προς τό ϊδικόν 
του.’ Τί σκέπτεσαι λοιπόν ;

—  Αιατί μοί κάμνεις την ερώτηση» ταύτην ;
—  Διότι έκαμες άπίστευτον παοατήρησιν.
—  Ποίαν παρατήρησιν ;
—  Σοί όμιλώ περί κατακλυσμού μεταφορικώς, καί σύ μοί 

λέγεις δτι τωόντι έβρεξε πολύ κατά τήν έσπέραν ταύτην. Ά λ λ ’ 
ητον, είναι, έσεται.ό καλλίτερος καιρός, που είναι δυνατόν νά 
νίνη. απόψε.

- Και πάλιν σχς ζητώ συγνώμην . . . ’Αλλ’ ή επάνοδός 
οας μοί έπροξένησε τοιαύτην έκπληξιν. . . καί έπειτα «ύτό τό 
ό,.οΐο/ μοί λεγετε είναι τοσο παράδοξον, τόσο παράδοξον . . .

■ ΐδοΰ τό παράδοξον, έξηκολούθησεν 6 Λαμβέρτος, δστις 
«•/αν/ι ότι ηϋχαριστήθη έκ τής άποκοίσεως ταύτης. Έντος 
*ίς άμάξης ταύτης τών αδελφών Joliboeuf εύρίσκετο καί 
εργάτης τις, δστις είχε τήν θετικότητα δτι ήθελε λάβει ά- 
φευκτως τό χρυσούν νομισματόσημον, τό όποιον ύπεσχέθησαν 
τό έτος τούτο εις πάντα καλόν αγρονόμον, δστις ήθελε παχύνει 
ύ..ερφυώς πτηνά.

Ειχεν έπι των γονάτων του όρνιθα, όρνιθα ήτις εί/ε βάρος 
τουλάχιστον οκτώ λιβρών. Προς τά δεξιά εύρίσκετο άλλος τις, 
κρεοπώλης τις, συμπεραίνω, όστις ώδήγει εις τάς γεωργικάς 
συνελεύσεις κύνα κολοσσαϊον έκ τοΰ πλέον φοβερού είδους, λαμ- 

μιγάδα τό γένος. Τό αριστούργημα τούτο 
ε ε̂ικνυο,ν ό όντας δυναμένους νά καταφάγωσιν ολόκληρον τήν 
«ςε-αστικήν επιτροπήν. Τό παν είχε καλώς έως έδώ. ! .  »

°  τούτο τής διηγήσεως του, έθεσε
t «χανικώς ττ,ν έπιστολήν εις τά θυλάκων του, ή δέ κυρία Λαμ- 

*ν>"νευσεν έκ βάθους καρδίας" άνέλαβεν ελπίδα τινά 
u  ουσα να̂  εςαλειφΟγί ή φοβερά αΰτη επιστολή. Οποία ελπίς !

« Αλλά σχεδόν κατά τήν αυτήν στιγμήν καθ’ ·?,ν καί έγώ, 
,ν-ολουθησεν ό Ααμβέρτος, όστις ένόμιζεν ότι έπρεπε νά δώση 

ζυ-ό- τ  ά^ ίβεΐαν είς τούί *°γους του, όσω ή σύ-
σχεδόν )câ “''VET!) 0Tt T0V ^ 0υε ι<Λετά όλιΥοτέΡαί  προσοχής’ 
άμαξαν ^  ^  έγώ, άνέβη εις τήν

έκράτει τήν όρνιθα κ α ίΤ '  ^
έχ τηΓί *-1* ' » <3τΐς ητ° βαναυσός τις, άλλα βάναυσος

ρι? του Ό -  .' y W  V των σωδηρόν κειμένων πέ-
 «. V* πεΡιΤΡα?? ύπό τοΰ Κ. Buffon.

•! ε μιλεΐ τώο* περί ορνίθων καί περί τού Κ. Buffon?*

ΚΡΑΤΩ. 4 9 7
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ειπεν ή κυρία Λαμβέρτου ΛαΟ’ έαυτήν, ήτις έν τώ μέσω βασά
νων τούτων ήσφαλίζετο τρόπον τινά μή βλέπων τήν έπιστολήν 
εις τάς χεϊρας τοϋ συζύγου της.

«Επαναλαμβάνω, ειπεν ό Λαμβέρτος, ούτος έκρυπτέ τ ι Οπό 
το έξ ερίου πλατύ έπανωφόρειόν του.— 'Υπάγεις καί σϋ εις τάς 
γεωργικάς συνελεύσεις ; τόν ήρώτησέ τις ύπομειδιών βλακω- 
δώς. —  Μά τήν πίστιν μου! άπεκρίθη εκείνος, καί άν δέν η να1 
παρά £ν μόνον νομισματόσνιμον χρυσούν, καί μεγάλο σάν τό 
φεγγάρι, έγώ βεβαίως Οά τά ε^ω ! —  ’Εφεύρες λοιπόν άντιφάρ- 
μακον τ ις  άσΟενείας της αμπέλου ;—  Έφεϋρον κάτι καλλήτε- 
ρον ! —  Τί λοιπόν ; —  Λί άλώπεκες εις τό έξής δέν Οά τρώ
γουν οΰτε ορνίθια, ούτε κούρκους, ούτε πετεινούς, οΰτ» όρνιθας. 
—  Λεν τό πιστεύω! —  Είναι καθώς σάς λέγω’ εις τό έξής . . . 
— Μάς τό είπες ήδη- μάθε μας λοιπόν ταχέως τήν άνακάλύψίν 
σου. —  Άνεκάλυψα χόρτον τι τό όποιον αποκοιμίζει τάς άλώ- 
πεκας, ώς έάν τάς εΐ/ον νανουρίσει αί τροφοί των.Μόλις γευθώσιν 
ές αύτοϋ, χασμώνται καί αρχίζουν νά ρέγχωσι. Λεν είναι ανάγκη 
παρά νά περιτριγυρίσ·/) τις τό όρνιθοτροφεΐον μέ τό χόρτον 
τοϋτο, καί ή ΰπόθεσις έτελείωσεν. Τδού τό χόρτον, προσέθεσεν 
δεικνύων δράγμα φύλλων, καί ιδού ή άλώπνιξ. » Καί έδειξε-) 
άλώπεκα, αληθή άλώπεκα, κεκρυμμένην υπό τά έπανωφόρειόν 
του’ φωνή γενικοϋ θαυμασμού ήκούσθη εις τήν θέαν ταύτην. 
Άλώπτιζ έντός άμάςης ! Πάς τις συνεστέλλετο, έγείρετο, άπε- 
μακρύνετο μετά φόβου, πλήϊ τοϋ κυνός τοϋ έκ μιγάδος γένους, 
δστις ώδηγεΐτο εις τάς γεωργικάς συνελεύσεις’ όρμά μέ στόμα 
ανοικτόν κατά τής άλώπεκος- αύτη δέ δέν Οά είχε βεβαίως φά- 
γει αρκετόν έκ τοϋ χόρτου της, διότι άνίσταται καί όρμά κατά 
τής ορνιθος καί προσπαθεί νά τήν πνίξν), ένώ ό κύων έκ μέρους 
του, προσπαθεί νά πνίξνι τήν άλώπεκα. Συλλογίσθητι έάν ή 
άμαξα έτινάζετο. Τ11το σάλος πλοίου. ΊΙτο κάτι περισσότερον 
άπό σάλος ! ΊΙτο . . . Πώς νά σοί δώσω ιδέαν ακόμη άκριβε- 
στέραν τοϋ φρικώδους εκείνου κουνήματος ;»

ΚΡΑΤΩ. 1 9 9

Άφοϋ έσκέφθη όλίγα δευτερόλεπτα, πώς νά δώση εις τήν 
σύζυγόν του ιδέαν τοϋ κουνήματος τής άμάξης, ό Λαμβέρτος, 
περιχαρής αίφνης έκραξε.

“Τοϋτο είναι!»
Ταχέως έχωσε τήν yeXsx έντός τοϋ θυλακίου του, καί εξέ

βαλε τήν έπιστολήν, ήν είχε θέσει έν αύτω άπερισκέπτως πρό 
ολίγων λεπτών.

Ό τρόμος τής κυρίας Λαμβέρτου επανήλθε μετά τών λοιπών 
άλλων θλίψεων.

'Ο Λαμβέρτος ήνέωξε μετά ζωηρότητος τήν έπιστολήν, τήν 
έξήπλωσε μεταξύ τών χειρών του, καί κρατών αυτήν όριζον- 
τίως, μετά ταϋτα δέ στρέφων αύτήν ποτέ μέν πρός τά δεξιά 
ποτέ δέ πρός τά αριστερά, ειπεν-

«Ιδού! παρατήρησε! έπηγέναμεν ποτέ μέν ούτως, ποτέ 
δέ ούτως . . . »

Ο φόοος ύπήρξεν εις τήν κυρίαν Λαμβέρτου ανώτερος πάσης 
τής ανθρώπινης φρονησεως. Εξέβαλε φωνήν, βληθείσαν κατά 
πρώτον φρενητικώς, τελειωσασαν δε ήσυ^ότερον, καί σβεσθεΐσαν 
μάλλον έντος τοϋ προσβληθεντος ΰτζο φρίκης λάρυγγός της ή 
τελειώσασαν.

« Λ ! Θεέ μου, θά τήν άναγνώση !
Βεοαιωσου, τή ειπεν ό Λαμβέρτος, δστις μόνον τό πρώτον 

μέρος τής φωνής ειχεν ακούσει, βεβαιώσου, άνετράπημεν, άλλά 
τοσον ευτυχώς, ώστε ήδυνήθην νά έξέλθω σώος καί αβλαβής 
έκ μιάς θυρίδος τής άπιστεύτου ταύτης άμάξης. Άλλά, εύρεθείς 
ορθιος, άπεποιήθην, ώς συμπεραίνεις, νά υπάγω εις τό Φονται- 
νεβλώ όμοϋ μέ δλην έκείνην τήν φυσικήν ιστορίαν. Έπέστρεψα 
ταχέως έδω, άγνοών, τό όμολογώ, έάν ή άλώπηξ κατεβρόχθισε 
τήν όρνιθα, έάν ό κύων έφαγε τήν άλώπεκα, έάν έφαγώθησαν 
καί οί τρεις, η έάν τέλος έφαγαν τούς οδοιπόρους, άλλά προτιθέ- 
μενος σπουδαίως νά ζητήσω έγώ αυτός αμοιβήν παρά τών γεωρ
γικών συνελεύσεων, διότι έξήλθον ζών έκ τοϋ θηριοτροφείου τού
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του. Έλοtrrov ! τ ί λέγει; τώρα διά το συμέεβτ,κός μου ; ήρώ- 
τησεν ό Λαμβέρτος έγγίζων ακροθιγώς μέ την έπιστολήν το 
κατασταθέν άγνώριστον πρόσωπον της συζύγου του.

—  Λέγω δτιήπατώμην. Τωόντι, ούδεν σταγών ϋδατος έπεσε 
καθ’ δλην τήν εσπέραν.»

Ό Λαμβέρτος όπισθοδρόμησεν άπό έκπληςιν εις την άπό- 
κρισιν ταύτην, η τις εις ούδέν άπεκρίνετο, καί η τις ΰπινιττετο 
άντικείμενον δλως άσ«νάρτητον, περί ού είχεν ομιλήσει πρό ένος 
τετάρτου ή σύζυγός του.

« Ά ! τί σημαίνει τοϋτο! έκραςεν ό Λαμβέρτος.
—  Τί λοιπόν ;
—  Πώς, σέ ερωτώ . . . καί μοί αποκρίνεσαι . . . Ά  ! αληθώς, 

τοϋτο είναι πολύ, είναι τέλος παρά πολύ.
—  Τί είναι παρά πολύ ;
—  Ά λλ ’ έκεινο τό όποιον μοί λέγεις τώρα, άλλά παν ότι 

μοί είπες από της επανόδου μου εις Ψρομομβίλλην. Βεβαίως,ν 
πρέπει νά σοί συνέβη έκτακτόν τι.

—  Σέ βεβαιώ, δτι δέν συνέβη τίποτε . . .

—  Κά'τι τό όποιον δέν θέλεις νά μοί τό είπτ,ς.
—  Σας υπόσχομαι, δτι δέν έχω νά σάς εΐπω τι, δτι ούδεν

συνέβη κατά τό διάστημα της απουσίας σας.
—  Είναι αδύνατον !
—  Σάς ορκίζομαι . . . .
—  Είναι αδύνατον, σοί λέγω.
—  Ά λλά καί πάλιν . . .
—  Καί πάλιν δέν είναι δυνατόν. Είσαι ώχρά ! ίδέ πόσον

είσαι ώ/ρά. »
Έθεσε ζωηρώς τήν κυρίαν Λαμβέρτου υπό τήν λάμψιν τοϋ 

φανού.
« Τρέμεις !
—  Ό τρόπος, μέ τόν όποιον μέ έζετάζετε. . . .
—  Είσαι παγωμένη ! . . . ί·)έλω νά μάθω . . . ΙΙοϋ είναι
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ή Άδελαΐς ; . . . Εις αυτήν μήπως συνέβη δυστύχημά τ ι ;
—  Αέν συνέβη τίποτε εις τήν Αδελαϊδα . . . Ήσυχασατε !
—  ΙΙοϋ είναι ό Γεράρδος ;
—  Ά λλ ’ δχι μακράν άπό έδώ . . . Λέν ήςεύρω. . . Οελετε ;.. 

Άλλά, σάς ορκίζομαι . .  . ούδέν δυστύχημα . . . ούτε εις τόν 
Γεράρδον ούτε εις τήν Άδελαίδα . . . Ά λλά δέν με πιστεύετε 
. . .  διά νά σάς πείσω . . . Τί δυστύχημα ; . . .  τ ί κακόν ; .  . . 
θέλετε νά τοϋ; φωνάξω ; θά σημάνω τόν κώδωνα . . . Οα έλ
θουν . .  . καί θά ϊδητε . . . »

Ή κυρία Λαμβέρτου εΐ/εν εΐσέτι αρκετήν δύναμιν διά νά 
τρέςνι πρός τόν στύλον τοϋ κώδωνος. "Έμελλε νά έγγίση τόν 
δακτύλιον αύτοϋ, δτε έφώναςεν-

«’Α ! ίδοΰ αυτοί.»
Ό Λαμβέρτος έπανήλθεν έκ τής ταραχής του.
«"Ελθετε, έλθετε λοιπόν !» είπεν ή κυρία Λαμβέρτου, μετά 

τής ολίγης φωνής, ή'τις τή έναπελείπετο εΐσέτι, εις τήν Άδε
λαίδα καί εί; τόν Γεράρδον, οϊτινες έδιπλασίασαν τό βήμά των 
διά νά φθάσωσι ταχύτερον εις τόν κύκλον τών Πασχαλεών. 
«’'Ελθετε! σας ικετεύω.»

Ή Άδελαΐς άσΟμένουσα ήρώτησε’
«Τί τρέχει, άλλά τ ί τρέχει ;
—  Ιδού ήμεΐς, άλλ’ ίδοΰ ήμεϊς, έλεγεν ό Γεράρδος.
Ή κυρία Λαμβέρτου σύρουσα τήν θυγατέρα της προς τόν 

σύζυγόν της, τώ είπεν"
«Ιδού ή Άδελαις. Άδελαίς, ό πατήρ σου έφοβεΐτο. . .
II Αόελαίς έβεβαίωνεν ήδη τόν πατέρα της.
«Μάς ειπον οτι επανήλθατε, καί έτρέχαμεν, ό Κ. Γεράρδος 

καί έγω, διά νά μάθωμεν ποιον αίτιον σάς ήνάγκασε νά έπι- 
στρέψητε τόσο ταχέως εις Φρομομβίλλην.

Θά μάθετε τα παντα. Άλλά δέν εχω καιρόν ν’ apyίσιο 
πάλιν τήν ιστορίαν τοϋ ναυαγίου μου.

—· Τοϋ ναυαγίου σας ; *Ώ ! Θεέ μου !
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—  Αστειεύομαι. Άλλως, άφοΰ εϊ*.*αι έδώ, έπρεπε νά -ήβθε 
Ασφαλισμένοι. Θέλω νά επιταχύνω νά γίντ, έκεϊνο τό όποιον 
έπρεπε νά διατάξω πρότερον.

—  Τί λοιπόν, πάτερ μου ;
—  Ο Λουδοβίκος θα έπισάς·/] τήν φορβάδα, διότι θά υπάγω 

εις τό Φονταινεβλώ έφιππος.»
*Η Άδελαις ανέκραξε πάλιν'
« Οχι, πατερ μου, ό χ ι! ’Ήλθατε, σας κρατοΰμεν' Οά άναχω- 

ρτ,στιτε αΰριον.
Γωόντι, ειπεν ό Γεράρδος, όλίγας ώρας πρότερον, η όλί- 

γας ύστερον . . . .
Μαλιστα, όλιγας ώρας ύστερον, όλίγας πρότερον, λαμπρέ 

μου πάτερ.
A ! μέ συγχωρεΐτε . . . Ύπεσχέθην εις τόν Οεϊόν μου, 

ύπεσχεθην εις τόν συμβολαιογράφον . .  .
Θα μείνετε, πάτερ μου, θά μείνετε.
Φιλε μου, ειπεν ή κυρία Λαμβέρτου, επειδή σέ παοακα- 

λοΰμεν πάντες.
Γό Φονταινεβλώ, τό ήξεύρω, θά ήναι αυριον ά'νω κάτω 

με τας γεωργικας συνελεύσεις. Δέν θά γίνωνται υποθέσεις. . .
—  Ά λ λ ’ άναμφιβόλως !

Ά λλ' άναμφιβόλως, ειπεν ή Άδελαις μετά τόν Γεράρδον.
—  Όμως . . . προσέθεσεν εϊσέτι ό Λαυ.βέοτος.
—  "Όχι, κύριε !
—  ’Εάν περιμένωμαι, μόλον τοϋτο . . .

Οχι, κύριε, δέ θά άναχωοήσητε.
Αλλ , Άδελαις μου, συλλογίσου . . .

Δεν θα άναχωρησητε ! Είναι ωραίος καιρός’ θεία έσπέρα!
σάς παιςωμεν μουσικήν μέχρι τής ένδεκάτης ώρας ύ~ό τά 

ώραϊα ταΰτα δένδρα.
—  Δαιμόνιον ! θελκτικόν δαιμονάκι!
—  Οά φέβωσιν εδώ τό κλειδοκύμβαλόν μου !
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Ή Άδελαις έρριψε τούς βραχίονας της Οωπευτικώς περι τόν 
τράχηλον τοΰ πατρός της.

—  Θά ίδήτε ! Οά ημαι έκπληκτικώς έρασμία.
—  "Ομως, σκέφθητι καλώς ακόμη, τέκνον μου.
—  Άποφασιστικώς μένετε, τούτο έρρέθη.
—  'Υπό έναν όρον . . . .
—  Δεν ύπάοχει όρος. Κάτω τόν έπενδύτην τούτον.
'Η Άδελαις ένώσασα ταχέως τήν πραςιν πρός τόν λόγον, ά- 

φγρεσε τόν έπενδύττ,ν τοΰ πατρός της.
(ί Σκεφθήτε όμως . . . . «
ΆφαιρεθεΙς ό έπενδύτης έτέθη εις τού; κατωτέρους κλάδους 

δένδρου τινός, όπου καί έμεινεν.
« Κάτω τόν ελεεινόν τούτον πί λον !»
'Ο πίλος έρρίφθη μακράν ώ; καί ό έπενδύτης.
« Άφήσατέ με νά εκβάλλω τά χειρόκτια ταΰτα! » 
Προσπαθούσα δέ νά έκβάλλγ) τό χειρόκτιον τής δεξιάς χειρος 

τού Λαμβέρτου, ή Άδελαις παρετήρησέ τι. Τούτο ητον ή επι
στολή. Ταύτην δε λαβοΰσα είπε'

« Παράδοξον ! τί έχετε λοι-όν έκεϊ ; »
'II Άδελαις είνέωξε ζωηρώς τήν επιστολήν, ήν ήρχισε νά άνα- 

γινώσκγι μετά τοΰ συνήθους ταραχώδους τόνου των μαθητρειών, 
κατά τόν καιρόν τής άναπαύσεως.

Άνέγνωτε λοιπόν «Αξιολάτρευτος μου φίλη, μοί έλέγετε τήν 
πρωίαν δτι . . . . »

'II κυρία Λαμβέρτου άφνίρεσε τόσο ταχέως τήν επιστολήν έκ 
των χειρών τής Άδελαίδος, ώστε ό Λαμβέρτος, τεθορυβημένο; 
καί κατα-επληγμένος ύπό τοΰ κινήματος τούτου τοΰ τόσο τα
χέως όσον ή λάμψις φλογός έπί πλακός κατειργασμένου χάλυβας 
δέν έννόησεν αρκούντως εάν ή Άδελαις είχε διακόψει αϊφνιδίως 
τήν άνάγνωσίν της, η έάν ή μήτηρ της τήν είχεν έμπουισει 
νά έξακολουΟήση.

Ά λλ ’ ό Λαμβέρτος είχε λάβει συγχρόνως τήν χειρ» τής συ-
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ζυγου του, καί άρήρεσεν αύτός ό ίδιος τήν επιστολήν. Άνέγνω- 
σε δέ παρευθύς· «Αξιολάτρευτος μου φίλη, μοί έλέγετε τήν 
«πρωίαν, δτι θά άναχωρήσν] την εσπέραν ταύτην κατά την όγ- 
«δοην ώραν διά Φονταινεβλώ, καί ότι θά είσθε εις τήν μικράν 
«θύραν του δάσους. Ούχί, ποτέ δέν έπεκαλέσθην τόσο ζωηρώς 
«μεθ ό'λης τής ψυχικής μου δυνάμεως τήν ώραν ταύτην τοϋ 
έρωτος» Ο Λαμβέρτος άνεφώνησεν' «Ήτιμάσθην», λαβών δ’ έκ 
τοϋ θυλακίου του πιστόλιον έσκόπευσε τήν σύζυγόν του.

JI Αδελαΐς ΰπήρςε ταχύτερα τοϋ παράφρονος δακτύλου, 
όστις ήγγιζεν ήδη τό σκάνδαλον.

« ΓΙάτερ μου ! έφώνησεν αΰτη καλύπτουσα τήν μητέρα της 
δια τοϋ σώματος της, πάτερ μου ! έμέ πρέπει νά φονεύσητε ! . . .  
II επιστολή αύτη . . . .  πρός έμέ έγράφη. »

Και ελειποθυμησε μεταξύ των βραχιόνων τής μη Γρός τη ς.

Ο Λαμβέρτος, αφησας /χ ττεση έκ τών χειρών του τό πιστό- 
λιον, ειπεν, ώς έάν ειχε δεχθή αύτός κατά πρόσωπον ό'λην τήν 
φλεγομενην πυρίτιδα καί τήν μολυβδίνην σφαίραν.

« Ιΐρός τήν θυγατέρα μου έγράφη ! πρός αύτήν ! »
(ακολουθεί).

0 Λ\Β1>ίίΙΙ0Σ [ \  ΜΕΣΟ Τ ΙΙΪ ΠΛΑΣΕΩΣ.
Έ κ τοϋ ΓαΛ.Ιιχοΰ.

Οτε ό Θεός μετά τήν πλάσιν άπάντων τών έπί γής όντων, 
έ,,λασ» τελευταΐον τον άνθρωπον καί ϊθηκεν αύτόν έπί τής γής 
γυμνόν καί άοπλον, τά τελευταΐον τοϋτο πλάσμα, 8 έμελλε ν’ 
αρς/1 αύτ?ίς, δεν διεκρινετο τών λοιπών εμψύχων οντων ΰπ’ 
ούδεμιάς ένδειςεως τοϋ μέλλοντος αΰτοϋ μεγαλείου. Δέν ήδύ- 
νατο νά διάσχιση τά βάθη των ύδάτων, ούδέ νά διέλθνι όομητι- 
κώς τους άερας, ούδε ν άποφύγγ], καθώς τό άκαρι, διά τής μικρό- 
• Ίτος αΰτοϋ, τάς προσβολάς τών άγριων ζώων, νά άρπάσν] τήν 

λείαν ώς ή άλώπης, νά φύγ·/) ώς ή δορκάς, νά ύπεοπηδήση τά έλη, 
τάς άποκρήμνους φάραγγας, τρέχον ώς ό σκίουρος, από κλάδου
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εις κλάδον, άπό δάσους εις δάσος, άπό ηπείρου εις ήπειρον.
Τό ανθρώπινον γένος άνευ μέσων προφυλάξεως άπο τοϋ καύμα

τος τής μεσημβρίας, καί τοϋ ψύχους τής άρκτου, έκτεθειμένον είς 
όλους τούς κινδύνους καί τάς δυστυχίας, έφαινετο ριφθεν επί 
τής γής, ύπό σκληράς ιδιοτροπίας τής τύχης, όπως άπολεσθή 
παρευθΰς καί καταβροχθισθή υπό τών πεοικυκλουντων αύτό 
συμφορών. Έάν τά λοιπά πλάσματα είχον τότε γλώσσαν, ήθε
λαν είπεϊ.

«Ποιον είναι τό εύτελές τοϋτον ον, τοϋ οποίου το ατριχον 
«δέρμα θέλει κατακαεϊ υπό τών πρώτων άκτίνων τοϋ ήλίου 
»καί διαβραχεΐ ύπό τής δρόσου τής νυκτός, καί διαρραγεΐ ύπό τών 
«παγετών. Τό στόμα του δύναται μόλις νά διασχίζη τά μέλη 
«καταβληθέντων ήδη εχθρών. Ή χείρ του στερείται οπλών, *να, 
«δράξασα τούτους ζώντας, κατασπαράξτι. Ό ποϋς του, γυμνός 
»ώς καί τά λοιπά μέλη του, άδυνκτει να υπεράσπιση, και σχεδόν 
«νά υποστήριξή αύτόν. Χάλιξ τις καί άκανθα μικρά δύναται 
«νά τόν αίματώση" ό οφθαλμός αύτοϋ βλεπει ϊσως είς άπωτα- 
«τας αποστάσεις, ένεκα τής θέσεως, άνευ όμως ειδικής τίνος 
«προσπαθείας αδυνατεί νά παρατ/ιρή τά προ τών ποδών του, 
»καί ένί λόγω, είναι άτελής τις λαμπάς, ήτις άνάπτει μέν 
«έκ τοϋ πυρός τού ήλίου, σβέννυται δέ τούτου έκλιπόντος, 
«άπολλυμένη έν τή σκοτία, ένθα πολλάκις τό φώς ωφέλιμον. 
»'Η μακρά αΰτοϋ κόμη, ούτε ένδυμα, ούτε αμυντικόν όπλαν 
«είναι, άλλά μάλλον ούτος ό ολέθριο: κοσμος έμποδιον, καί 
))παγίς ?,ν φέρει μεθ’ έαυτοϋ, και έν ϊι θελει έμπέσει άναμφι- 
«βόλως, καταδιωκόμενον ύπό δάση,.

«Κατατρυχόμενον δέ ΰπό τής πεί>ης, ΰπό τών ύετών, ΰφ 
«ήυ.ών αυτών, παία ήθελεν είσθαι ή τροφή του ; ΙΙοϋ ήθελε 
«ζητήσει καταφύγιον ·, Έάν έπειράτο νά κόψτι καρπόν τινα έκ 
«τίνος δένδρου ή νά μεταχ_ϊΐρισθ·?ι ως ασυλον τους κλάδους αυ- 
»τοϋ, πώ; ήθελαν έναγκαλίσει τά τρυφερά αΰτοϋ μελη τόν 
«τραχΰν καί μέγαν κορμόν : Το σώμα του ήθελεν έξαντληθή έκ
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«τοΰ ύδρώτος καί τοΰ αίματος έν τΫ) εργασία ταύτγ), ητι$ 
»λίαν εύχερης ήμϊν είναι. Οί πόδες του δέν δύνανται νά 
»προσκολληθώσιν, ένώ υπνώττει, καθώς οί τοΰ πτηνού έπί 
»τών Οπό των άνεμων κλονουμένων κλάδων. Δέν θά ήδύνατο 
»να άναπαυθΐ) ήσυχως’ καί ό άετός ό άνακαλύπτων αύτό έν 
»τοϊς φυλλωμχσι, θατό κατεσπάραττε διά των ισχυρών του όνύ- 
»χων ή άρκτος Οά άνέβαινε μέχρι τής κορυφής τοΰ δένδρου ινα 
»το καταοροχθισνι ό έλέφας Οά το προσέβαλλε διά τής προβο- 
»σκιδός του' ό δέ δφις, ού ήθελε ταράξει τήν φωλεάν, θά συ- 
«νεθλιβεν αΰτο περιζωννύων διά τοΰ σχοινοειδοϋ; σώματός του 
Λμετά τοΰ φιλοξενοΰντος δένδρου.

« Εάν δέ ΫίΟελε νά φύγη υπό τά ΰδατα, ούδ’ έκεϊ -γόνατο 
»να ζνίσγι ή εάν ήθελε διερχόμενον ταΰτα, νά ζήτηση άσυλον 
»είς έτερας χώρας δέν -γόνατο· διότι ή χελιδών υπερπηδά ά»αμ- 
Λφιβόλως τόν ’Ωκεανόν, ή άλκυών κατοικεί έπί τών κυμάτων, 
»κ*ί άπειρα έντομα διασταυροΰσι ταΰτα διά τής πορείας των- 
»αύτό όμως νιΟελεν άπολεσθή, όργυιάς τινας άπό τής παραλίας 
»μακρύνόμενον, καί μάλιστα έάν τά θαλάσσια θηρία έβλεπον 
«αυτό είσβάλλον εις τάς κτήσεις των. Τό βασίλειον τών ύδά- 
»των καί τών άέρων έξ ίσου είναι απρόσιτον αύτώ, καί έπί 
λ τοΰ προσώπου τής γής, άνεπαρκές εις ύπεράσπισιν ώς καί εις 
«προσβολήν, άναςιον νά θρέψη καί νά προστατεύσει εαυτόν, καί 
«ασθενές παίγνιον τοΰ άσθενεστέρου ήμών ον, δέν θά έγεννάτο

διά νά ύποφέρϊ) καί νά άποθνήσκη.»
°  ®εός όμως ειπεν εις τόν άνθρωπον. «ΑύξήνΟητι καί πλη- 

«θύνθητι ! Πλνίρωσον τήν γήν, ύπόταξον αύτήν ! Ιίασιλευσον 
»έπί τών ιχθύων τής θαλάσσης, καί έπί τών πετεινών τοΰ ού- 
»ρανοΰ, καί έφ’ όλων τών έπί τής γ ή ς όντων !*

Μετά τους λόγους τούτους, παρήλθε πολύς χρόνος, ότε τά 
ρωμαλαΐα, τα βλαπτικά, τά τρομερά πλάσματα έφευγον παν- 
ταχόσε. Τό δέ ασθενές καί γυμνόν, Ιμαθε νά καταδιώκν), νά 
προφΟάνη καί νά δαμάζη τά όρνεα τών άέρων καί τά Or.-i*
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τών θαλασσών. Φίλος άφοσιωμένος, σκοπός άγρυπνος, ό κύων 
έφύλαττε αύτό, καί έθυσίαζε την έαυτοΰ ζωήν υπέρ τής ζωής 
αύτοΰ. Ή τίγρις τό ένέδυε διά τοΰ δέρματός της. Η καμηλος, 
ό ταΰρος, ό έλέφας, ό ονος, δαμασθέντα συνέστησαν περι αυτυ 
είδος τι κοινωνίας αιχμαλώτου, καί πβρεΐχον τάς έαυτών δυ
νάμεις έναμίλλως πρός υπηρεσίαν αύτοΰ.

Έν γένει δέ άπασα ή ζώσα φύσις, έφαίνετο, ώς σύνολον τε
χνιτών, προσπαΟούντων νά έξομαλύνωσι τά πρό αύτοΰ έμπόδια, 
νά συντομεύσωσι τάς αποστάσεις, καί νά ζητώσι δι’ αυτό έπι 
τοΰ προσώπου τής γης, πλούτη καί απολαύσεις άειποτε νεας. 
Ή κάμηλος, ό ίππος μετέφερον, κατά τήν επιθυμίαν του, τά 
βαρύτερα φορτία άπό τόπου εις τόπον" ό χαλυψ παρεσχεν αύτω 
τόν σπινθήρα, όπλον άμυντικόν κατά τοΰ χειμώνος καί τοΰ 
σκότους τής νυκτός’ έποίησεν άντί τών άπεοάντων δασών γο
νίμους πεδιάδας, έμαλάκυνε τόν σίδηρον καί τόν χρυσόν, και 
μετέβαλε τά μέταλλα, άποσπάσας αύτά άπό τών σπλάγχων 
τής γής άκατέργαστα καί άνωφελή, εις πελέκεις, εις ξίφτί, εις 
άροτρα, καί βραδύτερον εις πολύτιμα νομίσματα. 'H έλάτη 
κατεβιβάσΟη έν τ?, φωνη του έκ τοΰ ύψους τών όρεων, έπί τής 
έπιφάνειας τής θαλάσσης, καί κατακτώσα υπό αισίους οιωνούς 
τόν πόντον, καί σχηματίζουσα έπί τών κυμάτων κινητάς γεφύ- 
ρας, προσήγγισε παν ο,τι ό Θεός είχε διαχωρίσει, τάς χώρας, 
τάς φυλάς, τά φυτά, τούς διαφόρους θησαυρούς. 'Ιστός καί £ν 
πηδάλ.ιον, τώ έξήρκεσαν ϊνα θεσνι εις συγκοινωνίαν όλας τάς χώ
ρας τής οικουμένης.

Τριάκοντα όμως αιώνες κατά πάσαν πιθανότητα παρήλθον, 
ϊνα άπαρτισΟώσιν αί τεράστιαι αύται μεταβολαί. '11 Εύρωπη, 
ή Άσία καί ή ’Αφρική ήρίθμουν έπί τών κοινών αύτών συνόρων, 
εύρυχώρους καί άνΟηράς αυτοκρατορίας. '11 άνθρώπινος φυγή 
πρότερον πλανωμένη καί βάναυσος, άνήγειρε νΰν τάς πυραμί
δάς, ϊνα ένΟέση τό σκήνος της, παρήγαγε τήν Ίλιάοα, καί έπί- 
στευσε τω Θεώ. Λ· Μ.

-· '< ’■■«· ; θ :-it——
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Π Ε Ρ Ι ΤΗΣ 

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ .

'II ιδέα τής μουσΜής άμα τ7, τοϋ ανθρώπου πλάσει ένεφύν» 
έν αΰτω, καί δέν έξετέλει μέν ό ίδιος μουσικούς ήχους κατ’ 

άρχάς, ήκουεν δμως τήν μουσικήν τής φύσεως, μουσικήν, ή; 
άπομίμησις είναι ή τεχνίτη. Άπομίμησις άτυχή;" διότι ή μου
σική της φύσεως έξεγήρει καί άνυψοΐ τήν ψυχήν υπέρ τά γήϊνα 
πρός τόν Πλάστην, μυριάκις περισσότερον τής τεχνιτής’ διότι 
ποία όρχείστρα, ό'σον πολυσύνδετος καί άν ύποτεθή,, δύναται 
νά παραγάγη έπί τής ψυχής ημών τά αποτέλεσμα εκείνο, τό 
όποιον παράγει δάσος μέγα ύπό τών δακτύλων τοϋ Αιόλου 
ψαυόμενον ;

'11 λέξις μονσιχ>\ παράγεται έκ τής λέξεω; j io v a a '  ή ώ; 
φρονοϋσι τινέ; έκ τοϋ Εβραϊκού μ ο ζ ά ρ ,  σημαίνοντος τέχνην. 
Δινιρεΐτο δέ είς οργανικήν καί είς φωνητικήν. Καί ποία μέν 
είναι αρχαιότερα είναι εΰκολον νά έννοήσωμεν' διότι ή οργανική 
μουσική έγένετο ό'ταν εύρέθη καί τό ό'ργανον δι’ ου έξετελεΐτο' 
ένώ ή φωνητική, γινομένη διά τής φωνής, ένυπκρχούσης τώ άν- 
θρώπω, ήδύνατο καί ύπό αΰτοϋ τού πρώτου άνθοώπου νά έκτε- 
λεσΟ·?ί.

‘ Ιίδη Οέλομεν εξετάσει μόνον τήν οργανικήν.
Καί τήν πρώτην μεν Οέσιν κατεϊχεν ή κ ιθ ά ρα  ή ή φ όρ^ ιγ ζ ,  ή; 

τήν έφεύρεσιν άποδίδουσι τώ ’Απόλλωνι, τώ καί διά τοϋτο κα* 
λουμενω φορμιγκτνί- καί έγείνετο μέν έξ οστράκου ^ελώνης, 
είχε δέχορδάς έκ λίνου- παρελθόντος δέ χρόνου, άντεκατεστά- 
Οησαν διά χορδών έξ εντέρων. Καί κατά πρώτον μέν είχε 
τρεις έζ ου καί τρί^οροός*  είτα δέ έπτά, έξ οδ t jt tu j^ op J o c  
ί) ίπ τ ά γ θ ο γ γ ο ς  ΐ) L itάγ.Ιω σσος. ΈκιΟάριζον δέ ή κοούοντες 
πλήκτρω, ή ψαύοντες δακτύλοις. Ί ΐ κιθάρα ή φόρμιγξ έφερε 
τό επίΟετον Άσιάς, ώ; έφευρεΟεϊσα είς πόλιν τινά τής \υδί>ς.
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Τά όργανον τοϋτο ώς πρός τάς yορδάς έλάμβανε συχνά πολ- 
λάς τροποποιήσεις.

Τήν δευτέραν Οέσιν κατεϊχεν ό αΰ.Ιόc, δστις δινίρεϊτο είς δύο 
είδη, είς εύθΰν καί είς πλάγιον. Τόν πρώτον έφεϋρεν ή ’Αθήνα, 
τόν δέ δεύτερον ό Πάν. Έγίνετο δέ ό αυλός έκ κοκκάλων δια
φόρων ζώων, καί έκ τοϋ φλυοϋ δένδρων τινών’ ένίοτε δέ καί έξ 
όστοϋ ελεφάντινου- άλλά τοϋτο σπανίως, ένεκα τής μεγάλης 
τιμή; του. Έκαλοϋντο αί φωναί τοϋ αΰλοϋ .Ιεπτχ.Ιέα ι, ώς ούσαι 
όξεϊαι.

'Π σ ύ ρ ίγ ζ  ητο είδος αΰλοϋ έπίσης, διαφέροντος δμως κατά 
τους ή/ους, διότι είχε βαρείς καί μεγαλοπρεπείς, διά καί ρ α -  
f iGpoj t o i  έκκαλοϋντο.

Ταϋτα τά τών 'Ελλήνων κύρια μουσικά όργανα. Οί δέ 
προπάτορες ήμών εδιδον μεγάλην άξίαν είς τήν μουσικήν, ήτις 
έφευρέΟη ύπό τών Θεών- ένόμιζον δτι συντείνει ού μόνον είς 
τήν ηθικήν τοϋ ανθρώπου μόρφωσιν, άλλ’ δτι καί φυσικώς όφε- 
λει αΰτον. ’Εγνώριζον δτι διά τής μουσικής διασκεδάζονται 
αί θλίψεις καί ή μελαγχολία ήμών. δτι πολλάκις μας κάμνει νά 
λησμονώμεν τούς μεγαλητέρους ηθικούς καί φυσικούς πόνους- καί 
δτι έξημερόνει τά ήθη. Ά λλ ’ ένόμιζον δτι παρωθεί τούς ανθρώ
πους στρός τήν τρυφήν’ διό άπέφευγον τήν τερπνήν μουσικήν, 
καί ήγάπων τήν μεγαλοπρεπή. "Οτε Τιμόθεος ό μουσικός, 
θαυμασθείς είς τάς Αθήνας, έπαιξε καί είς τήν Σπάρτην τήν 
ένδεκαχορδον φόρμιγκά του, οί έφοροι, άφοΰ τόν εξύβρισαν, τόν 
ήναγκασαν ν άφαιρέσνι τρεις χορδάς, ίνα μή εκθηλύνει τόν λαόν.

 ̂ ’Εντούτοις καί έβραβεύοντο οί μουσικοί καί άλλαςπολλάς άμοι- 
βάς άπελαμβανον, καί ώς θειον δώρον ένόμιζετο αϋτη. Ό δέ 
Πλατών παροτρύνει τους πατέρας νά διδάσκοισι τά τέκνα αυτών 
μουσικήν, καί προτρέπει πάντας εϊ; πασαν ήλικίαν νά ψάλλωσιν 
έν τοΐ; συμποσίοις. Όστις δέ ούτε ψάλλει ούτε παίζει θεωρεί
ται ΰπ’ αΰτοϋ ώς μή τυχών ανατροφής. ρ j|
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TO NEON ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ.

Έχ. τον  Γ α.Ι.Ιιχοΰ.

Οί Κινέζοι έορτάζουσι μετά μεγίστης λαμπρότητας την 
επάνοδον τής π ρω τοχ ρ ο ν ιά ς . Ό πρώτος μην τοΰ Κινέζικου 
έτους, όστις άρ/εται περί τά μέσα τοΰ αθ’ ήμας Φεβρουάριου, 
ονομάζεται Ύ ά τ -T o v t t .  Μόλις ουτος προσεγγίζει, δτε πάντες, 
πτωχοί καί πλούσιοι, έγκαταλείπουσι τα έργα των, δ,.ως μ Λ 
διανοούνται περί άλλου τινός, είμή πώς νά συχνάζωσιν εις τους 
ναούς καί πώς νά εύωχώνται. 'Υποτίθεται ότι παντα τα έκ- 
κρεμή έργα πρέπει νά ώσιν διηυθετημένα έκ συμφώνου καί κατά 
την εύχαρίστησιν τών ενδιαφερομένων μερών την παραμονήν τοΰ 
νέου έτους. Κατά την εποχήν ταύτην ή ισχύς τών Μανδαρίνων 
μένει μετέωρος έπί τινας ημέρας- τούτο δέ έπιφέρει ενίοτε 
συγχύσεις ένεκα τής ισχύος, ην εχουσι τοτε οι ιδιώτ&ι να κανονι- 
ζωσι τάς λογοδοσίας των καί τάς υποθέσεις των συμφώνως πράς 
τά άρ/αΐα έθιμα. Τό αποτέλεσμα είναι συνήθως έπίσης δυσά- 
ρ j  φ τ  ο ν δια τον οφειλετην ως και δια τον όανειστ^ν, αλλα *.αν 
τοτε ήττον οχληρόν η η μεσολαοησις τής όικαιοσυνης.

l o o r - N l r  είναι τό δοθέν όνομα εϊς τάς λαμπρότητος τής 
κοώτης ημέρας τού έτους. "Αρχονται έν πρώτοις οϊκοδομούντες 
εϊς τήν γειτνίασιν τών ναών, μεγάλα έξ ϊνδοκαλάμων θέα
τρα, έπί τών οποίων πρέπει νά ύπάρχωσιν είκονισμένα δρά
ματα πρός τιμήν τής 0εοτητ3ς τού ναού. Εκαστη οίκια άγοραζει 
τότε φανούς νέους’ τεμαχιον χάρτου έουθρού τίθεται επι τ/ίς 
θύοας αύτής, η έπ’ έκείνης τών γωνιών της, όπου είσίτεθημενοι 
οί έφέστιοι θεοί’ τά έπιπλά άνανεούνται καί ή οικογένεια στο
λίζεται διά τών ώραιοτέρων αύτής ένδυμάτων. Τό τελευταΐον 
τούτο έθιμον είναι βποχρεωτικόν’ διότι ό Κινέζος πιστεύει δτι θά 
έδυστύχει καθ' όλον τό έτος, έάν δέν ίτο  καλώς ένδεδυμένος 
τήν πρώτην ήμέραν τού έτους’ ουτω μεταχειρίζεται παντας τους 
τρόπους κατά τάς δυνάμεις του διά. νά τήρηση τό έθιμον τούτο’
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ενίοτε δέ υπεξαιρεί τά ένδύματα, τά όποια δέν είναι εις κατά- 
στασιν ν’ άγοράση.

Μόλις είναι μεσονύκτιον, δτε εκπυρσοκροτήσεις άρ/ονται νά 
άκούωνται άπό τού ένός άκρου τής Κίνας μέχρι τού έτέρου’ 
προέρχονται δ’ έκ πυροτεχνημάτων, τά όποια έκαστος καίει 
διά νά γνωστοποίηση δτι αί υποθέσεις του είσίν αισίως περακο- 
μέναι. Προ τών οικιών τών μανδαρίνων, τά πυροτεχνήματα 
ταύτα είσί προσηλωμένα εις σειράν ερυθρών στηλίσκων, καί 
καίονται μετά δέκα λεπτά, άφού άρχίσωσι ν’ άκούωνται συνε
χώς εκπυρσοκροτήσεις. Χρήσις πυροτεχνημάτων γίνεται έν Κίνα 
καθ’ δλα τά είδη τών έορτών, δηλαδή εις γάμους, προσερχο- 
μένων φίλων κτλ. σκοπός δέ τούτου είναι νά καταστήσωσι τούς 
θεούς ευνοϊκούς.

Αί επισκέψεις τό νέον έτος είσίν έν χρήσει έν Κίνα ώς καί έν 
Ευρώπη. Έάν τύχη πλούσιος εκείνος, τόν όποιον υπάγει τις νά 
έπισκεφθη, τοιοΰτον είναι καί τό είδος τής υποδοχής αυτού’ 
κρατείται συνήθως εις μεγαν προθάλαμον νεωστί διακεκοσμημέ- 
νον, περιεστοιχισμένος υπό τών υπηρετών αύτοΰ, ένδεδυμένων 
ένδυματα νεα. Αί έδραι έχουν στιλβωθή έκ νέου καί είσί κεκα- 
λυμμέναι δι’ υφασμάτων ερυθρών. Θύρα διπλή ανοίγεται ϊνα 
είσέλθη ό ξένος, καί ό κύριος τής οικίας κάθηται έφ’ ένός σοφά 
εις γωνίαν τινά τής αιθούσης’ άλλ’ εγείρεται καί προχωρεί πράς 
τόν έρχόμενον, ένώ τά tams-tams* άντηχοΰσιν ύπό τά κτυπή
ματα τής δι’ έριούχου περιβεβλημένης ράβδου. Τότε οί δύο 
Κινέζοι κάμνουσι πλείστας υποκλίσεις καί προσρήσεις, αίτινες, 
έάν ό ξένος κατάγεται έξ εύγενών,διαρκούσι συνήθως δέκα λεπτά! 
Τρα,.ε,α έκ μαρμαρου καί τεθημενη πρά τής έδρας έκατέρου 
των φίλων περιέχει τό τέϊ’ ούτοι δέ πίνουσιν εις υγείαν άλλήλων’ 
συνδιαλέγονται μετά νέων τρόπων εύγενείας, καί άποχωροϋτι 
τέλος κραυγάζοντες παντί σθένει τάς ύπερβολικωτέρας προσρή- 
σεις. Αί έορταί τοΰ νέου έτους τών Κινέζων διαρκοΰσι δέκα

* V/-V ._ Οογανον των Ασιανών.
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ημέρας. 'II πρώτη ημέρα ονομάζεται Κ α ϋ -Τ ά τ  (ημέρα τών πτη
νών). 'II έορτή αυτη προώρισται πρός άνάμνησιν τοϋ δτι τά 
πτηνά είσί μία τών τροφών τοϋ άνθρύπου" άπέ^ουσι τοϋ κρέατος 
τήν ημέραν ταύτην, καί οί καθ’ υπερβολήν αυστηροί τά ήθη 
(les ridoris-tes) τηροΰσι πρός τούτοις αύστηράν νηστίαν ’Ιδιαί
τερον άλλόκοτον περιστασικόν τής εορτής ταύτης είναι ή 
έ'ςις b  εχουσιν οί Κινέζοι νά κρύπτωσι τά σάρωθρα καί 
ν’ άναρπάζωσι τούς κώδωνας, ώς οιωνούς κακών, (pOrte 
malheurs).

Ή Δευτέρα ημέρα ονομάζεται Κ ο ΰ -Τ ά τ  (ήμέρα τών κυνών). 
Οί Κινέζοι σέβονται τόσον τούς κύνας, λέγει περιγητής τις 
'Ρώσσος, ώστε εχουσιν έργάτας επιτετραμμένους τήν κατασκευήν 
νεκροκραββάτων διά τούς κύνας. Πιστεύουσιν ότι είς τών σοφών 
των έσωθη τοϋ θανάτου διά τίνος τών ζώων τούτων, τό όποιον 
κατέφαγε τόν δολοφόνον του' καί όμως μετ’ ίδιαζούσης άσυνε- 
πείας οί Κινέζοι τρώγουσι τό κρέας τοϋ ζώου τούτου.» 'II τρίτη 
ήμέρα ονομάζεται ΣΑ κ-Τ άτ (ήμέρα τών χοίρων), υπάρχει καί 
διά τήν έορτήν ταύτην αίτιον, ώς καί διά τήν προηγουμένην. 
Οί Κινέζοι τιμώσι τήν μνήμην ένό; τών ζο)ων τούτων, τό όποιον 
έσωσε, κατ’ αυτούς, πολύτιμον χειρόγραφον έκ τοϋ πυρός" άπέ- 
χουσιν επίσης τοϋ κρέατος τοϋ χοίρου κατά τήν ημέραν ταύτην" 
δσον διά τό έπίλοιπον τοϋ χρόνου τοϋτου είναι ό ίπ ί.Ι ο γ ο ς  παν
τός γεύματος τών Κινέζων.

'II τετάρτη ήμέρα ονομάζεται 'Ταόγγ-Τάτ (ήμέρα τοϋ προ
βάτων). Είναι άφιερωμένη είς τόν Πούν-Κβόν-Βάγκα ποιμένα, 
οσ.ις έζλ,σε πτωχός, μή τρεφομενος δι’ άλλου είμή διά λαχανι
κών, καί μή εχων δι’ ενδύματα άλλο τ ι είμή τούς φλοιούς τών 
δένδρων, άλλ οστις έδιδαξεν όλην τήν χώραν νά έσοδεύωσι τό 
μαλλιον τών προβάτων" ό ναός, όστις τώ είναι άφιερωμένος δέν 
άποδέχεται ώς προσφοράς είμή καρπούς, λαχανικά, ζαχαρικά 
καί οίνον.

Η πέμπτη ήμέρα ονομάζεται Ν ίΰ -Ύ άτ  (ήμέρα τών αγελάδων)"
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Έν τών ζώων τούτων έγαλούχησε νέον τ ι τέκνον, τοϋ όποιου 
οί γονείς εί^ον άπολεσθή, τό όποιον, γενόμενον μανδαρίνος, 
τώ άνήγειρα ναόν.

Ή εκτη ήμέρα ονομάζεται Μ ά -ν ά τ ,  αύτη είναι ή ήμέρα τών 
ίππων. Ί ΐ έορτή αύτη κατέστη, όπως έντυπώσγι είς τόν λαόν 
τήν ύχόληψιν τοϋ ώφελίμου τούτου τετραπόδου.

Νύν δέ περί τοϋ άνθρώπου, είς τόν όποιον είναι άφιερωμενη 
ή έβδομη ήμέρα" αύτη ονομάζεται ' T t r -  c a r  Ό Ιΐόν-τσό, όστις 
έδίδαξε τούς Κινέζους νά τρέφωνται μέ όρύζιον, σίτον καί κρέας, 
είναι ή θεότης τής ημέρας. Ναός υπάρχει άφιερομένος αΰτω. Α'* 
γινόμεναι τώ θεώ τούτω προσφοραί συνίστανται είς οίνον, ΰδωρ 
καί όσπρια. Αύτώ προσέτι είναι άφιερωμένη ή όγδόη ήμέρα, 
όνομαζομένη Κ ο -Ύ ά τ  (ήμέρα τών γεννημάτων). Ό Πόν-στό 
πρώτος έδίδαξε πώς δύναται τις νά χρησιμοποίηση τά γεννή
ματα καί νά τά καταστήσει τροφήν. Ό Πόν-τσό είναι ωσαύτως 
ή θεότης τής έννάτης ημέρας, καί όστις θέλει νά εΰτυχί) οφείλει 
νά σπεύση νά τώ φέρν) προσφοράς τήν ήμέραν Μ ο-Ύ 'άτ (ήμέρα 
τοϋ λίνου). Ούτος ένί λόγω είναι ό πρωταίτιος τών πλείστων 
άνακαλύψεων" άνευ αΰτοϋ οί Κινέζοι θά ήγνόουν τήν γεΰσιν τών 
κυάμων καί τών πιζελίων, διότι ούτος πρώτος έκαλλιέργησε 
φυτείας λαχανικών" πρός δέ τούτοις ή δεκάτη ήμέρα είς αύτόν 
άνή/.ιι ύπό τό όνομα ’ ϊ 'ο -Τ ά τ  (ήμέρα τών πιζελίων καί τών 
κυάμων).

Ε. Γ.
  —

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

Τ ρ ίτος  Κ α ρ χ η δ ο η χ δ ς  .-ro.hjior;.
(14 9 — 146.)

Delenda csl Carthago.
Ένώ ό ’Αννίβας έξέπνεεν έν τνί εξορία, ή Καρ^ηδών άνωφε- 

λώς έμάχετο κατά τή; φιλοδοξίας τοϋ Μασσινίσσα. Ούτος
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προφασιζομενος ότι οί Καρχηδόνιοι τώ ήρνήθησαν την διά της 
χώρα; των διάβασίν του, ώκειοποιήθη τό πλούσιον έπήνειον· 
τών Ε μπορε ίω ν. Επειδή δε οί Καρχηδόνιοι διεμαρτύροντο 
κατά τνίς αδίκου ταύτης κατοχή;, ή 'Ρωμαϊκή σύγκλητος έ’πεμ- 
ψεν εις την Αφρικήν απεσταλμένους, διά νά δικάσωσι την δια- 
οοραν ταύτην. Αλλ οί απεσταλμένοι δέν άπεφάνθησαν όριστι- 
κώς, ύ\ότι ώς καί ό Λίβιος λέγει, αί περιστάσεις τούτο ά—η
τουν. νΑλλως ό Σκηπίων, δστις έγίνωσκε κατά βάθος την ύπό- 
Οεσιν ταύτην, ήθελε διαλύσει τάς δυσκολίας.

Ενθαρρυνθεις έκ της ανοχής ταύτης ό Μασσινίσσας, άνε- 
νεωσε τάς εισβολάς του εις τό Καρχηδονικόν έδαφος, καί ά ο ί-  
νων τους κατοίκους νά κραυγάζωσι κατά τών αδίκων τούτων 
επιδρομών, άφήρπασε τάς χώρας, τάς γνωστάς υπό τό δνοαα 
Μ ητά.1αι κ εό ιά ά ες  καί τήν επαρχίαν τής Τύσκης. Δεινή ήτο 
τοτε ή θέσις τής Καρχηδόνος. Κατά τους δρους τής έν Ζάμα 
συνθήκης, δεν ήδύνατο νά κηρύξνι πόλεμον κατά τών συμμά
χων τοΰ Ρωμαϊκού λ,αοΰ, καί έπομένως καί κατά τοΰ βασιλέως 
τής Νουμιδίας· ν’ άντισταθΐ; ένόπλως. Έν μόνον ΰπελείπετο 
μέσον όπως έπιτύχνι τό δίκαιον, νά παρακαλεστ, τούς 'Ρωμαίους, 
όπως άποφασίσωσιν άπαξ διά παντός περί τής ύποθέσεως ταύ
της, καί άν δέν ή'θελον νά τήν προστατεύσωσιν ,ώς σύμμαχον, 
να τήν ύπερασπισθώσιν ώς υπήκοον.

Οί 'Ρωμαίοι κατά τήν περίστασιν ταύτην εδειξαν άμερολη- 
ψιαν, και έςέφρασαν τήν κατά τοΰ Μασσινίσσα όργήν των" 
τοΰτο δε διότι ό τών Μακεδόνων βασιλεύς Περσεύς προητοιμά- 
ζε.ο τοτε εις πόλεμον κατ’ αΰτών, καί έζήτει πανταχού συμ
μάχους. Επρεπε λοιπόν νά έμποδίσωσιν εί δυνατόν αυτούς 
τοΰ νά συμμαχήσωσι μετ’ εκείνου. Έπεμψαν δθεν νέους απε
σταλμένους εϊς Αφρικήν. Αλλα τοΰ Περσέως νικηθέντος έν τώ 
μεταξύ, ό τών απεσταλμένων αρχηγός Κάτων τοσοΰτον κακώς 
εκρινε, καί τοσοΰτον μεροληπτικός έφάνη, ώστε οί Καρχηδό- 
νιοι δέν παρεδέχθησαν τήν άπόφασίν του.
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Έν τούτοις οί τής 'Ρώμης απεσταλμένοι μετά μεγάλου 
θαυμασμού παρετήρησαν τήν καλλιέργειαν καί την εύφορων τ?„ 
χώρας ταύτης. Εισερχόμενοι δέ εις τήν Καρχηδόνα έςεπλάγη- , 
σαν ϊδόντες τά πλούτη καί τήν άναγέννησιν τού λαου τούτου, 
τοΰ τόσον έπικινδύνου εις τήν 'Ρωμαϊκήν άρχην. ΕπανελθοΛ 
σης δέ εις 'Ρώμην τής πρεσβείας, ό Κάτων ερριψε χαμαί συκά 
τινα τά όποια έκόμησεν έκεϊθεν έντός τής τηβέννου του, και 
επειδή πολλοί έθαύμαζον τήν ωραιότητά των, « '11 γή » ειπεν,
« ήτις τά παράγει τρεις μόνον ημέρας άπέχει τής ΡωμΛί η· 
Έκτοτε δέ τελειόνων τούς λογους του έσυνειθιζε παντο.ε νa 
λέγει « Delenda est Carthago » δηλ. πρέπει νά κατα- 
στραφή ή Καρχηδών.

*11 καταστροφή τής πόλεως ταύτης άπεφασίσθη, αίτια μονον 
έχρειάζετο.

Αί διχόνοιαι, αί δυστυχώς βασιλ.εύσασαι εν τνί πολει ταυ τη, 
δέν ήργησαν νά δώσωσιν αιτίαν πολέμου. Τρεις μερίδες έλιρ.αι- 
νοντο την δυστυχή ταύτην δημοκρατίαν. 'II έθνική μερίς ή 
έπί κεφακής εχουσα τόν Άμίλκαν, τόν έπικληθέντα Σαμνίτην, 
ή αριστοκρατική ή ή μερίς τών *Ρωμα(ων, καί ή Νουμιδική ή 
οί φίλοι τού Μασσινίσσα. Ίίερί τό 1 5 2  π. X. ή έθνική μερίς 
ΰπερισχύσασα καί εις τά πράγματα έλθοΰσα, έξώρισε 40  άν- 
δρας τής Νουμιδικής μερίδος, οϊτινες έλθόντες παρά τώ Μασ
σινίσσα, τόν παρεκίνησαν ζωηρώς νά κηρύξνι τόν πόλ.έ’μον. Ού- 
τος τωόντι κατέλαβε τήν πόλιν Ώροσκόπιον. Οί Καρχηδόνιοι 
«πώλεσαν πλέον πάσαν υπομονήν καί έκήρυξαν τόν πόλεμον. 
Τά δύω στρατεύματα συνεπλάκησαν, καί μετά πολύωρον μά
χην, καθ’ ήν ό Μασσινίσσας καί τοι έννενηκοντούτης έξεπλήρωσε 
βασιλέως καί στρατιώτου καθήκοντα, οί Καρχηδόνιοι ήττήθη- 
σαν κατά κράτος. Ό νέος Σκηπίων δστις έτυχε θεατής εις την 
μάχην ταύτην, έπανέλαβε πολλ.άκις δτι ουδέποτε ήσ^άνθη το- 
σαύτην ζωηράν χαράν, όσην κατ' εκείνην τήν ημέραν. Ή ήττα 
αύτη, καθ’ ήν οί Καρχηδόνιοι άπώλεσαν 50000  άνδρών, τούς
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εκαμε νά συλλογισθώοκν δτι δεινή ήτα ή θέσι; των. ΊΐσΟάν- 
βησαν δτι ή Ρωμη δέν ήθελε τοΐς συγχωρήσει τόν κατά τοϋ 
συμμάχου τη; πόλεμον. Κατεδίκασαν δθεν είς θάνατον τους 
συμοουλεύσαντα; τόν πόλεμον, Ασδρούβαν, Καρθάλωνα καί άλ- 
λους, καί επεμψαν μετά ταΰτα πρέσβεις είς την 'Ρώμην διά νά 
καθυποοάλωσι το σέβας των είς την Σύγκλητον. Ουτοι έλθόν- 
τες εις την 'Ρώμην ήρώτησαν την Σύγκλητον τ ί έπεθύμει νά 
πραξωσιν εκείνη δέ χωρίς νά έκφρασθή καθαρώ; « τό γινώ- 
σ&ετε λ είττεν.

Κατα την εποχήν ταύτην ή ’ΐτίκη, η τις υπήρξε πάντοτε 
πιστή σύμμαχος τής Καρχηδόνο; έκλινε πρός τους 'Ρωμαίους. 
Εκτοτε ή Σύγκλητος δέν έκρυπτε πλέον τά πολεμικά της σχέ

δια. Οί δύο ύπατοι Πανίλιος καί Κηνιορϊνος, διετάχθησαν ν’ ά- 
ναχωρήσωσι δι’ Αφρικήν. Τοϋτο μαΟόντες οί Καρχηδόνιοι πέμ- 
πουσι νέαν πρεσβείαν, ήτις άπαντα τόν 'Ρωμαϊκόν στρατόν είς 
Σικελίαν.

Οί^ΰπατοι είπον πρός αυτήν δτι ή Καρχηδών δύναται νά 
διατήρησε) τους νόμου; της, τήν ελευθερίαν της, τάς γαϊας της, 
έπί τνί συμφωνία νά δώση 300  όμηρου; έκ τών έπιφανεστέ- 
ρων οικογενειών τής πολιτείας.

Οί όμηροι παραδίδονται, άλλ’ οί στρατηγοί δέν όμολογοϋν 
ακόμη τ  άληθή τής Συγκλήτου σχέδια. «Θά μάθετε, λέγουν, 
» εί; t/jv Υτίκην τ ι Οα πράςετε πρός επιτυχίαν τή; ειρήνη;.»

Οί ύπατοι διαβαίνουν είς τήν ’Αφρικήν, καί διακηρύττουν* 
εις τους Καρχηδονίους νά παραδόσωσνν τά δπλα έάν είλικρι- 
νως την ειρήνην ποθοϋσιν. Ουτοι κομίζουσι 2000  πολεμικάς 
μ/)χανάς, 2 8 1 ,0 0 0  στρατιωτικά; ενδυμασίας. Τότε ό ύπατο; 
Κηνσορϊνο; τοΐ; αναγγέλλει δτι πρέπει νά έκγαταλείψωσι τήν 
πόλιν των, καί νά κατοικήσωσι τρεΐ; λεύγες μακράν τής θα
λασσής. u Η Ρωμη, λέγει, «μάς έστειλε νά καταστρέψωμεν 
» τήν Καρχηδόνα. »

Ά μα  ή άπάντησις αυτη έγνώσΟη εί; τήν Καρχηδόνα, γε-

νική έξηγέρθη άγανάκτησι; καί μανία. Κατέκοψαν τούς πρέσ
βεις, οΐτινες έσυμβούλευσαν τήν παράδοσιν τών 300 ομήρων 
εί; τοϋ; 'Ρωμαίου;, έπέπεσαν κατά τών έκεϊ κατοικουντων Ιτα
λών, καί ύστερον ήτοιμάσθησαν εί; άπε/πιστικήν άμυναν. Οι 
ναοί καί τά δημόσια καταστήματα μ ετεσχη μ α τίσ θ η σ α ν εί; 
έργοστάσια, δ,του καθ’ έκάστην κατεσκευάζοντο, 10 0 0  ασπί
δες, 300 ξίφη, 500  λόγχαι, καί 10 0 0  βέλη. Επειδή δέ 
έγεινεν έλλειψι; νευρών καί σχοινιών, αί γυναΐκε; ήρωϊκώς προ-
σήνεγκον τά ; κόμα; των.

Οί ύπατοι άπεκρούσθησαν εί; δύω εφόδου;, ό στρατός των 
ήρημώθη ΰπό επιδημική; νόσου, καί ό στόλος των κατεκαη. 
Τρις ό 'Ρωμαϊκός στρατό; έκινδύνευσε νά καταστραφή, ει; μίαν 
δέ συμπλοκήν μόλι; έσώθη τι) συνεργεία τοϋ Σκηπίωνος, οστις 
γενόμενος μετ’ ολίγον ύπατο;, καί κηρυχθείς στρατηγό; τοϋ έν 
Αφρική πολέμου έδωσεν άλλην ροπήν εί; τά πράγματα. Και 
πρώτον μεν έξήσκησε πειθαρχικώ; τόν στρατόν του, μετά δέ 
ταϋτα άπεμόνωσε τήν έπί ίσθμοϋ κειμένην Καρχηδόνα έκ μεν 
τή; ξηρά; διά τεί/ους, έκ δέ τή; θαλάσση; διά θαυμαστού απο
κλεισμού τοϋ λιμένος.

Ύπό της απελπισίας έμπνεόμενοι οί Καρχηδόνιοι καί είς τάς 
φρίκας τής πείνη; ΰποπεσόντες, έξετέλεσαν εκπληκτικόν τι. 
Ήνέωξαν νέαν έξοδον εις τόν λιμένα διατρυπήσαντες τους άπο- 
τόμου; βράχους, καί έπέπεσαν κατά τών έκπεπληγμένων 'Ρω
μαίων μετά νέου στύλου, κατασκευασθέντος έκ τών δοκών τών 
έρειποθέντων οίκων των. Ά λλ ’ ό Σκηπίων ένίκησε τόν στόλον 
τοϋτον, τόν έκλεισεν είς τόν λιμένα, καί δέν τόν άφισε πλέον 
νά έξέλθτι έκεΐθεν" ό διοι/.ών τάς Καρχηδονικάς δυνάμεις 
Άσδρούβας, ήθελησε διά μέσου τοϋ Βασιλέως τής Νουμιδίας 
νά συνθηκολογήσει μετά τοϋ 'Ρωμαίου στρατηγοϋ, άλλ’ «ί 
προτάσεις του άπερρίφθησαν, καί ή πολιορκία έξηκολούθησεν. 'Ο 
Σκηπίων κυριεύσα; τόν λιμένα Κίθωνα ήνέωξε πλέον την εί; 
Καρχηδόνα είσοδον, καί ό'Ρωμαϊκό; στρατό; είσήλασε μέχρι

ΕΡΑΓΩ. 2 1 7  ν



2 1 8 ΕΡΑΤΩ.

της άγορας. Εμενεν ή άκρόπολις Βύρσα. —  Διά νά φθάσνι 
όε τ ι; εις αυτνιν επρεπε να διελθτι διά μακρών καί στενών 
όδών, περιοριζομένων υπό υψηλών οικιών. Οί 'Ρωμαίοι λοιπόν 
εμπεσόντες έκεϊ έξετέθησαν εις τρομεράν χάλαζαν πετρών καί 
βελών. Δια παν οίκημα, διά παν πάτωμα, διά παν βήμα, 
έχρειαζετο νεα πολιορκία καί νέα μάχα.— Τοϋτο διήρκεσεν 
έζ έμερας, ότε τέλος ό Σκηπίων, πλέων εϊς τό ποταμηδόν χυθέν 
αίμα και πατών έπί πτωμάτων, εφθασεν εις τούς πρόποδας 
της άκροπόλεως.

Πεντήκοντα χιλιάόες άνδρών ήσαν έν αύτή μεταξύ τών 
οποίων ό Άσδρούβας μετά της γυναικός καί τών τέκνων του. 
Ίινες τών Καρχηδονίων προσήλθον εις τόν Σκηπίωνα καί είπον, 
οτι οί έν τώ περιβόλω της Βύρσης ήσαν έτοιμοι νά παραδοθώ- 
σιν ήρκει μόνον νά μή έσφάζοντο. «Τοϊς τό υπόσχομαι, ειπεν 
ό Σκηπίων, άλλ’ οί αύτομολήσαντες αιχμάλωτοι δέν θέλουσι τύ- 
χει τής χάριτος ταύτης.— Τό πλήθος έξήλθεν.— 'Ο Άσδρούβας 
καί οί αύτόμολοι κατέφυγον εις τόν ναόν τοΰ ’Ασκληπιού, μα- 
χόμενοι μέ τό θάρρος, δπερ δίδει ή απελπισία. Έξαντληθέντες 
όμως έκ τοΰ κόπου καί τής πείνης άπεσύρθησαν εις τό άνω μέ
ρος τοΰ ναού. 'Ο Άσδρούβας ικέτης ήλθε νά πέση εις τούς πό- 
δας τοΰ νικητοΰ" ό 'Ρωμαίος στρατηγός τόν έπέδειξεν ούτω 
τεταπεινωμένον εϊς τούς αύτομόλους. ’Εκείνοι δέ αφού έξήμεσαν 
φρικτάς ύβρεις κατά τοΰ αρχαίου των στρατηγού, έθεσαν πΰρ 
εις τον ναόν καί έκάησαν ύπό τά έρείπια αύτοΰ καί τής πατρι
κός των. Η συζυγος τοΰ Ασδρούδα, ήτις έμεινε μεταξύ τών 
τελευταίων προμάχων τής Καρχηδόνος, άνέβη εϊς τό ύψος τής 
οικοδομής ένδεδυμένη τά λαμπρά της ενδύματα καί φέρουσα 
τούς πολυτίμους της κοσμους, κατηρασθη τόν ανάξιον σύζυγόν 

^/ίς, εσφαξε τα τέκνα της, καί έρρίφθη μετ’ αύτών εις τάς 
φλόγας.

Λέγουσιν ότι ό Σκηπίων εϊς τήν θέαν τοσούτων έρειπίων, καί 
ύπό τάς έντυπώσεις τής δεινής ταύτης καταστροφής, δέν ήδυ-
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νήθη νά κράτηση τά δάκρυά του. Τοΰ έπήλθεν ή ιδέα ν άνα- 
κράξϊ] μετά τοΰ 'Ομήρου.

Έσσεται ημαρ, οτ’ άν ποτ’ ΐλωλη νΙλιος ίρη 
Καί Πρίαμος και λαός έϋμμελίω Πριάμοιο.
('Ομ. Ίλ. Δ. 165).

’Ερωτηθείς δέ ύπό τού τυχόντος έκεϊ ιστορικού Πολυβίου τί 
ήννόει διά τούτων τών λόγων. « Την Ρώμην, άπεκριθη έκεί- 
νος, διότι βλέπω τό άστατον τών ανθρωπίνων πραγματων.»

Δέκα απεσταλμένοι τής Συγκλήτου έλθοντες εϊς Αφρικήν 
όπως τακτοποιήσωσι τήν τύχην τών κατακτηθεντων μερών, 
διέταξαν τήν καταστροφήν τών λειψάνων τής Καρχηδόνος, καί 
κατηράσθησαν έν όνόματι τών καταχθονίων θεών οντινα ήθελε 
τήν άναστήσει έκ νέου. Όλον δέ τό μέρος, οπερ άνήκεν εϊς την 
Καρχηδόνα έν τΐί ’Αφρική,, κατέστη 'Ρωμαϊκή επαρχία.

 —'jXiiOirSi — ----

Α Ν Α Μ Ι Κ Τ Α .

Αύταπάρνησις ένός μαύρου,
'ϊπό την επιγραφήν ταύτην έδημοσίευσαν αί άμερικανικαΐ 

εφημερίδες τό έξής τρομερόν γεγονός.
Πλοίόν τι αμερικανικόν διέπλεε τόν ’Ωκεανόν" καταληφθέν 

δ’ ύπό τρικυμίας καί έπί δύο ήμέρας παλαιόν προς τά κύματα, 
έκινδύνευε νά καταποντισθν]. Τό πλήρωμα, άπελπισθέν τέλος 
περι τοΰ πλοίου, καί μή έχον άλλην σωτηρίας έλπίδα, ερριψεν 
εις τήν θάλασσαν μεγάλην τινά λέμβον, καί έπιβάν αύτής άφέ- 
θη εϊς τήν διάκρισιν τών κυμάτων καί τήν εύσπλαγχνίαν τοΰ 
Οϊθΰ-j ’Επί πολλάς ήμέρας έφέρετο ή λέμβος έπί τών κυμάτων, 
οί δέ έν αύτή μάτην άνεζήτουν διά τών οφθαλμών τήν ξη- 
ράν- ουρανόν μόνον έβλεπον μαύρον ύπεράνω αύτών καί θάλασ
σαν άχοΓνή περί αυτούς. Έπί τέλους αί τροφαί ας ειχονπαραλά- 
βει έπί τής λέμβου ήρχισαν νά όλιγοστεύωσι, υετ’ ού πολύ δέ



καί έλλειψαν παντελώς. Άφευκτο; λοιπόν έπέκειτο ό διά τή; 
ασιτία; θάνατο;. Έν τη άπελπισία αύτών οί έν τη λέμβω ήπό- 
ρουν περί τοϋ πρακτέου. Έπί τέλου; έπροτάθη παρά τινο; νά 
άποθάνη εί; έξ αύτών, δπω; χρησιμεύση ώ; τροφή πρό; σωτη
ρίαν των άλλων, ό κλήρο; δέ νά άποφασιση τ ί;  έμελλε νά 
προσφερθή θύμα ύπέρ τών λοιπών. Ά παντε; επευφήμησαν εί; 
τήν πρότασιν ταύτην, άλλ’ έκαστο; ήθελε νά έξαιρέση έαυτόν 
του κλήρου, προτείνων του; σπουδαίου; λόγου; οΐτινε; ήνάγκα- 
ζον αύτόν νά έπιθυμή τήν ζωήν. *0 μέν έ'λεγεν δτι είναι οικο
γενειάρχη;, εχων σύζυγον καί τέκνα" ό άλλο; είχε γραίαν μη
τέρα, υπέρ ή; ώφειλε νά φροντίση, καί άλλο; ητο εΐσέτι πολΰ 
νέο; καί δέν άπήλαυσε τά ; ήδονάς τοϋ βίου. "Εκαστο; έφρισσεν 
άναλογιζόμενο; τόν διά μαχαίρα; θάνατον, καίτοι θεωρών ώ; 
βέβαιον τόν διά τή ; άσιτία;.

Σφοδρά έξηκολούθη ετι ή φιλονεικία μεταξύ τών έν τή 
λέμβω πεπολιτισμένων Αμερικανών, δτε έγερθεί; μαύρο; τ ι; 
δούλο;, 8ν ό εύγενή; τη; Αμερική; συνειθίζει νά θεωρή ούχί 
ώ; άνθρωπον, άλλ’ ώ; άλογον κτήμα, είπεν’ « Ά παντε; 
προτείνετε σπουδαίου; λόγου; δι’ οΰ; φοβεΐσθε τόν θάνατον και 
επιθυμείτε τήν ζωήν. Ούδένα τοιούτον λόγον δύναμαι νά προ
τείνω έγώ. Δέν έχω μητέρα, ούτε σύζυγον, ούτε τέκνα" είμαι 
μόνο; έπί τή ; γή;. 'II ζωή εί; ούδέν θέλει μέ ώφελήσει, θέλω 
δέ θεωρήσει έμαυτόν ευτυχή θυσιαζόμενο; ύπέρ ύμών. Ζητείτε 
κρέα; διά νά κορέσητε τήν πεινάν σας, καί αίμα διά νά σβέ- 
σητε τήν δίψαν σα;" ιδού, έχετε άμφότίρα». Καί ταΰτα λέγων, 
έβύθισε μάχαιραν εί; τό στήθο; του, καί έξέπνευσε μέ μειδία
μα εί; τά χείλη.

Γάμος διά συναλλαγματικής.
’Εν Αμερική συνήφθη έσχάτω; ό έξή; περίεργο; γάμο;· 

'Ράπτη; τ ι; έγγαμο; δανεισθεί; παρά τινο; νεάνιδος όνόματι 
Μάρθα 50 λίρα;, ύπεσχέθη πρό: έξόφλησιν τοϋ δανείου νά
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νυμφευθή αύτήν δύο ήμέρα; μετά τόν θάνατον τή; συζύγου 
του, καί έξέδωκε τήν έξή; συναλλαγματικήν, ή όρθότερον εί; 
διαταγήν, γραμμάτιον" « Δύο ήμέρα; μετά τόν θάνατον τή ; 
συζύγου μου υπόσχομαι νά νυμφευθώ τήν κυρίαν Μάρθαν, ή εί; 
διαταγήν αύτή; όποιανδήποτε άλλην, ή'τι; μετά τήν ρηθεΐαν 
προθεσμίαν ήθελε μοί παρουσιάσει τήν παρούσαν, άντί 50 λιρών 
στερλινών, α; έλαβον παρ’ αύτή; εί; μετρητά ».

(•Τπογ.) * * *
Ή κυρία Μάρθα, άσθενήσασα βαρέω;, καί προίδοϋσα τον 

θάνατον, οπισθογράφησε τήν συναλλαγματικήν είς διαταγήν 
έτέρας, ήτι;, άποθανούση; τή; συζύγου τοϋ ράπτου, παρουσίασεν 
είς αύτόν τήν συναλλαγματικήν πρό; έξόφλησιν. 'Ο γάμο; έτε- 
λέσθη έντός ολίγων ημερών’ οί σύζνγοι ζώσιν ήδη έν Νεα Ύόρκη 
άγαπώμενοι καί εύδαιμονοϋντε;.

Τό ώρολόγιον τών Κ ινέζων.

Γνωστόν δτι ή κόρη τών οφθαλμών τή; γαλή; δέν μένει 
πάντοτε ή αύτή, άλλ’ άείποτε μεταβάλλεται τό τε μέγεθο; 
καί τό σχήμα, διότι είναι μικρά μέν τήν ήμέραν, μεγάλη δέ 
τήν νύκτα’ καί τήν μέν πρωίαν είναι ωοειδής, άπό δέ τής 
πρωΐα; μέχρι τή; μεσημβρίας σμικρινομένη καθίσταται στρογ
γυλή, καί άπό τή; μεσημβρία; μεγεθινομένη βαθμηδόν, άνακτα 
κατά τήν εσπέραν τό ώοειδέ; αύτή; σχήμα. ’Εκ τή ; παρατηρή- 
σεω; ταύτη; ωφελούμενοι οί Κινέζοι μεταχειρίζονται πολλάκι; 
άντί ωρολογίου αψύχου καί ύπό'τών άνθρώπων κατασκευασθέντο;, 
ώρολογιον αλλο έμψυχον καί ύπό τοϋ θεού δημιουργηθέν. Λαμ- 
βάνοντε; δηλονότι άνά χεΐρα; γαλήν τινα, παρατηροϋσι τοϋ; 
οφθαλμού; αύτή;, καί άνευρίσκουσι κατά τά μέγεθο; καί τό 
σχήμα τή; κόρη; τών οφθαλμών τη; τά; ώρα; τής ήμέρας.

—  Αμφισβητείται καί νϋν έτι έν ’Αμερική ή άλήθεια τών 
λεγομένων περί σχοινοβάτου τινός, δστις διέβη τόν Νιαγάοαν 
έπί σχοινιού τεταμένου άνωθεν αύτοϋ. Τό καθ’ ήμά; νομίζομεν
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τό πράγμχ ού πάντη άπίθανον, καθότι εί; έποχην πολύ προγενε- 
στέραν έτερο; σχοινοβάτη; κατώρθωσε παρόμοιον, ϊσω; δέ και 
δυσκολώτερον κατόρθωμα. Την 17  ’Ιουλίου 1335 , δτε Κάρολο; 
ό ΣΤ' νυμφευθείς τήν ώραίαν Ίσαβέλλην τή; Βαυαρία; καί εισ
ερχόμενος μετά τή; συζύγου του εί; Παρισιού;, διέβαινε τήν 
γέφυραν τήν καλουμένην Pont de Change, μικρόν άπέ/ουσαν 
τή ; Π ανα γ ία ς  τώ ν Π αρ ισ ίω ν , έπί σκοινιού τεταμένου, ούτινος 
τό μέν τών άκρων ήτο δεδεμένον έπί τοϋ πύργου τή ; εκκλη
σία;, τό δέ έτερον έπί τή; προμνησθείση; γεφύρας, περιπατών 
σχοινοβάτη; τ ι; κατέβη άπό τή; κορυφή; τοϋ πύργου εί; τήν 
γέφυραν, κρατών διά μέν τή; άριστερά; χειρό; άνημμένην δα- 
δα, διά δέ τή; δεξιά; άργυροϋν στέφανον. "Οτε δέ έπλησίασε 
τήν γέφυραν, έστάθη έπί τοϋ κλονουμένου έδάφου; έφ’ ού έβά- 
διζε, καί κύψα; έθεσε τόν στέφανον έπί τή; κεφαλή; τή; βα- 
σιλίσση;, μεθ’ 8 ορθωθεί;, έπέστρεψεν εί; την κορυφήν τοϋ πύρ
γου, έν μέσω τών ένευφημιών τοϋ παρισταμένου άπειρου πλη- 
θου;.

Έάν νϋν άναλογισθώμεν ό'τι ό μέν σχοινοβάτης ό διαβά; τόν 
Νιαγαραν εβαδιζεν έπί σχοινίου όπωςδήποτε όριζοντείου, ό δέ 
7ΐμετερο; επι σχοινιού λιαν κεκλιμένου διά τήν μικράν άπόστα- 
σιν την χωρίζουσαν την Παναγίαν τών Παρισίων άπό τή; γέ
φυρα;, άναγκαζομεθα να όμολογήσωμεν δτι ό σχοινοβάτη; τοϋ 
13 3 5  κατώρθωσεν έργον άσυγκρίτω; δυσκολώτερον τοϋ σχοινο
βάτου τή; ’Αμερική;.

—  Άοιδό; τ ι; παρεπονεΐτο εί; τόν Άββά Σερραυ διότι δέν 
τώ έδιδον τήν σύνταξιν ην τώ ύπεσχέθησαν. Τι Κύριε, τώ 
άπεκρίθη ό υπουργός, όλίγην ακόμη υπομονήν1 δεν είναι δί
καιον οί κλαίοντε; νά προτιμηθώσι τών άδόντων;
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Π ρος τούς όού./ονς έ .Ι .Ιψ 'ΐχονς .Ικονς.

Ααοί, τ ί δέν άνίστασθε τή; δουλική; πατρίδος;
Τί ΰπνον έκοιμηθητε βαρύν καί ληθαργιόδη ;
Μήπως δέν εϊσθε Σείς υίοί τής γής τής Έλληνίδος ; 
Μ·/ιπω; ψυχήν δέν έχετε έλληνικην φλογώδη ;

Ματαίως ψάλλομεν λοιπόν θουρίου; καί παιάνα;, 
Ματαίω; περιμένομεν τήν έπανάστασίν Σα; ;
Εί; ποία; ένεπέσατε πολιτική; πλεκτάνα;,
Καί μένετε εί; τήν οίκτράν αύτήν κατάστασίν Σα; ;

Στενάζει τών πατέρων Σα; τό καταρρεϋσαν αίμα 
Καί κλαίουσι άπό σφαγμοΰ; μητέρε; μονοθεΐσαι,
Τοϋ Κωνσταντίνου θρηνωδεί λησμονηθέν τό στέμμα, 
Καί τών ηρώων αί σκιαί γογγύζουν ΰβρισθεΐσαι.

Ούαί ! ματαίω; έχυνε; τό αίμά Σου, ώ 'Ρηγα, 
Δεδουλωμένη έμεινεν, δύστηνε, ή πατρί; Σου,
Ιοϋ τάφου, μη έςερχεσαι, έντό; τοϋ τάφου σΐγα’
Ο Ελλην έγκατελειπε τήν μνήμην Σου' κοιμήσου.

Τό αίμα Σου πλήν έπ’ αύτών ά; μένη αΐωνίω;,
Οΐτινες έλησμόνησαν καί έθνος καί πατρίδα,
Ο'ίτινες δέν έγείρονται νά πέσωσιν άνδρείως,
Καί τήν λαμπράν κατέσβεσαν τοϋ γένους μας έλπίδα.

Έντο; τού τύμβου μή βοα;, σκιά δεινή τοϋ Πύρρου, 
Δέν έχει; πλέον του; λαμπρού; εκείνου; πατριώτα;, 
Αδράνεια κατέλαβε τά τέκνα τή ; Ηπείρου,
’Ανδρείοι δέν τή; έμειναν, δέν έχει στρατιώτα;.
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Πού εισΟε, Σείς άρρενωποί άρματωλο'ι τής γής Της ; 
Στίφνι Κλεπτών αδάμαστα, Σας προσκαλώ που εΐσθε ; 
Σας εΐχεν άλλοτ’ οπαίους ή δόξα και ή πίστις,
Ιίλήν τώρα κόκκαλα ψυχρά, υπέρ εκείνων κεϊσθε"

Ώ φάσμα μεγαλόσχημον τοΰ ’Αλεξάνδρου, μάτην 
Ζητείς είς τήν πατρίδα Σου πυρκαϊάν ν’ άνάψ/,ς,
Εϊς Ολιβεράν περί αύτής εύρίσκεσαι απάτην,
Κι’ εις τους εχθρούς υπόνομον δέν δύνασχι νά σκάψϊΐς.

Εϊς χιωνώδεις κορυφάς, δέν φέρουν πλέον βήμα 
’Ανδρείοι μισοτύρανοι, ελευθερίας φίλοι,
Ούτε ακούεις νά βροντά, και νά ώθή είς μνήμα 
’Εχθρούς πατρίδος τό βαρύ του κλέπτου καρυοφύλλι.

Τάς ίεράς αφήσατε τής δόξης μας ιδέας 
Τά όπλα έκρεμάσατε εϊς θλιβεράς ιτέας.

Τί είπον ;.... λόγους έχυσα μεστούς χολής, πικρίας' 
Όχι . . θά λάμψτ) δι’ ήμας ημέρα τις εΰδία.
Πρό τής εϊκόνος τής σεπτής θεάς ελευθερίας 
Σφοδρώς κροτεί τού "Ελληνος ή εύγενής καρδία,

Τούς κόλπους, ώ αφήσατε λαοί, τής άδρανείας 
Άσπάσθητε την ίεράν σημαίαν τής ανδρείας, 
Δεδουλωμένοι θραύσατε τάς δουλικάς ήνίας,
Ί'ψώσατε το λάβαρον τής παλιγγενεσίας.

’Εγείρεσθε, Οά τιναχθούν έδώθεν παντα/όθεν.
Ιίλήθη σφριγώντα μαχητών κατά τών δυναστών σας, 
Εγείρεσθε, Οά ϊσχυνΟή, ή πάλη Σας θεόθεν,
Κ ι’ ασπίδα σας Οά έχετε σωρείαν προστατών Σας.

ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΑΜΛΡΤΣΙΛΙΙΣ.


