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Γ, φ, Σχοιμάν νου.ΈΘνικαί Ιορταί. Τα Ολυμπία 
(Ικ του Γερμανικού) σελ, 8, 43*

Ό  “Ομηρος περί Σύρου, σελ. 5 3 .
Τ ό  Κα'στρο τής 'Ωραίας (δημώδης π ϊρ ίδ ο σ ις )

σελ. 8 5 .  ^
Δ ή μητρα  χαι^Κ ορη,σελ. 3 8 6 ·

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α

At Σειρήνβς καί ή*Ιπιστημη;σελ. 1 2 .
ΙΙερί έκλείψβων, σελ.64
Jlepl χρονολογίας σελ. Ί 3 4 , 1 4 5 , ί Ι Ο ^ ί ϊ .   ̂
Βουννερ.Περί σύμπαντος χαί τον γεννήτορα: συ-  

του, σελ. 1 4 8 , 1 8 5 , 2 4 7 ,  2 7 2 , 2 9 7 , 3 *7 7 ,4 4 7  
Έ πίσκεψ ις τής έν Τουλώνν) Εΐρ*τής, σελ- 3 2 4 . 
Τ b άνθρώπινον ά ν ίσ τη μ α ,σ ελ . 2 2 2 .

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α Ι  Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι

Ί Ι  Αύτοκράτειρα Θεοδώρα, σελ. 1 1 3 .
Περί 'Ιουδαίων μετλ. Χριστδν^ σελ. 3 0 3 ,3 4 2 .
A t Κ λεοπάτραι,σελ. 3 3 7 .
Καλιγούλας —  Θάνατος αύ:ου —  Έ π α νά σ τα -  

βις iv 'Ρώμ^,σελ. 3 9 9 .

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α Ι  Μ Ε Α Ε Τ Α Ι

Περί Χριστιανισμού σ ιλ . 1 . 4 1 .
Περί φβδνου σελ. 9 5 , 2 0 1 .

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Περί καφενείων έν Λονδίνψ κατά το 1 6 8 5  (M a -  
caa ley ) σελ. 1 6 .

Ά ν ίκ δ οτα  τής αυλής Λουδοβίκου ΙΑ', (κατα  
Βολταϊρον) σελ. 1 0 6 ,  1 2 0 , >1 6 2 ,  2 2 6 .

*11 άρχή  τ ή ς  Π ρω σσικής μοναρχίας καί η νεύ- 
της Φρι8ερ(κου Β' (M tca u ley )  σελ. 4 5 4  

Τ ρ α π ι ζ ο χ  ή παρά  τον Πόντον αύτοκρατοριχή  
πόλις (*κ του Γερμανικού) σ*λ. 1 9 2 .

Κ αλίοστρος σελ. 2 4 1 .
Συνθήκη Βυζαντινορωσσική, σελ. 308.
Δικαστική Μ ονομ ανία , σελ. 3 2 2
Οί κλίπται του Λον&ίνου ( 2κ του Γερμανικού)

σελ. 3 9 5 .

Λ a t; ,  σελ. 4 3 4

Λ ο π ί-Δ εβ ίγα ί,  σελ. ^7 ,
Υολομων Πσυ£00ί, σελ. 90, 122. ^
Ίν /ο ίρ δ ος  Κ^βδίν (U  τοδ Γ»λλικου} σελ. 1 ™) 
Ί Ι  μητηρ του Γκαΐτε (U  τοΟ M agaiiu Pittorc*-

que σελ. 2*28.
Μωίννης Γυπάλδοί Καπελίτος σελ. 2 j 7 .
Ιούλιος Φάβ'-ο; CE u « de Mirecourt) σελ. οοΟ,
3 8 2 ,  4 2 8 .

ΦΤΣΙΚ11 ΙΣΤΟΡΙΑ

Πρόνοια των ζώων προς άμυναν Ιαυτων η επ?- 
Οεσιν κατά των όμο'ων των σελ. 23.
Τά γιγανχιαΐα δένδρα τής Καλιφορνίας σ ε λ .Π Ι

ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Τά μυστήρια του δστερογρίφου σελ. 71 . 
Μικροσκοπικα περίεργα (μεταφρασις) σ ε λ . ΐ ί ΙΛ  
Αυτόματα (μεταφρασις) σελ 3 2 0 .
Δαιμονομανία σελ. 321.

ΠΕΡΙΗΓΠΣΕϊΣ

Ί Ι  ομ ίχλη  Ιν Λονδίνω, σελ. 103 .
01 καταρράκται τής Σιβηρίας^ελ. 104._ 
Εκδρομή εις την έρημον ?, σκηναι του^Λοα- 

βικου βίου (μετ&ρρασις) σελ. 231, 269 , 300
Ό  Σιδηρόδρομο; του Βίρηνικου 'Ωκεανού σελ 1)2
Το μέγιστον πυροβόλον του Κόσμου, σελ. 171. 

Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ  Κ Α Ι Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ε Σ

01 Νεολόγοι (Monieeqntea^ « > ·  &9·
01  νεώτεροι ’Ραψψδοί Cde F ° Dl“ tQ) βελβ 
Ό  πολύφιλος Ίίομαννος. σελ.
Αί αντιθέσεις (G . Boccardo) σελ. 3 b »  f _ 
ΓΙερί τής μανίας του να ομιλωσιν ολοι ομου
(A otrieux) σελ. 437 .

Δ ΙΗ ΓΙ1Μ Α Τ Α  Κ Α Ι  Μ Υ Θ ίΣ Τ Ο Ρ  Π Μ Α ΤΑ

Γυνή έν στενοχωρί?,σελ. 4 1 .  . . . .  ,
Βίκτωρ Καραδίνας ή άνομνησις του Α Ιαλαχω^

σελ. 24 .
ΐ  Πβίουλα ή Βαστιανή, σελ. 69·
I Ί Ι  2χκμύθηα> σελ, 9 3 .



κατ& των Ιραστων διωγμός σελ. 108* 171»
267.
#fl Ζηλοτυπία σ*λ. 1 3 ^  1Μ  
Δι& του Λεωφορείου, « λ .  203, 2 35 . 277 
Ό  TltScvoc των Γλαυκών Γλτ̂ -τtptxij Ιστορία] 

σελ. 309.
0 ? Έ>/φ«ντί? 352, 300, 438 
ΟΙ 'Αλβαρέδαι (Ισπανικήν διήγημα) « λ .  360

ΠΟΙΗΣΕΙΣ.

*11 άναγνώρισις (άπόσπασμα £ξ άνεχδ 'του δρά
ματος) σελ. 7.
* 0  Ν β ίτη^  σελ. 36.
Έλεγιΐον β*ς τον θάνατον του· Γουλιέλμου Βούδ, * 

σελ, 36.
*Η έγκαχάλειψις σελ. 38 , *
*Ασμάτιον, σελ. 38.
Τίροσευνή ΐίζ άνεκδίτου δράματος) σελ. 38 

σελ. 78 
Κοιμαχαι, σελ. 78
Τμ Κυοίω *Λλ?ζ 'Ραγχαβη κατά την πρώτην 

έτους, σελ. 111 
Εις πχωχην νεάνιζα* σελ. 142 
Το ύρβ,νί. σελ. 142
II πίστις (I* των πο·ητικών μελετών του Λ α- 

μαρτίνου) σελ. 179,
7 ω μι*ρφ Στεα^νφ Εύαγ. Βαλτατζή σελ. 181. 
ί·.λ=γεΤον Ιττ* τώ Οανάτω το^Γερασίμου Άντύπα

«ελ. 213 ‘
Κ!ς πτωχήν μητέρα, σελ 213. 
ϊίά ΐρ«χοι, μϋ?ος, σελ. 246
Ό  Ονϊ'αχων π τω χ ο ί  σελ. 251 
9 Αχ τις φωτός, σελ. 252
Φως είς παο^Ουρον (κατά τον γαλλικόν του 

AiignsuTQiraud) <,β>. 293
Άσμάτια Πετρ2ρ*/ου σελ. 330.
Ό  βύρίΐς και ή Αά®νη σελ. 373 
ΚΙ; *Α νθος σελ. 373 
Ml ανοι?ις σε). 374
Τ·Λ(!Μαρί/.α(ΐναμντησί: το·" cafe c!jantant)jSX.374 
fl \ \L'iyr^h τν; cafe Cbanlaiu jsX, 415 
* 0  ΤΓΟΕητή; σελ. 4 ί ί .
Ί i  βρέφος, σελ. 414 ‘Ο Διανομές τοίς συνδρο- 
[ ηται; τής Εθνικής Βιβλιο3ι{<ης σελ. 446 .

Ι1ΕΡΙΓΡΛΦΑΙ
Π £ν Παρισίοις ‘Ρωσική έκκλητία σελ.Ί96 

Τα Καββάκια σελ. 316
Ανακομιδή των λείψανων Ούγου Φοσκόλου 

σελ. 370
IJ0II ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 

•Αραβικά Φύρδην μίγδην, σελ. 132
Γάμος ενίνίν?? oth  172

ΔΡΑΜΑΤΑ 

0 1  αδελφοί r\ Γαλάτεια 73, 117, 168, 263

ΛΟΓΟΙ

Π?ρι ‘Ελληνισμού, σελ. 126, 158 
II-?· 7ΐ\. 221,200
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ΔΙΑΦΟΡΑ

* 0  σεισμός της 2 0  ’Ιουλίου 1870 σ=λ. 17 
*0 άποπλανηΟεΙς οδοιπόρος σΐλ, 20· ·' Ί)
*Εκεί δπου δλοι,σελ. 31
Αγροίκος έπισκεπϊέμίνος τ& Γλάσκουον, σελ. 58 
KtSoXXta Γκεσνερ* σελ. 60* 101 
Έπιστολαί εις Σάραν (I. ί Ρουσσώ)'σελ. 76, 97 
Άπδσπασμαέκ τώνφσμάτωντου Σέλμα,σελ.203 
Περί Αθιγγάνων* σελ. 328 
Περί Παραδουνάβιων ήγεμονιων, σελ. 348 
Βιομηχανίαι ϊχουσαι βάσιν γημικας καί φυτι- 
κ ίς  Ιργ^σίας. — Χαρτοποιία —  Τυπογραφία 
— Χαλκογραφία —  Λιθογραφία — Κηροποιία 
— Βαφική—Βυρσοδιψική —*Ϋελοποιΐα,σελ· 422

ΒΙΒΛ10ΓΡΛΦΪΛΙ

’Λνατομ·κα μελετημαχα, σελ. 32 
‘Ελληνικόν *Πμερολδγιον 1871, σελ. 3 ϊ  
Αττικήν ημερολόγιον 1871 σελ. 7 7 .
’Ανθύλλια και ασμαχα ποιήσεις Κ Παπάζογλη, 

σελ. 215 
Βελισάριος δραμα, σελ.1215 
Βιογραφίαι επισήμων άνδοων χης^ Α'. Γαλλ, 

Ιπαναστάσεως, σελ. 215 
Νεοελληνικά ’Λνάλεκτα σελ. 258 
*Π Άκρόπολις,ποίημα I. Καμπούρογλου σέλ.295 
Παράφρων Ερημίτης σελ. 2S5.
‘Πμερολόγιον ^οίΛογενιακον Μδελφων^ Περρ*^

σελ. 373
•Αττικόν ‘Πμερολόγιον του 1872. σελ. 442; 
Μελέτηέπι του βίου των ΝεωτερωνΈλλήνων. σελ;

442.
Έγχειρίδιον σχοιχειωδων γνώσεων Ικ των’ επι- 
»τημών, των τεχνών καί τής Βιομηχανίας σελ*

ΕΠΙΦΤΛΛΙ2

Xpovtxl, σελ. 182, 282, 200, 331, 413} 41-3.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

βελ. 35, 79, ΊΟΟ, 112, U 2 ,  1 i 3  2 U ,  37ίί 
448. 5

ΠΟΙΚΙΑΙΙ ν Τ0Α

3 9 ,1 4 4 ,  376
r

ΓΡΙΦΟΙ^ΚΑΙ ΑΙΚΙΓΜΑΤΑ

39, 80, -112, 4 4 4 ,181 , 216, 215G, 236 , 336, 
376, 4 16 ,44 3 . ; ’

ΕΙΚΟΚΟΓΡΑΦΙΑΙ

‘II Ιν ITap-.afoic ‘Ρωσσικλ έχκλησία 197
Καλίοσχρος 241
Τά Καββάκια 317 
Γράμμαχά τυπογραφικί 422 
ΣυνΟετ/ριον 423 
Πιεσχήριον 424,

fbil

ΕΘΝΙΚΗ ΑΙΟΘΗΚΗ
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Ε Τ Ο Σ  Ε Κ  T O N . —  Φ Ϊ  A  A  Λ Α Ι Ο Ν  Γ.

11ΙΧΑΞ T i i y  Ι-^ΠΙΕΡΪΕΧΟΜΕΛίΐΝ.

Ik :· ΧΡΙΣΤΙ VKESMOY [όμαλίχ του κ α θ έ τ ο υ  K. Ksrropt^ou]. —  Περί ΣΙΜΚΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ.—  11 ΑΝΑΙ'ΐνίΙΡΙΣΙΣ [i~6c~zzy.x έχ. του ανεκδότου δράματος «6 "Ελλ^ν 
Γιαννίτσαρος» του γυμνασιάρχου Α. Αντωνιάίου].— ΑίΣΕΙΡΙΙΤνΕΣ καί 7] ΕΠΙΣΤΠΜΙ].—  
ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΙΙΣ ΨΥΣΙΚ.Ι1Σ ISTOJ’IAS. Τά γιγαντιαΐα δένδρα της Καλ^ορνίας.—  ΓΙερ'; 
ΚΛΦΕΧΕΙΩΐν έν Αονδίνω κατά το 1 0 8 5 .—  ‘ο  ΣΕΙΣΜΟΣ ττίς 2 0  Ιουλίου 1 8 7 0 .—  cO 
ΑΓ10ΠΑΑΧ11ΘΕ1Σ ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.— ΓΥΜΙ ΕΝ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ.—  ΖΩΟΛΟΓΙΚΑ. Πρόνοια 
των ζώίον ττρος άμυναν εαυτών καί έττίΟεσίν κατά των όμοιων των.—  ΔΙΠΓΙ1ΜΑΤΛ. Πέτρος 
Καραβίνας* άνάμν/;7ΐς του ]Μα7.ακώ^φ.—  Εκεί δτ:ου 6'λοι.—  ΒΙΒλΙΟΓΡΑΦΙΑΙ. ’Ανατο
μικά μελχττ'ματα \ .  ΙΙαττα Ιωάννου. ς1^λλ*/;νικον τ,μερολόγιον Γ. Χούμη.—  ΙΙΟΠνΙΛΑ.—  
ΠΟΙΙΙΣΙ^ΙΣ. cO Καύτ/ις υττο τ?(ς Κυρίας Μ .. . — Ίίλεγειον εις τον θάνατον Γουλιέλμου Βουδ 
ύζο Α. Παράσχου.— C1I έγκατάλειψις υττό Α. Ιίλιάδου.—  Λσμάτιον I. Καμ,ττούρογλου.—  
Προσευχή έκ του δράματος του Κομννινου ύτ:ύ Σ. Αάμττρου. —  Ποικίλη στοά.—  Λύσις τοΰ 
έν τω  1Β; φυλλαδίω Γρίφου.—  Γρίφος.—  Ιΐρόγραμμα τοΰ <7 / έτους.—  Είδοττοιησεις.—  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.—  ΔΙΚ111ΌΡΟΥ ΠΑΡΕΡΓΑ. ’Λττόσττασμα Υ,μχρολογίου έτερό/θονος άγωνι- 
στοΰ υττό Γ, I. Φ.

Α θ Η Ν Η Σ Ι
ΤΪΠ Ο ΙΣ «ΕΑΑΠΝΙΚ11Σ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ a 

'’Οδός Π ραζιτέ.Ιονς, Ά ξ ίθ . %%*
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ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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Π Ε Ρ Ι

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
*ΟμιΛΙα Τον Κ α θ η γ η ζ ο ν  

Κ Ω Ν 2 Τ . Ν Ε Σ Τ Ο Ρ ΙΑ Ο Ϊ

ψΕ ν  τω Σ νΛ Λ όγω  Π ατρώ α .

• Τ έκνον Τ ιμόθεε, κήρυξον τόν λ όγον  

* Έ ρ γ ο ν  ιτοΕηίτον Ε ύαγγελιστοΰ .»

(Τιμόθ. Β'. S'. 2. 5)
« \

Σ εβ α σ τή  ό μ ή γ ν ρ ι ς !

, ■ *Οτε -άπό τ ίς  ένάρςεως των όμιλιών τοΰ 
σββασμ-ίου γέροντος κ. Χαλκιοπούλου διεδό- 
,Οϊ) «να πάσαν την πόλιν, ότι πρόκειται καί 
£λλοι των λογίων άνδρες ινα άπαγγέλλωσιν 
από τοΰ βήματος τούτου λόγους, χαρά έν- 
δόμυχος διεχύθη εις τήν καρδίαν μου. Χαρά 
διβχύθη ένδόμυχος, διότι τότε πρώτον νϊσθάν- 
(fov ,οτι ευρισκόμην έν πόλει, £νθα δύναταί 
τις έσηάσθαι πνευματικήν έστίασιν καί εύω- 
χεϊσθαι πνβυματικήν ευωχίαν. 'Εντεύθεν λοι
πόν δύνανται άναβλύζβιν πηγϊίς σωτηρίου νά- 
(W M r καί ώς άπό πολυχεύμ,ονος κρουνού δυ
νατήν ϊνα ποτίζεται κοίί άρδεύηται πας πει- 
vwv πνευματικήν δίψαν καί πνευματικήν πει- 
ναν ι^ινων. 'Εντεύθεν πελαγίζουσι ^εΐθρα 
ννώσ««γ. καί άμφιλαφώς καταρδεύουσι τους 
*ίψ? Η**· «ύχμώ συνεχομένους. νΩ ποία κί- 
νν*πς Γ π ο ία ζω ίί! Μετά μακράν. καί ποννιράν 
ανομβρίαν, μετά μακράν .καί. ποννιροτάττ,ν 

καί ζωτικής ϊκμάμας άποξνίρανσιν, με
τά μακράν καί όδυνΥΐρόταταν μαρασμόν πνευ*

μάτιζες ατροφίας, έ'λυ^ε^ τήν όδύννιν ίμων 
δίψ-Λ, καί λιμ.ω συνεχομένων καί κατατνικο- 
μ,ένων, ό σεβάσμιος γέρων κύριος Χαλκιόπου- 
λος (α). α’Εόράγνι λοιπόν έν γνί έρτίμω ίίδωρ 
ύ καί φάρας έν γνί διψώσνι καί ή άνυδρος 
» εσται εις ελν·,' καί εις τήν διψώ "αν γνίν 
» πτιγνι υδατος (‘ΐΐσ. λε; 6). «Οι διψώντες 
» λοιπόν πορεύεσθε έφ’ υδωρ καί δσοι μή έ- 
» χετε βαδίσαντες αγοράσατε» (αύτόθ. ν ', ι). 
"θ ,τι λοιπόν άλλοι νύκτας πολλάς άύπνους 
ΐαύον τες έν κόποις καί μόχΟοις άνευρίσκουσι, 
τοΰτο ήμ.εΐς άκόπως καί άνευ μ,όχθου δυνά- 
μ.εθα μανΟάνειν. Τον πλούτον ττίς σοφίας αυ
τών άφΟόνως, κατά τόν Σολομώντα, μεταδι- 
δόασι καί οΰκ άποκρύπτονται (Σοφ. Σολ. ζ '., 
13). "θτε δέ 6 Σύλλογος διά προσκλνίσεώς 
του παρεκάλει τοΐς ένταύθα λογίοις ϊνα συν- 
δράμωσι τό επ’ αΐσίοις οίωνοΐς άρξάμενον τοΰ
το έργον, διελογιζόμνιν καί έγώ ό έν λογίοις 
έλάχιστος, εΐ •/,δυνάμην συντελέσαι κατά τι 
εΐ καί έγώ ή^υνάμ.γ,ν έστιασαι καί παραθεΐ- 
ναι ΰμΐν έδέσματά τινα, τρωγάλιά τινα. Πολ- 
λάκις διενοτίθνιν άποσττ,ναι τοιούτου ττολο- 
μόχθου έργου* έγνώριζον δέ τό :

χρή σιγδν ή κρείττονα (ίιγϊίς λέγειν.
*Ε·^νώριζον δτι τών πρό έμοΰ λαλνισάντων 
έγώ εΐμ.ι πολυ κατώτερος'

Βάτραχος ποτ’ακρίδας ώς τι; έρίσδω
κατά τόν Θεόκριτον.

’Α λλ’ένθυμηθείς οτι ό Κύριος άπ«ιτν5σκ

(α )  40  κ. Χ α λ κ ιό π ο υ λ ο ;  διακρινόμενος ΙτΑ 
πολυμαθία  καί πολυπειρία  έστίν ό μ ο χ λ ό ς  καί 
ή πρώτιστη αΙτία τώ ν πνευματικ(3Ε)ν Ιοτιάσεω^  
έν τψ  έντίμ ψ  Έ μ'Λορικφ συλλόγψ  το9 
μ οΰ » . ' " I  ν ι *



λόγ<|Κ* μόνον w*f* Tflt λββ4ντ»*ν τ* δέκα 
τά λ ϋ τ·, ΑλΑ χ α  Λ«* τβδ XeSivιβς τδ 
tv, χαΐ φοβούμενος μή καί πρός{« ρηθτί 
τδ; «Πονηρέ δοϋλε καί δκνηρέ, ·$δ«ις δτι θε- 

t *»ίζ« ftfcu « φ  ^pe«pot, x*l OMfep Λεν ο6 
' »δασκόρπισα·ΐδει ουν σε βαλΛν τδ άργύρών 

»μου τΟΙς τραπεζίταις, καί έγώ έλθω* έκο- 
«ρισάρν άν τδ έμόν σύν t&Wj», {Ματθ. **', 
26).» Ταϋτα άναλογιζόμενος άνέβην δπου 
# n  eljii.
! “’A’XV δτε, Κύριοι, έπελαβόμ-ην τήν σύν

ταξιν τής πραγματείας ταύπις, ϊνα διά ταύ- 
της έστιάσω τό φιλόμουσον ύμών άκροατήριον,; 
τδτ* xantrdrryat άπασαν τήν δυσχέρειαν, τότε
^ρσθάνθην εις δρόσον πέλαγος βύρέθην καί 
«αίαν θάλασσαν διαπλέειν Ιμελλον. Πέλαγος ; 
χατ έμέ καί πλους βίς Κόρινθόν έστιν και 
σύνταςις οΐαςδήποτε πραγματείας και ή ταύ- 
,της έπαγγελία άπδ βιώματος τοιούτου. ‘θ  εις 
τοιοντον πέλαγος πλοϋς τοσούτω δυσχερέστε
ρος καθίσταται, οσψ δ μέλλων διαπεράν αύτδ 
οΰ μόνον άπειρος τυγχάνει τοϋ πλοός, άλλα 
καί στερείται των αναγκαίων μέσων. *Ος, 
Κύριοι, δ πλοΐον κυβερνών καταρτύει πρώτον 
αύτδ καί tlvx  λύει τά  πρυμνήσια καί άνα- 
πετάννυσι τά Ιστία καί ανάγεται εις τδ πέ
λαγος, ούτως δ συγγράφων πρίν ή παραστΐ) 
*ΐς τδ δημόσιον έχει ανάγκην παρασκευής 
πολλής και μέσων πολλών. Και ώς δ οικο
δόμος οΰκ οίκοδομεΐ πριν ή συλλέξνι καί ετοι
μάσω τήν άναγκαίαν ύλην, ούτως ούδ’ δ συγ- 
γραφεύς συγγράφει καί κατασκευάζει τδ έαυ- 
τοΰ έργον, πρίν ή συλλέζγ καί έτοιμάσιρ αυ
τό. ’Αλλά τίνων χρίζει εργαλείων; Ού χ ρ ί
ζει ώς δ οίκοδόμος λίθων καί πλίνθων καί 
κεράμων καί ζύλων, άλλά χρίζει βιβλίων. 
"Ανευ βιβλίων ούδέν παραγαγεϊν δύναταΓ ά- 
νευ βιβλίων ούδέν γονοποιήσαι δύναται έν τφ  
έγκεφάλω αύτοΰ. Καί δ Ζευς αύτδς ούκ έδύ- 
νατο παραγαγών τήν ’Αθήναν άνευ τ?*ς συν- 
εργείας τοϋ πελέκεως*τοϋ ‘Μφαίστου. Ναι, 
άνευ βιβλίων ούδέν καλδν γενναται. Διότι 
«τά βιβλία, κατά τδν άοίδιμον Ευγένιον τδν 
»Βούλγαρΐν, είναι τά μνήμεΐα των λόγων, 
ϊδθεν δύναταί τις νά νεώσν) τοϋ έγκεφάλου 
t>rf,v θείαν κατά τους Πλατωνικούς άρουραν, 
®καί νά κάμ$ νά άνακύψωσιν, άν κατεβλή- 
»4ί)σάν ποτέ τινα σπέρματα έπιστήμης εις 
άκαρπου τίνος γένεσιν (περί παλίρ. έν άρχ. 
* ιελ. 14)» ‘θ  δοκιμάσας συγγράψαι δύνα* 
ται δμολογήσαι τήν αλήθειαν τήν >εγομ£*

“ — :-----  ■■ J- .......... -  Μ'- ·

νων. Περί τής άνάγκυς δΐιμοσ(ας ̂ ιβλβθ^κτ,ς 
πολλέ xeiL καλά ^ούσατλ.ε!«4ντκ^ν πο- 
λυμα&ή καί σεβάσμιον γέροντα κ. Χαλκιό- 
πουλον. Είθε ή φωνή αύτοΰ μή tin «Φωνή 
8o6tro< iv  έρ φ ψ >  (βι). . ν

Πρίν ^  Κύριοι, (ίναπετασω V^v αύλαίαν, 
καί πρίν ή είσαγάγω (ιμΑς είς τοϋ Χριστια- 
ναμοΰ τάς μεγίστας καί θείας αύτοΰ αλή
θειας καί θεάσίϊτθε τήν έν τψ  κόσμφ τούτ^ 
βασιλείαν αύτοΰ, άναγκαίον καί πρέΐΐον άμα 
voji-ίζ» δλίγα τ\νά είπβϊν, τίνος Ενεκα τοιαύ- 
την τοϋ λόγον μΛυ(«η5θ*σιν ύπιθέμ^ν. ‘θ  μέν 
Πλάτων είρηκεν β "Εκαστος είς 6 πέφυκεν® 
(Πολ. Ζ \  5 3 7 , Α). ‘Ο  δέ άπόστολος «"Ε
καστος τνΐ κλώσει, ^  έκλτίθτ* έν ταύτ/) μενέ- 
τω.» (Κοριν. Α ', ζ \  20 ).

Πρδ δέ τούτων δ "Ομτιρος,

Ά λλψ  μέν γάρ Ιδωχε θεό ; πολεμ^Τα Ιργα 
&λλφ δ’ όρχτ^στύν, έτέρφ χ(θαριν χαΐ άοιδήν.

(’1λ. Ν. 730).

’Ακολουθών καί έγώ τ$ κλώσει, rj έκλτ»- 
θτίΐν, πραγματείαν πραγματεύομαι σύμφωνον 
πρδς τήν έμήν έπιθυμίβτν, πραγματείαν, $ν 
έκ παίδων προσφιλή καί σωττριώδη ένόμισα 
καί έθεώοιισα. ’ΐδού διά τί πρώτον περί τού
του πραγματεύομαι. ’Επειδή τδ ζήτημα 
τοΰτο άποβλέτιειίν γένει πάντας ύμδς έμπό- 
ρους, κτηματικούς καί λογίους, λαϊκούς καί 
κληρικούς, έπέιδή ήμεί^ άκολουθοϋμεν τίί 
τοϋ ϊταυροϋ στιμαία, όφείλομεν δέ καλώς 
γνωρίζκ,ν τίς ώ ά κ ο λ ο υ θ ο ϋ μ ε ν , τ ο ϋ τ ο  
δεύτερον περί χριστιανισμού πραγματεύομαι. 
Μηδείς ύμών, Κύριοι, νομιζέτω δτι μόνιι ή 
είς τδν ’ΐ/,σοΰν Χριστδν ζΐφά πίστις άρκεΐ 
καί σώζει. Τότε καί τά δαιμόνια σώζονται, 
ώς πιστεύοντα καί φρίσσοντα. 40  μή. γΐ’· 
γνώσκων τίνι άκολουβεΐ καί κακώ< πιστβύΜ 
χαί ούκ είδε ποΰ ύπάγει. *0 τοιοϋτος δμοϊά- 
ζει πρδς κάλαμον ύπδ ανέμου σαλευόμενον. 
Τούτου ή πίστις έστί τεθίμελιωμένη έπί τή< > 
άμμου’ άλλ* οΐ ποταμοί έρχόμενοι παρϋίσύ'ί 
ρουσι τδν οΖκον καί οΐ άνεμον καταρρίπτουσιν 
αύτόν. Τούτου ή ττίστις έστίν έσπαρμέν¥| έπί 
άκανθων καί ζιζανίων, άλλ' ok πειρασμοί 
καί τά σκάνδαλα, ώς τά ζιζάνια, καταπνί- 
ξουσχν αύτόν. Οΰτ* δ λδγιος δείκνυτΟι ύγι* 
χαί εύθεΐαν άγωγήν, ούτε δ ψπορος δρθοβα^

(α) ΤΑ μέρος τοΟτο τοδ λόγο» π*ρ·λή«ρβ^ 
έν τ$ άναγνώαει τοΟ λόγοι*. >"’·

τεΤ, ούτε δ άπλοϋς καί δ ιδιώτης γνωρίζει 
τ ί ποαϊ, άν μή γιγνώσκωσιν οί πάντες κα
λώς τδν χριστιανισμόν, ‘ΐ! όρθή καί αληθής 
γνώσις κατά τδν Χωκράτην φέρει είς τήν 
σοφίαν* ή άγνοια άρα δδηγεί είς τήν άπάττ,ν, 
εις τ/ιν δεισιδαιμονίαν, εις τά πάθη. «Δεινόν 
#γ* ή άγνοια καί πολλών κακών τοΐς άνΟρώ- 
»ποις αιτία, ώσπερ άχλύν τι^ζ κατα^έουσα 
»τών πραγμάτων καί τήν άληθειαν άμαυ- 
«ρούσα» έλεγεν ό Λουκιανός (περί διαβ. λ.) 
*11 πόθεν εϊπατέ μοι πηγάζουσι τά  τόσα 
κακά, τά  διαφθείροντα πάσαν μέν κοινωνίαν, 
ίδία δέ τήν ή;-<-ετέραν; έκ της ά ^ ί α ς  της 
θειοτάτης ημών θρησκείας. «Τήν σήμερον, 
βλέ','ει δ αοίδιμος Κόραής», ®τό νά άγνοr, τις 
»'»·>,ν ιδίαν θρησκείαν δεν λογίζεται τίποτε. 
»Καί αύτή ή άγνοια (τίς ήθελε τηστεύσει) 
»δέν κατέχει μόνον τούς ίδιώτας καί άγραμ- 
»μάτους, αύτή εκτείνεται καί εις αυτούς 
ί»τούς χρησίμους καί πεπαιδευ;χένους άνθρώ- 
»πους. Καί δένείνε άλλο κοινότερον τήν ση- 
»μερον παρά νά βλέπΥ) τις τιμίους, λογίους, 
»καί πολλάκις διδασκάλους τών άλλων είς 
»μίαν βαθυτάττ,ν άγνοιαν η τδύλάχιστον εις 
»μίαν έτππόλαιον καί ά;χέθοδον γνώσιν της 
«θρησκείας. Καί τί ακολουθεί έντεϋθεν; 5Ιία 
»γενική διαστροφή τών η^ών, μυρίαι προ- 
»λήψεις καί δεισιδαιμονίαν Φοβούμεθα έκεΐδ- 
»που δέν εϊνε φόβος καί τολμώμεν έ/.εΐ δπου 
» πρέπει νά φοβώμεθα»(Κορ. προλεγ. Κατήχ. 
σελ. θ'). Εκ τής άγνοίας ταύτης, Κύριοι, οι 
μέν πολλοί τών λεγομέν<«>ν λογίων παρεκ
τρέπονται της ευθείας καί πορεύονται τήν 
σκολιάν δδόν καί τδ άλας τη; κοινωνίας 
άπόλλυσι καί άποβάλλει τήν έαυτοΰ άλα- 
τικήν δύναμιν. « Εάν δε τδ άλας μωρανθγ, 
ίν τ ιν ι άλισθνίσεται». Οί δαδούχοι τής παι
δείας αντί νά φέρωσιν έν ταΐς έαυτών λυ- 
χνίαι; έλαιον καθαρόν καί άμικτον πάσης 
υλης έτερογενοϋς καί διαφθειρούσης τήν ιδιό
τητα  αύτοΰ, μιγνύουσιν αύτδ ζωμώ μολόχης 
ί  άλλου τινδς καί τδ φώς αύτών ού φέγγει 
ούδέ φωτίζει πάσι τοΐς έν τνί οικία ούδέ 
μΰρον εύωδίας φωτοβολεί, άλλ’ ύποφώσκει 
καί δυϊώδη άποπνέει οσμήν* καί ώς τών 
λυχνιών στερουμένων ελαίου αί θρυαλλίδες 
δεινήν καί δυσοίδη καί άποτρόπαιον έκπνέου- 
σιν όσμήν, ούτως καί οί λόγοι τών λεγομέ
νων λογίων ού συνετίζουσιν ούδέ φωτίζουσι 
τους έν σκοτφ καί σκια θανάτου καθημένους. 
Εντεύθεν, Κύριοι, έπικρατεϊ παρά τοΐς πολ-

λοΐς τών ανθρώπων, δτι τά  γράμματα άντΙ 
φωτισμοΰ, σκότους γίγνονται πρόξενα καί 
άντί εύ'εβείας είς τήν ασέβειαν άγουσι καί 
δδηγοϋσι τού; μανθάνοντας. Καί ό γραμμά
των εμπειρος ήτοι ό γραμματισμένος ετι καί 
νΰν θεωρείται αποσυνάγωγος, τούτέστιν, 
άθεος.

Πόθεν δέ προέρχεται δτι άλλοι, καίτοι 
λέγονται χριστιανοί καί μάλιστα ορθόδοξοι, 
παν αλλο περί πλείστου ποιούνται καί φρον- 
τίζουσιν η περί άληθείας καί ^ρηστότητος} 
Πόθεν λέγω προέρχονται οί κατά κόρον καί 
παρακαίρως γιγνόμενοι ό'ρκοι καί τδ ψεϋδος 
θεωρείται ώς τό άλας της άληθείας; Πόθεν 
προέρχεται δτι τήν θρησκείαν, τήν πίστιν, τδν 
Χριστόν,1τήν ΙΙαναγίαν συχνά πυκνά άναφερου- 
σι καί όμνύουσιν; Εκ τής άγνοίας της θειο- 
τάτη; ημών θρησκείας. Δεν γνωρίζουσιν δτι 
δ Χριστός σφόδρα άττ/ιγόρευσε τούς όρκους; 
α Εγώ δέ λέγω ύμϊν μή ό;/^σαι δλως* μήτε 
»έν τω ούρανω, ότι θρόνο^ίστί τοϋ Θεοΰ' μή
τε έν ττ( γη, ότι υποπροϊόν έστι τών ποόών 
τ> αύτοϋ* μ.ήτε είς ‘Ιεροσόλυμα, OTt πόλις έστί 
»τοϋ μεγάλου βασιλέως* μήτε έν τνί κεφαλή 
»σου όμόστρς, δτι ού δύνασαι μίαν τρίχα λευ- 
»κήν η μέλαιναν ττοιήσαι. "Εστω δε ό λόγος 
»ύμών, Ναί, Καί, οΰ, ού’ τό δέ περισσόν έκ 
»τοΰ πονηροϋ έστι.» (ΜατΟ. ζ '.  3 , 4.) Ναί, 
τό περισσόν τούτου έ^τί πονηρόν, έστί ψεϋδος. 
Τίς αγνοεί, Κύριοι, δτι ό πολλούς δμνύων 6ρ- 
κους, έστί μάλλον ψεύστης ή άλτ,θής. Τίς 
δ αγνοεί, δτι ήμεΐς οί “Ελλτ,νές έσμεν έν τοΐς 
δ'ρκοις έπιρρεπεΐς καί έτ^μένως εις τήν μετά 
τών όρκων σφικτά συνδεδεμέν/ιν ψευδολο^αν; 
Τις ύμών αγνοεί, Κύαοι, δποίαν Ιδέαν ή πρό- 
ληψιν εχουη περί υμών τά  πεπολιτισμένα 
έ'θνη ; Οφείλω, Κύριοι, νά γνωστοποιήσω ύ- 
μΐν, δτι τδ ‘Ελληνικόν έ'̂ νος δέν άπολαύει 
οϊαν έπρεπε νά εχη ύπόληψιν. Πόθεν δέ προ
έρχεται, δτι ή πίστις ή ‘Ελληνική κατέστη 
παροιμιώδης;

Grueca fidcs, Nulla tides! 
ελεγον οί Ρωμαίοι. Εκ τών Ρωμαίων, τούς 
δποίους άριστα έζωγράφησεν ό κ. Χαλκιόπου- 
λος, έκ τών Ρωμαίων μετεδόθη καί άνά τήν 
Ευρώπην σ*5μπασαν ή πρόλτ,ψις, δτι ήμεΐς έ- 
σμέν ψεϋσται* οί Ρωμαίοι μάς ίπλυνον διά 
πολλών έπιθέτων. Οί Ρωμαίοι έκάλεσαν τούς 
προγόνους ήμών Γραικίλλους. ‘θ  φιλέλλην 
Κικέρων, τοϋ όποιου τδν χαρακτήρα θά δια
γράψω άλλοτε σύν^Θεω, δρόσον ίτο  }ΐι^δ«·



tofypifr άκόμη, δ ^ριλέλλην, > i-
y ty  KtiUpwv β>Ηίλιτ»ίών τούς Ελλη*#ς άλ- 
>Wtt -μέν ,λεγιι ίτ ι  τά  πάν*4 πράττου3ΐ χά- 
fiyipvvf^:·' omiHt faotunt pecuniae cau*

*λλ*τ* λέγ* δΐ» od σχέσεις αΰτών eioriv 
*αί δόλιοι: Familiaritates grae- 

corum pa rum f,deles eunf άλλοτε δέ δτι 
βέβονται’ίούς θεούς, ?v« όμνύωσι : Numina 
•dotfent, u t jurat)i‘- αποδίδει Γμέν είς τούς 
"Ελληνας τάς έπιστήμας,· άλλα καταχέει 
κβτάΰτώ» τήν έπιορκίαν:
~ s jttre jurando fidem non hobcnt.

·ι Τίς δύναται άναφέρειν πάσας τάς τών Ρω
μαίων συγγραφέων βλασφημίας κατά τών 
‘Ελλήνων; ‘Ο ’Ασώπιος λέγει δτι βιβλίον 
όλόκλήρον ήδύνατό τις συγγράψαι έκ τών 
ύβρεων τών Ρωμαίων πρός τους "Ελληνας 
(βλέπε Σπυρ. Ζαμπελίου Βυζαντ. Μελετ. σ. 
ο β \ στμ. 356). Εκ τών ύβρεων τούτων προ
ήλθε καί ή τών νεωτέρων Εύρωπ. εθνών πί- 
στις ?| πόληψις, δτι ήμ££ς έσμεν ψεύσται, 
κλέπται, άπατεώνες καί λϊΐσταί. Τίς άγνοεί, 
κύριοι, δτι 6 Γραικός τής Γαλλικής συνήθειας 
σήμαίνει τον ψεύστην, τόν δόλιον, τόν απα
τεώνα, τόν πλεονέκτην (α). Και τήν σήμερον 
£τι ισχύει τό του Ούιργιλίου.

Timco Danaos cl dona fcrcnles.

*0/1 δέ μόνον τήν σήμερον, άλλα και 
κατά τόν μέσον αιώνα οί Ελληνες ήσαν π α 
ροικία και διήγημα έπΐ απιστία. Δημώδεις 
έγΐνοντο τοΰ Τάσσου οί στίχοι.

La grcca fedc Δ chi non 6 palcsc?

vi'̂ o jv, ή ‘Ελληνική πίστις εις τίνα ούκ εστι 
γνωστή; ’Ανόητος 6 πιστεύων εις λόγους 
Γραικού, έλεγον άλλοι. Εις όλεθρόν 6 Γραι
κός έλεγεν αγοραία τις παροικία τών Βενε- 
-τών (ΙΙλείονκ βλέπε παρά Σ. Ζαμπελ. έν 
Μυζαντ. Μελετ. σ. οβ'. σημ. 35G.) Τοσοΰ- 
τον ισχυρόν έστιν ή πρόληψις! Καί μετά

(α) *0 άξι^τιμο; βουλευτή; Σπάρτη;, ό κ. 
.\ττυρ. Κοπαν-ι^σα;,. μοί διηγεΤτο, οτι ποτέ ά
νοιξα; τό λεςικύν r7(; Γαλλικές ’Ακαδημίας 
τ-κριεργείί* κινούμενο; παρετήρησε τήν λέξιν 
■/iivc, ένθα μετ’ έκπλήξεω; ειοε ταΟτα· I11CH-
1 ^«if*, vulour, t*lC. ήγουν Γραικό;, ψεύστη;, 
- ' έπτη;, κτλ. Άνέφερε τοΟτο είς τήν βουλήν 
r.-ά ό υπουργό; τών εξωτερικών, ου δέν ένΟυ- 

3μαι τό δνομα, έπέδειξε τφ τής Γαλλίας 
εσβευτή, καί ουτο; τή Γαλ. Άκαδημί^, f,- 
έξήλειψε τά; Οβρει; έκείνα; έν δευτέρα έκ- 

δό«ι-τοβ λεξικοΟ.

τόσους .αιώνας 6 Ελλη ν ' ί τ ϊ  καί 'σήμβρον 
ουτω θεωρείται. Οΰτω ζωγρ«φόΐΝταί;ώς τό 
πολύ oi ασθενείς λάί αδύνατοι νπό  τδΚτ ΐσ^ο ·̂ 
ροτέρων. Επειδή τινες τώ ν ' ‘Ελλήνω* είσί 
ψεύσται καί απατεώνες ε{ς τά ' τοίαϋτά,1 άρα 
πάντες είσί τοιοΟτοι. ΚάΙ τίς λαός' *?! ποΐ»ν 
ίθνος δέν i'ftx τους κακούς καΙΛ φ*ΛΑ»ς-, 
Τότε δυνάριεθα καί ή[χεΙς νά βύλλογισθώξϊεν 
ούτως. ΕπειδΛ έν Ιταλία Οπάρχουσι λγύταί, 
άρα-πάντες οί ’Ιταλοί ε{σιι >τρτάί. ’Ειτειδ^ι 
έν ’Αγγλία, έντο ϊς όφθαλρΐς- κυβερν/,- 
σεως καί τ/|ς άστυνοαίας, έλ^στεθ5αν τόν 
πρέοβυν της ’Αφρικής, οΐ-“Αγγλοι άρα είσί 
λνισταί. ‘Οποία λογική!

*Αλλ’ είτε αληθές είτε ψευδές έστιν ·#ι 
καθ’ ή|Αών πρόληψις αυτη ?1 δόξα, τοϋτό έ- 
στιν αληθές, δτι ήαεϊς θρησκευτικώς καί η
θικώς χωλαίνθ[/.εν καί άφ’ήμών έξαρτδται 
ν’άνατρέψω^χν τάς προλήψεις τών Ευρωπαίων, 
©ρησκευτικώς 6μως ή(Λεΐς ό{Αθΐάζθ{ΐεν· πρλς 
τόν ίχοντα την χεΐρα έζηραυ.*χένην.

Τίς δ ’έστιν, 6 πολύς δρ.ιλος, δ δχλος; 
Δεισιδαίμων καί φανατικός καί άγνοών τό 
πνεΰρια τής θρησκείας του, {χόνον όνό^Λτί έ- 
στι χριστιανός, π^άγ^ατι δέ έστιν όπαδός τής 
κλοπής, του ψεύδους, της απάτης. Νηστεύει 
δίς τοΰ σαββάτου, άλλ’ ελλείπει αΰτώ ή κρί- 
σις καί ό Ιλεος. Δέν τρώγει (λέν τήν τετάρ- 
την καί τήν παρασκευήν ίλαιον,' αλλά δύνα- 
ται άφόβιος καί άσυνειδν^τως νά κλέπτη, ν?ά- 
πατα, νά δολιεύηται, νά φονεύ-/]. Π^οσκυνεΐ 
έδαφιαίως τάς αγίας εικόνας, άλλ υβρίζει 
έζω τής έκκληοίας καί ‘Αγίους καί" Πανα
γίαν καί Σταυρόν καί Χριστόν -καί θεόν. 
‘Οποία θρησκευτική κατάστασις! '

’Αλλά, κύριοι  ̂ έστί καί άλλο ίσχυρότερον 
τών προηγου|Λένων αίτιον' άναγκάσαν y.e εις 
τοιαύτ/ιν πραγματείας έπιχείρησιν. Τήν ail· 
(/.ερον επιπολάζουν ίδέαι δλως άντιχριβτία·: 
νικαί. Πολλοί φαντάζονται δτι 6 χριστιανι
σμός έστι περιττός ώς κατασκεύασμα παναρ
χαίων χρόνων, ώς οίκοδό[Λη;χα -πεπαλαιω*χε- 
νον καί σεσαθρ(ο»χένθν ολίγον ετιχιτάθήσβται. 
Μία νέα Γαλλική έπανάοτασις καί τό οίκο·· 
δόμησα πίπτει, άντ’ αύτοΰ δ ’ εγείρεται νέον, 
στηριζό|.Α$νον επί βάσεων νέων, επί τών ίδιών 
τοϋ οηαερινοϋ πολιτισρϋ. ‘Η Βασιλεία τού 
Χριστού, λέγουσιν οΐ ίπνπολαίως κ^ίνοντες 
καί Λατακρίνοντες, διαρκέσει δσύν *άΐ ή Διός 
διήρκεσε.'· Τοιαύτα φαντασιόκοπήξ/ατά- φαν- 

, τα οΛ ν^Γ Λ ί καί τ^νχύτα^ ίΛφέρουσι- έρεσχέ-

λίας 6t  (χή είδότες τήν έν τώ χριστιανΐ7ΐ7.ώ 
κραταιάν τού ύψίστου δύνα^ιν, καί τήν προσ
τασίαν έκείνου, ος ειπεν « "Οτι ούδέ πύλαι ά-
_  ·
βου' κατισχύιουσιν αΰτοΰ'» οί ιxr, γινώϊκον- 
τες δτι «Χριστός χθές καί σήν,ερον ό αΰτός 
s καί εις τούς αιώνας.»

* ‘Ο χριστιανισμός, λέγουσιν άλλοι, τίνα 
πρόοδον έποινί'ατο μετά παρέλευίΐν δέκα 
καί έννέα αιώνων; εί ήτο θρησκεία θεία, εί 
ητο άνωθεν, τ ί ούκ έδυνηθη προσηλυτή5αι 
πάντα τά  εθνη, τ ί ούκ ενεργεί καί ού ποιεί 
καί σήμερον θαύαατα καί τέρατα; Τοιαϋτα 
£λεγον καί οί σταυρώσαντες τόν Ιη^ούν Ιου
δαίοι: «Εί υιός εί τού Θεού, κατάβηΟι άπό 
»τού Σταυρού" εί βασιλεύς Ισραήλ έστι, κα- 
»ταβάτω νύν άπό τού Σταυρού καί πιστεύ- 
«σομεν ια'>Γ(ο» (Μαθ. κζ ', 4 0 , 42). Οί τά 
τοιαύτα φρονούντες καί τοιαΰτα λέγοντες ά- 
γνοούσιν ώς φαίνεται τ/ιν νεωτέραν τών ‘Ιε
ραποστόλων ιστορίαν, άγνοούσιν δτι άνδρες 
πολύγλωσσοι, άντρες σεβαστοί άνεδέ/θηταν 
τό κήρυγμα τού Ευαγγελίου εις τόπους α
γρίους, είς κλίματα νοσερά* άγνοούσι τ ί ύπο- 
μένουσιν ουτοι, καί "Αγγλοι καί Γάλλοι καί 
Γερμανοί καί ’Ιταλοί καί Ρώσσοι, ϊνα φέρω- 
σι τλν δαδα τ°υ χριστιανικού καί φωτίσω- 
σι λαούς καθ’/;αένους έν σκότω καί σκια θα
νάτου. AyvooOstv, δτι νυν, έ~* εσχάτων r, 
μεγάλη νήσος Μαδαγασκάρα, η ταρά τας νο
τιοανατολικά; άκτάς τ ίς  ’Α''/.κνίς, ή μένριI ι ' \ f +\
-ττέντε έκατοααυρίων πλν,Ο ?txov εχουσα, ά- 
γνοουσι, λέγω, οτι αυτη, 'h ώς y Οές καί 
πρώην ειδωλολάτρη, ύπετάγη τω  Χριστώ, 
άποίιοπομπήσασα τά είδωλα. ’Αγνοουσι τους 
των ‘Ιεραποστόλων αγώνας, οδ; υφίστανται 
ουτοι έν Αφρικνί, έν *Ιαττωνία, Κίνα, Ωκεα
νία καί πανταχου της γης. Οί τά τοιαΰτα 
φρονούντες άγ/οϋα τ>,ν Ιστορίαν του y ptaata- 
νισρΛυ καί τό πνεύμα αυτου. L0  χριστιανι
σμός άρξάμενος άπό μικρών καί ολίγων προσ- 
είλκυσεν εις έαυτόν πάντα τά  πεφωτισμένα 
έθνη. Διά τούτο εύλόγως όμοιάζει προς τόν 
κόκκον του σινάπεως, δστις καίτοι τό μικρό* 
τατον τών σπερ[Λάτων έστιν, όμως σπαρέν 
γίγνηται δένδρον, έττς τών κλάδων τοΰ οποίου 
χατχσκηνοΰσι τά  πετεινά τοΰ ούρανοΰ. Ναι, 
ό  χριστιανισμός έστι δένδρον σκιάζον r/;v υ- 
φ^λιον* υττό τούτου δέ τήν επιρροήν τά  πε- 
7Λ>λιτισμένα Ιθνη άπολαύουσι τών καρπών 
τϊίς αγάπης καί της κοινωνικές ευημερίας. 
Oi τοΰ . χριστιανισμού τό ^ ε υ μ α  ά ^οΰντες

Οέλουσιν, ϊνα διαδοΟή ουτος έν άκαρεΤ, ώ- 6 
^ΙωαμεΟανισμός διεδόθη διά τοΰ πυρός καί 
τη; μαχαίρας· Αλλά μη σπεύδωσιν οί τοι- 
οΰτοι, μή έπεμβαίνωσιν είς τοΰ υψίστου τάς 
βουλάς, παρ’ώ τά χίλια έτη είσίν ώ ; μία 
ημέρα, ώς ημέρα ή χθες.

‘Ο χριστιανισμός, λέγουσι πάλιν άλλοι, 
τίνα πρόοδον έποιησατο είς τ/ιν ηΟικην τοϋ 
κόσμου μεταβολήν; ‘Οποΐαι ησαν αί κοινω- 
νίαι προ Χρίστου, αί αύταί είσι καί σήμερον. 
Μίμεΐς, Κύριοι, δείςωμεν έν ττί πορεία τών 
ομιλιών ημών, οτι ή παρούσα κατάστασις 
τών χριστιανικών κοινωνιών, καίτοι έχουσι 
τάς άσχημίας αυτών, έστί πολλώ καί ασύγ
κριτους κρείττων της προ Χριστοΰ καταστά- 
σεως* δειχΟησεται δέ ηλίου φαεινότερον, δτι 
όσω ό χριστιανισμός κατανοεΐται καί ένερ- 
γεΐται, τοσούτω ή άνθρωπότης έςέρχεται τών 
παρεκτροπών αυτής καί ή τών εθνών ευημε
ρία έστιν ευεργέτημα τοΰ χριστιανισμού.

*Απορριπτέα, λέγουσιν άλλοι, τοιαύτη 
Θρησκεία πληρης δεισιδαιμονιών καί προλή
ψεων, θρησκεία πολλούς προζεννίσασα έμφι- 
λίους σπαραγμούς, θρησκεία, ής καί οί λει
τουργοί είσιν υποκριταί καί πάσης γέμοντες 
κακίας. *Αλλά, Κύριοι, η θρησκεία ούκ έστιν 
ή αιτία ουτε τών δεισιδαιμονιών, διότι κα
ταδικάζει καί είς τό Κυνόσαργες αύτάς α
ποπέμπει, ούτε τών έμφυλίων πολέμων, η 
διδάσκουσα οτι ούκ έστιν έκ τοΰ κόσμου 
τούτου καί προστάσσουσα ϊνα τιθώμεν τάς 
μαχαίρας είς την θηκην. cil θρησκεία ούκ 
έστιν ή αιτία τών παρεκτροπών της άνθρω- 
πότητος. Αιόα καί η καθαρωτάτη ΤΓΛγη καί 
τό διαυγέστατον ύδωρ μολύνονται καί θο- 
λοΰνται, δταν διέρχονται δι* άκαθάρτων τό
πων καί παραλαμ£άνωσι καί συμπαρασύ^ω- 
σι τάς ακαθαρσίας, Τό Εύαγγέλιον, έφ ού 
στηρίζεται ό χριστιανισμός, έστί κατά τόν 
Γκιζώ, τό κάτοπτρον, έν φ  κατοπριζόμεθα 
τάς ημετέρας άσχημίας καί τάς κηλίδας τ ίς  
ψυχρής ημών- άλλ' ώς τό κάτοπτρον ούκ έ- 
στιν ή αιτία της δυσμορφίας ημών, ούτως 
ούδέ ό χριστιανισμός έσ^ιν η αίτία τών κα
κιών, άλλ* ό άνθρωπος 6 μή περιμενόμενος 
κατά τό Εύαγγέλιον. α 'Οταν τις, λέγει ό 
υαύτός Γκιζώ, άχοδίδνι είς τήν χριστιανικήν 
«θρησκείαν τάς άζιοθρην/ζτους πλάνας, τά 
9 λάθη καί τάς παρανόμους πράξεις· αϊτινες 
«άπαντώνται έν τνί Ιστορία τών χριστιανικών 
jo κοινοΜών, άφαιρεΐ άτΛ τών ανθρώπων^



•γ^ιάνω νί λαών, σοφών $ «{Λαβών, τήν *ΰ- 
»«ύ^$ηςΛ «ις 1πι£αρύ*ι* ί.οίίτω κρίνων 
»άγνο*ίλτΙ «ροστάσβ» καί τί απαγορεύει 6 
β χριστιανισμός* · άχαιτώ παρ αύτοΰ ο,τι δεν 
•ύπεβχέβ»! ο&τος»<Μ«λίτ. περί της χριστ. 
θρησκ. 0. 17. κατά. τήν (άτάφρ. Α. Α. Κυ
ριάκου). θύχ έστι λογικόν, λέγε; 6 Montes
quieu χαταφΓρψ-ίνος κατά τής θρησκεία:, 
ν’άπβρΛμώμεν τάχακά, άπερ έπροξένησε, 
νά παραλείπωμεν δέ τά αγαθά, ών έγένετο 
πρόξενος. Εΐ έπεχείρουν ν’ απαριθμήσω τά 
κακά 'Τά προελθόντα έχ τών πολιτικών νό
μων, τών (ίονοφχιών χαΐ τών δημοκρατιών, 
άνέφεοον πράγματα φρικώδη:« Je diroie des 
choacf effroyablee» (Esprit des loia σελ. 
374. τόμ. 1. Ιχδοσις).

*Av πρέπτι ν’ άποροίψωμεν τόν χριστιανι
σμόν διά τάς παρε/.τροπάς τών οπαδών αύ
τοΰ, τ^τε διά τ ί  νά μή άπορρίψωμεν τό σύν
ταγμα ώς αιτίαν τών κακών, είς Α περιπί
π τ ο υ ν  ; Τότε και τά  δικαστήρια καταργη- 
τέα, διότι εκπορνεύεται πολλάκις ή δικαιο
σύνη. ’Αλλά τ ί πταίει τό σύνταγμα καί ή 
δικαιοσύνη; Πταίομεν ήμεΐς οί τό σύνταγμα 
παραβαίνοντες καί τήν δικαιοσύνην καταπα- 
τοΰντες. «Οί νόμοι, λέγει ό G irard  in, εΐσί 
τοιοΰτοι, ώς ποιοΰσιν αύτοΰς οί άνθρωποι.»

’ Αποδιοπομπτ^ωμεν λοιπόν λέγουν τόν 
χριστιανισμόν* στησωμεν καί Ιδρύσωμεν νέαν 
λογικωτέραν θρησκείαν' καΓκραυγάζουσιν ώς 
οί Ιουδαίοι πρός τόν Ιΐιλάτον. Σταυρωθήτω, 
σταυρωθήτω. Καί τ ί κακόν έποί/)σεν ΰμΐν ό 
χριστιανισμός, έρωτώμεν καί ήμεΐς; Οι δέ 
μεΐζον βοώσι, Σταυρωθ/τω, σταυρωθήτω.

(’Ακολουθεί).

ΠΕΡΙ

ΣΙλΙΚΟΓ ΘΕ.1ΤΡ0Γ
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Νΰν δτε τοσοΰτος περί θεάτρου καί δρα
μάτων καί ήθοποιών γίνεται λόγος, καί τά 
σοφά τών προγόνων καί συγχρόνων δράματα 
διδάσκονται έπιτυχώς άπό τής έθνικης ήμών 
σκηνής, *νομίσα;; εν κατάλληλον, εις τέρψιν 
τών ήμίτέρων εύγενών αναγνωστών, νά με- 
ταδώσωμεν αϋτοΐς ολίγα τινά περί της έθνι-
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κης τών υπηκόων του υίοϋ τ ο ΰ ιΗλίθυ βχηνής^ 
άρυσθέντες. αύτά έκ τών σημειώ«ων Λΰρω-,
παίων περ4ηγητών.  ___  ■ : vx.rvr
• Εν τγ παναρχαοτάτνι καί πλου$ιωτάτ$ 
Σινική αΰτοκρατορί^, Μ α, ώς γνωσ<?όν πρ4 
αιώνων χαί άνάπτυςις χαί ηολιτιορός βύ σμΑ- 
κρός υπάρχει, καίτο* iv στασίμφ ώς έκ 
τών' έκεϊ υπαρχόντων δεσμών διατελών 
καταστάσει, μετ’ έχιτλ^ξεως παρατηροΰμεν 
ίτ ι μικρόν τιμδται ή σκηνή καί τό θέατρον 
χρησιμεύει μάλλον είς διασκέδασιν τοΐ» κοι
νού λαοΰ ή είς διδασκαλίαν χαί ήθικήν ώφέ-, 
λείαν.

Ούδείς τών διακεκριμένων συγγραφέων 
ταπεινοΰτΛ καταγινάμενος είς συγγραφήν 
δραμάτων. *Εχ δέ τής πρός τους Μανδαρί
νους διαταγής τοϋ αύτοκράτορος Inuschden 
άποτρεπούσης αύτοΰς νά παρευρίσχωνται εις 
τό θέατρον, φαίνεται δτι θεωρείται τούτο 
παρ' αύτοίς έζευτελισμός, ιδία δέ τοΐς έν 
άξιώμασι, διότι νεωτέρα τις έπ’ έσγάτων 
απαγορευτική διαταγή, διέτασσεν δπως υί α
ξιωματικοί οί βουλόμενοι νά μεταβαίνωσιν 
είς τό θέατρον ώφειλον προηγουμένως ν’ ά- 
φαιρώσι τούς άπό τών πίλων των κρεμαμέ- 
νους κεχρωματισμένου; μικρούς ΧΜ&ννίαχους, 
τά διακριτικά τοϋ αξιώματος των σημεία.

’Εν τη Σινικ?, χώρα ώρισμένα θέατρα δέν 
ύπάρχουσιν εΐμή έν τνί πρωτευούσιρ χα ίτισ ι 
άλλαις διακεκριμέναις πόλεσι τής αυτοκρα
τορίας. 01 δέ κωμωδοί συνήθως περιφέρον
ται άπό πόλεως είς πόλιν καί χερδίζουσι τά  
πρόςτό ζνίν έκτελοϋντες τάς παραστάσεις των 
έν έορταίς καί συμποσίοις, μικρόν χατά 
τοϋτο διαφέροντές τών παρ’ ήμ£ν σχοινοβα
τών καί χαΛίάτσω γ, οΐτινες έν παντί τό ΐφ  
καί πάση χώρα δύνανταινά διασκεδάζωσιτό 
κοινόν άντί εύτελοϋς τιμής. ‘Η έν-τοϊς .ουμτ 
ποσίοις παράστασις τών κωμψδών έκτελιϊται 
ούτω πώς. ‘Οπόταν οί συνδαιτυμόνες προ* 
ετοιμάζονται νά καταλάβωσι τάς'περί τ b  
τράπεζαν Εδρας των, τρεις ή τέσααρες χωτ 
μωδοί ένδεδυμένοι ποικίλως χαί πολυτ»)ϋ)ς 
εισέρχονται είς τήν αίθουσαν. Μετά τηος 
έδαφιαίας υποκλίσεις, είς έζ αύτών δίδει Ιί( 
τόν μάλλον διακεκριμένον έχ;.4ώγ <TJV$Wr 
τομόνων βιβλίον έν ψ εϊσί σημειωμένα> . p̂utV 
σΛς γράμμασι, πεντήκοντα % ίξήκονηκ έ»* 
λεκτά δράματα^ άτι να άποτιλοΰσντόκ ^  
τάλογον τών έχτελουμένων παρά τών 
μικών τούτων δραμάτων. Τό βφλίον. τοΰτ»

ιηριέρχεται εις χεΐρας πάντων τών έν τγ, 
νσυναναστροφ·?,, 6 δέ αρχηγός αύτης ορίζει 
τό  ̂ έκτελεσθησόμενον δραμα.

'·’ Τούτου γενο;χένου ή παράστασις έκτελώ- 
ται έν τνί αύτίί οπου καί τό συμπόσιον αί- 

^θούαιρ, οί δέ ήθοποιοί καταλα(7.βάνουιι τό 
μεταξύ τών τραπεζών διάστημα, συνήθως 
είς δύο σειράς τεθειμένων.

Κατά τάς μεγάλας καί επισήμους έορτάς 
ώς καί κατά τάς δημοσίας πομπάς, συνι- 
στώσι θέατρα έν ταΐς όδοΐς δπου δίδουτι 
σκηνικάς παραστάσεις, άπό πρωίας μέχρις 
έσπέρας διαρκούσας.

Τό Σινικόν δραμα δέν περιορίζεται είς 
μίαν μόνην πραξιν, άλλ’ εχει ΰπόθεσιν τόν 
βιον ολόκληρον τοΰ ηρωος, άπό της γεννη- 
σεως μέχρι τοΰ θανάτου του. " ίΐϊτε  τοΰ το 
δέν είναι άλλο ή διαλογικη τις βιογραφία 
διίίρημέν/ι είς περισσότερα ή όλιγώτερα μέρη' 
έκάστου μέρους προηγείται πρόλογος, έκα
στος δέ υποκριτής φροντίζει, όπόταν τό 

. πρώτον παρουσίασθνί εις τό κοινόν, νά γνω
στοποιήσω τό δνομα, δπερ φέρει έν τω  δρά- 
ματι καί τόν χαρακτήρα 6ν ^ λ λ ε ι  νά ύπο- 
χριθνί. ‘Ο ϊδιος υποκριτής έκπληροΐ πολ7.ά- 
κις πολλά πρόσωπα είς τό αύτό δραμα, χω 
ρίς είς τοΰτο ν’ αναγκάζεται έξ έλλείψεωί 
ήθοποιών. Είς τάς παθητικάς κινήσεις ό υ
ποκριτής δέν χειρονομεί πλέον φωνασκών, 
άλλ’ έκφράζει τά  αισθήματα αύτοΰ διά τοΰ 
άσματος. Θορυβώδης ορχήστρα συνοδεύει τά 
έστιχουργημένα ταΰτα λυρικά μέρη καί η 
Κίνεζαή τραγωδία φαίνεται τότε κατά τι 
όμοιάζουσα μέ τά  παρ’ ήμϊν μελοδράματα.

Ai Stvual έφημερίδες δημοσιεύουν μετά 
προθυμίας πδν δτι συντελεί εις τιμήν τών 
ήθών καί τοϋ χαρακτ/ίρος τοΰ έαυτών έθνους' 
ΰπόκειται πλήν εί; τιμωρίας αύστηράς ό δη
μοσιογράφος εκείνος δστις τολμήση νά πε
ριγράφει δραματικήν παράστασιν καί νά 
ποιήσητε λόγον άπ’ ευθείας ή πλαγίως περί 
εισαγωγής ή υποδοχής νέου δράματος.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ
Α Π 0 2 : Π Α ν Μ Α

9Ε ζ  άνεχδυζον Λράμαζος  

Ο Ε Α Α 1 ΙΝ  Γ Ε Ν ΙΤ Σ Α Ρ Ο Σ  ( i )

M£POS Β'. 2ΚΠΚΙΙ Δ'.

E l i  rn iiP E T IIS
Εις ραψωδός πρό ώρας, άρχν,γέ, ζητεί 
Νά σ’ ό|/.ιλτ5σνϊ.

1SS1AI1A [ό Γενίτσαρος]
Τί'Λς δέ έθνους ό άντ*ρ 

Καυ/άτας οτι είναι*

Ο ΤΠΙ1ΡΕΤΙ1Ζ
Σχνί[Λα και στολνί.

Και γ λ ώ ^ α  τταρο^οίως, ’Αλβανόν δ/λουν# 
Είς δάκρυα δέ ?:άντα τόν στρατόν κινεί 
Πρός λύραν “ W  Τϊάθη έαυτου πολλά.

ΙΣΜΑ1ΙΑ
*Ας ελθγ/ τίς γιγνώσκει μ^πως καί #,»χας
Είς συμφορών r* jxoipa ριψνι πέλαγος,
Κι* ίκέται χεϊρας τείνωρχν τό ελεος
Αίτοΰντες άλλων, τότε μάλλον ευτυχών.
[Φαίνεται μακροΟεν ό ΓεροδίΙμος, πατήρ το9 

’Ισμαήλ, ϊγνωστος δτι].

^Ω, κύτταζε! Θεέ [/.ου ! τάχα  κι* 6 πατ^ρ, 
ΛΟν άλλοτε δακρύων χύσας ποτααόν 
’ΑπεστερνίΟν;ν, οΰτω γέρων πολιός 
Αέν τρέχει;

[ΓΙρός τους πίριξ],

Επιθύιχουν ήσυχος ρκρόν 
Νά [χείνω, δορυφόροι. Φιλε {/.ου, καί σίι. 
Πρός ώραν άφτισέ [χε μόνον, κ* £π*ιτα 
Σε ^λέπω πάλιν.

(1 )  Δημοσεεύοντε; ευχαρίστως τό α ύ το τελ ί^  
πλήρες πάθους κ*1 τέχνες  άποσπασμα τοΟ ί-» 
νεκδότου δράματα; «*ό Έ λ λ ή ν  Γεν(τσάοος 
τοΟποιητοΟ τ^ς Κ ρητηίδος καί γυμνασίαρχος 
n itp a tfc ;  Κυρίου Α . Ά ντω νιά δο υ , δπερ π α - 
ρεχώρησεν ήμΤν, εύγνωμονρΰμεν αύτφ  
τούτφ . —  Γνωστόν είναι δτι ot ΤοΟρκος 
ί^ρπαζον Έ λληνόπα ιδα ς, οΰς έτούρκιζον κ^Ι 
ίκαμνον Γενιτσάρου;. ΈνταΰΟα γέρων Έ λλτ^/ 
ίναγνω ρίζει κ α τ ί  τύχη ν  τόν υΙόν του Γ εν ίττ* · 
ρονϋντα .



ΣΕΛΙΜ j I Αν· 4 - ·* Μ ^* λ » ΐη Μ > : x*fc «ολιίβ mm

Γ Κ’άί Λρέρη1* πάΧ ίνϋζ Μ^λ^Τς ' jiwkjjf^v τ4ν 
Αέν μοί άρέσκκ τό βαρυθυμον αύτό, ! I .x.\'r?fi m-:u'ot--l:Eel4vaeoyT
Ύ πό τοιαύτα* μορφάς. | / ^ . . ^ * ^ Α * 6ίγ A ***
Τό πρώτον μέν ώς £ρως, νυν ο ’ ώς πόθος τις I , , ' . . . ‘ * I* *(°ΤΙ·ίο  πρώτον {*?*«* >?>, ν~· ■* Ι.,κ wtor:.·ν^[4 .*Ι»^ήλ te*pe»»Jc >τ «  ·"*
Διατριβή ϋ&Μρόος. Οδτω^Φλλοτί I . . .  , .

K t\ 4  ττρ<|>ην αρω γός ty& t { I Π λίν, ^ * > ν ,  "πώ ς; 'demjp&c fyw * *όΛ V j
Τών γένιτσ2φ<ών, ήρεμον τόν νουν' jl Είς τήντοιαύτην τώνδεινών άφ-ήγηΛνν: \
Δέν *ίχε, Εως οτοιΤτόν χατέρριψε |1 Ϊ2ΜΑΗΛ~~ - c c
Παρ’ ίλλκινος πεμφθεϊσα, σφοίρα φονική ; I * ...μ,- ·
θεέ μου, ποΐαι Πέψεις- τήν κ α κ ία ν  μου ! Λ ακρυω >ήδέν είχον α?«Ύε κ έγω
Ταράττουσν!*· ·Πλήν πάλιν μκίπα*;·χρεωστώ I ΠατέρΛως οστις εγεινε
’Εγώ περί τώ* πάντων,νά βρυλεύωμαι: , Τ ρ α γ ή  ν !  θέλω πάλιν ή ^  ■
Δέν είναι τών αιώνων κτήμα ή ζωή, . Να συγχιντίστι τήν κακ ίαν ! ψάΧε («υ.

Και ταύτης ν άιτολΛυίϊ] πρέπει δ voflv .1 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ' > '
Προσκαίρως πόσον τάνθος τής νεότατος *1 ϊ ' ν Λ
’Λ ,  κ α ί  τρίχέί αί λευκαί τοϋ γέρατος, |  .* · * \ . ω ,^ ν ο ν  είσαι τό > 01* ^ .  · /
*Ως ττΛ χείμώνος πάγος, δτι έρχονται . ,,-y χ ΙΣΜΑΗΛ ■?,■■■' νJ· ,·ο
Παν τό βλαστανον είς τήν γήν χαλυπτοντες. Σιώπα· ^  ^  ^  ’̂ « ν ό ς  .
Καί τέλος φίλος είναι μέν 6 Ισμαήλ, , < 0  άοιδός υπάρχει* σ ύδέ t W  σο* ' . ,
Πλήν χ  fay  λείψτι, τά χα  πρέπει να σβεσθτ> I ^  ^  ^  ,
Καί τάστρον τό παρέχον είς εμέ πνοήν; I
Και τουναντίον ίσως, έσχατος σπινθήρ, I ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ *
ΛΟν φώς ζωής θά χύσ>) αβεννυόμενον I η γ ^ ^ ν  τ άς δύο γλώσσας άπαντες -
Εις στέμμα θ άπολνβνι, στέφον τήν έμήν 01 & λγινες· δμοίως δέ Χι' 0ί  - Αλβανοί. r
* Αξίαν μεθ ωραίου τίτλου στρατηγού. 1
[Έ νφ φβύγει, προβαίνει ό Γεροδ^μο; μετά ΐ^ς >| ΙΣΜΑΗΛ

σ^νοδευούσ^ς αύτόν Ουγατρός του]. I Πώ ς ; ελλην είσαι τό λοιπόν* πλήν &ατΙ
ΙΣΜΑΙΙΑ 1 ’Απέχρυτττες τοΰ έθνους τδνομα τόυ σου ; ·

ΛοιτΛν ώ γέρον ’Αλβανέ, τ ρ α γ ^ ο ν ,  ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ
“Καί τ ί ζητείς κατόπιν θέλομεν ίδεΐ. I . . , .

Ο ΓΕΚΜΗΙΚΚ (ψά%ΧΚ). Γ * * ν ' '< ,  ̂ ντ ;  ] 01 τ&ς <5κν]νας φρουρουντες τους όαογενείς
Οι τοΟ Ολυμπου προποοες πώς μέγαν Βαλ- I k * Λ ·: * > * \ * '* -,. ·« *: x.vr

[λουν θρήνον, Αυτβν εκβικουντες, οίτινες
Καί πίπτουν χεΤρε; τρ«φερα\, όβρά κτοποΟααι j Ελληνικών βολίδων πίπτουν θύματα.

Ιϊτ ι^®η » 1 ΙΣΜ ΑΡΙΛ ■ ' · , λ '. ■
Μ ήπω ς λοιμός έΟέρισεν άκμα(ο«; νεανία?; I ,. ._ . .. χ . . . .—
Μ ήπω ς βκρίς κατέφαγε ιό ν  θερισμόν τής χώ ρας; 1 Π λ ή ν  δέν μοί λέγεις, τίς ό γέρων, T̂ V utoiy
Δέν κόπτει μαΟρον δρέπανον το&ς νέους τοί>ς I -q  άπολέσας^είς ΜηλΙβΛς -Τ " ' 'ν-ν '

[εύρωστους, I * * . , -,, χτ-ν·..ν.*(Μ'·.**
Ουδέ τοΟ βέρου; τοί>ς *αρποί>ς άκρίς καταβι- I * ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ , f

[βρώσκει. 1 ' Τ \  r
'Αρπάζουν παΤδας Sypiot tfiEiv Τούρκων στρα- I * , ' . γ/ ^ υνθ(Αΐλε ^

[τιΟίται* I Τήν ώραν, ταύτην μετά σου, ώ στρατηγέ·*. 
Καί τδ»ν γονέων ^ήγνυται ή μέλαινα καροία. I ' ΚΜΑΗΛ "Λ
^Αρπάζουν τόν Γεώργιον υιόν τοΟ Γεροδήμου, I , r , *
Όβτις τά ^όδα παρειάς, τά κρίνα δ’ όψινεΐχε, I Κ* είχες λοιπήν παιδίον άρρεν.άλλοτε! - ■ 
Κ ’ ανέβαινε τόν Όλυμπον ώς ϊλαφο; ώκύπους. I ’ 1 ^
Φόρεσε μαΟρον Κνδυμα ή τάλαινά του μήτηρ, I ' * ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ /  , ’. V  <* 'ι
Κ α ί σι, πατήρ είς τό έξής μηδέποτε γελάα^ς. Ν α<· κα1 ήά  ^ ον νυ ν 'το υ  γ τ ίρ ώ ς '^ ρ ιγ μ Λ ,  
ΚροΟε τήν λύραν αυγκινΟν είς δακρυα τάς \ ^  * * , . /  VA*^

[κώμα;, 0 τα ν ' (Α^ως Χ1 * -
Λέγε τόν πόνον τής ψυχής, κι1 ισως ήμέρ* I Mot έπιπέσουν ξένοι, καί τά  τέκνα μου

Ιϊλθτι, j Μοί έξαρπάσουν πάλιν · ·. u  ,

ις μ α ιιλ

I ' Καί τίν’ αρά γε 
θ ά  ε ΐχεν  ίλικίαν σήμερον αυτός,
"Ον β είχον άφαρπά^ει τότ άν/,λ ι/.aj

’ * ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ
\

Τήν ήλικίαν σου θά είχε βέβαια’
Καθότι τότε μόλις δώδεκα ετών 
’ίΐρίθμει κύκλους, κ’ τ,δη είκοσι σχεδόν 
Παρήλθον από τότε οί ενιαυτοί.

ΙΣΜΑΙΙΑ
Κ* έάν τόν ϊδνις, τάχα  κάπως δυνασαι 
Νά τόν γνωρίστρς, γέρον;

ΓΕΡΟΔΙΙΜΟΣ
Καί πώς νά τόν γνωρίσω ; σήμερον αΰτός 
*Ανήρ θά ηναι πλέον τέλειος" ή δέ 
Μορφή δέν απομένει πώποτ ή αυτή"
Μηδέ τό δένδρον, δταν πλάτανος εϋρΰς 
Ποός ουρανόν έκτείν/ι κορυφάς, ποτέ 
Ν άναγνωρίσνι γεωργός δέν δύναται,
’Εάν μικρόν τ ’ άφήκε κ’ εφυγε μακράν. 
Τοσούτω μάλλον άνδρα, ουτινος πυκνόν 
Τό πρόσωπον καλύπτει κύκλω γένειον. 
“Αλλος δ’ εκείνος τώρα, κι’ άν εΐσέτι ζνί, 
Βεβαίως Τούρκος είναι, καθώς είσαι συ"
Καί τήν άγνήν θρησκείαν ηδη βάρβαρα 
’Εξέβαλον* τά  δ ’ ίχνη τοϋ προσώπου πάντοτ: 
Π^ός τής καρδίας συμφωνοϋν τό αίσθημα,
Κ  ίσως θά τόν νομίσω Τοϋρκον άληθή.

ΙΣΜΑΙΙΑ
’Αλλά δέν ενθυμείσαι τ ί συμβεβηκός,
Κάνέν στιμεΐον, έξαγγέλλον άσφαλώς 
Τήν παρουσίαν τοϋ υίοϋ σου, αν τυχόν 
“Ελθ/ι ποτέ κομίζων είς γονείς χαράν;

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ
Βεβαίως εχω τό ση;χεΐον* πλήν πρός τ ί 
Μετά τοσαύτης σΰ ό ξένος ζέσεως 
Πρό ώρας εξετάζεις τόν γεννήτορα;

ΙΣΜΑΗΛ
Τίς είδεν; ίσως κάτι Ακόυσα κ ’ έγώ 
Κι’ άν μ’ εϊπγς πάντα, μέλλω κάπως είδησιν 
Τινά νά σ’ άνα-^είλω άπροσδόκητον.

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ 
θεέ μου! Καί δέν σπεύδεις τό λοιπόν εΰθΰς 
Τήν άγωνίαν νά μοϋ παύσνις τής ψυχής;
Ω! μή φονεύσνις άσθενοϋντα γέροντα,

Τοίις λόγους ^ίπτων ώς δειλός τις σκοπευτής, 
Πρός άγριον θηρίον βάλλων, κ ’ έπειτα 
Μακράν τους πόδας άγων, ώς λαγός ταχύς.

ΙΣΜΑΙΙΑ

Λεν δύναμαι πριν μ/είπν,; σΰ προτνίτΐρ*,

ΓΕΡΟΛΙΙΜΟΣ

<2 θάνατε! πώς ξέρεις δρέπανον βραδύ 
ΙναΟ’ όσων σέ ποΟοΰσιν εις τήν γην αύτήν, 
Ί 'α /ύτατα δε πάλιν κόπτεις τόν καρπόν, 
"ο-τις τοΰ άνθους μόλις έχει τήν μορν/'ν !
Θζ -είπω* ναι, Οά εί'~ω, καίτοι τρε;Λ0'/τα 
Αισθάνομαι τά μέλη, όπως ό ιχθύς, 
ϋ()ν πρό μικροϋ τό δί/.τυ εσυρ’ είς τήν γην.
Είς δάσος τοϋ ’Ολύμπου, δστις σήμερον 
Τοσούτους τρέφει της πατρίδος μαχητάς, 
'Αρκτος δεινή κατφκει, δια*πείρουσα 
Είς τά  νωρία τοόμον, δσα κτί^ουσι

1 * ,  Λ

Τους οίκους εις τήν οάσιν τούτου τοΰ βουνοΰ. 
Κ* ήδν, πολλού; άνΟρίόπους /.ι’ά'-τειρον π),Υ|0υν 
Ηροβάτίον ειχ* ‘/-ατα7τγ'σει σπάραγμα 
’Οζόντων ό;υτάτων3 δτ*οί Οτ,ρευται,
Οί πέριξ κατοικοΰντες, λόγον Ιλεξαν 
Τοιοΰτον’ «και δέν είναι τάχα εντροπή 
Τοσούτους άνδρας Sv θηρίον νά νικα ;
Λεΰτε! λαβόντες τ ’ οπλον, πά'/τες δράν.ωαεν 
Τόν ό'λεΟρον τοΰ τόπου ν’ άφανίσωυχν·»
Ειπον κ* ευθύς όρέων άνδρας ή τι^-ή 
*Εκέντ/ισ*“ έτοι^άζουν εοοίον λοιπόν, 
ΣυνειΟισαένοι ν* ακοντίζουν κεραυνούς’
4Οαοίίος δέ κ’ οί παΐδες ρόπαλα αακρά 
Λααβά'/οντες βαδίζουν νά διώςωσι 
Δι* απειλών τήν άρκτον πρός τ ’ άπόκρηανον 
Εκείνο αέρος τ ’, δρους, ενΟ’ άνέτεινον 

Ιΐλαγίως στό[χα πυροβόλων μηχανών 
Οί εαυτών πατέρες, δπως μή τυχόν 
Δι’ άλλης φύ^/ι λεληΟότως ατραπού*
Ούτω λοιπόν τιοδντι σφαίρα τόν λαιν.όν

«ν '· /' y / * ♦ ^ » κΔιατρύπα τ^γριου (,ωου κι εις οεινην 
’Εμπίπτει λύσσαν τότε" πΰρ δ’ οί οφθαλμοί 
Αύτοϋ τοξεύουν, καί πηδήματα μακρά 
Πηδών, πρός τά  παιδία αίφνης έφορμα.
Καί φεύγουσι μέν τάλλα τότε πάραυτα, 
Πλήν τό έμόν, καρδίαν. εχον λέοντος, 
‘ίστάμενον τήν λόγχην τείνει, καί ζητνί 
Νά πληξ·<ι τό θηρίον. Κι’ όντως δέ πληγήν 
Καιρίαν είς τό στήθος τω κατέφερεν,
’Ε ; ής νεκρόν βαρύνει τήν πονοΰσαν. γην, 
‘Οπόταν πριν έκπνεύστι παντελώς, ζνιτ/i 
’Εκδικησιν νά λάβγι, τόν όξύν αύτοΰ ? . 
’οδόντ’ έμπήγον εις τάς σάρκας τοϋ παιδός. 
’Εκ της ήμέρας ταύτης εφερε λοιττύν . . , 
’Αλάνθαστον σημεΐον έπί τοϋ ποδό; ,
Ούλήν, πρός της οποίας τήν έξάλειψιν



ΒΙς μάτην χρόνος ήθελ’ ίργασθή μακρός. 
ΙΣΜΑΗΛ (καθ’ έαυτόν)

’Ανάγκη νά μή είπω παρευθΰς τό πδν,
»1ή θάνατον τ φ  φέρη ή πολλή χαρά.

[Πρός τόν Γεροδήμον]
Περίεργον τοιαότην Ιχω  χαί έγώ
Ουλήν έπΐ τής κνήμης. Πώς δέ μ  Ιμεινε.. .

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ 
θ ιέ  μου! τ ί μέ λέγεις ; Καί δέν δύναμαι 
Αυτήν εύθυς να Γδω τώρα τέκνον μ/w ;

ΙΣΜΑΗΛ 
*Οχι4 κατόπιν θέλω δείξει πρόθυμα 
Τά βχήμ* καί τά μέρος’ άκουσον δέ νυν 
Πως έχω ταύτην λάβει" πολεμών ποτέ 
Πρός άνδραςτοΰΚαυκάσου, γίγαντας δεινούς, 
Εκτός τοϋ στρατοπέδου μόνος έμεινα 
Πλανώμενος, καί μάχην τότ άναγκααθε'ις 
Πρός τρεϊς μεγαλοσώμους συνεκρότησα 
‘Οπλίτας' πλήν τό θάρρος έχων άτρομον 
Κ αί δεξιάς τάς χεΤρας, δύο έπεμψα 
Τόν μαΰρον ϊδην νά π^οσβλέψουν φρίττοντες. 
‘θ  τρίτος μόνος ώραν πάλαισ* Ικανήν’ 
*Οπότε δ ’ έμπηχθείσης της ρομφαίας μου 
Είς τοϋ λαιμού τάς σάρκας, έπεσε χαμαί 
Τό δμμα περιστρέφων ώς σφανδύλιον,
Κ ’ αίματος χύνων βούσιν έξ αρτηριών,
’Εγώ δέ βήμ άλλάσσων δλως ήσυχος 
Εις θέαν έτερπόμην, άλλως τρομεράν, 
’θδόντ έπαίρει καί τήν κνήμην Ισχυρά 
Μοΰ δάκνει όίαρρήξας καί τό δέρμ.’ αϋτό 
Τό της έμβάδος. Μένει δ ’ έτί σήμερον 
Τό της πληγής σημεΤον είς τόν πόδα μου.

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ 
Θεέ μου! π ά λ *  χάνω τάς ελπίδας μου · ·

ΙΣΜΑΗΛ
Πλήν, γέρον, δέν σοΙ φαίνεται περίεργον; 
Καί μήπως όμοιάζει πρός τήν τοϋ παιδός 
Ουλήν νά ιδιρς δέν θά ήθελες τυχόν;

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ
Τώ δντι, άς τήν ίδω* ποιος σήμερον 
Δαίμων σκληρός έμπαίζει τήν καρδίαν μου;

Ι2ΜΑΙΙΛ [καταβιβάζων όλίγον τήν έμβάδα 
καί δεικνύων τήν οΰλη'ν].

Μήν είναι τοϋ υΐοϋ σου κύτταξ’ ή ούλή.
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ [μετάτινας στιγμάς]

*Ω θαΰμα! ώ Θεέ μου! Είναι βέβαια 
Τό τέκνον μου · · αύτή δέν είναι τών μαχών · · 
Είναι πληγή όδόντος · · ώ ! άνέτειλες

*1·

‘Ημέρα τέλος τών ίλπί£«ο* φαεινή 
*Ω θυγατερ! ώ ! έλα* είν’ ό αδελφός,
Λ0ν είχες άπολέσει · · άφες, άφες με 
Νά βρέ£ω τόν λαιμόν σόυ είς τά  δάκρυα 
Τίίς νϋν χ α ρ δ ς · . ώ ! είσαι 6 Γεώργιος,
40ν έφηβον ή βία τών ‘Οθωμανών , 
’Αφήρπασεν, υίέ μου, 'Α χ ! όμίλησον*
‘'Εχων κλειστά τά  χείλη μή μέ τύραννος. 
’ΕντεΟθεν είς όλίγα κείται μίλια 
‘Ο οίκος τοΰ πατρός σου. Αγε, βύγατερ, 
Είς τήν μητέρα ν άναγγείλης τάχιστα · · 
Πλήν πώς θέλει υπάγει μόνη; Αάλησον, 
*ω ! λάλησον, υΙέ μου, τέλος λάλησον.

ΙΣΜΑΗΛ
’Ω πάτερ μου! τό βάρος τοϋ αισθήματος, 
Οπερ στιγμή τοιαύτη'μοί παρήγαγε,

Τοΰ λάρυγγόςμου τήν φωνήν κατέπνιζε. 
Ναι, είμαι 6 υίόςσου ό Γεώργιος,
Ποτέ μή λησμονήσας τόν πατέρα του,
Ούδέ τήν μνήμην άπολέσας αδελφών,
Κ  έπιστροφής έλπίδα πρός τόν οίκόν του.
Ω ! πίστευσόν με* κ έντφ  μέσω τών μαχών, 

Καθ άς τό αϊμα μέθην δίδει φονικήν 
Παρίστατο πολλάκις ή είκών υμών 
Διά χρωμάτων οίκτου’ κ ’ έβλεπον συχνά 
Τόν γέροντα πατέρα είς τόν ύπνον μου*
*Η κ έξυπνος νά τείντ} χείρας καί ζητή 
Νά μή τόν καταλίπω άπροστάτευτον. 
ΐδοΰ, ιδού! σ’ εύφραίνω τέλος σήμερον.

*Ω ! έλα, έλα, θλίψε τήν καρδίαν μου,
Και άφες με δακρύων βρύσιν φλογερών 
Νά χύσω πρός τό στήθος τοΰ γεννήτορος. 
Πλήν, πάτερ μου, είπέ μοι, ζνί ή μήτηρ μου 
Κ.’ ή άδελφή, ήν τότε βρέφος έλιπον 
Επί κοιτίδος σειομένην παιδικής;

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ 
Δεδοζασμένον τοΰ Κυρίου τΰνομα!
Κ ή μήτηρσου είσέτι ζή προσμένουσα 
Τήν ώραν ταύτην νά προφθάστρ, κ’ ύστερον 
‘Γπό τήν γην νά κρύψη σώμα μαρανθέν.
Τήν έφαγε, τήν έφαγε τήν δυστυχή 
‘θ  πόνος τοϋ υΐοϋ της, κ’ έγεινε σκιά 
Τους πόδας μόλις φέρουσα. Τήν αδελφήν 
Ενταύθα βλέπεις μ ’ ανδρικά ένδύματα 

Τόν ασθενή πατέρα πρός στρατόπεδον 
Βαρβάρων όδηγοΰσαν.

ΜΑΡΙΑ (κόρη τοϋ Ατιμου).

Φίλτατ αδελφέ!
*Ω! τέλος πάντων έννοώ τοΰ στήθους μου 
Τό φίλτρον* σπεϋσε, πρόσελθβ νά σ’άσπασθώ,

Χωρίς νά τρέμω πλέον, μήπως κάποθεν 
Τό ίπληστον τοΰ Λάμπρου βλέμμα βέλος τι 
Ζηλοτυπίας £ίψ») φόνον άπειλοΰν εύΟΰς 
Κ ατά τής φαινομένης απιστίας μου.
Τοωΰτον πραγ^α ώς νά δύναταί ποτε 
Φυγάτηρ τοΰ Ολύμπου και νά στοχασθνί ! 
"ω ! βέβαια* τό ’ννίουν δτι άδελφοΰ 
Μ’ έθώπευ* τό δμμα, καί νά σφίγξωσιν 
‘At χεΐρές του έπόθουν τήν παλάμην αου.
*Ω να ί! σέ τής ζωής μου τδνειρον, ιδού!
Είς τήν αγκάλην σ’ έχω, και τό παρελθόν 
Είς τοΰ παρόντος τήν χαράν υποχωρεί.
Όυό'έ καλύπτει πλέον μέ τό σκότος της 
Νεφέλη μαύρη βίον πλήρη συμφορών.

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ
Ναι σκίρτησον και τ ’ όρος τοΰ ’Ολύμπου συ 
Είς τήν χαράν τών τέκνων, καθώς άλλοτε 
’Απέδιδες είς γόου; πένθιμον ηχώ 
’Από τών κοίλων άντρων και φαράγγων σου. 
Πλήν, ώ υίέ μου, ταΰτα τά ένδύματα 
Καιρός δέν είναι ν’ άποβάλης και μ’ απλήν 
Στολήν ‘Ελλήνων ν άσπασθής τήν ίεραν 
Θρησκείαν πάλιν τών πατέρων σου; καιρός 
Τήν ανομίαν ταύτην τήν ακούσιον 
Νά πλύννις καί μετάσχτις έν τώ  ίερώ 
Ναώ τών μυστηρίων τοΰ Χριστοΰ, ποιών 
Τό σχήμα τοΰ σταυροΰ, κ’ άφεΐς τό βδελυκτόν 
Της άθεΐας τών βαρβάρων ούμβολον,
Τό μετ’ άστέρος τής Σελήνης δρέπανον.

ΙΣΜΑΗΛ
“Ω θά τάφησω! περι τούτου βέβαιος 
Νά ήσαι" πλήν ανάγκη πρότερον πολλή 
Νά μή νοήσνι Τούρκος τό παραμικρόν'
Διότι ΤΛ(ν ζωήν μου άλλος κίνδυνος 
Καταλαμβάνει μέγας. Τόσον μανικόν 
Πρός τήν θρησκείαν είναι φΰλον βάρβαρον, 
*'Ωστ’ υποψίαν μόνον άν συλλάβωσιν 
*Οτι τυχόν σκοπεύει τις ν’ άπαρνηθή 
Τά τοΰ Μωάμεθ δόγματα τοξεύουσιν 
’Εξ όπλων πάντες σφαίροις, καταλείποντες 
Νεκρόν τόν τολμητίαν πρός παράδειγμα 
Τών άλλων. .’Αλλά, πάτερ, έλα δεύτερον 
Ν άσ’ άσπασθώ'τό σκότος δ’ άμα τής νυκτός 
Τάς μαύρος πρός τήν κτίσιν τείντι πτέριη'ας, 
θ ά  εΰρω τρ07ΐον ώς έλΐηζω πρός υμάς 
Νά έλθω κι’ άπομείνω βάκτρον γήρατος, 
Γονΰς στηρίζων κι’ άδυνάτους άδελφούς.

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ:χ
*" f l ! χβΛρ* άπροσδοκήτως είς ήμδς φανείς ! 
*Ω!.χαΐρ’} άστήρ έν ώρα θυελλών φανείς!

Παρήγορός μου έ/.πεμφθείς έζ ουρανού'
*Ω! τοΰ άγιου Γεωργίου βέβαια 
‘Η χάρις, ήν κατ’ έτος Ικετεύομεν 
’Ανάπτοντες λαμπάδας είς ναόν σεπτόν 
Σ’ άπέστειλε νά σώστις τους γεννήτορα;.
Ναι, σέ προσμένω τέκνον* είθ ό ασπασμός 
Αύτός να ηναι προοιώνισμα πολλών 
Κατόπιν ηδονών στοργής συγγενική;.

ΜΑΡΙΑ

ΤΩ αδελφέ μου, χαΐρε! χαΐρε, ήλιε 
Πραόνας τοΰ χειμώνος τήν δριμύτ/;τα !
*Ω; ευ παρέστ/j; τον έμόν Ο[λέναιον 
Περιχαρή νά κάμη;, δν παράδοξος 
Ζηλεία τοΰ μνηστίρος έκαμνε πικρόν.
Τής αδελφής σου θέλεις σϋ τά  στεφανα 
’Αλλάξει είς τοΰ γάμου τήν λαμπράν πομπήν. 
*Ω! τίνα μέλλεις τής καρδίας ηδονήν 
Ν’ άκούσνίς, μήτερ! άχρι τοΰδε δυστυχής, 
ΙΙλήν είς χαράς πελάγ·/ι μέλλουσα τανϋν 
Νά πλεύσης, δταν φθάση μύνημα φαιδρόν, 
Τάπελπισμένον οτι τέλος τέκνον σου 
Είς τάς άγκάλας έχεις* [ΐέλλον στήριγμα 
Τής ήλικίας, ήν τά έτη ’βάρυναν

ΙΣΜΑΙΙΛ

*Ω, χαίρετε λιμένος φάρον δείξαντες,
Πρός 8ν τό πλοΐον τής ζωής άσάλευτον 
Θά προσορμίσω, μή τρομάζων τής ψυχή; 
Τήν άπαυστον οδύνην. Θέλομεν δ όμοΰ 
Τόν έφεξής αιώνα ζήσει, τό γραπτόν 
*Αν δέν μας ρίψγ, πάλιν πρός τά κύματα, 
‘Υφ’ ά λανθάνουν τών υφάλων κίνδυνοι.

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ

Λοιπόν, ώ τέκνον, σπεΰσον, σπεΰσον τάχιστα 
Πρός τό παρόν υγείαν έχε* βέβαια 
Νά κινδυνεύσης φρόνιμον δέν θεωρώ.
’Αλλά βραδέως πόσον θέλουν αϊ στίγμα! 
Προβαίνει, μέχρις δτου πάλιν ίδωμεν, 
Πατέρες μόνον δυστυχοΰντες έννοοΰν.

ΜΑΡΙΑ

‘Υγίαιν’ άδελφέ μου. νΛ χ ! πλήν διατί 
Δέν δύνασαι να έλθης μεθ’ ήμών εΰθ-j;; 
Αιών ήμέρα μία θέλει μας φανή.

ΙΣΜΑΗΛ
Θέλω ταχέως έλθει, μόσχον σιτευτόν 
Καί πανηγύρεις φίλων έτοιμάσατε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ1,
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‘H σπουδή μεθ’ ηςπροσεπάθησεχ ή πρώτη 
τών ‘Ελλήνων θρήσκα, νά χειραγωγήσνι τόν 
ννί jtlov άνθρωπον είς κόσμον έτι άκατάσκευον 
κοινω νική κατώρθωσε,νά πίρι4νδύτ/ϊ τα  
πάντα άπό τοϋ θεοϋ μέχρι ,τής Χ ίμ /Λ η^ιά  
τίνος πέπλου μυθικοϋ άμα καί έπαγωγοϋ* 
εύψυχα τε καί άψυχα ειχον λάβει παρ’ αύΑ 
τής, έκτός τής Ιστορίας, καί έπιτελεΐδν μυ
θικών παραδόσεων* ό κόραξ, ό κύκνος ηβαν 
^.εταμεμορφωμένοι άνθρωπέ, 6 νάρκισσος, ή 
οάφνη $σαν επίσης άνθοωποι π'αθόντες έζ 
έρωτος τήν μεταμόρφωσιν ταύτηνν έκ τής 
τοιαύτ/ις ιδέας έκδηλούσης τό λίαν φιλί·* 
στοργον της θρησκείας πρός τόν παϊδα £τι 
άνθρωπον παρήχθη καί ή ποιητικ^ττάτη- πα* 
ράδοσις τών Σειρήνων. ‘Η ποίησις, #Λς έχ 
παλαιότάτής εποχής έξεπλήρου παράλλη 
λον τνί θρησκεία αποστολήν, διέπλασεν έ;;ί 
τό έπαγωγότερον τόν μϋθον τών Σειρήνων 
καί έκπαλαι έθρυλλοϋντο τά έςής περί αυ
τών* δτι ήταν θυγατέρες τοϋ ’Αχελώου κάί 
τής Μελπομένης, ή κατ’ άλλους δτι έγεννή- 
θησαν έκ τοϋ αίματος τοϋ Αχελώου άγωνι- 
ζομένου πρός τόν ‘ΐΐρακλέα* δτι κατά τους 
πλείσταυς ήσαν τρεις καί έκαλοϋντο, Παρ- 
Οενόπη, Λευκο>σία καί Αίγεια, δτι κατώ- 
κουν εις Σικελίαν καί ηταν παρθένοι τήν 
μορφήν εξαίσιας καλλονής επειδή δέ δέν 
εβοήθησάν ποτε τήν ΙΙερσεφόνην άρπαζομ,έ- 
νην Οπό τοϋ ΙΙΧούτωνος μετεμορφοίΟησαν 
ΰπ αυτής είς ζώα, έ'χοντα μορφήν κατά τό 
ήμισυ γυναικός καί κατά τό έτερον όρνέου 
πτερωτού* δτι έρίσασαι πάλαι ποτέ πρός τάς 
Μούσας έν Κρνίττι καί στερηΰεΐσαι τών πτε
ρών έρρίφθν,σαν είς τήν θάλασσαν καί έξε- 
βράσΟησαν 0 - ’ αΰτής είς τό Πέλωρον τής 
Σικελία:, εν9α διαμείνασαι ειλκυον τους 
οιαβάτας διχ τών ασμάτων καί ειτα τους 
κατεστρεοον. Επειδή δε ητο πεπρωμένον 
αύταϊς τότε μόνον ν άποθάνωσιν δταν κα- 
ταορονηΟώσιν υπό τών προσπλεόντων πλη - [ 
σιον των,. επνιγησαν μετά τήν διάβασιν τοϋ ί
* \  / I*
Ούυ'σεω; καί [ΛετεαορφώΟτ,σαν είς σκοπέ- I

λους, :<αί τοι ένόμιζον μέχρι τινός δτι έν μ,έν |

τνί πόλει. τών( Καμπανών ύπήρχεν 6 τάφος 
της Παρθενόπης, ίν ’4λλ,·(ΐ $έ τινι ό της Λίτ 
γβίας, καί δτι έκ -ιίής Λευκωσίας, ■ ώ ς_ λέγει 
ό Πλίνιος, .ώνομάσθη μία τών,, sptf&v Σειρη- 
νουσών^ιων^ ή ^ΐ,ευκωσίρ.' A,vi , ~  ̂. ,

: Vw h&TtA* •’fwoes > ϊ
άλληγορία ταβτεύει δτι &πό αοΰς, μύθους 
τούτους ΰπέκρύτττετο ή Ιστορία έκδεδίΥΓΡημέ- 
νων τινών γ ΰ ν α ι^ ν ,.α 1τ ιν ε ^ δ ιά ^ ν  θελγιί* 
τρων, ·:ύτών . jt« τέστρεφον, -μέχρι τελευτβώου 
όβολοϋ τους Θαμώνάς των καί .δτι έπλάσθη- 
σαν υπό ,τών ποιητών όανιθόποδες ^τοι τος-

4  ·  *  *  V  · Ί  f »  .  · \  j

χύποοες, ώς ά7Ρΐμακρυνόμεναι άμέα(ος:ά π  
έκείνων ών εξάντλησαν τήν τελευταίαν τοϋ 
θυλακίου καί τοϋ σώματος ίκμάδα. 'Εννοεί
ται δέ δτι μετά τήν έκπνοήν της αρχαίας 
θρησκείας έξησθένησεν ό πέρί'αύΐώ ν πά τα 
γος, δσΐις έχαρακτηρίσθη ώς άπλοϋς μϋθος. 
‘II ζωολογία ' όμως διαμαρτύρεται κ α τ 'α ύ - 
■τνίς της πΐποιθ^σεώς πέιρωμένη ν' άποδείξνι 
δτι. αϊ Σειρήνες δέν ίσαν μυθικά έφευρνίματα 
τών αρχαίων, άλλ’ υδρόβια ζώα £χοντα έν 
μέρει δμοιότ/ιτα πρός γυναίκα κατά τά ίμισυ 
τοϋ σώματος, ών δμως τό εϊδος βαθμηδόν 
έξαφανίζεται ώς πολλών άλλων. Πρίν πα- 
ραθέσωμέν τινα περί αυτών ανέκδοτα, ίδω
μεν τίνας άναλόγους παραδόσεις περί αύτών 
έϊχόν άλλοι τινές λαοί, άς έρανιζό(χεθα έκ 
τοΰ περί θαλασσίων τεράτων συγγράμματος 
τοϋ Α. Αανδρέν.

’Εν T~ci ’Ανατολτ, ΰφίσταταίτις ’Αραβική 
παράδοσις περί είδους τινός υδροβίων ανθρώ
πων, παροίΛούντωντά παράλια.γ»ίϊ«ν τινών 
καί τρεφομένων άπό τά .ΰπό  των κυμάτων 
παρεχόμ.ενα αύτοΐς ναυάγια* ταμτα .διαβε- 
βαιοΐ ό Αλκαζουίνος. ιδίως δέ, κατά. τήν 
παράδοσιν ταύτ/ιν, προσπελβίζουσι τά  παρά
λια της *Ροσσέτ/ις καί ’Αλεξανδρβίας τερατά 
τινα έχοντα άνθρωπόμορφον πρόβωπον. χαί 
καλούμενα ’Αραβιστί α *Αβού-γκ1ουζ*ίνα » 
ήτοι πατέρες της ωραίας. Ταϋτα ζώσιν έν τ^  
θαλάσσν], άλλ’ έξέρχονται ενίοτε καθ’ όμά- 
δας είς τήν ξηράν έπ’ όλίγον. . “Αλλος τις 
νΑραψ συγγραφεΰς ό ΐβνολάς Βιαλσάθ: βέ
βαιοί οτι κατά τήν εποχήν του oi ναυτικοί 
ήλίευον ενίοτε έν ταϊς ‘Ελληνικαϊς θαλά®- 
σαις υδροβίους κόρας μελανοφθάλμους, α ϊτι- 
νες έξήγαγον κάποτε χαρι&στάτους γέλωτος. 
Ψλαμανδός δέ τις ό Φ. Βεασΐνος διηγείται 
δτι φιλοξεν/ιθέντες ποτέ Βέλγοι ναυαγοί έν 
‘Ελληνικώ πλοίφ παρά τήν ’Αλεξάνδρειαν

εϊδον τοΰς "Ελληνας ναύτας άλιεύσαντας μίαν | 
Σεφήνα κατά τό ημισυ γυναικόμορφον καί 
κατά τό ετερον ΐχθϋν, b  άφοϋ έκτύπησαν 
ώ ς. στοκοφίσιον, οΐ ναϋται έξέδαρον καί εφα- I 
γον, έν ω οΐ Βέλγοι έμειναν συγκεκινημένοι I 
έκ τών οίμωγών αυτής. I

’Εν Γερ[«ινία καί ‘Ολλανδία ΰπάρχουσι 
πολλαί περ\ Σειρήνων παραδόσεις, λέγονται I 
δέ έν μ^ν τί) Γερμανία nix, έν Βελγίω δέ I 
καί ‘Ολλανδία nech m erm aids η mermine. 
Καί παρ’ ‘ΐσπανοΐς υπάρχει ιδέα περί ύπάρ- I 
ξεως γυναικομόρφων Ιχθύων (pejem ugcr), I 
έν Βενάγα, δέ τών ’Ανατολικών ’Ινδιών τοι- I 
αύτ/,ν μορφήν άποδίδουσιν είς τά θαλάσσια I 
οντα dugongs. Βρασιλιαναί δέ τινες φυλαί I 
πιστεύουσιν δτι έν τώ κέντρω της Αμερικής I 
υπάρχει λίμνη κλείουσα άμυθήτους θησαυ- I 
ρους καί φυλασσομένη υπό ωραίας Σειρήνος I 
καλουμένης ύπ’ αύτών α Γυνή τών ύδατων». I 
Α λλά ταϋτα καί άλλ.α ανάλογα είναι άπλαΐ I 

παραδόσεις* υπάρχουσιν όμως φυσιολογικά 
τινα άνέκδοτα περί αύτών, ών σταχυολογη- 
σαντές τινα έκ τοϋ ϊδίου συγγραφεως Α. 
Λανδρέν παραθέτομεν ένταϋθα άπλώς ώς πε
ρίεργα.

‘Ο "Αγγλος πλοίαρχος ’Ιωάννης Σμίθ 
ποιων τόν διάπλουν τής 'Αμερικής κατά τό 
1 6 1 4  καί ών πλησίον τής Νέας Γής εϊδεν 
έπιχαρίτως κολυμβώσαν γυναίκα εχουσαν 
ώραίους καί έκφραστικοΰς οφθαλμούς, καίτοι 
στρογγύλους, ρίνα καί ώτα κανονικώτατα,

• κόμην μακράν καί πρασίνην" ό “Αγγλος ήρ- 
χισε διατιθέμενος έρωτικώς, δτε ή Σειρήν 
καταδύσασα είς τά βάθη έ'δειξεν είς τόν κα- 
ταπεπληγμένον θαυμαστήν της διπλήν ουράν 
ιχθύος.

*0 Α. Βοσκέ θαλασσοπορών παρά την Μ α- 
νάραν ειδέτινας θαλασσίους Τρίτωνας καί 
Νηρηΐδας έχούσας διπλήν ούράν καί μικρούς 
βραχίονας.
, “Εν τι νι συλλο*^ «ά ν θρ ω π ο  μ ό  ρφ ω ν 
ι χ θ ύ ω ν »  δημοσιευθείσνι υπό τοΰ \ a n  
der Stell διοικητοϋ τής Amboine υπάρχει 
περιγραφή Σειρήνος έζωγραφισμένης ύπό τοϋ 
Σαμουήλ Φαλλούρ* άλιευθεϊσα περί τ/ιν ν7(- 
σον Βόρνεω έν τώ  διαμερίσματι τής Amboi
ne και μετενεχθεϊσα είς τήν ξηράν έπί με
γάλης λεκάνης ΰδατος έζησε 4  ήμέρας καί 
7  ώρας μή θελησασα νά φάγ·/ι τά  προσενε- 
χθέντα αύτίί.

Κατά τό 1 7 3 5  δ σοφός Δε-Μαλλέτ δη-

μοσιε’>σας άπειρα περί Σειρην<ον ανέκδοτα, 
προσεπάΟησε ν’ άποδείξ'/i ού μό'Λν  ̂ την υ- 
παρξιν αύτών, άλλά διϊσχυρί,ετο οτι αυται 
συνίστων τήν γένεσιν τών άρχεγόνων αν
θρώπων. ’Λλλά καί έν ττ, υπό τοϋ ‘Ριχάρδου 
Φουρνεβάλ δημοσιευθέντι κατά τά 1 2 6 0  
«B estiairc  d ’am our» πρός ταις πολλαϊς 
ζωολογικαϊς σημειιόσεσι παρατίθενται π ε
ρίεργοι περιγραφαί τών Σειρήνων ώς θαλασ- 
σοβίιον ζοκον, Οπαγομ-ένων είς τρία τινά εϊδη. 
Σειρήνες κατά τό ήμισυ γυναίκες καί κατά 
τό ετερον ίχθϋς, άλλαι κατά τό έτερον όρνεα 
κλπ. Καί έν έτέρω δέ τινι συγγράμματι, τφ  
τοϋ ‘Ρουις, δημοσιευθέντι κατά τό 1 7 1 8  
φαίνεται ώς παραδεδεγμένη ή ύπαρξις άν- 
θρωπομόρφων ιχθύων ύπαγομένων είς είδη 
Σειρήνων, ΊΝΥ,ρηιδων κλπ.

‘Υπάρχουσιν ετερα έπίσης περίεργα περί 
αύτών άνέκδοτα. Οί φαλαινοΟήραι τής Αμ- 

I  βέρσης διϊσχυρίζονται δτι καθ’ ήν στιγμήν 
έπλησίαζον {λέρη τινά συχναζόμενα ύπό φα
λαινών, Σειρήν τις κολυμβώσα εψαλλεν αύ
τοΐς ασμα προαγγέλλον τήν ελευσνν φαλαί- 
νης. Εις τινα δέ [^ρη προλήψεις δημώδεις 
εδιδον προφητικήν δύναμιν είς τάς Σειρήνας, 
οΰτω π. χ .  τής παλαιας καί μικράς πόλεως 

I Ζεφεμ.βέργης παρά τήν Δορτρεκτην τήν κα
ταστροφήν προήγγειλαν δι άσματος δυο 

I Σειρήνες πλησιάσασαι είς την παραλίαν.I ’Επίσης Σειρήν τις πρό τινων αιώνων προήγ- I γειλε κατά τινα δημώδη παράδοσιν τήν 
I στασιμότητα τής πόλεως Μαιδόνης καί £κ- I τοτε ούτε ηύξήθη ουτε έκοσμήθη τό παραπαν.
I ΙΙερί τάς άρχάς τοϋ παρόντος αίωνος ά- 
I λιεύς τις τών ’Αγγλικών Ινδιών ήλίοσε I Σειρήνα, έπ ιδεικνύων έπί πληρωμή έκέρ- I δισε πολλά* r>,v Σειρήνα ταύτην ήγόρασε I κερδοσκόπος Εύρωπαΐος καί ήγαγεν είς Εύ- I πην, άλλά μετά τινα ετη έκόσμει αδτη τό 

έν Νέα ‘Υόρκϊ) μουσεϊον τοϋ πασίγνωστου
ίδιοτρόπου B arnarm .

Περί τ?,ς έν τφ  μου-είψ Λουγδούνου Σει
ρήνος, b  δεικνίουσιν £τι καί σήμερον, έκ- 
φράζει τινά αμφιβολίαν ό συγγραφευς παρ’οδ 
στα/υολογοϋμεν τάς σημειώσεις ταύτας* έπί- 
σης δέ άμφίνόλως πως όμιλιΖ καί περί της 
Σειρήνος της εΰρισκομένης έν τώ μουσείφ της 
La Have. ‘Υπάρχει δ έτ ις  ιδέα δτι.ά λλα  
τινά θαλασσόβια δντα Ιδωκαν αφορμήν είς 
r )ιν γένεσιν τοϋ περί Σειρήνων άρχαίου μύθου, 
οΐον αί φώκαι καί τινα παραπλήσια καί
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ξίναπρός τ#{ Εύρωπαϊκάς QaXchatti ivti&pa 
& α . > λ ^ ^ ό λ ( 4ί  φάγτασθέντες νάάφθώ- 
j;iv  * φ υ & λ ^ ό δ '·  πάντϊ] ξένου
ημίν,' αρκούμεθα να ειπωμεν·δτι έκ τών περί 
j&Mtoiiv ανεκδότων πολλά $χουσί, δημο- 
αίεϋθη καί,τινα' μάλιστα έν <Ελληνι^ώ'''ηνι 
περιοο αφ*,’ * διά- τόΰτο δλίγιστα ένίάυθα 
πά ρα ^ά μ έννέκ ‘τοΰ νέου'Συγγράμματος τοΰ

 ̂ί  j.C I « ί W if , ■ ·~ ■ ·  ί/® · * ■■ ·■ . ·- .i«. . ι> · ν .'*<I^ tou  Aavdfiv. *  ̂ '
‘ ' όυτω δε βλέπομεν^ βαθμηδόν δτι’ "άί 
περί’ τόΥεμψυχον κόσμον άσχολούμεναι έπι- 
ςτήμαι 'δ ια  τών άδιακόπών έρευνών' κάί 
πιοί^ων αυτών έκβάλ7>ουσι, δίκην θεραπαι- 
’,ί^ών παρά τήν κλίνην τής κυρίας των, τό 
ποιητικόν έκεΐνο ένδυμα δι ου ή μειδιώ5α 
μυΟολόίτκή'" θρησκεία πάρουσίασεν εις τούς

εαπαινίδων φέρει αντιθέτους·* έντυπώσείς των
Φ > J  t V »  Α  » Α  | ^ ^
πρ^)οκωμένων*Α διότι άπόγυμνόύμεναι αί 
Οαλασ^όοιοι έκεΐναι * Φρύνοίι ύπ* αύτών πα- 
;.ουσιάζουσιν αντί γυμνών θέλγητρων, £,τι 
Γ>Λτροίματαόν διά τους όφθαλμους τών άλλως 
πεζών'ανθρώπων τοΰ αίώνος τούτου.

'Ίν/τούτοΐς αί Σειρήνες, καί έν θαλάσσνι 
άν δέν ύπάρχώσι πλέον, υπήρξαν δμως πάν
τοτε και πανταχοΰ είς τά χείλη τών φιλο- 
μύΟων λαών, οϊτινες δέν λησμονοΰσι τόν 
περί αυτών ποιητικόν Ορΰλλον τών αρχαίων. 
’ Εκτος τών παλαιών ‘Ελλήνων ποιητών καί 
οί νεώτεροι έμνησθησαν προθύμως αύτών καί 
τας έφεραν μάλιστα επί της σκηνής ώς ό

,Αί Σειρήνες περιενδυδεΐσαι υπό της πλου- 
σιωτάτης “τών αρχαίων θρησκείας και ποιή- 
σεως τόν επαγωγόν έκεΐνον πέπλον τών μυ- 
Οί,/.ών παραδόσεων, κατήντησαν από τέρατα 
γυναικομορφα, νά χρηίσιμεύωσιν ετι καί σή
μερον σύμβολα άνθοίυποβόρων έρώτων καί 
ήδυπαθείας, ώς εκφράζει τούτο ό μελίρρυτος

Α  β μ  4 ^ 1  % Μ l V  ft

:£λογος ξηρας
κτου σημειώσεώς :

1 *
Du sein de l ’onde un mot surn&ge. 
Mot que la nuit fera red ire nn jour* 

A m ou r! Amour!

«% ·  ·

Qtii dit cee mote— C’eet la lirftne? 
Jelant^ea proie au bord des' eaux.

* · o,. f \. v- :
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, . ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

‘Η Καλιφορνία~ φαίνεται ουσα ή γή 'τώ ν  
πλουσίων φυτειών, ώς είναι καί ή γήτΦν με
γάλων'θνισαυρών. Δεκαπέντε μίλια μακράν 
τής Φρενς-Γόΰέχ άπαντώνται οί Μαμουθ τοϋ 
«ρυτικοΰ βασιλείου. ‘Τπάρχβι ιδίως ττεριοχή 
τις ούχΐ μακράν, τών οχετών, οϊτινες άπό 
τοϋ Στβίνισλάου διευθύνονται είς τά  μεταλ
λεία τής κομητείας τοΰ Καβαλέρου, Ινθα 
ϊστανταt οί κολοσσοί ουτοι 9 2  τόν άρ-.βμόν, 
έντός περιοχής 5 0  έκταρίων. Είναι εϊδός τ» 
κέδρων οϊτινες ύψοϋνται'εύδεΤς ώς στήλαι* 
τό υψος αυτών είναι 10 0  μέτρων, ή δέ πε
ριφέρεια 3 0 ' οί κλάδοι αυτών οϊτινες έρ
χονται 4 0  μέτρα άνωθεν τής έπιφανείας.τής 
γής είσίν ολιγάριθμοι άλλ’ αί κορυφαί αύτών 
καλύπτονται υπό ωραίου φυλλώματος. Κατά 
τάς λεπτομερείς έκθέσεις, 6ν τδν  ώραιοτέ-' 
ρων καί σπανιωτέρων τούτων δένδρων κατ 
ταπεσόν τό 1 8 5 5 , και ένός κλάδου αΰτοΰ 
άναλυθέντος, άπεδέχθη δτι, δπως τά  δένδρα 
ταϋτα λάβωσι τοιαύτην άνάπτυξιν, έχρειά- 
σθησαν 4  χιλιάδες έτών. Κατά τήν άΰτήν 
επ ο χή ν‘έμέτρηίαν 2να τών κολοσσών τού
των, ου τό υψός εϋρέδτ) 4 5 0  ποδών καί ή 
περιφέρεια 4 2  μέτρων. Πίπτων 6 μέγ«ς 
ουτος κολοσσός έθραύσδη .3 0 0  πύδας άνω 
τή; γής καί μολαταΰτα είς τό θρΛυσθέν μέ
ρος εϋρέθ·/) 18  ποδών διαμέτρου. *·'

Αί κέδροι ουτοι περιστοιχίζονται, ύπό 
κυπαρίσσων καί ιητύων έχουσών πλέον τών 
2 0 0  ποδών ίίψος καί διάμετρον 2 0  Ιως 2 5 .

Τό δάσος είς 8 άν^κουσι τά  γιγίκτιβΛά 
ταϋτα δένδρα όνομάζεται *ΑΑσος τοΰ Μ α τ  
μούθ' κεϊται είς μικράντινα κοιλάδα π«ρά 
τάς πηγάς παραποταμίου τινός τοϋ ποτα
μού Καβαλέρου. ‘0  περιηγητές φΟάνων εις

Μούρφην εΰρίσκεται 15 μέτρα μακράν τοϋ 
όνομαστοϋ τούτου δάσους. Καταλιπων δε τν,ν 
βέσιν ταύττιν καί άνερχόμενος βαΟμτ,δόν καί 
{ρπων δι’ έξαισίου δάσους π ι^ ω ν , κέδρο>ν, 
έλάτων, .καί δρυών, φθάνει έν τ7, κοιλάδι, 
άπεχούστρ τοϋ Σακραμέντου 95 μίλια καί
τοΰ Στόκτου 85.

‘Η κοιλάς ή παράγουσα τά δένδρα ταϋτα 
£χει £κτασιν 160 πλέθρων καί ύψοΰται
4,000 πόδας ΰπεράνω τής έπιφανείας τής 
θ^λάσστ,ς. Κατά τους μήνας τοϋ εαρος ή 
κοιλάς aur/i, έλευθέρα τών πνιγηρών καυ
μάτων τών χθαμαλών χωρών, απολαμβά
νει κλίματος τερπνοτάτου’ ή πλούσια αυτής 
φυτεία είναι διαρκώς δροσερά καί πράσινος, 
ενώ τό υδωρ, καθαρόν ως κρύσταλλος, ϊΛναι 
ψυχρότατον. ‘11 θέσις ένός έκάστου τών δέν
δρων τούτων, εδωκεν ώς έκαστον ίδιον ό
νομα’ τό μέν ονομάζεται ύ Σύζυγος μ ετά  
Τής Κυρίας τ ον, διότι τό £ν στηρίζεται έπί 
τοΰ άλλου' άλλο δέ 'ΗφαχΛής·, δένδρον 
πεσόν καί προμηθεϋσαν είς τους λεπτουρ
γούς ξυλείαν 7 2 ,500  ποδών' ετερον ’Ερη
μ ίτη ς  ένεκα τής μεμονομέντ,ς θέσεώς του* 
άλλα δέ καλοϋνται Μ ήτηρ καί Ύίός, Λ ί-  
δνμοι κτλ. Τά δένδρα ταϋτα εχουσι περι
φέρειαν, κατ’ ελάχιστο ν ορον, 5 5  έως 60  
ποδών καί υψος οΰχί όλιγώτερον τών 300.

‘ϊπ ά ρ χε ι έν ’Α γγλία σανίς σταλεΐσα έξ 
άγίου Φραγκίσκου, ης τό μέν μήκος είναι 
ποδών 12 τό δέ πλάτος 8 καί 4 
δακτύλων καί τό πάχος δακτύλων 3. ‘ΐ ΐ  
σανίς αυτή έκόπη έκ δένδρου γνωστοΰ υπό 
τό δνομα R edw oodtree (δένδρον τοϋ έρυ- 
θροΰ δάσους) τής Σιέρρας-Νεβάδας.

Τά δένδρα τής χώρας ταύτης είσί τά με- 
γαλείτερα τών γνωστών. *Εχουσιν υψος 100  
μέτρων καί περιφέρειαν 10 μέχρι 30. ‘Τ- 
7? ά ^ ε ι έν Καλιφορνία κορμός τις τών δέν
δρων τούτων χρησιμεύων ώς αίθουσα χοροϋ. 
Σανίς όμοία τής ανωτέρω έστάλη εις τ*ίιν 
παγκόσμιον τών Παρισίων έκθεσιν.

Πολλοί τών κολοσσών τούτων τοΰ φυ
τικού βασιλείου είσίν ήλικίας τεσσαράκοντα 
καί πεντήκδντα αιώνων. Είς καταπεσών έ- 
σχάτως εύρέθη καταμετρηθείς £χων ίίψος 
300 ποδών καί διάμετρον συμπεριλαμβα
νομένου καί τοϋ φλοιού 29  ποδών καί δύο 
φακτύλων είς υψος από τοϋ έδάφους πέντε 
ποδών* μειοϋται δέ καθ’ υψος βαθμηδόν 
ψστε ή διάμετρος αύτοϋ εις 200 ποδών από

τοϋ έδάφους είναι πέντε ποδών x.xl ~ι\~τ ό 
•/τύλων, ό φλοιός αύτοϋ, κινναμώμω ~αρ; 
φερής, έχει πάχος άπό 12 εως 15 δακ-. 
λων, έκ δέ τοϋ άριΟμοϋ των συγκεντρου! 
νον δακτυ7.ί(ον αύτοϋ έςήγκγον oi ^ ’~'· 
κοί οτι ή ηλικία του είναι τριών χιλ ικ ί · 
έτών. ’Αφαιρέσαντες τόν φλοιόν τού τει · 
στίου τούτου δένδρου έκ τοϋ κορμού, ν. 
Οέσαντες αύτόν είς τό φυσικόν αύτοϋ σχή; 
είς τήν πόλιντοϋ άγίου Φραγκίσκου, επο1. 
σαν θάλαμον περιέχοντα κλειδοκύυ.ζα'. 
καί καθίσματα διά 4 0  ανθρώπου;' έκα· 
πεντήκοντα παΐδες είσελΟόντ;ς είς τον φύ/ · 
τευκτον τοϋτον Οάλαμ,ον ούδόλως έστενο^ 
ρήΟησαν" ό τοϋ δένδρου τούτου καρπός ει 
κιονοειδές ώς τής πίτυος ή τών κυπαρίσσι^·, 
οΐς αάλιστα προσομοιάζει αύτό κατά 
σνήαα. t t "ΝΜίαν ολόκληρον τών γιγαντιαιων κεΛρ 
τν;ς Καταφρόνιας μετέφερον είς Λονίινον κα . * 
τεμά /ια  καί έτοποΟέτησαν είς τό κρυστάλ>ι 
νον παλάτιον, ένθα έκαστος δύναται νά κ - 
ταπεισθ*?,, ές ιδίας άντΟ.ηψεως περι 
γιγαντιαίου αναστήματος τών δένδρων του · 
των.

‘Υπάρχει κέδρος έν Αμερικνί ήν οί ιθα
γενείς Π ατέρα τώ ν Λαοών όνου^άζουσ- 
40  γίγας ουτος είναι προσέτι γνωστός υ 
πό τό ονομα όέΐδζον  Μ αμούθ . ιΠς ό β ο 
τανικός Μύλλερ λέγει, τό δένδρον το·. ■ 
άνεκαλύφΟη υπό του Λόββ, επί τής Σιέρρχ5 
Νεβάδας περί τάς πηγάς του ποταμού Σν*.· 
νισλάου καί άγίου ’Αντωνίου, είς υψος5,00*> 
ποδών. ’Ανήκει είς τ*/ιν οικογένειαν τών κω
νοφόρων καί έχει ύψος 2 5 0  έως 3 2 0  7-^- 
δών. Πληροφορίαι νεώτεραι άναβιβάζουσι v'j 
ύψος του κολοσσού τούτου είς 4 0 0  7τόδας.

Τά δένδρα τής Αυστραλίας καί ιδίως τ/ί^ 
Βικτωρίας έχουσιν αναλογίας ετι άζιοθαυρΛ" 
στοτέρας. ΰΕν τούτων μετρηθέν υπό τού 
Πάμβερτον Βάλκοτ, είς μίαν τών κοιλάδων 
τής ανατολικής Αυστραλίας είχεν ίίψος 4 0 0  
ποδών. Τέσσαρες έφιπποι δύνανται νά είσελ- 
θωσιν είς τό έσωτερικόν τοϋ κορμοϋ καί νά 
κινοϋνται έλευθέρως. 40  Β^ίλ έμέτρη>εν 
άλλο, δπερ καταπεσόν είς τάς βαθείας φά- 
ραγγας τών όρέων τοΰ Δάνδενογκ, είχε 4 2 0  · 
ποδών μήκος καί πάχος άνάλογον.

Τά δένδρα τής Αυστραλίας άμιλλώνται, 
ώς πρός τό υψος καί πάχος πρός τού; όν<τ 
μαστούς γίγαντας τών δασών τής Καλιφορ-.



νίας. Αϊ κορυφαί αύτών σκιάζουβι τάς κορυ- 
φάς τών Ιιψηλοτέρων κωδωνοστασίων καί 
itittfSeiwJSi κατά τδ  ΰψος τήν πυραμίδα 
τοΰ Χέοπος.

ΣΛΜΟΤΙ1Λ.

ΠΕΡΙ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ
ΕΝ AONAINQ 

«ατά τό  1685.

Τά καφενεία δέν εΖνε δίκαιον άναθεματί· 
σαντες νά παρέλθωμεν. ’Αληθώς είπεΐν, κατά 
«Π)ί»ς χρόνους έκείνους προσφυώς ήδύναντο νά 
κληθώσί σπουδΛα. πολιτικά καθιδρύματα. 
Διότι τί» Παρλαμέντον πρά πολλοϋ δέν συν- 
εκαλεΐτο, αϊ δέ άστυκαί άρχαί τοΰ *Αστεως 
(City) δέν έφρόντιζον πλέον περί τών συμ
φερόντων τοϋ πολίτου* δημόσιαι πάλιν συν
αθροίσεις, δημηγορίαι, καί τάλλα πάντα, έξ 
ών άποτελεΐται 6 νεώτερος μηχανισμός τών 
ταραχών, δέν ήσαν £τι έν χρίσει* άλλ’ 
ούδ’ ή νεωτέρα έφημερίς ύπήρχεν. “Ωστε 
κατά τους χρόνου; τούτους τά  καφενεία 
ήσαν τά  μόνα δργανα, δι’ ών διεκοίνοϋτο ή 
κοινλ τ ίς  μητροπόλεως γνώμϊΐ.

Τά πρώτον τών καθιδρυμάτων τούτων 
ήνεψχθ*ι κατά τον χρόνον της δημοκρατίας 
ύπό τίνος, δστις εμπορευόμενος μετά της 
Τουρκίας, εϊχεν συνειθίσιρ μεταξίι τών Μωα
μεθανών είς τά άγαπητάν τούτων ποτόν. 
Επειδή δέ ευκόλως ήδύναντο πάντες νά έν- 

ταμόνωσιν έκεϊ άλλήλους και να διατρίβωσι 
τάς έσπέρας έν συναναστροφή, δαπανώ ντες 
ευτελές τ ι ποσάν μόνον, 6 συρμάς ούτος 
έγενικεύθη ταχέως. Πας έκ τών της άνω 
ή μέσης τάξεως έσύχναζε καθ’ έκάστην είς 
τά καφενεϊόν του, ϊνα πληροφορηται καί συ- 

τά νέα τής ημέρας. Είς έκαστον δέ 
τών καφενείων ήγόρευε συνήθως είς ή καί 
πλειότεροι ρήτορες, ών ήκροώντο οι πολλοί 
μετά θαυμασμού καί οίτινες ταχέως άνεδείχ- 
θησαν τέταρτη τοΰ βασιλείου, δπως
καθ ήμβς έπωνομάσθησαν οΐ έφημεριδογρά 
φοι. Τής νέας ταύτης δυνάμεως τήν πρόοδο 
έν τώ  κράτει βλέποντες οί περί τήν αύλήν, 
ούκ ολίγον ανησύχησαν, καί άπαξ μάλιστα, 
κατά τήν ΰπουργείαν de Danly, έπεχείρη-

σαν νά κλείσώσι τά  καφένΛαΓ ’Α λλ’ άμέσως 
γενική κατακραυγή ήγέρθη, διότι1 ’ό ΰ τω 'ο ΐ 
περί πάντ* τά  κόμματα έστερήθησάν τοΰ 
συνήθους καταφυγίου των, ώστε ήΚυβέρνη» 
σις δέν έτόλμησε καταφρονούσα τής τδσώ 
ίσχυράς καί γενικής γνώμης νά έπιβάλϊ) τήν 
διάταξιν ταύτην, ής κάλλνίτα ήδύνατο κα\ 
ή νομιμότης νά διαφιλονεικηθίί. "Εκτοτε 
λοιπάν δέκα £τη παρήλθον, καί διά τών 
έτών τούτων σταθερώς πλέον ηΰξανεν ί τ *  
άριθμάς καί ή δύναμις τών καφενείων. 01 
άλλοεθνίϊς παρετήρουν δτι διά τών καφε* 
νείων μάλιστα διεκρίνετο τά Λονδίνο ν άπά 
τών άλλων πόλεων, δτι ταϋτα ήσαν τά εν
διαίτημα τών Αονδιναίων, καί 6 έπιθυμών 
νά ένταμώσνι Κύριόν τινα ήρώτα συνήθως, 
ούχί άν κατώκει έν Fleet St. ή Chan
cery Lane, άλλ’ άν έφοίτα είς τά «‘Ελλη- 
νικάν» ή τά «τής "ίριδος». Οΰδείς δ ’ άπε* 
κλείετο έκείθεν, άπαξ δυνάμενος νά κατα- 
βάλη τά δεινάριόν του έπί τοΰ ταμείου τοΰ 
καθιορύματος. Εν τούτοις δμως πάσα τάξις 
καί έπάγγελμα καί πδν κόμμα είτε πολ,ι1 
τικάν είτε θρησκευτικάν κατείχε τά ίδιον αυ* 
τοΰ καφενεΓον. Οδτω παρά τδ» άλσει τοΰ 
‘Αγίου ’ΐωάννου ήσαν καφενεία, εις Α όΐ κοι
νοί συνηθροίζοντο, κεκαλυμμένοι τήν τε  κε
φαλήν καί τους ώμους μέ μέλαιναν ή λινήν 
φενάκην εύρεΐαν οΰχ ήττον ή ήν νυν φοροΰσιν 6 
Καγκελλάριος καί ό ‘Ρήτωρ (Speaker) τής 
Βουλής τών Κοινοτήτων* αυτη δέ προήρ- 
χετο έκ Παρισίων, ώς καί πάντα τάλλα 
κοσμήματα τών τελείων Κυρίων, τ. ί. 6 κε- 
κοσμημένος έπενδύτης, τά  χειρόκτια καί 
ή φοϋντα, δι’ ής άνεσύρετο ή 7ΐερισκελίς. ‘Η 
δέ διάλεκτος αύτών ήτο έκείνη, ήτις, πολύ 
άφ’ οδ έπαυσε λαλουμένη είς όμηγύρεις τοϋ 
συρμοϋ, έξηκολούθει διά τοϋ λόρδου Fop·· 
pingten νά άποσπδ τήν ευθυμίαν τοΰ θεά
τρου. ‘Η δ’ ατμόσφαιρα ήτο παραπλησία 
μυροπωλείου, διότι συνειθίζετο έκεΐ αύστη- 
ρώς ούχί καπνάς, άλλά ταμβάκος άφθόνως 
εύωδιάζων" άν δέ άγροΤκός τις, άγνοών τήν 
διάταξιν ταύτην, έςήτει πίπαν, αϊ λοιδω- 
ρίαι πάσης τής άμηγύρεως καί αϊ σύντομοι 
αποκρίσεις τών υπηρετών Ιπειθον αΰτάν δτι 
ήτο προτιμότερον νά μεταβίί είς άλλο η  
μέρος. Τοΰτο δμως δέν ήτο μεγάλου κόπου 
£ργον" διότι έν γένει τά  καφενεία ήσαν πλή
ρη καπνοΰ, καί οΐ ξένοι ήπόρουν, πώς το- 
σοϋτον πλήθος άώρών έπροτίμων, κατα*

ιt

λιμπάνοντες τήν έστίαν των, νά διατρίβωσιν 
έντάς διαρκούς άχλύος καί δυσωδίας. ’Α λλ’ 
είς ούδέν άλλο μέρος έπεκράτει το καπνίζειν 
*οσοϋτον, δσον έν τώ  W ile . Τά περ«ί>νυμον 

’ ro&ro καφενεΐον, κείμενον μεταξύ τοϋ Co- 
vent Garden καί Rou St. ήτο καθιερωμέ- 
νον είς τους περί τά  γράμματα διατρίβοντας. 
’Εκε( συνεζητοϋντο οί ποιητικοί νόμοι καί ή 
4νότης τοΰ χρόνου καί τόπου. Εδώ μέν ύ- 
πήρ/ον δύο φατρίαι, ή μέν υπέρ τού Περέλ- 
του καί τών μεταγενεστέρων, ή όέ υπέρ 
τοϋ Βωαλώ καί τών αρχαίων* έκεϊ τινές 
έβουλεύοντο, αν ό β ’Απολωλος ΙΙαράδει- 
σος» ώφειλε νά γραφνί είς ομοιοκατάλη
κτου;" περαιτέρω πάλιν φθονερόν τ ι ποιητι- 
διον κατεκραύγαζεν, ίσχυριζόμενον δτι «ή 
Σωθεΐσα Βενετία» επρεπε νά άποβληΟν; τϊ,ς 
σκηνής. Είς ούδέν δέ άλλο μέρος ήόυνατο 
τις νά ϊδν) υχγαλειτέραν ποικιλίαν μορφών' 
έκεΤ παρεκάθηντο Κομήτες μέ τούς αστέρας 
καί τάς περικνημίδας των, κληρικοί μέ τά 
£άσσα καί τάς ζώστοας των, νυσταλέοι νεα- 
νίαι τών Πανεπιστημίων, μεταφρασταί καί 
πινάκων ( index ) συντάκται, περιβεβλη- 
μένοι ρακώδη μάλλινα τριβώνια. *11 συρ
ροή δμως ήτο έπικρατεστάτη περί τήν έδραν, 
ένθα δ Ιωάννης Δρύδην έκάθητο. *11 εύρα 
αϋτη ετίθετο τον μέν χειμώνα είς τήν 
θερμοτάτην γωνίαν παρά τνί πυρα' το 8ζ 
θέρος έπί τοϋ εξώστου. Μέγα δέ προνόμιον 
έθεωρεΐτο, άν τις κατόρθου νά ύποκλίνν; 
πρά τοϋ Δαρκιφόρου (laureate) ή ν’ άκροα- 
οθνί τών κρίσεώντου περί της τελευταίας 
τραγωδίας τΰΟ ‘Ρακίνα καί της τοϋ Βόσσου 
πραγματείας περί επικής ποιήσεως' καί μία 
μόνη πρέζα άπά τής ταμβακοθήκης του 
ήρκει, νά ένθουσιάσνι νεαρόν τινα θιασώ
την μέχρι παραφροσύνης. Πράς τούτοις εΰ- 
ρίσκοντο καφενεία, ένθα ήδύνατό τις νά έν- 
ταμώβνι τους άρίστους ιατρούς" ό Ιωάν
νης ‘Ράδκλιφ, δστις κατά τά 1 6 8 5  είχε 
πάντων εύρυτέραν πελατείαν έν Λονδίνω, 
καθ’ έκάστην, καί οτε μάλιστα τά χρηματι- 
«τήριον ήτα πλήρες, μετέβαινεν άπά τής οι
κίας του, κειμένης κατά τήν αριστοκρατικήν 
συνοικίαν έν Rou St. είς τά έν Garravay 
καφενεΐον, ένθα διεκρίνετο πλησίον ώρισμέ- 
νης τινύς τραινέζης περιστοιχισμένος ΰ- 
πά ιατρών καί φαρμακοποιών. ‘Τπηρχον 
τότε καφενεία, τά  μέν διά Καθαριστάς 
(Puritans), 4νθ* δρκος δέν ήκούετο* άνδοες

όέ με άκτένιστον κό;λην συνεζητουν περί 
θεολογίας διά μέσου τη; άνός των, τά δέ 
διά Ιουδαίους, ένθα μελανωποί αργυραμοι
βοί έκ Βενετία; καί Λμστελοδάμου συνη3- 
χοντο, καί τέλος άλλα διά Καθολικού;, 
ένθα, καΟά οί πιστοί τών διαμαρτυρομένων 
επίστευον, Ιη;ουϊται έσχεδίαζον παρά τνί 
φιάλη την έτέρκν πυικα'ιάν καί άο*'υ;ας 
σφαίρας προς οολοφονίαν του [ϊασιλέως.

(Έ κ τη; Ίστο(:ίχ; -ου 
Έ ν Manchester.

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ
r/Je 20  ’IovJiov 1870.

[ΆνεγνώσΟη έν τΓό φιλολογι/.Λ» συλλόγ>|ΐ 
«Βύρωνι.»]

Εταίροι,

’Εσήμανεν ό κοίδων' λάβετε τά εδώλιά 
σας καί προσέλθετε είς τήν τράπεζαν' είμί 
ό δεκανεύς τής ημέρας της φάλαγγος ταύ- 
της* έπεφορτίσθην νά προετοιμάσω τά δια
νοητικόν βρώμα' δθεν, λαβών συνυπηρέτας 
δύο τον πόθον καί τήν αδυναμίαν, έπορεύ- 
Οην είς τ?ιν διανοητικήν αγοράν. ’Εκεΐ δέ 
φΟάσαντι αίφνης παρίσταταί μοι γραϋς έν- 
δεδυμένη πάσης έπο/ή ; ένδύματα καί βί
βλον ΰπο μάλης σκωληκόβρωτον κρατούσα 
μοί λέγει, αλαβέ, τέκνον, έκ του όψωνίου τού
του' πάντες άγοράζουσι, πωλώ τ^ν ιστορίαν* 
λαβέη μοί λέγει, καί άμα τοϋ κρασπέδου ζ* 
πελάβετο, ώς πάλαι ή αιδήμων Πετεφρή τά 
τοϋ ’ίωσήφ. Καί ταύτης λ,εγούσης, ιδού γυνή 
άλλη προσήρχετο, ή; το κάλλος σαγηνεΰ- 
σασα τάν πόθον προέτρεπε με ίνα τι εκ 
ταύτης άγοράσωμεν. Προσέρχομαι" ανοίγει 
αυτη τά κάνιστρον καί μοί δεικνύει πυξίδαj 
μεμβράνας, ράβδον καί ζυγόν, ΙΙγασθην 
τούτων καί ερωτώ τά άντίτιμον' ή δε μοί 
λέγει,«δέν πωλώ ταϋτα ή είς μόνους τούς τε
λείου;». ’Ελυπήθην ά τε μή τέλειος καί εφε- 
ρον τά βήμα έπί τά πρόσω, οτε, ήλειμμένος 
ψιμμυθίφ νεανίας, γυμνά δ ’ εχων καί κατά- 
ξηρα καί έρρυτιδωμένα μέλη, ΰπά πολυτε- 
λεστάτης δμο^ς ΤΛ,βέννου ώς πάλαι Ρωμαίος 
περικαλύπτων ταϋτα, έγγύς ήμών προσέρ
χεται κ«ί μετά γέλωτος μοί λέγει α ώ ούτος,



άγόοασον, πωλώ τόν νέον πολιτισμόν* ίδού' 
λεξικόν τών εύγενών καί αγενών άνθρώπ*ι>ν, 
iio'j τών,τίτλων %αί τών ένδυμάτων. Καί, 
μά  τάς* Μούσας, θά ήγόραζον, Αν μή [μειλίχιος' 
στεναγμός, ώς δ τ ι ή αύρα διά τών καλαμώ- 
νων όλισθαίνουσα $δει καί μυκηθμός παρό
μοιος τοΰ £όχθθυ,8ν έκπέμπει τό κΰμα θραυό- 
μενον έντός άποτόμου σπηλαίου,δέν μέ ήνάγ- 
καζε τό πρόσωπον να στρέψω. -Εστράφην 
καί εϊδον νεάνιζα λυσίκομον, λιτήν προσέτι 
έσθήτα φέρουσαν καί εΰσχν(μον, τό ομμα 
άνατείνουσαν έν δέ τνί χείρΐ πάγχρυσον σταυ
ρόν κρατούσαν. ’Ερρίγησα καί άκων έπλη- 
σίασα* εκείνη δέ λοξά ίδοΰσά με τοιαΰτα 
έπη τότε πενθίμως άνεβόησεν: α άχάριστον τέ- 
κνον, άμνήμων βλαστέ άχαρίστων γονέων, μέ 
φεύγετε · πάντες, πωλώ τήν θρησκείαν. *Αν 
ζτίς έλευθέρως, άν έμπλεως λύπης μισείς τήν 
ζυ>ήν σου, άν άπελπις πάντων, εις ποιαν 
προστρέχεις; πωλώ τήν θρησκείαν άν εϊπω, 
γελάτε καί φεύγετε πάντες. Μέ φεύγετε τώ
ρα, άλλ’ οτε τό γήρας · · · · »Είποΰσα έστρά- 
φη, έγώ δέ τότε έντρομος καί μετά δακρύων 
παρεκάλεσα ταύτην ϊνα τ ι προσλάβω’ ΐστα- 
ται" τότε ανοίγω τό κάνιστρον καί λαμβάνω 
«τήνοργήν τοΰ Θεοΰ φοβηθείτε». ’Εκαρύκευ- 
σα τοϋτο καί ιδού πρός κοινήν βρώσιν πα-

‘θ  Φοίβος πολλά ίδών έκρύβη’ τανύει ή 
νύξ τάς ζοφεράς πτέρυγας καί περικαλύπτει, 
ώς ή δρνις τούς νεοσσούς, τον φύσιν’ περίτρο
μος άνάπτει λυχνίαν ή νεανις, ό συμπαθής 
σπογγίζει τό ομμα ό δέ κακούργος έν τω 
σκότει ακονίζει τό έγχειοίδιον. Κ ’ ένώ ύ- 
Λνώττει άφροντις ό δίκαιος, ήρέμα έξ άλ>ου 
άγρυπνα ή άμαρτία. Αιατί πλήν, ώ κακούρ
γε, τ ’ δπλον κατέρριψας κ’ έντρομος φεύγεις ] 
Λιατί, ώ νεανις, ήγέρθης της κλίνης; ‘θ  ψάλ
της της έξεγέρσεως νΰν πρώτον έφώνησε* μό
λις ό Ωρίων ύπό τοΰ πιστοΰ του κυνός ακο
λουθούμενος πρός άγραν έξήλθε' τούς πάντας 
μυκηθμός Ταρτάριος έντρομους εγείρει δ ιότι:

δεινόν δέ βρόντησε πατήρ άνδρΟΟν τε θεών τε
ύψόΟε αύτάρ ενερθε Π οσειδάω ν έτίναξε
γαίαν άπεφεσί^ν, ορέων τ ' α ίπεινά  κάρηναι

πάντες δ’ έσσείοντο πόδες πολυπίδα κ ος “Ιδης,

καί κορυφαί, Τρώων τε πόλις καί vfjec Ά -
[χαιών.

έοόεισεν ο ’ ύπένερθεν άναξ ένέρυ;ν, \Δϊδω νεύς, 

£εΐσα; δέ έκ θρόνου αλτο καί Τα*/ε, μή ο ί δ -
[περθεν

γαΤαν άναρρήξμ* Ποσειδάων ένοσίχθων, 
otxtot δέ. ΟνητοΤσι καν άθανάτοισι φβνείχι 

σμερδαλέ*εύρώεντα, τά τι'στυγέουσι,βεοίπβρ.
‘'Ελθετε μετ · έμου, Κύριοι, είς τό φοβερόν 

θέαμα τ ίς  20  • Ιουλίου. Δέγοοσινδτι τόν σει
σμόν τά  ζώα προαισθάνονται* *αΙ'δντϊ#ς* πριν 
εΐσέτι βροντήσ^ ή ταρτάριος σάλπιγξ, ή*ού- 
σθη ωρυόμενος ό λύκος, βε λάζων ό άμνός, ό 
ϊππος καί 4 κύων ύλακτών καί χρεμετίζων. 
"Ηκουσαν τό μοιρολόγιον τοΰτο οΐ άμπελο- 
φύλακες καί παραχρήμα τήν γην στενάζου- 
σαν* τότε τά  #ρη σονούμενα μυκώνται, ή θά
λασσα έξεμεΐ μέ άφρισμένα χείλη τά  θηριώ
δη κύματα, όρμ$, ύπερβάλλει τό.δριον, δπερ 
ό Πλάστης ταύτης ώρισε, παρασύρει τάς άγ- 
κύρας, άς εΰελπις ό ναύτης κατέρριψεν* oi οί
κοι τότε κυμαίνονται ώς φρύγανα έν ώρα 
τρικυμίας, oi λίθοι καί αί πλίνθοι τω δούπφ 
διαφέροντες καταπίπτουσι, δοκοί καί στέγαι 
εκσφενδονίζονται, νεφέλη δέ κονιορτοΰ καί 
θείου τούς πάντας επισκιάζει. Προσθέσατε 
ένταΰθα τάς φοβεράς κραυγάς μήτρός έπιζη- 
τούσης ανήλικα τέκνα* προσθέσατε τούς θρή
νους πολιοΰ γέροντος, δστις πρό έτοιμοπτώ- 
του στέγης ίστάμενος, ά τε χωλός, καλεϊ τήν 
βοήθειαν* ίδέτε νέον Αινείαν έπ ώμων τήν 
γεννέτειραν φέροντα. Συγαλεύσατε τω  εύέλ- 
πιδι συζύγω, ό'στις, ϊνα έκθάψϊΐ πεφιλημένην 
σύζυγον, προστρέχει, προσκόπτει είς τό ίδιον 
αύτοΰ αίμα, έπί τών τέκνων του. ίδέτε έν τφ  

I ιχέσω τοΰ κονιορτοΰ καί τής συγχύσεως ώς 
ίτνεύματα π7.ανώμενα γυναίκας, άνδρας, παι- 
δία τόν χιτώνα της νυκτός περιβεβλημένους 
φρενήρεις τάς όδούς διατρέχβντας. ΐδού έτεροι 
έξ άλλης όδοΰ άντιπροέάλλουσιν, όρμώσι 
μετά κραυγών, μετρώνται, άσπάζονται άλ- 
λήλους* ούχί μακράν τούτων άλλοι άντιμε- 
τωπίζουσι, μετρώνται έτέρωθεν λείπουσιν* έκ- 
βάλλουσι γοεράς φ»ι*νάς, έπαναστρέφουσιν ίνα 
τούς οικείους έκθάψωσι, προσέρχονται,άκούου- 
σι τούς τελευταίους μυκηθμούς τοΰ πλακω- 
θέντος, έίαχειροΰσι καί ιδού έτιρος σεισμός 
καταρρίπτει τό ίτοίμον* όπισθοδρομοΰσι τότε, 
πίπτει λειπόθυμος ή νέα, στενάζει ό γέρων, 
συστέλλει τήν παλάμην ό άνήρ καί άπελπις 
δάκνει τά  χείλη. Τοιαύτη ητο .ή νύξ της 20 
Ιουλίου · · · ·

"Ηδη ό ψάλτης της αΰγης 6 τόν άμνημο- 
να μαθητήν είς δάκρυα έμβάλων φωνΪΛ τρίς. 
7 /  <5e χροχόπιπ.Ιος Ήώς άκ’ O xtaroio  
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Ε0Μ Κ ΙΙ ΒΙΠΛΙΟΘΙΙΚΙΙ. 1 !Ι

ήΜ θνητοΤσι. Πλήν μή αλέκτωρ τό εγερ
τήριον ασμα μή ψάλλε, οί πάντες ήγέρθη- 
σαν καί έν άνοικτοίς τόποις περιφερόμενοι τόν 
Φοίβον άναμένο'^ιν. ’ΐϊφάνη ουτος έν τοΐς έ- 
ρειπίοις φωτοβολών. Νυν έν τω φωτί προσ- 
έλθετε, ώ έταΐροι, καίϊδετε τό θέατρον. Βλέ
πεις τόν σωρόν τούτον; Εκεί χθες τριώροφος 
οϊκος τοΰ διαβάτου τό ό'μμα έσαγηνευεν, 
έ/.εΐ πολυ,τάτητος όδός ητο, άλλα νΰν αί 
πλίνθοι τοΰ πένητος καί οί εύθύγραμμοι 'λί
θοι τοΰ πλουσίου κατέκλυσαν ταύτην’ ώ γεω- 
μέτρα, λάβε τόν διαβήτην καί λΰσον τό μυ
στήριον τοΰτο. Βλέπεις έκεΐνον τόν βράχον* 
έκ τού βουνού άπεσπάσΟη ριφΟείς διά μέσου 
τοΰ έλαιώνος εις διάιτη;/α ΛΟ λεπρών 
χωρίς καμμίαν ελαίαν χαμαί νά ρίψν;* είπε 
μοι [Λετά πότης έντά^εοις καί δυνά^ως ό 
όγκος ούτος έξεσφενδονίσθη ;

Τά πάντα σιγή καί τρόμος.
’'ΐίδη  ό Φοίβος διέπλευσε τοΰ κυανού πε

δίου τό ήμισυ" οί κώδωνες τά πένθιμα ψάλ- 
λουσιν, αθροίζονται οί δειλοί βροτοί έν τχϊς 
έκκλησίαις, οί λειτουργοί τοΰ ύψίστου σιγη 
τά  άμφια περιβάλλονται, ή γραΐα εν κερά- 
μω θέτει λίβανον, γυμνοί 6 άνήρ τήν κεφα
λήν καί έντρομος λαμβάνει τάς εικόνας, τά 
δέ χείλη τών παίδων άναβοώσι τό κύριε 
έ.ΐέησοϊ' έξή'λθον εις δέητιν- διατρέχου^ι 
πόλιν νέαν. ΐδού καί πάλιν ό άνθρωπος έν 
τ ί  απελπισία περί τής ύπάρξεως αυτού φρον- 
τίζων, λαμβάνει τεθραυσαένας δοκούς, άνυψοι 
ταύτας, έπιρρίπτει τό ένδυμα καί σκιάζει τά 
έντρομα τέκνα του’ παραχρήμα νέα πόλις 
ήγέρθ*Λ, έν τοΐς άλλοτε άγροις τοιούτων οι
κιών.

‘II γή σείεται άκαταπαύστως, τά ορηάν- 
τιβοώσι, τό δέ πλήθος τάς όδούς διατρέχει 
δεόμενον.

Ιίλήν σύ βαθυπώγον άνερ πώς μόνος α
κίνητος μένεις; ’ίδέτε παρ’ αύτω διέρχεται 
τό πλήθος, άλλ’ ούτος έσταυρωμένας κρα
τών τάς χεΐρας, βλέπει τά ερείπια και γελα 
άναμασσών έπη μυστηριώδη. Γελα καί σκέ
πτεται, διότι δέν δύναται νά έννοήν{ϊ πώς 
ό τοίχος ό έγκλείων γνωστόν αύτω άρμά- 
pwv είς άλλην νΰν θέσιν, παρ’ δπου άλλοτέ 
ποτε αΰτός τό έβλεπε, κεΤται* ό δύστηνος 
μόλις χθές έπλήρωσε τούς έργάτας καί εμ- 
Ιϊλεως έλπίδων καί πόθων άνέμενε ΤΓ,ν αύ- 
ριον ϊνα εις νέον τριώροφον οίκον οίκήστ,, έπ- 
ήλθε πλήν ή νύξ της καταστροφής καί τού

λογικού. Μακράν αύτοΰ έτι νεάνιδα έλλη- 
νικού κάλλους ίδέτε συσφίγγουσαν τ->.ν π α 
λάμην καί ζΐς πάντας άνακράζουσαν: «νά ελ- 
θτ,τε τήν Κυριακήν είς τούς γάμους μου. ό 
Παραφρονείς καί σύ ταλαίπα^οος, διότι ό ά 
πιστος μνηστήρ σου άρνηθείς σε ένυμφεύθη 
τού τάφου τήν πλάκα.

Ιν)αί(ι) τούς πάντα:! Καί ταϋτα αέν ~ζγ·.» > k ι
τούτων. Αλλ r/ir, ακούω τινχ τών &ταίρ(ον 
άναβοώντα* ‘Ηράκλεις! ώ; δύ^ττετττον καί 
τ:άνυ ά^έ/ον τού λόγου το βρώαα τό δε. 
Τινά δέ καί ψιδυρίζοντα, ώ καλέ κάγαΟέ, έν 
έτ:ο"/γ καθ’ *?(ν έν τνί ’Αθηναϊκνί νεολαία α
δύνατον είναι νά ευρν; τις τό αύτό ^εριλαί- 
jAiov, καθ’ r,v εύγενής καί τέλειος άνηρ λο
γίζεται ό ττρο Κυρίας τό σώμα τεχνηέντως 
νά κάαψτι ίυνάμενος, σκιάς ονείρων λέγεις 
άναμασσών ετττ, τρόμου καί φόβου άρμό- 
ζοντα είς πλαστά χείλη ιεροκηρυκος η είς 
τιτΟού έν ώρα χ̂ ειμερινΤϊ βαυκαλιζούσης ανή
συχα τέκνα* διότι τίς ό άγνοών οτι σεισμό; 
είναι αί δονήσεις η αί κυμάνσεις % άναζάλ- 
σεις της γης αί ζαραγόμεναι έκ της τάσεω; 
τών έγγειον υδρατμών ; ότι δηλ. τό ΰδωρ 
διά τών ρυγμών της γης η διά του αραιού 
εδάφους ώς διά διυλιστηρος κατερχόμενον 
είς τά τετηκότα καί θερμότατα έγκατα της 
γης εξατμίζεται διά μιας έκ τής έκεΐ ύτταρ- 
χ ούτί,ς τεραστίου Οερμότ*/;τος καί πληροί 
τούς έκεΐ τετη.ί,ότας χίόρους άν τοιούτοι 
δέν ύπάρχώσι, συμπιέζεται μεταςύ της τε- 
ΤΓ,κυίας μάζης η μεταςύ ταύτης καί της 
στερεός ζώνης της γης τ^ς περιβαλλούσης 
τό τεττ,κός κέντρον; Καί δτι κατά τούς νό
μους της φυσικής έλαττούμενοι τόν όγκον 

»οί άεννάως καί κατ άνάγκην αύξανόμενοι 
έκ τού εί^ρεύσαντος ύδατ^ς καί τής ύπαρ- 
χούσης άπληστου θερμότητας ατμοί ουτοι 
λαμβάνουσιν άκαταλόγιστον τάσιν, ^ς πείραν 
ελαβον οί παοευρεθέντες είς εκρήξεις Ηφαι
στείων :h είς άλλους καταστρεπτικούς σει* 
σϊλούς \ Σύαφημι τούτί») καί επιπρο^θετω το 
δε* Καθ' έκάστην ημέραν βλέπομεν τόν 
Φοίβον, τό y ρυσοπτ^ρυγον τούτο πτν,νόν δια- 
σ/ίζον τάς γαλανάς έκτάσεις* βλέπομεν 
προσέτι τήν πλαν/(τιδα χελιδόνα έν ώρι- 
σμέν*/! ώρα τά πένθιμα ψάλλουσαν* Βλέπο
μεν τόν ουρανόν πότε μέν σύνοφρυν ποτέ δέ 
καί γελώντα* πάντα ταύτα δέν σέ πείθουσι 
περί τής ύπάρζεο)ς άπειρου τινός ό'ντος π α ν  
ισχύρου καί άνωτέρου πάσή; διά λόγου πα·



ραστάσεως, 8 οΐ άνθρωποι Θεόν καλοΰσι $ Γ 
Ποσάκις, δμως έν τ$  ανατολή τοΰ Φοίβου 
έδόζασες τόν Θεόν σου, δώ τι τάς αίσΙΜσεις 
σου τοιοΰτον φλογερόν μετέωρον καθηδύνει; 
Ποσάκις, δτε βαρυπενθών περιφέρεσαι, τό δέ 
μειλίχιον τ ις  άηδόνος $σμα τά  έπισκιάζον- 
τα  τήν ψυχ^ν σου νέφη διαλύει, έδόζασας 
τον πέμψαντα Ιατρόν τοιοΰτον ; Προσέτι, ώ 
εταίροι, δέν θά ^το πλέον εΰάρεστον παρά 
δι’ άτρητων πόνων καί μόχθων τάς μέν νύ
κτας άγρυπνοΰντες νά έζατμίζωμεν* τό αν
θηρόν και άκμαΐον μΰρον της νεότητος έν βι- 
βλίοις, τήν δέ ημέραν έν τώ  τεμένει τών 
Μουσών και έν συλλόγοις, δέν ήτο, λέγω, 
πλέον εΰάρεστον έσθίοντες και πίνοντες τόν 
βίον νά παραιτήσωμεν. Αλλ οχι, δέν είναι 
ουτος ό προορισμός τοϋ ανθρώπου' άλλ άλ
λος υψηλότερος* ούδέ άρκεΐται είς οσα ή ά- 
πέκτησεν η εμαθεν* διατί τούτο* διότι είζεύ- 
ρει ή αάλλον έκ τούτου εικάζει ότι θά ζτίστ; 
ζωήν Δευτέραν* άλλά τίς ό δικάσας; ό και 
την ζωήν δούς.

‘Αρμόζει λοιπόν νϋν νά άναβοησωμεν «φο
βηθείτε την οργήν τοΰ Κυρίου». Ούδέ τοΰ 
λογίου ή έννοια τοιαύτη είναι ούχί ώς οτε 
κατά τά άδόμενα ή μογοστόκος Είλήθυια 
τάς όδύνας προσφέρει εις τίκτουσαν ‘Εβραίαν 
άναβοα αύτη «μέσα Παναγιά» τεκοϋσα δέ 
«εζω ΙΙαναγιά»* δέν λέγω νϋν τοϋ κινδύνου 
υφισταμένου νά φοβώμεθα την οργήν τοϋ 
Κυρίου,άλλά ταύτην διά την μέλλουσαν ζωην. 
Καί ήδη, ώ εταίροι, ό τά επη νϋν ταϋτα λέ- 
γων πολλάς νύκτας τή λυχνία ελαιον έπέρ- 
ριψε μετά τοϋ 2~ινόζα.

Α λλ’ ηδη αναβοώ ήττημαι καί την ήτ
ταν όμολογώ* διότι τίς ό προνοήσας περί έ- 
μοϋ, τοϋ οΐκου σχεδόν πανταχόθεν καταπε- 
σόντος, πρός τό μέρος δέ ένθα ύπνωττον, τίς 
ό ώς διά πριονιού διασχίσας τόν τοίχον εκεί
νον μέ-/ρι θεμέΟλων καί τό μέν έκτος τούτου 
•Λερός κατέρριψε, τό δέ εντός, οΰ πλησίστιος 
ίίπτοητον, έ/,ράτησε; ϊ ί ς  ; ό προνοών περί 
πάντων καί άς λέγωσιν οί φιλόσοφοι ότι ΰ- 
πάρ/ει πρόνοια τοϋ γένους καί ούχί τοΰ 
ίΐδους.

Καταληγοιν, εταίροι, ώς έπιδόρπιον άνα- 
φέρω στίχους τινάς ποιητοϋ, οΰ τίνος τό δνο- 
υ.% έλησμόνησα, και ους ουτος έν νε/.ροτα- 
φείω άπαγγέλει* είσί δέ οΰτοι,
"Jΐκ~7.5ην ολΐπω πέριξ μου σωρούς πολλών

[κοκκάλων.

ώ . κομπορρήμων, πρόσελθ· xel δβΤξον. μοι αϊ»,
[ποΤα

άνήκουσιν &1( πένητας xel ποΐ* etc μεγάλων 
οΐχίας· πώς έπαίρεσαι; Ή  τέφρα πανομοία.
Ό  βασιλείς άνέχεται μετά κοινΟ>ν άνθρώπων 
νάκήται,ό πολύχρυσος «Ις τρίπηχυν νΟν τόπον; 
έλθέ, νεβνις, βύθισον έν τοΤί όστοΐς τήν χεΤρα 
καί δεΤξον, έάν δύνασαι τόν δόλιον μνηστήρα. 
’Εφήμερα τ’ Ανθρώπινα* θνητοί συλλογισθήτε
δν σπεύδοντβς συλλέγετε τιμάς πολλάς κ«1

[πλούτη,
είς εν τοΟ χάρου φύσημα γυμνο\ θά εΰρεθήτε, 
καί μόνον τόπου κύριοι τρι&ν πηχ&ν ώς οΰτοι. 
Ά λλ’ δστις κατενόησετό πρόσκαιρον κβΐ μόνον 
έστράφη πρός τά βέβαια έν μέσφ τΛν κλυ—

[δώνων
τοΟ β(ου, οδτε θάνατον ούδ’ άλλο τι φοβεΤται, 
τά άνω πλέον βέβαια, θνητοί, μετανοείτε.

ΙΩΑΝ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ.

Ο ΑΙ10ΠΛΑΝ Ι1ΘΕΙΣ ΟΛΟΙΠΟΡΟΣ

(Έ κ  τοϋ Γαλλικοί)]

‘i l  χιών καταπίπτει είς νυφάδας πυκνάς* 
συσσωρεύεται άπαύστως και καλύπτει μα
κράν μέ τόν λευκόν μανδύαν της τάς κορυ- 
φάς τοϋ γηραιοϋ ‘Αγίου Βερνάρδου.

ΑΙ όδοι έξηφανίσθησαν. Πανταχοΰ φραγ
μός χιόνος* τό σκότος κατέρχεται καί ό άε- 
τός τήν υψηλήν αύτοΰ κατοικίαν έγκαταλεί* 
πων εκπέμπει τήν ΰστάτην κραυγήν έν τώ  
μέσιο τοϋ θορύβου της νυκτός.

‘Ο κατάψυχρος όδοιπόρος άκροαται τόν 
θλιβερόν τοϋτον οιωνόν καί δέν τολμά νά 
προχωρησνι* θντίσκων, ύπό τοΰ ψύχους ήττη- 
θείς, αναμένει τόν θάνατον είς τό χείλος φο- 
βεροΰ τίνος βαράθρου.

’Εκεί άφιεροΐ τάς τελευταίας στιγμάς του 
διά τήν σύζυγον καί τά  τέκνα του* κείμενος 
έπί φρικώδους έκ παγετοΰ κλίνης, φρικιά καί 
ή εΐκών αυτη επαυξάνει τήν αγωνίαν τών 
βασάνων του.

Τετέλεσται δι’ αύτόν! ‘Η τελευταία του 
στιγμή έγγίζει έν τνί φοβερά ταύτγ μονώσει.

‘Η χιών π ίπ τε ι!
"Ηδη ύπνος άπαίσιος βαρύνει τά  βλέφα

ρά του καί σκιάζει τοί>ς όφθαλμούς του.
Αίφνης, ώ εκπληξις I έφαντάσθη δτι ά-

Ε0ΝΙΚΙ1 Β1ΒΛΙΟΘΗΚΙ1.

,  γνώρισε τόν ίχον κώδωνος* ό κρότος αυζε- 
ται καί αίφνίδιον έν τω  σκότει διαλάμπει 
φώς.

’Ενζ» έναγωνίως άκροαται, έτερος κρότος 
αντηχεί έν μέσω τών καταιγίδων* κύων υ
λακτεί, ανοίγει όδόν διά τών ποδών του καί 
πάραυτα πλησιάζει παρακολουθούμενος υ~ό 
μονα/οϋ ( 1 ).

‘Ο κύων διά τών περιχαρών υλακών του 
προσελκύει τά έκπληκτα τοϋ οδοιπόρου βλέμ
ματα.

‘Ο θάνατος έγκαταλείπει τήν λείαν του* 
τό ελεος αριθμεί h  ετι θαϋμα.

ΓΠΗ ΕΧ ΣΤΕΧΟΧΟΡΙΑ.

’Ανασύροντες τό τ:ο>ύπτ>^ον τ ις  κοινωνίας 
κάλυα[Λα και έταστικόν έ "  αύτΐ,ς ρίπτοντες 
τό SXtjxaa, 7ίαρατγ,ρου[ΐεν δτι τά πάθη και 
τά βάσανα τών γυναικών είσί πλειότερα καί 
ρ,εγαλειτερα έν τώ  κόσμφ τούτω· Πόσαι ■j'u- 
ναΐκες κεκοσανιαέναι p i  τά άνθτ* τής νεότα
τος ίι αέ τούς χρόνους τής φρον^σεως, αφα
νείς και άγνωστοι, δέν διέρχονται τόν βίον 
άγογγύστως uTzopivcuaai παντοειδείς στερή
σεις, κόπους και δεινά! Πόσοι καρτερικοί 
καί άγνωστοι ήρωΐσα-οι άντι—αλαιοντες σώ(/.α 
πρός σώαα εντός του σκότους καί τής μοι
ραίας εφόδου τών αναγκών δέν διαπλάττον- 
τα ι; Ευγενεΐς θρίαμβοι ους ούδέν ομμα βλέ
πει, ούδεμία φ·/ια·/ι διασαλπίζει, ούδείς ποιrr 
τής ψάλλει. 4Η ζωή, ή έγκατάλειψις, ή πε
νία, ή άπομόνωσις, είναι καί αυτά πεδία μά- 
χτ,ς περιέχοντα*τούς ήρωάς των’ ήρωας αγνώ
στους, πλήν άλλ* όμως μείζονας τών ένδό- 
ζων τής γής ήρώων. Πόσα έκ τών αδυ
νάτων τούτων πλασμάτων μέ τό μειδίαμα 
τής άπε7,πισίας έπί τά χείλνι καί τήν άρε-

(1) Γνωστόν δτι οΐ αγαθοί μοναχοί τοΰ 'Α
γίου Βερνάρδου, άληθεΤς τοΟ ΧριστοΟ όπαδο\ 
μεγάλα; π^οσφέρουσιν υπηρεσία; είς τους έν 
χειμ(δνος. ωρα ταξειδευοντας τάς "Αλπεις, ο7- 
τινε; πολλάκις καταλαμβανόμενοι υπό άπλέτου 
χιόνο;, πίπτουσιν άναΕσΟητοι έν μέσψ τής πο
ρείας των. Σώζουσι δέ αύτοΰς τ^ βοηΟεία γεγυ- 
μναισμένων άνιχνευτικ€Ε>ν μεγάλων κυνών, άπό 
CcSaiog θανάτου. Σ. Σ.

τήν έν τνί καρδία, άνευ στηρίγματος κα ί 
προστασίας, ώς πλοία άνευ πηδαλίου καί 
ίστίοιν, δέν πλέουσι τόν πολυκύμαντον τοΰ 
βίου ώ/.εανόν, ά77θζώ'Λ7α καί συ'/τν;ρούρ.ενα 
άπό τής έργαϊίας τών αδυνάτων αύτών χει- 
ρών, ήτις διακοπτομέν/i συνεπάγεται φοβέρας 
στερήσεις καί τρομεράν απελπισίαν! Καί ό7- 
μως ή γυνή υποφέρει καί υπομένει πάντα ταυ- 
τα  χωρίς ούδείς παραπόνου λόγος νά έκφύγ^ 
τών χειλέων της, ευχαριστούσα τόν *Υψιστον 
έπί v?t δοκιμασία ταύτνι, ενώ ό άνήρ άνυτ^ί- 
μονος ώς έπί τό πολύ καί δειλός άπέναντι 
τής δυστυχίας, ήΟελεν ισως είς όμοιας περι
στάσεις έκτραπή είς πάσαν κακίαν, ήθελεν ύ- 
ποπέσει είς παν εγκλτ^μα. Μύριοι τώ άνδρΐ 
πρόκεινται πόροι εργασίας καί ζωής, ενώ τη 
ταλαιπώρω γυναικί, περιωρισμέντρ είς στενόν 
ενεργεί ας κύκλον, πάνυ ολίγοι εΐσί, διό καί 
πολλάκις αύτ*Λ περιπίπτει εις θλίψιν, καί 
στενοχώριαν, καί άπόγνωσιν, άτινα έπιφέρου- 
σιν αύττ, βραδύν καί οδυνηρόν θάνατον. Τό 
δτ,μοσιευόμενον κατωτέρω μικρόν διήγτμα γυ- 
ναικός έν στενοχωοίςι περιελθού^νις καί γενο- 
μέν7ΐς θύμα τής ένδειας καί τιμιότατος, είναι 
§ν έκ τών πολλών παραδειγμάτων τά όποια 
καθ’ έκάστνιν αι κοί'Λονίαι καί ιδίως αϊ μεγά- 
λαι μας παρέχουσι.

Πρό τινων έτών "^Αγγλος τις εύγενής, όνό- 
ματι Γάλλειος, μετέβη περιβεβλ^χένος πολι- 
τικώ άςιώματι εις τάς Ανατολικάς Ινδίας^ 
όθεν μετ ού μακροχρόνιον διαμονήν, έπέ- 
στρεψε προσκομίζων ικανόν πλούτον καί δύα 
μικρά τέκνα, άρρεν καί θήλυ. Περί τής γεν* 
ν^σεως τών τέκνων τούτων διεφύλαττε μέν 
αύτός βαθεΐαν σιωπήν, άλλά τό χρώμά των 
προέδιδεν αύτά ό>ς καταγόμενα άπό γυναίκας 
έξ Ινδίας. Θέσας ταύτα ύπό τήν φροντίδα 
ταπεινών μέν πλήν τινίων καί χρ^ίμιαν αν
θρώπων εις χωρίον τ ι, άνεχώρτ(σεν αμέσως· 
Οί δύο μικροί ζένοι—  τουλάχιστον τοιούτοι 
έφαίνοντο—  προσείλκυσαν τήν αγάπην- δλω» 
τών περί α)!»τούς καί Ιζων μβταζύ των εύ· 
δαίμονες μέχρις ού έλθώνά πατήρ παοέλαβ^ 
τό άρρεν. Τοΰτο μεγίστων είς, τήν αδελφήν 
έπροζένησε λύπην, ήτις διέμ^ινεν ο ώ τ^ :^ ' δ- 
λης της της ζωής/καθότι. ουδέποτε πλέον ά -  
δε τόν. αδελφόν της ούδ’ έμαθε owrrou 
ποτέ τ ί άπέγεν*. Διήρχ^τα τάν βίον έν 
^(ορίω ίΐύς ού έγένετο γυνή-τελεία, ουδέποτε.

Ρ*
νυαοευ*
/.ανθάνουσα περί τοΰ- πατρός Ssth  ιί^ε. 
,υμφευθή έν μιοί τών μεγαλοπόλεων Α γ·
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Αίκατέρίνη ΓαλΧί&υ-^ οδτως' ώνόμ^ζετοή 
νεάνις,-—-£λαβε ταπεινήν έκπαίδευσιν περιω- 
pwpiv>itT«ic Λίγα τι να γράμματα καί είς τήν 
τέχνην τοΰ κατασκευάζειν γυναικΛα ένδύ- 
ματα, έξ ής (Ζΐΐον αύτή, δτι ώφειλε του λοι
πού νά κερδαίνη τά WfA? τδ ζ^ν! "'ότεδ’Ι- 
φθασεν ε£ς~τήν ήλίκίαν τών είκοσι ή έίκοσι- 
δύω έτών,’ ίπεμψεν otirrii' δπατήρ της μοίράν 
ποσότητα χρημάτων καί συνάμα τήν ψυχράν

τοΰ τέκνου /too. ’Αλλ* οΰδ" άπάντησιν ίλάβεν 
είς" <fef)v έπιστολήν τούτην καθώς καί eic τάς 
μετέπειτα δύο ή τρεις σταλείσας αύτφ. · 

Καθ’ έκάστην ή κατάστασις της δυστυ
χούς κόρης ίβαινεν έπί τά  χείρω, είς ήν προσε- 
τέθη καί υγεία άκροσφαλής καί παρακμά- 
ζουσα. Δύναταί τις νά φαντασθη λυπηρότε- 
ρον θέαμα ή τήν πτωχήν αυτήν νεάνιζα 
κάθημένην έντελώςν μόνην είς τόν άτάραχον 
οϊκόν της,. Ιρημον καί άφιλον, - σχεδόν χωρίς 

και'σκλήρ&ν Λ»[*)βουλήν νά μετοικήσει είς τήν Γ; τροφήν έν μέσω πλουσίας καί πολυάνθρωπου 
πρωτεύουσαν' καί νά προσπαθήση έκεί νά ζίί I; πόλεως, τηκομένην άδιακόπως ύπδ' τό βάρος 
δι’·?* έδιδάχ<>η τέχνης, αύδέποτε δένά  περι- Ιίτης ένδείας καί τής άσθενείας είς μάτην τεί- 
μένη παρ’ αύτοΰ άλλην βοήθειαν, ουδέ ν ά  |  νουσα τδ ούς μή άκούστ] τδ βήμα τινδς φέρον- 
τοΰ γράψΐ) xM o r. · * ‘'  '  |  τος είς αύτήν προσωρινήν έργασίαν καί προσω-

‘Η νεανϊς ΰπήκουσεν είς τήν πατρικήν ά- |  ρινίιν άνακούφισιν; Πολλάκις ήκουσε βήματα 
πόφασιν καί μεταβδσα είς τήν πρωτεύουσαν |  έπί τής  ̂κλίμάκος άλλ έχάνοντο είς τδ δωμα- 
ένοικίασεν είς ευυπόληπτόν συνοικίαν μικρδν 
δωμάτιον δπου είργάζετο ώς ^άπτρια ή κο:  
σμήτρια. ’Α λλ’ ή έπιχείρησις αυτη εύθυς 
ές αρχής μικράς ‘παρίΐχεν ελπίδας άγαθοΰ 
τέλους. ‘Η κόρη ήτο μέν είδήμων πλήν ή- 
γνόεΐ έντελώς τά  τοΰ κόσμου, άπειρος· οδσα 
τών πολυποικίλών* τρόπων δ ι’ ών άποκτδ- 
ται καί διατήρΛταν έργασία έν τη πρωτευού- 
ση καί άμοιρος φίλων καί γνωρίμων. Μετ’ 
έπιμελείας έζήτει τήν εργασίαν, άλλ’ ολί
γοι τη Ιδιδον, καί οί πόροι της δέν έξνίρ- 
κουν είς τήν ταπεινήν συντήρησίν της. Τδ 
μ.κρόν της κεφάλαιον έξωδεύθη δλον κατ’ 
άρχάς είς έπιπλα καί λοιπά χρειάιδη της 
οικίας" ώστε όταν είσήλθεν έν αύτη έγένετο 
σκηνή ένδείας καί κακοπαθείας. Εις ούδένα 
άλλον πλήν είς τήν δυστυχή κάτοικον καί 
έν μέοει είς γραίαν τινά, ήτις έπρομήθευεν αύ
τη τήν τροφήν, ήσαν γνωσταί της κατοικίας 
εκείνης αί κρύφιαι ταλαιπωρίαι. Καί έν τού- 
τοις ούδένα γογγυσμόν έξέφερεν ή ένάρετος 
καί πραεΐα κόρη,εί καί πολλάς ημέρας διήρ- 
χετο χωρίς τδ παραμικρόν νά γευθ· ,̂ πάν
τοτε άξωυμένη τής χειρίστης τροφής είς 
έλαχίστην ποσότητα. ’Ηναγκάσθη τέλος νά 
γράψνι είς τδν πατέρα της, δστις έζη έν τω 
μέσο* τής άνέσεως καί- της αφθονίας, χαιρό- 
|/.ενος πλη'/τ/,, ίίτινα,άν κρίνει τις έκ τοΰ τα- 
χέος τρόπου καθ’ 8ν άπεκτήθησαν, δύναται 
νά ΰποθέσν; δτι έλήφθησαν κατά μέγα μέρος 
έκ της μητρδς τής Αικατερίνης. Τοΰτο επρε- 
τ.ζ νά ίσχυροποιήΐΥ) τά αιτήματα τής κόρης 
ακόμη κ*ΐ άν ό π*τγ'ρ της δέν ένόμιζε χρέος 
του νά οροντίτ/; αύτδς ΰπέο τής ευδαιμονίας

τιον εύτυχεστέρου τινδς γείτονος, δστις είχε 
φίλους μεθ’ ών νά συνομιλη καί άνθρώτ^ους 
παρ’ ών νά λαμβάνν] τήν βοήθειαν. ‘Ημέραν 
τινά ένω έμελλε νά βυθισθή είς τήν έσχάτην 
απελπισίαν, μή ϊχουσα όβολδν ουδέ τεμάχιον 
άρτου έπεσκέφθη αυτήν πλουσία δέσποινα ήτις 
ώμίλησεν αύτγ περί έργασίας. ’Α λλαυτηητο  
μόνον κατ’έ^φάνειαν ή αιτία της έπισκέψεως. 
Μετά τινας στιγμάς ή έπισκέπτις δέσποινα 
έφανερώθη ώς ούσα ή μητρυιά τής Κυρ. Γαλ
λείου ή τουλάχιστον ώς ή παροΰσα σύζυγος 
τοΰ πατρός της. Κατά τύχην ίδοΰσα μίαν 
έκ τών έπιστολών Λς ή ταλαίπωρος κόρη 
είχε πέμψει είς τδν πατέρα της φύσει δέ 
γυνή καλής καρδίας και διαθέσεως ούσα, 
ώφελήθη άπδ έπίσκεψιν εϊς τινας τών έν 
Λονδίνω φίλων της ώστε νά Ιδη τήν δεσπο
σύνην Αικατερίνην. *Η ίσχνότης καί ώχρό- 
της ταύτης, ή απελπιστική θέσις της έκίνη- 
σαν είς δάκρυα τήν έπιοκεπτομένην* άλλά 
δυστυχώς ό Κ. Γάλλειος, δεσπότης μάλλον 
παρά σύζυγος, τόσον έστενοχώρει αυτήν ώς 
πρδς τά  χρήματα, ώστε ούδέν ή μικρδν έκ- 
τδς τής συμπαθείας της ήδύνατο νά δώση 
είς αυτήν. Προσέφερεν δμως είς τήν νεάνιδα 
τδ κατά δύναμιν υποσχεθεϊσα αυτη τήν φι
λίαν της έφ’ δ'ρου ζωής. Πλήν δέν εϊχεν α
νάγκην έτΗ πολΰ τής έπιγείου αυτής φιλίας. 
‘Γπομένουσα Ιτ ι χωρίς παράίτονον νά έκφέρη, 
έμαραίνετο βαθμηδδν ώς άνθος ΰπδ τοΰ 
βορρά πληττόμενον ή πτω χή κόρη. Περί τά 
τέλη τών όδυνηρών ημερών της ίμαθον τά 
κατ’ αυτήν φιλάνθρωποί τινες καρδίαι αϊτι- 
νες εσπευσαν είς βοήθειαν της. Αργά φθά-
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σασα ή βοήθεια αΰτη ουδόλως έχρησίμευσεν. 
‘Η φθίσις έπήλθε ταχεία καί ή νεαρά κόρη 
ϋκυψεν ύπδ τδ βάρος τής δυστυχίας! ’Αλέ
θανε καί οί ίδόντες αυτήν άπεφάνθησαν δτι 
ή ένδεια τήν έθανάτωσε. Μόνην παρηγορίαν 
είς τάς στιγμάς τοΰ θανάτου της, ώς καί είς 
τδ διάστημα τοΰ πλήρους δυστυχιών καί 
θλίψεων βίου της, ειχε τήν αγίαν θρησκείαν 
καί τήν πεποίθησή ήτις προέρχεται άπδ α
θωότητα καρδίας καί αγαθότητα ψυνής.

ΖΩΟΛΟΓΙΚΑ

Πρόνοια τών ζώων πρός αμνναν ίαντώ ν  

ί} πρός έπίθεσιν κατά τώ ν εχθρών τω ν .

(Μετά^ρχσι;)

Χωρίς 7:οτέ τά άλογα ζώα νά διδα^Οώα 
τήν στρατιωτικήν τέχνην γνωρίζουσι Οαυαα- 
σίως τά του τόπου 7?λεονεκτη^ατα καί ωφε
λούνται έξ αύτών. Αί άτονες δττως προφυ- 
λαχΟώσιν έκ τών γυπών διατρίβουσιν εντός 
τών δεν^οώνων. ιΟ λάρος7 £τίως ττροφυ7.α- 
χθγ, έκ τών Ιεράκων περιστρέφεται περί τά 
υ ίατα  είς ά δειλιουν οί ίέρακες νά πλησιά- 
σωσιΦ καί ή αλκή, ζώον άλλως τε δειλοτα- 
τον, δπερ [χόλις ϊδνι έκ τ ίς  πλνιγης άναΟρώ- 
σκον το αί^α πίπτει πάραυτα χαμαί έκ 
φρικιάσεως, έν τούτοις νικα τόν λύκον έκλέ- 
γουσα κατ’ αύτου ώς πε^ίον ρ-άχτις τούς πα- 
γωριένους ποταμούς, έπί τών όποίων αύτίι 
μέν δύναται _ν άντιπαραταχθ*^ προτείνουσα 
τόν όξύν καί δ ισ χιδ ί δνυχά της, αλλ’ ούχί 
καί ό λύκος.

Εκτός τών τόυ τόπου πλεονεκτνιριάτων 
γνωρίζουσι τά ζώα νά έκλέγωσι προσέτι καί 
τά  τών δπλων. Τούτου ένεκα 6 αετός μεγά- 
λο>ς έπΐ|λελεΙται τών όνύχων του, καί δπου 
σταΒνί φαίνεται θεωρών αύτους άκαταπαύ- 
στως* τροχίζει αυτούς έπί τών πετρών όπύ- 
ταν άπρλέσο>σι τήν άκμήν.τωΥ καί δέν πε- 
ριπατεϊ ίν [ΐέσω λίβων όπόταν είναι όξεΐς. 
Μ  ίλαφοι, αί αίγες καί oi ταύροι άκονίζουσι 
itoti αυτοί είς τα στελέχη τών δένδρων τά

κέρατά το>ν καί δοκιυ-άζουτι και έπαναδοκι* 
(λάζουσιν αυτά πριν τ, έπέλΟωσιν είς ρ.ονο· 
;/αχίαν κατά τών εναντίων των. έΟ πελεκάν 
δπω; μή καταληφΟ% υπνώττουν υπό τών άλ
λων φονικών πτηνών ένοπλος εγκαταλείπε- 
ται είς τούς ύπνους του μέ τό ρύγ/ος έπί 
τών πτερύγων.

Οπου δ ελλείπει ή ισχύ; άναπληροΰται 
παρ’ αύτών διά της συγκεντρώσεως. Ούτως 
οί ψαρές πρό; μείζονα ασφάλειαν αύτών πέ- 
το'/ται κατά στίφη πολυάριθμα. Τά ποίμνια 
ένδυναμουνται κατά του λύκου αθροιζόμενα 
είς πυκνόν κύκλον μέ έστραμμένας κατά του 
εχθρού κεφαλάς* και οί ίπποι όμοία τάξει, 
στρέφουν κατά του λύκου ούχί τάς κεφαλάς 
άλλά τούς πόδας, δπου ή έαυτών ισχύ;, καί 
άνϋρείως τοΐς ).ακ.τίσμασιν αύτών αμύνονται.

Προσέτι,άν οέν ήναι έτοιμη ή αρωγή, γνω
ρίζουσι νά τήν έπικαλώνται διά τών φωνών 
των’ ούτως ό εποψ έννοήσας τήν άλώπεκα 
κεκρυμμένην έν τοΐς χόρτοις δι’ άσυνήθων 
καί οχληρών κραυγών προδίδει αυτήν εις 
τού; κύνας. ‘Ομοίως οι κύκνοι, οί χήνες προσ- 
ελκύουσι τούς άπόντας συντρόφους των είς 
τήν από κοινού κατά τοΰ άετου άμυναν. Τά 
αύτό τοΰτο πράττουσι καί οί πιδηκες έν τοΐ£ 
δρυμώσιν αύτών κατά τών θηρευτών των οξείς 
κράζοντες ώς έπί κλέπτν;.

Προσέτι τά τε ανίσχυρα καί ισχυρά ζώα 
έχουσι τήν έπιτηδειότητα νά προφυ>Λσσονται 
από τών θηρευτών των. cO λαγωός ττηδα δι 
άλματος είς τήν κοιλίαν του δπως μή έγκατα* 
λείψνι ιχνη δι ών νά δύναται ν’ άνακαλυφθνί. 
411 άρκτος εισέρχεται είς τήν φωλεάντης 
περιπατούσα άντιστρόφως, δπως δείξνι δτι 
έξήλθεν, δταν είσηλθεν. Καί αύτός ό λέο>ν δ-

της άμμου συγχρόνως έκτυποι καί έςαλείφί 
τά  ιχνη του, καί τοΰτο ο π «  μή 
τήν πορείαν του.

cEvi λόγω πάντα τάζώα^ δι ίδίου έκάστφ 
πλεονεκτήματος γνωρίζουσι ν’ άμύνωνται υ
πέρ της έαυτών σωτηρίας. Τά μέν διά της 
δεξιότητος, ώς ot πίθηκες, οϊτινες κατορθοΰσι 
νά λαμβάνωσι διά της χειρός είς τό* αέρατό 
πρός φόνον των έκτοξευόρχνον βέ>9« ν ^ δ έ  
διά τής γενναιότητας, ο>ς ό λέων, δστις μ *, 
δέποτε φεύγει, άλλ’ άπεναντίάς έτπδεικνυη 
r/;v φοβεράν δψιν του δπο>ς έκπλ^ζνι' _ τ ά ^
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fak τίς& Λ ί*ς,· Ας ocl ίλαφοι, *ΐς £ς 6 !
ίβ ς  ή βωτήιρϊα των,Ινεκα τής μτγίσ 
ύ ς  τ ό  φεόγκν ταχύτητος’ τά δέ καθκττάμε-' 
να άόρατα, ώς at anrrrciect έν παρ* αύτών 
έκχυίΛμένρ βαφτι' τά δέ φαινόμενα ώς 
τάμβρφθ^**^ί ώς & πολύπους, οστις λαμ£ά- * 
νων αμέσως τό χρώμα του σκοπέλου έφ’ 
p im  πρδσκικολλημένος άπατδ τό βμμα* και 
*τέλος ούδέν μεταξύ τοϋ αναρίθμητου Λλήθους 
Τών *tt χερσαίων καί ένοκρίων ζώων τών <ν 
τώ χόσμφ υπαρχόντων, υπάρχει μή δυνάμε- 
\αν διά τής δοθείσης αύτφ άλκής ί  νοημο- 
trovTK νά προφυλάξ») έαυτό.

*Ή γαλή άπαταν ·βέλ̂  νά άγωνισΟϊί πρδς 
τώ ς  £φ«ις ίτοιμάζεται τρώγουσα πρότβρον 
πτί^χνσν* χόρτον άνοπόφορον είς τούς βφεις. 
Κ.αΙ 6 ίχνβύμων όπόταν θέλνι νά πολεμήστι 
ρά τήν άσπίδα, δφιν θανατηφόρον, άναστρέ- 
φετα» είς τόν πηλόν χαί οίονεί θωρακίζεται 
Λ  αύτοΰ είς τάς ήλιακάς αχτίνας, δπως μή 
^οβήται κανέν ύπ’ «ύτών δήγμα. ‘Η τίγρις 
3πως έξασφαλίηι τάλλ*  θηρία νά τραφώσιν 
ix  τών κρεάτων της, υποκρίνεται τήν νεχράν 
καί εύθυς ώς πλησιάσωσιν έπιτίθεται κατ’ 
αύτών στερεή χειρί καί κατακρεουργεί. ‘Η 
<£λώπηξ παρετηρήθη περιστρεφομένη έντός 
τοΰ έρυθροΰ αργίλου έφ’ δσον νά φαν?ί ώς 
πτώμα άνευ τριχών δπως καλέστι τ ά  δλι 
γώτερον νοήμονα πβτεινά είς πτώσιν έπίση- 
ρον, ·?Ρης δμως μεταβιβάζεται ακολούθως είς 
«ύτήν* κοά ή νάρκη μέ έκτακτόν τινα μ α 
γείαν δύναταί V άφαισρ τάς αισθήσεις τών 
άπτομένων αυτήν χαί νά στερή αύτοί>ς 
μόνον τής τόλμης άλλά και κινήσεως.

ΒΙΚΤΩΡ ΚΑΡΑΒΙΝΑΣ
Α Ν Λ Μ Ν Η Σ ΙΣ  Τ Ο Ύ  ΜΑΑΑΚΩ.ΦΦ
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*Η πα^νφοτη  τής Ιψόόον.
’ft'ro ή παραμονή τής έν Μαλακώφφ έν

δοξου μάχης.
01 Ζουάβοι τοΰ · · · · συντάγματος παρΛ· 

δίδβνται είς τά ; ήδονάς τής νυκτερινής φυ

λακής πιριμένοντες τήν περίστασιν ϊνα 
«■θραύσωσι τή?  π ίπ α ν . »

ΑΙ τέρψεις τής νυκτερινής φυλακής διά 
τόν Ζουάβον είσίν αϊ ποθητότερα! διαχύσεις 
αύτοΰ. ‘Ο ήρως οδτος, κατά ΐήν συνήθειάν 
του, γελά διά πάντα, διά τήν ζωήν, διά τόν 
θάνατον, δ ιά 'τήν  χολέραν καί τούς Φώσσους, 
διά τήν αθλιότητα xai τόν πλούτον, διά τήν 
καταστροφήν καί τήν νίκην, διά τήν όπο*· 
{hfcw τών τροφίμων καί τό τηλεβόλον.

Τό έσπέρας έκεΐνο, ot Ζουάβοι τοΰ · · · · 
συντάγματος έγέλων &ι’ έαυτοΰς, τουτέστι 
ί ιά  τούς εις τήν γραμμήν συντρόφους αύτών.

Οί γενναίοι £έ τοχο&ώκται τσΟ συσσιτίου 
ήσαν ot &ύο ά^ελφο^ Κάρολος καί Βίκτωρ 
Καραβίναι, οδτω όνομαβθέντες διότι δέν εϊ* 
χον άλλον πατέρα ή τό οπλον των, ούτε 
άλλα χοφτία ή τά  φύλλα τής κατατά- 
ζεώς των.

ΕπαρΥ,γοροΰντο λέγοντες άναμεταζυ των 
δτι ό δούς είς αύτοΰς ζωήν είχεν άναμφιβό- 
λως ^ίψει Τϊυριτοβολήν κατά τήν γένν/ισίν 
των. ’ «

Δέν ήσαν μάλιστα βέβαιοι £ν ήσαν άδελ* 
φοί— καί τό βεβαιότερον τής συγγενείας των 
ήτο ή άφοσίωσις.

Εν τούτοις ώμοίαζον είς τό πρόσωπον 
καί είς τήν καρδίαν πρδ πάντων1—*ίίτις κατέ* 
χει τό πνεΰμα είς ττίΐν φυσιολο^αν του 
Ζουάβον. '

Ενυπήρχεν είς τούς δύο τούτους πνεΰμα 
ώς είς τέσσαρας.

*0 Βίκτωρ τό έπεδείκνυε’ιμάλιστα κατά 
τήν ώραν ταύτην διηγούμενος τάς άτυχίας 
τοϋ Ιωάννου Δουτελλέλ, τοϋ * · · · κούφου.

ΤΗττ> χρεία τής γραφίδος τοΰ *Ε$ίκου 
Μεννιέρου βιά νά έπαναγάγνι τό αύτοσχε- 
δίασμα τοΰ ήρωος ήμών, καί τό μολυβδο
κόνδυλον αύτοΰ Τνα χαράζνι τήν φυσιογνω
μίαν του καί τάς χειρονομίας -ίου.

Μή ίχοντες ούτε τήν γραφίδα Ταύτην 
οδτ* τό μολυβδοκόνδυλον τοΰτο, θά πίριο- 
ρισ6ώμεν είς τινα χαρακτηριστικά τής εί- 
κόνος.

"*·* Ιωάνννις Δουτελλέλ, ίλεγεν δ 
Βίκτωρ, δέν ήξεύρει ούτε ν’ άναγινώσχ^ οδτ* 
νά γράφ>|. ‘ΤπέγρΛφβ διά σταυροΰ, δταν τόν 
ύπε^έουν* ήτο αυΤ·/) δλη του ή ανατροφή· 
Λαμβάνει ήμ̂ ρΛν τιΐνά έπιστολήν καί άνε-1 
γνωρισ* τήν γραφίδα τής χωρικής του. ‘Η 
χωρική «^η  ήτο ή μνηστή του καί κρίνατε
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περί τής άνυπομονησίας του καί τής χαράς 
του! *Αλλά τίς θά δυνηδνί νά τ<*> άναγνώ- 
σ·(ΐ τόν όβελίσκον τοΰτον τοϋ αισθήματος ; 
’θ /.τώ  ήμέραι παρήλθον μέχρις ού ώνακα- 
λύ'ψνι άναγνώστην τής έμπιστοσύνης του. 
Δεικνύει τέλος τό γράμμα εις τινα σύντρο
φον, &7ΐς ανοίγει μεγάλους οφθαλμούς καί εί- 
λικρινώς όμολογεΤ ότι δέν βλέπει άλλο ν', 
λευκόν καί ^ λ α ν . Τήν έπιοΰσαν τρέχει είς 
τόν λοχίαν του, οστις τώ  αποκρίνεται μέ 
τήν αύίτηρότητα προστα'ρίί'

—  Δυστυχώς ό διδάσκαλος τοϋ σχο
λείου μου μόνον τά  τυπωμένα μ ’ έμαθε ν’ά- 
ναγινώσκω* καί δέν είχε τόν καιρόν νά μέ 
μάθγι ν’ άναγινώσκω τά χειρόγραφα, άλλ’ έν 
τούτοις οί μήνες έπανήρχοντο, έγώ δέ εδιδον 
άνά τέσσαρα σολδία δ ι’ εκαιτον μήνα.

‘θ  Δουτιλλέλ έπανέλαβε τό θάρρος του, 
£καμε μεταβολήν, καί ανέρχεται μέχρι τοϋ 
έπιλοχίου— ό γενναιός μας, πάραυτα φθάνει 
είς τό προκείμενον. ’Α λλ’ ό έπιλο/ίας, θο
ρυβηθείς έκ τής έρωτη'σεως, θέτει άποτόμως 
είς τό στόμα τ^ σιγάρον, υψώνει τούς ώμου; 
του, λαμβάνει μέ τήν δεξιάν χεΐρα τήν α
νοικτήν επιστολήν, τήν πλησιάζει είς τούς 
οφθαλμούς του μέ τήν άριστεράν χεΐρα, λέ- 
γων"

Τί νά σοϋ είπω γέροντά μου ; θέλεις 
νά σοϋ άναγνώσω αύτό τό χαρτί;

—— Ναί, έπιλοχία, έάν ήτο άπό τήν ΐδι- 
κήν σου" είναι γράμμα τής χωρικής μου, ή 
όποια περιμένει νά τήν στεφανώσω, άμα πά
ρω τήν άφεσίν μου.

Μαντεύετε δτι ό έπιλοχίας δέν ήςευρε 
ν άναγινώσκ7), άλλά καί δέν δύναταί νά τό 
δμολογήί7] αύτός,ώς άνθρωπος τών σαρδελλών.

—  Τώρα θέλεις νά σοΰ τό άναγνώσω.. .
—  Ναί, έπιλοχία, είναι επιστολή σπου

δαία . .  · ·

—  Τότε, —  τότε άπομακρύνθητι, φέρε 
σέβας,— καί άποσύρθητι μέ τρία βήματα!...

‘Ο Δουτιλλέλ έκαμε τό σχήμα καί άπε- 
μακρύνθη άλίγον.

40  έπιλοχίας στρέφει καί περιστρέφει κα
τά  τό  διάστημα τοΰτο τήν έπιστολήν είς 
χεΓράς του, έκβάλλει τήν μίζαν διά τών δα
κτύλων του, βήχει, πτύει έντός τοΰ ύδατος, 
Ι 7ΐειτα εκφέρει φοβεράν κατάραν.

—  Μήπως μέ περιπαίζικ τόσην ώραν μέ 
τήν έπιστολήν σου;

“ * Δεν είναι λοιπόν αυτη τής γων.?.·7,(* 
μου;

—  Βοβαιως. ’Αλλά πότε τήν εύρες ;
—  Προ δέκα ήμερων · · · .
—  Καί μοϋ λέγεις ν άναγνώσω έπιστο

λήν δέκα ή’Λεοών τη άληθεία ! ................‘11 ό-k | I I »
77Q10C οεν ττλεον τιττοτε* όταν θά
ψνις πάλιν είς τήν χωρικήν σου, διά νά σοΰ 
γράψ·/ί εκείνη μίαν άλλην καί μέ καλό με
λάνι, μοϋ τήν φέρεις καί σοϋ τήν άναγινώσκω 
όταν θά ήναι γ ρ έ σ χ α ,  ιδού ! · · · ·

Καί ρίπτει τό χαρτίον είς τήν μύτην τοϋ 
τεθαρ-βωμένου Δουτιλλέλ,— δστις προσπαθεί 
έ'τι ν’ άποκριθ·?;, άλλά τόν όποιον πείθει έπί 
τέλους διά τών λέξεων τούτων*

—  Δύο ώρας ύπό κράτητιν, διότι μ ’£κα- 
μες. ν’ άναγνώσω έπιστολήν ήτις δεν αξίζει 
πλέον ! · · · ·

‘Ο προγεγραμμένος άποσύρεται βιαίως.
Στρατιώτ/ις τις, οστις είδε τήν σκηνήν καί 

έμάντευσε τά πάντα, κάμνει τήν παρατόοη- 
σιν είς τό ούς τοϋ έπιλοχίου δτι έκράτει ά- 
νάποδα τήν έπιστολήν · · · ·

‘θ  έπιλοχίας κεραυνοβολεί καί αύτόν, 
στέλλιον ν’ άνταμώστ) τόν Δουτιλλέλ είς τήν 
φυλακήν.

‘Ρηξις έπηκολούθησεν έντός αύτής, ρηξις 
δι’ ήν άπωλέσθη έν θρανίον, θραυσθέν ύπό 
τών αιχμαλώτων · · · ·

Τήν πρωίαν τής έπιούσης ό επιεικής δε- 
κανεϋς αναφέρει τό πράγμα είς τήν προς τόν 
έπιλοχίαν άναφοράν του.

—  ‘ϊπ ά ρ χει είς τήν φυλακήν θρανίον 
έθραυ^μένον παμπάλαιον ! · · · ·

—  Χίλιαι βόμβαι ! Μίαν ή μέραν ύπό 
κράτ/ισιν είς τό Π αμπάλαιον! · · · ·

—  Α λ λ ,  έπιλοχία μου, ήθελα νά είπω 
δτι είναι σκωληκόβρωτον.

—  Λοιπόν, μίαν ήμέραν ύπό κράτΛ,σιν είς 
τό Σκωληκόβρωτον.

—  Α λλ’ άκόμη μίαν φοράν · · * ·
—  Είσαι άκριτος !··■ ·· Δύο ήμέρας ύπό  

κράτησιν καί συ ό ίδιος ♦ · · ·
—  Ουτω διηγείτο ό Βίκτωρ Καραβίνας, 

καί οΐ Ζουάβοι Ιχασκον γελώντες.
—  "Αλλη άτυχία τοΰ Δουτιλλέλ*
Συλλαμβάνει έ'να αιχμάλωτον είς ’Αφρι

κήν, καί φωνάζει πρός τό σύνταγμά του*
■— Αϊ ! ϊλθειε λοιπόν, σύντροφοι! κρα

τώ 2να αιχμάλωτον.
—  Λοιπόν ! φέρε το ν ! <

ϊ



. —  θέλει νά μοϋ φύγη. —
‘Η τελευταία ατυχία τοϋ Δουτιλλέλ έγε- 

νετο πρό (Ιλίγων ήμερών, μετά τήν πρώτην 
έφοδον έν Μαλακώφφ.

ΕΪς τών συντρόφων του τόν ευρίσκει πλη- 
γωρ^νον έπί τοΰ πεδίου τής μάχνΚ·
. —̂ 'Σώσόν με, φίλε μου, έθραύσθη ό μη
ρός μου. ...

‘θ  σύντροφος τόν έγείρει Οπό τά  πυρά 
τών £ώ?σων καί φθάνει εις τό θεραπευτή-
ptov. · · ·

’Εκεί εϊδεν δτι τοΰ Αουτιλλέλ έλειπεν 
από τών ώμων ή κεφαλή.

—  Πανοΰργε ! άνακράζει, άποθέτων αυ
τόν. Μοΰ έλεγε πώς έχασε τό πόδι του, 
καί αύτός έχασε καί τό κεφάλι του. “Επρε
πε λοιπόν νά μέ προειδοποίησης* δέν θ’ άνη- 
σύχουν τότε. · ·

Σφαίρα είχε ρίψει τήν κεφαλήν έπί τνίς 
όδοΰ, χωρίς ό κομιστής νά παρατηρήση τό 
συμβάν τοΰτο.

Καί oi Ζουάβοι έγέλων μέ τά  σωστά 
των. ■ ■

‘Ο Καραβίνας ήτο έκεϊ, δταν ό έπιλοχίας 
του διετάχθη διά τήν έπιοΰσαν.

‘Η διαταγή ητο* —  Μαλακώφφ ή θά
νατος.

Αί φωναί τής χαράς διεδέχθησαν τάς τοΰ 
γέλωτος και έκαστος —  ό Βίκτωρ καί ό 
Κάρολος πρό πάντων —  έκαλλωπίζετο διά 
τόν μέγαν χορόν.

O i όόο &deJfot.
I

Πρό ολίγου τά ωρολόγια τνίς Σεβαστου
πόλεως, —  άλλ’ ωσαύτως άπασαι αί σάλ
πιγγες καί άπαντα τά  τύμπανα τοΰ γαλλι- 
κοΰ στρατοΰ,— έκρουσαν μεσημβρίαν, τήν 8
Σεπτεμβρίου 1 8 5 5 .

Σημεΐον έδόθη έκ- τοΰ Μαμελόν-Βέρτ, ένθα
6 στρατηγός Πελισσιέ— ή ψυχή τής μάχης 
— πολιορκεί μετά τοΰ έπιτελείου του,— καί 
ένθεν θ άκολουθηση άπάσας τάς όρμάς τοΰ 
στρατοΰ του, άπό της δεξιάς εις τήν άριστε- 
ράν άκραν.

Είς τό σύνθημα τοΰτο ό στρατηγός δέ 
Μακ-Μαων, όστις ώδήγει τήν πρώτην έφο
δον της πολιορκίας— Οπό τάς διαταγάς τοΰ

στρατηγού Β^σκέ— ρίπτει βολήν έπί βολής 
τρίΐς κανονοστοιχίας τών Ζουάβων κατά τοϋ 
άριστεροΰ προσώπου τοϋ Μαλακώφφ. k.

‘Ο Κάρολος καί ό Βίκτωρ έχουσι τήν τίτ 
μήν νά κοσμώσι τήν_ έμπροσθοφυλακήν.

Μετά τών .συντρόφων των, ωσαύτως ά- 
τρομήτων, ώς αύτοί, δυέβησαν τήν έχθρικήν 
φάραγγα, διατρέχοντες τήν έπαυλιν καί είναι 
ήδη εις τό μέσον τής έργασίας.

‘θ  ταγματάρχης Καλλινώ τούς όδηγεΤ. 
’Επληγώθτί υπό βολής είς τήν κεφαλήν, π ί- 
πτων ώς ό κεραυνός έν τω  μέσω τών Φώσσων* 
άλλ’ εδεσε τό μέτωπόν του διά τοΰ ρινομά- 
κτρου αύτοΰ, έςέβαλεν αύθις τό ξίφος εις τόν 
άέρα καί έδωκε τό σύνθημα μάχης σώματος 
πρός σώμα.

‘i l  μάχη αυτη συγκροτείται έν τω  τόπω 
της έπαύλεως καί εις τό έσωτερικόν κατω
φερούς, ένθα οί πυροβολιοταί έχθροί φονεύον
ται έπί τών θέσεών των.

Κοντάκια, μοχλοί, ψήκτραι, πέτραι, ρήγ
ματα βόμβας, τά  πάντα τοΐς χρησιμεύουν 
πρός ύπεράσπισιν. 01 αξιωματικοί, ώς οί 
στρατιώταί, προτείνουν είς τους Ζουάβους 
τάς λόγχας τών όπλων των.

‘θ  Κάρολος Καραβίνας έχει έμπροσθεν 
αύτοΰ νέον αξιωματικόν, λαμπρόν, υπό τήν 
πράσινον αύτοΰ ενδυμασίαν, καί τοϋ όποιου 
τό υψηλόν άνάστημα καθίσταται έτι ύψηλό- 
τερον έκ ττ,ς μέ πτερά περικεφαλαίας,—  έν
θα σπινθήρ τοΰ οικογενειακού συμβόλου έκ 
χρυσοΰ, αετός μέλας, ώ-λισμένος μέ κεραυ
νόν. "Οπλα όμιλοΰντα, έάν υπάρχουν τοιαΰ- 
τα , διότι ό γίγας έκεραυνοβόλησε τέσσαρας ή 
πέντε Ζουάβους.
. ‘Ο Κάρολος έφορμά, ϊνα έκδικάση τους 
συντρόφους του, ναι άπό τοΰ πρώτου κτυπή
ματος ξίφους, αφοπλίζει τόν αξιωματικόν. 
Α λλ’ ήδη αύτός ελαβε ράβδον βάρεΐ&ν είκο

σι κιλών,— τήν όποίαν μεταχειρίζεααι μετά 
έπιδεξιόττ,τος μασαγίου.

‘θ  Βίκτωρ, δεκαπέντε βήματα μακράν, 
βλέπει τόν κίνδυνον τοΰ άδελφοΰ του,1 καί 
πυροβολεί κατά τοΰ τρομερού έχθροΰ. ‘Η 
σφαίρα αντανακλάται έπί τοϋ άετοΰ τής πε
ρικεφαλαίας, -χωρίς νά κλονίση έκεΐνον, δ 
όποιος τήν φέρει,—  καί ή σιοηρά · ράβδος 
προσβάλλει καί ανατρέπει τδν Κάρολον Κα- 
ραβίναν. · > > · , - -,-7ν·' i' · ” ·

*0 Βίκτωρ, ίν μέχρις αύτοϋ έποιιίσατο 
βήμα, άλλά φθάνει έτι πολύ αργά* καθ b

e-.ιγμήν βυθίζει τήν σπάθην του είς τόν βρα
χίονα τοϋ άξιωματικοΰ,—  αύτός έγείρει τήν 
βαρεΐαν ράβδον καί θραύει τήν κεφαλήν τοΰ 
Καρόλου.

01 μυελοί του πηδώσιν είς τούς οφθαλ
μούς τοΰ άδελφοΰ του,—  όστις ανακράζει 
ζωηρώς : « Ευχαριστώ ! πηγαίνω είς τήν θέ- 
σιν του-» —  καί οστις, άνοίγιον τού; τετυ- 
φλωμένου; οφθαλμούς του, βλέπει ταύτοχρό- 
νως τό ένδοξότερον καί τό λυπηρότερον θέαμα.

Δεζιόθεν αύτοΰ, είς τούς πόδα; του, νε
κρόν τόν Ινάρολον,—  καί τόν νικητήν του 
φονι/.ώτερον παρά ποτε.

’Αριστερόθεν αύτοΰ,— είς τήν κορυφήν τής 
κατωφερείας, έ*/εΐθεν του λάκκου,—  έττί τής 
αύτής έργασίας τοΰ Μαλακώφφ, κυριευθέντος 
ύπό τών Γάλλων, τόν δεκανέα Λιώτ, τέκνον 
τών Παρισίοιν, άποτυλίσσοντα τήν σημαίαν 
τών Ζουάβων, τετρυπημέντ,ν υπό σιδηρών 
σφαιριδίων*—  καί πλησίον «ϋτοΰ τον στρα
τηγόν Μάκ-Μαώνα, έμπηγοντα τό ςΐφός του 
έπί τής κυριευθείσης γης, καί διατάττοντα 
τήν πολιορκίαν τοΰ ερειπωμένου πύργου,—  
έν ώ ό ταγματάρχη; Λατούρ-Λουπέν, πίπτει 
ύπό βομβίδος.

’Ενθουσιών ταύτο/ρόνω; έκ τοΰ θριάμβου 
καί τη; έκδκησεως, ό Βίκτωρ άνακρά,ει 
μέ μανίαν : « Μετ’ έμοΰ ! σύντροφοι!» καί
οσοι ισταντο οοθιο1·, έπιπίπτουσιν ώ; νεί-\ 7 /*
ρ,αρροι κατά τών ‘Ρώσσων.

L0  λοχαγός μέ την ‘/ρύσην περικεφα
λαίαν, καταδιώκεται ύπό τών Ζουάβων, —  
καί κυλιέται μέ/ρι της αβύσσου της τάφρου. 
— ’Αλέθανε; Ζ η ;—  Ούδέν γινώσκουσιν οί 
Ζουάβοι* ά λλά— ά'-ολουΟοΰντες μετ ολίγου 
άπό προφύλαζιν του στρατηγού Βοσκέ, τόν 
ότοΐον παρ* ολίγον νά κτυπτίστ; θρίμ,μα βόμ
βας, βοηθούμενοι ύπό τών στρατευμάτων της 
αύτοκρατορικτίς φρουράς, κάμνουν θαύματα 
ανάριας εις τό παραπέτασμα καί είς τό Πέκ 
— ςΡεδάν, άζοτελειοΰσι την καταστροφήν 
τών ‘Ρώσσων έφ* ολοκλήρου της γραμμής, 
καί απομένουν περί την πέμπτην ώραν τέλειοι 
κύριοι του Μαλακώφφ, καί διαπερώσι νι- 
κηταί μέχρι της Σεβαστουπόλεως.

γ \

*0 Ζουάβος καί τό τιχνον .
c0  Βίκτωρ Καραβίνας άνε·/ώρησεν έπιλο· 

χίας διά rfa  πολιορκίαν καί είσηλθε λοχα

γός είς τά τείχη της Σεβαστουπόλεως* τού- 
τέστιν, άφ* r/j η συνοδία του άπεδεκατίσθη, 
άπώλεσεν όλους τούς αρχηγούς της καί τά  
τρία τέταρτα τών στρατιωτών της, αύτός ά- 
νέλαβε την ^ιοίκησιν, ώς έκ της τ  j/η ς  των 
πραγμάτων, καί τ·Γ,ν άπροσόόκητον άρ/ηγίαν 
τών τ:λευταίων αύτου συ\τρόφων.

Αιαπερα μετ αύτών τό προάστειον τνίς 
Καραβελναΐας, ώθών τούς Ρώσσου:, μέ τό 
ξίφος έπί τών νεφρών, πρός την γέφυραν, η- 
τις ητο τελευταΐον αύτών άσυλον, έν τώ μέ
σω της κατακαείσης πόλεμος, έκ τε τ*?,ς α 
πελπισίας των καί του πυρός ημών.

Φθάνει ουτω μέ/ρις οικίας, ής η θεωρία 
δεικνύει την ευγένειαν. ΎίΙτο κατοικία πλου
σίου τίνος, κοτοικοΰντος είς Σεβαστούπολιν, 
ΐσως άζκοματικοΰ της πολιορκίας, τοΰ όποιου 
η επιτήδειους, εχυσε τόσον γαλλικόν αίμα.

‘II έκδίκησις άνάπτει την κεφαλήν τοΰ 
Βίκτωρος * · · · Τό οίκημα φαίνεται σχεδόν 
έγκατα) ελειμμένον - · ··  Ι^άν ευρισκεν ετι 
έκεΐ ένα αδελφόν νά φονεύστ], ώς έφόνευσαν 
τόν αδελφόν το υ ; μίαν οικογένειαν νά βυθίστ; 
είς πένθος, ώς έβύθισαν αυτόν τόν ίδιον; 
καρδίας νά ξεσχίστ, τέ>ος? ώς έσχισαν τήν ΐδι- 
κην του; · · · · ^Απαντα τά κακά αισθήματα 
κατανι/ώντα». Θά έκδικηθ/i διά της λεηλα
σίας, άν ούχί διά τοΰ φόνου. Θά νάβτϊ χρυ
σόν, άν δέν νύση αί'χα.7 ! ·* * I _

Καί ωθούμενος έφ όλο>ν τών δαιμόνων 
τοΰ πολέμου, αναφαίνεται έπί της κλίμακος 
της πλο’̂ σίας οικίας. Διαπερα διάδρομον άν- 
θοστό)Λστον. *Ανθη έν τω μέσω της αίμα- 
το/υσίας! ΎΩ ματαιότης ανθρώπου τίνος! ω 
πλάνη θη'λυπρεπης! ’Α λλά πόθεν προέρχε
ται ή όπισθοδρόμησις τοΰ Ζουάβου; Πλη- 
σίιον τών άνθέων κεΐνται παιγνίδια τέκνου’ 
στρατιώταί μολύβδινοι, ζΐφος καί χάλκινα 
τηλεβόλα, στολή πυροβολιστοΰ τετραετούς!. .  
Τά παιδία έπαιζον εδώ καί έπανελάμβανον 
εδώ τό υπό τών πατέρων αύτών παιζόμενον 
δραμα! ‘θ  Βίκτωρ περα έμπροσθεν α·>τών 
καί κτυπα διά τοΰ ποδός τά  παιγνίδια, hte· 
έρ/εται είς τ/,ν αίθουσαν καί είς τό μονήρες 
δωμάτιον, τό όποιον άφηκαν κατά τ^ν πρώ
την προσβολήν τοΰ τρόμου* ένόμιζον έαυτούς 
ανίκητους καί προστατευομένους, όταν οΐ Γάλ
λοι πρό μικρού έ'φθασαν, ώς 6 κεραυνός. Ο 
Ζουάβος ρίπτει θαααβευτικόν βλέμμα έιΛ. ι I i . » %
τών ένουμάτων καί τών διεσπαρμένων σα· 
λίων* έκεΐ εύρίσκοντο τέϊον δια/*εκομμένον



καί άνεστρβμμένον, παντούφλα, ακόμη θερ-
· · · · θησαυροί, τούς όποιους δέν έπρόφθα- 

β*ν νά λάβωσι μεθ* έαυτών: έπιπλα κομψά, 
σκεύη αργυρά, κοσμήματα, αντικείμενα τέ
χνης,—  περιουσία διά τόν στρατιώτην καί 
τήν οικογένειαντου,» —  έάν εϊνιν ϊτ ι αίαν 
οίκογένέιαν, έάν δέν τφ έθυσίαζον τόν αδελ
φόν του!

'Α λλά θά ώσι ταϋτα αμοιβή τουλάχιστον, 
θ ά  κληρονομήσω τούς φονευθέντας δολοφό
νους. θ ά  κοσμηθΤί έκ τών λαφύρων των, χω - 
βίς νά κάμτ) τρόπαιον νίκης, κατά τό θηριώ
δες έθιμον τοϋ πολέμου.

Καί ό Βίκτωρ έπορεύετο νά κράξιρ τούς 
συντρόφους του, διά τήν λεηλασίαν, δτε γοε- 
ρά φωνή ήκούσθη άνω της κεφαλής του.

Βόμβα έθραύσθη είς τό πρώτον πάτο*μα: 
βόμβα ρωσσική’ επειδή ό εχθρός, ϊνα βεβαιώ- 
ο·/ι τίιν άποχώρησίν του, ρίπτει ταυτοχρόνως 
καί κατά τών ίδικώντου καί κατά τών 
Γάλλων.

‘θ  Ζουάβος ανέρχεται καί παρατΛρεΐ εις 
άτακτοποίητον δωμάτιον, έν τώ  μέσω τών 
λειψάνων της έκθέσεως, γυναίκα νέαν, μητέ
ρα πλημμυροΰσαν είς τό αΐμάτης,—1 νέκραν 
μέ τό τέκνον εις τούς βραχίονας τής.

—  Τί διάβολον! ανακράζει ό Βίκτωρ, 
άττολιθωθείς προ τής είκόνος ταύτν,ς.

Καί ό γενναίος, λησμονεί τά πάντα, και 
τόν άποθανόντα αδελφόν του, και τήν έκδί- 
κησίν του, καί τήν Σίβαοτούπολιν, καί τήν 
αλουσιάν λείαν.

Ράπτεται είς βοήθειαν τής μητρός,—  αυ
τός, δοτις ουδέποτε έγνώρ^ε τοιαύτην,—  
ζνίτεί νά τήν επαναφέρη είς τ )ιν ζωήν, τ7, 
δίδει νά όσφρανθΐί, άντί καλειτέρου, τό μέ τό 
κονιάκ δοχεΐον αύτοΰ, ττ, ρίπτει άπό καιρόν 
*ϊς καιρόν, εϊς τούς κροτάφους, δροσερόν ΰδωρ, 
—  είς τό όποιον αναμιγνύει χωρίς νά τό 
γνωρίζν), τά δάκρυα τών οφθαλμών του, καί 
τό αίμα τών πληγών του.

Παραμορφόνει έντελώ; τ^,ν ώραίαν κυρίαν, 
άλλά δέν δύναταί νά τ?ί άποδώστι τάς αι
σθήσεις τ/ις.

—  Αγωαεν, εϊπε καθ’ εαυτόν, ή π ίπα  
έθραύ-θη* ούδέν όφελεΐ ή βοήθεια! *Ας ίδω
μεν καί τό παιδάκι.

Και παρατ/ιρεΐ προσεκτικώς τόν μικρόν 
παιδα, χεοουβ. ίμ έρυθρόν καί λευκόν είς τήν 
*®χρυβωμένην ακτινοβολίαν, πεσόν κατά γης, 
παϋον_τά; φ<ον«ς του, καί βλέπων μετά τρό-
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μου τήν νεκράν μητέρα του, καί τόν άγνω
στον έχθρόν · · · ·

‘θ  Ζουάβος έζήτει τήν τιμήν τοΰ θριάμ
βου του : Ιδού α δτη ! «Νά ΰπερασπισθή ά- 
θώαν Οπαρξιν! είς όρφανόν νά δώσγ μητέ
ρα !»—  Αύτός, ίστις άπό της γεννήσεώς του 
είναι ό ρ ^νό ς!

’Α λλ άμα άνέλαβε τό τέκνον, τ ί άνακα- 
λύ π τε ι; Καί πόθεν προέρχεται ό τρόμος του 
καί ή ώχρότης του;

ΕΪδεν έφ’ ένός έπίπλου περικεφαλαίαν χρυ
σήν, καί είς τό μέτωπον τής περικεφαλαίας 
ταύτης, άνεγνώρισε τόν μέλανα αετόν, ρί- 
πτοντα τόν κεραυνόν, τό οίκόσημον τοϋ φο- 
νέως τοϋ άδελφοΰ του ! · · · ·

Είναι λοιπόν ή σύζυγός του αυτ/|, τήν ό
ποιαν έχει πρό τών όφθαλμών, καί ό υιός 
του, τόν όποιον θέλει νά σώα?]!

‘Ο Βίκτωρ, δστις διήλθε τήν χολέραν καί 
μυρίους θανάτους, χωρίς νά καμφθνί, π ίπτει 
τέλος καμφθείς, έπί τίνος άνακλίντρου 
‘ίδρως πεπηγώς πλημμυρεΐ τό πρόσωπόν 
του · · · · , πάλη τρομερά γενναται έν τ?ί ψυ
χή  του · · · · , τό ξΐφός του φρυάσσει πλησίον 
του, καί τό οπλον του φαίνεται κράζον: 
Πΰρ ! · · · ·

Α λλά δύο φάσματα καλύπτουσι τόν κα- 
τακερματ.σμένον άδελφόν του" τό της γυναι- 
κός καί τό τοϋ θανόντος συζύγου, καί ή εί- 
κών τοϋ τέκνου, οπερ γονυπετεϊ ένόνον 
τάς χεΐρας.

—  “Α ! αρκούντως έξεδικήθην! Μή άφρο- 
σύνας! λέγει ό Ζουάβος έγειρόμενος.

Καί λαμβάνει μετά γλυκύτ/ιτος « τόν 
ξανθόμαλλον άετόν, » τοϋ όποίου ό πατ^ιρ 
έφόνευσε τόν Κάρολον' α τόν φέρει έπί τής 
καρδίας του, δστις ζαρόνει τάς παρειάς έκ 
τοΰ άγρίου αύτοΰ μύστακος* καί άρκούντως 
πλούσιος έκ τα; θελκτικής ταύτης λείας, ά- 
φίνει καί λησμονεί, καταπατεί διά τών πο- 
δών, περιφρονεϊ καί έγκαταλείπει τάς χρυσά; 
υδρίας, τάς αργυρά; παροψίδας, τά  πολύτι
μα όπλα, τάς εικόνας, καί τά  έμπεριέχοντα 
τάς πολυτίμου; λίθου; κιβώτια.»

Δέν θά τώ μείν*/] πλέον,—  μετά 8ν έτο; 
παθήσεως καί δόξης,—  έκ τή ; ήττηθείσης 
ταύτ/ις μεγαλουπόλεως, τής ήμέρας ταύτης 
τοϋ πένθους καί τοϋ πλούτου,—  ή ή πενία 
του, τό ό'πλον του, καί τό τέκνον τοϋτο.

‘Η πενία του,—  ϊνα περιπατά μέ τήν κε
φαλήν άγέρωχον*—  τό δπλον του,—  ϊνα

κερδίσγ, καί άλλα; νίκα;’ — τό τέκνον τοϋτο 
τοϋ φονέως τοϋ Καρόλου,—  ιν άναπληρώσγ, 
αύτόν τόν Κάρολον.

Τήν εσπέραν τή ; ήμερα; ταύτ/;;,— ή Γαλ
λία ήτο κυρία τή ; έρειπωμένης Σεβαστουπό
λεως,—  τό πνεϋμα τή; ειρήνη;, έδίωκε τό 
πνεϋμα τοϋ πολέμου, άνωθεν τοϋ πύργου τοϋ 
Μαλακώφφ.—  καί ό Ζουάβος έπέστρεφεν εις 
τήν σκηνήν του,—  αυτό; εκατοστός, έκ τών 
χιλίων αύτοΰ συντρόφων,—  φέρων εΐ; τοϋ; 
βραχίονά; του τόν μικρόν Ρώσσον,—  εΐ; τόν 
όποιον έδωκε ΤΛ,ν καλειτέραν μερίδα τοϋ φα- 
γητοϋ του.

Καί άπό τ/ί; αυριον,— ή γενναιότη; κολ
λητική εί; τό γαλλικόν στρατόπεδον,—  οί 
σιτισταί καί αί καπηλικές, έφιλονείκουν με 
τον Βίκτωρα τ/;ν χαράν τοϋ νά περιποιηΟώ- 
σι «τόν μέλανα άετόν,»—  καί νά τω κα- 
τασκευάσωσι φωλεάν γλυκεΐαν, oj; τήν τή; 
μητρό; του.

Λ'.

V /  ίίριμ'η.

Πλεϊστοι μήνε; παρήλθον μετά τά συμ- 
βεβηκότα ταϋτα. ‘II ειρήνη έγένετο, ύπε- 
γράφη καί έπανη'^ρίσθη εί; Παρισιού;, ‘θ  
Βίκτωρ Καραβίνα; είσήλΟεν έκεΐ μέ τά λεί
ψανα τοϋ συντάγματα; του, —  φέρων μεΟ 
έαυτοϋ καί περιποιούμενα; πάντοτε «τόν μέ
λανα άετόν» έν τφ  μέσω τ?,; Κριμαία; καί 
τή; Τουρκία;, τ /j; Μεσογείου καί τή; Γαλ
λία;.

Περί τά  μέσα τοϋ ’ίανουαρίου 1 8 5 6 ,  γέ
ρων καί νέα γυνή με μέγα πένθος, — κάτω- 
γ  οος έκ προσφάτου άναρρώσεως, άφίκοντο έκ 
ΙΙετρουπόλεως εί; Παρισιού;, ένθα κατελυσαν 
εϊ; τι ξε'Λδοχεϊον τών Ιλισσίων— Πεδίων, 
έτοιμασθέν προηγουμένως, ϊνα τού; δεχθή.

Μόλις άπεκατέστησαν έκεΐ, ώδη'^/,θησαν 
εί; τόν στρατώνα Πεπινΰρ,— καί έζήτουν 
τόν έπιλοχία ν Βίκτωρα Καραβίναν.

—  Θέλετε νά εϊπητε τον άντισυνταγ- 
ματάρ/ην, εϊπεν ό φρουρός* κατοικεί όλιγον 
τ ι μακράν άπ’ έδώ,— δείνα όδό;,— αριθμό; 
δείνα.

‘Η νέα γυνή δέν εσχε τόν καιρόν ν άνα- 
βή είς τήν άμαξαν, καί έσυρε τόν γέροντα 
είς τ^ν ΰποδειχθϊϊσαν όδόν.

‘θ  άντισυνταγματάρχη; Βίκτωρ ήτο [ίε- 
βαίω; οΐ/.αδε.

Οί δύο ξένοι άνήλθον τ?σσαρα πατώματα, 
έ/ρουσαν εις τινα μικράν Ούραν, καί εύρέθη- 
σαν κατά πρόσωπόν αύτοΰ τοΰ ίδίου άντι- 
συ'/ταγματάρχου.

Ουτο; δέν ήδυνήθη νά κρατ/|σΥ) παλμόν 
ακούσιον, καί τού; (οδήγη'εν εί; τό ταπει- 

>ν του δωμάτιον.
Μικρά τράπεζα γραφείου, τέσσαρα καθί

σματα, στρατιωτική κλίνη, δέσμη όπλων, 
— ήτο όλόκληρο; ό στολισμό; του.

Μή λησμονήσωμεν μολαταύτα ούδέν. Ε- 
νυπήρχεν έκεΐ κοιτίς, ή; τό αναπαυτικόν 
καί /άριεν, ήρχετο πρό; άντιπαράΟεσιν τών 
επίλοιπων πραγμάτων.

Ί·ΐπί τή; τραπέζη; τοϋ αξιωματικού, με
ταξύ τών έγγράφοιν του, τών ^ιβλίιον του 
καί τών σιγάρων του, στρατ.ώται μολύβόι- 
νοι, τεταγμένοι εί; γραμμήν, έξετέλουν τα
κτικά γυμνάσια, ύπό τ'ί,ν διαταγήν ξανθού 
παιδό;, (οπλισμένου με λυγόν, εχοντος πτε- 
ρόν έπί κεφαλή;, καί ένδεδυμένου στολήν 
έξαετοϋ; Ζουάβου.

ΙΙιστό; εΐ; τόν έρωτα τή; υπηρεσία; του, 
— ή εύθυμία [ίλαστάνει έπί τοϋ πένθου;, 
ώ; ή /λόη επί τών τάφ(αν, — ό πρώην έπι- 
λ ο /ία ; Ηίκτωρ Ιναραβίνας, σήμερον συνταγ
ματάρχη;, μολαταύτα έδίδασκεν εϊ; τόν 
μικρόν καλόν άνθροιπον τά ; ατυχία; τοϋ
Λουτιλλέ).,— όταν ή ί " τ ώ ν  itvcov, τάς

 ̂ \ οιε/.oy".
ΙΜόλις ή νέα γυνή έρρ'.ψε τού; οφθαλμούς 

έττί του τέκνου, και έ;έοαλ£ ΐ'ϊ/υράν κραυ- 
γήν, έρρίφΟτι νά το ά-ίπα^Ο^, άλλ έλειπο- 
όύμτΛεν είς τάς άγκάλας τοΰ γέροντο^

*Αμ&?ο)ς ό Βί/.το>ρ άνεγνώρισε τήν μητέρα 
ατοΰ [χέλανος άετοΰ,»— τήν σύζυγον τοΰ 
οονέως τοΰ άδελφοΰ του,— τήν οποίαν άφή- 
κεν ώς νεκράν είς Σεβαττούπολιν.

Και βεβαίο>ς αυτ/ι ^υνωδευετο υπο τοΰ 
πατρός ττ(ς, το δέ τέκνον, το όποιον £παι- 
ζεν, ήτο υιός τ*/)ς, σωθείς υπό τοΰ Καραβίνα^

Μετά τήν άνάρρω^νττ,ς, τρίμηνος ερευνά, 
τλν ώδήγτ,σεν είς τά ι / ν /j τοΰ έπιλοχίου, 
καί ήρχετο μέχρις αύτοΰ, ώς πρό όΧγοο
εϊδομ^ν τοΰτο.

—  Evvo'ii τά  πάντα, εϊπεν 6 αξιωματι
κός, σπογγίζων έν δάκρυ, δταν ή μτ^τηρ έ- 
πανέλαβε τάς αί^Ο^εις διά των θωπειών
τοΰ υίοΰ τν,ς* καί έάν έγώ γνωρίζω τήν ί^το*·



ρίαν σας, σείς άγνοβϊτε ίσως τήν {δικήν μου:
Κ αί διηγήθη σιγαλή τνί φωνή, ώστ* τδ 

τέκνον νά μή δύναται νά τδν άκούτ), τήν 
■πολιορκίαν του Μαλακώφφ, καί τδν θάνατον 
του Καρόλου.

‘Η νεανις έκυψε τήν κεφαλήν, καί δ γέ
ρων έσιώπηαεν.

—  Είδατε πώς έξεδικήθην, προσέθηκεν 
δ Ζουάβος, δεικν^ων τδν μαθητήν του, ευ- 
Ουμον έκ τε χαρδς καί χάριτος.

—  Ούδέποτε θά τδ  λησμονήσω, κύριε ! 
άνέκραξεν ή μήτηρ, φέρουσα τους δακρυβρέ
κτους όφθαλμους αυτής είς τάς ^οδοχρόους 
παρειάς τής γλαφυρός κοιτίδος* ζητήσατέ 
μοι τήν περιουσίαν μου, σδς τήν δίδω άντ'ι 
τοϋ υίοΰμου.

—  Μίαν στιγμήν, είπεν δ Βίκτωρ, θέ- 
των τήν μίαν τών χειρών έπί τής ξανθής 
κεφαλής. Τδ τέκνον τοΰτο είναι ΐδικόν μου 
καί μόνον είς τδν πατέρα του θά τδ απο
δώσω . . . άφίνων είς αύτόν τήν εκλογήν 
τών όπλων,— σοβαρώς προσέθηκε.

—  Σίγα, δυστυχή ! ύπέλαβεν ό γέρων" 
ό πατήρ του δέν υπάρχει πλέον* δέν βλέ
πετε τδ πένθος τής χήρας αύτοϋ; Τδ πτώ 
μα του άνεκαλύφθη τήν 9 Σεπτεμβρίου είς 
τους πρόποδας τοΰ Μαλακώφφ . .

—  Λοιπόν, έστω καί τοΰτο! είπεν ό 
αδελφός τοΰ Καρόλου σιγηλώς, χωρίς ν’ ά- 
κουσθή Οπό τής γυναικός, επειδή εύρέθη 
έκεϊ,. . . άπέθανε κατά τήν επιθυμίαν! . .  . 
Ειθε ό Θεός νά τόν συγχωρήσν) έκεΐ επάνω, 
καθώς καί ό αδελφός μου τόν έσυγχώρησεν 
άναμφιβόλως! . . . Κυρία, προσέθηκε, στρέ- 
φιυν τήν κεφαλήν, ϊνα κρύψϊ) τήν συγκίν/ισίν 
του, είθε ή ειρήνη νά γείννι μεταξύ ήμών, 
ώς έγένετο καί μεταξύ τής Γαλλίας καί τής 
‘Ρωσσίας* λάβετε τό τέκνον σας, καί μή 
τω εΐπητε ουδέποτε τήν ιστορίαν τοΰ πα- 
τρός του.

—  Τό όρκίζομαι, κύριε* άλλά θά τω 
διηγηθώ τήν έδικήντου καί παρετηρει έφ’ 
ικανόν ατόν μέλανα άετόν.»

—  Μέ άφίνεις, τέκνον μου, τώ  είπε 
μετά φωνής πνιγηρας. Λεν θά ίδν;ς πλέον 
τόν μπαμπα Καραβίναν.

Γό "ΧΛνον επε;εν είς τά γόνατα τοΰ Ζουά- 
βου.

—  Προλαμβάνει τήν άπάντησίν μου ! ά- 
νεφώνησεν ή ;λήτηρ. Θά σας βλέπν) καθ’έκά- 
σ την, κύριε, εάν τω έπιτρέψητε τοΰτο. "Ερ

χομαι νά κατοικήσω μετά τοΰ πατρός μου 
είς Παρισίους, ένθα ό υίός μου θά άνατραφ?ί 
μέ τδ αίσθημα καί τδν έρωτα πρός τήν Γ α λ
λίαν!

‘Ο άξιωματικός έθηκε τήν χεΐρα έπί τών 
όφθαλμών του, έστέναξε βαθέως, έλαβε τδ 
τέκνον είς τούς βραχίονας του, τώ  έπλήρωσε 
τάς χεΐρας μέ τά  παιγνίδιά του καί τδ κα- 
τεβίοασβ μέχρι τής άμάξης.

—  ’Αναοήτέ, άντισυνταγματάρχα, τώ  
είπε τότε ή νέα γυνή, δίδουσα τήν δεξιόθεν 
αύτής θέσιν. Πρέπει νά συνειθίσωμεν τόν 
’Αλέξανδρον είς τδν χωρισμόν,— καί θέλω νά 
σδς δείξω έγώ αύτή τήν πρός τδ ξενοδοχεΐόν 
μου δδόν.

‘θ  Βίκτωρ έδίσταζεν, άλλά τά  δάκρυα 
τοϋ τέκνου τόν ήνάγκασαν ν άποφασίση.

—  Ά !  σέ λέγουν ’Αλέξανδρον, ώς τόν 
αύτοκράτορά σου, είπε μετά μειδιάματος* ά- 
γωμεν! αύτός μας άπέδωκε τήν ειρήνην,—  
καί ή ειρήνη είναι ώραΐον πραγμα,—  μετά 
τόν πόλεμον I

’Ανήλθεν είς τό όχημα καί έφερε τόν υιόν 
του είς τό ξενοδοχεΐόν του, ένθα ευρε τούς 
αύτούς θησαυρούς, τούς όποίους κατεπάτησε 
διά τών ποδών του έν Σεβαστουπόλει, φυ- 
λάττων αύτό άπδ τόν θάνατον.

"θταν περιπατήτε είς τδ δάσος τής Βου- 
λωνίας, θά παρετηρήσατε ένίοτε ρωσσικόν ό
χημα, τό όποιον στολίζουν, λευκοπώγων γέ
ρων, νέα γυν/ι πάντοτε πενθηφορούσα, τέκνον 
εξαετές ή έπταετές, λαμπρόν καί έξυπνον, 
καί άξιωματικός τών Ζουάβων, φέρων τό πα- 
ράσηαον τοΰ Λεγεώνος τής τιμής.

Είναι ή κόμησσα δε Κ · · · · ήτις ώρκίσθνι 
νά φέρνι πάντοτε, μέχρι τοϋ θανάτου της, τό 
πένθος τοϋ · · · · Καρόλου Καραβίνα*— δ π α 
τήρ της πρίγκηψ ’Αλέξιος Κ · · · ·—  δυΐός 
της ’Αλέξανδρος, σπουδάζων είς τό σχολεΐον 
τοϋ Σαίντ-Βάρβ*—  καί δ διοικητής Βίκτωρ, 
όστις έκέρδισε τόν βαθμόν τοΰτον καί τόν 
σταυρόν, είς τήν τελευταίαν έφοδον τής Κα- 
βυλίας.

’Ενίοτε διασκεδάζει ουτος τήν οικογένειαν 
καί «τόν μέλανα άετόν» διηγούμενος πάν
τοτε μετά ποικίλων άλλων, τάς άτυχίας τοϋ 
Δουτιλλέλ, τοΰ · · · · κούφου.

A. I. ΟΛΥΜΠΙΟΣ.

[ Έ κ  τοΟ ΓαλλικοΟ]
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"Εκτακτόν τ ι φαινόμενον άπό τής πα- 
ρελθούσης Κυριακής άνεφάνΛ, έν ’Αθήναις. 
*Ανδρες καί γυναίκες, νεάνιδες καί νέοι, γέ
ροντες καί παιδία έχουσιν έν στόμα-1 τήν 
κατά τήν έσπέραν εκείνην παρασταθεΐσαν 
κωμωδίαν Πολιορκία Γαμβρού ούδεις 
πλέον έρωτα τήν τοπικήν φράσιν: τ ί  νέα* 
άλλ’ άντί ταύτης άντικατεστάθη, χάρις είς 
τά  φιλοπατρικά αισθήματα τοΰ Ζά"πα,«πώς 
σοί έφάνη ή κωμωδία,»καί έκ πρώτης δ α
φετηρίας νομίζει τις ότι τά  εύγενή ταΰτα 
αισθήματα τοΰ φιλοπάτριδος Ιίπειρώτου ει- 
yov τοσαύτην δύναμιν ώστε έν μια εσπέρα 
νά μεταβάλωσι πάντας τούς νέους ’Αθηναίους 
είς παλαιούς.

Καί όντως κατά τήν έσπέραν εκείνην τό 
Θέατρον παρίστα πρωτοφανές u  μεγαλειον. 
‘Ρακένδυτος ή μοΰσα τοΰ ’Αριστοφάνους έπί 
τοσούτους αιώνας μείνασα, έπέπρωτο την 
έσπέοαν εκείνην τόν νυμφικόν αύτής χιτώνα 
περιβληθεΐσα ν’άναμένη ώς ανυπόμονος Νύμ
φη τόν Νυμφίον της. ΐδού αύτός μετ ολί
γον* αμάραντος στέφανος δόξτς τόν άναμε- 
νει. ‘H δ ’ άρμονία ήθελεν είσθαι πλήρης, έάν 
ή άτυχής εκλογή τοΰ παρανύμφου δέν έγέν- 
να παραφωνίαν.

Πλήν ήμεΐς μή προτιθέμενοι σήμερον να 
πλέξωμεν πανηγυρικούς, καθόσον ούδέ τήν 
δύναμιν εχομεν ούδέ άνάγκη πανηγυρικού 
υπάρχει, έπιλαμβανόμεθα άμεσους ώς κοινοί 
τοϋ κοινοϋ θέματος.

‘θ  έξετάζων άμε^λήπτως παν έργον τοι- 
ούτου είδους, καθ ήμδς είς τρία τινά πρέ
πει νά προσέξϊ)* είς τόν σκοπόν τοΰ έργου, 
είς τήν φυσικότητα τών χαρακτήρων καί είς 
τήν φράσιν. Σκοπός δέ τής κωμωδίας δέν 
είναι νά κιν/ίσ7) τόν γέλωτα μέχρις άηδίας 
καί ένδοξος κωμωδός δέν είναι ό έπιτυχών 
τοΰτο— διότι μά τήν άλήθειαν, πρό πολλοΰ 
ή ‘Ελλάς ήθελεν έχει τοιούτους ένδοξους κω- 
μωδούς, οδς ήδύνατο πας "Ελλην νά άπο- 
λαύ7) άντί δεκαλέπτου— άλλά ν’άποκαλύψ») 
διά τοϋ πνεύματος καί τής όξυδερκείας του 
τά  σαπρά μέρη τοϋ κοινωνικού σώματος καί 
νά προσπαθήσ») δ ι’ ό'λως κωμικοΰ πνεύματος 
νά διακωμφδήσνι τά  κακά ήθη καί έθιμα καί 
Ιπομένως νά φθάσϊ) είς τό υψηλόν έκεϊνο καί

εύγενέ; σημΐϊον τής θεραπείας. Τοιοΰτος καθ 
ήμας ό σκοπός τοΰ κωμικοΰ ποιητοΰ, όστις 
δ’ έπιτύ/ει τοΰτο δύναται \ά Οεω;ηθ/, περι
φανής κωμωδός.

“ϋδη ας έςετάσωμεν απαθώς έάν ό σκο- 
πος τοΰ ποιητοΰ τής κωμωδίας Πολιορκία  
Γαμβρόν επέτυχε. Καθ’ ήμας πληρέστατα. 
ΙΙας δέ απαθής καί αμερόληπτος θεατής δέν 
δύναται παρά νά συμφωνήσν; μέ ήμας. Τά 
κακά ήθη διεκωμωδήθησαν διά τοΰ πλέον 

ι^υεστέρου τρόπου. ‘H ιδιοτροπία, ή σε
μνοτυφία, ή κενοδοξία, ή κουφότης ένεπαί- 
χθησαν μεθ’ δλ.ου τοΰ κωμικοΰ άλατος, ό δέ 
ενθουσιασμός καί τά ραγδαία χειροκροτήμα
τα  τών θεατών είσίν ή ζώσα έπιβεβαίιοσις 
τών λόγων μας. ’Αναπολοΰντες δέ εις τήν 
μνήμην των άναγνωστών τής Έ θ η χ ή ς  
ΒιΰΜοθι'ικης τούς χαρακτήρας τών δρών- 
των προσώπιον τής κωμωδίας, εϊμεθα βέβαιοι 
οτι θέλομεν άφαιρέσει καί τόν έλάχιστον 
ενδοιασμόν έκείνου πρό τών οφθαλμών τοΰ 
όποιου δέν ύπάρχει πυκνότατη άχλύς —  δ 
φθόνος.

ΙΙρεσβεύοντες ότι ή φυσικότης τών χαρα- 
κτήοων είναι £ν άπαραίτητον στοιχεΐον παν
τός δράματος, είς αύτό κυρίως έστρέψαμεν 
τ ’ ομμα. Καί όμολογοΰμεν ότι ό ποιητής 
ύπερέβη καί τάς προσδοκίας μας. "Εχεις πρό 
οφθαλμών, φίλτατε άναγνώστα, τόν χαρα- 
κτήοα τοΰ Λιαμαντή* είπέ σύ τώρα τ ί  φυσι- 
κώτερον έκείνου; Λύνασαι νά μας άρνηθϊ,ς 
ότι ό Διαμαντής είναι ό άγαθός, άπλοΰς καί 
φιλάργυρος γέρων σύζυγος τόν όποιον διευ
θύνει γυν/ι ιδιότροπος; Καί άκούων τούς 
διαλόγους τής Χρυσής μετά τοΰ Διαμαντή 
δέν ύπέθεσας οτι ενώ εύρίσκεσαι εντός τοϋ 
σπουδαστηρίου σου, ταράσσεται ή ήσυχία σου 
άπό τάς εύχαρίστους ταύτας οίκιακάς φιλο- 
νεικίας τοΰ χαριτωμένου τούτου καί γειτο
νικού σοι συζυγικού ζεύγους ; ’Αλλ είς τήν 
έμΐ>άνισιν τοΰ Κωστάκη δεν ενόμισες ότι τό 
δαιμόνιον πνεύμα τοΰ ποιητοΰ κατωρθωσεν 
έκ τοΰ θεάτρου νά σέ μεταβιβάσϊ] έντδς τοϋ 
Σολωνείου ; ’Α λλ’ όταν είδες τήν Λίζαν βε
βαίως έπίστευσας ότι βαδίζεις είς τήν δδόν 
Σταδίου έπιστρέφων έκ Πατησίων. Πλήν τ ι 
δύνασαι νά μ ’ εΐπνις διά τήν ’ Ανέμην; ’Εάν 
κακή μοίρα σοί έτυχε νά γνωρίσιρς τοιοϋτόν 
τ ι γυναικάρειον δέν θά δυνηθής νά κρύψϊΐς 
οτι ό ποιητής είσέδυσεν είς τά  μυχαίτατα 
.μέρη τής κοινωνίας, όπου άνεκάλυψε δια



τρόπου ίν-τως θκυμασίου πδν τό ί χ ον άνάγ- 
xtft θεραπείας. Nad, πρό τών 4φθ*λμΛν μας 
ίξετυλίχθησαν κατά τήν έσπέραν τής Κυ
ριακής δλα τά  κοινωνικά έλαττώματά μας 
διά τοΰ πλέον εΰφυεστέρου καί φυσικωτέρου 
τρόπου, καί ή έπιτυχής αυτη άποκάλυψις 
ίέν  ήδύνατο νά άρέσνι εί; πάντα;. Ναί, γνω- 
ρίζομεν άπά τ ί πάσχομ*ν, άλλ* έπβιδή τό 
φάρμακον δέν είναι άρωματώδές τ ι  ποτόν 
προτιμώμεν τήν καχεξίαν, άδέξων δέ ιατρόν 
κβλοΰμεν έκεΐνον οστις μάς τό προτείνει. ’Εν 
τούτοις είναι τοσοΰτοι οί έπαινεταί τής κω
μωδίας,δσοι είναι οΐ φρόνιμοι οϊτινες θέλοντες 
την υγείαν των άδιαφοροΰσι περί τής δρα
στηριότατος τών φαρμάκων. Ναί, πώς είναι 
δυνατόν ν’ άρέσγ εις τόν Λέοντα έκεΐνον νά 
βλέπ^ καθ’ όλοκληρίαν τήν άπεικόνισίν του 
έπί τής σκηνής είς τό πρόσωπόν τοΰ Κω- 
στάκη παιζομένην τόσον έπ ιτυχώ ς; Καί νά 
βλέπν) δτι ό προκαλούμενος γέλως παρά τοΰ 
Κωστάκη αναμένει καί τοΰτον μετ’ αύτόν; 
'Επληξεν ό ποιητής είς μέρη καίρια, ό δέ 
πόνος είσήλθε μέχρις όστέων.

2ύ δμως, άμερόληπτε άναγνώστα, πί- 
στευσε δτι είχες δίκαιον νά χειροκροτείς το» 
σοΰτον ένθουσιωδώς καί νά βραχνιάσ^ς έκ- 
φωνών ευγε.

’Ηθέλαμβν ό'μως θεωρηθή έπιλτίσμονες καί 
δικαίως ήθέλομεν τύχει τής έπιτιμήσεώς σου> 
φιλόλογε άναγνωστα, έάν δέν έλέγομεν καί 
μίαν λέξιν περί τής φρασεολογίας τής κωμω
δίας, £ν καί αύτή είναι πράγμα δπερ ούδείς 
ήρνήθη. ‘Η |έουσα έκείνη φράσις και αϊ έ- 
κλεκταί λέξεις άς μετεχεφίσθη ό ποιητές 
κατά τό  δυνατόν, απέδειξαν πόσην δύναμιν 
έχει ουτος έν τνί γλώσσνι! ΤΗτο θαυμάσιον 
δντως πράγμα νά βλέπν» ό νέος "Ελλην 
έπανβρχομένην τήν γλώσσάν μας είς τήν άρ* 
χαίαν εκείνην εύκλειάν της, καί ν’ άκούτ] 
Ελληνας ύποκριτάς παίζοντας μέ τάς λέ

ξεις. Αέν ίτ ο  δυνατόν νά μή σκιρτ^σϊ) πά 
σα ‘Ελληνική καρδία άπό χαράν δταν έ - 
βλεπεν δτι τόσα έτη βαρβάρου δουλείας δέν 
κατώρθωσαν ν’ άφαιρέσουν τό λεπτόν έκεϊνο 
τής γλώσσης. Είχες δίκαιον λοιπόν, φίλτα- 
τε άναγνωστα, νά μή χορτάστρς βλέπων 
έπί τής σκηνής καί νά χειροκροτείς τόν άνδρα 
έκεΐνον οστις πρώτος ύπήρξβ αφορμή δπως 
ϊδωσιν ot χαιρέκακοι έχθροί τής πατρίδος 
μας πόσον ή ‘Ελλάς έπροσδευσεν εις διά
στημα τόσον ολίγων έτών.

‘Ημείς μεθ’ δλης τής άπαδείας ■ καί άμε· 
ροληψίας κρίναντες τό φιλολογικόν τοΰτο ίρ· 
γον, έπείσθημεν πόσον- -βικαία καί έσκεμμένη 
^το ή κρίσις τών ‘Ελλανοδικών, καί ηΰχή· 
θημεν άπό βάθους καρδίας δπως καί εις τήν 
προσεχή ’ολυμπιακήν περίοδον τοιαΰτα φι
λολογικά Ιργα άναφανώσι.

Π. Κ . Κ .

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ!
Α Ν Α Τ Ο Μ ΙΚ Α  Μ Ε Λ Ε Τ Η Μ Α Τ Α

ύπό
Λ. ΠΛΠΠΛ ΙΩΑΝΝΟΤ, ίατροΰ 

Τεΰχος Α'.

Πολλοί τών ήμετέρων λογίων παρατηρ»!- 
σαντες δτι έν πάστρ σχεδόν έπιστήμνι πολ- 
λοΰ άπελειπόμεθα τών Ευρωπαίων, έσπού- 
δασαν παντί σθένει νά μεταφυτεύσωσιν δ,τι 
τών έν Εύρώπ7) άκμαζουσών έπιστημών ήδύ- 
ναντο οί μέν διά μεταφράσεων, οί δέ δ ι’ έ- 
ρανισμάτων, ot δέ άλλως πως.

Καί δσοι μέν τούτων ίζσαν ειδήμονες τής 
έξ ων μετέφραζον συγγραμμάτων γλώσσης 
καί τής άρχαίας έλληντκής μετήνεγκον τά 
τών Εύρωπαίων συγγράμματα είς τήν κα- 
θωμιλημένην ήμών γλώσσαν καθαρεύοντα ξε
νισμών* δσοι δ ’ 9ίσαν ήμιμαθεΓς τών τε ξέ
νων γλωσσών καί τής άρχαίας ‘Ελληνίδος 
ωφέλησαν μέν γνωρίσαντες διά τών μετα
φράσεων τώ  ήμετέρω έθνει έπιστήμας τέως 
αύτω ολως άγνώστους ^  τουλάχιστον λίαν 
έλλιπεστάτας, διέφθειραν δμως τήν γλώσ
σαν πληρώσαντες αύτήν χρήσιως λέξεων καί 
συντάξεων δλως ξένων ταύττι τε  καί τ γ  Αρ
χαία. Πολλαί μάλιστα ξενικαί χρήσεις τό
σον κοιναί καί προσφιλείς ήμΐν έγένοντο, ώ
στε αδται μέν νομίζονται καί μέχρι τής 
σήμερον ίτ ι  όρθαί, αϊ δέ ταύταις άντίστοιχοι 
έλληνικαί πλημμελείς καί ξέναι! Περί οέ 
τών καί τήν γλώσσαν καί τήν διάνοιαν όση-1 
μέραι διαστρεφόντων μυθιστορημάτων περιτ
τόν νά £ηθ$ τι.

Ταϋτα δ* έχοντες έν νφ σπουδοΛοI τινες 
τών ήμετέρων λογίων πάσίρ δυνάμει σπου- 

, δάζουσιν ένθεν μέν δπως μεταφέρωσι μέν τάς 
τών Εύρωπαίων έπιστημονικάς· άλη9εί*?ε(ί

■    -

τήν ήμετέραν γλώσσαν δπως αύτοΐς δοκεΐ, 
άποφεύγωσι δέ πάντα ξενισμόν καί ξενο
πρεπή όνομασίαν, ένθεν δέ καθαίρωσι τήν 
γραφομένην ήμών γλώσσαν τών ξένιον ρύ
πων, δανειζόμενοι έπιτηδείως άπό τής αρ
χαίας δ,τι χρή;ιμον καί τοΐς καφοΐς άρμό- 
διον. Τών άνόρών τούτων τό εργον άναγκαΐον 
καί εθνικόν* τοΰτο μέν δτι, 8 καί τυφλω δή- 
λον, γλώσσα μή ούσα ώρισμένη καθ’ vJ?/r 
καί €ίάος είνε καί άναξία έθνους έφιεμένου 
νά συνταχθ-?! τοΐς πεπολιτισμένοις λαοΐς καί 
ούχί επαρκής ταίς επιστημονικαΐς άνάγ/.atc, 
τοΰτο δ’ δτι οί κηδόμενοι τής προγονικής αύ
τών σοφίας όφείλουσιν έπιμελώς ν’ άσγο- 
λώνται περί τούς προγόνους αύτών σοφούς 
συγγραφείς πρός κατανόησιν μεν αύτών τού
των, έκκάθαρσιν δέ καί συμπλτίρωσιν καί 
τελειοποίησιν τής κοινής αύτών γλώσσης.

Κατά ταΰτα πας "Ελλην επιστήμων ο
φείλει έν τνί έαυτοΰ έπιστήμ·(ΐ τουλάχιστον 
νά έκκαθκίρττ] καί τελειοποιώ τήν γλώσσαν, 
άρυόμενος τήν πρός τοΰτο ΰλην άπό τής άρ
χαίας, δπως καί δπου δυνατόν. *Αν τοΰτο 
εΐχον ύπ’ οψ'.ν ανέκαθεν οί έκαστη; τών 
έπιστημών λειτουργοί, ή καθωμιλημένη ήμών 
γλώσσα θά ητο καλή θυγάτηρ καλής μ νί
τρο;. ’Α λλ’ δ,τι ούκ οιδαμεν δπως δέν έγέ- 
νετο πρότερον, τοΰτο ήρξατο εύτυχώς άπό 
τίΌς χρόνου νά γίνηται.

Καί δή πρός άλλοις ίατρικοΐς συγγράμ- 
μασιν (ινα χάριν συντομία; παρέλΟωμεν σιγνί 
τά  τών άλλων έπιστημών συγγράμματα), 
ων μάλιστα διαπρέπουσι τά τοΰ μακαρίτου 
I. ’Ολυμπίου καί τοΰ σπουδαίου έν τοΐς κα- 
θηγηταϊς Θ. ’Αφεντούλη, πρόσφατον ήμΐν 
παράδειγμα παρέχεται τό κατ’ αύτάς έκδο- 
θέν πρώτον τεΰχος τών « ’Ανατομικών μελε- 
τ/ιμάτων» τοΰ έν τ ’ ’Αθήναις καί Παρισίοις 
κάλλιστα έκπαιδευθέντος ίατροΰ κ. Λ. Παπά 
’ΐωάννου.

‘Ο μετ’ έπιστασίας καί σκέψεως άναγνού; 
τό είρημένον τεΰχος εύρίσκει δύο κυρίως άξια 
λόγου: Π  pair or μέν δ έμβριθ·ής συγγραφεύς 
έφρόντισε νά περιγράψτ) τά  πράγματα σα
φώς, εύμεθόδως, ακριβώς καί έν συνόλω εί- 
π ίΐν  έπιστημονικώς, έξ ού δήλον δτι ό συγ- 
γοαφεύς εϊνε έντριβέστατοί περί τά  άνατο- 
μικά. At άπονευρώσεις λ. χ . τής προσθίας 
κοιλιακής χώρας καί μάλιστα τό μηριαΐον 
'ϊόξον, ή έγκαρσία περιτο'/ία, ό βουβωνικός 
σωλήν,. ό μηριαίος δακτύλιος, ό μηριαίος σω-

λήν, ή ηθμοειδή; περιτοvia καί τό μηριαΐον 
διάφραγμα, οί ανατομικοί ούτοι σκόπελοι τών 
τή; ιατρική; φοιτητών ουτω πε:ιγράφονται, 
ώστε παντί καταληπτά εσονται, ώς πεποί- 
θαμεν. Τά δ ’ έφηρμοσμένα είς 'rh  ιατρικήν 
καί τήν χειρουργικήν συμπεράσματα, άπερ 
επιτάσσει τ/, έκάστοτ έπιγραφη έπόμενος 
τοΐς δοκίμοις τών Εύρωπαίο>ν άνατό^Λΐ; έμ- 
φαίνουσιν οτι παντί σθένει έπειράθη ό συγ
γραφεύς μή μόνον νά καταστη'σ·/) καί πρα- 
κτικώς ωφελίμου; τά; ανατομικά; γνώσα;,

λείψει; τών φοιτητών χάριν ν’ άναπληρώσγ, 
τοΰθ’ ό'περ καί διά τών προσηρτημένων *ίκό- 
νων επιζητεί.— J tvzepor  δ ’ ευρίσκει ό άνα- 
γνοίστη; οτι ό συγγραφεύς τά «ανατομικά 
μελετήματα» συ-^τάσσων ήσχολεΐτο πάντοτε 
καί περί τού; αρχαίους ήμών προγόνους, άλ
λου; τε καί τούς ιατρού;, οϊον Γαληνόν, Ο- 
ρειβάσιον, καί εϊ τινα έτερον, παρ’ ών λαβών 
δρου; άομοδίους είσήγαγεν εί; τ·̂ (ν ανατομίαν, 
οϊον πνραμοίΐΰής  (παρ’ ’Αριστοτέλει) άντί 
τοΰ συνήθω; νΰν λεγομένου καί γραφομένου 
πυραμιδοειδής, κρεμαστηρ (παρά Γαλη- 
νώ, Κέλσω κ. λ.) άντί τοϋ μή όρθοϋ άλλά 
νΰν γραφομένου χρεμασζήριος·, περιτονία  
(παρ’ Ορειβασίω) άντί τοΰ παραλόγου καί 
μηδέν παρ’ "Ελλησι σημαίνοντος περιζαι- 
νία, ραπτικός άντί τοΰ ανυπάρκτου ρα- 
(ριχυς κ. τ. τ. Περιττόν δέ νά ειπωμεν περί 
τοϋ λεκτικοΰ καθόλου τοΰ τεύχου;* διότι ό 
δυνάμενος καί γινώσκων νά διορθοι τά  κα- 
κώ; εχοντα καί όρθώς νά γράφνι δύναταί. 
"Αλλως δ’ "Ελλην ιατρός, ο!ο;ό κ. Λ. Παπα 
’ΐωάννου, ό μελετών τούς πατέρας τ*?,; ιατρι
κής επιστήμης ''Ελληνα; ιατρούς πρός διόρ- 
θωσιν τών έν τοΐς ίατρικοΐς τών νΰν ‘Ελλή
νων συγγράμμασιν δλως πλημμελώς μέχρι 
τοΰδε έν y  ρήσει οντων όρων, όνομασιών 
άλλων λέξεων οίκειοϋται δσημέραι ?ι μάλ
λον ίδιοΰται τήν λέξιν, τό τίίς γραφής 
είδος ήτοι τό κοινώς ύφος λεγόμενον, πάντα 
ξενισμόν άποφεύγων. ‘Η σωτνίριος αυτη ερ
γασία εϊνε τά μάλιστα μιμητέα* διότι πρός 
θεοΰ εως πότε τάριστουργ·/,ματα ‘ΐπ7Γθκρά- 
τους, Γαληνοΰ, ’Ορειβασίου, ’Αρταίου, ’Αε- 
τίου, Παύλου τοΰ Αίγινήτου, Αλεξάνδρου, 
τοΰ Τραλλιανοΰ, καί εί τίνος άλλου τών 
ήμετέρων προγόνων νά μένωσιν άχρηστα; 
Έάν έκ τών ιατρών οί συγγραφείς σπουδά- 

I ζωσι τά συγγράμματα τών παλαιών ‘Ελ



λήνων ιατρών, έκτός δτι ή γλώσσα, ot ia - I 
τρικοί βρον καί αί όνομασίαι πλείστων άντι- I 
κειμένων θα ίρυβώιιν, αλλα και- 6α δηλω- 
θή σαφέστατα όποιας μεθόδου χρήσιν έποι- 
οόντο οΐ παλαιοί τών ‘Ελλήνων ιατροί iv 
τ(Λς διαφόροις τής ιατρικής κλάδος, όποϊαι 
έκείνοις τών νεωτέρων ανακαλύψεων ήσαν 
γνωσταί και τάνάπαλιν, όποΐαι εκείνων αί 
έκ τε  τών προτέρων (a priore) και τών υ
στέρων (a posteriore) γνώσεις και όποίας 
ώφελείας δύνανται οί νΰν ιατροί νά καρπών- 
ται παρ’ έκείνων κ. τ. τ .

’Επειδή δ’ 6 κ. Λουκάς Παπά ’ΐωάννου 
άριστα κατανοήσας τήν επιστημονικήν καί 
έθνικήν ταύτην έργασίαν άνενδότως άσχολεΐ- 
ται περί τήν μελέτην τών αρχαίων ‘ Ελλή *ον 
Ιατρών έλπίζομεν οτι καί τά  λοιπά τεύχη 
τών α’Ανατομικών μελετημάτων» θά είνε 
επίσης άξια σπουδής καί ώφελιμώτατα ως 
τό πρώτον καί ούτω θά συμπληρωθώ εργον 
τέλειον. "Οτι δε τοωΰτον εργον οίον τοΰ κ. 
Λ. Παπά ’ΐωάννου είνε άξιον συστάσεως π ε 
ριττόν καί ό'λως νά ρηθνί.

Β. X.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Ν  

τοϋ 18*11

υ π ό  

I. Κ. ΧΟΪΜ ΙΙ.

(Έκδοσις πολυτελής μετά 40 φωτογραφι&ν 
έν Σύρψ 4870· Τ ιμ ίτα ι <ρράγ. 7 .)

Τήν έκδοσιν βιβλίων τερπνών καί ώφελί- 
μων, φιλοκάλ,ως τετυπωμένων, άσμένως καί 
τοι σπανίως χαιοετώμεν έν ‘Ελλάδι* τίς 
ό'μως ήθελε πιστεύσει δτι μετά γνησίας έ- 
θνικης συγκινήσεως ήθελε χαιρετήσει τό κοι
νόν έργον έλληνικόν άμιλλώμενον πρός τά 
έν Εύροιπτ] τελειότερα τοιούτου είδους καί 
έκδοθέν έν νησιώτιδι πόλει, ήτις πρό τεσσα- 
ροκονταετείας ούχί τυπογραφεία, άλλ’ ούδέ 
δέκα περιεΐχεν οίκους;

‘θ  ‘Ερμουπολ.ίτης Κύρ. I. Κ. Χούμης υπό 
γενναίων παρορμοιμενος αισθημάτων καί θέ- 
λων να άποδείςγι κατά πόσον δύναται νά 
παραχθώσι καί έν τή μικρά ‘Ελλάδι έργα, 
ά πολλακις βλέπομεν έξ Ευρώπης προερ
χόμενα κεχν,νότες έπί τ·?ι πολ.υτελία, ώφελι-

%

μότητι καί εύθηνία αύτών, ίδρυσε ν έν ‘Ερ- 
μουπόλει ένιαύσιον περιοδικόν ήμεοολόγιον, 
οδ τό πρώτον έτος έκδοθέν ήδη έγγυίται 
πάσαν τήν έπιτυχίαν τών εύγενών σκοπών 
τοϋ εκδότου* διότι τό ^ήμεοολόγιον τοΰτο 
προτίθεται ν’ άποβαίν») ού μόνον χρήσιμον 
είς πάσας τάς τάζεις τής κοινωνίας, ού μό
νον ωφέλιμον είς τους έπιζητοΰντας τήν 
διανοητικήν τροφήν, καί τερπνότατον πά- 
σιν ανάγνωσμα, άλλά καί κόσμημα φιλόκα- 
λον τών αιθουσών καί σύγγραμμα καταλλν 
λότατον διά τάς βιβλιοθήκας πάντων καί έν 
γένει εΐπεΐν στερεόν καί διαρκέστατον άντι- 
κείμενον χρήσεως, κόσμου καί ώφελείας.

‘Η ΰλη τοΰ ήμερολογίου κατά τό πρώτον 
αύτοϋ έτος είνε άξώλογος καί πθικιλωτάτ/ι' 
διότι μετά τό μηνολόγιον, παρατίθενται ά- 
φθόνως γνώσεις καί πίνακες χρήσιμοι διά 
πάντας, βιομηχάνους, ναυτικούς, έμπόρους, 
διατριβαί έπιστημονικαί τών έπισημοτέρων 
παρ’ ήμΐν λογίων, άρθρα Ιστορικά, διηγή
ματα, άνέκδοτα, έπιστημονικά περίεργα, καί 
έν τέλει ποιήσεις τών όνομαστοτέρων ποιη
τών. Τήν άζίαν τής ΰλης ταύτης φαίνονται 
άμέσως υποσχόμενα ^ ύ τά  τά  όνόματα τών 
συντακτών* 0Μ$τι ύπό τάς άστρονομικάς δια- 
τριβάς φαίνονται τά  όνόματα τών Κ. Δ. Κ. 
Κοκκίδου, Γ . Α. Γεράκη, I. Μ. ‘Ραπτάρ- 
χου, I. Μαυρομμάτη κλπ . ύπό δέ τήν λοι
πήν ύλην τά  τών Κ. Δ. Πανταζη, I. Δε 
Κ ιγάλλα, Α. Παράσχου, Α. ’Αντωνιάδου, 
Δ. Παπαρρηγοπούλου, Σ. Ν. Βασιλειάδου, 
Π. Κοσκορόζη, Γ. Κ . Χούμη, Μ. Λάμπρου, 
Μ. Περίδου, Τιμ. ’Αμπελά, Σ. Λάμπρου, 
I. Καμπούρογλου, Ν. Ματαράγκα, Π . Φ»ρ* 
μπου, Ε. Γ. Ε, Α. Τόμαν κλπ . ’Εν τέλει 
τοΰ βιβλίου παρατίθεται άνθηροτάτη άνθοδέ- 
σμη ποιήσεων προσενεχθεΐσα ύπό τής πλεια- 
δος πάντων τών παρ’ήμΤν ποιητών ήτοι 
τών Κ. Α. ΙΙαράιχου, Σ. Ν. Βασιλειάδη, Δ. 
Παππαρρηγοπούλου, Α. ’Αντωνιάδου, Ι· 
Καμπούρογλου, Τιμ. ’Αμπελά, Σπ. Λαμ- 

I πρου* βακχικόν ύπό Α. Παράσχου, Α. Κα
ί τακουζηνοΰ, Π. Φέρμπου κλπ.
I ’Εκτός δέ τής νοερας ταύτης φιλοκαλίας 
I κοσμοϋσι τό ήμερολόγιον 4 0  φωτογραφώ*1 
I πάντων τών βασιλέων καίπααών τών βασιλισ- 
I σών τοΰ σημερινού κόσμου* αύτή δέ μόνη ή 
I συλλογή τών είκόνων τούτων καθιστφ τδ 
I ήμερολόγιον τοΰτο πολύτιμον album , δυνα* 
I μενον νά κοσμη έπιχαρίτως τάς τρ*7ϊέζ*ί

τών αιθουσών καί νά τέρπν; έ/.άστοτε τήν 
ορασιν.

Μετά τοσαύτην πολυτελείαν και πλ,η- 
σμονήν ϋλης καί είκόνων, άπορον άλ,ηθώ; ε- 
φάνη ήμΐν πώς έτιμήθη μόνον άντί 7  φράγ
κων, έν ω καί αύτός ό εξωτερικός αύτοΰ κό
σμος φαίνεται δαπανηρός. ’Εκ τούτου ομως 
άποδείκνυται δτι ούχί τις ώφελείας σκοπός, 
άλλ’ εύγενής πρόθεσις παρεκίνησε τόν Κ , Γ. 
Χούμην τοΰ νά καταρτίσνι σειράν πολυτίμων 
ημερολογίων τοιαύτης ϋλ.ης νοεράς καί φιλο
καλίας καί χρησιμότητας. Συγχαίροντες τώ 
φιλοκάλω αύτοΰ εκδοττ) επι τή επιτυχία 
τών εύγενών αύτοΰ σκοπών πεποιθαμεν ό . ι 
τό εργον δπερ επ’ αίσίοις οίιονοΐς ήρξατο θά 
τύ/ν; της συνδρομής άπάντιον τών παρ ήμΐν 
φιλομούσων καί φιλοκάλων, θά έκτιμτ,Ο?, 
δεόντως ύφ’ άπασών τών τάξεων τής κοινω
νίας, δι’ Ας έγράφη καί θά κοσμτ. τάς αί
θουσας καί βιβλιο^ήκας έπιχαρίτως καί διαρ
κώ; πρός μνήμην καί άμοιβήν τοϋ κο~ια-
σα'/τος βεβαίως καί δαπανήσαντος έκδοτου

^
αΰτου.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

ΔΕΙΣΙΔΑΐΜΟΝΙΙνΟΣ ΦΟΒΟΣ

Ναύκληρος τις διετα 'ε ποτε τινας έκ 
τοΰ πληρώματος νά συ;τειλ.ωσι το έπί τ·7,ς 
πρία'.ας μέσον ίστίον. ’Αναβάς ό πρώτος 
ναύτης ήκουσε φοινην παραδο^ον λεγουσαν. 
Φν(τα δ υκατά. Κατεβη ουτος περίτρομος 
καί διηγήθη τό συμβεβηκός. ’Αμέσως άνεβη 
δεύτερος, περιπαίζων τ/ιν μωρίαν τοΰ συν
τρόφου του* πλήν καί ουτος κατεβη ετι τα- 
y ύτερον βεβαιών δτι ήκουσε φωνήν υπερφυσι
κήν, λ.έγουσαν Φύση dvr ατά. Κατόπιν 
το’̂ του μετέβη άλλος καί εϊτα άλλος" άλλά 
πάντες έπέστρεφον έπίσης έντρομοι βεβαιοϋν- 
τες τά αύτά. Τέλος άνεβη καί αύτός ό ναύ
κληρος δστις φθάσας είς τό μέρος δθεν προήρ- 
χετο ή φωνή ή/.ουσε εύκρινώ; τούς φοβερού; 
λ*όγου; Φνσά δυνατά  !— Ναί, ναί, παμπό
νηρε δσον καί άν φυσά πρέπει νά έλαφρύνω- 
μεν τά  κατάρτια, άπήντησεν άτρομήτως ό 
ναύκληρος* άναβλ,έψας δέ άνεκάλ^υψεν ώραΐον 
ψιττακόν, ή;ύχως καθήμενον τόν αίτιον δ'λου 
τοϋ άπατηλοΰ φόβου* πιθανόν νά είχε φύγει

ές ετέρου τινός πλοίου άλλ’ ή παρουσία του 
δέν είχε παρατηρηθή πρότερον.

ΜΟΖΑΡΓΗΣ

”θτε  ό Μοζάρτ/,ς περιηγείτο τά προά- 
στεια τής Βιέννη; είδεν ημέραν τινά διευθ-jv- 
θέντα πρός αύτόν επαίτην, ουτινος ή μορφή 
καί οί τρόποι έκίνουν τό ένδιαφερον, /.%. 
δστις πλ.ησιάσας αύτόν τω διηγήθη τά; <ϊυ· 
στυ/ίας του μέ τρόπον κινήσαντα βαθέως 
υπέρ αύτοϋ τοϋ μουσικού τήν συμπάθειαν. 
’Αλλά μή άνταποκρινομένου τοϋ βαλαντίου 
του εί; τους παλ μούς τής φιλανθρωπίας, πα- 
ρεκάλεσε τόν επαίτην ν’ άκολουθήσνι αύτόν 
εΐς τ ι καφενεΐον. ’Εκεί ό Μοζάρτης έλ.κύσας 
ολίγον χάρτην άπό τοϋ σάκκου του, έν βρα- 
γζΧ χρόνου συνέθετο έν Βά.Ις^ τό όποιον 
μετ’ έπιστολής του έδωκε εΐς τόν έπαίτην, 
παρακαλέσας αύτόν νά τό παραδιόσγ, είς τόν 
εκδότην του. Ιίάσα σύνθεσις τοϋ Μοζάρτου 
ητο συναλλαγματική εξοφλημένη είς οψιν, 
καί μετά μεγίστης έκπλήξεως παρετήρησεν 
ό ήδη ευτυχής έπαΰτη;, δτι άμέσως έγένετο 
κάτο/ος διπλών δουκάτων.

ΚΛΕΙΕΤΕ ΤΙΙΤν ΘΥΡΑΝ

’Επιεική; είς τους ύπηρέτας του εν τισιν ό 
Σούϊφτ 7,το λ.ίαν αυστηρός έν άλλ.οις. Είς 
πάσας τάς διαταγάς του καί ίδίο»; έν τίι 
άκολούθω, άμετατρέπτως άπγ,τει τυφλήν 
ΰπακοήν* «πά'/τοτε κλαίετε rr,v θΰραν όσά- 
κι; ε .σέρχεσΟε η έςέρχεσθε τοϋ δωματίου.»

Μία τών υπηρετριών του ήμέραν τινά έ- 
ζήτΛ,σεν άδειαν δπως μεταβή είς τοϋ; γάμου; 
μια; τών άδελφών τη; εΰρισ/.ομένη; δέκα 
μίλια μακράν, ‘θ  Σούϊφτ όχι μόνον συγκα- 
τεύνευσεν, άλλά παρεχώρησεν αύτ-/ί ένα τών 
καλειτέρων ϊππιον του καί διέταζε τόν Ιπ
ποκόμον του νά τ/;ν συνοδεύστ,. Δυστυχώ; 
έν ττ, παραφορά r/i; χαράς τη; ή παιδίσκη 
έλησμόνησε νά κλείσνι τήν θύραν, όπόταν έγ- 
κατέλιπε τό δωμάτιον. *Εν τέταρτον τής 
ώρας μετά τήν άναχώρησίν της ό Σούϊφτ 
εστειλεν έ'να υπηρέτην κατόπιν αύτής νά δια- 
τάξν) τήν άμχσον έπιστροφήν της.

‘11 πτω χή κόρη ϋπήκουσε καί έλθοϋσα 
ένώπιόν του τόν παρεκάλεσε νά τ·Ϊ5 εϊπτ, μή 
επταισε κατά τ ι  η τ ί ό κύριός της έπεθύμει: 
«μόνον κλεΐσον την θύραν, είπεν 6 Σούϊφτ 
καί έπειτα άνάλ>αβε τόν δρόμον σου.»
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θ  ' Ν Α Ύ Τ Η Σ ^

υπό* τής Κυρίας Μ***

* . Α'.
Γλυκογ αράζουντά βουνά κι’αυγερινός τραβιέται
Κι’ 6 Ναύτης στηβαρκο&λατου γλυκά άποκοι-

[μιέται.
ΤΑ κϋμα ιίίφτει μέ άφρο’υς, χτυπφ τό icept-

[γι*λι>
Κ ι’ έκεΤνος ξεκουράζεται στοδ ΰπνου τήν ά γ-

[κάλη.
I V  εύμορφος σάν την αυγή, κι’ αύτή τόν κα

καρώ νει,
Κι'αυγερινός μές στά μ α λ λ ^  τοΰ Ναύτη ξε-

[φαντώνει.
Γχά δές τον πώς χαμογελά, τά χείλη του

[άνοίγει,
Καιϊνα δνομα γλυκά,ό στεναγμός του πνίγει· · 
Αγάλι?, άγάλχα, έπρόβαλλ* ό Ή λιος ατον αί-

ίΙβέΡα>
Τά περιγχάλλχα χρύσωσε κ’ δφερε τήν ήμέρα.
ΞυπνΛ ό Ναύτης μέ χαρά αρπάζει τά κουπχά

[του,
Πάει νά βρή τήν Φρόσω του ποΟ Εχει στήν

[καρδχά coa. 
Νυχτώθηκε στη θάλασσα, άγέρι δέν φυσούσε, 
Κ ι’ή άνυπόμονη καρδιά τοΰ Ναύτη έχτυποΟσε· 
«Φύσ* άγεράκι, φύσησε νά πάρτ* τό πανί μου, 
«Κουράσθηκαν τά χέρια μου, μοΰ φεύγει τό

[κουπί μου.
«"Αγιε Νικόλα, βοηθάμε, πέτα μικρή βαρ-

[κο&λα,
• Μέ καρτερεΤ ή αγάπη μου απ’ τή χρυσή αϋ-

[γοϋλα.
«Νά φτιάξω τήν εΙκόνα σου μ ' ασήμι ό καυ-

[μένος,
«"Αγιε Νικόλα βοηθάμε, γχατ’ εΤμαι κουρά-

[σμένος.
«Καικαμμχά ώμορφηαύγή μαζή έγώ κ’έκείνη, 
«Στεφάνι νά σοΟ φέρουμε άπό χλωρή μυρσί νη. 
Τόν έλυπήθ* ό αγιοζ, φύσησε τ ’ άγεράκι, 
Πέταξε ή βαρκοΟλά του, έπήρε τό πανάκι.

Β'.

ΈφΟασε βλέπ’ άπό μακρυά, κόσμο,βοή,άντάρα· 
Έχτύπησ* ή καρδούλα του τόν έπχασε λαχτάρα. 
Τ ί νάτρεχε ποΟμέχαρά, δλοι μικροί μεγάλοι, 
Έδχάβαιναν μέ τά βιολιά κοντά στο περιγιάλι;. 
Τη; έκκλησχάς to σήμαντρο άπό μακριά κτυ-

[ποΟσε,
Κ ’εκείνος κύττχζε νά ’δ$ τήν κόρη π’άγαποΟσε.

Βλέπει λαμπάδες,, στέφανα, καί γάμου συνοδία, 
Κ* ή Φρόσω μ ’ άσπρα διάβαινε νά πά^ στήν

[έκκλησία- .

Γ .

Γελ$, τόν ουρανόν κυττ?, καί τρέχει νά τή
[φθάσ^!

Τί Επαθε; ό δύστυχος 1 τό νοΟ του είχε χάσει· ·
Τήν βλέπει καί τήν έρωτ$ δν ήν αύτή έκείνη,
ΠοΟ τήνάγάπα μία φορά καί τώρα τόν άφ(νει.
«'Οχ·· δέν εΤσ’ ή Φρόσω μου, δέν είσαι ή

[ζωή μου,
«Έσΐ> είσαι νύφη άλλονοΰ·*·· Έκείν* ήτο

[δική μου.
*0 δύστυχος· τής όμιλεΤ χωρίς νά τήν γνωρίζφ, 
Κ«\ άγριο τό *μάτι του στή θάλασσα γυρίζει· · 
θαρρεί πώς τόνε προσκαλεΥ, πώς τόν ζητεί

[στό κΟμα,
«Έ ρχομαι, λέγει, κ* ευρηκε άντί έκείνηςμνήμα.

Ε Λ Ε Γ Ε Ι Ο Ν

Ε ις  τ  or η  o J iS a xp vr  Bctraror 
τ ο ΰ

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΤ ΘΩΜΑ ΒΟΪΑ 

Α

Χθές ϊκλιν’ εις τά στήθη μου ή κεφαλή βαρεΤα, 
καί τ’άγρια μεσάνυκτα έσήμαινον βραδέως* 
τά δμ μ α τά μ ο υ  ϊκλειον, ό λύχνος μου ώχρία, 
οτ’ϊμπροσθέν μου κατηφής ένεφανίσθη νέος. 
“Α, δχι νέος· έφηβος, ξανθόκομον παιδίον, 
καλύπτον σώμα νεαρόν μ9 ένδύματα μνημείων.

Τό μέτωπόν του Χχριεν ώχρότης ένταφία, 
καί μ1 έθεώρει κάτωθεν τών σοβαρών όφρύων» 
Έχρύσονε τά σάβανα ή κόμη του πλούσια, 
καί μ ' έμειδία φιλικώς μειδίαμα δακρύων» 
Έσταύρωσε τάς χεΤράςτου κα\πλήρης άθυμίας, 
ήλθεν έγγύςμου ό νεκρός έκεΤνος νεανίας.

— Τί θέλεις, εΤπον, ώ νεκρέ, τοΟ τάφου άνθος
[νέον,

κ’ϊρχεσαι μεσονύκτιος ι\ς τό ψυχρόν μου δώμα; 
Δέν ϊχ ω  πλέον φβ|ΐατα, δ |ν  ϊχ ω  δάκρυ πλέον* 
στειρεύουν καί τά δάκρυα είσέτι t i t  τό δμμα. 
"Ω , άλλην λύραν Οπαγε ν’ άναζητήσ^ς, άλλην. 
Έ γ ώ  δέν £χω*—~£θραυσε τό μ^ρον τήν φιάλην.

Καί μ’ εΤπεν, άτινίζων με τών τάφων ό δρα-
[πέτης,

— Κ ’ ην ή φωνή του έλαφρό; πτερυγισμός με-
[λίσσης.—

»Άπό τό μνήμα έρχομαι τής λύρας σου Ικέτης.
»"Ω, μή μ* άφήστ^ς άκλαυστον, είς λήθην μή

[μ’άφήστ ς̂!
«Έάν έπέπρωτο ταχΰς τό φώ; νά παραιτήσω,
»κάν είς τή; λύρας τήν χορδήν πλειότερον α;

^ζήσω.. .  .

•Κάτω, έξηκολούΟησε, μέ εΤπον, πώ; λυπεΤσαι
»έκείνους ους άφήρπασεν έκ τής ζωής ή μοίρα*
»μέ εΐπον, πώς τους άγαπ?ς καί πώς τους έν-

[ θυμεΐσαι,
»καΙ δτι είναι κτήμά των ή πένθιμο; σου λύρα.
»Θέλω κ’έγώ είς τήν μολπήν τής λύρα; ν’ ά-

[ναζήσω*
»?σω; μ ’ tv $σμα κλαίοντας γονεΤ; παρηγο-

[ρήσω!

>— Νεκρέ! τής λύρας τήν ζωήν ό φοΤοο; δέν
[φωτίζει,

»και δέν ανοίγει τό κλεισΟέν τό ^σμάτηςμνη-
[μεΤον*

»*Ό,τι άπέΟανΐ· ποτέ όπίσω δέν γυρίζει*
»"Ω, πόσονεισθε εύτυχεΤ; οΐ φεύγοντες τόν βίον!
«Είς τήν γλυκεΤάντου μορφήν οδύνη διεχύθη,
»κ’ εκλινε μέ παράπονον εί; τά νεκρά του

[στήθη.

, — “Α, δχι, εΤπε προσελθών έγγύτερον ακόμα*
»δέν είν’ ευδαίμων ό νεκρός δέν είναι, είς τό

[μ ν ή μ α ··
»δέν βλέπει πλέον τούρανοΰ τ’* άκτινοβόλον

[δώμα,
»τήν άτραπόν τή; έξοχή;, τό άργυρόχρουν

[κΟμα.
»ΦεΟ· δέν είσπνέει τής ζωής τήν αΰραν και τά

[μΰρα.
*ήτον ωραία ή ζωή ήν μ’ηρπασεν ή μοίρα I

»"Ω! ν’άναζήσω ήθελον, καί πάλιν ν^άναζήσον
»τό φώς νά ΐδω τό γλυκΰ καί μύρα ν’άνα-

[πνεύσω.
»εΙς κρυσταλλώδους ποταμοΰ τήν όχθην νά

[βαδίσω.
•καί τοΟ πατρός μου τούς λευκους πλοκάμους

[νά θωπεύσω.
τών άννώνμου άδελφών νά πέσω τήν άγ- 

« [κάλην,
τής Έ λλά ίος  νά ϊδώ τόν ουρανόν κα\

[π ά λ ιν .. .

«Κάτω, πατέρα, άδελφά; καί ήλιον και £όοα
»οέν έ'χομεν.. . . μόνον σιγήν και ψθ'/ο; καί

[ σκοτίανΓ
»“ή; φρίκη; τόν π;έζοντα καί παγετώδη πόδα, 
»κζ\ σήψιν τό σώαά μας βαδίζουσαν β:α-• ι % ' j

[δεΤαν.
» Ω, όταν, όταν ρίπτετε νεκρόν είς τό μ.νη-

[μεΤον
»μή φείδεσΟε δεήσεων,  μ ή  φείδεσΟε δακρύω ν  I

»ΣεΤ; α γ ν ο ε ί τ ε ,  ολβιοι  o t  ζ ώ ν τ ε ; ,  άγνοεΤτε,

«ή π ρ ώ τ η  νΰξ τοΰ  μ ν ή μ α τ ο ς  ό π ο ια  ε ίνα ι!
[ Ο ϊμ ο ι ,

>»εΥΟε ο? έπ ιζήσ α ντες  α ε ίπ ο τε  νά ζή τε ,
»και  νά βραδύντι α υ τ ’ ή  νΰξ νά έλΟτ  ̂ ή έρι^μτ,-

»Φευ,  ποΤα ρ ίγ η  πρ ο ξενε ί  κα \  τ ρ ό μ ο υ ;  έ ν δ ο -
[(Λΰχου;

»ή ζω φ ερά  α υ τ η  ζ ω ή  το υ  σκότους  κα ί  το ΰ

[ψύχους.

» Κ α Ι  ό νεκρό; μέ  ο μ μ α τ α  μ έ  εΤπε θολωμένα*

»εξέρχετα ι  ό η λ ιο ;  π δ σ α ν  α υ γή ν  α κ ό μ α ;

»ρέουν ώ ;  πρ ίν  οί π ο τ α μ ο ί  νερά κ ρ υ σ τα λ λ ω 
μ έ ν α ,

■ κ α ί  στέφει  χ λ ό η  π ρ ά σ ιν ο ;  εις τους  άγροΰς  τό
(χΓυμα;

« Ε ίπ έ μ ο ι ,  κ α θώ ς  ά λλο τε  π ν ο ή  ζεφύρου πνέε ι ;

» Κ α ι  δ ι ’ εμέ ό α τ υ χ ή ς  π α τ ή ρ  μ ο υ  £τι κ λ α ί ε ι ;

φίλησέ το ν  ά ν τ ’ έ μ ο ^  κ’ ε ί π έ τ ο ν  π ώ ς  δέν
[μέλλε ι

»νά μ ’άποδώστ^ τή ν  ζ ω ή ν  τό  δάκρυ δπερ  “/ύνε ι*

»άντΙ  δακρύων τή ν  ε υ χ ή ν  αύτοΰ  άς μ* ά π ο -
[ στέλλει .

» Τ ό ν  τάφον  μ όνον  τοΰ π α τ ρ ό ς  ε υ χ ή  τόν  Ιλαρύ-

[ ν ε ι !
» Κ ’ ένίοτε &ς ί ρ χ ε τ α ι  μ έ  κουρασμένον  β ή μ α ,
»νά στέφτι μ ’ άνθη  δροσερά τά  έρημ όν  μ ο υ

[ μ ν ή μ α .

Β.
-Ρ

ΑΤφνης ά λέκτορος  φωνή διέκοψε τόν  ν έ ο ν .^
Έστέναξε καί τδμμα του έστράφη πρός τό

[σκότος.
Κ α \  δέν τόν  είδα ϊ κ τ ο τ ε ,  κ α ί  δέν τ ό ν  ε ίδα

[πλέον^ί
Τότε τήν λύραν Ιλαβεν ή χείρμου λεληθότως* 

ΑΧ1ΛΑΕΤΣ ΠΑΡΑΣΧΟ!'.



Ε Γ Κ Α Τ Α Λ Ε Ι Ψ Ι Σ

Ά ν  «έριξ μοο τό πβν γελί, δν χαίρωνιν οί |
[άλλοι,

τήν Ιδικήν μου υπαρξιν τό πένθος περιβάλλει· 
παρέρχονται αί ώραί μου εΐς σκότος έρεβώδες 

ψυχρόν καί φοβερόν.

Τό παρελθόν κατάφυτος ποτέ ϋπήρξεν δχθη· 
αλλ’ αίφνης Κβυσσος φρ-.κτή εμπρός μου ήνεψ-

Ιχ®η,
κα\ πεπρωμένως ηχθησαν οί άσθενεΤς μουπόόες 

εΐς χάος ζοφερόν.

Κα\ πίπτω, πίπτω οκτοτε όπου μ’ ώθεΐ ή μοΐρα· 
ό θάνατος μέ οδηγεί μέ σκελετώδη χεΐρα, 
ό μΟάμος μέ άκολουΟεΤ καί τών κακών ό γέλως 

ώς σύντροφος πιστός.

Μ’ έ κ eT ν ο ν πλήν διήλθομεν πεδία άνθισμένα, 
το3 έ'ρωτος έδρέψαμεν φυτά αγαπημένα* 
άλλά δέν μ* ήκολούθησεν είς τό φρικτόν μου 

καί έψυγεν αυτός. [τέλος

Βλέπω μακράν το παρελθόν κ’ εμπρός μου χαΤ-
[νον μνήμα-

στρέφω τό βλέμμα ϊνδακρυ, άλλά μέ σφάλλον
[βήμα

ένΐΐ» έκεΤνο "/άνεται κα\ σβύντι ώς νεφέλη, 
πρός τοΰτο προ'/ωρΐυ.

Ενίοτε τερπνή μορφή· .·  ·άλλ’ ο*/ι, όπτασία ! 
καθώς αύτός απατηλή, πλήν μέ αύτόν όμοια, 
παρήγορον χαιρετισμόν μακρόΟεν δτι στέλλει 

νομίζω διορώ.

Καί ητο, ητο ονειρον τό παρελθόν μου δλον, 
ΐΐροσωρινόν μετέωρον λαμπρόν και φωτοβόλον, 
’ξύπ νη σ α  - τό ονειρον αμέσως διελύθη, 

κ* έσβέσΟη ό άστήρ.

Πότε τά σκότη θά Ιδώ του ζοφεροΟ Ταρτάρου! 
υπό τήν σκέπην τοΟ λευκοί και κρυεροΟ μαρ-

(μάρου,
πότε ώ; μήτηρ προσφιλής Οά μέ δεχΟ^ ή λήθη 

κ».’ ό τάφο; ώς π α τή ρ !!

ΛΧ. ΙΙΛΙΑΔΠΣ.

Α Σ Μ Α Τ Ι Ο Ν  *
*

*Αΐ πόσον σ» Αγάπησα!
αγάπη * * ^τβι>
itSv δ ,τι δέν μβτρ*ΐται, 

σ’ ήγάπησα πολύ.

J i  βλί :ω ϊτι ζωηρά ν
έν μ ίτψ  τ(?>ν παιγνίων 
καί ποταμός δακρύων 

τό βλέμμα μου ΟολοΤ.

*Α! πόσον σέ ήγάπησα!
£ν ή άγάπη ήνε 
ανίατοι όδύναι, 

σ’ ήγάπησα πολύ.

ΕΙσέτι πάσχω καί πονώ, 
παρελθόν τόσα ετη 
κ’ ή μνήμη μου είσέτι 

'τέ, σέ άνα^ολεΤ.

Σ ’ ήγάπησα, ώς άγαπφ 
θνητός τό φ&ς ήλίου* 
πλήν φρίκη αΙωνίου 

νυκτός μέ απειλεί.

Διότι σέ ήτένισα
μωρός υπέρ τό δέον, 
διότι, ϊσως πταιων, 

σ’ ήγάπησα πολύ.

I. Κ Α Μ Π Ο ΤΡΟ ΓΑ Ο ΪΣ.

Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η
έκ τοΟ Δ α υ ί δ  Κ ο μ ν η ν ο υ  1),

ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Σπνρ 'δωνος 77. Λάμπρον*

Τής ζωής μας ό ηλιο; δύει,
τάς ύστάτας σκιάς δ’ έξαπλόνει, 
τοΟ θανάτου λυκόφως μΛς ζώνει 

καί ό Χάρων τά βλέφαρα κλείει.

1) Ή  προσευχή αδτη φδεται έν τέλει τοΟ 
β \  μέρους ύπό τοΟ Δαυίδ ΚομνηνοΟ, τής συ
ζύγου 'Ελένης χαΐ τ&ν τέκνων Εύγενίου ^αΙ 
Ειρήνης μετά τήν άπόφασιν τής αποδοχής 
τοΟ θανάτου.

*Αν τοχόντες κ^ήμεΤς οδοιπόροι 
εΐς μοιραίας ζωής λεωφόρον 
εΐς τό κρΤμα παρέσχομεν φόρον, 

8ν ήμάρτομεν, Πλάστα, συγχώρει.

Ναί· τόν βίον ήμών άς άγνίστ\ 
τοΟ έγγϋς μαρτυρίου τό αΤμα, 
καί έπάνω άμάραντον στέμμα 

αθανάτους ψυχάς άς κοσμήστρ.

Μή λησμονεί, Θεέ, τήν Έλλάοα*
&ν δουλείας τήν πνίγωσι πάγοι, 
άλλ’ άκτΤνες γλυκεΤαι καί μάγοι 

τήν τών πάγων άς λυσουν συσταόα.

Δέν άπ^ντνisa άνθρωπον δστις νά μ*?; η- 
-Τίατνίθη είς τά ovstpa της ευτυχίας του, καί 
καρδίαν ητις νά μή ύποτρέφνι κρυφίαν πλντ  
γν^ν Chateaubriand.

Μι* μόνη λέξις γυναικός, Ιν μόνον μει
δίαμα, Εν μόνον βλέμμα, προδίδει αύτην* 
τό π5ν συνωμοτεί κατ αύτής ως και αύτη 
ή σιωπνί. V oltaire.

Πάσα ψυχτ, είναι άόελφνι ετερας ουχης.
L a m a r t in e .

cO άντ,ρ οστις εισέρχεται εις τό κομμω* 
τηριον της συζύνου του είναι η <ριλοσοφος τ,
βλάξ. ‘ Ea’zac

‘lJ -/.ολαχ.εία δύναται νά έςο^/.ωΟ·?, ώς 
όρος, διότι ό ένωϊ'μος τΫ,ν καταβροχθίζει ώ; 
το μικρότερον τρωγαλιον. l ’ctit Jean.

‘Ο έρως δίδει πνεύμα* διχτΐρεΐται δια πνεύ
ματος. ’Απαιτείται επιττ,δειόττς ϊν άγαπα 
τις. ’ϋξαντλεΐ καθ’ έκάσττ,ν τούς τρόπους
του άοέσκειν— καί όμιος εύαρεστεΐ.

β . Pascal.

Τά μεγάλα ττάθτ, ^ιλουσι τήν έρτμίαν 
καί μεταφερόμενα εκεί μας καθιστώσιν Οπο- 
γειρίους. C h jteau b rian d .
^ ^ =aî

A1TAIRI1 ΕΙΔΟΠΟΙΠΣΙΣ.
Δεσποινίδα τινά έπιΟυμουσαν νά κόσμηση 

τόν κοιτώνα αύτΐς δια γραμ-ματοσημ.ων, τό
σον φιλοτίμως συνέδραμ-ον οί φίλοι της ωστε 
κατώρΟωσε νά συλλέξν; 1 6 0 0 . ’Α λ λ ’ επειδή 
τό ποσόν είναι ανεπαρκές, ή κυρία αυτη πα- 
ρα/.αλεϊ τους εύγενεΐς κυρίους τους δυναμέ- 
νους νά διαΟέσωϊΐ τόσον μικρά αντικείμενα 
άνευ τινός άζίας, δπως ευαρεστούμενοι τήν 
συνδράμωϊΐ πρός ίκα'ΛποΐΥί'ΐιν ττ,ς ιδιοτρο
πίας ττ,ς ταύτ/,ς.

Λ ύ σ ις  τοΰ έν τώ IB ' y v .U a d iy  τοΰ Ε ' Ζτονς Γξήγον, 

H 6leno a v£cu au pays Grec.

ΙΤΙΦΟΣ

ΕΣΤ

ΟΡΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

Tip πρώτω πέμψαντι ήμΐν τήν λύσιν τοϋ Γρίφου δωρ7)θνισεται «ό Νίρων», δραμ* τοΰ Κ. 

Τ. ΑμπΛα* τοΐς δέ λοιποΐς δν,μοσι&υΟ/σονται τά όνόματα.



ΪΘΜΚ.Η ΒΙΒΛΪ0ΘΙ1Κ.Π»
;/   A__  _____________________Vo

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TOT Τ '. ΕΤΟΤΣ.

Τό ix ro r  h o c  μέΛΛουσα νά  διανύσΐ)' 
Από τής Id ρύσεως αυτής ή Ε Θ Ν ΙΚ Η  
Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η , καθήκον αύτής Απα
ρα ίτη το ί θεωρεί νά  εύχαριστήσι/ άπό 
χαρδίας τούς ηθικώς χαί ύΛικώς συν- 
■δραμόντας αυτήν. 'ΎΛικώς μ εν  συνδρα- 
μόντες αύτήν είναι οΐ άπανταχοϋ συν- 
όρομηταί αυτής ο ίτινες, γινώσχοντες 
<!τι άνευ χρημάτω ν δέν είναι δ w a r  or  
νά  έδραιωθή xal προαχθή τοιοΰτον πε
ριοδικόν, σκοπότ fy o r  τη ν  μ  ε τ ’ ώ φ ε- 
Λ ε ί α ς  τ  έ ρ rfr ι ν ,  πάνυ εύγενώς χαϊ 
φιΛοτίμως συνεισέφερον τόν έαντών 
οδοΛόν’ ηθικώς δέ συνδραμόντες αυτήν  
είναι ό ενγενής δμιΛος των Λογίων οϊ- 
τινες  ού μ ικρόν μ ά ς  συνέδ ραμον διά  
τώ ν περισπουδάστων αύτών άρθρων. 
Κ α ί πρός τούς μ έν  χαί πρός τούς δέ 
ίπαναΛ αμ6άνομίν τάς έγκαρδίονς ty iu r  
ευχαριστήσεις.

* Ε ^ α ρ ρ υ ^ μ έ ^  ή Ε Θ Ν ΙΚ Η  Β Ι 
Β Λ ΙΟ Θ Η Κ Η  εχ τής χα.Ιής υποδοχής 
καί θέΛουσα νά δώση τρανώτερον δείγ
μ α  τής άφιΛοκερδοϋς διευθύrσεώς της 
πρός τούς ύσημέραι αυξάνοντας συ>" 
όρομητάς αύτής, άπεφάσισεν ϊνα τοΰ 
Λοιπού προσθετή είς txaoTor <ρνΛΛά- 
διον όχτώ ετι- όΛοχΛήρους μεγάΛας σε- 
Λίδας , τοΰτο δέ άνευ ούδεμιάς αύζήσεως 
τής συνδρομής, 77  μόνη ανεπαίσθητος 
διαφορά είναι δτι, επειδή μ ετά  τρεις  
μήνας θά τεθΐ\ εις ενέργειαν τό νέον 
νομισματικόν σύστημα, οί δέ τυπογρά
φοι χαί οί χαρτοπώΛαι θά πΛηρόνων- 
τα ι μ έ  νέας δραχμάς άντιστοιχούσας  
πρός τό φράγκον, διά τοΰτο δικαιού
μ εθα  χαί ήμεΐς νά ζητήσωμεν παρά τών 
ήμετέρων συνδρομητών άντί παΛαιών 
δραχμάς νέας, ήτοι φράγκα.

Οϋτω Λοιπόν τιμή  συνδρομής ίτησία  
διά  τήν  Ε Θ Ν ΙΚ Η Ν  Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η Ν
έκδιδομένην κατά μ ή να  είς φυΛΛάδια, 
&r txaazor άπαρτίζετα ι έκ 4 0  μ εγά -  
Λων σεΛίδων κατεχονσών τό σώμα τοΰ 
περιοδικού καί 32  μικρώ ν χατεχουσώ ν  
τό  παράρτημα αύτής, ώρισται ώς έζής : 

Διά τό έσωτεριχόν Spay, νέαι ή fP ^f ·  ίΟ 
» τήν Αίγυπτον καί Τουρκίαν » 16
» τήν Ευρώπην „ iJ7
» τάς Ή γ ερ ο ν ΰ ς  \ JJSJ

Κ α ί ταϋτα  μ έν  δσον άψορά τήν ίΛεν* 
βέραν παντός νέου βάρους αϋξησιν αύ· 
τής, ώς πρός τήν  έσωτερικήν δέ δια- 
κόσμησιν αύτής εΐμεθα είς τήν  ινχάρι- 
στον θέσιν νά διαβεΰαιώσωμεν τούς 
ήμετέρονς συνδρομή τάς δτι ή έκτύπα- 
σις θέΛει γίνεσθαι τοϋ Λοιποΰ δ ι* οΛως 
νέων χαρακτήρω ν καί έπί χάρτου πο.ίν 
χαΛΛιτέρας ποιότητος, δπερ έπιψέριι 
μ έν  ού μ ικράν αϋζησιν τώ ν δαπανών 
μ α ς, δέν τό άναφέρομεν δέ, ϊνα μή  ίχ- 
Ληψθώμεν ύπέρ τό δέον μεγαΛ αυχοϋν  
τες. Λ ιά  τόν αύτόν Λόγον αποσιωπώ- 
μ εν  δτι χαί ή ϋΛη αύτής εσεται ποΛΛφ 
ύπερτέρα δΛων τώ ν προηγουμένων έτών.

Ταϋτα  ίκρίναμεν άναγχαϊον νά εί- 
πωμεν πρός τούς μ έχρ ι τοΰδε Κ Κ . συν- 
δρομητάς ήμών χαί τούς μέΛΛοντας 
νά μ ά ς  τιμήσωσι δ ιά  τής άπό τοΰδε 
χατατάζεώς των. Τό μόνον δέ τό ό
ποιον παραχαΛοΰμεν αύτούς ά ντί τόσων 
θυσιών είναι νά μή  j(τυχρανθή ό ζήΛος 
αύτών xal ή θερμή ύποστήριζίς των 
ής τοσαΰτα εύγενή δείγμα τα  μέχρ ι 
τοΰδε έΛάϋομεν.

II ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ.

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ .

Διακόπτουν διά τό παρόν [λόνον φυλλά* 
διον την συνέχειαν τοΰ έν παραρττίαατι (Αυ- 
θιστορνί;χατος οό υΙό; τοΰ Διαβόλου», δπως 
δτ,;Λοσιεύσωΐ7.εν έ'ργον πρωτότυπον, τερπνόν, 
έλλτ,'Λκ,ήν την ΰπόΟεσιν εχον καί διαφέρου- 
σαν, ό'περ νο;χίζο[χεν ότι θέλει ευχαριστήσει 
τους Υστέρους συνδρο^ητάς.

Πρός τόν αύτόν σκοπόν θέΧθ(λεν αρχίσει 
άπό τοΰ προσεχοΰς φυλλαδίου τ>,ν δη[Λοσί- 
ευοιν, ούχί έν παραρτ^|*ατι, νέου τινός 
πολλής αξίας φιλολογικού έργου, προϊόντος 
τνίς ανθήρας μούσης τοΰ Κου Τ. *Α ρχλδ, 
τοΰ έν τφ  Βουτσιναίφ ποιητική άγβνι (Αετά 
τοΰ Νέρωνος συναγωνισθέντος καί διακρι- 
οΰντος δράματος αή Βιργινία ‘Pwjjiaia.B 

— ιΗ έπελθοΰσα βροΐδύτνις περί τήν £*■ 
δοσιν τοΰ παρόντος Α '. φυλλαδίου τοΰ 2κτου 
έτους τή ; Ε θ ν ικ ή  ς Βιβλιοθήκης, ίνεκ* 
τη; αλλαγής τυπογραφείου προελθοΰσα, δέν 
θέλει ώς έλπίζθ(ΐχν έπαναληφθή.



Ε ΙΙΟ Π Ο ΙΒ ΐΕ ΙΣ  ,
Ο Ι προμηθεύοντες 40 συνδρομητάς εΐς τήν  ’Ε θνικήν ΒιβΑιοθήχην προπΑ?ιρ^\ 

νοντας τήν έτησίαν συνδρομήν των Ααμΰάνουσιν έπί iv  /roc  αύτήν δωρεάν. I
Ο Ι άΜΙάσσοντες διαμονήν σονδρομηταί όφεΙΑουσι νά είδοποιώσιν  «έγγράφως» j 

τήν διεύθυνσιν περί τούτου , ϊνα γνω ρίζy ποδ πρέπει νά criJJrf τά  ψνΑΛάδια' εί 
δ έμ ή  τά άπωΑεσθέντα άναπΑηροΰνται ά ντί Λεπτών 5 0  ίχαστον.

Ο Ύ Α Ε ΙΣ  τώ ν έν τα ΐς  >Ε πα ρχία ις  γ ίνετα ι συνδρομηΐής7 ά ν  δέν πέμψτ) συγ
χρόνως rfl αΐτήσει καί τό ποσόν τής έτησίας συνδρομής.

Π Α Σ Α  έπιστοΛή μ ή  άπηΑΑαγμένη ταχυδρομικώ ν τεΛών είναι Απαράδεχτος.
Α Ι  έπιστοΛαΙ έπιγράφοττα ι οντω :

Πρός τήν Αιεύθυνσιν τοΰ περιοδ . συγγράμ. Εθνική ΒιβΜ οθήχη ,»  Ε ίς  5Αθήνας.
Α Ι  περιέχονσαι χρή μ α τα  έπιστοΛαΙ πρέπει νά στέΛΛωνται έπϊ σνστάσει.
Α Ι  συνδρομαί άρχοντα ι τήν  i  Νοεμβρίου καί Λήγουσι τήν 31 9Οκτωβρίου.

A t συνδρομαί γίνοντα ι

Γ τ .1 -- 1— Γ  Γ  Τ  Γ I »' τ τ  “  '
ΛΕίΙΝΙΛΙίΙι παρά τφ  Κ. Α. Γ . Αευκφ οημάρχφ Λιμναίων. —  ΕΝ ΑΣΤΡί£Ι παρά τφ Κ. 
Εΰστ. Χασαπογιάνντ^. —  ΕΝ ΤΡ1ΠΟΑΕΙ παρά τφ  Κ. ’Ιωάννη Ίωαννίδτι φαρμακοπο'φ. — 
ΕΝ T l l M h  παρά τφ  Κ. Ν. I. Καμιάδϊ).—  ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩι παρά τφ  βιολιοπωλείψ Σοοή

.  Β Μ  · «  Α Α  ■ \  %   -     ^      _  _  _    « 1  & _ *

>pt2 δ ικηγόρψ,
τφ έπαρχεύοντι Θ εο χ  Μίλιοπούλφ.—  ΕΝ ΛΛΡΙΣΣΙΙι παρά τφ  Κ. Στεργίψ Παππα’ίωάννου. 
—  ΕΝ ΙΪΩΛΩι παρά τφ  Κ . Παπακωστοπούλψ ΙΙροξένψ τής Έ λ λ ά δ ο ; .—  ΕΝ ΑΑΕΞΑΝ-

τταρά τφ  Κ. Σπυρίοωνι Τ ίκ τ ι·—  ΕΝ ΦΙΛΙΠΙΙΟΤΠΟΛΕΙ τ:αρά τφ  Γ. Ν. Καλλισθένη μουσι- 
κ<«. —  K1S Χ Ιίϊι παρά xip Λεωνίδα Άργυροπούλφ γραμματεΐ τοΟ Έ λλην. προξενείου. —  Ε]\ 
ΜΕΛΛΓΠΙι παρά τφ Κ. Εύστρ. ΙΙετροκοκκίνψ. —  ΕΝ 31Λ Ν CHESTER παρά τφ  Κ . Κλεάνθη 
ΛΙ'.^αηλωτι.—  ΕΝ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο ΙΠ Ο Λ ΕΙ παρά τφ  βιβλιοπωλεΐψ 6 «Λόγιο? 'Εραϊ^* Λ. 
Ψιλ-.κοΟ /.αί Σα; (Γαλατ2; άριΟ. 24 Πόστα ΓιολοΟ). —  ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΩι παρά τοΤ; ‘KusJoi; 
- ·  Φ· Άντύπα καί Ε. Λιβ«8?.— ΕΝ ΚΑΛΑΦΑΤΙΩι παρά τφ  Κ. Γ . Άντύπα.

Β Ι Β Λ Ι Α  Ν Ε Α
Ο 1 ΙΟ Σ  Τ Ο Υ  ά ΐΑ Β Ο Λ Ο Υ  [παράρτημα «’Εθνικής BtGΑιοθήκης»] μυθιστό- 

pj/jia ΙΙαν.Ιου Φίΰά.Ι. Τόμος Α '. καί Β '. όραχ^. 6.
Α Ν Α Τ Ο Μ ΙΚ Α  Μ Ε Λ Ε Τ Η Μ Α Τ Α  ύπό τοΰ ίατροΰ Λ .  Π α πα -Ιω ά ννου . Τ ev~ 

χ ο ς  Α '. δραχ. 2.
Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ Κ Ο Ν  ΙΙΜ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Ν  τοΰ 4811, μ ετά  Ευρωπαϊκών εικό

νων. *Ετος τρ ίτον , Π ερρής-Βαμπάς έκδόται. dp. 2.1
Ο Κ Α Ζ Α Μ ΙΑ Σ  Τ Ο Ύ  Κ Ο Ρ Ο Μ Η Λ Α  τοϋ 4814. ’Έ το ς  33°*  / ρ , 4 J 0 . '
Ο Ν Ε Ρ Ω Ν  Τραγω δία  εΐς πράξεις τίσσαρας ύπό Τ ιμ ο Α .Α . Ά ^π εΑ ά  δρ. %.
Ο Κ Ο Μ Η Σ  Τ Ω Ν  Σ Α Λ Ω Ν Ω Ν  δράμα έπαινεθέν Tcp Βουτζιναίω  άγωνι είς 

μέρη πέντε ύπό Σ . Π . Λ ά μ προν . δρ. $ ,50.
Π Α Λ Μ Ο Ι Κ Α Ι  Λ Α Κ Ρ Ύ Α  ήτοι συΑΛογη Λυρικών ποιήσεων ύπό Α . Σ . Λι~ 

ΟαθινοπούΑου έπιΑοχίον τοΰ πεζικού. 'E r  Κ εφαΜ ηνίψ  τψ ά τα ι δραχ . 4.
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. .

Εν Ελλάδι .  . . . φράγ. 40. *Εν ταΐς Ή γ ε μ ο ν Ι α ι ;  <ρλωρ. 2
» ίν Ι 0 ϋΡχ Ι ?” · * -* ^®· *®ν τ!1 λοιπ^Εΰρώπτι ένγ4ν« ΦΡ·<7·
Εν Ρωσσ(α, ,  , f ούδ. dpy. ΰ.


