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Έ κ δ ιδ ό μ ε ν ο ν  άπ<ιζ τοΰ μ ηνός .

Ε Τ Ο Σ  Σ 'Γ . Φ Ύ Λ Α . Γ . ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ  1 8 Ί / .

Γ. Φ. ΣΧΟΙΜΑΝΝΟΥ
Ε Θ Ν Ι Κ Α Ι  Ε Ο Ρ Τ Α Ι

(Συνέχεια* ορα Φ υλλ .  Β ' )

ΤΑ  ΟΛΥΜΠΙΑ
[ Έ κ  το3 Γ ερμ α ν ικ ο ύ ]

Πάντες οί “Ελληνες άδιακρίτίος τ;σαν δε
κτοί είς τους αγώνας, εί μή ησαν ένοχοι φό
νου, ή ήμαρτον προς τους θεούς η ήσαν ένο
χοι άλλων μεγαλητέρων αμαρτημάτων. Προ
σωρινός αποκλεισμός έκ τών αγώνων ώς καί 
έκ τών θυσιών έξεδηλοΰτο ενίοτε κατά πο
λιτείας τινός, ήτις παρέβη τήν εκεχειρίαν ή 
δέν έπλήρωσε τό είς αύτήν έπιβληθέν τίμη
μα, καθώς ανωτέρω έμνημονεύσαμεν ένός τοι- 
ούτου παραδείγματος. Βάρβαροι καί δούλοι 
δέν άπεκλείοντο μέν του θεασθαι, άλλά του 
ιατέχειν τών αγώνων καί τών θυσιών. Είναι 
δέ γνωστόν δτι οί Ρωμαίοι άψ δτου συνεσχε- 
τίσθησαν έτι μάλλον πρός τους ‘"Ελληνας, δέν 
έθεωρουντο ώ; βάρβαροι. Προσέτι δέ καί υ- 
πανδροι γυναίκες δέν ήδύναντο νά παρίσταν- 
ται ώς θεαταί, μάλιστα δέν ήδύναντο κατά 
τάς ήμέρας τών αγώνων νά πατήσωσι τήν 
Αλτιν, άλλως κατέρριπτον αδτάς έκ του 

πλησίον κειμένου Τ ν χ α ίο υ  ορονς· Είς παρ

θένους απ' εναντίας έπετρέπετο* τουΟ δπερ 
πρέπει νά θεωρήσωμεν ώς χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα του Δωρικού, ίδίως Σπαρτιατικού 
έθνους, δπερ παρεχώρει είς τάς παρθένου; έν 
γένει μεγαλητέραν έλευθερίαν είς Try επιμι
ξίαν μετά τών άνδρών η είς τάς γυναίκας (1). 
Οί άλλων φυλών καί ηθών " Ελληνες δυσκό- 
λως συνγνουν νά παραλάβωσι τάς θυγατέρας 
των είς τά Ολύμπια, εί καί δι οΰδενός νό
μου άπηγορεύετο αύτοΐς. Εκ τών γυναικών 
συνέβη έξαίρε^ις μόνον υπέρ της έν Ελευσΐνι 
ίερείας της Δήμητρος Χαμύνης, ήτις μάλι
στα έλαβεν ίδιαν τιμητικήν θέσιν μεταξύ τών 
θεατών (2).

‘Ο θέλων νά συμμετάσνη τών αγώνων,\ \ #*· * ·  9
ώφειλε νά άναγγείλνι τοΰτο οιρισι/,ένον τινά 
χρόνον πρότερον εις τήν έν ’Ελευσΐνι αρχήν 
και πρός τούτοις να δώσνι έν τω βουλευτη- 
ρίω, οίκοδοα^αατι έν "Αλτει, πάνδν^ον όρ
κον έπι τοϋ βω[Λθΰ τοΰ ‘Ορ/.ίου Διός. ‘θ  όρ
κος περιελά^βανε πρός τοΐς άλλοις τήν δια
βεβαίωσήν, ότι δέκα τουλάχιστον [Ατίνας προνι- 
τοι^άσθνι είς τους αγώνας, είς οΰς νίθε̂ Λ νά 
προσέλθν), και τήν ΰπόσχεαν οτι δέν θα φα
ν?) άπιστος εις τόν αγώνα. £άν τταΐόες έδ>ί- 
λουν ότι θά συ[Λ;Αετάσχωσι τών άγοινων, τότε 
ώρκίζοντο άντ αύτών οί πατέρες των ή πρε- 
σβύτεροι αδελφοί και οΐ διδάσκαλοι ύφ* ών 
έζησκ'/ίθησαν καί τότε συνωδεύοντο. ’£γ{νον- 
το ψ ω ;  καί δοκιαασίαι τών παίδων άν ει- 
yov τά άπαιτού^ενα προσόντα* έπίστ,ς έδοκι- 
[ϊάζοντο πρότερον καί οί πώλοι ίπποι. Οί έ-

(1) Πρβλ. Τόμ. 1. « λ .  270.
(2) Παυααν. VI, 20, 9.



ζ ιτβ ίτχ ΐ <5μνυον ®η W ivtjrpiiMffi iixeiiwi I 
χαί άνευ δώρων χαί δ η  ·ά  τυρ^σωσι μυστι- I 
χ^ν π&ν δ,τι έγίνετο είς αύτοΰς γνωστόν τη· I 
ρί τών άφορωντων ιδιαιτέρως τούς δόκιμα- 1 
οβέντας (1 ).—  Αιά Ή ν κατά νόμον δεχάα*· 
νον προετοιμασίαν καί ή *Ηλις αύΉ  ϊδΛ ε I 
τά  μέσα νά γυμνασθώσιν tie πολλά γυμνά· I 
σ«χ, άλλά δέν ήτο προδήλως άναγκοίΐον μό
νον ένταΰθα χαί ούχί άλλαχοΰ νά γείντ; αδ- I 
τη. 'Εν *Ηλιδι δμως Ιπρεπε νά άσκηθώσι I 
τριάκοντα ήμέρας πρό Ή ς ίορΉς έκβνοι μό- I 
νον, οϊτινες τότε πρώτον παρουσιάζοντο καί I 
οϊτινες δέν ίσαν νί̂ νι γνωστοί καί δεδοκιμα- I 
σμένοι άγωνισταί. I

Ol διατάκται καί κριταί τοϋ άγώνος έκα- I 
λοΰντο tJU arodixai καί άναμφΛόλως ούχί 
άφ’ δτου ή έορΉ τών 'Ολυμπίων έγένετο κοι- | 
Ή  ‘Ελληνική, άλλ ηδη άττί» τοϋ Ιφίτου καί 
Λυκούργου- διότι τά  μετέχοντα τότε έθνη Ής 
ΙορΉς $σαν έκεΐνα, είς τά όποια άπεδίδετο 
Ιδίως τό δνομα "Ελληνες. Τά 'Ολύμπια συ- 
νέτειναν βεβαίως είς τό νά κατασΉσωσι τό 
δνομα τοΰτο κοινόν είς δλους τούς προϊόντος 
τοΰ χρόνου προστιθεμένους. ‘Ο αριθμός τών 
έλλανοδικών δέν ίτο  πάντοτε 6 αύτός. Κ ατ’ 
άρχάς λέγεται δτι ήτο εΐ; μόνον (2 ) καί μα- 
λιατα έκ τοΰ γένους είς 8 άνήκεν ό Ιφιτος, 
δπερ πάλιν καΉγετο έκ τοΰ 'οζύλου τοΰ 
θεμελιωτοΰ της πολιτείας τών Ιΐλείων (3). 
Μετά ταΰτα κατέστησαν δύο' είκασαν δέ τι- 
νες (4) δτι ό άριθμός ουτος δυνατόν νά κα
τάγετα ι έκ τών χρόνων, καθ οδς ή ΤΗλις καί 
ή Πίσα είχον κοινώς τήν διεύθυνσιν τής έορ- 
τ ις . Κατά ταΰτα λοιπόν πρέπει νά θεωρηθεί 
ώς έσΐ>αλμένη ή παράδοσις, δτι κατά πρώτον 
άπό τνίς 5 0  'Ολυμπιάδος (577)) έζελέγον- 
δύο έλλανοδίκαι καί μάλιστα ώς ^ητώς μαρ- 
τυρείται (5) έκ πάντων τών 'ΐΐλείων δηλ. 
οΰχί πλέον έζ ένός ώρισμένου γένους. Μετά 
ταΰτα διωρίζοντο έννέα, άγνωστον άπό πότε, 
οϊτινες διενέμοντο Ή ν έφορείαν τών άγώνων 
οϋτως, ώστε τρείς αύτών προΐσταντο τών 
Ιππικών, τρεΤς τοΰ πεντάθλου καί τοεΐς τών 
λοιπών ειδών τών άγώνων. *0 άριθμός ώρί-

(1) Π«Μ«ν. V , 24, 8 κ«1 6 , 8.
(4) Άριστοτέλ. παρ’Άρποχρβτ.
(3 ) Παυ»«ν. V, 9, 4.
(4) £.ou(k (ou Peloitonnes: II, ·. 23.
(%) ΧΙ«υ». ε.1; τό προαν»<ρ. χωρίον.

a h  Ισως διά Ή ς τότε έν 'Η λ ιδ ι ύπιφχού- 
σης διαιρέσεως τών φνλΛν, π*ρΙ ί ς  δέν Ιχο- 
μεν ^ητάς μέν μαρτυρίας, δυνάμεθα δμω; 
νά είκάσωμεν δτι ήσαν Ισως τρΛς φυλαί ούχί 
τοπικαί άλλά γενών (1). Μετά ταΰτα 6 ά
ριθμός τών έλλανοδικών ηύζ>|θη είς δέκα. ‘Η 
αύξησις αδτη συνδέεται πιθανώς τ*? μετα- 
βληθείσ») διαιρέσει τών φυλών, καθ’ fa  άντί 
τών πρότερον τριών φυλετικών γενών έγένον- 
το δέκα τοπικαί φυλαί* τουλάχιστον ή αμέ
σως μετά ταΰτα γενομένη αύζησις τοΰ άριθ- 
μοΰ τών έλλανοδικών είς δώδεκα, ητις συ
νέβη τή 1 0 3  'ολυμπιάδι, έξηγείται έκ τοΰ 
δτι ol 'Η λΛ κ είχον τότε δώδεκα φυλάς, 

ί  Μετ’ ού πολύ, τ$  1 0 4  ’Ολυμπ. άπώλεσαν 
μέρος Ή ς έπικρατείας των πολεμοΰντες κατά 
τών ’Αρκάδων καί ό άριθμός τών φυλών ή- 

I λαττώθη κατά τέσσαρας, τούτου Ινεκα διω- 
I ρίζοντο καί όκτώ μόνον έλλανοδίκαι. ’Αλλ 
I ήδη Ή  1 0 8  όλυμ. ίσαν πάλιν δέκα καί ου- 
I τος ό άριθμός παρέμεινεν ύστερον. *Η άνα- 
I γόρευσις έγίνετο διά της έκλογης τοΰ δή- 
I μου (2 )' δταν ό λόγος εϊνε καί περί κληρώ- 
I σεως (3), πρέπει νά ύποθέτωμεν δτι ή κλή- 
I ρωσις έγίνετο μεταζύ πολλών έκλεχθέντων 
I ύπό τοΰ λαοΰ, ό τρόπος δέ ούτος $ν άλλως 
I έν χρίσει Ιδίως είς θρησκευτικάς άρχάς.
I ‘Η δϊάρκεια της άρχης φαίνεται δτι περιωρί- 
I σθη έπί μίαν ’ολυμπιάδα. Ol άναγορευθέντες 
I έπί δέκα |χ?ΐνες έβιδάσκοντο μετ άκριβείας 
I έν τφ  έν Ηλεία οίκοδομι^ματι, τώ  έλλανο- 
I δικείφ, παρά τών καλουμένων νεμοφυλά- 
I κων, τά  άφορώντα Ή ν άρχνίν των. Κατά 
I Ή ν έορΉν έκάθηντο έπί ύψηλών έδρών ά- 
I πέναντι τοΰ σταδίου. Πρός δίατκίρησιν τής 
I τάξεως είχον ύπό τάς διαταγάςτων δού- 
• λους τινάς, κρατούντας ράβδους ( φαβόοϋ- 

χο*)ι δι’ ών ήδύναντο νά έκτελώσι καί 
σωματικάς τιμωρίας* οί τοιοΰτοι έκαλοΰντο 
AJvzeu καί ό αρχηγός αύτων iJ v rd p -  
χ η ς  (4). At παραβάσεις τών περί άγώνων 
νόμων καί ή άτηστία τών αγωνιστών έη- 
μωροΰντο κατά τό ποιόν τοΰ άμαρτημ*«ί 
τό μέν δι’ άφαιρέσεως τοΰ άθλου, τό δέ 
διά προστίμου. Τά πρόστιμα κατετίθεντβ

(4) Πρβλ. Παυβαν. ΐόμ. 4 ν. 433·
(%) Σχολ. Πινδ. Ό λ . Π>ι 32.
(3) Π » » · Ινθ. άν.
(4) Μέγ. έτυμολ. x«l too Ψ .  Λ·νκι*ν.

I Έρμοχ. χ. 40·

έν τή» θησαυροφυλακίω τοΰ ναοΰ τοΰ Διό; 
καί ηυζανον τόν άναμφιβόλως μέγαν αύτοΰ 
θησαυρόν. ’Εν 'Α λτει έπί τών προσόδων τοΰ 
Κρονίου ύττ7,ρχον χάλκιναί τίνες εικόνες τοΰ 
Λιός ( Z d rec ), αίτινες κατεσκευάσθησαν έκ 
τοιούτων προστίμων (1). Κατά της άπο- 
φάσεως τών έλλανοδικών ήδύνατο μέν νά 
γείν/ι ίφεσις είς τι συνέδρων, τήν Ολυα- 
πιακήν βουλήν, ητις είχε τό δικαίωμα νά 
τιμωρκίστι καί τούς έλλανοδίκας ενεκα άδι
κου άποφάσεως (2 ), έφημίζοντο δμως ούτοι 
διά Ήν άμερόληπτον δικαιοσύνην των.

Κατα τας ήμέρας τών άγώνων μετέ· 
βαινον οί έλλανοδίκαι, ένδεδυμένοι πορφυ
ρήν έσθητα καί έστολισμένοι δαονίνοις στε- 
φανοις, εις Ή ν θεσιν των, προηγούμενοι τών 
αγωνιστών, διά τίνος άφανοΰς τοΐς θεαταΐς 
εισόδου. Τό σημεΐον εδίδετο διά σάλπιγγος 
καί ό κκίρυξ έκη'ρυσσεν δτι ό άγων άρχεται* 
τότε ol άγωνισταί προεκαλοΰντο, είς δέ 
τών ελλανοδικών £).εγε περίπου πρός αυ
τούς «έάν ύπεβλνΦητε εΐς τούς πόνου;, ώς 
άρμόζει είς τούς θέλοντας νά πατησωσι τήν 
παλαίστραν της Ολυμπίας, έάν δέν παρέ- 
βητε τά καθν5κοντά σας καί δέν είσθε ένο
χοι πράξεως άγενοΰς, προσέλθετε θαρροΰν- 
τες, έάν δμως τις έξ ύμών δέν έζησκηθη 
προση/.όντως η παρέβη τά καθηκοντά του, 
ας απελθ/] όπου θέλτ).» Τότε ηγοντο οί ά- 
γωνισταί καθ έκάστους διά τοΰ σταδίου, ό 
κνίρυζ έκν5;υ5σε τό Ονομα καί τήν πατρίδα 
ένός έκάστου καί προσέτι άττ^υθ’̂ νετο ή έ-

f ff
ρωτησις, αν τις τών παρευρισκομένων εχτι νά 
κατηγορησιρ Ttva ώς άνελεύθερον ή άνάξιον. 
Ειτα έγίνετο κλήοωσις τίνες άγωνισταί έ
πρεπε να άγωνισθώσι πρός άλλήλου;. Οί 
κλήροι διά στοιχείων σημειωμένοι ήσαν τε
θειμένοι έν άργυρα κάλπνι, Ιερα τοΰ Διός" 
έκαστος αγωνιστής έλάμβανε τόν κλήρόν 
του παρακαλών τόν Θεόν. ΙΙερατωθείσης 
Ή ς κληρώσεως, ol άγωνισταί παρετάσσοντο 
καί διετάσσοντο νά άγωνισθώσι, διαρκούν- 
των δέ τών άγώνων άνΉχει αΰλημα (3 ). 
Αττοφασισθείσης τής νίκης, άνεκήρυσσεν ό 

• κιξρυξ τό δνομα καί Ή,ν πατρίδα τοΰ νικη-

(1) Παυταν. V, 24, 2.
(2) Ό  *ύτ. VI, 3, 7.
(3) Παυσαν. V, 7, 40. 17, 10 VoJkmetin 

*ti Πλούτ. πίρΐ μουβικη; ι ,  \  \'ό.

του. Ο νιχτ,ττ,ς ίρχετο έ/.εΐ δπου ιχάδτ,ντο 
oi έλλανοόιχαι, καί έλάμβανε τταρ* αύτών 
κ)Λ^ον φοίνιχ,ος [χέ το παράγγελμα να έμ- 
φανιαΟ/ί ενώπιον των πάλιν κατά τν;ν ώοι· 
σμένην ήμέραν πρός δημοσίαν άπονομτ,ν του 
βραβείου. Τό βρζβεΐον κατ’ ά:χάς έν Ολυμ
πία γ(ν πραγμα έ/ω ν άζίαν τινά, ώς καί ή 
Ομηρική εποχή έγίγνωσκε μόνον τοιαΰτα 

βραοεΐα, δηλ. τριπους, έαΟής, ποσόντι χρη
ματικόν* μετά ταυτα δμως μετεβλήθη κατά 
τόν χρησμόν τοΰ Δελφικού μαντείου, καί 
τόν νικητήν έστεφε δαφνίτ/ίς στέφανος έκ 
τοϋ δένδρου, δπερ λέγεται δτι ό ‘Ηρακλής 
κατά πρώτον έφύτευσεν ένταΰθα. Τους κλά- 
όους του όένδρου τούτου εκοπτεν Ιΐλεϊός 
τις παΐς έξ εύγενοΰς γένους καταγόμενος, 
ουτινος έζων άμφότεροι ol γονείς. Οί στέφα
νοι κεκοσμημένοι ταινίαις ετίθεντο πρός 
θεαν επι τρίποδος έν τω προνάω του ναοΰ 
τοΰ Διός, ύστερον δέ έν τω τής *Νρα(. 
Κατά r/iv ή'^ραν της διανομής τών βρα
βείων (1) έδίδετο έκάστω ό στέφανος αύτοΰ, 
πρός δέ άπας ετι έκηρύσσετο τό δνομά του 
καί τό της πατρίδος. Οί νικηται μετέβαινον 
τότε είς τό δωδεκάθεον, ινα θυσιάσωσιν έπί 
τών βωμών* κατά την Ουσίαν γδοντο 
νικητήρια ύπό χορού παρακολουθοΰντος, τό 
μέν ίσως νεωστι ποιηθέντα, ώς έπι τό πλεΐ- 
στον δμως άρχαιότερόν τι άσμα τοΰ Αρ/ι* 
λόχου (2 ), δπερ έςύμνει τόν ‘Ηρακλνέα καί 
τόν έταιρον αύτοΰ ΐόλαον ώς πρωτότυπον 
δλων τών νικητών :

χαΤρε έν άθλοι ; ,  Ισχυρέ Ήράκλεις,

χαΤρε Ί ό λ α ε ,  χ α ίρ ετ ε  εύγενιΤ;  μ*χητ*1 .

τ ρ α λ α λ λ ά ,  χαΤρε νικητά·

Μετά ταΰτα παρετίθετο έν τώ έστιατορίψ 
δείπνον, έν ω οί νικηταί είστιώντο ύπό τών 
’ίΐλείων.

^Ετι μεγαλείτεραι ησαν αί άποδιδόμεναι 
τφ  νικηττί τιμαί τό μέν κατά τήν εις τήν 
πατρίδα επάνοδον, ότε κατέλυε παρά φί- 
λοις, τό δέ κατά τ>,ν έν τ?, πατρίδι άφιξιν. 
'Επειδή πάντες οί φίλοι, ή οίκογένειά του, 
ή πατρίς του έθεώρουν ώς δόζαν των τήν

(4) Τήν δεκάτην ϊκτην τοΟ μηνάς, μ*τ4 
τβΟτα i i  rrtv 14 ή <0 ίρχιζεν ή έορτή. 
Σχολ. Πινδ, Ό λ .  V t 8 καί 44*

(«) Γΐινδ. Ό λ .  IX, 1 μετά τών r /ολίων.



νίκ·«ν βΰτοδ καί έπανηγύριζον αύτήν παν- 
τοίαις τιμαΐς, ήδύνατο & Κικέρων ούχί άδί- 
χως νά λέγ»ι δτι ’Ολυμπιονίχγις τις έν ‘Ελ- 
λάδι τιμάται περισσότερον σχεδόν ί| θριαμ- 
βεύσας τις στρατηγός iv ‘Ρώμνι (1). ’Απαν- 
τώμιν προσέτι δτι, διά τ^ν πανηγυρικήν 
αύτοϋ είσοδον εις τήν πατρίδα, έχρ·/ιμνίζετο 
μέρος τών τειχών τνίς πόλεως, ίνα έντεϋθεν 
καί ούχί διά τής συνήθους θύρας εΐοέλθιρ, 
ίνα δε3;ωσιν, ώς άρχοΛός τις συγγραφεύς 
λέγει (2 ), δτι πόλις ΐχουσα τοιούτους πο- 
λίτας δέν έχει χρείαν τειχών πρός ύπερά- 
σπισίν ττις. ’Ε πί τεθρίππου άρματος συρο- 
μένου Οπό τεσσάρων λευχών Ιππων είσήρχετο 
ό νιχιητής εις τήν πόλιν ένδεδυμένος μεγα
λοπρεπή πορφύραν έσθήτα’ συγγενείς χαί 
φίλοι έφιπποι xal έφ’ άμάξης παρνιχολού- 
Οουν αύτόν, πρός δέ χαί πολυάριθμον πλή
θος' ούτως έπορεύετο ή πομπή εις τόν ναόν 
τοΰ πολιούχου θεοΰ, έν ω χατέθετεν ό νικη
τής τόν στέφανόν του, ώς αφιέρωμα. ΕΪτα 
διευθύνοντο είς κοινόν δεΐπνον, έπινίχια δέ 
πεποιημένα υπό τών ένδοζοτάτων ποιητών 
χαί ρυθμιχώς άδόμενα ΰπό πολλών χορευ
τών, ήχουν κατά τε τήν πορείαν χαί τό 
δεΐπνον" τοιαΰται δέ έορταί έπανελαμβά- 
\οντο ενίοτε έπί πολλά £τη χατά τήν ήμέ- 
ραν τής νίκης. Είς τους νικητάς έδίδοντο καί 
άλλαι άμοιβαί π . χ. οί ’Αθηναίοι παρεΐχον 
κατά τόν νόμον τοΰ Σόλωνος τω ’Ολυμπιο- 
νίκνι 5 0 0  δραχμάς, πρό τοϋ ϊόλωνος δέ 
φαίνεται δτι τό ποσόν ην ετι μεΐζον (3), 
πρό; τούτοις προεδρείαν ή τό δικαίωμα τι- 
μηπχής θέσεως καθ’ δλας τάς δημοσίας πα
ραστάσεις, τέλος ισόβιον σιτισμόν έν τω 
Πρυτανείω. "Ομοιόν τι έγίνετο καί αλλα
χού. ΜανΟάνομεν έτι ό'τι έδίδοντο τοΐς νι- 
κηταΐς ενιαύσιοι συντάςεις (4)' παρά τών 
Σπαρτιατών έδόθη εις τούς ίερονίκας ή τιμή 
νά λαμβάνωσι θέσιν παρά τώ βασιλεΐ κατά 
τόν αγώνα (5). Τέλος δέ άπό τής 5 9  ή 61 
Ολυμπ. έπιτρέπετο τοΐς Ολυμπιονίκαις νά 

^   ·

(») Κικ. pp. Flacco κ. 13.
( 2 )  Π λ ο υ ι ά ρ χ .  2 υ μ π ο σ .  I I .  £>.

(3) ΤοΟτο εξάγεις έκ τοΟ Διογ. τοΟ 
Α α ερ τ .  1 ,  5 5 .

(4) Γαλήν, προτρεπτΓ κ. 9. πρβλ. Meier 
vila Lyourg. σ. CIV κ. έ.

(ο) Ιίλουταρχ. Αυκουρ. κ. 22.

%

άνεγείρωσιν έν τ ?  *Α.λτει (1) πρός ένθόμη- 
σιν τδν ανδριάντα των, εικονικόν δμως, δηλ. 
άγαλμα παριστάνον άκριβέστατα τήν μορ
φήν των, τότε μόνον, όπότε τρις ^θελον νι
κήσει (2). Προσέτι πολλάκις άνήγειρον ε{ς 
αύτοΰς έν τ^  πατρίδι των ανδριάντα είς δη
μόσια μέρη.

'Επειοή δε έν ’Ολυμπία κατά την έορ- 
τ )ιν συνήρχετο άπειρον πλήθος έξ δλων τών 
έλλτ,νικών χωρών, εδρισκον κατάλληλον ευ
καιρίαν και άλλοι νά γνωσθώσιν είς περισ
σοτέρους ώς άμιλλνώμενοι περί τοΰ βραβείου, 
διά τών έργων των, τά  όποια ησαν προσ- 
διωρισμένα διά τήν δημοσιότητα. Ουτω λέ
γεται, δτι 6 Ηρόδοτος άπήγγειλε μέρος 
της Ιστορίας του έν τοΐς Ολυμπίοις καί 
Γοργίας 6 Αεοντΐνος έξεφώνησε τόν περίφη- 
|υον ’Ολυμπιακόν λόγον του. Προσέτι 6 
Ηλεΐος σοφιστής ‘Ιππίας πολλάκις ώμίλη- 

σεν έν τοΐς Ολυμπίοις* καί ό Πανηγυρικός 
του ’ίσοκράτους, 6 'ολυμπιακός λόγος τοΰ 
Αυσίου εϊνε, τουλάχιστον κατά τύπον, προσ- 
διωρισμένοι εις απαγγελίαν έν τοΐς Ολυμ
πίοις. 40  μαθηματικός Οίνοπίδης έκ Χίου, 
έπί τών χρόνων του Περικλέους, άνέθηκεν 
πίνακα άστρονομικο-χρονολογικόν, δστις πα- 
ρίστα κύκλον 7 9  έτών (3)’ μανΟάνομεν δέ 
δτι ό δείνα ή δείνα ζωγράφος έξέθηκεν έν- 
ταΰθα τά έργα του (4).

Λ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

(1) Παυσαν. V, .48, 5.
(2) ΠλΕν. II. Ν. XXX IV, 4. -
(3) ΑΙλιαν. Ποικ. Ίστορ. X , 7·
( 4) Αουκιαν. Ήροδ. ή ΑΙτίων χ. 3«

ΤΟ Κ Α Σ Τ Ρ Ο  Τ Η Σ  Ω Ρ Α ΙΑ Σ

( Λημώΰης Χαράδοσις.)

‘Υπάρχει εποχή, κοινή είς ολα σχεδόν τά 
£&νη, καθ’ ^ν ή φαντασία καί ή ποίη^ις, κα- 
λύπτουσι την ιστορίαν, συγχέοντα*. μετ’αυ- 
της, καί δυσχερή άν μή αδύνατον άποκαΟι- 
στώσι ri)v έςιχνίασίν της. 40  λαό:, άποφεύ- 
γων τήν ξηράν αλήθειαν, άρέσκεται νά ποι- 
κίλλτ) αύτ/;ν διά τών ανθών τής ποιήτεως, 
καί εις τήν τάσιν ταύτην όφείλομεν ϊ^ως τά 
ωραιότερα αύτοΰ α*ματα, τάς μαγευτι/.ω- 
τέρας διηγήσεις. Γεγονότα σπουδαία μή ά- 
φέντα ϊχνη εις τήν ιστορίαν, διεσώΟη^αν μί- 
χρις ήμών σκοτεινά καί συγκεχυμένα, είναι 
αληθές, έν ατμασι καί παραδόσε^ιν, ΰποκρυ- 
πτούσαις ύπό τόν φανταστικόν αυτών πέπλον 
διηγήσεις συμβάντων εποχής άπομεμακρυ- 
σμένης.

Περί ένός τοιούτου γεγονότος (έλω εϊπει 
ολίγα, γεγονότος, έξ ου ό λαός ήρύ^θη ασμά 
τι αναλογούν πρός τάς B allades τών Ιίύρω- 
παίων. CI1 παράδοσις καί τό ασμα είναι διε
σπαρμένα άνά πασαν σχεδόν τήν ιϋΓλλάόα, 
καί πολλαί χώραι διαμφισβητοΰσιν υπέρ 
έαυτών τον τόπον, έν ω τό άναοερόμενον 
συμβάν έγένετο. Οπου ύπάρχουσιν ΐσχ υ̂ρά 
φρούρια ή όχυραί τοποθεσίαι, συνηΟέστατον 
είναι v άκούστ, τις τό δνομα Κάστρο της 
*Ως>2ας καί διηγήσεις, άν μή καθ ολα ό
μοιας πρός τήν αρχικήν παράδοσιν, έν αύτ?, 
δμως έχούσας κατά πασαν πιθανότητα τήν 
βάσιν των.

‘H παράδοσις αυτη, γυμνή τών παραλν- 
λαγών, άς τινας κατά τόπους ύπέστη, είναι 
τοιαύτη : ’ΚχΟρικός στρατός έπί πολλά
έτη πολιώρκει φρούριον, κατεχόμενον ύπό 
ωραίας νεάνιδος, δπερ άνθίστατο, καί ήν 
άπόρθητον, διά τε τό οχυρόν της θέσεως, 
καί διά τήν μεγάλην τών ζωοτροφιών προ
μήθειαν. ‘θ  πολιορκών Τούρκος στρατηγός 
βλέπων δτι διά τής βίας δέν ήδύνατο νά 
κατορθώσει τι, προσεπάθηζε διά δόλου νά 
τό κυριεύσνι, καί ύπεσχέθη μεγάλας άμοι- 
βάς είς πάντα τόν δυνάμενον νά τόν συν
δράμω Τότε παρουσιάσθη νέος στρατιώτης,

μητρός  μ έν  ^Κ λληνίδος *, ά λ λ ά  π α τ ρ ό ς  Τούρ
κου γ έ ν ν η μ α ,  δστ ις  ύπεσχεΟη νά  κατορΟώση 

T r y  άλ ιοσιν  τ ο ύ  φρουρίου, ζ η τ η τ α ς  ώ ς  μ ό νη ν  
α μο ιβή ν  τ ή ν  χ ε ιρ α  τ ή ;  κ α τ ε χ ο ύ σ η ς  α ύ τ ό  

νεάνιόος’ π α ρ α ^ ω ρ η Ο ώ η ς  δ ε  ^ ή ς  α ίτ ή σ ε ώ ;  

το υ  τ α ύ τ η ς  ένεόύθη μ ο να χο ύ  ρ ά *α , κ α ί  δ .ά

αυ:ί(ον κακουονιών καί πα:ακλήσεων και » ΐ ι  t
τιόοθωσε νά τιο άνοΐ’/Οή ή το υ  ^ ο υ ο ίο υι , · /- · »ι κ
θ ύ :α ’ ά λ λ  ά'χέσ(ος τ ό τ ε  μυριάδες Τούρκων 

ε ίσ ή λ α σ α ν  έν α ύ τ ω ,  ή δ ε  κόρη {ΐλ,έπουσα 
τ ο ύ τ ο  έκρημνί^Οη ά π ό  τ ώ ν  ε π ά λ ξ ε ω ν .

Τ ο ια ύ τη  ε ίνα ι ή παράδοσ ις , έ χ ο υ σ ά  τ ι  τ ό  

ρ ω μ α ν τ ικ ό ν  κ α ί  φ α ντα σ τ ικό ν , κ α τ ά  τόν  Γ ε ρ 

μανόν  Kind (1 \  κ α ί είς τ ά ς  π ρ ώ τ α ς  πιΟα* 

νώς τ ω ν  τούρκω ν κ α τ α κ τ ή σ ε ις  άνερχομένη* 

έ ξ ε τά ζο ν τε ς  ή δ η  έν έ κ τά σ ε ι  τ ά ς  κ α τ ά  τ ό 
π ο υ ς  σω ζομένας  τ ο ια ύ τα ς  δ ι η ^ σ ε ι ς ,  Οέλομεν 

ίσ ω ς  κατορΟιόσει ο λ ίγο ν  είς τ ή ν  διευκρίνησιν 

το ΰ  σ υ μ β ά ντο ς  το ύ το υ , δπερ το σ α ύ τη ν  ε π ιρ 

ροήν ε σ χ ε  κ α ί  τόσας εντυ π ώ σ ε ις  ά φ ή κεν  έ π ί  

το ΰ  π ν ε ύ μ α τ ο ς  το ΰ  λ α ο ΰ  τ ή ς  νεω τέρας  ‘Ε λ 

λ ά δ ο ς .
Ε ν  τ ή  Π ελ ο π ο νν ή σ ω  ά π α ν τ ώ σ ι  τρ ία  

φρούρια, έ χ ο ν τ α  τ ή ν  ονομασίαν ΚΑ στρο 
της *Ωρ2άς' ί ο  £ν τ ο ύ τ ω ν  κ ε ΐτ α ι  είς ά π ό -
στασιν τεσσάρων ή πέντε λευγών τοΰ *Α-
στρους έν 'Αργολίδι (2), ή πέντε μιλίων 
μακράν τοΰ άγιου Πέτρου (3). Τά ερείπια 
αύτοΰ ό Γάλλος μεσαιωνοδίφης Buchon 
περιγράφει ώ; έςής :

«Τά ερείπια τοΰ φρουρίου τής ‘Ωραίας 
(Kastro tis Oraias) είσί πολλοΰ λόγου 
άξια* εχουσι διασωθή κατά μέγα μέρος τά 
τείχη τοΰ δνπλοΰ περιτειχίσματος, τοΰ πε- 
ριβάλλοντος τά μέρη τοΰ δρους, ένθα δέν 
ύπήρχον φυσικά οχυρώματα* έκ τής πύλης 
τής εισόδου έχει κρημνισθη μόνον τό άνω 
μέρος, σώζεται δε ακόμη μία θυρις έν τώ

* Un Turqne fils d une Grccqne (Πιι- 
clion): ενα μ ικρό τουρκάκι 'Ρ ουμτιογένντ ,το  

( Χ α σ ιώ τ η ς )  'Ρ ω μ α ιο γ ε ν ϊ ί  (sic). (PaSSOW)

( 1 ) Th. Kind, Neugricchischc Pocsiecn 
1 8 3 3  σ. 48 .

(2) Buchon, La Grecc contincnlalc el la 
Moree 1 8 4 3  p. 3 9 5 .

( 3 )  Passow, Cormina popularia Grac- 
ciae reccnlioris 1 8 6 0  σ. C 4 9 : «Cosiellum 
puclhe silum quinquc mille fere passus 
scptcnlrioncm versus Ilngii Petri.»



*

δευτέρφ περιίειχίσμαπ. ’Επί της κορυφής 
ήγείρετο εύρΰς τετράγωνος πύργος, δβτις ϊ- 
σταται άκόμη, τό tv τέταρτον μόνον τοϋ 
αρχαίου του δψους διατηρών. Τό λοιπόν εί
ναι σωρεία έοειπίων, έφ’ ών τρδε κάκΛσε 
φύονται θάμνοι τινές καί δενδρύλια, ών ol 
σπόροι έρρίφθησαν ύπό τοΰ άνέμου έν τή» 
μέσφ τών βράχων τούτων» (1)* 6 Bucbon 
ύποθέτων δτι Φραγγικής έποχής είναι τό 
φρούριον έκεϊνο, φιλοσοφικάς τινας σκέψεις 
ποιησάμενος, προσθέτει* α'Εφερον μετ’ έμαυ- 
τοΰ έπί τοϋ δρους έχ τών πεδιάδων της 
Τσαχωνίας ποιμένα τινά, δν τι να ήρώτησα 
περί τών άναμνή:;εών του καί τών παραδό- 
βεων τοΰ τύπου, αιτινες τοσοΰτον ζωτ,ρχΐ 
διατηρούνται έν τ?, όρειν?) ταύτνι χώρα* ό 
ποιμήν μοί έτραγώδησε τότε παλαιόν τ ι α- 
σμα, δπερ έγραψα καθ’ υπαγόρευαν του* εί
ναι δέ τοΰτο αφελής έξιστόρησις της τελευ
ταίοι; πάλης τών φράγκων κυρίων τοΰ φρου
ρίου τούτου, και ή πάλη αυτη έκαμε γνω
στόν τό φρούριον εΐς τοΰς μετέπειτα χρό
νους ύπό τό δ\οτ.α τό χάστρον τής ώ~ 
ραίας, διότι ή ύπερασπιζομένη αύτό ήν 
ωραία ΓαλλΙς. μέ ώραΐα φραγγικά ένδύματα 
(Une belle fille de France aux belles 
robes franques) (2).

‘li  τοΰ Bucbon αί»τη εικασία, περί ής 
μετά τοσαύτης βεβαιότατος όμιλεΐ, δέν φαί
νεται παρά πολΰ πιθανή' διότι τό κυριώτε- 
ρον διδόμενον έφ’ ου στηρίζει αύτήν, ή μνεία 
δηλαδή Γαλλίοος μέ ώραΐα φραγκικά φορέ
ματα, είναι πολΰ ασθενές, μή «παντών άλ
λως τε εΐς οΰδεμίαν τών πολλών παραλλα
γών τοΰ #?ματος τούτου* έν αύταΤς γίνεται 
μνεία χριστιανής πολεμούσης πρός Τούρκους, 
ή δέ τών Τούρκων άνάμιζις είναι έτερον ί- 
σχυρότερον έπιχείρημα κατά τής εικασίας

(1 )  Buchon, ένΟ. άν, σ. 399 .

(2 )  Buchon αΰτ. σ. 4 0 1 — 402· rH  π α -
ραθετομένη μετάιρρασις τοΟ ποιήματος τήν
έίής μόνον σπουδαίαν παραλλαγήν περ ιέχει, 
δτι ή  νεϊνις ΙδοΟσα πρός τ&ν τειχ& ν αύτής 
Ι'γκυον γυναΤχα τήν εΰσπλαγχνίσθη, χα ί δ ια - 
τάξ$σα τόν πιστόν αΰτής θυρωρόν νά τή 

τάς χρυσβς κ*1 τάς άργοράς κλείδας 
τής πύλης, χατέδη χ«1 ήνβιξε μόνη τη ς βΐς 
τόν μεταμορφωμένοι ΤοΟρκον, οστι; τήν φο
νεύει.

τοϋ Buchon, δστις, ώς έχ πολλών τοϋ μνη. 
σθέντος συγγράμματός του μερών φαίνεται, 
πανταχου προσπαθεί νά διίδ^ φραγκικής κα
τοχής λείψανα, άποφαινόμενος έν παραδείγ- 
ματι έκτός άλλων πολλών, δτι και αύτό τό 
σχήμα τών παραθύρων τών χωρικών οικιών 
έλήφθη έχ τής αρχιτεκτονικής τών Φράγ
κων (1).

‘Ο Buchon ζητΛ είς διήγησίν τ ι  να . τοΰ 
χρονικού τοϋ Μορέως τήν λύσιν τοΰ Ιστορι
κού τούτου προβλήματος, ττερί της έποχής 
της άναφερομένης άλώσεως τοΰ Φρουρίου της 
(Ωραίας καί τήν έπιβεβαίωσιν τής ιδέας του. 
’Α λλ’ ή διήγησις τοΰ χρονικοΰ όλιγίστην, 
σχεδόν ούδεμίαν φαίνεται £χουσα όμοιότητα 
και άναλογίαν πρός τά  ύπό τής δημώδους 
παραδόσεως εξιστορούμενα* ό μισέρ Ντζε- 
φρέςΝτέΜπρίε (messire Gcoifroi de Bri&> 
re), διηγείται τό χρονικόν, άποθανόντος τοΰ 
έξαδέλφου του άρχοντος τής Καρυταίνης έν 
Μωρέα (περί τά 1 2 9 1 ) άνευ κληρονόμου, 
ήλθεν έκ Καμπανίας δπως λάβ‘0 τήν οίρχον- 
τίαν ταύτην* άλλά-τών διαφόρων προκρίτων 
Ιπποτών άρνηθέντων νά παραδεχθώσι τάς ά - 
ζιώσεις ταύτας τοΰ Γοδεφρείδου, ουτος α ί- 
σχυνόαενος νά έπιστρέψ^ άπρακτος είς τ>,ν 
πατρίδα του, συνηνώθη μετά τίνος έγχωρίου, 
δόντος αύτή» πληροφορίας περί της δλης κα- 
ταστάσεως τοΰ τόπου. Επιχειρήσας δέ νά κυ- 
ριεύσν) τό Αράκλοβον, προσεποιήθη δτι £πα- 
σχεν ύπό τρομεράς δυσεντερίας, καί χατώρ- 
θοσε νά τόν ζενίση ό τοΰ ’Αραχλόβου κύριος 
έντός τοΰ φρουρίου. Βαθμηδόν καί κ α τ’ όλί- 
γον περιποιούμενος αύτόν κατώρθοσε νά εισα
γάγω τούς ακολούθους του είς τό φρούριον, 
προσποιούμενος δτι θά τοΐς διαχοινώστ, τάς 
τελευταίας θελήσεις αύτοΰ’ κατά συμβουλήν 
του δέ oi άχόλουθοι ουτοι έζάγουσι μετ’ ό- 
λίγας ήμέρας τόν φρούραρχον καί τινας πο» 
λεμιστάς του έκτός τοΰ φρουρίου, δπου ύπήρ- 
χεν οΐνοτρωλεΐόν τι, καί έκεΐ μεθύιαντες αύ- 
τοΰς τοΰς έγκατέλειψαν χαί εΐσηλθον είς τό 
Ιρημον ΰ7τερασπιστών φρούριον, δτΐερ διά τοϋ 
τοιούτου στρατηγήματος ήλώθη.

‘θ  Buchon προσπαθεί νά συνδυάστ] τάς 
δύο άσχέτους ταύτας διηγήσεις διά τών έ
ξης* Δέν είναι δυνατόν ή διήγησις φραγκικού 
φρουρίου άλωθέντος διά στρατηγήματος, δ
που ύπηρχεν έι^κλησις είς τήν εύσπλαγ-

( 1 ) Α 0τ·, 9. 442.

χνίαν τοϋ φρουράρχου, νά άλλοιωθνί έν ταΤς I 
άναμνήσεσι τών κατοίκων έπ ί τοσοΰτον, και I 
νά σύνδεσή μετ’ αύτης άλλο τ ι  συμβεβηκός, I 
ου ήρωϊς b  νέα Γαλλίς ;» (1)

"Ετερον φρούριον έν ΙΙελοποννήσω, τής I 
'Ωρίάς  Οπό τών έντοπίων καλούμενον, ΰ- I 
πάρχει πλησίον τής Καρυταίνης. ΙΙερι αύ
τοΰ 6 R om  λέγει τά  έξής : «Μίαν ώραν
περίπου μακράν τοΰ Κουρανίοΰ, έπί τίνος 
μεμονωμένου βράχου, κεΐνται τά ερείπια 
φρουρίου Μεσαιωνικής κατασκευής, τής 'Ω- 
ρίάς τό Κ άστρο  καλουμένου. ‘II άνάβα^ις 
είς αύτό γίνεται διά τής βορείου πρό πάν
των πλευράς, δπου σώζονται είσέτι τά  έ -  | 

ρείπια ένός Πύργου* έπί τής κορυφής υπάρ
χει έκκλησίδιον, έν ω ύπάρχουσί τινες μι
κροί κίονες. Εκ τοΰ υψώματος τούτου β λ έ 
πει τις ώς έν άπόπτω, τόν Μεσσηνιακόν 
κόλπον, τόν Ταύγετον, τόν Πάρνωνα, καί 
δλην σχεδόν τ«ν πεδιάδα τής Μεγαλο-
πόλεως» (2 ).

Τρίτον φρούριον ύπό Τήν όνομασίαν ταύ
την άπαντώμεν έν Μάννι, πρός μεσημβρίαν 
τοΰ Μεζάπου, εις τινα άκρώρειαν τοΰ Ται
νάρου, ύπό τής θαλάσσης περικλυζόμενον. 
CH Μανιάται θεωροΰσιν αύτό ως φρούριον 
άπόρθητον, καλλίτερον ολων τών φρουρίων 
τοΰ κόσμου* άναφέρουσι δ εΐς αυτό τό ίδιον 
5σμα περί τής ύπό τών Τούρκων άλώσεως, 
δπερ πανταχοϋ άπαντώμεν' έν τή» έρήμω 
τούτψ τανύν φρουρίω, δπου ό παραπλεων 
τάς Λακωνικάς θαλάσσας ολίγον πρόβατα 
μόνον διακρίνει βόσκοντα καί ούδέν έτερον 
έκτός τοϋ ποιμένος των, ύπάρχουσί, κατά τό 
λέγειν τών Μανιατών, 3 6 5  δεξαμεναί (3), 
αΐτινες ώς θησαυρός θεωρούμεναι έν τ?ί ά- 
νύδρω ταύτ/ι χώρα συνετέλεσαν ούκ ολίγον 
είς τήν έπαύξησιν τών περί τοΰ άπορθήτου
τοϋ φρουρίου διηγήσεων.

*0 B ucbon (4) άνάγει τήν κατασκευήν ό- 
χυρωμάτων(5 )έπ ί τοϋ έρυμνοΰ τούτου χωρίου

(1) Buchon, αύτ. 9. 406 .
(2) L  Roas, Reisen und Reiseroulen 

durch Griechenland 1841 τ. I. σ. 91.
( 3 )  Bory de Saint-Vincent, Expedi

tion «cienlifique de Morie, t. II, p· 309·
(4 ) Αύτ. t· 42.
(5) Tftv Οχυρωμάτων τούτων Τχνη Ttvi 

?ν»σώζοντ*ι Ιτι.

εί; τους φράγκου; τοΰ Μωρέως κατακτητάς, 
Καί δέν είναι άτ:ί6ανον νά τό αύτο μέ 
τό υπό τοΰ /ρονιχοΰ τοΰ Μωρεω; άναφερό- 
μενον, δττερ έχ.τίσΟτ, 0*̂ 0 τοΰ Υ,γεμόνος Γου- 
λιέλμου. «Ιίερατώσας δ Γουλιέλμος, λέγει 
τδ y ρονικόν, τ·/;ν κατασκευήν τοΰ φρουρίου 
τοΰ Μιατρα, (1 2 1 8  μ. X .) ϊττττευσε, καί 
διε'λθών Try Ιΐασσαβάν εφΟασεν εις Μάνν,ν’ 
έκεΐ ευρεν [ϊράχον ό/υριότατον φυσικώ:, κεί
μενον έ"ί τίνος άκρωτΥ,ρίου. 4Ι1 Οέαις αυm  
τω ίρεσε καί διέταξε νά οικοδομ'/ί^ωσι 
φρούριον, δττερ ώνόμασε Μάνην’ και τδ δνομα 
τοΰτο φέρει με/^ρι τής σήμερον, λέγει τδ 
χρονικόν, κατά τά 1 3 2 0  γραφέν. 

ι Κάστρα τ*?,; ‘Ωρνιας ά-αντώμεν και είς 
νήσους τοΰ Αιγαίου ττελάγους* ό R oss (1) 
αναφέρει £ν είς τήν Κύθνον, δπου ήκουσε καί 
τό επόμενον ατελές ασμα :

I Χ ρ ό ν ο υ ;  δώ δεκα  τό  πολεμ ούσα νε  
I κ ι ’ ά λ λ ο υ ;  δεκατεσσάρου; δέν ε ίμπορούσανε 

ενα  Τ ουρκΙ Τ ο υ ρ κ ά κ ι  χ ή ρ α ν ε  ’y tvnv t ( s ic )  

μ α ϋ ρ α  φορέθηνε*
I »’Ανο{ξ*τε μ ο υ  κ ’ εμένα  τ ^ ;  β α ρ υ ό μ ο ιρ η ;.
I Π ο ΰ μ α ι  ά γκ α σ τρ ω μ έν η  κ α ι  ’ς τόν μ ή ν ά  μοο. * 

Σ ά ν  άνοιξ’ ή  π ό ρ τ α  χ ίλ ιο ι  έ μ π ή κ α ν ε ,  
κ ι ’ δσο νά καλανοίξτι, δέν έμετρ ιού^τανε  (2)-

ό δ έ  Γ ερμ α νό ς  Conze (3) δ ιη γ ε ί τ α ι  δ τ ι  εις 

I τ / ιν  Θ άσον π ο λ λ ο ί  π ύ ρ γο ι  φέρουαιν α ύ τό  τ ό  

I δ ν ο μ α , κ α ί  κοινόν έκεΧ ε ίνα ι  τ ό  έπόμ ενον  ά σ μ α :

I Σέ ποιοΰ καστρι καί μπ^κα καί μπουρπάτησ*. 
I 2άν τϊ\ς ώ ρ ιί;  τό κάστρο, κάατρο δέν εΤν άλλο·5· 
I όποΟ τό πολεμούσαν χρόνους δώδεκ*
I κι’ άλλου? δεκατεσσάρου; ΤοΟρκοι καί 'Ρωμιοί 
I Μόν ’να σκυλί Τουρκάκι καί 'Ρωμαιογενϊ^
I καλόγερος έγένη, ^ασοφόρησε.

«’Ανοίξετε ταΐς πόρτες, νά μποΟν’ ορφανός.» 
κι’ ώστά ν* άνοιξή ή πόρτα, χίλιοι’μπήκ*νε, 
κι’ ώστά νά καλανοίξτ», τήν έπήρβν*.

(1) Rosa, Reisen auf die griecb. losel 
des Aegeischen Meeres. ». 112.

(2) *0 Ross άλλαχοΟ αναφέρει τοΰς έπο-

μένους στίχους:
έπ^γα ’« δλ’ τά κάστρα κα\ ’ς δλα τά βουνά, 
’σάν τής Ώρι*ί ιό κάστρο δέν είδα πουθενά.

(Ross, Wandcrung in Griecheulaud. τ. 
II. 9 .208).

(3) Come, Thrakische Inselzeieen ·.* ·



*Από γυαλένιο πύργβ» χόρη χρέμνιασε 
ούίέ σέ πέτρα 8(bxt οδδέ σέ μάρμβρο 
μονόν ’{ άγόρ* άγχάλαις ψυχομάχησε.
•"Ac civ’, &ς εΤναι πύργε μου φονειά 
κι* βν δέ σέ ρΐΐω κάτω άπό θεμελχοΟ 
μέ άσημέν^χ φκχάρια καί μ’άργυρβ τσαπχά» (1).

‘θ  ’ΐατρίδης έν τ·?ί Συλλογ/ί του τών Ρη
ματικών ασμάτων (2 ), άναφέρει φρούριον της 
Ή ριά c, «του όποίου μεγαλοπρεπή τά έρεί- 
πια σώζονται μέχρι σήμερον εις τά κατά τήν 
μικράν 'Ασίαν μέρη της Λυκίας, ού μακράν 
τί,ς θαλάσσης* s έν δέ τώ ϋπ’ αύτοΰ έκοο- 
θέντι $σματι Βεζύρης ήν 6 πολιορκών τό κά- 
βτρον, ό δέ νέος διά τής συνίργείας τοΰ ό
ποιου ήλώθη

Κ&ν ΆλτζερΙνος ηταν, χάν Σαρακηνός,

προσποιήσεις, δπως καί έν τώ ί^σματι της 
Κύθνου και της Τσακωνίας παρά Buchon, 
έγκυον γυναίκα.

ΙΙλησίον τών Θεσσαλικών Ταμπών υπάρ
χει φρούριον μεσαιωνικής κατασκευές, φέρον 
καί αύτό τήν ονομασίαν της Ωριρας τό Κά
στρο. Τό φρούριον τοΰτο αναφέρει ό ^Αγγλος 
περιηγητής Dodwell (3), καί περιέγραψεν 
ό Γερμανός Bartholdy (4). α *11 μεγάλη 
όδός μεταξύ Θεσσαλονίκης καί Λαρίσοης, διά 
τών Θεσσαλικών Τεμπών διερχομένη διευ
θύνεται δεξιόθεν πάντοτε τοΰ Πηνειού πρός 
τήν Οσσαν. ΙΙερί τό μέσον της όδοΰ ταύτης 
περίπου καταντικρΰ της αγίας Παρασκευής 
δξεϊς βράχοι σχηματίζουσιν εύρυχωρότατον 
«μφιθέατρον. Διακρίνεται ακόμη καλώς έκεΐ

(1) Passow, Cnrminn jiopularin, er. 364— 
36ί>. Έιιειοη o Conze δέν έγνώριζε καλ&ς 
τήν νεοελληνικήν, ή γλώσσα τοΟ ασματο; εΤ- 
ναι παραμεμορφωμένη· διά τοΟτο έχάμαμεν 
τινάς οιορθωσεις εκ&Τ οπου ή ορθογραφία προ · 
φανώ; ην λελανΟασμένη.

(2) Α. Ί α τ ρ Ι δ . ,  Συλλογή δημοτικών φ- 
σμάτων παλαιίϋν καί νέων. 1859. σ. 7 2 - 7 3 .

(3) Dodwell, A classical and lopogra- 
phic«l Tour through Gr'eccc. 1819. vol. II.
p. 112 (οραιης to καττρο).

(4) Bartholdy,  Bruchsluecke zur nae- 
chcrn KcnninUs des heutigen Griechenlands 
1805. σ. 148—149.— Bartholdy,  Voyage 
cn Grece. 1807. 1. 1. 90_ 9i. (0 re a s=  
Koslro).

εις τετράγωνος πύργος, παρατηρεί δέ τις δτι 
τό όχύρωμα τοΰτο φαίνεται έπισκευααθέν 
κατά τόν Μεσαίω\α. Είς τό  μέρος τοϋτο μό
νον δύναταίτις νά fp'c-fl τήν θέσιν τοϋ ύπό 
τοϋ Αιβίου άναφερομένου τχτάρτου άμυντι* 
κοΰ σημείου, £νθα δέκα άνδρες ήδύναντο- νά 
σταματήσωσι τήν πορείαν όλοκλήρου στρα- 
τοΰ. “ίίδη  τά  έρείπια ταϋτα καλούνται 'Ω
ραίας Κ άστρο . »

Είς τό φρούριον τοϋτο άναφέρονται ίσως 
δύο ’Ηπειρωτικά $σματα, 8ν δημοσιευθέν έν 
Τ(ί συλλογ/ί Χασιώτου (1), καί Ιτερον μνη- 
μονευόμενον έν τι) ’Εκθέσει έπί τών διαγω
νισμάτων Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου, άναγνω- 
σθείσνι κατά τόν Μάϊον τοΰ 1 8 6 5  έν τώ φι
λολογικά» συλλόγω Κωνσταντινουπόλεως (2).

’Εν δέ ττ, Μακεδονία άπαντώμεν όνομαζό- 
μενον οϋτο), τό φρούριον της Σερβίας, φρού
ριον όχυρώτατον, κλεΐον τάς στενωπούς τών 
ορίων της Μακεδονίας. Κατά πάσχν δέ π ι
θανότητα έντεϋθεν, έκ της λέξεως Σερβίας 
θά έληφθη ή όνομασία της Ώ ρμας, έκ πα- 
ρανοησεως, συνηθεστάτης εις τήν δημώδη 
γλώσσαν. ‘H πόλις τ ίς  Σερβίας ήν επίσημος 
έκπαλαι, περιγράφεται δέ καί υπό τοΰ Βυ- 
ζαντινοΰ Καντακουζηνοΰ (3). Περί της άλώ· 
σεως αύτής υπό τών Τούρκων δέν έχομεν 
άλλας μαρτυρίας, έκτός δημώδους άσματος 
έκεΐ ψαλλομένου, ουτινος μετάφρασίν εΰρί- 
σκομεν παρά Heuzey (4).

« Δώδεκα έτη έπολιόρκουν οί Τοϋοκοι τό 
ταλαίπωρον φρούριον* τό φρούριον άντεΐχε 
καί δέν ήδύναντο νά τό κυριεύσωσι. Κατά 
τό μακρόν τοϋτο διάστημα άπέΟανεν ό βασι
λεύς καί ή βασίλισσα* άλλ’ ή νέα βασιλο
πούλα ε?χε μεγαλώσει καί άνθίστατο άν- 
δρείως. Μίαν ήμέραν προδότης “πς λέγει εις 
τόν Σουλτάνον.—- Τί μέ δίδεις νά σοί πα
ραδώσω τό φρούριον;— Σοί δι^ω χίλ ια  φλω- 
ρία, καί ένα ώραΐον ΐπτίον έκτός τούτων.—  
Ουτε τά  φλωρίασου θέλω ουτε τόν ίππον,

(1) Γ. Χ α σ ι ώ τ ο υ ,  Συλλογή τ©ν κατά 
τήν "Ηπειρον δημοτικών φσμάτων. 1866. σ.
1 1 5 - 1 1 6 .

(2) ‘Ο έν Κωνσταντινούπολη Ελληνικός 
φιλολογικός Σύλλογο;. Σύγγραμμα περιοδικόν.
Έτος Γ'. (1868) σ. 24.

(3) Καντακουζην., IV. 19. ΒΟΟΟ.
(4) Henzey, Le Mont Olyrope et I’Acar · 

nauic. 1869. p. *215.

τήν νεάνιδ* $τις είναι είς τόν πύργον. 
» Τή» {ηησχέθησαν δ,τι έζήτει. ’Ενδύεται 

μοναχικόν Ινδυμα, καί πηγαίνει υπό 
'A  t t i j *  κρατών είς τάς χΛρας μικρόν ρω-

γίον.
- χ ν ·— ’Ανοίζατέ μου, λέγει, έρχομαι νά ζτη- 

Ιλαιον, δΐΐως ανάψω τά  κανδήλια τών
έκχλταιών.

—  Να σοϋ ^ίψωμεν έν σχοινίον καί νά
οέ άνελκύσωμεν.

—  *Οχι, δυνατόν νά διαρραγ^ καί νά
σκοτωθώ.

s  'Εμεινεν ούτως έπί πολύ υπό τά  τείχη, 
άπαυδήσαντες τώ  ήνοιζαν έπί τέλους. 

Οί Τοΰρκοι, οϊτινες ταύτην τήν στιγμήν πε- 
ριέμινΟΥ, ώρμησαν καί είσήλθον εις τό φρού
ριον* έζήτησαν πανταχοϋ τήν νέαν, άλλά δέν 
τήν «δρΒν* έκρημνίσθη άπό τ*  τείχη.»

‘Η μ*τάφρασις αυτη τοΰ δη^οτικοΰ της 
Μακεδονίας ψσματος, είναι καθ δλα όμοια 
πρός τό έπόμενον δημοτικόν άσμα υπό τοΰ 
Kind ίκδοθέν (1).

Όσα χαστριά χι’ Sv είδα κι’ δσ* λόγιασα.
σάν τΐΐς Ώ ρ ιίς  τό χάστρο δέν έλόγιασα.
Σαράντα πύργους Ιχει, δλο μάλαγμα,
χι’ λλλου; σαράντα πέντε γιά τόν πόλεμο.
ΤοΟρκος τό πολεμάει χρόνους δώδεκα,
δέ ’μπόρει vi τό πάρτ> τ’Ώραιόκαστρο.
Έ νας χαχός Τουρχάχης, ίνας χόνιαρος,
«άγει ’ς τόν βασιλέα χα\ τόν προσχυν?.
•Αφέντη, βασιλέα, τ’ ειν’ τό τάγμα σου;» —
•Χίλια φλωριά σέ δίνω χι’ ίλογο χαλό,
χαί δ«ό σπαθί’ ασημένια γι* τόν πόλεμο.· —
■Ούδέ τ’ ίσπρά σου βέλω, ούδέ τά φλωριά
ούδέ χαί τ’ ίλογό σου χι’ ούδέ τά σπαθιά.
Μόνε τήν χόρη θέλω, πουναι ’ς τά γυιαλιά.
•Ωσάν τό χάστρο πάρ^ς, χάρισμα χι’αΰτή.ι
Καλογεράχ* έγίνη, f άσα φόρεσε,
ιτάγει *ς τήν πόρταν, χλαίει, πέφτει, προσκβ-

[νάει,
χλαίει χα\ γονατίζει χαί παραχαλάει·
•"Ανοιξ’, άνοιξε πόρτα, πόρτα τΤΙς Ώριβς, 
πόρτα τ1\ς μαυρομμάιας τΐ^ς βασίλισσας.»
»Σΐ* «Τσ’ ενας Τουρχάχης, ϊνας χόνιαρος* 
φεύγα, χαί σέ «οτώνουν, φεύγα, σέχρεμνοΟν.» 
•M iτόν σταυρόν χυρά μου, μά τήν Παναγιάν,

(1) Kind, Neugrieehieche Poesieen 1833. 
i f .  6 .—Anlhologie. 1844. σ. 30.—Passow, 
Otrmioa popuUria Graeciae recent, p. 363.

ούδέ Τουρχάχης εΤμαι ουδέ χόνιαρο;· 
είμαι χαλογεράχ^ς απ’ άσχηταριό.
Tfii πείνας άποΟαινω χαι λυπήσου μκ.»
«Γιά δότκ του ψωμάχΐ) χιΥ αμε 'ς τό χαλό.* — 
•Κυρά \  εχχληιίαν νά προσευχηθώ. 
wAvotV δνοιςε πόρτα, πόρτα τίΐς 
πόρτα τ7»ς μαυρομμάτα; τί»; βασίλισσας.· —
• Γιά £ιξετε του; γάντσου;, νά τόν πάρητε.» — 
•Τά ^άσα μ1 εΤναι σάπχα χα\ ξεσ/ίζονται. · —
• Γιά ρίξετε τόν σάχο, νά τόν πάρητε.· —
»"Α μή χυρά τόν σάχο χι1 άντραλίζομαι.* — 
fH  πόρτα μισανοίγει· γέμισ’ ή αΰλή.
Ά λ λ ο ι’ς τ1 άσπρα χύθηκαν κι' άλλοι τά φλν-

[Ρ'ά%
κι'αύτός μέσα 'ς τήν κόρη, πούνε ’ςτά γυαλιά- 
Κι* ή κόρη ’σάν τόν είδε πέσε ’ςτό γυιαλό.

*Εν δ ΐ τ*?) Τραπεζουνη σώζεται α';χα δ- 
[/.οιον περί τνίς πολίχ νης Κορδύλης, καθ δ- 
ρ,οιον τρόπον άντιστάστ,ς και υτ:ί> τών Τούρ
κων αλωθείσης διά τοΰ αύτου τρόπου εχ 
της πανουργίας Τούρκου νποχριδέντος έγκυον 
γυναΐχα. 4ί1 κόρη κατά τό Τραττεζούντιον 
α^μα έκρηρίσθη, άλλϊπε^εν είς τάς άγχά- 
>,βες νέου άγαπώντος αύτ^ν, δττις ττ,ν έλαβε 
{χεθ’ έαυτοΰ είς τά ορη, ένθα κατώχει και έ- 
κεϊ τήν ένυμ,φεύδη. έδείκνυντο ίέ  μέχοις 
εσχάτων, λέγει 6 κύριος Τριανταφυλλής (1), 
κατά τήν όμολογίαν τών περί τ*?;ν Καρδύ- 
λην χριστιανών, η τε θυρις, άφ ής κατέπε* 
σεν ή νεανις, καί αϊ{ΐατα έπί τών τειχών 
τών πρλς τήν θάλασσαν, άτύ  τ?,ς άλ<ο-7εως 
νο(λΐζόμενα δτι διέ|λειναν. Μόλις tr? έσχα
των, έπί του Κριμαϊκού πολέμου, καταλυ- 
θέντων τών προς τήν θάλασσαν τειχών, καί 
άνεγερθείσν,ς επί τ ί ;  θέσεως αύτών κανονο- 
στοιχίας, καί θυρις και αϊ^ατα συναπωλέ- 
σθησαν.

"Ετερον δέ iajjia παρεμφερές και παράδο- 
σις Οπό του κ. ΤριανταφυλλίΑου άναφερο[ΐε* 
νην (2 ), άφηγηται τά αύτά περί φρουρίον 
πλησίον της Ποντικής πόλεως Οίνόης. Τό

( Ι ) Π. Τ ρ ι α  ν τ α φ υ λ λ ί δ ο »  01 Φ»γίδ*«Τ 
δρίμα <870. προλεγόμινα σ. 29—30 .—*&*- 
θα καί τό δημβ>δες τραπεζούντιον ^σμα.

(2) Aw t.f σ. 32 .— * κ. Τριανταφυλλής 
(01 Φυγάδες, προλεγ. «ελ. i5 ) έδημοσίεν»» 
προσέτι τεμάχιον ^σματος όμοιου πρός τ* πε
ρί κάστρου τ^ς ώρ^*ς είς τοΟ ‘Ηλίοο τό *4- 
στρον άνα^ερόμενον,



φρούριον 4<rtvo, ' xd&rpar'<rty*F>'* 
αενον, έφ ρβ^ 'ΚΛνβτ«νΛ«5< τ»ίίΓ ̂
φ β ε ί ς ^ ^ ’Μ * ^  Μ *»™ φ *Κ έιητδιόυ 
ίϋη ίΛ ς, δ ι6 4 *  vdi ά ν ο ί^ ν ’Λύτ  ̂ τ*ς *ύ- 
>αςτή4&5λεώς, fewp'fytwro effnov τ ^ 'ά -
λώσεως 'tih'fpStfuo. · r \  i-‘
* Al τοιαί&ται παραδόσεις, ‘Ας μετ απορίας] 
βλέπομε1» διασωθείσας είς Ήλλήνικάς χώράς,| 
τόσον W  άλλτίλων μεμακρυσμένας, εί μή τι) 
άλλο,’ δεικνυόυσ<; τήν μετ*!;ΰ αύτών σχέσιν, 
*αί τήν μετ* αγάπη; είς τάς πατρίονς π«ρα- 
δόσεις έμιιονήν τών ‘Ελλήνων. .->  1 ............: ϊχ  - ; —,V. ‘ /

' II
Ν. Γ . Π0Λ1ΤΙ12. .. |

ςλλομων m u m

. 1
■'· !

}'

χιλαν τά'όνόματα^-τοϋ Τάσσου, τοϋ MtV 
ΜΛς, ^οΰ Ιόρωνος, τών Σούτσων κ*ί τόσων 

ΧβΙ Τ<β«Υ'Λλ«ν.· ^  » νί·Αί^>··Μ] ;ο?3Α».
Παρά ; -/νομιζβμένψ δμως δυτδαίμαη 

τούτψ όμίλω, τφ  έξαγνιζομένω δια τών όδν 
νώντου*ν τ9ϊέπ*κολουθήσίρ αθανασία, ανα
γράφεται έτέρα, ούχί xai αύτή· Ολιγάριθμος 
χορεία έπίσνις μεγαλουργών πνωμάτωι, αλ
λά ψυχών ήττον ή καί παντελώς καταρο- 
τριωθεισών ΰπό τών έπιβουλώ* είμαβμένης 
μαύρης, ένίοις, τών όποίων μάλιστα έοόθη ή 
έντελι?ις πραγματοποίησις τών ονείρων των. 
Μετάξι» δέ τών τελευταίων τούτων 1 συγκα
ταλέγεται καί 6 ούχί χάνο γνωστός τω ‘Ελ- 
ληνικώ κοινω ποιητή, περί τ ις  παραδειγ
ματικής τοϋ όποιου Οπάρξεως, τής ούκ «γό- 
νως διελθούσης έπί τής άλλως τε αρκετά 
καρποφόοου έπιφανείας τοΰ δεκάτου όγδοου 
αίώνος, έπιχειροϋμεν νά δώσωμέν τίνος πλη
ροφορίας τώ ευμενή άναγνώσηρ.

i

Α'.

Φαίνεται οτι τό δώρον τνίς ποιητικής ευ
φυΐας ή της μεγαλοφυίας παρά τοΐς άνθρώ- 
ποις δεν είναι άσημός τις παραχώρησις,τής 
θείας εύμενείας. Αιά τοΰτο βλέπομεν συχνά- 
κις ώς άντίδοτον προσχωρούσαν είς τοΰς κτή- 
τορας τοϋ ΰπό τοϋ Προμηθέως κλαπέντος 
θείου τούτου πυρός, τήν όργήν τοΰ Διός, τήν 
ψυ/ικήν καταιγίδα, τήν τρικυμίαν τών ήθι- 
κών ή καί σωματικών πόνων. Βλέπομεν είς 
άντιστάθμισιν της ούριου ιδανικής πελαγο
δρομίας τό έν τώ πραγματική  ώκεανώ 
ναυάγιον τών τολμηρών αύτών ναυβατών. 
Βλέπομεν εΐς άντίρ^οπον της πρός τά υψη 
τ?ίς θείας μεγαλιιότητος πτώσεως, τήν έν 
τοΐς τέλμασι της ανθρώπινης αθλιότατος 
πτώσιν τών θρασέων τούτων μιμητών τοϋ 
‘ίκαρου. Καί ίδοΰ, εύθΰς εύθΰς, ό πρώτος 
τον&τος φημισθείς, τής πνευματικής δόξης 
ζηλότυπος, ό τών ήρώων τής Τρωάδος θείος 
άοιδός, παρουσιάζεται ήμίν τυφλός, έπαίτης, 
δυττυχής, μεαψίμοιρος τών έπιγείων άγα- 
θών. Εφεξής οέ, πόσαι καί πόσαι τοιαΰται 
μακάριοι διάνοια; κατετάχθησαν είς τόν έξ- 
ογκωμένον κατάλογον δύσμοιρων θνητών, τόν 
όποιον εν τΛ; μΐταγ;ν:στέροι; χρόνοις έποί-

Β·

‘θ  Σαλομων Γέσνερος έγεννήΟη έν Ζυρίχη 
τής ‘Ελβετίας κατά τό 1 7 3 0  άποθανών τήν 
2  Μαρτίου 1 7 8 8  είς ήλικίαν 5 8  έτών. ‘Ο 
πατ/ίρ του ήτο βιβλιοπώλης, έν τ/ί πόλει 
ταύτρ, άνηκων είς οικογένειαν άποκτήσάσαν 
φήμην καί περιουσίαν έν αύτώ τ φ  έπαγγίλ- 
ματι, πλήν καί ούκ όλίγα δικαιώματα είς 
τήν πρόοδον τών γραμμάτων έν ‘Ελβετία.

‘ί ΐ  παιδική ήλΜίκ τοϋ Σαλομώντος δέν 
υπήρξε προνομιούχος περί τήν πρώϊ;Λβν αύτιο 
έπιφοίτησιν εύφυώς γονίμου, ήτις ώς έπ*. τό 
πλεΐστον αποδίδεται είς τήν παιδικήν ήλι
κίαν πολλών διάσημων ποιητών. *Απ έναν
τίας τά  πρώτα έν τφ  σχολείφ βήματα αύ
τοϋ δέν 3σαν καθόλου εύέλπιδα* ό δέ πρώ
τος διδάσκαλός του Βοδμήρός τις παρεγνώρι- 
σε τόσον πολΰ τήν δειλίαν αύτήν τοϋ πνεύ
ματός του, ώστε λίαν άκαίρους συμβουλάς £- 
οωκε τοΐς γονεϋσιν αύτοΰ. ’Α λλ’ ό άγαθός 
καί πεπαιδευμένος έφημέριος είς τάς φροντί
δας τοΰ όποίου άκολούθως ένεπιστεύθη, δέν 
ήργησε νά κατίδ/ι τά  έν τφ  νέω Σαλομώντι 
σπέρματα ζωηράς εύαισθησίας καί άγχινοίας, 
τά όπΟΙα καλλιεργήσας μετ’ αγαθής έπιμε- 
λείας διήγειρεν έν αύτώ τήν δρεςιν rn ; ew>u- 
δής. '"Ατταξ δέ άπογιυθεις ό εύαίί^τ,τος νεα
νίας τών εύχύ»Αων παραθεμάτων τής γοήσση;

τοϋ θίοκρίτου -καί Βιργιλίου' μούση;, υπήρ- 
ξεν. ακράτητος εΐς τόν έπί τά ίχνη αύτών 
δρόμον του.
- ‘Γπό τήν ωθησιν ταύτ-Λ,ν τοΰ διδασκάλου 

του ήρχισε νά ζωηροϋται ή φαντασία τοΰ 
νέου Σαλομώντος, καί τό πνεΰμά του νά δίδνι 
έξοδον είς τά τέως εντός τής καρδίας τοΰ 
αποταμιευμένα ώραΐα συναισθήματα του* αί 
δέ νωπότεραι εντυπώσεις του έδιδον Try 
πρέπουσαν διεύθυνσιν είς τάς τάσεις τοΰ νοός 
του, Τά βουκολικά τοϋ Brockes προσείλ- 
κυσαν τήν φαντασίαν του είς τό είδος τοΰτο 
τήφ ποιήσεως, ό ερως τφ  ένέπνευσεν άκολού
θως ςέσμάτια καί ώδάς. ‘ο  ερως έΟέρμανε τήν 
καρδίαντου έκχειλίσασαν είς στροφά; και 
στίχους, ή θεωρία τής φύσεως, τής άειρρόου 
ταύτης τροφοΰ της ποιητικής φαντασίας, έ
Οέρμανε τό πνεΰμά του εγκυμόνησαν τά συγ- 
κινητικάς έκείνας σκηνάς τής άφελοΰς τών 
ποιμένων ζωής.

Πλήν έν τη  φύσει ό Γέσνερος, δέν ήντλη- 
σε μόνον διαυγή νάματα διά ττ,ν μοΰσάν του, 
άλλά καί διά τήν γραφίδα του, Try έξ έν
στικτου άναζητοΰσαν γραφίδα ζωνράοου, 
καλλιπρεπή υποδείγματα. Κ/. χαιδικν,ς η
λικίας επεμεινε σχεύιαγραφών καί άναπαρι- 
στών τα μαγευτικα τ/,ς πατρίδος του το- 
πεΐα, Οα ιόιομεν ήε άχ,ολουθως πόσον γόνι
μον υπήρςε δια τόν νεον Γέσνερον τό ποοτέ- 
ρημάτου αύτό.

Κατά τό 1 7 1 9  ό Σαλομών ίγ ε  τό 19 
£τοίς τής ήλικίας του* επρεττε νά σκεφθ'^ πλέον 
διά τήν έν τ?ί κοινωνία άποκατάστασίν του, 
και ό πατήρ του επεμψεν αύτόν είς ϋερολΐνον, 
δπως τελειοποιηθ'ίί διά τό έπάγγελμα του 
βιβλιοπώλου, έν ώ προώριζεν αύτόν. Αλλ ό 
φιλομαθής νεανίας εύρισκεν άρεστότερον νά 
άναγινωσκη, ή να όιευθετγ τά  πλούσια έκεΐ- 
να τα*Λ€ΐα τών ανθρωπίνων γνώσεων" καί δέν 
ήργ·/)σε νά έγκαταλείψ») τό έργαστηριόν του 
και να επιδοθή καθ όλοκληρίαν είς τήν φι
λολογικήν κλίσιν του, άνυψών αύτήν διά συν
τόνων μελετών καί τής συναναστροφής έκεί- 
νων οϊτινες συνεμερίζοντο αύτην.

II οίκογένειά του όμως δέν συνεμερίσθ/ι 
αμέσως την μάλλον άεριόδη αύτήν πορείαν 
τοϋ^υίοϋ της, καί μετ' ού πολΰ ούτος βΰρέθη 
είς Οεινήν αμηχανίαν στερούμενος τών μέσων 
να έ,ακολουθησΥΐ άνέτως αύτ/jv. Τότβ ίψχν- 
ταβθη να πορισθή τΑΟτα διά τής ζωγραφικής 
κ*ΐ προσ^τοε,εν είς τήν παιδικήν του αύτο-

όίδακτον γραφίδα. ’Ετη/εΐϊήιχς λοιπόν υ.ετ 
επιμονές να st(>Yp*,pwv; πίνακας καί τά  ω 
ραία εκείνα τ*?(ς Ζυρίχης τοπεΐα, κατώρθωαε 
νά έτπσύρν; τήν rpoao/^v τοΰ επιφανούς τότε 
ζωγράφου τής αΰλής Κεμπελ, όστις διακρ·** 
νας εν τν; απειρία τοΰ τεχνίτου πνεΰμζ αλτ* 
Οώς καλλιτεχνικόν, συνέδραμεν αύτόν καί τ όν 
έλαβεν εΐς μεγάλην φιλίαν. ’Ενψ μίαν ήμέ- 
ραν έςεπλησσετο ό 2αλομων διότι δέν έ·̂ Υΐ· 
ραίνοντο αί ζωγραφίαι του, ό Κέμπελ μα- 
διών διά τό λάθος τοΰ πρωτοπείρου καλλι- 
^χνου, οστις άντι λινελαίου μετεχειρίζετο 
έλαιόλαδον ϊνα τρίβη τά χρώματά του, τόν 
παρη^ρησεν, είπών α*>:φ : αΤί δέν θέλει
πράςει εντός δέκα έτών όστις συνθέτει πα» 
ράμοια έργα δλως άγνοών τοΰς πρώτους μη
χανικούς κανόνας τής τέχνης!»

Απεφασισε τέλος ό Γέσνερος νά ποιηογ, έ- 
ναρςιν τοΰ περικλεοΰς του σταδίου" άπεφάσι· 
σε νά άποδυθτί είς τήν δημοσιότητα, καί φέ* 
pr( εις τ*/;ν ημέραν τά έν τνί νυκτί έγκυμονη- 
θέντα δοκίμιά του, πλήν κριτές τών έργων 
του έπρεπε νά ύπάρςνί ή πατρίς του* έττεστρε- 
ψε λοιπόν είς τήν οικογένειαν του, ήτις τφ  
ixitpetf-e ν άκολουΟήίΐρ τήν κλίσιν του" μετ' 
ού πολΰ δε έδημοσιεύετο ώς απαρχή του 
«?; rvtf» , ητις όμως όλίγην αϊσθηοιν ένε- 
ποίησεν,

^ΙΙτο τότε ό χρυ^οΰς αιών τγ.ς Γερ
μανικής φιλολογίας. ι0  Γκαΐτε δέν ειχεν α 
κόμη υψώσει τήν σημαίαν τής μεταγενέστε
ρος έργασθείσης υπ* αύτοΰ έπαναστάσεως. 40 
Hageclorn, ό Lessing^ ό K ieland, ό ΚΙορ« 
stock ελαμπον είς τήν κορυφήν τής αιθέριας 
ταύτης κλίμακος, είς κατωτέρας τής όποιας 
βαθμίδας έπεφαίνο'/το ό Ζ<ihariV, ό tfu tz , 
ό K lcist καί οί λοιποί εφάμιλλοι των, Τήν 
κλίμακα ταύτην έπεχείρισε νά άναβ/( καί ό 
Γέσνερος, καί το>όντι, ή κατά τό 1756  ein- 
φανεΐσα πρώτη συλλογή τών ειδυλλίων του 
κατέλεγεν αύτόν εΐς τήν πρώτην τάςιν τών 
ποιητών έν τω  (ίονχοΑιχψ εϊδει.

Γ.

Τίς άναγνοΰς τά  ειδύλλια τοΰ Γεανέρτυ 
δέν '^σθάνθη έν έαυτώ τήν άρρητον έκβί* 
νην συγκίνησιν όποίαν προξενώ ή ά 
μεσος αίσθησις τών κατανυκτι^ων βημάτων 
άληθοΰς ποιητοΰ; Τίς διελθών τάς Οελκτικάς



ιαρ«γραφά$ sttv άγρών χαί ^ξ,οχβ»* I ‘ 
& · έδαύμασ», χωρίς,**» νά t i*  t b  ρ»* I 
ycwn»^ έχιίνην φύσιν, ζώΛν <Α βο- 1 
g%oi του-, T if νέα καί ευαίσθητος δπαρξις I 
γνωρίσασα δ*ά ,τί*> *&>U&w 'rou -τοίκ dm - I 
ρίττβυς έκείνους κατοίκους τής ιδανικής του I 
Αρκαδίας, δέν έφθόνησεν αυτούς, καί δέν I 

όνειροπώλησε ;.τήν μακαριότητά ™v, καί I 
Sky έπόθησε παρομοίαν φωλιάν ί»πδ ext»-> I 
ρόν <n και μονήρη άπόκβντρον μέρος* $" I 
irou ή φωνή τών ανθρώπων νά (*-*>» ταράτ- I 
ττι «τδ ρ»λ«(«δικδν ^σμα τών έρώτων tow j* I 
Τίς έμβαθΐνας είς τοϋς χαρακτήρας τών «i-. I 
JuXltaafiv του προσώπων, δέν dM*pwfi· I 
Stv ύπ’ αύτοΰς τδν άφβλή, ώς al ποιμε»- 
δες του, καί διαυγή, ώς τά δδατα τών π*- 
γών του, χαρακτήρα αύτοΟ τούτου του TOWl- I 
τοϋ; Τίς έαμείνας είς τήν έξέτασιν δλων 
τών προϊόντων τοδ ήδέως καλάμου τον») 
δέν ΰπεΐδε τήν πολύτιμον αρμονίαν τήν 0- 
πάρχβυσαν μεταξύ ιβοιΤ(Τοϋ καί τών ποιν
μάτων αύτοΟ;

“Ετυχόν πλήρους έπιτυχίαςκαί ένθουσιω- 
δους ίιποδβχής τά  ειδύλλια τοϋ Γεσνέρου, δχι 
μόνον έν ‘Ελβετία καί Γερμανία, άλλά καθ 
«ίπασαν τήν Εύρώπην και ίδίως έν Γαλλία. 
*Οσον έπιτετηδευμένος καί προσποί»ΐτος ητον 
6 δέκατος δνδοος αιών, τοσοΰτον ήγαπα 
τήν έξοχήν, τήν φύσιν, τήν αρετήν καθ έ- 
αυτήν. ‘Η δέ κλίσις του αύτή Ικανοποιείτο I 
χαθ’ όλοκληρίαν έν τοΐς είδυλλίοις τοϋ Γεσ- I 
νέρου. Αί ζωγραφικαί καλλοναί της φύσεως I 
έπιδβξίως καί ζωηρώς παριστανόμεναι, κα·· |  
τακυλοϋν τά πνεύματα δλων τών τόπων I 
καί δλων τών καιρών’ οΐ δέ ένάρετοι Γεσνε- I 
ριχοί βοσκοί κατέθελγον τά  άνήσυχα πνεύ
ματα τής έποχής έκείνης* τά  μετ έ·Λου- 
σνασμοϋ άνευρίσκοντα είς τούς ζωηροί; καί 
καΐανοκτικούς έκείνους χαρακτηρισμΛϋς τής 
εύσεβείας, τής ύΐκής στοργής, τής πατρικής 
αγάπης, τής συζυγικής ευτυχίας, τοϋ αφε
λούς καί ειλικρινούς έρωτος, ό',τι παρ έαυ* 
τοΐς έλειπεν ώ; έπί τό πλεΐστον.

Καί είσί τωόντι τά  ειδύλλια τοϋ Γεσνέρου 
παραστατικά πάσης άρετής, παντός ώραιου 
καί εύγενοϋς αισθήματος. ‘Η έν τί) άρετϊί 
και μόνη έκζήτη^ις τής ευτυχίας αναφαίνεται 
έν τοΐς πλείστοις διαλόγαις τών βοσκών του, 
έν οίς έπιμερίζονται αί διάφοροι κατηγορίαι 
τών εύγενών. δομών τής ανθρώπινης φύσεως. 

‘Μ ΰϊχή στοργή, ή περί τους γονείς με-

γίστχ
^  άρ«ΜέρΜ x*t <Jt)|xavto«i«ipav χροιάν.
Τά τέκνα έγείρονται τής -ήμέρβς 
ομΑ λβ  rk* γονέων ^  τέρ^ν  πΛρα- 
σκευάσαντβ, έν τνί έλπίδι δτι οδτως θά ίιέλ - 
^  ίλητχ*ν ή ήμέρα πλήρης ' r f p W  
i x t , .  «δστις ΐρχισ» ' τήν πρ«^αν δια τίνος 
καλής πράξεως, εύτυχΛ είς δλα, 
διανοί^ται είς αύτών έφ έκάστου ΛΛους.»

ιΗ cuffoitflt, t$ τοΐς «ΑυλλΙοις του Γεσνέ· 
ρου, εκτείνεται και έπ ’ αύτών τών αψύχων 
&rr*w ώς έν τώ ι 'Α μ ύ η α * ,  b™ *?
αναφαίνεται καί τ6 άωτον τής πρλς τί»ν vk%r 

I σίον αγάπης* κα&6τι «ρλς ανταμοιβήν τής 
cutpvrtucfc του - πράξεως δ εύσπλαγχνυώς 
βοοκδς ούδέν άλλο ζητΛ άπδ τήν εΰεργεττ,- 
θΛσαν Oeinrra, Α τήν ϊασιν του γείτο^ς του* 
άλλ’*οΙ θεοί ούδεμίαν ιύεργ*?1** άφίνο<ιν ίνευ  

I άνταμοιβής* καί αύτδς ούχ διττόν άπήλαυσε 
I τής ευλογίας αύτής τών θεών. Και αύτοί δέ 
I οΐ Ζέφυροι συγκινοϋνται άπδτδ θέλγητρον τής 
I αρετής ταύτης και διατίθενται ν άναψύξωσι 
I τούς εύεργετικούς βοσκούς, τούς ένησχολη- 
I μένους είς τήν έπίβκεψιν τών ένδεών καί τών
I ασθενών. % ,

‘Η αληθής ευτυχία τής ήρέμου και α-
περίττου ζωής τών αγρών πόσον άρμονικώς 
xai έντελώς κατ’ ιδέαν παρβστάθη u*i 
Γεσνέρου, έν συγκρίσει πρδς τήν θορυβώδη 
καί πεποιημένην ζωήν τών πόλεων, μέ δ- 
ποΐον φιλοσοφικόν πνεϋμα ή περιφρό ι̂σις 
τοϋ χρυσίου, τοΰ πλούτου καί τής ψευδοϋς 
ίύτυχίας και μεγαλείων του. Εν τφ J&r 
φτιδι σπεύδουσιν οί φιλόσοφοι ήρωές του 
νά έπαναθάψωσιν 6ν είρον θησαυρόν, έκ τοϋ 

I φόβου μήπως δ πλοϋτος παρακωλύστι αυ
τούς νά ζώσιν εύδαίμονες* δλόκληρον τδ εί- 
δύλλιον *MtrdUxac xal ό χνκηγός A h  

I σχύκηζ* είναι θελκτικωτάτη παράστασις 
I τής ^κριτικής αύτής ιδέας, ή δέ Ε ύχή ,
I μ ίς δίδα ακριβή ιδέαν καί τών αφελών 
I πόθων τοΰ δνειροπόλου ποιητοΰ, καί τής 
I ανεπιτήδευτου αύτής ζωής τών αγρών, έν 
I συγκρίσει πάντοτε πρδς τών πόλεων τάς 
I άφθόνους παροχάς. Φαντάζεται 4αντδν δ 
I Γέσνερος έν - τώ ώραίφ ■ είδυλλίω τούτω, 
I ζώντα κατά τήν επιθυμίαν του έν τ?ί έζοχ?

τήν δημώδη έκείνην ζω^ν* Ας παρασταθώ- 
I μεν καί ήμώς μετ’ αύτοϋ είς τδ φαιδρόν 

δείπνον τδ παρακολουθούν τδν τρυγητόν, 
καί Ας πίραργασθώ[Αεν τήν κοινωνικήν *-

πλότητα τών συγκατοίκων του. ο . . . .  ‘ο  
άγαθός οικοδεσπότης πληροί έκ νέου τάς 
φιάλας τοδ ο?νου καί προτρέπει άπαντα ς νά 
ευφραίνωvrat. Τότε δ Γουλιέλμος διηγεί
ται πώς εκαμεν h  μέγα ταξείδιον μ έ χ ρ ι  

τής Χαυάβης* πώς εϊδεν έκεΐ οικίας μεγα- 
λειτέρας καί ώραιοτέρας άπό τ η ν  εκκλησίαν 
τοϋ χωρίου* πώς ειδεν έξ ϊππους ώραιοτέ- 
ρους άπδ τδν χαλλίτερον εκείνων οί όποιοι 
βόσκουσιν είς τά  λειβάδια τοϋ μυλωθροϋ, 
σύροντας £να κύριον εις πλουσίαν ά-χαςαν 
ίλην άπδ ύαλία καί πώς είς έκεΐνον τόν τό
πον οί χωρικοί φοροϋσι πίλους πρασίνους 
είς αίχμήν λήγοντος. Διηγείται τόσα ωραία 
πράγματα, ώστε δ νέος υπηρέτης μένει μέ 
τδ στόμα άνοικτδν καί τήν κεφαλήν έστη- 
ριγμένην έπί τής χειρός του εις προσοχήν 
βαθεΐαν, καί Ιμελλε νά λησμονησ·/) δτι ή 
έρωμένη του έκάθητο είς τό πλευρόν του, 
έάν αυτ/ι, γελώσα, δέν έκέντα αυτόν είς 
τήν παρειάν · · · · »

ΧΡ. Μ. ΠΑΛΑΜΑΣ.

[Έ πετα ι τό τέλο;.]

Η Ε X Ε Μ Γ θ Ε1Λ
( ' I r d ix ) \  π α ξ ά ΰ ο σ (ς )

Πρό (ΐιας καί πλέον έκατονταιτνιρί^ος κα- 
τώ κη ιΐς τά  ενδότερα της έπαρχίας του 
Νεοβοφάκου έπί τών οχθών βύακος Φ οηχο-  
ηοτάμου  σήμερον καλου^ιένου εύοίρ(θ(χός τις 
^ρυλή Αφρικανών Ινδών, Λευκός τις ήτοι 
Αγγλαρ^ρικανός όνόματι Στίβεν, ήπειρος 

w*pi τινας τέννας, χρησμούς τοΐς άγρίοις, 
Λωπηρώ; ίλαοε τήν άδειαν νά κατοικγι έν 
τ ί | περιφερεία τών 6ρ{ων αύτών, ιΟ Αευ* 
χός Στ(βεν συνεδέθη διά φιλΜών δεσμών 
(^ τ χ  γνφαιοΰ τίνος Ινδού Μαωμών τουνομα, 
ίστις συχνά έπεσκέτττετο αύτόν καί παρ’ αύ- 
τ̂ ου έφιλοξενιίτο. 01 αύτόχθονες- ’Αμερικανοί 
ουδέποτε μέν συγχωροϋσι τάς άδικίας, πλήν 
καί ουδέποτε λησμονοϋσι τάς ευεργεσίας. I 

*11 οικογένεια τοϋ Λευκ^ϋ im U w  συνέ- |

κειτο έκ τεσσάρων μελών* τοϋ κυρίου 1~ί· 
β*ν, της συζυγου καί δύο τέκνων του, τοΰ 
μέν πενταετούς άρρενο-, τοΰ δέ τρ-.ετοϋς θη- 
λεος.

( ‘Ημέραν τινά μετέβη ό γέρων Ναωμών είς 
τήν πτωχικήν τοΰ φίλου του καλύβην* ήνα- 
ψε τγ,ν καπ'Λσύριγγά του καί έ/,άΟισεν σύν- 

I νους και σκυθρωπός* άνεστέναζεν ενίοτε άπό 
I βάθους καρδίας, χωρίς όμως ούδεμία λέςις νά 
I οιαφύι^ τών χειλέων του. ‘II σύζυγος τοϋ 
I —τ^ ε ν — άποντος εκείνου— ανήσυχος ήρώτη-
I ?r α̂ αν Τ̂ί τοιαύτϋς καταστάσεώς του*
I έζητ/)σε^να μάθτ; άν κίνδυνός τις έπίκειται ή 
I μήπως ητο άσθενης. ι0  γέρων έκίνη^ε τήν 
I κεφαλήν, έστέναξεν άλλά δέν ωχίλησε καί 
I μετ ολίγον έξήλθεν. Επανελθων τήν επαύ

ριον όμοίαν έτήρησε θέσιν καί όμοίαν σιωπ'/ν.
I II συ^υγος τοϋ Στίβεν μάλλον άνησυχοϋσα 
I διηγηθ/ι τα παντα είς τόν σύζυγόν της δστις 
I τήν συνεβουλευσε να έκβιάσνι τόν γέροντα νά 

έξηγηθγ, αύτ?, δτι συμβαίνει.
Οθεν τήν τρίτην ήμέραν οτε καί πάλιν 

όμοίως έπεσκέφθη αυτήν, τόν ήνώχλησεν 
1 υπέρ τό δέον ζητούσα εξηγήσεις. Τέλος ό 

•^ρων ’ίνδός λύσας τήν σιωπήν, ειττεν:
—  Εγώ είμί ερυθρός, τά δέ χλωμά πρό

σωπα είναι οί εχθροί μας. Πώς δύναμαι νά 
ομιλήσω ;

Αλλ ό σύζυγός μου καί έγώ ειμεθα 
φίλοι σου* πλειστάκις έφαγες «λας μεθ’ ή
μών και πλειστάκις τά τέκνα μας έκάθισαν 
έπί τών γονάτων σου. *Αν γνώριζες τι, μή 
άποκρύπτνις αύτό.

—  Αλλά κινδυνεύει ή ζωή μου,έάν γείνη 
γνωστόν* χαί αί λευκαί γυναίκες δέν δύναν- 
ται νά φυλάττωσι μυστικόν, άπεκρίθη ό 
Ναωμών.

—  Λοχιμασον καί θέλεις ίδεϊ.
—  ‘Ορκίζεσαι είς τδ Μέγα σας Πνεϋμα 

δτι είς ούδένα θέλεις γνωστοποιήσει τοϋτο 
έχτδς τοϋ συζύγου σου.

—  Καί τίνα άλλον έχω είς &ν νά τό 
ε ϊπ ω ;

—  Πλήν όρκίζεσαι.
—  ‘Ορκίζομαι είς τδ Μέγα μας Πνεϋμα 

δτι είς ούδένα άλλον έκτός τοϋ συζύγου μου 
θέλω τδ εΓπει.

—  Ούτε έάν σέ φονεύσνι ή φυλή μου διά 
τήν έχεμύθειάν σου ταύτην.

—  Ούδ* άν μέ φονεύσν) ή φυλή σου διά 
τήν εχεμύθειάν μου ταύτην.
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^ r .^ Z L  ««> j-v™ u x«i ίδοά  tgfi συμβουλίου, *αρ«στας είπεν, δτ»i o i s o i ^  -Λν ούζυγόν της περί τούτου ,x«i 
5η  ίσον τύ δυνατόν τα χέος καί κρυφίως ίμ^ 
βάντες εΐς -Λ μονόξυλόν των, ώφιιλον νά·*** 
ταφύγωσιν αντίπεραν του ποταμοϋ, εΐς άσφα* 
λ έςτ ι μίρ<Κ· ··**. ο·. ^rw.Tx *ΐα,~£

„ ι—̂ , Χχιυσον γύναι χοή ττρόσ®)Γ* χολΟ μΑ 
δώοης t k  τννα υποψίας, ώ *  τελευταϊον 6t ' Λ
NotwAtW onocyu^fiv· · .,;· '3t v^ ν .; ;o>r (v:·

 ̂ ‘Ο Κ-ύρΛς Στίβεν παρά τύν. ποταμόν ιέ* 
μέριμνος ίν»ισχολΛτο είς σύλ^Τιψιν 1 Ιχθύων 
ήτε * προσελθοϋσα ή αύζνγός του άν^γγειλεν 
αύτω τόν επικείμενον χίνόυνον. ? Ιΐάραυτα fc· 
σπευσαν πρό? τό πλοιαριον αυτοϋ, OTtfcp κα* 
τά δυστυχίαν ητο πλήρες ΰδατος. - Αρκετή 
«αρήλθεν ώρα έως ου τό χενώσωσι, χ*θ $ν 
ό Στίβεν ένθυμηθείς τό δπλον του, ίδρκμεν 
όπως τό λάβιρ έχ τοΰ οίκου του. Εις παντά 
ταΰτα αρκετός παρήλθε. χρόνος . “ίΛλυτιμος 
διά τήν ταλαί πώρον οίχογέ*ιαν.

Τοΰ Ναωμών αί χαθημεριναί επισκέψεις 
και ·λ υπερβολική παρά τό σύν/;0ες σοβαρό- 
της, ιϊαρέσχον υποψίας εις τινας άγρίΛυς, οϊ- 
τινες πρός τοΰτο κατεσκόπευον τά κινήματα 
τοϋ Στίβεν. Νέος τις ’Ινδός φύλαξ τεθείς 
αύτοϋ, βλέπων δλην τήν οίχογένειαν έτοιμα- 
ζομένην νά είσέλθνι εΐς τό μονοζυλον πρός χ* 
ναχώρησιν, έτρεξεν είς τό Ινδικόν χωρίον, ά- 
πίγον  έν μίλιον καί εδωκε τήν είδν>σιν. Πέν
τε 11νδοί αμέσως έδραμον πρός τόν ποταμόν, 
οπού ίσαν προσδεδεμένα τά πλοιάριά των, 
ε πήδησαν μέσα, καί ήλαυνον τάς κώπας μέ 
ταχύτητα κατόπιν του Στίβεν, αστις ει/εν 
ί^η  προχωρήσει αρκετά. Τόσον .δέ'ταχέως 
έπλητίαζον πρός αύτόν, ώστε ήναγκάσ^Λ δίς 
άφή^ας τό κωπίον νά λάβν) τό ό'πλον. Α λλ 
η σύζυγός του άπέτρεψεν αύτόν νά πυροβο
λήσει, λέγουσα δτι άν τοΰτο έπραττε ,καί 
συνελαμβάνοντο ακολούθως, β* Oicî pcpov μύ
ρια; βασάνου;. Τόσην δέ κατέβαλε προσπά
θειαν 6τ:ως διαφύγη αύτους τνί βο?ι&εζφ της 
κώ*ητ:;, ώοτε ίδρώτος ρανίδες μεγάλαι έτρε- 
χον άπό τοϋ μετώπου του. Ούδέν δμως ώφέ-
_ .  1 > ( V  I  I  ι  Α  «  ί  W

δοος τ%  συμβουλίου, ^αραστάς είπεν, δ-ρ*
* 4ρωπ& βεβαίως,
^  ^ρ^ξει ϊ γ κ ^ ^ ^ θ ο ο ι ώ σ ^  εΐδοποηι',-
σ «  Ά ν 2· ^ »  .π ε ρ ν Τ ^  0510̂  i t*  
φ υλ^:Χ έ ^ τ ε ΐ Λ  ώ.νά. έξετάσωσιν. αύτο^ 
το£ς ^χμαλώ τους πβφΐ ων'. ξλπιζε Λ« γνω- 
στο^Μτί^ωϊΐ · ΐόν δόντα αΰτοΐς -τήν εϊδτισιν.^ Ol 
γέροντες παρϊδέξάντο- τήν πρ^τασιν' :. ταύτην, 
κ«ί ^Ναωμων με,τ Λΰτω^. Πρώτος $ χ φ α .  
bfaJkty f y  v** τών, γερόντων, δστις έγνώρ^. 
ζεν. ,‘Α γγλ ιχά , χα ί, έγίνετο διερμηνευς ,τών 
άλλων., ‘Ο.Σ-τίβεν,δεν ήθελησε νά προδώσ/ΐ 
τόν φίλον ,του. Ίίρωτ/,θνι ,άχολουθω; ή σύζυ
γός του, ένώ συγχρόνως δύο άγριοι ήπείλουν 
οτι θά έφόνενον τά τέκνα τγις, άν . δέν ώμο- 
λόγει. ‘H δύ ϊ^νος γυνή προσεπάθει ν’ άπο- 
κρύψϊΐ τήν άλ'όθειαν λέγουσα δτι είδεν δνειρον 
τήν παρελθοΰσαν νύκτα δπερ τήν κατετρό- 
μαζε καί διά τοΰτο Ανάγκασε τδν σύζυγόν 
τνίς νά φύγωσι.

—  Τό Μέγα Πνεϋμα ποτέ δέν καταδέ
χεται νά όμιλϊίσιρ δι’ όνείρου εΐς λευκόν πρό- 
σωπον, εΖπίν 6 ^ έ ^ ν ; ί ν ^ ς /  Γυνβ^ είσαι δί- 
γνιοσσος'κάί ^ιπρό^ωπΟς^είπέ τή^άλ^θειαν, 
άλλοις τά τέκνα σου αμέσως θανατωθτίσονται.

‘Ο υιός καί ή θυγάτήρ αύτης ίχθτ,σαν 
τότε πλησίον της oi δέ δύο άγριοι ήτοιμα* 
σΟνιταν νά έκτελ£σώσΓ τάς άποτροπαίους 
διαταγάς.

—  Όνθ{Αατίζεΐ{^ ,εϊ^εν .6 γέρων s Ινδός, 
τό(ν ζρυθόχρουν Γ εκείνον δστις έπρόδωκε τήν 
φυλϊίν tou.;. Τρίς θέλ» Λ’:.έρ«ίτ;·/,3ν). > r . κ../

‘U.(M5tVip δέν.«πε*^ίθν>ί,; .my; . ·.
— Ονοματίζεις τίκν π ρ ο δ ό τ / ιν Σ ’ ερω

τώ  διά δευτέρα·» φοράν. >, -0,·̂  s ■ ·.'
‘ΐ ΐ  δυστυχής, μϊίττίρ έκύτταζε τόν «υζυ· 

γόν της, ,ίπειτα . τά  τέχνα^-ρος καί- προσ- 
έβλεψδ τόν Ναωμών, δστκ έκάθ/,το χαπνί- 
ζων ,μέ άτάραχον σοβαρότητα.. 
τάς χϊϊρ*{ τ /w, έδάκρνσε, άλλά δέν έλα*
λησε. -· V .,.ν- V. .

τ - . Ονοματίζεις τόν. πρθδ0?*1ν » ιέρω- 
τώ  δι^  τρίτην ^αί τελ*υταί«ιν φοράν.-Γ^Λ  

’)ΐπηύξ«σβ τ ίς  μητρός η στενοχ*$ί< τό 
βλέμμα τ*Λς ίρριψε καί πάλιν έπί τοΰ Ν*ω-
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μών, ούτινος τό δυ.μα ίτ ο  ψυχρόν καί άκί- 
riftον. Ιώυπ'ή στιγμιαία έπηκολούθησε· οί 
δέ πίλέιαις ^σαν ΰψωμέναι ύπέρ τάς κε- 
φάλάς 'Τών ' τέκνων, άτινα μετά δακρύων 
παρεκάλόυν τήν μητέρα των νά μή άφη-/, 
νά~Ίά φονεύσωσι.
' — Στητε ! άνέκραζεν αϊφν/)ς ό Ναωμών, 
καί παν . βλέμμα έστράφη ττρος αύτόν.' —  
Στίΐτεί έφώναξεν μέ τόνον έπιτακτικόν.—  
Αευκ·ή γύναι, εφύλαςες τόν λόγον σου μέχι-. 
τελευταίας στιγμής. ’Εγώ είμι ό τ.^όττ,ζ. 
"Εφαγα τό άλας, έθερμάνθην είς τό πυρ, υ.ι· 
τέσχον της οικιακής γαληνης τών Λευκών 
τούτων χριστιανών ’ έγώ έ^οστοποίησα 
«ΰτοϊς τόν κίνδυνον. Είμί μεμαραμμένος, 
άφυλλος, άκλωνος κορ;λός, κατακόψατέ με, 
έάν θέλετε, είμί έτοιμος. Κραυγή άγανακτη- 
σεως νΙχησεν πανταχόθεν.

‘θ  Ναωμών κατήλθεν άπό τοΰ λοφίσκου 
2νθα έκάθητο, περιετύλιξε τό πρόσωπον αύ
τοΰ μέ τόν δερμάτινον ρ.ανδύαν του καί ύ- 
πέκυψεν είς τύ πεπρ«ομένον. Δι ένός κτυ- 
πηαατος τοΰ πελέκεως Ιττεσε νεκρός πρό τών 
ποδών τής δυστυχοΰς •'υναικός.

Α λλ ή θυσία τοΰ γέροντος Ινδοΰ καί 
τό άμετάτρεπτον της χριστιανικής, δέν ήρ- 
κεσαν δπως σιόσωσι τοΰς έπιλοίπους. Απω- 
λέσθησαν άπαντες —  πώς, είναι περιττόν 
νά είπωμεν* ή δέ μντίμη τής καταστροφής 
ταύτης σώζεται είς τό δνομα τοΰ τερπνοΰ ’ 
ρύακος έπί τών οχθών τοΰ οποίου έζησαν 
Χαί άπέθανον —  διότι μέχρι σήμερον κα- 
λοΰσιν αύτόν Φ οηχοποταμόΐ.

Π Ε Ρ Ι  Φ Θ Ο ΝΟ Γ

Φ ί λ τ α τ ε ,

N o jd fo r  οτι ή ΒιΰΑιοθηχη προώρι- 
οται ira  πρός τώ ήΰεΐ χαί τ ι  ψήνω π α -  
ρά·σΧΉ χαί τό ώφέ,Ιψον,  έπιστΜ Λω σοι 
xapaxaU icarzlμ ε  διατριβήν περί φθό- 
γου. Jlepl φθόνου xai έν Σάμΐύ ά π ' ίχ -  
χΑησίας έπραγματεύθην τήν διατριβήν  
τα ύτη ν ,  τ ά μ έν  ayeA ur, L U a  δέ
Χψοσ0ίίς9. ίΐς  δύο- διεΐΑον μέρη. *Εν ukv 
rrj> ίτρωτω πραγματεύομαι περί τοΰ τ ί

έστι φθόνος χαί τίνες αί ιδιότητες χαί 
τά ά.ιοτεΑέσματα αύτοΰ. ’Ε ν  δέ τώ δ ε ν  
τέρω ποια τ ά α ιπ α  τοΰ φθόνου χαί πώς 
δύναται τις ν* Λ .Toy νγη αύτόν. Παρα-  
διδοιχ δέ την διατριβήν ταντην εΐς 
τήν δημοσιότητα δια της ΒιβΑιοθηχης 
ενγομαι tva oi Λναγνώσται αύτής π.Ιον- 
τούντες τον πΑυντον τών γνώσεων 
προσχτώνται χαί τής άρετήι; τον π.Ιοΰ- 
το>, ηςονδεν βεβαιοτερον xai ιιονιιιώ~ 
τερον, χαι αποφύγωσι τύ βδεΑυχτύν χαί 
άποτρόπαιον τοντο πάθος, ΰπερ εστί 
γέννημα πάσης χαχίας xai ύπερβάΑΑει 
τών αΑΑων χαχιών' ό φθόνος Λνμαίνε- 
ται δυστυχώς xai χΐ'ριεύει τήν ήιιετί- 
ραν κοινωνίαν.

Έ ν  Ι1άτ5αι;, -:fi 5 Ίανουβρίου 1871.

Κ. ΝΕΣΤΟΡ1ΛΙ1Σ.

Λ ·

«Λύπη έστι τ?,; του πλησίον I’jr.pt- 
γ ί« ί ό φθόνο;. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

Ί  υχΤΙ; πονηρίς δνσσεβής τζο ιράστασ ις .

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ.

Φθόνος, τό βδελυκτόν τοΰτο καί άπο- 
τρόπαιον πάθος, ώς ονομάζεται ϋ~ό τώ· 
θεολόγων καί φιλοσόφων, τό σπέρμα πάν
των τών κακών, τό καταστρέφον άρδη·-· 
τάς κοινωνίας, τό γέννημα τοΰ άρχ^ε/άκον 
δφεως, τό έμπόδιον τής εύσεβείας, ή Ούοχ 
τοΰ θανάτου, ή μ·/,τηρ τή ; άδελφοκτονίας, ν 
a'j'voia τής συγγενείας, καί δπως άλλως 
προσαγορεύεται, ό φθόνος έστί λύπη τή; 
ψυχή; έπί τοΐς τών άλλων άγαΟοϊς· Λύπη 
έστί «τής τοΰ πλησίονεύπραγίας ό φθόνος» 
λέγει ό Μέγα; Βασίλειος (όμιλ. περί φθον. 
τ. 2 . σ. 128). Ναι, 6 φθόνος έστί λύπη 
τής ψυχής. ΓΙλουτεΐ ό συμπολίτης, ό γείτων, 
ό αδελφός, ό συγγενής; ‘θ  φθονερός λυπεΐ- 
ται. «Λύπη γάρ έστι τής τοΰ πλησίον ευ
πραγίας 6 φθόνος». Εύφορεΐ ή χώρα τοϋ 
πλησίον ; εύτυχεΐ καί εύδαιμονεϊ ό ά λλο ;: 
ό φθονερός λυπείται. Ευδοκιμεί τις καί α
πολαμβάνει τής κοινής ΰπολήψεως και *- 
γαπαται ύπό τών συμπολιτών καί φίλων 
διά τήν παιδείαν, τόν ευπροσήγορον καί 
γλυκΰν τρόττον ; Ταϋτα λυ7Π>ΰσι, ταϋτα πε- 
ριπείρουσι τήν ψυχήν αύτοΰ, ταϋτα βασα-



νίζουσιν «ώτόν>» Ταδτ* πάντα, λέγει 6 Μ.
Βασίλειος, πλιιγάς χ«ώ τρβύματαμέσην «ύ-1 
tov -nlnrevm τΑν χαρδίαν (αύτόθι). λ) f t · - 1 
νερός καθόλου μέν λυπεΐτόα έπί τβΛς τών |  
άλλων εύπραγίαις, τά βέλη 8|ΐ»ς αύτοΰ I 
Ϋ*ρμαχ*ρ«*τ»ρα πίπτουσιν έπί τών Ιχανών 1 
χαί άγβθών άνδρών. I

*Α»1 τ* η μ νά  «άντ* «tixtljvwu φθόνον. I 
*λ««ν τό λ(*ν «ι»ν*τ4ν trr* t« lf ίονβν. 1' ι\ 1
’ΐ,λλά  τίνος Ιν**» λυπάται 6 φθονβράς; 

Μή διότι βέλη αύτός νά Ιχ*  τά του πλη- I 
βίαν άγαθά; Πολλοϋ γ» χαί δ& Λυπεϊται 
ούχί διότι θέλη χαί έπιθυμε* τά τοϋ πλη
σίον, άλλ’ άπλώς έπιθυμΛ ίνα οί άλλοι 
στερηθώσι τά ά/αθά. ’Εν τούτψ συνίστάται 
τοϋ φθόνου τό παράδοξον καί άλλόκοτον. 
Πάντα τάλλα πάθη σκοποΰσι τί» έαυτών 
συμφέρον, είσίν ίδιοτελίΓ 6 μέθυσος λ . χ . 
■κίνει ϊνα εύχαρισττ^ τό “πάθος του, ϊνα γε- 
μίσϊ) τήν κοιλίαν του καί ήδονής άφάτου 
πληροΰται* 6 φιλάργυρος έπιθυμών και όρε- 
γόμενος τοϋ πλούτου αύξάν*ι τήν περιου- 
βίαν καί δια τοϋτο χαίρει χαί άγάλλεται. 
‘Ο φιλόδοξος ύπερηφανεύεται καί γαυρι& 
όταν άττολαύσ»] τοΰ ποθουμένου* άλλ ό 
φθόνος ούκ ϊστιν ίδιοτελής, ού σχοπεΤ τό 
έαυτοΰ. β Φθόνος ούχ οίδε προτιμάν τό συμ- 
•φέρον» λέγει 6 θεοφάντωρ Βασίλειος* ό 
φθόνος χαίρει έπί τϊ> δυσπραγία τοϋ πλη
σίον* δταν βλέπΐ) τόν πλησίον δυστυχοϋντα, 
πεινώντα, λιμώττοντα, χαίρει καί άγάλ- 
λεται. «Ουτος δρος μίσους, λέγει δ αύτός 
»θ*Ιος άνήρ, άθλιον ίδεΐν έχ μακαρίου τόν 
ΐ)βασκαινόμενον, ελεεινόν γενέσθαι τόν ζη- 
βλωτόν (όμιλ. περί φθον. τομ. 2 . αύτοθ.). 
»Καθάπερ γάρ χοίρος, λέγει 6 θΛΟς Χρυ- 
«σόστομος, βορβόρω καί δαίμονες βλάβ$ τ?ί 
«ήμετέρα* οδτω χαί ούτος (6 φθονερός) 
«τοΐς τοΰ πλησίον χαίρει κακοΐς, χάν γέ- 
«νηταί τι άηδές, τότε αναπαύεται χαί ά- 
»ναπνι*, τάς άλλοτρίας συμφοράς οικείας 
νεύθυμίας Ηγούμενος καί οίχάα χαχά τά 
»τών άλλων άγαθά* χαί ού σχοπεΖ τί άν 
»αύτ& γένοιτο ήδύ, άλλά τί τψ πλησίον 
«λυπηρό/ (όμιλ. μά, είς Ματθ. σ. 4 4 0 . (. 
υπρβλ, 4 4 1 . Α. ίχδ. M outfaucor). Δι- 
«χαίως 6 θείος ουτος πατίιρ άποκαλεϊ τόν 
«φθόνον μανίαν. «Μανία γάρ περιφανή 
«φθόνφ τοίς τοΰ πλησίον δάχνεσθαι χαλοΚς* 
»τοϋτο γάρ μαινομένων έστί καί λυσσώντων

-ίχυνών»* 6 δΙ ϊωχράτης ίλεγε τους φ6«. 
νιρονς διά τοΰτο ιίλιθίοΜς? «τοϋτο δέ f f  
δρί μέν φοονίμφ ού* h  σ υ χ ν ό ν  τ** *  
λιθίους δέ δή πάσχειν αύτό » (’Απομ, Ηεν. Γ', 
9 , 8.) 'Α λλ' & φθόνος ού περιορίζει τά β&η 
Εναντίον τών ξένων καί άλλοτρίων αύτοΰ’ 
αύτός ο6 δι«χρίν«ι ούτε συγγένειαν ούδέ φι
λίαν* αύτός ^ίπτη τά βέλη χαί φθονεί τοΰς 
πληΜΟτάτους, τούς συγγενείς, τούς αδελ
φούς. Ού φθονεί οΟτε τόν ϊκύθην $ βάρβα
ρον, ο6τ» τόν άλλογ»νη χαί άλλότριον, άλλά 

I τόν συμπολίτην,τόν φίλον, τόν οίκτον. «04- 
βχΐ τψ Αΐγ^πτ^ϊ, βασχαίν» 4 Ζ*ώθης,λέγιι 
»6 Μέγας Βασίλειος,‘άλλά τφ όμοεθνεΐ 2κα· 
»στοςΓ χαί έν τφ όμβεθνίΙμένifpi ούτ«Λς άγνο· 
κουμένοις φθάνεΐ,άλλά τοίς συνηθες̂ άτοις* χαί 

I .«τΰν συνήθων τοΐς γείτοσι χαί όμοτέχνοις χαί 
I »τ«Λς άλλως οίχείοκ* κάν τούτοις πάλιν, ή- 
I ολικιωτακ χαί συγγενέσι χαί άδελφΛς(ό|"λ.
Ι »περί φθόνου οτύτόθ.). Τοΐς οίχείοκ πολιμΑ 
I οκαλοΐς, λέγει χαί 6 Χρυσόστομος, χ«1 {*«λ- 
I βλον άν ϊλοιτο μυρία πάσχειν δεινά 6 β*· 
I »σκαίνων ̂  τόν πλησίον ΐδεϊν εύδοκιμοϋντα.» 
I (Αόγ. δ’ είς τόν πτωχ. Αάζαρ. σ. 756, Β. 
I G. καί έξ.) Λια τοϋτο χαί ό ϊωκράτης Ιλε· 
I γεν &η 6 φθόνος ούχ Ιση λύπη έπί ταΤς εύ- 
I τυχίαις τών έχθρών % ταϊς άτυχίακ τ&ν φί· 
I λων, άλλά λύπη έπί τοΛς τών φίλων εύ· 
I πραξίαις (’Απομ. Εεν. Γ '. 9, 8). Καί ί  λύ- 
I πη αυτη προέρχεται μάλιστα έχ της τών 4* 
I μοτέχνων εύδοχιμ^σεως’ διό τό χεραμεύς χε· 
I ραμεΤ κοτέει χαί τέχτονι τέχτων, Ιλεγον xel 
I οΐ άρχβΛοι, Καί ού φθονοϋμεν τούς τεθνεώτβς 
* άλλά τούς ζώντάς. Τίς γάρ ούχ οϊδε, λέγει 

»ό Δημοσθένης, δτι τοΐς μέν ζώσι πδσι υΐΛ- 
»στί τις  ̂ πλείων ?1 έλάττων φθόνος, τούς 
τεθνεώτας δ’ ούδέ τών έχθρών ούδείς £τι μι-
»σεΐ ·,ο (Περί Στεφ. σ. 315).' I

Β'.

‘θ  φθόνος διχαίως άποχαλιίταί δ̂ης ά* 
δηφάγος. ΙΙαί έν τΛς στ/θεσι τοϋ φθονεροί» 
κρύπτεται όλόχληρος $ν&. ‘Ο φθόνος έστί ή 
έπταχέφαλος τών ποιητών δδρα, μΛλλον δέ 
έστι χώρον έπταχεφάλου &δρας* ώς έκείντι 
χοπτομένη τάς χεφαλάς έγέννα άλλος, βδ* 
τως 6 φθόνος άναφύει διαφόρους χαχίας· 
δυνατεϊ νά χαταστρέψιρ χαί είς πανωλεθρία

νά φέρνί τόν φθονβύμενον αναφανδόν καί φα- 
^$ρά; ύ7»δύεται ττ;ν διαβολτ,ν, ττ,ν συκο
φαντίαν, τό ψεϋδος, την απάτην, ττ,ν ΰπό- 
κρισιν καί παν τών κακών τό πλήθος και τέ
λος καταφεύγει είς ".ον .Οόνον. ’Απόδειςις 
τούτων έστωιαν τά  έξης παραδείγματα εκ 
τε της Ιεράς καί κοσμικής ιστορίας.

’ Επισπάσας ό Διάβολος τό τρίτον τών 
αγγέλων διά τ^ς κατά τοΰ Θεοΰ αποστα
σίας διαβουλεύεται νά συνεπισύρν; και την 
έπί γης εικόνα τοΰ ύψίστου, τόν άνθρωπον. 
Πρός τοΰτο λαμβάνει την μορφήν οφεως. ’ΐδοΰ 
η ύπόκρισις. Δελεάζει τόν άνθρωπον είς τήν 
κατά τοϋ Θεοΰ αποστασίαν διά τής ύποσχέ- 
σεως, δτι γενησεται δμοιος τω ‘ϊψίστω, έάν 
φάγχι έχ τοϋ ξύλου τής Γνιόσεως. ’ΐ5οΰ ή 
απάτη, ‘θ  Θεός, λέγει, τί, γυναικί, φθόνων 
άπηγόρευσε τήν έκ τοΰ ξύλου βρώσιν, ίνα μή 
γένησθε όμοιοι αύτώ. « II δει γάρ ό Θεός, οτι 
έν νί άν ημέρα φάγησθε άπ’ αύτοΰ, διανοι- 
y θήσονται υμών οί οφθαλμοί καί εσεσθε ως 
Θεοί (Γεν. γ  , 5). ’ΐδοΰ ή συκοφαντία. Κα- 
τορθώσας δ,τι έβούλετο κατέστησε τόν άν- 
θοωπον έλεεινόν καί άξιοδάκρυτον, εικόνα τοΰ 
όποιου φέρομεν τά νΰν οί απόγονοι τοΰ Λ- 
δάυ.. ’ΐδοϋ ό φθόνος. «Φθάνω, λοιπόν Διαβό
λου, κατά τόν Σολομώντα, είσηλθεν ό θάνα
τος είς τόν Κόσμον.»

‘θ  Κάϊν φθον/(σας τόν αδελφόν αύτοΰ 
"Αβελ καί μή δυνάμενος άλλως νά β).άψη1 
τόν φθονούμενον καταφεύγει εις τόν φό'Λν. 
‘Οποίον θέαμα λυπηρόν καί σπαραξικάρδιον 
παρέστη τώ  Αδάμ ! Αισθάνεται, βλέπει τ  
άποτελέσματα τοϋ θανάτου, άλλά θανάτου 
oOyl φυσικοϋ, ούχί ύπό θηρίων προΐενηδεντος 
άλλά θανάτου ύπό χειρών άδελφοΰ! ΙΙιτε  
«δ,τι 6 διάβολο;, κατά τόν Χρυσόστομον, ώ- 
«δινεν ίδεΐν, υιόν πρό πατρός τελευτώντα 
»καί άδελφόν άδελφόν άναιροΰντα καί άω
ρον καί βίαιον σφαγήν, καί είδε καί άπή- 
λαυσεν» (Χρυσ. όμιλ. ζ ; είς τήν πρός Ρωμ. 
έπιστ.). Δικαίως άρα ό ’Απόστολος συνήψε 
τόν φθόνον τω  φόνω α Μεστοί, λέγει περί τών 
dεθνικών φθόνου, φόνου» (Ρωμ. ά, 29).

ΙΙαραστ/ίσατε, ώ άναγνώσται, έν ΰμΐν αύ- 
τοϊς’ φαντάσθητε διά τής φαντασίας υμών 
νέον ώραιότατον, άγαθώτατον, άθωότατον, 
άγγελον . ούτως είπεΐν επίγειον. ^Αγγελον 
διά τήν ωραιότητα, άγγελον διά τήν άρετήν 
καί τόν πρός Θεόν φόβον. Τίς δέν σκιρτά 
βλέπων τοιαύτην εικόνα; Τίς ούχ έπιθυμέϊ,

τ ί ς  ούκ ε ύ χ ε τ α ι  τ ή ν  ε υ τ υ χ ία ν  χ .χί εΰδα ΐ |/ .ο -  

ν!αν το ιοϋτου  α γ γ έ λ ο υ  ; Κ α ί  δ μ ω ς  φ α ν τ ά -  

σΟητε τοΰτον  κ λ α ιο ν τ α ,  ό ίυρόμ ενον , ίκ ετεύ ο ν -  

τ α ,  ϊνα  φεισΟώσι τ ή ;  ζ ω ή ;  α ύ το ΰ  ! Τίνε; οί 

ούτω ς  Ικετεύομενοι κ α ί  π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι ; ε χ 

θροί κ α ί  π ο λ έ μ ι ο ι ; ο ύ χ ί ,  ά λ λ  α δ ε λ φ ο ί ,  υίοί 
το ΰ  ’ία κ ώ β .  Ε ΐ ;  μ ά τ η ν  ό π ά γ κ α λ ο ς  Ιωσήφ 
ικ ετεύ ε ι '  α ύτο ί μ α κ ιό θ εν  ί^ ό ν τε ;  έβου λεύ οντο  

τ ή ν  ά π ιό λ ε ια ν  τού  ά δελφ οΰ . « ιδού  ό ένυ- 

» π ν .α σ τ ή ;  εκείνο ; έ ρ χ ε τα ι .  Λ -jv ούν δ ε ύ τ ε ,  

» ά π ο κ τε ίν ιο α εν  αύτόν  κ α ί ίί·1ι·>·).ζν αύτ>ν ε ϊ;i i > ι
»ενα τών λά/.χ-ίον καί εροΰαεν* Or.p'/jv iv^rtr 
»ρον κατέφχγεν αύτόν* /-αί όψόαεΟα, τί έττα· 
τ>τά ενύπνια αύτοΰ» (Γεν. λζ', 19). Οί ά- 
δε>φοι ού κινούνται εις δάκρυα, ού [Λετα- 
νοοΰαιν, άλλ έαΐΛενου ι̂ν είς τν,ν βουλτ,ν αυ
τών* καί ού φονεύουσι ρ.έν αύτόν, ού τα όά- 
κρυα καί οί κλαυθμοί καί αί ίκε^ίαι ήΟελον 
συγκιν/^ει καί τά Οτ,ρία, άλλά ρίπτου^ιν εις 
λάκκον καί παραδίδου^ι ζώντα εις 0/(ρίον, 
οπερ ού σπαράσσει αύΟο>ρεί, ού φονεύει τό 
θήραμα άαέ^οίς, άλλά βατανιζε: πολλάς ν  
[λέρας τόν ταλαίπιορον άνθρωπον *καί διά δει
νών σπαραγμών σπαράσσει καί άφαν^ει τό 
θ’/οαΆα. Κίς θτπίον τοιοΰτον ρίπτουν τόν4 » k *
Ιω^'/ιφ, είς ττ,ν πείναν! ς() φθόνος κινεί τόν 

άνθρωπον είς τόν φόνον.

Κ. ΝΕΣΤΟΡΙΑΙΙΪ.

('Ίίπεται συνέχεια)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣ Σ.4ΡΛΝ
(Συνέχεια καί τέλος).

Έχιστο-Ιη τρίτη .

Τέλος ούδεν έλλείπει πλέον άπό τής αι
σχύνης μου, καί διατ^λώ τοσοΰτον ταπεινός, 
δσον σΰ ήθέλησας. ’ΐδού λοιπόν είς τί κατέ
ληξαν ή πεισμονή σου, αί μάχαι σου, αί ά- 
ποφάσεις μο-j, ή εύστάθειά μου ! "Ηθελσ/ δ ’ 
ηττον έξευτελισθή, έάν Ϋίττονα είχον άντί- 
στασιν. Τίς έ γ ώ ! 'Ηράσθην ώ; νεανίας; 
έγώ διήλθον ώρας δύο πρό τών γονάτων 
παιδίου ·, έγώ έχυσα έπί τών χειρών αύτοΰ
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χείμαρρους δακρύων; έγώ ήνέχθην ώστε αδ- 
τη νά μέ παρηγορήσν;, **1 νά [/.έ οίκτείρτρ, 
νά σπογγίσει τά  άμαυρωθέντα υπό τοΰ γήρα- 
-to; δμματάμου; έγώ £μαθον παρ’ αύτή; 
μαθήματα φρονήσεως, γενναιότατος ; έγώ ού
τως ώφελήθην έ» τής μακρδς πείρας μου, 
καί έκ τών θλιβερών σκέψεων μου! Ποσάκις 
ήρυθρίασα, διότι έγενόμην εικοσαετές, έν ω 
ήμην πεντηκοντούτης! Φεΰ! λοιπόν Ιζησα 
μόνον, ϊνα ατιμάσω έμαυτόν ! ’Εάν τουλάχι
στον αληθής μετάνοια μ ’ έπανέφερεν εις αι
σθήματα έντιμώτερα! ’Α λλ’ δχι* έγώ τέρπο- 
μαι παρά τήν βούλησίν μου, είς δσα σΰ μ 
εμπνέεις, είς όσην μανίαν μέ βυθίζεις, εις δ- 
αην ταπείνωσιν μέ ρίπτεις. *Οταν φαντασθώ 
έααυτόν έν τοιαύτ/j ηλικία γονυπετή ένώ- 
<?:ιόν σου, ολόκληρος ή καρδία μου έξεγείρε- 
ται καί παροργίζεται* πλήν έπιλανθάνεται 
έαυτής και άποπλανάται εις δσας εύφροσύ- 
νας έκ τούτου ήσθάνθη. Ο ϊμοι! τότε ούδα- 
μώς έβλεπον έμαυτόν, ούδένα άλλον έβλε- 
τ.ον ίι σέ κόρη άξιολάτρευτος" τά θέλγητρά 
σου, τά αίσθήματά σου, οί λόγοι σου, έπλή- 
ρουν, άπετέλουν άπασαν τ/ιν ΰπαρξίν μου. 
έγινόμην νέος έκ τής νεότητός σου, Ιμφρων 
έκ τής φρονήσεως σου, ένάρετος έκ της αρε
τής σου. U δύναμην νά περιφρονΛσω έκεΐνον, 
ftv συ κατεδέχεσο νά άποκαλής φίλον σου; 
Φεΰ! ή πατρική εκείνη φιλοστοργία, ήν ά- 
ττήτεις παρ’ έμοΰ |ί£τά φωνής τοσοΰτον περι
παθούς, τό ό'νομα έκεΐνο θυγατρός, δι’ ού ή
θελες νά σέ αποκαλώ, μέ ήνάγκαζον παρευ- 
θΰς νά συνέρχωμαι είς έμαυτόν* τά τοσοΰτον 
μειλίχια επη σου, αί τοσοΰτον άγναί έκεΐναι 
Οωπεΐαί σου, μ έμάγευον καί [χέ κατεσπά- 
ραττον καί δάκρυα έρωτος καί λύπης κατέρ- 
ρεον έπί τών παρειών μου. ’ίίσθάνθην δτι ή- 
μην εύτυχής μόνον έκ τής άθλιότητός μου, 
καί δτι έάν ήμην έτι μάλλον άξιος τής άρε- 
σκείας σου, δέν ήθελες μέ μεταχειρισθή το- 
σούτον καλώς.

’ Αδιάφορον έν τούτοις. Ηδυνάμην νά φί- 
&ω συμπάθειαν είς τ^ν καρδίαν σου. ‘θ  οί
κτος τήν αποκλείει είς τόν έρωτα, τό γινώ- 
σκω' άλλά τό; οίκτον έγώ θεωρώ πεοιέχον- 
τα ολα τά ερωτικά θέλγητρα. Π ώ ς! είοον 
τους ωραίους οφθαλμούς σου Ογραινομένους δι’ 
έμέ* ήσΟάνΟην έπί τάς παρειάς μου καταπί- 
πτον £ν τών δακρύων σου ! *Ω ! ή σταγών 
έκείνη, οϊον πυρπολισμόν καταστρεπτικόν 
μοι έπήνεγκε ! καί ήδη νά μή διατελώ έγώ

6 ευτυχέστατος τών ανθρώπων! "Αχ ! Οπερ* 
ευτυχώ, vat, πέραν τής μάλλον αγέρωχου 
προσδοκίας μου t

Nat, είθε a t δύο έκεΐναι ώραι νά έπανέρ* 
χωνται, είθε νά πληρώσωσι δια τής επι
στροφής ή τής άναμνήσεώς των, τόν έπίλοι· 
πον βίον μου. *Αχ ! ό βίος ούτος τ ί άλλο 
ποτέ δμοιον 2σ χε πρός δ,τι γ,σθάνθην κατ’ ε
κείνην τήν θέσιν. ’Εταπεινούμην, διετέλουν 
αναίσθητος, ήμην γελοίος, άλλ’ ήμην εύτυ
χής, και άπήλαυσα κατά τάς στιγμάς έκεί- 
νας περισσοτέρων τέρψεων, ή δσας ποτέ 
έσχον καθ’ ολην τήν διάρκειαν τλς ύπάρ- 
ξεώς μου. Nat, Σάρα, ναί, θελξικάρδιος 
Σάρα, πασαν μεταμέλειαν, πασαν αισχύνην 
άπώλεσα* παραβαίνω τά  καθήκοντά μου 
καί μόλις αισθάνομαι τό κατακάΐόν με 
πΰρ* τοΰ κόσμου τήν κατακραυγήν δύναμαι 
νά άνέχωμαι, διατελών δέσμιός σου. Καί τί 
μ’ ένδιαφέρει πώς έγώ ένδέχεται νά φανώ 
πρός τούς άλλους ·, εχω διά σέ καρδίαν νεα
νικήν, καί τοΰτο μ’ αρκεί, ‘θ  χειμών μάτ/jv 
καλύπτει τ>,ν Αίτναν έκ τών παγετών του, 
τά  στέρνα αύτής ούχ ήττον πυρπολοΰνται.

Έ χιστοΑ ι\ τετάρζη.

Π ώ ς! σέ έγώ έφοβούμην ! σέ έγώ ή- 
σχυνόμην ν’ αγαπήσω ! ΤΩ Σάρα ! λατρευ
τή κόρη! ψυχή περικαλλεστέρα τοΰ προ
σώπου σου ! έάν έγώ τοΰ λοιποΰ έγκαυχώ- 
μαι εϊς τι, καυχώμαι δτι εχω καρδίαν 
πλασθεΐσαν, ϊνα αίσθάνηται δλην τήν σήν 
αξίαν. Ναί, άναμφιβόλως ερυθριώ δι’ δσον 
έρωτα είχον διά σέ, άλλ’ έρυθριώ, διότι 
ό ερως αύτός ήτο χαμερπής, υπέρ τό δέον 
άσθενής, αδύνατος υπέρ τό δέον, ήττον άξιος, 
υπέρ τό δέον τοΰ άντικειμένου αύτοΰ. 
ήδη μήνας τά  ίμματά μου καί ή καρδί* 
μου κατατρώγουσι τά κάλλη σου* Ιξ ήδη 
μήνας συ μόνη κατέχεις τόν νοΰν μου, καί 
ζώ μόνον διά σέ* πλήν μόνον άπό χθές £μα- 
θον νά σ’ αγαπώ. ’Εν ω σΰ μοί ώμίλεις 
και ot ούρανόπεμπτοι λόγοι σου έξήρχοντο 
τοϋ στόματός σου, ένόμιζον δτι έ’βλεπον τά 
χαρακτηριστικά σου παραλλάσσοντα, ώς καί 
rfa  ίψιν σου έπίσης, καί τόν τρόπον σου 
και τήν μορφήν σου* άγνοώ όποιον ύπερφυ
σικόν πΰρ διέλαμπεν εις τά δμματά σου* 
ακτίνες φωτός έφαίνοντο δτι σε περιεκύκλουν.

*Αχ, Σάρα ! έάν πραγματικώς σΰ δέν είσαι 
θνητ/;, έάν είσαι ό ουρανόπεμπτος άγ
γελος πρός σωφρονισμόν άποπλανηΟείς, 
είπέ μοι ταΰτα, ’ίσως είναι είσέτι καιρός. 
Μή άφήνγ,ς δ έπί πλέον βεβηλουμένην τήν 
εικόνα σου, Οπό πόθων, τοΰς όποιους άκων 
αισθάνομαι. Οιμοι ! έάν άπατώμαι ώς πρός 
τάς εύχάς μου, ώς πρός τάς παραφοράς μου 
και τάς τολμηράς λατρείας μου, θεράπευ- 
σόν με άπό πλάνης, ήτις σέ προσβάλλει, 
καί δίδαξόν |.»ε τίνι τρόπω πρέπει νά σε 
λατρεύω.

Σΰ όλοσχερίΤ,ς, Σάρα, μέ καθυπεδούλιοσας* 
καί έάν μ ’ άφήν/ις νά ένηδύνομαι είς τήν μα
νίαν μου, μέ αναγκάζεις όμως σκληρώς καί 
νά τήν συναισθάνωμαι. Παραβάλλων τήν δια
γωγήν σου τρός τήν ίδικήν μου, ανευρίσκω 
είς νεάνιδα άνδρα σοφόν, καί συναισθάνο
μαι έμαυτόν παλίμπαιδα. ‘ΐΐ πραότος σου, 
ή τοσοΰτον αξιοπρεπής, μοί εδειξε παν ό,τι 
δεν ήθελε μοί καταδείξει υποδοχή αύστη- 
ροτέρα* ή πραότης σου μοί έπροξένησεν αί- 
σ/ύνην μεγαλειτέραν, τής αισχύνης, ήν αί 
επιπλήξεις σου ήθελον μοί προξενήσει, καί ό 
ολίγον σοβαρότερος τόνος, 8ν χθές μετεχει- 
ρίσθης πρός έμέ συνδιαλεγομένη, μοί κατ- 
έδειξε προφανώς ότι δέν έπρεπε νά σέ έκ- 
θέσιο, όπως δίς μοί έπαναλάβτ,ς τά αύτά. 
Σέ εννοώ, Σάρα* καί έλπίζ(·) νά σοί αποδεί
ξω πρός τούτοις δτι, άν δέν ήμαι άξιος νά 
άρέσκω πρός σέ, διά τοΰ έρωτός μου, είμαι 
όμως άξιος τούτου, διά τά αισθήματα, όσα 
τόν έρωτα συνωδεύουν! *11 άποπλάντ,σίς
μου θέλει είσθαι τοσοΰτον σύντομος, όσον 
υπήρξε μεγάλη* τοΰτο σΰ μοί άπέάειςας, 
τοΰτο άρκεϊ* θ’ απαλλαγώ παντί σθένει, 
Ισο βεβαία’ όσον δέ και άν παραφρονώ, έάν 
προέβλεπον δλην τήν εκτασιν τούτου, ούόέ- 
π  ιτε ήθελον επιχειρήσει τό πρώτον βήμα. 
’Εν ω δ ’ επρεπε \ά  μέ κατακρίν-Λ,ς, σΰ τότε 
μόνον συμβουλάς μοί εδωκας, καί ηύχαρι- 
στήθης βλέπουσά με οΰτως αδύνατον, έν ώ 
ήμην έγκ).ηματίας. “Ο,τι δέ σΰ τότε Λέν 
μοί είπας τοΰτο γινώσκω ήδη νά τό λέ
γω είς έμέ αύτόν* έγώ ήξεύρω νά αποκαλώ 
ττ,ν πρός σέ διαταγήν μου, όπως σΰ δέν τ b  
άπεκάλεσας* καί άν έξετράπην είς χαμέρ
πειαν τινα, χωρίς αύττ,ν νά γνωρίζω, θέ- 
λω σοί άποδείξει ότι χαμερπή καρ
δίαν δέν εχω. Αναμφιβόλως ή ηλικία μου 
μάλλον ή έδική σου μέ κατέστησεν ένοχον.

‘11 πρός έμέ αύτόν ττεριφρόνησίς μου, μ ' ε μ 
ποδίζει νά ίδω άπασαν τήν άγένειαν τής έ- 
πιχειρήσεοίς μου. Τριάκοντα έτη άδιαφοριας,
ούίέν αλλο υ/.·; έδείκνυον, ή τήν αισχύνην 

• 1 . « « *|/Λυ, και ιλο: απ*κ:υτ:τον τους κινουνου; ccu.
! οΐους κ ^ ΰ ν ο υ ς ! 'Γοιούτου; ή κ^ννίο-

ςία ΐλου δέν »αο: νά ύττο&εοω’
·■' \ττοτε ioavTaCoy r.v δυνατόν νά τταγί-

δα κατά τής άΟ(»>ότΛτο;, κα: αν συ ίσο r  τ- 
τον ένά:ετοΓ, Οά Υ/λτ,ν διαοΟα^ευ; τ:αρά 
τταοά ττά^αν roo'oo/.iav.

■ »  * Νr£i ϋάρα! τι άρχτη σου έκτίΟεται εί; Οοκι- 
(χασίαν λίαν έττικίνδυνον καί τά θέλγητρα 
σου δύναντοα νά έκλέιωσιν άλλον τ».νά κα- 
λείτερον. ’Α λλά τό καΟίκόν [χου ουτε άτ:α 
τν;ς άρεττ,ςσου, ουτε άττο τών θέλγητρων σου 
έΐαοτάται’ ή otovr, του καθήκοντος ;xoi όιχι- 
λεΐ, καί Οέλο> τό άκολουΟν^ει. Ι'-ϊΟε αΰονία 
λν,Οτ, νά κρύψ/, άττό σου τάς ττλάναςαου! 
ΚϊΟε νά τάς λ^σαονγ'σω καί έγώ ό ίδιος. Αλ'λ 
ο / ι ,  τό συναισθάνομαι, πλάνας Οελω ε /^ ι 
έο’ όρου ζωής, καί τό βέλος έαττ/ίγεται 
Ούτερον, κα1)’ όσαν ^ροστταΟώ ^ά τό άηοσττά- 
σω. ’Εττέ-ροιτο νά κατακαίω;Λαι μέχρι τοΰ 
τελευταίου στεναγμού ατ:ό τ:υρός, 'ό  όττοΐον 
ούύ'έν δύναταί νά σβέστ:, καί άττό τοΰ όττοιου 
τνασα ήμερα άφαιρεΓ ένα βαθμόν έλττίδο;, 
ττροσΟέτουσα ένα άλλον τ:αραοροαύνγ(ς. ΐόου 
τ ί τταρ’ εμού δέν έ^αρταται’ άλλά τό άκ^- 
λουΟον, -άρα, τ:αρ έμοί κεϊται. Χοΐ δίόω 
τόν λόγον μου, ουδέποτε αυτόν άποψε’ίσας, 
οτι? έο’ όσον ζώ, δέν θέλω σοί άναοέρει πλέον 
τό γελοΐον καί δύστηνον τοΰτο Trafeoc, τό ό
ποιον ν,δυνάμτ,ν ϊσως ν άττοττνίςω γεννώμενον, 
άλλά τό όποιον δέν δύναμαι πλέον \ά  κα- 
ταστ-ίλω . Οταν λέγω  ότι δέν Οά σοί όμι- 
λ ’/,σω περί αύτοΰ, εννοώ ότι οΰόεν έν έ|χοΙ 
θέλει σοί ειπει οτι οφείλω ν άποσπασΟώ. J1-- 
π ιβάλλω  είς τούς οφθαλμούς μου τήν αυτήν 
wrfa, οϊαν καί εις τό στόμα μου άλλα δέον 
νά εμποδιστή καί σύ τούς ϊόικούς σου να μή 
έρχωνται τού λοιπού, όπως μοι άποσ-.ώσι τύ 
θλιβερόν τοΰτο άπόρρτ;τον. £ γώ  άνθίστίχρ.αι 
είς τά  πάντα, παοεκτός μόνον τών βλεμ;χά- 
των σου“ γινιόσκεις δε καλλιστα πόσον σο; 
είναι εύκο).ον νά μέ καταστήσεις επίορκον, 
(ϊίοίααβος τοσοΰτον ασφαλής άιά σέ και το- 
σούτον ατιμωτικός δ ι t|xct δύναταί 7*οτβ νά 
εύ/αριστήσϊ; τήν λαμ*ράν σου ψυ/jAv *, Οχι, 
θεία Σάρα, μή ο&βγ,Ιώττ,; τόν ναόν, ένθα συ 
λατρεύεσαι, καί άφες τουλάχιστον άρετην



τινα έν τ/ι χαρδί^ ταύτ^ΐ, άφ ·ίς τα  παντα
ά φ τ ρ α ς . " ; '

Ofirt δύναμαι, οδτε θέλω νά έπαναλαδω
τό δύστηνον άπόρρητον, δπερ μοί έξέφυγε* 
-τώρα πλέον είναι άργά, πρέπει νά διαμέντρ 
έν σοί, καί είναι τοσοΰτον μικρού λόγου άξων 
διά σέ, ώστε μετ’ ού πολύ ήθελε λησμονηθή, 
έάν ή έπανάληψις τούτου δέν άνανεοΰτο ά· 
καταπαύστως. Ο ϊμοι! ήθελον είσθαι λίαν α~ 
ζιος οίκτου έν τί) άθλιότητί μου, έάν ούδεπο- 
τε ήδυνάμην νά εϊπω δτι τήν λυπεΐσαι καί 
ύφείλεις ετι μάλλον νά τήν λυπήσαι, καθ ό
σον ούδέποτε προτίθεσαι νά μέ παρηγορήσεις 
περί αύτής. Θέλεις μέ βλέπει πάντοτε τοωΰ- 
τον, οίος όφείλω νά γμαι, άλλά γνώρισόν με 
πάντοτε τοιοΰτον, οϊος είμί. Τοΰ λοιπού οΰ* 
δεμίαν αφορμήν θέλεις £χει πρός έπίκρισιν 
τών λόγων μου, άλλ’ επίτρεπε τάς έπιστο- 
λάς μου* τοΰτο μόνον παρά σοί) ζητώ. Λεν 
(ΐέλω δέ πλησιάζει είς σέ άλλως, ίι ώς είς 
θεότητα, ενώπιον τής όποίας έπιβαλλεταί 
καταστολή τών παθών. Αί άρεταί σου θέλου- 
σιν αναβάλει το άποτέλεσμα τών θέλγη
τρων σου, ή παρουσία σου θέλει καθαρίσει 
τήν καρδίαν μου, ούδαμώς δέ θέλω φοβηθή 
μή γείνω διαφθορεύς, ούδέν λέγων σοι άπρε· 
πες* θέλω παύσει τοΰ νομίζειν έαυτόν γε- 
λοΐον, όταν ουδέποτε τοιοΰτον θελεις μέ 
ϊδει, *αί θά έπιθυμήσω νά μή νιμαι πλέον 
i’voyo?, όταν τοιοΰτος δέν θέλω δυνηθή νά 
ημα·., είμή μακράν σοϋ.

Τάς έπιστολάς μου επίτρεπε ! Οχι. Δέν 
πρέπει ούδέ κάν νά επιθυμήσω νά σοί γράψω, 
και eh ουδέποτε πρέπει νά μοί έπιτρέψ/,ς 
τοΰτο. ’Εγώ ήΟελον σ’ εκτιμήσει όλιγώτε- 
ρον έάν τάς ήνείχεσο. 2άρα, σοί δίδω το 
ύπλον τοΰτο, ϊνα σοί χρησιμεύσει κατ’ έμοΰ. 
Δύνασαι νά ήσαι ό φύλας τοΰ όλεθρίου μου 
μυστικοΰ, ούχί δέ ή έμπεπιστευμένη αύτό. 
Μοι αρκεί δτι σϋ τό γινώσκεις, περιττόν ή- 
C-ελεν είσθαι διά σέ νά τό άκούσνις έπανα- 
λαμβανόμε\ον. Τοΰ λοιποΰ θέλω σιγήσει' τί 
άλλο περισσότερον ήδυνάμην νά σοί είπω \ 
Ε'ώρισόν με, περιφρόνησόν με τοΰ λοιποΰ, 

έάν ποτε έπανίδτ,ς τόν εραστήν σου είς οίον- 
δήποτε φίλον έκλέξτις. Μ ή δυνάμενος νά μα- 
κρυνθώ άπό σοΰ, σοί δίδω τόν τελευταΐον 
ασπασμόν μου. ‘11 θυσία αυτη ίτο  ή τελευ
ταία, ήτις μοί ΰ-ελείπετο διά εσέ* ητο ή 
μόνη ά'.τχξία τών αρετών σου καί τής καρ-
λ  f  Λ ·  .  ν ι % . · «  μ η  ·

Α Ν Ε Κ Α Ο Τ Ο Ν

ird c Γερουσιαστοϋ  r»V Β ενετίας.

Μ«ί διηγήθη τι;, (γράφει ό Διδερότος), 
χαί εΐναιι νομίζω ό δόκτωρ Γχάττι, τό έξής 
άνέκδοτον.

«Γινοΐσκετε βεβαίως δτι οί Γερουσιασται 
τής Βενετίας είναι ol δυστυχέστεροι δοΰλοι 
τοϋ αξιώματος αύτών* δέν δύνανται νά συν- 
ομιλήσωσι μετά τίνος ζένου έπί ποινή θα
νάτου, έκτός Αν αύτοί έαυτούς καταγγεί- 
λωσι, λέγοντες οτι συνάντησαν, έκ τύχης, 
Γάλλον τινά, "Αγγλον, Γερμανόν, πρός δν 
άπέτειναν μίαν λέξιν. Είναι δέ καθοσιώσεως 
έγκλημα τό νά είσέλθιρ τις αύτών είς τόν 
οίκον ποεσβευτοΰ ζένης αύλής.

d Γερουσιαστής τις ήγάπα γυναίκα της 
τάςεώς του, παρά τής όποίας άντηγαπατο. 
Κατά πάσαν έσπέραν, περί τό μεσονύκτιον, 
έςήρχετο τυλιγμένος εΐς τόν μανδύαν του, 
μόνος, άνευ υπηρέτου, καί μετεβαινεν εις 
τόν οίκόν της, δπως διέλθϊ) μετ αύτης 
μίαν ·?1 δύο ώρας. Επρεπεν, οπως φθαστι 
είς τόν οίκον τη ; φίλης του, νά κάμει με- 
γάλην περιστροφήν ·?| νά διέλθνι διά τοΰ 
μεγάρου τοΰ πρεσβευτοΰ τή; Γαλλίας" ό 
£ρω; δέν παρατηρεί τοΰ; κινδύνους, ό δ εύ- 
τυχής £ρως λογαριάζει τάς ά~ολλ»μένας 
στιγμάς. ‘θ  ήμέτερος εραστής δέν έδίστασε 
νά προτιμήσει τόν συντομώτερον δρόμον* 
διήλθε πολλάκι; τό μέγαρον τοΰ πρεσβευ
τοΰ τή; Γαλλίας" τέλος παρετηρήθη, κατ- 
ηγγέλθη καί συνελήφθη. Εριοτδται' δια 
μια; λέξεως ήδύνατο, καταστρέφων τήν ΰ- 
πόληψιν καί έκτιθείς είς κίνδυνον τήν ζωήν 
έκείνη;, τ/ιν οποίαν ήγάπα, νά διασώσει 
τήν έδικήν του* έσιώπησε καί άπεκεφαλι·

ύια; υιου. A. 1. ΟΛΊΓΛΙΠΙΟΧ.

ΕΠ. ΣΧ1ΝΑΪ.

ΕΙΔΥΛΛΙΑ GESSNER

ΜΥΡΤΙΑΟΣ καί ΘΥΡΣΙΣ

Ό  Μυρτίλος κατηυΟύνΟη δροσεράν τινα 
νύκτα, έττι λοφίσκου υπερκει^ένου τ*?.; ττε- 
διάδος. Ξηροί κλάδοι άττετέλουν ζωτ,ρον 
πυρ, πλησίον τού οποίου ό βοσκός [aovoc, 
εξαπλωμένος έπί τ*?(ς χλόης, διετρεχε διά 
τών πλανωμένων βλε[Λ[χάτων του τόν ου
ρανόν πεποικιλμένον άτ:ό τά άστρα, καί 
τ*ίιν εξοχήν φωτιζόμενων υπό τί,ς αζίν,χ;. 
Αίφνης, ταραχθείς ενεκεν ελαφρού θορύβου 
τόν όποιον νίκουεν εΐς τό σκότος, εστρεψεν 
όπισθεν του* ητον ό θύρσις. —  Καλώς ί,λ- 
θες, τω λέγει ό ΛΙυρτίλος* κάδτ^ε πλησίον 
τοϋ πυρός. Ποία συγκυρία σέ φέρει εδώ ένω 
τό παν κοιμαται είς την χώραν ;

Θύρσις.—  ΐδού σε, Μυρτίλε ! καληεσπέ- 
ρα. Εάν έπίστευον ότι Οά σέ ειίρω εδώ, δεν 
ηΟελον διστάσει τόσον ν* ακολουθήσω την 
λάμψιν της φλογός ταύτης, ητις τόσον 
ζωηρά 7,άαπει έν τώ μέσω τ*?(ς έπι της 
πεδιάδος έπικεχυμενης σκοτίας. ^Ακουσον, 
Μυρτίλε’ τώρα οτε η άμυδρά λάμψις της 
σελήνής καί ή μ,οναξία της νυκτός αας προσ- 
καλοΰσιν είς σοβαρά άσματα, άκουσον τί 
έχω νά σοί προτείνω. Θά σοί χαρίσω μίαν 
ώραίαν λυχνίαν έξ ά ρ ^ .ο υ , εΐργασμένην 
τεχνιχ.ώς ύπό τοΰ πατρός μου“ παριστα ενα 
οφιν μέ πτερά καί μέ πόδας" ανοίγει £ν 
στόμα ευρύ, εντός τού όποιου καίεται μικρά 
θρυαλλίς. Τά ζώον ύποδιπλοΐ υψηλά Try 
ούράν του, ■ ινα σχηματίσνι λαβήν εύχερ*?(. 
Θά σοί κάμω αύτό δώρον, έάν θέλνις νά μοΰ 
ψάλλτις την Ιστορίαν τοΰ Δάφνιδος καί της 
Χλόης.

Μυρτίλος. —  ’Επιθυμώ πολύ νά σοΰ 
ψάλλω την ιστορίαν τοΰ Αάφνιδος και της 
Χλόης, άφοΰ ή νύξ μας προσκαλεΐ είς σο
βαρά άσματ^. ΐδού ξηροί, κλάδοι πρόσεχα 
νά μή σβύσν) τό πυρ, ενόσω έγώ θά ψάλλω.

α Κοιλώματα τών βράχ ων, έπαναλάβετε 
τούς γοερούς στόνους μου, άντηχησατε μα
κράν, ώ πένθιμα άσματά μου, είς τά δάση 
καί έπί τ*?,ς παοαλία:

»CII σεληνη έφώτιζεν ήσύχως τον 6οίΓον:α.L > ι  ̂ '
H Χλόη, μόνη επί της όχθης περιέμενεν 

ανυπομονώ; εν πλοιάριον, εντός τοΰ οποίου ό 
Λάφνις εμελλε νά διελΟη τόν πονα*ι·:ν. ΙΙ >·( I
cov άργοπορεΐ ό αγαπητός μου ! έλεγε καί 
ή αηδών έσιγα ίνα άκροασΟη τάς άπη/ησης 
τοΰ πάθους τ*/;;. Πόσον άζ'Όποζζϊ! Αλλάf ι ♦ »
• • • • ά ς  άκροασΟώ'λεν · · --άκούω Οό:υβον* i %

(οσάν νά προσκρούωσι κύματα irri "λοΐου. 
έρχεσαι; ΐΝαί» · · · ()χ·^ δεν είναι. Κ.ύ“ 

ματα θορυβώδη, Οελετε ακόμη νά μέ ά π -  
τά τε ; ΛΙη παίζετε με τήν ζωηράν ά-^υπο 
μονησίαν μιας βοσκοπούί.α; τετοωωνης.'Χ t  ̂ ^
Ποΰ είσαι τωρα αγαπητέ αου έραστά ; cO
y t  ^  \ ·  Ν  ·  < 1 % .  Νεο(ος ο εν εΟανεισε πτεν>"'ας ει: του; ποοας
* / Ν 1 1σου; Διέρχεσαι ήόη τό δάσος όπως φΟάσ/,ς 

την όχθην ; *Λ ! ϊΆΌε οί σπεύδαντες πόδε; 
σου νά μή άπα'/τήσωσιν ούδεαίαν α/.ανίαν !

* f „  \ \  - s t  .  ι*λίζ ουοεις οοις να μη πληγο>σ^ τας πτέρ
νας σου! Πότνια θεά, τής όποίας τά β*λη 
πο>ποτε δέν άπέλειψαν τοΰ σκοπαΰ των, 
Σελήνη ή νΑρτεμις, διάχυσον έπί τών βημά
των του τήν γλυκειάν σου λάμψιν ! νΩ ! 
όταν έξέλθνι τοΰ πλοιαρίου, μέ ποίαν ζέσιν 
Οά τόν σφίγγξίο είς τάς άγκάλας μ.ου ; 
Αλλ αύτήν τήν φοράν βεβαίως, ώ κύμ,ατα ! 

βεβαίως, αυτήν τήν οοοάν δέν ;/.έ άπαπάτε! 
Βρέμετε ελαφρώς πέρι; ^οΰ π).ο*.αρίου του" 
φέρετέ τον έπιμελώς έπί "ής ράχεώς σας. 
Καί σείς, νύμφαι, έάν πο έγνωρίσατε πό
σον ύεΐ'νόν νά πεοιυ,ένη τ ι; ον άναπώυ.ενον

V · 1
• · * · Α ! τόν βλέπω ! * * · · Αγαπητέ Δά* 

φνι · · · · δέν μοί αποκρίνεσαι * · · * Θεοί ! · * 
Είς τάς λέξεις ταύτας ή Χλόη επεσε λει- 
πόθυμος έπί τής όχθης.

«Κοιλώματα τών βράχων, έπαναλάβετε 
τούς γοερούς στόνους μου' διαδόσατε μακράν 
τήν ηχώ τών πένθιμων ασμάτων μου, είς 
τά δάση καί τήν παραλίαν.

»’Ανεστραμμένον πλοιάριον έφέρετο έπί 
τών κυμάτων, ‘ί ΐ  σελήνη έφώτιζε τό φοβε
ρόν αύτό θέαμα. 4Π Χλόη λειπόθυ;χος ί-  
κειτο έξηπλίομέν/] έπί της όχθης’ τρομα
κτική σιγή έβασίλευε πέριξ αύτής.. Εςη- 
γέρδη τέλος* φρικώδης έξέγεοσις! ή σελήνη 
έκρύβη όπισθεν τών νεφών. 411 Χλόη έκά- 
θητο είς r/]v όχθην τοΰ ποταμού, τρέμουσα 
καί άφωνος’ οί στεναγμοί καί οι λυγμοί 
αύτης ^ιηγειρον τό στήθός της* Ιρρηξε κραυ- 
γην διαπεραστική· ή ηχώ £φερε δι* 0λ*/)ς 
τής χώρας τούς στόνους τής θλίψεώς Της·



‘Απαίσιος γογγυσμέ άντήχει είς τά  δάονι 
καί ιαταξϋ τών θάμνων. Εδακνε τους βρα- 
γίονάςτης* έκτύπα τό στήθος της" άπέσπα 
τήν κόαηντης! Ά  ! Δάφνι ! Δάφνι ! άπιστα 
κύματά! νύμφαι βάρβαροι ! *Α ! πόσον εί
μαι δυστυχής! ανέκραξε* τ ί ! διστάζω! 
βραδύνω ακόμη νά ζητήσω τόν θάνατον είς 
τά  κύματα άτινα μοϋ άφήρπασαν ' τδν ευ
φροσύνην τής ζωής μου ! Και παρευθυς έρ- 
ρίφδ-Λ έκ της «χθη; εί; τόν ποταμόν.

» "Αντρα τών βράχων, έπαναλάβετε τους 
‘γέρους στενούς μου* Ας άντ/ι·/;/,σουν μα- 
κράν τά  πένθιμα άσματά [χου, εις τα οασ7ΐ 
καί έπί της παραλίας.

%’A l l ’ αί νύμφαι είχον διατάξει τά  κύ
ματα νά τ^ιν φέοωσιν επιμελως επι τη , 
ρά*/εώ; των. Σκλήραί νύμφαι! άνέκραξεν" 
“ Α*! μη αναβάλλετε τον θάνατόν μου I Κύ
ματα, σπεύσατε νά με καταπίετε ! Αλλά
τά  κύματ* δεν την κατέπιον' τήν έφεραν 
ήσύχως έπί τη; ράχεώς των μέχρι ν?.ς 
άκτη; μαράς τίνος νήσου, ‘θ  Δάφνις ειχε 
καταφύγει είς τόν νήσον ταύτ/,ν κολυμβών. 
Μετά ποίας αγάπη;, μετά ποίων παραφο
ρών ώρμησεν εις τάς άγκάλας^τοϋ έραστοϋ 
ιη ς ! ’Ανωφελώς ήθελον σα; έξηγήσει όιά 
τών ωδών μου τ ί τ,σθανθη τοτε. Γοιαυτ γ, 
καί ήττον τρυφερά άκομη είναι ή χαρα της 
άηδόνος, άφιπεμένης έκ τ?,; φυλακή; της 
ή σύντροφό; ·>>■,; είχε διελθει ολοκλήρου; 
νύκτας γογγύζουσα εί; τά ; κορυφας των 
δένδρων* τώρα πετά προς την άκόμη τρε
μούλαν σύντροφόν του. Στεναζουσι, ραμφί
ζονται, περιπλέκουσι τάς πτέρυγάς των, 
έκδηλοΰσι τάς παραφορά; των, διά /αρω
γών ασμάτων καί διακόπτουσι τήν σιγήν 
τή; νυκτό;.

ϊ/λντρα  τών βράχων, παύσατε να επα
ναλαμβάνετε θρηνωδεί; ήχους" (Ηαόόσατ: 
την άπήχησιν τής χαρά; εις τά  δαση καν 
τά; παραλίας. Καί σϋ, Βύρσι, δός μοι τήν 
λυχνίαν, διότι σοί έψα/.α τήν ί;τορίαν τοΰ 
ΛίφνΛ'ο; καί τή ; Χλόη;.»

AMYSTA-,

Ό  βοσκν, Αμύντα; έπανήρχετο λίαν 
πρω·; έκ του γειτο'.ικοϋ δάκους, φέρων τόν 
πελεκύν του ΰπ·) τόν βραχίονα, και έπί τή;

£ά/εώς του βαρΰ φορτίον κοντών, τοΰς ό
πο ιο ς  προ ολίγου είχε χόψβι ϊνα κατασκευά
σει φράκτΛν τινα, δπόταν παρετηρησε νέ*ν 
δρϋν φυτευμένην έπί τής δχθης όρμητικοϋ 
ρυακίου. ‘Η όρμή τών υδάτων είχεν απο
γυμνώσει τάς ρίζας της τοϋ χώματος δπερ 
τάς έκάλυπτε, καί το δένδρον έφαίνετο ά- 
νααένον μέ λύπην ΤΓ,ν προσεχή πτώσιν 
του. νΑ ! εϊπεν ό Αμύ/τας, ήθελεν είσθαι 
κρίμα, ενα τόσον ώραΐον δένδρον ν’ άνατρα- 
πή ΰπό τοϋ σφοδρού αύτοϋ χειμάρρου! 
"Ο /ι, ή κορυφή σου δέν θέλει καταποθεϊ 
Οπό τών κυμάτων τούτων,καί χρησιμεύσει ιός 
παίγνιον τής μανίας τ ω ν ! Παρευθυς άπέ- 
θεσε κατά γής τοΰς χοντοΰς δι ών ?,το 
φορτωμένος. Δύναμαι, είπε νά ευρω έξ αύ
τών καί άλλου;* καί σχίσας αύτοΰς ήρξατο 
νά κατασκευάζω πέριξ τοΰ δένδρου ισχυρόν 
περίφραγμα, δπερ έπλήρωσεν ΰγρας γης. 
"Οταν τό περίφραγμα έτελείωσεν, δταν αί
γυμναί ρίζαι έκαλύφθησαν πάλιν, ελαβε τόν 
πέλεκύν του έπ’ ώμου, είτα ρίπτων άχόμκΐ 
έπί τλ ;  έργασίας του !ν βλέμμα εύχαρι- 
στ/ζσεως, έμειδίασεν υπό τ/·,ν σκιάν τή; διά 
τών χειρών του προφυλαχθείσης δρυός. Διε- 
τίθετο νά έπιστρέψνι είς τό δάσος ϊνα ζη- 
τήτ/ι νέου; κοντοΰς, ότε έκ κοίλου τ7,ς 
δρυός ή Δρυάς τόν άνεκάλεσε διά φωνής έ- 
πιχαρίτου! —  ΙΙώ ;! τώ  λέγει, θά σε άφη- 
σω ν’ άναχωρησνις χωρίς νά σοί δείςω τήν 
ευγνωμοσύνην μου ! Ιίίπέ ^.οι, εύεργετ.κε 
βοσκέ, τ ί θέλεις νά κάμω δι έσέ ·, Γνωρίζω 
δτι είσαι πτωχός, καί δτι μόνον πέντε πρό
βατα οδηγείς πρός βοσκήν. —  ΤΩ νύμφη ! 
έάν μοί έπιτρέπν;; νά σοί άπευΟύνω μίαν 
παράκλησιν, είπεν ό ενδεής βοσκός, ό γει- 
των μου Παλαίμων είναι ασθενές άπό τή; 
έπο/ής τοϋ θέρους, άποδος αύτώ τ/ιν υ
γείαν του.

Ml αϊτησίς του είσηκούσΟη εύνοϊκώς, καί ό 
ΙΙαλαίμων έπανεΰρε τήν υγείαν του* άλλ ό 
Αυ-ύντας, έδοκίμασεν έπί πλέον την προσ

τασίαν τής θεότ/ιτο; είς τά  ποίμνιά του, 
είς τά δένδρα του καί τοΰς καρπούς του. 
"Εγεινε πλούσιος βοσκός* οί θεοί ούδεμίαν 
ευεργεσίαν άφίνουν άνευ ανταμοιβής.

ΧΡ. Μ. Π.

Η ΟΜΙΧΛΗ Π  ΛΟΜΙλΩι

’θμί'/λη  τοσοΰτον παχεια καί πυκνή έ- 
ίϊίσυμβαίνει ένίοτε ν’ άπλώνν·, τάς σκιερά; 
πτέρυ^'άς τ«ς έπί τ>,ν μεγαλούπολιν τοΰ 
Λονδίνου, ώστε νά μετατρέπεται είς νύκτα 
βαθεΐαν ή μέση ήμέρα, έπιφέρουσα μεγάλην 
σύγ/υσιν είς τοΰς έν αύτίό κατοικοΰντας καί 
προξενούσα άπειρα δυστυχήματα έκ των 

UCSCOV /CCCL Ct)v̂ WV CttTlOJV̂ 0)ζ ΖΆ Τ?,, I
κατωτέρω περιγραφής τή; έν ετει 1818  I 
έπισυμβάσης πυκνοτάτΓ,ς καί περιεργοτάτης 
όαίχλης φαίνεται. Τό φαινόμενον τούτο έν 
δλη α’ίτοΰ τή έκτάσει καί δεινότν,τι παρίς-α-• * . I  ,  ,  I
ται ούχί εν ύρν3[χενν) επο^'Λ, ccaa εχ.τά/.το3ζ I 
καί συνήθως κατά τόν χειμώνα, οτε σφοδροί 
άνεμοι ώθοϋντες τοΰς έν Γερμανία πυκνού; 
ατμούς φέρουσιν αύτοΰς καί ένονσι [Λ* τους I 
πολλούς έν Αονδίνω υπάρχοντάς. I

Σκότος παχύτατον έκάλυψε τό Λονδϊνον 
κατά τΛ,ν 2 3  Δεκεμβρίου τοϋ 1 8 1 8 . Κατα I 
Tflv άρχήν τής ήμέρας ή πυκ νός; τοΰ άτμοΰ 
δέν ητο τοσαύτη, ώστε νά ταράξ/, τοΰ; 
έν όμΐ'/λώδει ατμόσφαιρα συνειθισμένου; 
Λονδιναίους· πλήν βαθμηδόν έπί τοσϋτον τό 
σκότος ηυξησεν, όίστε είς τό μέρος τό καλού- 
μενον άστυ όπου η ομίχλη συνήθως είναι 
πυκνοτέρα, ήν αδύνατον κατά τ/;ν τετάρτ/ιν 
ώραν μ.μ. νά διακρίντ, τις είς άπόστασιν ο
λίγων βημάτων. Αί διά μέσου τών όδών 
διερνόαεναι άααξαι δέν έβλεποντο άπό του; 
έν τοΐς πεζοορο^χίοις, χαί ot επ*. τούτων οα- 
Χίζοντες διαβάται όλιγωτέραν έλααβανον 
βοήθειαν έκ τών έν τοΐς παοαθύροις φανών 
\  έχ τών έν ταΐς άαάζαις, καθότι τά πλεΐ- 
στα τών έ[χπορικών και λοιπών κατασττ,[;Λ- 
των, έκ φόβου κλοπ*?ις είχον κλείσει και οι 
φανοί δέν παρεΐχον εί;χ*ί; ά;χυδρ6ν φως, όρα- 
τόν [χόνον δπόταν έφθανε τις πολύ τΛνισίον. 
01 ήνίοχοι κατέβαιναν άπο τών άίχαςών διά 
νά όδτ,γώσι τούς ίππους αύτών καί πολλοί 
παίδες κρατούντες λα*χπάδας προσέφερον 
τίιν συνδρο»χ*Λν των“ άλλά |χέ δλην τν;ν φρον
τίδα Hv πρός προφύλαζιν έλά;χβανον οί δια- 
βάται καί οΐ έν ταΐς ά;χάξαις, σπανίου ευρι- 
σκον τόν δρό;χον καί αί ά;χαζαι πολλάκις έςέ- 
^λι%ον έκ του (λέσου προς τάς πλευράς τών

όδών ιχέναν έπιοέ;ουσαι κίνδυνον είς τούς 
>* k πενο βαίνοντας·

Tapayr, τρο;χερά συνέβαινεν είς τάς οδούς'
άλλοι ιχέν έντρομοι έ/.ρα^ον νοούντες έπε:-
y ό;χε*/ον ίππον υ, άιχαιαν* άλλοι έφώναζον
αύτοϊς νά προφυλα·/(ΐώσιν rt ανήσυχοι Υ,ρώ-
τ(ον πε^ί του δοό»χου ον ώοειλον νά λάοο^ι''♦ ♦ 4 * \ 
πολλοί έσύριζον /.αί άλλο ι έτραγώόουν όπως
voY/iY. υ. προτέγγι-ιςτ(ον! Ηολλοί άοινον τά; 
ά|χάςας τ<ον καί οί Υ,νίοχοι άγνοούντες τί νά 
πράς(ο'ΐν έ;χε\ον περι;χενοντες. Λιαφόρους πο- 
σότγ-α;,άπο τριών ιχέ*/ ρι 1*2 δραχτχών, έλά;/- 
βανον οί τάς λααπάδας φεροντες πα·.δΐς ό
πως όδγ,γγ,τ(οπν ά;χαιαν εις [χίαν |χό·/Λν Γν- 
rVjv. Αλλ υ, παρουσία /-αι /ι ώπιρροΓι τ/·,ς <.υ- 
κν?,; ταύτΥ.ς ojxiŷ .Y,; δεν γ,το έπαισβτ,τνΐ αό- 
νον έ/-τός τών οικιών. 1ν> τοΐς Οεάτροις, οί 
έπί τ*?,ς σ'ΛΥ,ννίς Ϋ,Οοποιοί όυσ/,ολω; έίλεπον- 
το ύπό τοϋ ακροατηρίου* καί ίδιωτι/.α·. οικία*.

I αολονότι κατάκλειοτοι καί πλτ,ρεις φώτων 
ί,σαν άααυροί. ΤΙερί τό αεσονύ/.τιον ό κρότος 
τών ά;χαξών αϊτινες ν,ρςχντο νά κινώνται ε- 
δτίλου τΥ,ν διάλυην ττ,ς ό;χίχλτ,ς καί περί 
τ*/;ν πρώτ/ΐν <ι.»ραν τι »χνΐτροπολις τ ίς  Α^ - 
*'λίας άνέλαβε τ*/ιν προτέραν κατάστασίν τ*/]ς.

ΙΙλεΐσται χιλιάδες άνθρο>πο>ν, οΟς ειχε 
καταλάβει αακράν τών οικιών των υ, όαίχλη 

I Υ]δ·jvy,0Yj'jαν τοτε να επανελΟω^ιν εις τας α* 
νΥ^ύ'/ους καί πεοοβισ;χένας οίκογενείας των. 

I ]*>φ* οσον διτ*ρκει τό σκότος, ’Λ καλνι τών 
Ι κλεπτών ευκαιρία,δεν ή;χέλγ,σαννά επωφελή- 

θώσιν έξ αύτ7,;,οΰτω; ύπό τοϋ Θεοΰ δεδομένης. 
I Τολμηρά τι; συμμορία έκ τών κυρίων τού- 
I το>ν διέπραξε τά  πάνδεινα ατιμωρητί. Ιίερί 

ΤΓ,ν πέμπτ/ιν μετά μεσημβρίαν^ κυρίαι τινε; 
I έαίσθο>σαν λαμπαδοφόρον παΐδα δπως τάς 

όδη*'ήσν] είς μικρόν διάστημα. Αναιδή; τις 
καί αύτός λαμπάδα έκ πίσσης φέρων, ώρμη-

λθοϋσαν σύγ-
-/ισιν ήτις έγένετο έπίττ,δε; δπω; εύκολύντι 
ΤΛ,ν άρπα^ν, ή έτέρα τών κυοιων άπώλεσε 
πολύτιμον έπανωφόριον καί διάφορα άλλα 
πράγματα πολλοί τών έκεΐ παρευρεθέντων. 
Πολλαί άμαξαι συγκρουσθεϊσαι πρό; άλλή- 
λας κατεθρα’ίσθησαν καί διαφόρους δυστυχείς 
έκ τοΰ ενός πρός τό άλλο μέρος τής όδοϋ 
ίλεταβαίνοντας ή κατεπατ/ισαν οί ίπποι ή έ- 
τίχυαάτισαν καί έφόνευσαν αί άμαξαι.

Τοιαΰται καί δμοιαι τούτων συμφοραί



συνοδβίο*» τάς έν Λονδίνφ σννωθουμένας 
«αίχλας. ’Αναρίθμητοι λ^στΐΐαι xod διαρ- 
«αγαΐ συνέβη αν «ΐς καταστήματα κοΛ οι
κίας. Κλέπται εισερχόμενοι εΐς τάς άποθή- 
κας, λόγφ αγοράς πράγματός τίνος, %παζον 
δ,τι πολύτιμον εΰρισκον καί άπιδρχοντο. 
’Αφού δέ «παξ έξήρχοντο έν τνίόμί^λϊ) ίτο  
αδύνατος ή «ναζ^ττοσίς των. ’Εν τέλει, ή 
τοιαύτη όμίχλη λογίζεται μέγι<Γον καί σπου- 
δαιότατον δυστύχημα.

Π Ε Ρ ΙΗ Γ Η Σ Ε ΙΣ

Ο Ι Κ Α Τ Λ Ρ Ρ Α Κ Τ Λ Ι

ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ

‘ΐ ΐ  Σιβηρία σχηματίζει όροπέδιον κεκλι- 
μένον, δπερ άπό τών όρέων τής Κίνας κατερ- 
χόμενον βαθμηδόν απολήγει εΐς απέραντους 
βάλτους έπί τών παραλίων τοϋ Παγωμένου 
’Ωκεανοϋ* οί ποταμοί της δλοι επομένως 
ρέουσι πρός βορράν, πρός την αρκτικήν θά
λασσαν. Ιίν γένει όέ τό ρεϋμά των είναι γα- 
λήνιον άλλ’ εις τινα μέρη, όπου ή γη άπο- 
κλίνει άποτόμως, ή γαληνιαία επιφάνεια τών 
ΰδάτων συνταράσσεται, ή όρμή τοϋ ρεύματος 
έπαυζάνει καί τό παύλασμα τών ύδάτων α
κούεται είς μεμακρυσμένον διάστημα.

‘Οπόταν ταςειδεύ/(τις διά πλοίου εΐς ενα 
τών ποταμών τούτων καί φθάνν) πρός τό μέ
ρος οπου σχηματίζεται εϊδός τ ι καταρράκτου, 
καταλαμβανεται άναγκαίως ύπ άνησυχίας. 
‘Η προετοιμασία διά τήν κατάβασιν γίνεται 
μετά μεγάλης πομπής. "Οταν τό πλοίον ά- 
?ιχθ'ί πλησίον τοΰ κατηφόρου, δπου τό ρεϋμα 
τών ΰδατων είναι τρομακτικόν, καί τά  άφρί- 
ζοντα κύματα σχηματίζουσι λευκά λοφίδια, 
ό πλοίαρχος ό'^ις κρατείτήν μεγάλην κώπην, 
φωνάζει: «Κ,αθήσατε.» Τότε ol κωπηλάται 
«νασύρουσι τάς κώπας, ό δέ πλοίαρχος δίδει

τν Γ Ταγ^ ·  αΠ?Ο5εύ>1εσ0« εΐς τόν Θεόν.» 
{̂ ε .ό πλήρωμα δλον γονατίζει πρό εΐκό- 
νος άγίου, τεθειμένης £πί τοϋ καταστρώματος,

ένφ 6 ναύκληρος απαγγέλλει μεγαλοφώνως 
τήν προσευχήν. ΕΪτα ol ναϋται άναλαμβά· 
νουσί τάς κώπας των καί εί; τήν φωνήν 
α Κωπηλατείτε δυνατά » έλαύνουσιν αύτάς μεί’ 
δλων των τών δυνάμεων. Μεγίστη αγωνία ' 
καταλαμβάνει πάντας νίτις έπαυξάνει έφ’δσον 
χωροΰσι πρός τήν κατωφέρειαν* ό ναύκληρος 
κρατών εΐς χεΐρας λευκόν μανδύλιον ϊσταται 
είς τήν πρώραν* τό μανδύλιον τοΰτο χρησι
μεύει ώς σημΛον συνενο^σεως άπό της πρώ
ρας εΐς τήν πρύμναν, καθότι ή φωνή ενεκα 
τοϋ μεγάλου κρότου τών υδάτων χάνεται. 
Τέσσαρες άνδρες κρατοϋσι τό πηδάλιον έτοι
μοι νά ΰπακούσωσιν εΐς τό πρώτον σημεΐον. 
"Οταν ή κατωφέρεια είναι μάλλον έπικίνδυ- 
νος δύο £τι άνδρες είσίν Επιφορτισμένοι να 
κρατώσιν άνά μίαν κώπην όπως κυβερνησω- 
σι μέ πλειοτέραν ασφάλειαν κατά τήν προσ- 
διωρισμένην ώραν* καθότι δλη των ή προσ
πάθεια συνίσταται είς τό νά κατορθώσωσι νά 
διευθύνωσι τήν πρώραν πρός τήν διεύθυνση 
τοΰ γεύματος* πλήν άν τό πλοίον κλίντρ πρός 
τό πλευρόν είναι κατεστραμμένον.

«Κατά τόν Ιούνιον κατέβαινον, λέγει πε
ριηγητές τις, Ιν τών ρευμάτων τοϋ ποταμού 
Ιενεσέη εντός μεγάλου πλοιαρίου, τοϋ όποιου 

ή βάναυσος κατασκευή έπηύξησε έπί πλέον 
τήν άνησυχίαν μου. ‘II ποταμοπλοΐα τινών 
ήμερών μέ ένεθάρρυνεν. Τέλος αίσθανόμεθα 
τό πρώτον κϋμα* αί κώπαι άνασύρονται καί 
τό πλοιάριον αρχίζει νά παρακυλ&. ‘Η ορ
μή μεθ’ ής προβαίνει αύξάνει άνά πδν δευ* 
τερόλεπτον* ό δέ κρότος τών κυμάτων προ* 
ξενεΐ κώφωσιν* τανύονται τά  νεϋρά μας καί 
ή αγωνία μας είναι ανέκφραστος.

»Διήλθομεν* παύει ό μυκηθμός τών ίι- 
δάτων* 6 ναύκληρος καταβαίνει άπό τ/ίί 
πρώρας σπογγίζων τό κάθυγρον μέτωπόν 
του καί λέγει μετά μειδιάματος χαρα< 
είς τόν έπισημότερον έκ τών έπιβατών, 
«σάς συγχαίρω.» ’Δφοϋ δ ’ απευθύνει 6- 
μοίαν καί πρός τόν πλοίαρχον φιλοφροσύ
νην, άπαν τό πλήρωμα ανακράζει* «ευλο
γητός ό Θεός*» καί αμέσως ή βαθβία σιωιτλ 
ή πρό μικροΰ έπικρατοΰσα αντικατέστη 
δ ι’ απείρων έπευφημιών. τ>

4ΙΙ διέγερσις τοΰ ένθουσιασμοΰ τούτου 
είναι λίαν φυσική* διότι ή κατάβασις έντός 
τοιούτου πλοιαρίου έπί κυμάτων άφριζα 
των καί άνυψουμένων 2νεκα τών κατβρ* 
ρακτών έκείνων, οϊτινες όρμοϋντες μετα&>

των καθέτων και απόκρημνων βράχων I 
π<ιρασύρονσι μεθ’ ορμής μεγαλει τέρας καλ- 
πάσματος ίππου παν τό προστυχόν, είναι 
εΐς άπό τοΰς μεγαλειτερους κινδύνους τοΰ: 
όποιους τολμά νά περιφρονή-η ό άνθρωπο:. 
Καί όμως ό πλους τών ρευμάτων τούτων 
δέν θεωρείται επί τοσοΰτον επικίνδυνος, άν 
τά υδατα εχωσι βάθος κζΐ ή κοίτη τού πο
ταμού δ ΐν  πίρ’.εχει βράχους.

»Τήν επαύριον ενώ έπλησίάζομιν είς 
τόν φοβερώτερον τών καταρρακτών Ιΐάόον, 
ναύκληρός τις, άςιοσεβαστος λευκόΟρι; 
ρων, ήλθεν έπι τοϋ πλοίου καί μας ειίο- | 
ποίησεν δτι επρεπε νά τ-ρο-τμείνωμεν εΰνο- 
ΐκωτερον και'Λ^υχωτερον Λ,αΐ̂ ον
νειρ^ωμεν την κατάβασιν του /.-.νύυνίοόους

f * »«  ̂ *, · ’ 'του του καταρραχτου. At ουσκολ,α·, t-,-ν,υ-
ξτ,^αν εν·κα βράχων ja /-:6v α ρ χ ό ν 
των άλληλων jxsco'J τίίν οττο·ων ωοει- 
λε νά διέλθνι το ττλοιον. i;pp:yc:jA;v τήν 
άγκυρχν [Λεταςυ τών βράχων έ~1 τη ; Ουτί- 
Χ'Λί όχθης του ττοτααου όττου h Οόρυοος 
τοΰ καταρρά/,του ή "0 ιγ!-χνζ
ρ-έχρ:ς η;Αών.

»ΔιηλΟον ε?ς την ξηράν την ετταύο:ον. 
*11 [/.Γ/,ρά νηίτος tcp η? ε^τη'τα την σκην/,ν 
jaov ητο εστρω'Λίνη h .k  τά ζη το ; <κ χλόης 
καί έστολντ[Λενη 5:ά -ο*κιλών φύλλων//- 
των 5ρο^ΐ7[Λενων δια της τ*?,; rso-
ηγουαενης η^ερα;. Τό ωρα’.ον τούτο Οϊα- 

φωτιζό|Λζνον διά λα^ττροΰ ηλ’.ου, κά
τωθεν κυανοί και κα9αροΰ ούρανοΰ ic i^ ojto  
τ:ρος τά  λα|Λτ:ρότερα και Οαυ*Ααττοτ?ρζ 
[λερή της γης τά  οτιο.α καταγοητεύουν
τόν άν6ρωτ:ον.

»*ΙΙ εις τά  {Λερή εκείνα εηκρατοΰ^α βα- 
Οεΐα σιωτγ/ι δεν διεκότ:τετο η άττο όριις 
τ·νάς στικτούς, ο"τ:νες τρον.αζοντες »λ: ενω 
έπλησίαζον, εκρύτ:τοντο κάτωθεν τοϋ κι
τρινίζοντας έκ τών τελευταίων η»Λ*ρον to j 
φθινοπώρου φυλλώματος- 11 ερημ;α εν r, 
εύρισκόμην jaoI ένεπνευ^ε τ:αντο:ους διαλο- 
γιομούς* άνελογίσΟην τής τ;ατρ.δος μου και 
τών αγαπητών μοι αντικείμενων τα  οττοια 
έκει άφηκα. *11 καρδία μου έΟλίβετο διά 
τ·);ν μόνω^ιν της* άλλ’ ή στιγμή εκείνη 
ητο μία άπό τάς εςόχους στιγμάς τής θλί- 
ψ&ως, καθ’ ‘̂ ν ό άνθρωπος θεωρών την ω- 
pecwiTTQta ξΐς τό μεγαλειον τής φύσεως, ai 
ςΟάν^ται άνακούφισιν και με τά  δάκρυα 
(ίς τους Οφθαλμούς άναπεμπει ευχαριστίας

ε ί :  τόν  ^Τύ'.στον δ ιά  τ ά ;  εύε^νεσιας του,7 t ι »
»'Γό έσττερκς Ί π ι τ τ ε ύ α ;  εις τ ό  πλοΓον 

έττληοοοον/,Οην ότ ι  ο π λ ο ί χ ^ /ο :  ΙΙοττώΟ
r Γ  Λ  Λ  *

και ο ναύκληρο: ά π ζ ο ά ν σ α ν  νά ^ ια ο ώ μ ενC k % i ^
την ό:μην του J I ;:^ου* ειζν.λΟον ει ;  τόν  
κοιτωνίσκον μου Οεσο) τ ά  εργαλε ία
μου εις τ ά  κ ιοω τ ;ά  τ « ν  x.7i λ α ^ ω  κύλιν
δρον ά::ό £ ;  χ ι λ ιά δ ά ;  ρο’Λ λ ια  και εν ε γ / : ι -  
:.δ·.ον τό  όττοχν ν,δύνχτο νά 1//>j yyr.zi'j.v'j-
I  I  / . t  I

ση ι·ν ΤΓΓοττνίότει νζυαγ-.<υ.
* ι ν »  / f  ^  y

)- I ο τ;Λάιον η,: ,ατο ‘/..νο·:;λενον" ο λευκυ- 
Οριξ γέρων ναύκληρος tσ τα  το ε~ι τ ή :  Trpro-

νρας κρατών εν τ-> ύ·ς·ά χ:ιρ: Λευκόν χε·.ρΊ- 
αακτρον οττω: νζησ.Άεύ^η ώς τγ*Λ·-'*ον κχιι k * ι »  ̂ 1 ,
ί ;ά  τής άρ·στ;:α: επ-ρ;:όόμ:νο; ε·ς 
νίον. 'Αλιεύς τις οστ-ς εχρητίμευεν ώς βο
ηθός τού ναυκληρου, άλλοτε μ'·.ν άνεζ^.νε 
υύη λ ά  ύ ιά  νά Οεωρή *;.ακ^άν, ά λ λ ο τ ε  ύ ε-
 ̂* .α . % λ' * /  ·Ν /- »

ίον,Οει τον 1!οτ:ωο εις το  τεηοαλιον* τ ο  οε  
γ; λτ, so  α α  τ: ροσηύ ν  ε τ  ο .

)) Ιτταμενο ι  τ ιοτ:ηλοι και προσεκτικοί 
κα ι  τόν νουν ήμών φεροντις  ακουσίους επι 
τής τύχης εκείνων, ο”τιν;ς εύρον τόν θάνα
τον si; τά ι/.ερη ταΰτα, επλησιάζομεν εΐς 
-·>ν κατωοεοειαν. ΙΊΪνομενδιαβή τό τελευ- 

I τα ,ον  τη ς  οριον εκ λευκού αφρου και > ι 
πλοιάριον ηρχ^σε νά· [ίυΟιζητχι κ : Ί  ν άνυ- 
Ιο ΰ τα ι  ά πο τό μ ω ς .  Κ α τ ά  τήν  ωραν τ α ύ 
την  ό ήλιος κεκρυμμίνος εντός τ ω ν  μ τ λ α -  
νών νιο.ον εεηρχε“ο ρ^πτίον τα ς  τ^,Λευ.α.ας 
' ίκ τ ΐν α :  του έπ ί  τώ ν  ορίων, ενώ ^συγχρό
νως ή σελήνη άν:φα!νετο εΐς τόν  ορίζοντα.

»Μετά τινας στιγμάς ή τρόπις τοΰ 
πλοίου ήγγισε ττν χαλικΐόδη τοΰ ποταμού 
κοίτην, α’ίφνης εστημεν εν μεσω τής μεγα-

,  ~  e r l  _  *sλειτεοας τοΰ ρεύματος ορμής. Η κατα^Λη- 
ς.ς rt7o γενική* τά  κύματα μετά πατάγου 
εκτύπων τό πλοιον τό οποίον εμποδ.ν,ε 
τον δρόμον των. Ο Γϊοπωβ φωνάζει: «κω 
πηλατείτε δυνατά, κωπηλατείτεδυνανα!» 
Λί κώπαι κινούνται, τά υδατα προσθετουσιν 
εις αύτάς τήν δύναμίν των ! βαίνομεν o7i- 

καί πάλιν ίστάμεΟα. Κεαι προσπαθειαι 
φ:ρουΐ7ΐν ήμάς μακρ^τερα καί πάλιν καΟίζο- 
μεν ! ’Γιπι τίλους προχωροϋμεν ζΐς τά  βα- 
0εα υδατα καί παρασυρόμιθα με όρμήν.

«Κατά τήν κρίσ-μον εκείνην στιγμήν 
γεννάται φιλονεικία [^ταξΰ τοϋ γέροντος 
ναύκληρου τής πρώρα; και τοϋ άλιέως τής 
πρύμνα;· ό εΐς φρονεί καλόν  ̂ νά διευθύνη 
πρό; τά  δεξιά τό πλοίον, 6 δ’ ετερο; πρί>;



Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α•t άριστερά. Τέλος ούτος εκφωνεί λέξεις 
τινάς, στρε'φεται μέ θριαμβευτικόν δφος καί 
μοϋ δεικνύει παμμέγιστον μαΰρον βγκον 
πρός τά  δεξιά μας πλησίον του οποίου διέ- 
βημεν. Τήν αύτήν στιγμήν άλλος δμοιος 
μέγας λίθος άνεφάνη πρός άριστεράν ήμών* 
ή επικίνδυνος διάβασις παρήλθε* τότε ό 
άξιοσέβαστος ναύκληρος καταβαίνει άπό 
τής προίρας καί σπογγίζει τά  δάκρυα μέ 
τά  οποία /σαν γεμάτοι οι όφθαλμοί του* 
·/) ιρυθρότης άνεφάνη είς τά  παρειάς του, &ς 
ώχρόττ,ς θανάτου μέχρι τοΰδε έκάλυπτεν. 
Αί λέξεις «ευλογητός 6 Θεός» διέφυγον 
τών χειλεων πάντων καί αί συγχαρητήριαι 
εύχαί έπηκολούθησαν. Προσφέρω ποτηριον 
(5ακής είς έκαστον* προσθέτω επίσης δέ
κα £ούβλια διά τόν ναύκληρον καί μοιράζω 
πέντε άλλα εις τοΰς ναύτας* τοϋτο πρού- 
ξένησε γενικήν χαράν.

»Μετά ταϋτα άρχεται ή μακροτέρα 
πλήν ή ήττον έπικίδυνος κατάβασις ήτις 
εγει μήκος tv χιλιόμετρον* είναι δέ ή της 
2ελο-Κεσχέμυ. *Αφοϋ καί ή κατάβασις αυ
τη άκινδύνως έξετελέσθη, έμείναμεν έπί τινα 
κα-ρόν είς τήν ομώνυμον μικράν πόλιν. *0 
έκεΐ ίερεΰς φιλοφρονεστατα μέ ύπεδέχθη 
καί μοί εδωκεν εΐδδς τι πανοπλίας τνίς 
οποίας τήν ανάγκην εμελλον κατόπιν νά 
αίοθανΟώ καί ήτις έσκέπαζε τήν κεφαλήν, 
τούς ώμους, τήν ράχην καί τό στίβος. Τό 
κάλυμμα τοΰτο είναι δαπανηρόν καί έλα- 
φρότατον αδύνατον ήθελεν είσθαι νά xot- 
μηΟ-?ι τις άνευ αύτοΰ καί νά ζήση μάλιστα είς 
-ΐβηριαν εν καιρω θείους. Καί αυτοί οί χω
ρικοί μεταχε ριζονται αυτό οπως προφυλάσ- 
σονται άπό τούς φοβερούς κώνωπας, οϊτινες 
μικροί και λευκοί οντες εισχωροΰσιν είς τό 
στόμα, εες τήν ρίνα καί τά ώτα. Τό ύφα
σμα οπ:ρ μεταχειρίζονται οί χωρικοί είναι 
λευκόν καί χονδρόν πανιον, ώστε καί αί χο 
τοπι/ραι των είναι βαρύτατοι καί θερμό
τατοι. Οταν τό κάλυμμά τούτο τεε*?) επί 
τν;ς κεφαλής προξενεί γραφ:κο>τατον απο
τελεί· μα.

τής Αυλής Λουδοβίκου ΙΔ'.

[χχτ3 Βολταΐρον.]

Τά άνέκδοτα είσί πεδίον περιωρισμένον 
δπου σταχυολογεΐ τις μετά  τόν εύρΰν θε
ρισμόν της ιστορίας* είσί μικραίτινες λε- 
πτομερειαι έπί πολύν χρόνον κεκαλυμμέναι, 
άγνωστοι, έξ οδ καί τό δνομα drixdotay 
καί ένδιαφέρουσι τό κοινόν, δταν άφορώσιν 
είς πρόσωπα επίσημα.

Οί βίοι τών ένδόξων άνδρών, τοϋ Πλου
τάρχου, είσίν άθροισμα άνεκοότων εύαρεςων 
μάλλον η βεβαίων* πώς ήδύνατό τις νά 
εχτ, πιστά απομνημονεύματα τοΰ ιδιωτικού 
βίου τοϋ Θησέως η τοϋ Λυκούργου ; ’Εν 
τοΐς πλείστοις τών γνωμιχών, τά  όποια ό 
συγγραφεύς θέτει είς τό στόμα τών ηρώων 
του, ενυπάρχει πλείων χρήσιμό της ήθική $ 
ιστορική αλήθεια.

*11 απόκρυφος ιστορία τοϋ ’Ιουστινιανού, 
υπό Προκοπίου, είναι σάτυρα ύπαγορευθείσα 
ύπό πνεύματος έκδικήσεως καί, μολονότι ή 
έκδίκησις δέν είναι αδύνατον νά είπν, τήν 
αλήθειαν, ή σάτυρα αυτη, καθ’ ό'συν άντι- 
λέγει είς τήν δημοσίαν ιστορίαν τοϋ Προ
κοπίου, δέν δύναταί νά θεωρηθνί πάντοτε 
αληθής.

Δεν είναι σήμερον έπιτετραμμένον νά μι 
μηθ·?ί τις τόν Πλούταρχον, καί πολλώ μάλ
λον τόν Προκόπιον* δέν δίδομεν ώς ιστορι- 
κάς άληθείας είμή έκεινας αϊτινες είσίν έπι- 
μεμαρτυρημέναι. "Οταν σύγχρονοι, ώς ό 
καρδινάλιος ιοϋ *Ρετς καί ό δοΰξ τοϋ Λα- 
ροσχεφουκόλτ, εχθροί πρός άλλήλους, έπι- 
βεβαιώσι γεγονός τ ι  είς τά  άπομνημονεύ- 
ματα αύτών, τοϋτο είναι άναντίρ^ητον* 
δταν άντκηωνώσιν, όφείλει τις νά άμφιβάλ- 
λνι* δ,τι δέν ^φαίνεται πιθανόν, δέν πρέ
πει καί νά πιστεύεται, άν μή πολλοί σύγ
χρονοι άξιόπιστοι έπιμαρτυρωσι τοϋτο όμο- 
φώνως.

Τά μάλλον χρήσιμα καί πολύτιμα cx 
τών ανεκδότων είσίν αί απόκρυφοι γραφ«ί> 
τάς οποίας έγκαταλείπουσιν οί μεγάλοι 
πρίγκηπες, δταν ή άπλότη;· τής-ψυχή; των

χατάδηλος γίνεται έν αΰταΤς* τοιαύτη εί
ναι ή γραφή Λουδοβίκου ΙΔ' πρός τόν βα
σιλέα της 'Ισπανίας Φίλιππον .

*0 Λουδοβίκος έγέννησεν έν τη αΰλή του, 
ώς καί έν τώ  βασιλείω του, τοσοΰτον λαμ
πρότητάς καί μεγαλοπρεπεία;, ω~ι αί έλά- 
χισται λεπτομέρειαι φαίνονται ένδιαφ-ρουσαι 
τοΰς μεταγενεστέρους, ώς ήσαν αυται άντι- 
κείμενον τής περιεργείας τών αϋλών πχ-ών 
ττς  Ευρώπης καί πάντων τών συγχρόνων. 
’Επιθυμοϋσι περισσότερον, ίδίως έν Γαλλία, 
νά μάθωσι τά  ιδιαίτερα τή ; αΰλή; αύτοΰ 
η τάς επαναστάσεις άλλων τινών κρατών. 
Τοιοΰτον συνήθως είναι τό άποτελεσμα τή; 
μεγάλης φημη;* προτιμά τις νά άκου:·/·, 
μάλλον δ,τι συνέβη εν τώ  σπουδαστήριο 
καί τνί αΰλνί τοΰ Αύγουστου η λεπτομερή 
έξιστόρησιν τών έπ δρόμων τοϋ Α ττίλα ή 
τοΰ Ταμερλάνου.

Τούτων ενεκεν ούδεί; σχεδόν υπάρχει 
Ιστορικός μή μνημόνευσα; τών πρώτων κλί
σεων τοΰ Λουδοβίκου πρός την βαρωνην 
Δεμπωβαί, τήν δεσποινίδ α Δαρζανκούρ τ, 
τήν ανεψιάν τοΰ καρδιναλίου Μαζαρίνου, τήν 
νυμφευθείσαν τόν κόμητα Σουασσων, πατέ
ρα τοΰ πρίγκνιπος Κύγενιοο, και ιδίως τήν 
Map αν Μαντσίνη, αδελφήν τής προειρτ,με- 
νης, τί τις συνεζεύ/θ*/) κατόπιν τον Κολον.

Δεν έβασίλευεν εισετι, οποτε αι διασκε
δάσεις αυται έπλήρουν τήν αργίαν, τ/,ν 
όποιαν 6 καοδινάλιος Μαζαρινος, απόλυτο; 
κυβερν/ιττ,ς τοΰ κράτους, τόν άφινε ν άπο- 
λαύ'/ι. ‘II κλίσις του πρό; τήν Μαρίαν Μαν- 
TJtwi, αυτνι αόννι. ήτον ύπόθεσις σπουδαία,
.  /  I j  f t

διότι έπί τοσοΰτον τήν ήγαπνισεν, ώστε 
έσκέφθη καί νά τήν νυμφευΟή, άλλ ύπν;ρ- 
ξεν αρκετά κύριος έαυτοΰ και άπεχωρισθη 
αύτ/ίς* ή νίκη αυτη, τήν όποιαν κατήνεγκε 
κατά τοΰ πάθους του, ήρςατο νά καμγ, 
γνωστόν δτι έγεννήθη μ ετά ψ υχίς  μεγάλης. 
Πολλω δέ μεγαλειτερα και μάλλον δύσκο
λος ί τ ο  τό νά άφίννι τόν καρδιναλιον Μα- 
ζαρΓνον κύριον απόλυτον τ7,ς εςονσιας* η 
ευγνωμοσύνη τόν άπέτρεψε ν απόσειση ζυ
γόν, βστις ήρζατο νά τόν βαρύνγ*. ΙΙερι 
τούτου ύπάρχει άνέκδοτον λίαν γνωστόν εν 
Tij αύλη, τό όποιον είπε μετά τόν θάνα
τον του καρδιναλίου. «Δεν ήζεύρω τ ι  ήθε- 
»λον πράζει, άν εζη άκόμη επί μακρότε-

*0 *Αββδς Βωμλν, κατίπ ιν  αρχιεπίσκο

πος τών Πχρισίων. h άγαΟΰ; δ:δάτκαλυς 
του, οΰδεν αΰτώ έδ .δχ;:ν ' έτυπώΟη Αλη
θώς ύπό τό ονον/jc του »λετ;·:03ασ·; τον’ i \ I I ’
'ΓχΊηΐ'ηηάζωΐ του Κχίσαρος καί έτερΛ 
τοΰ Φλώοου, ύπό τό ονο'λα to j  άόελοοΰ του,* I % »
άλλ’ ο: πρίνκηπες ει; ταΰτ/.: ουύ'·ν άλλο 
συνείογησν.ν ε*μή o n  (η-ωγε.ίώς μ:τεχε!ρί- 
σΟησαν τ-αάνιά τ:νχ τών sv λ ν  ω Z'rrry/.-t > t 1 ' * Mοεων wc θέματα. ΛληΟώ; ό π ιο ’̂ τά-Λίνο;* k / ‘
εί; τήν ανατροφήν τοΰ [ϊκσιλίω;, στρατάρχη;
ϊϊιλοουζ,ην άνή: σοοό: καί ά'·.αν'/πητο:.άλλ
< » '  ι ι Χ * ’ '/■>' *■ 'ό εαούλιο; πόλεαο: παοενεοαλε ποοσκόυ.7.κ-7  ̂  ̂' t \  ̂ r » γ  * i
τα εί; τήν έκπα.^ευσίν του καί ό Μα,αρΤνυ; 
δεν δυσηρεστεΐτο ποσώ:, αν όλί α; μ :τε- 
διδον γνώσει; ε?; τόν βασιλέα. "'Οτε ηγά- 
πα τήν Μαρίαν Μαντσίνη, εςεν-αΟεν ευκό
λως τ ή ν ’ΐταλ.κήν /άριν α^τ?,;* έδοκίμασε 
τό αύτό καί διά τήν Ισπανικήν, οταν 
ένυμφ:ύθη, (ένυμφεύΟη ώ; γνωστόν ήγ-μο- 
νίδα τ/,; Ισπανίας), άλλ’ έστάΟη όλιγώ- 
ττρον ευτυχή;. *Η σπουδή, τ7(; οποία; ολί
γον έπεμεληΟη κατά τήν νεαηκήν του ηλι
κίαν, τό συνεσταλμενον τοΰ ήθους του έκ 
τοΰ φόβου μή τόν προσβάλωσι, καί ή 
άγνο α, έν τ·?ί οποία τόν εκρά τει ό Μαζαοϊ- 
νο;, ένέβαλ-:ν εί; όλην τήν αυλήν τήν ιδέαν 
οτι καί αύτό; θέλει πάντοτε κυβερνάσθαι 
ώ; τόν πατέρα του Λο^οζίκον ΙΓ \

Μία μόνη ύπ7,ρ;εν ευκαιρία, έ ; ή; οί δυ- 
νάαενοι μακρόθεν νά κρίνωσι, κατόρθωσαν 
νά ποοίδωσιν όποιο; εμελλε ν άπο^η. Τό 
1 6 5 5 , μετά τήν κατάπαυσιν τών εμφυ
λίων πολέμων, μετά τήν πρώτ/ιν του εχ- 
στοατείαν χαί τήν στεψιν του είς βασι>εα,

V .  1 *   I  *  Λ

βασιλεύ; άνε/ω^ησεν ίν. Βενσεννγ); φερων 
κυνηγετικόν ενόυμα και τ^ς αύλλς όλης 
παρακολουθούση;· είσ^λθεν είς τό παρλα- 
μέντον φορών χονδρά υποδήματα, τό μα- 
ς·ίγιον κρατών είς τήν δεξιάν, καιάπηγγει- 
λεν αυτολεξεί ταϋτα. «Γνωστά είσί τ ά  δυ-

»παραυτα , , ;
» των μου. Κύριε πρόεδρε, σάς^άπαγοδεο 
»νά έπιτρέψετε συνεδριάσεις καί είς ούδεν 
»έξ υμών νά ζητήσ·/) τοιαΰτην!».

(ακολουθεί).
ΕΠ \ΜΙΚΩΧΑΛΣ 2Χ1ΝΑ2.
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εταξΰ τών παρευρισκομενων έν τνί 
εσπερίδι τής κ. Γαβριάλ, κατά τήν τελευ- 
ταίαν παρασκευήν τοΰ έτους 1 8 3 5 ,  $το  
καί τις, σχεδόν πεντηκοντούτης κύρος, ου- 
τινος δμως ή ώριμότης τής ήλίκίας δεν εί
χ ε  ποσώς χαλαρώσει τήν σφριγώσαν νεότατα 
τής καρδίας, τοΰ πνεύματος καί τών ηθών 
του. Διατελεσας ό βαρώνος Λιβερνοά, ακό
λουθο; τοΰ Αύτοκράτορος, μετά ταΰτα δέ, 
κατά την μεταπολίτευσιν, διοικητής, έτρά- 
πη τελο; μετά τήν ’ίουλιανήν έπανάστασιν 
επι τήν οκνηρίαν τοΰ ιδιωτικού βίου, απο
μακρυνθείς τών πολιτικών, έπί τό φιλοσο- 

ικιοτερον, άφοΰ άπεκτησεν ετήσιον είσό- 
ημα τριακοντακισχιλίων λιρών. Παραι

τηθείς κατ ανάγκην τοΰ μεγαλοπρεπούς 
ίίφους, δπερ ήν άναπόφεκτος συνέπεια τοΰ 
σταδίου του, έζήτησεν αναψυχήν έν ταΐς 
ήδοναίς καί έν τή κομψότητι* έγκατέλι- 
πεν όΟεν τήν έν τνί έπαρχία διαμονήν του 
χάριν της τών Παρισίων, ένθα μάλλον ή 
αλλαχού τ ϊ ς  Γαλλίας δύνανται έπωφελώς 
να εξασκωσι τήν βιομηχανίαν των οι δλως 
άφοσιωμενοι εις τήν έπίμοχθον τοΰ κομ- 
ψεύεσθαι τέχνην.

II ήμερα, καθ ήν έλαβε τήν άπόφασιν 
^αυτην, και ήτις προεδιδε τον άρχαϊον ακό
λουθον ώς δις γενόμενον παΓδα, τώ ύπέ- 
σχετο διαρκή νεότητα και κατ’ έπιφάνειαν 
τουλάχιστον έτήρησε τήν υπόσχεσίν της. 
Κατά τό^παρά τοίς ίσχνοις πλεονέκτημα, 
ο κ. Λιβερνοά ήτον εισε'τι ευκίνητος, οί 
οφθαλμοί του δέν άπώλεσαν παντάπασι 

ζ^ ρ ό τη τα , ή κόμη του ήν ξανθή, οί 
οε λευκοί όδόντες του δέν έφαίνοντο τό 
^αραπαν διατεθειμενοι νά μεταβάλωσι

χροιάν, ώς τοΰτο συνήθως συμβαίνει τοις 
προβεβηκόσιν. ’Εν γένει ό βαρώνος ήδύνατο 
νά θεωρηθνί ώς ιππότης ευειδής, εύσωμος 
και κομψοπρεπής. Αί δέ κατακτήσεις, &ς 
τώ παρείχε το ημερολόγιο ν τών άϋπνιών 
του δέν έφαίνοντο πάντη απίθανοι εις τοΰς 
κατά πρώτον συναντώντας αυτόν.

Ο κ. Λιβερνοά άλλως περί τοσούτου 
εποιειτο τήν τοΰ αξιέραστου άνδρός φήμην, 
ωστε πρός τοΰτο ουδενός συντελεστικοΰ 
μέσου ήμέλει, ούδέν είδος θριάμβου περιε- 
φρόνει, έστω και τοΰ ποταπωτέρου* έχό- 
ρευε καί διηύθυνε μετά νεανικής ζέσεως 
τήν δρχησιν, ένδέ  τώ καλπάζειν, έλυγίζετο  
άνευ ούδεμιάς πρός εαυτόν άνασκοπ/ίς, έπί 
μόνω τώ σκοπώ νά δώσν) δείγμα τής ζωη
ρό τητός του, καί πείονι περί τής νεότητός 
του τοΰς χαφεκάκους έκεινους, τοΰς πειρω- 
μενους νά τώ τήν άμφισβη τνσωσιν.

Παρά τό σύνηθες, ό βαρώνος δέν ένόμισε 
πρόσφορον κατά τήν νύκτα έκείνην νά 
παράσχη εις τόν φιλοσκώμμωνα έκάστοτε 
τών παρευρισκομένων θαυμασμόν δείγματα  
τής δεξιότητός του* κρύφιόςτις αίτια, ισχυ
ρότερα άναμφιλέκτως τής ματαιότητος 
εξηνάγκαζεν αύτόν νά έπαρκεσθνί είς τήν 
μετριόφρονα θέσιν τοΰ θεατού. Καθ’ ^ν 
ώραν άρχεται ή διήγησις αυτη, ιστάμενος 
δρθιος δπισθεν τής σειράς τών κατά τήν 
στιγμήν εκείνην άντίχορόν τινα όρχουμένων 
προσείχεν είς δύο τών επεισοδίων εκείνων, 
απερ μετά μεγίστης ταχύτητας διαποι- 
κιλλουσι τό μονό το νον τών συναναστροφών. 
Πρός έπίτευξιν τοΰ διττού τούτου σκοπού, 
ό βαρώνος ήκροάζετο μεν άφ* ένός, ttotpi;· 
τήρει δ* άφ* έτε'ρου, χνρίζ τό πρόσωπόν του

να παράσχτ,, ούδέκ^.ν τήν έλαχίστην ενδ^ι- 
Ριν τών εντυπώσεων, αιτινες ήδύναντο νά

(V j 7 ^
τώ προσγίνωσιν, ^νεκεν τή: εν ν, επησχο
λεΐτο έρεύνης.

Τό πρώτον άντικείμενον ~Ί,ζ κατοπτεύ-
σεώςτου ταύτης, ήν χορνίτρ-ά της toj 
άντιχόρου προς ήν ο θεατές ε.ελητ,ασ-.ν.
*11 γονή έκείνη ητο σχεδόν εικοσαετή:, καί 
άναμφηρίστως θά άνηγορεύετο βασι/.ΐς τ ίς  
έσπερίδος,άν είθίζετο να παραχωρώνται -:ά 
πρωτεία τή χάριτι καί ώραιοτητι. Τό πρό- 
σωπον καί ή συμπεριφορά αύτής ήσαν επί
σης θαυμάσια, δυνάμενα να κινήσωσι τό 
ενδιαφέρον παντός καλλιτέχνου ή ευαίσθη
του, έν δέ τή καθόλου κομψοτάτν; ενδυμα
σία αυτής τό μάλλον επουσιώδες, πλήν 
δυνάμενον νά έπισύρη τάς κριτικάς παρα
τηρήσεις τών όξυδερκεστέρων, ήν στέφανός 
τις έκ φύλλων δρυός θελκτικώς συμπε- 
πλεγμένος περί τήν μελα ναν κόμην της, 
ής ή έρασμία στιλπνό της καθίστατο κατα
φανέστερα ενεκα τοΰ πράσινου του του δια
δήματος. J1 δρυϊδική αυτη τ/,ς^ κόμης 
της διευθέτησις παρήγαγε τό άποτελεσμα, 
ίίπερ τνί ύπεσχετο ή ιδιοτροπία της-

—  Τί θεσπεσία ώραιότης!
Δεκάκις τουλάχιστον άο ή: ς ι^ γχ ;  πα- 

ρουσιάσθη έν τή έσπεριδι αι λεςεις αΰται ή 
χησαν ε!ς τά  ώτα της νεανιόος, ήτις ύικαιως 
ύπελάμβανεν αύτάς ω: αποκυήματα άΟιόα: 
φιλοφροσύνης καί ούχί πλαγίων σκοπών, 
επειδή έν τνί ώραιότητι και αυτη ή χ^ρ*-
τολογία επηρεάζει.

‘Ο συγχορευτής τοΰ κομψοΰ το·;του 
πλάσματος ην κύριός τις, νεο: μεν είσετι, 
πλήν ευτραφής καί πυγμαίος' άντι δμως 
τών φυσικών τούτων μειονεκτημάτων, ε- 
κεκτητο τό χάριεν εκείνο και ζωηρόν βλέμ
μα, οπερ μάλλον ή ή κομψό της τοΰ ανα
στήματος, ένδεικνύει εύφυίαν. Τωόντι, δσον 
άθλίως ώρχειτο τοσοΰτον επαγωγικώς όιε- 
λέγετο* άλλά πνευματώδης ώς ην, όπως 
λάβ-ιρ αφορμήν νά συμμετάσχνι εις άντίχ^ον- 
ρόν τινα, έδέετο ίσχυροΰ αίτιου* τοιοΰτο 

'δ έ  ητο προφανές, $ι’ 8ντινα  ήθελε (5ιψει 
τό  βλέμμα έπί τής παρά τώ εύτραφεΐ τού- 
τω  καθημένης νεάνιδος.

^Οπισθεν τοΰ ζεύγους τούτου, ϊστατο ο 
X. Αιβερνοά ακίνητος με τεταμμένον τό 
χΛς, άλλά καθά προέφημεν, έχων άλλαχοΰ 

τ̂ό βλέμμα προσηλωμένον. ϋίς τό πείσμα
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* * 1 . .λίαν. Κν τα:: συναναστ:ο^7.: η ννωσις ̂ ‘ . -ί
τών ccvcov γ7/οσσών ειν;ιι :κ τίον ων ούκ 
άνευ π;ο: κουοια: συνύιαλιιει:. τούτο ο εΛ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ν ,
Λικαιοι τνν π Γρΐ'·>τ:ην εις ην εο')ασεν η 
σπουδ·/, τ,·>ν. Ί^κπ/ δευΟεί: επ. δημοκρα
τίας ο ja*;iov^r, τούτεστι κάκιστα, εοηςε
τα yfiyv. καί νου.ίσα: άνο)θΐλε:να ισταται •.  ̂  ̂ ‘ , *
πλτιότε^ον ωτακουστών, συνεκεντνοσε μ^ν

1 / * μ
πρός τούτους τό βλέμμα to j αφιερωσε «ε 
πλέον ο7.όκ).η:ον τ ή ν  π ρ ο σ ο χ ή ν  του εις τό 
I tcsov έπεισόδιον, δπερ διεόραματιζετο όλι- 
γον άπωτεριο.

Ο μοναΛικος ήΟοπο.ος τ /,: ο ευ τ ε ρ α ς ,αυ- 
ης σκην/,ς ήν ισχνός τις νεος ες εκείνην, 

ο ’τινε: π 0 0’>7.εν0ΐ έπ-δε:ζιν τής φρικώδους 
αύτών ουσιογνίομιας κομπα,ουσι οιοτι εχου- 
σι τήν κόμην τοιν ώ: ό Λα-αραιός ,̂αμψ;ον* 
έκλααβάνοντες δε τήν πελιόνοτητα αύτών 
ώς μέσον Ορ-.άμζου, καθίστανται έν άγνοια 
των ίσως εύπειΟεϊ: προς κλασικήν συμβουλήν 
τοΰ *θβιδίου, λέγοντος P alleat omnis 
amans.

■Με ΰφο: μελετοντο: νά πραςη ενκ).ημα 
έκάθητο ούτος μόνος επικεφαλής εδωλίου 
τίνος, έπειδή παρά τό συνηθες αι εν ττί 
αιθούση εκείνη συνηγαεναι, ήσαν κομψότα- 
ται νεάν.δες, ών ούδεμία κατά την διαρ- 
κειαν τοΰ άντιχόρου περιήλθεν εις τήν λύ
πη ράν εκείνην οκνηρίαν, ήν δπως μοχθηροί 
τινες έκφράσωσιν, έθίζουσι νά μεταχειρίζων- 
ται φράσιν ήκιστα εύπρεπ/ί.

Α\ πλειότεραι τών προνομιούχων τού
των χορευτριών είχον εγκαταλειψει τι επι 
τών εδωλίων των εμφαινον τήν θέσιν έκά- 
στης* ή μέν άφ?κε την ανθοδέσμην της, 
ή δέ τό ριπίδιόν της' ένταΰθα έκειτο έφε- 
στρίς τις, εκεί ρινόμακτρον. Ο δασυπλό- 
κααος νεανίας έπολιόρκει τό τε7,ευταίον 
τοΰτο, καί έποφθαλ^ιών αύτδ ερα ψ ’.ω;, 
παρΐττΜΐ ττανταχοϋ δυστνίστω; άν*»·



ποφασίστως. ’Επαναλαβών πολλάκις τήν 
παιδιάν ταύτην, έπείσθη τέλος, δτι κε- 
κρυμμένος δπισθεν τής γραμμής τοΰ άντι- 
χόρου ήδύνατο κάλλιστα νά ύπεκφύγνι π ά 
σαν επικίνδυνον έπίβλεψιν. Συρμένος βαθ
μηδόν έπί τοϋ εδωλίου, έπλησίασε τό |5ινό- 
μακτρον, ύπέκλεψεν αύτδ, καί περιτύλιξα; 
ίν  τινι τών έπικεντημενων αύτοΰ άκρων 
επιστολήν, περιέδεσε ταύτην διά δεσμού" 
είτα δέ θείς τήν νέου είδους ταύτην ypap.- 
ματόπειραν είς τήν προηγουμένων ττ,ς θέσιν 
έπανέκαμψεν είς τά  ίδια, καθ’ 8ν τρόπον 
γ,λθεν.

Απομάξας τόν έκ τοΰ μετώπου του, διαρ- 
κούσης τής έπιχειρήσεως εκείνης, ^εύσαντα 
ιδρώτα, Ιρριψε περί εαυτόν καί αύθις θη
ριώδες βλέμμα, άλλ’ ούδέν παρετήρεσε δυ- 
νάμενον νά τώ  έρ.πο'.ήση φόβον. Οι [/-έν 
έχόρευον, ο*ι δ* έφλυάρουν έπίστευεν ό'θεν 
άδιστάκτως, δτι ούδέν ανθρώπινον δμμα 
προσέβλεψεν είς τήν παράτολμον αύτοΰ 
πράξιν, καί έπομένως περ^μενε τάς συνε- 
πείας μετά συγκινήσεως, ό'τε αίφνης νίσθάν- 
θη χεϊρά τινα άπτομενην τοΰ ώμου του. 
*0 πελιδνός νεανίας έταράχθη καθ’ ολα αύ
τοΰ τά  μέλη, στραφείς δέ εύρεθη έναντι 
τοΰ κ. Αιβερνοά, οστις, άνοίξας λοξοειδή 
μεταξύ τών παρευρισκομένων δρόμον, έφθα- 
σε μέχρι; αύτοΰ.

—  Κύριε *Ρεν:ερ, ε!πεν ό βαρώνος, ή κ. 
Γαβριάλ επιθυμεί αμέσως νά σάς όμιλήσν) 
σάς περιμένει έν τνί ερυθρά αΐθούσν).

*0 κομψός πολύθριξ δπ:ος μη δώσγ λα
βήν είς ύπονοίας έσπευσε δραμών είς τήν 
τοσούτω κατεπειγόντως γενομένην αύτώ 
πρόσκλησιν, άφοΰ, ρίψας τελευταΐον βλέμ
μα έπί τοΰ έμπερ·.κλείοντος τό μυστικόν 
του (5ινομάκτρου, έσύςησεν αύτό νοερώς πρός 
τάς επιεικείς έκείνας θεότητας, αϊτινες προσ- 
τατεύουσι τάς παραφόρους τών εραστών επι
χειρήσεις. Μικρόν μετά τήν άναχώρησιν 
τοΰ 'Ρενιέρ ό άντίχορος έπεραιώθη καί ό 
βαρώνος ωφεληθείς έκ της προσγενηθείσης 
ταραχής καί κινήσεως εσυρε τό έδώλιον 
πρός τά  όπίσω, ϊνα δήθεν άφήσν) τό μέρος 
έλεύΟερον είς τάς κυρίας, αϊτινες διηυθύ- 
νοντο ϊνα καθτ,σωσι, συνάμα δέ δι* επ ιτή
δειας απροσεξίας άφήκε τόν πίλόν του νά 
πεσνι χαμαί, καί κύψας ϊνα λάβν) αύτόν 
διά  τής μιάς χειρός, διά τής έτέρας άπο- 
φασιστικώς τίρπασε τό έινόμακτρον, δπερ

παρα/ρήμα ύπέκρυψεν, ώθησας αύτό είςτόν 
πυθμένα τοΰ πίλου του. Ουτω τελεσθείσης 
τής παιδιάς, ό κ. Λιβ. ρνοά ήγέρθη καί 
προύχώρησε μέ προσπεποιημενην αταραξίαν, 
έμφαίνουσαν τήν δήθεν άκραν αύτοΰ απε
ρισκεψίαν, ήτις τωόντι ίν  αξία νά έφελκύ- 
σνι τόν φθόνον παντός έξ έπαγγέλματος 
κλέπτου.

Μετ’ ού πολύ ή περί ης προέφημεν νέα 
κυρία, μετέβη δπως καθήσγι πρός τό μέ
ρος ενθα έλαβε χώραν τό έγκλημα. 'ΙΙ πρώτη 
αύτής φροντίς *̂ ν νά ζη^ήση τό ρινόμακ- 
τρόν της, πλήν μάτην έκυπτε παρατη
ρούσα ύπό τό έδώλιον, μάτην άπετείνετο 
πρός τούς παρ’ αύτ·?ι καθημένους, ούδείς 
ηουνήθη νά τήν πληροφορήσν) περί τής έξα- 
φανίσεώς του 1

—  Κλέπτουσι λοιπόν έν τνί οικία τής 
κ. Γαβριάλ; είπε πρός τόν συγχορευτήν της 
οστις έπανέφερεν αύτήν είς τήν θεσιντης.

—  'Απανταχού κλέπτουσι, άπεκρίθη ό 
πιμελής χορευτής, λυπούμενος διά τό συμ
βάν. Δέν μοί άφεϊλον προχθές τό βαλάν
τιό* μου έν τοΐς προθαλάμοις τοΰ θεάτρου,

—  Περί βαλαντίου ούδόλως θαυμάζω, 
άλλά είς τ ί θά χρησιμεύσν) τό ^ινόμακτρόν 
μου τώ  κλέπτνι.

—  “Οπως τό πωλήση είς ύπερμετρον 
τιμήν, άν εχιρ τήν πρόνοιαν ν’ άποταΟνΐ 
πρός εμε

—  Νομίζετε δτι έχει τόσην αξίαν; ήρω- 
τησεν ή νέα κυρία δ.ά σκεπτικοΰ μειδιά
ματος.

—  Πρέπει ν’ άμφιβάλλω, άφοΰ φαίνεσθε 
πεπεισμένη περί τοΰ εναντίου.

—  Φρονε'τε λοιπόν οτι γινώσκω τόν 
ένοχον;

Ενίοτε αί γυναίκες άνευ τίνος άνασκο- 
πής πρός τό λεξικόν μεταχειρίζονται συ- 
νηθεστερον τήν λέξιν Ινοχος  εκείνης τοΰ 
άθώου. *0 εύτραφής χορευτής ηκουσε μετά 
δυσαρεσκείας τήν ομιλίαν ταύτην, ένοήσας 
δμως δτι έξακολουθών τήν έπί τοΰ αντι
κειμένου τούτου συζήτησιν έκινδύνευε νά 
δώσνι σπουδαιότητα είς τό κατά  πάσαν πι
θανότητα ύπό τίνος τών αντεραστών του 
διαπραχθέν έγκλημα, δι’ έντεχνου παρεκβά- 
σεως εστρεψεν άλλαχοΰ τόν λόγον.

’Εν τούτοις ό κ. Λιβερνόά έξερχόμενος 
τής αιθούσης συνήντησεν εν τ$ί θύρα τόν 
κ, 'Pevtip. ’Απατάβθε, κύρ·.ε3 είπε πρός *ύ-

r&v ό νέος, ή κ . Γαβριάλ ούδέν είχε νά μοί
ricnV Ν β

"Εχετε δίκαιον, κακώς άντελνφΟτ,ν
*γώ, άπεκρίθη ό βαρώνο;, έζήτει τόν κ. 
Γρενιέρ. ’Από Γρενιέρ είς 'Ρενιέρ είναι εύκο- 
λον νά παρακούσνι τις.

Ταΰτα είπών ύπεμειόίασε φιλικώτατα 
χαί έξηκολούθησε τόν δρόμον του.

*£ν ταΐς έσπερίσι συμβαίνει πολλάκις, 
«στε έπιστολαΐ τινες χαριέστατα τετυ- 
λιγμέναι ν’ άφιχθώσι είς τούς πρό; οΰ; απευ
θύνονται διά τρόπου κατά τό μάλλον γ, 
^,ττον εύφυοΰς* αείποτε όμως άπηλλαγμεναι 
ταχυδρομικών τελών, καί άχρι τοΰδε ή γε- 
ν.κή τών ταχυδρομείου διευθυνσις ούδέν 
έφεΰρε μέσον πρός περιστολήν τής κα τα/ρή
σεως ταύτης. Αι γυναίκες ούδόλω; έπιδεί- 
κνυνται περίεργοι είς τό μανθάνειν τό πε- 
ριε/όμενον τών περιερχομενων εί; χεΐράς των 
επιστολών διά τής τοιάσδε ανόμου οόοΰ.

Αύται άπεκδεχονται αύτά;, ότέ μεν 
έκοΰσαι, ότέ δέ άκουσαι* έν άμφοτέρα·.ς 
ταΐς περιστάσεσι τά ; ύποκρύπτουτιν, άλλ 
ούδέποτε τά ; άναγινώσκουσι............... δη
μοσία* οί άνδρες όμως, περιεργότεροι καί 
ίττον  τών γυναικών σώφρονες, ώ; πρό; 
τοΰτο, έ/ουσι στερεότυπαν εΟιμον. "Αν 
μετά τό πέρας χορού τινο; ϊδ·/ι; τινά μέ 
δμμα έξαλλον ύπό άγαλ-.άσεως καί μέ 
πολυάσχολον τ,Οος εξερχόμενον λάθρα τ7,ς 
αιθούσης" τοΰ χοροΰ καί ζτ,τοΰντα έν ταΐς 
άλλαις αίθούσεσιν άπομεμονομεντ,ν τινα 6ε- 
σιν, λαμβάνοντα δε εκ τινο; τραπεζη; β·.~ 
βλίον τ ι ιχνογραφημάτων, όπως δήθεν τό 
άναδιφήσνι, άποφάνθητι άδιστάκτως, ότι το 
δημόσιον έζημιώθη εν γραμματόστ,μον. ^

*0 τόπος ένθα ή βιομηχαν'α αυτη ενα
σκείται μετά μείζονος δραστηριότητα;, καί 
ίν δύναταί τις κατά συνεπειαν νά καλεσνι 
άναγνωστήρ’.ον τών έρωτικών επιστολών, 
είναι τό άπόκεντρον καί οΐονει παραβυστον 
εκείνο μέρος τών παρακειμένων τνί αίθούανι 
δωματίων, τό προωρισμένον διά τό πα;γνι- 
διον τοΰ W is t. ’Ενταύθα κατ’ έξαίρεσιν δέν 
εΐσχωροϋσιν ούτε ή κακολογια ούδ ή π:ρι- 
έργεια, καθόσον οί έρασταί τοΰ παιγν:όίου 
τούτου δέν βλέπουσι πέραν τών παιγνιό- 
χάρτων τωντοσοϋτον δέ άφοσιοΰνται, ώστε 
χατά τήν διάρκειαν τοΰ παιγνιδιού τούτου 
ο λοιπός κόσμος είναι μηδέν δι’ αύτού;.

. (ακολουθεί).
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Ε υγνω  u.ocivvi αιτβιρος τ ί 2ύνατ’ ιύχομίνη 

etτγύι προ; τον «ξοχο> toj γ ίνου; άοι&ν*  

οι* εν 6ντος ; ίθνιχ^ ζτ.,αί»! ί ι* β χ ίν ι ι  

σύντεκνον ττ4ν δαφν&ατρωτον τοΰ βίου του l io v j

Φεΰ οιατ'ι Επί ττ,ς γ τ ;  α·ών.α 5sv μ ίν α  
ιΰφυί* ΐχουσχ ττ(ν ί&ξ^ν ο π τ ίο ν ,  

άλλα και τα ύττ(ν τ, χοινη δ ιέπ ιι  

καί φ9ίνιι ώ ; ο ί^ χ α τ ο ;  στ^ουΟο; τ. άηοών ;

Γ α ί '  άλλά ζγ, άγτ,ρατον ζωτ,ν οατις τιμτ^στ» 

συγγραφών χ.%\ ύπτ.ρετών το ίΟνος του ώς Συ, 
και τών αρχαίων τραγικών τΑν Μούσαν άνχστταγ*

Άλλ* ο T t r a v  ίττι |λακ?ον Οά άκπνοβολτ'στρ, 

ί ι ο τ ι  των άκτ ίνω ντου  των Οι:μου?γων διψ?ί 
■ή γ ϋ  f/ α ;  δπ ω ; τ ’ SvOr, ττ.ς τ 'ά :χ α Τ χ  ά ν α σ τ · /^ .

Γ/.

io ix i  wivOtaot οτ ϊ φα-Λ^ον προοάλλο» 

το v£3v έ'τ3ς «ύτυχιΓ; v ^ e sa ;  ιτροα γγίλλει,  

κ ’ νι φύσις ώ ;  φΛοστοογο; ιτχο*(ΐ.υθιΓ Κυοίλτη 
τ* ά π ι ^ τ , Μ τ χ  τε*ν* ττ,ς U  τώ ν ίι ινώ ν  κχ ι σάλων.

’Αρκούντως E^oyOv.o^.utv έν ρ ίβω  των υφάλων, 

αρκούντως τ ι ς  β^ασύτ-ητος τ,νίχθιψ.« τά  Ρ*λιΐ· 
ev τ ίλ η  Oi oiacs/Ofi τί,ν άψινΟον τό ρ.ίλι, 

τα ς  ίίβρβις ίι έκπλτ,ρωοις τών ποΑων τών ρ ιγά λω ν .

ό χρο'τος τδΜ «β>.*μι*δν άντιδοΰ* x^.SiXuV 
Τβ ονβιίος τών προίβτων τοΰ ίδνου μ*ί *γγίλ).«. 

λϋτοκοάτωρ άγινδς xatiitwt τώ·» Γάλλων.

Φε3, (peo.i Sv ,υνίτ?ιψ« ζ'^όν τών Κ*νι?άλων 
ίι Κρτ,ττι κ’β·μ.*τοφυ?τος τόν ατινίγίΑΜ βυστίλλιι. 
•Αλλ* χτυπά λ Ν^ιβις ί»* £<>**>■“ *·



ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

'Εν τινι χωρίψ πεταλω ττ'; τις διαπρά- 
ξας ανθρωποκτονίαν κατεδικάσβη είς τόν 
$ ι άγχόντ,ς θάνατον. Ο» πρόκριτοι τοϋ χω
ρίου συνενωΟέντες, παρεκάλεσαν τόν διοι
κητήν νά φειρθνί τοΰ πεταλωτοΰ ώς αναγ
καιότατου έν τω  χωρίο)’ δ ιότι, ώς ελεγον, 
ούδείς άλλο; έκτό; αύτοϋ έγίνωσκε νά πέ
ταλών/) τοΰ; ίππους, νά έπισκευάζν) τοΰς 
τρο/οΰς τών αμαξών κ τλ . 'θ  δέ διοικητής 
άπεκρίνατο: αάλλά πώς τότε δύναμαι νά 
εκτελώ τήν δικαιοσύνη» Κύριε, άνταπην- 
τνισενι εΤς τών εργατών, έχομεν δύο ύφαν- 
τουργοΰ; έν τώ  χωρίω* διά τόσον δε y.t- 
κρόν χωρίον εΐς [/.όνον αρκεί* άπαγχόνισον 
τον ΐτεοον.

φει, εις τόν γρα |ψ ατ*α  τό 'δ ό λ ω μ α ' λίγων; 
«Ευχαριστώ τήν παναγιότητά του διά.τήν· 
πρός (At εβνοιάν του*' άλλ’» ό πάπας  είναι 
τόσον τ ίρ ι ς  άνθρωπος ! ’Λρκοΰ(χ« «ς 
νον τόν λόγον τόυϊΥ . c- . ' .* · ,

S
βΟ ποιητής Μαλερβιος διώρΟου τόν ύπτι

ε την του κατά τρόπον δλως περίεργον. *Ε- 
ίιίεν  αύτω £εκα μέν σόλ&α τήν ημέραν, 
λόγω  διατροατίς καί είκοσι σκούδα ώς μι
σθόν. * 0 τε οέ ό υπηρέτης του τόν δυση- 
ρεστει ένουθέτει αύτόν ί ιά  τών ές/;ςλεξεων: 
«Φίλε μου, ό ^υταρεστών τόν κύριόν του 
«ϊυταρεοτ-ι τόν θεόν, ό οέ δυσαρεστών τόν 
Ocov οφείλει όπως τύχη συγγνώμης ;ά νη- 
στεύ^τ,καί νά δώσν, έλ;ημο*:ύνην. Τούτου I- 
νεκα 0*λω κρατηςτ; π ίντε σόλδια έκ τών 
καΟημτρ.νών cou εζοδων οττως δώσω αυτά 
εις τούς πτωχούς πρό: συγχώρησιν τών
ά»/αρτητ,άτων -του.)) t γ \

' θ  Μ ο ν τέ σ κ ιο ς  πρ ιν  ·?, άπελΟν) ττ ,ς  'ρ ώ α ν ; ;  

μ ε τ ί β η  ν ’ ά π ο ^ α ιρ ετν 'σ τ ,  τ ό ν  τ ό τ ε  Π ά ~ α ν  

Β ε ν ε δ ικ τ ο ν  ΙΑ . ό 'στις  ε ίπ ε ν  α ΰ τ .ρ :  ά γ α τ τ / ; τ ε  

[/.οι Ι ΐρ ό ίδ ρ ε  π ρ ιν  ί] ά π ο χ ω ρ ’.σ6ώ|.ιεν ε π ιθ υ μ ώ  

ν ά  σ ά ς  δ ώ σ ω  δ ε ϊ γ μ ά  τ ι  τ?;ς πρός ψ ά ;  φ ι

λ ί α ;  [Αου. Ε π ι τ ρ έ π ω  CySv ν ά  κ ρ ε ω φ α γ ή  τ ε  

δ ι ’ ά π α ν  τ ο ;  τ ο ϋ  β ίο υ  σα ς , τ ή ν  δ ε  έννοιαν
% · ·

μου ταύτην επεκτείνω εφ απασαν τήν ύ- 
μζτζζχν οίκογεν-ιαν. ‘θ  Μοντέσκιος εΰ'/χ- 
ρισττ,σα; τόν Ιΐάπαν έξήλθεν οδηγηθείς δέ 
οπό τοΰ θαλαμηπόλου επισκόπου εις τήν 
στοάν, λαμβάνει τό παπικόν σιγγίλιον καί 
συγχρόνως σημείωσιν ολίγον σοβαράν τών 
δικαιωαατων άτινα ωφιιλε νά πληρωστι δίά 
το εύσεβες τοΰτο προνόμ’.ον. *0 Μοντέσκιος 
6ν εζέπληξεν ό ιερό; ούτος φόρο;, έπιστρε-

Αυσις
του Ιν τω Β . φυλλαδίω γρίφου.
Tote yUoic evtr όρομηταΐς π<ϊν t f y t '  

ται iyszbr ή Έ θ τ ι  χή ΒιβΜοθήκη ir  / .
rm 1871.

Τήν λύσιν τοϋ ανώτερου γρίφου πρώτος 
έπεμψεν ήμίν ό Κ. Δ. Μπούφος &-·.ς και έλα
βε τήν ύποσχεθεϊσαν δωρεά ι». ’Ακολούθως 
έπεμψαν αύτήν ή Κυρία ’Αργυρω Κ. Πετσά- 
λη καί οί κύρ'.οι Βασίλειος Πανάς, Γ. Πιλά- 
βιο; καί Θεμιοτ. Μαρίνου ές ’Αθηνών. ’ Ε/. 
Πατρών οί Κ. 22. Χατζόπουλος καί Σπυρ. 
Ρητινιώτης.’Εξ ’ΐθάκης ό Κ. Κ. Ν. Παυλά* 
το ;. ’Ες ’Αμφίσσης ό Κ. Γρ. ’Αναστασόπου- 
λος.’Εκ Σπάρττ,ς ό Κ. I. Θεοδωρόπουλος.

Α ΙΜ ΙΓ Μ Α  Λ '.
Ό τα ν  χοιμααβι ιιτβμαι κ’έγώείςτό πλϊυρδ* sou* 
οταν δε ιχάλιν ϊαταοαι χ*ί έμπροί κ’ επί 7:ο-

[δών σου*
Εγείρεσαι; κι’ Ιγώ ρ,ε σέ* φεύγειc*5κι’ έγώ ό;ιο(ω; 
StoTi καταστρίφεται ίνευ 6μου ό βίος·
ΛΛν μοΰ κοπ^ ή κεφαλή έπί νώτων φιρω,
Oi ιόν]; πώ; ώ; μέλος xt του σώματός σουχαίρω· 
ΜΑνχα& την νεαν κεφαλήν μου κατακερματΓστ,ς 
Έ π ί  ταμείων Οα μ* Ιδ^ς ίρχοντα. Θ& [χε λυσνι; J

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α  Β  .
Στέκεις; στέκω. —  φεύγειςJ |Αενω" 

και επάνω σου 5ε κείμαι.
Τρέξε μ’ εχεις* στασου 6'μως 

και θα* οτι δεν είμαι.

Τω 7τρωτω πεμψονη ήαΓν τήν λύσιν ένός 
τών ανωτέρω αινιγμάτων ^ωρτ,θτ^εται τό 
ΧαρχοφνΛάχιοϊ, σραμα του Κυρίου Γεωρ
γίου Καλκάνη έκ του ’ιταλικού αεταρρ*· 
σθεν uic0 Γ . Σφχκα, τών λοιπών οιΙμοΜν* 
θ^σονταιτά ανό(Αατ«. ’ -j

«υν
01 ι?ρομνιβ·'5οντ·ς 1 0  συνδρομτ,αας ε»ς ττ,ν Εθνικήν Β·.βλιοΟτ'κτ(ν ττροπλτ,ρώνοντας 'εήν Ιτν»σ.*.  ̂
νίρομ^ν αων λαμβάνουσιν ίν:\ ίν Ετος αύτήν δωρεάν.  ̂ ^
01 άλλ^σσοντες διαμονήν αυνδρομητα». οφεΟ-ουσι να ειδοττοιωσιν «ίγγραφως» τήν διευΟυνσιν «ι·1 

Λύτου, fva γνθ)ρ£ζτ| ποΰ πρεπει να στέλλτ, φυ) λάδια* εί δε μή τά άπωλεσΟέντα ίναπληρουντα
έντί λ««τών #0  Εκαστον.

0ΤΔΕ12 τών h  ταΐς ίιταρχίαις γίνεται συνδρομητής, αν δεν ττε'μψττ, συγχρόνως τή αιτήσει ν*ι
<& ηοσον τής ίτησιας συνδρομής.

ΠΑ2Λ ίπιστολή μτι άπτ,λλαγμένη ταχυδρομικών τελών είναι απαράδεκτος.
ΑΙ έπιστολαΐ έπιγραφονται ουτω:
Προς τήν ΔιεύΟυνσιν του τ^ριοδ. συ^γράμ. «ΈΟν.κή ΤίιβλιοΟγ/η».
ΑΙ ιιεριέχουσαι χργ’ματα έπιιτολαί πρεπει να στέλλο>νται επί συ7τάσ«».·
ΑΙ συνδρομοίΐ αρχ^ονται τήν 1 ^οεμί^ίου και λν'γουσι τήν 31 'Οκτωβρίου·

EU ΆΟηνις

Α ί  συνδρομαί γίνονται^

τώ βιβλιοπο/είοι ό «Λΰγιος Ι ρμή^'· ^ -.v,v<.vw , ν- - - -  -·. Γ - .
ΓΑΑΑΖ)ί2ι π ίρα  τοΐς Κυρίοις Φ. ’Λντυπα καί Κ. Λιδαδ^Ι. — LJN ΚΑΛΑΦΑΤΗΝ τ;αρά τφ
Κ» Γ. *Αντύπα.

ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΪΝ ΔΡ0Μ Ι1Σ ΠΡ0ΠΑΙ1ΡΩΤΕΑΣ ΕΝ ΑΘΙ1ΝΑΙΣ.

Έ ν  ‘Ε λ λ ά δ ι ....................................................................................φ ρ ά γ . 1 0

’Fv Τ ο υ ρ κ ί α ............................................ ' * * * * « * , * »  ^
Έ ν  ‘Ρ ω σ ο ί α ....................................................................................ρουβ. αργ. 5
Έ ν  τα ΐς ‘Η γ ε μ ο ν ί α ι ς ................................................................φλωρ. 1 1 /2
Έν τη λοιπτί Ευρώπη έν γένει..........................   1̂
Έν Ίνδιαις* . . . * .......................... είκοσόφραγκον 1

?Ενεκα άσθενείας τοϋ διευθυντοΟ έβράδυνενή Ικδοσιςτο0 
παρόντος φυλλαδίου. Τό Δ', φυλλάδιον έκδοθήσεται έντος 

, του μηνός Φεβρουάριου.



Εις τδ γραφεΐον x ffi f  ’Εθνικής βιβλιοδέτης» ττωλοϋνται

. · » , . i -  ^ _ ^ Η « 5 5 ^ ) 5 5 Μ ί τ 7 ^ : ΐ - ' ' :  ν  ' ’  ’ , .
»  <  - ν  ν  ·  ^  ·  ·  ‘  ·  · # ·  " ·  -  : ■ *  ■ ·  ^  ; * * . · .  '  "  * *

± m t i t K H E  Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η Σ  τόμος Ε 1 8 6 9 — 1 8 7 0  Spar. %
ΥΙΟ Σ. T Q Y  Λ /Α Β Ο Λ Ο Υ  [παράρτημα  ’ Εθνικής ΒώΛιοθήχηςΊ μυθιστόρημά 

ίΐαύ.Ιου ΦϊΡ>άΛ μεϊάψρασίς Α . ΣκαΜδοΛ. Τόμος Α \ ' xal Β '. ^Ραχ ·  I
Δ ΙΚ Η Γ Ο Ρ Ο Υ  Π Α Ρ Ε Ρ Γ Α  Α π ό σ π α σμ α  ήμεροΑογίου [παράρτημα ’Εθνική; 

Βιβ.Ιιοθήκη c] Λεπ. 80
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Π 1T O Y  [σννέχαια τοΰ μνθιστ. «τδ Περιδέραιον ttjc βασιΜσσηςί] 

μυθιστόρημα Ά .ίε ζ . άουμβ. μετάφρασις Α . Γ . ΣκαΜδου. όρα,χ, 6
Κ Ο Μ Η Σ Σ Α  Σ  Α Ρ Ν Υ  [συνέχεια Ά γγέ .ίο υ  Πιτοΰ] μνθυστόρημα Ά Λ εξ . ΔουμΑ 

μιχίψ ρασις Α. Σα.ΙΙδου, τόμοι τέσσαρες ^ΡαΧ· 14
Π Α Ρ Ι Σ Ι Ν Α  Α Ρ  A M  Α Τ Α  μυθιστόρημα Π ονσόκδί ΤεράΛ^ μετάγρασις Α  Σ*λ · 

Λ Id ου xai ΠαρδαΛάκη τόμοι όγκώδεις τρείς. ^ΡαΧ· ^4
Ο Ι Π Π Ο Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Ρ Υ Θ Ρ Ο Υ  Ο Ι Κ Ο Υ  μνθιστ. Ά Λ εξ . ΔονμΛ  » 5
Η  Κ Α Λ Υ Β Ι !  Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  μυθιστορία  ’E ppttτης Στόβη’ τόμοι δύο » 5
Α  ίΙΟ Κ Ρ Υ Φ Α  Τ Ω Ν  Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν  της ΝεοπόΜως" περίεργον xal ώρα toy

μυθιστόρημα. δραχ. 4
Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ε Σ  [<Vxa μιχραί κωμωδία»] υπό Α . ΠαπαρρηγοηούΛου » 2,50  
Ο Ν  Ε Ρ Ω Ν  Τραγωδία είς πράξεις τέσσαρας ύπό Τ ιμ ο Χ .Δ Λ μ π ε Μ  8ρ. 1,50
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Μ.  Λελέκου. δ ρ α χ Λ
Γ ϊ  Μ Ν  Α Σ Μ Α Τ Α  Π Ν  Ε Υ  Μ Α Τ Ι  Κ Α, διαμοιρασμένα είς μεΛέτας, εξετχσεις χαί 

αναγνώσεις, υπό Νικοδήμου τοΰ αγιορείτου, έζεδδθησαν τό πρώτον iv  Βενετίοί τφ 
1 8 0 0  παρά Δ . Καριτζιώτον, τό δεύτερον δί παρά Ν . ' Ρουσοπού.Ιου. δ ρ α χ .  6 

Τό X  Α Τ Ο Φ Υ Λ  A Κ Ι Ο Ν  δραμα είς ί ζ  πράξεις Ά γ γ ε 2 .  ΚαΛχάνη μεταφρασΰϊν 
εξ ανεκδότου ΊταΛιχοΰ χειρογράφου υπό Γ . Σφήκα έν Ζαχόνθω $PaX- 1

*Οστις έκ τών έν ταΐς έπαρχίαις ψ.Ιομοΰσων έπιθνμεϊ r  άποχτήσγ έ*. τών άνω· 
τ/ρω νεωτάτων καί εις τό ημισυ τής αξίας των πω.Ιουμένων μυθιστορημάτων ̂ δύνα* 
ται νά είΰυποιήστι ήμβ,ς, συνοδεύων u)v a tτησίν του μ ΐ  τό άντίτιμον τής άξίας τον 
(.ιβουμίνου βιβ.Ιίον.

Β ι β λ ( α ν € α. .

Ί Ι  Πιΰ.Ιιοθήκη ύγγέ.ΙΑει παν ΐκδιδόμενον βιβΜον οδ άνιΐτνπον ήθεΜν άποστα.ΐή
iiC zb y p a y tu ’r  jia c ·

A  N A T O  MIKA Μ Ε Λ Ε Τ Η Μ Α Τ  A · imb τ«δ ίατροΰ Λ .  Π απΛ-Ίω άννου. Τεΰ· 
χος Α . . δ par. 2

Ο ΙΚΟΓΕΝ ΕΙΑΚΟΝ M M E P O j iO r iO N  τοΰ J 87-1t μετά Εύρωπαϊκών εικό
νων. ‘Έ ΐο ς  τρίτον, Περρΰς-βαμπ&^εκδόται. . . X,. 2 .

Ο Κ Α Ζ Α Μ Ι Α Σ  Τ Ο Υ  Κ Ο Ρ )  Μ Η  Λ Α  τοΰ 1 8 7 J . "Ετος 3 3  or. δρ. 1 80
Ο Κ Ο Μ Ι1Σ Τ Ω Ν  Σ  Α Λ Ω Ν Ω Ν  δράμα # ΙπαινιθΙν τώ .B q v ^ tv a ia  άγων! tk  

x tk 'z s  vnb  Σ . / / .  Λ ά μ π ρ ο ν ·  'do% 2  80
11Α  Α  Μ ΟΙ Κ Α Ι  Δ Α Κ Ρ Υ Α  ifce* 4rvJM>r if Λυρικών ποιήσεων υπό Α . Σ . Λι6α- 

iVo.ToiJ.Jou έπιΛοχίου τοΰ πεζικοΰ. Έ ν  ΚεψαΛΛηνία τιμδ,ται δ ρ α γ .  1
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΩ Ν  ooj? 1 8.Ϊ1 .δ'ρ)έμένοτ έπι^ρύσως utxh, 40

j i« iογραφικάν εικόνων, ύπό 'I. Κ. Χούμη ίρος Α \  iv  ΣύρΚ ' κοράνχα -40
A f T l K O N  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ  ΙΟ Ν  ί,ο ς  Έ .  ύπό Ε ίρψ α ίο»  Ά σ ο π ίΤ δ ε δ ,μ έ ν ο ν

εηιχρυσως. Έ ν  Άθήναις   ̂  ̂ ψράγχα i


