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φ 

Σπουδάζοντες τ ά ; άρχαιοτάτας κα' 
μεγαλοπρεπεστάτας των οικοδομών τής 
Αιγύπτου, εύρίσκομεν ότι το εξ ου κα-
τεσκευάιΟησαν ύλικόν ύπαρξε το εξής. 
Πλίνθοι ώμοι κατασκευαζόμενοι δια τ η ; 
του Νείλου ιλύος, ij έμιγνυτο ποιότης 
ασήμαντος άχυρου, και οίτινες ακολου
θώ; άπεξηραίνοντο εί ; τον ή λ ι ο ν πλίν
θοι όπτοί· τ ύ α ν ο ς και μάρμαρα συνδεό
μενα δια κονιάμματος τοιαύτης στερεό-
τητος , ώστε ούδ' επί τών ήμερων μας 
κατωρθώΟη ετι ή κατασκευή όμοιου. 

Οίκοδομαί προς χρήσιν του λαοϋ, ήτοι 
κοινά οικήματα, δεν περιβσώΟησαν ή μ ι ν 
άγνοοϋμεν επομένως τό τε σχήμα και το 
ύλικόν δι'ου κατεσκευάζοντο. Οικήματα 
όμως μεταγενέστερα τών επιδρομών, ευ
ρίσκονται πανταχού καί τ α ύ τ α έκ πλίν
θων όπτών εΰ καί καλώς π^οσηρμοσμέ-
νων, άφου ήδυνήΟη τό κονίαμμά των νά 
συγκράτηση αυτά μέχρι σήμερον, ήτοι 
επί αιώνας πολλούς. 

Οίκοδομαί τοιαΟται σωζόμεναι, εχουσι 
τό οχήμα οικιών, τεμενών ή λβυτρόνων. 

Αί οΐκίαι εΐσιν έν γένει ύψηλαΐ, ένα μό
νον έχουσαι όροφον, άντι δέ στέγης 
δώμα άνάλογον διά κλΐμα μή υετώδες. 
Ή εσωτερική διάΟεσις αυτών τηρεϊ τήν 
πρωτοτυπίαν τών ηθών τών χρόνων ε
κείνων. Ή περιγραφή των αποβαίνει πε
ριττή, καθόσον πάντε ; γινώσκουσιν αυ
τ ά ; . Αί οΐκίαι αύται ήσαν προωρχσμέναι 
διά τούς ευγενείς, ϊ ά τεμένη έχουσι 
πάντοτε τό αυτό σχήμα, ήτοι τό τοϋ έν 
Μέκκα τεμένους. Οί λουτρώνες επίσης 
όμοιάζουσι τους σημερινούς. 

Οικήματα λοιπόν κοινά, δυνάμενα ν 
άναχθώσιν εις τήν αρχαιότητα, έέν εύ
ρίσκομεν. Επειδή όμως τά σήμερον ανε
γειρόμενα είσΐ κατά πάντα όμοια μέ τά 
αρχαιότερα έξ όσων- διεσώθησαν, λογ ι -
κόν είναι νά ύποΟέσωμεν ότι τό τε ύλικόν 
και τό σχήμα τών αρχαιοτάτων υπήρξε·; 
οίον τό τών σημερινών. Τά σημερινά 
τών φελλάχων οικήματα κτίζονται , ώς 
και κατα τό παρελθόν, δι' ιλύος τοΟ Νεί
λου, Υ) μ ίγνυται ολίγον άχυρον, ή διά 
χώματος κοινού καί ύδατος, ω έπίση 
μίγνυται άχυρον, ή διά σ /ο ίνων πλεκο-
μένων και άλί'.φομένων δι' αργίλου. Τά 
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οικήματα ταΰτα , ιδίως έν ταις μικραΐς 
και πτωχαϊς κώμαις, εχουσι τό σχήμα 
φωλεας χελιδόνων μέ τήν βάσιν προς 
ι ό έδαφος, άνεκ θεμελίων και μέ μίαν ή 
δύο όπάς ωοειδείς έν· τη στέγη· ή θύρα 
τ η ς εισόδου είναι χαμηλότερα του ήμί -
σεος αναστήματος άνθρωπου· έν τω κέν
τρο) δυσκόλως δύναται νά σταΟη άνήρ 
όρθιο;· ώς έπι τό. πλείστον στεγάζονται 
διά καλάμων αραβοσίτου ή διά κλάδων 
και φ ύ λ λ ω ν φοίνικος. Ή περιφέρεια των 
είναι κατά τό μάλλον και ήττον 1 0 — 1 2 
ποδών οϊκοΰσι δ'έν αύτοις 3 — 4 πρό
σωπα· άν όμως ή οικογένεια πληθυνθή, 
δύνανται νά οικήσωσι καί πλειότερα· δυσ-
κόλως δέ ελλείπει έκ των οικιών ή αίξ ή 
οχ όρνιθες, αΓτινες μετά των κυρίων των 
μετέχουσι της κατοικίας. Αί οίκογένειαι 
αί εχουσαι αγελάδας, βουβάλους ή βόας, 
κατασκευάζουσι παρά τήν οίκίαν είδος 
α υ λ ή ς περιπεφραγμένης διά τοίχου τοΰ 
αύτοΰ υλικοΰ, και τοιουτοτρόπως ή της 
οικίας εΓσοδος χρησιμεύει και διά τήν εΐ-
σοδον τών ζώων. Ουδέν επιπλον υπάρχει 
εν τη οικία,.έκτος κλιβάνου, κειμένου 
εις τήν έσχατιάν και ψάθης, έφ' ής οί 
οικοδεσπόται τρώγουσι καί κοιμώνται. 

Παρατηροΰντες λοιπόν ότι τά τε οική
μ α τ α , και τά τεμένη και οί λουτρώνες 
κατασκευάζονται σήμερον έκ τοΰ αύτοΰ 
ύλ-.κοΰ καί εχουσι τό αυτό σχήμα τών 
έπι τής αραβικής εισβολές, έλλόγως 
δέον νά συμπεράνωμεν ότι κα ίο ί αρχαίοι 
Αιγύπτιοι διά τοΰ αύτοΰ υλικοΰ καί ό-
μοιοτύ^ως κατεσκεύαζον αυτά. Καί τοι· 
δέ πρό πολλού ή κυβέρνησις διέταξε τήν 
άνέγερσιν κωμών έρρύθμων, ούχ ήττον 
οί φελλάχοι άνεγείρουσιν αύτάς όπου 

κάλλιον θελήσωσι,πιστώς άκολουθοΰντες 
τά άρχαιον σχήμα καϊ χρώμενοι τω αύ-
τώ ύλικω. 

ΤούντεΰΟεν συμπεραίνομεν ότι αί με
γαλοπρεπείς και κολοσιαϊαι οικοδομαί της 
αρχαιότητος ή^αν προωρισμέναι μόνον 
διά τούς Θεούς καί τους Βασιλ'-ΐς. Επει
δή δέ αί οικοδομαί τών Θεών, ήτοι οί 
ναοί, έλκύουσι πλειότερον τήν προσοχήν 
τοΰ σοφοΰ περιηγητοΟ, άτε παρέχοντες 
σύνολον αρχιτεκτονικής, γλυπτικής , μ υ 
θολογίας καί ιστορίας, περιληπτικώς θέ-
λομεν ειπη ολίγα τινά περί αυτών . 

Ή Αίγυπτος ήγειρε μέγιστα μνημεΤα 
πολλούς αιώνας πρό τοΰ Αβραάμ, ιδίως 
ύπό τήν ΙΒ'. δυναστείαν, άπερ κατεστρά-
φησαν υπό τών επιδρομέων τών ΙΖ'. καί 
ΚΖ'. δυναστειών. Μεταγενεστέρως ήγέρ-
Οησαν νέοι ναοί έκ τών λειψάνων τών 
καταστραφέντων, λειψάνων διακρινομέ
νων έτι και νΰν έν τοίς έρειπίοις τών 
νεωτέρων μνημείων. 

Πάντα τά Αιγυπτιακά έργα φέρουσι 
χαρακτήρα κοινόν μέν, άλλά πρωτότυ-
πον. Ή στερεότης των είναι μεγάλη· ό 
ό'γκος των γιγάντιος· ή μεγαλοπρέπεια 
των σοβαρά· ώς προς τήν καλαισθησία ν 
όμως, εισί κατώτερα· ή τών μερών διά-
ταξις καί ή εκλογή τ ώ ν ώραϊσμάτων 
χωλαίνουσιν έν αύτοις.*Εν είναι μόνβν τό 
είδος τής αιγυπτιακής αρχιτεκτονικής. 
Τό είδος τοΰτο έγεννήθη, άνεπτύχθη καί 
έπεκράτησεν ενταύθα και, καθά ?νέγει ό 
Σαίντ- ' ίλλαίρ, όταν τις ίοη ενα μόνον 
ναό ν, είδε πάντας τούς άλλους. Αί δυ-
ναστειαι και οί ίερεϊς έπεβαλον τάς λε 
πτομέρεια; της οικοδομής, Διά τοΰτο ό· 
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Πλάτων, εις τούς Νόμους του, λέγει: 

Κ Τά σχέδια ύπήρχον κατατ.Οειμένα 
έν τβι'ς ιΝαοίς καί 8έν έπετρέπετο ιο'.ς 
άρχιτέκτοσι νά νεωτερίσωσιν έπιφέρ^ντες 
μεταβολάς». Προσθέτει δέ παρακατιών 
ότι ή άπαγόρευσις αύτη ύπήρχεν έτι έν 
ίσχύϊ (κατά τό 4 0 0 δηλ: II. X.j επεκτει
νόμενη εις τήν ζωγραφική ν καί γ λ υ π τ ι -
κήν, μή εξαιρουμένων καί τών μουσικών 
τεμαχίων. Διά τοΰτο βλέπομεν ναούς 
ποικίλων εποχών έχοντας τό αυτό σχή
μα, τήν αυτήν έσωτερικήν διάταξιν. 

Οι ναοί ούτοι έχουσιν ωραίας στοάς 
μέ πρόσοψιν έκ 4 ή 6 στηλών ίη\ 3 ή 
4 βάθους, ων τά κιονόκρανα, διαφέροντα 
α λ λ ή λ ω ν , τέρπουσι διά τήν πρωτοτυπίαν 
τήν όρασιν. Ό κορμός αυτών γέμει δια
φόρων ζωγραφιών καί ιερογλυφικών. Δεν 
υπάρχει Αίγυπτιακόν μνημεΐον μή φέ-
ρον τοιαΰτα ιερογλυφικά. Rat αυτοί οί 
τών ναών τοίχοι πολλάκις φέρουσι τοι

αΰτα. Τινές τών ναών Ιχουσι πύργους 
υψηλούς τετραγώνους παρακειμένους, ή 
μάλλον πυραμίδας άποτετμημένας, ώς 
ό ναός τοΰ Έδφοΰ. Καί τοι τά τοιαΰτα 
κτίρια εχουσι πλέον τών 8 0 ποδών υψος, 
γέμουσιν είτε ιερογλυφικών, είτε ανά
γ λ υ φ ω ν . 

Αί στέγαι των συνίστανται έκ πλα
κών λίθινων. Φέρουσι δέ κλίμακα δι' ης 
ανέρχονται έπι τής στέγης ή δώματος. 
"Αλλοι ναοί εχουσι πολυάριθμα εσωτερι
κά δωμάτια, προωρισμένα φαίνεται Olà 
τάς διαφόρους ιεροτελεστίας, ο!ον τήν 
μύησιν, τήν ταριχευσιν κτλ . Έν διαφό-
ροις μέρεσιν ευρίσκονται ζωγραφ'-at πα-
ριστώσαι τάς θρησκευτικάς ταύτας τε-
λετάς, αίτινες ήσαν ίερώταται παρά το?ς 

λαοΓς έκείνοις. 
Εισερχόμενος τις εις τάς στοάς, βλέ

πει τά δωμάτια ταΰτα εύθυγράμμω; κεί
μενα. Τό πρώτον δωμάτιον είναι μικρό-
τερον, τό έπόμενον ολίγον μεγαλήτερον, 
καί ούτω καθεξής, μέχρι τοΰ τελευταί
ου, όπερ εστί τό άδυτον τοΰ ναοΰ, ού
τινος αί αύλαιαι άπέκρυπτον τάς μ υ 
στηριώδεις αληθείας, γνωστάς μόνον ο
λίγοις τισιν εκλεκτοί; θνητοίς, προωρι-
σμένοις νά άρχωσι τοΰ άμαθους όχλου. 

Ό ημέτερος Ηρόδοτος γράφει περί 
τών ναών τούτων τά εξής. 

« Τά τών ναών άδυτα έκαλύπτοντ» 
υπό παραπετάσματος χρυσοϋφάντου· άν 
όμως ήθέλετε εισδύσει εις αυτά, ζητοΰν-
τ ε ; Θεόν τινα, ήθέλετε ί'δει ύπάλληλον 
τοΰ ναοΰ άξιοπρεπώ; έμφανιζόμενον, 
ψάλλοντα ύμνον τινά έν γλώσση Α ι γ υ 
πτιακή καί άνασύροντα τό παραπέτασμα. 
Τότε τί έπαρουσιάζετο ; Πολλάκις γ α 
λ ή , ή κροκόδειλος, ή όφις, ή άλλο τοι
ούτον επιβλαβές ζώον, συνεσπειρωμένον 
επί τάπητος πορφυροΰ» ! 

Τό φώς εισέρχεται εις τούς ναούς διά 
μόνων τών στοών, διά τοΰτο τό σκότος 
είναι βαθύτερον έφ' όσον τις προχωρεί 
εις τά ένδον τοΰ ναοΰ. Τπάρχουσι δέ 
ένθεν καί ένθεν τών δωματίων στενοί 
καί σκοτεινοί διάδρομοι, φέροντες ε ί ; 
σκοτεινότατα μικρά δωμάτια, άπερ βε
βαίως έχρησίμευον ώς τάφοι. Ό τολμών 
νά είσδύσν] εις ούτά, υφίσταται Ιφοδον 
χιλιάδων νυχτερίδων, λαβουσών προαιω-
νίαν έν αύτοΐς κατοχήν καί σβενυου-
σών τάς λαμπάδας δι' ων βαδίζει εις τά 
σκότη ό εισερχόμενες. 
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Ο ΛΙΒΙΓΚΣΤΩΝ 

<ts*> 

Ό διάσημος ούτος περιηγητής εγρα-

ψεν αύτο.βιογραφίαν τινά, ές ής μετα-

οράζομεν τ« εξής, όπως καταδειχΟή καί. 

αύθις ότι ή Οέλησις etvat τι μέγα, με
γάλα, δυναμένη να κατορΟώση. 

'Ιίγεννήθην έν Σκωτία. Ο': γονείς 

μου vi - «ν πτωχότατοι υπηρέται. Δΐκα·τή μέ 
ε-τοποθέτησαν ει'ς νηματοκλωστή:ιόν τ ι , ενθα 
μοί ανετέθη το έργον τοϋ, συστρέφειν το νήμ«, 
ϊνα διά τον ευτελούς ι;.ισθοΰ μο / βοηθώ τήν 
ο'κογένειάν μου. Δ-.ά των χρημάτων άπερ 
έκέρδησα τ-/]·» πρώ.την εβδομάδα, ήγόρασα 
γραμυατικήν Λατινικήν. 'Ιΐπί ετη πολλά ίζη-
κολοΰθουν οπουδ/ζων άνενδότως τήν γλώσ-
σαν ταύτην, και μεταβαίνων προς τοϋτο καθ' 
έκάστην ε:; έσπερινν-ν τινα σχολήν, έν vi α' 
παραδόσεις εγένονίο από τής 8 ης μέχρι τ ί ; 
Τθης τής νυκτός.Εξερχόμενο; τής σχολής, κα-
τεγινόμην μελετών μέχρι τή; 1 2 η ; καί πολ
λάκις πέραν του μεσονυκτίου, οπόταν η μνί-
τν,ρ μου μοί το ήχπόδιζεν, ίφαιοοϋσά μοι το 
βιβλ ίον. Εί; το νηματοκλ'υστήριον ώρειλον να 
παρευρίσκωμαι τήν πρωΐαν κατά τήν 6ην, ενθα 
έμενα μέχρι τή; 8η; ώρας της εσπέρας άνευ 
ουδεμία; αλλ/·,: διακοπή; η της αναγκαιού
σης μόνον δια το φαγητόν. Οΰτω πως έσπού· 
δασα πλείστουί των κλασικών συγγραφέων. 
Δεκαεξαετή; ων, έγίνωσκον καλώς τόν Όράτι-
ον καΐ τόν Βιργίλιον. 

Ό καθηγητή; της σχολής εκείνης εις 
έού/ναζον, ήτο άνηρ αγαθός καί φιλάνθρωπος, 
'βδίδασκε δέ πάντα; Èjçl ευτελέστατη, αμοιβή.· 
Διά τούτο πληθ» 
καΟ' έσπέραν εί; τά μαθήματα του. 

"Ως προς την «νάγνωσιν δέν έξέλεγον τα 
βιβλία. Άνεγίνωσκον παν εί'τι περιήρχετο εις 
χείρας μου, εξαιρουμένων μόνων των μυθι
στορημάτων, καίτοϋτο διότι δέν ή/,'άπων τήν 

α ιδίων πτωχών συνέρρεον, 

προσποίησιν, ταΰτα δέ μοί έφαίνοντο ουδέν 
άλλο ή προσποίησις. Τά έπισττμονικά δμως 
βιβλία, και ιδίως α! περιηγήσεις, μέ εθελγον. 

'ϋξηκολούθου/ τάς σπουδάς μου ώς καΐ έν 
ταΐς ώραις τη; έργασύς μου. ΈτοποΟέίουν 
το βιβλίο/ επί του κλωστηρίου, καί ενώ εΐο-
γοζόμην δια τών χειρών, δια του βλέμματος 
άνεγίνωσκον. Οΰτω συνείθισα νά καταγίνωμαι 
χωρίς τό παράπαν νά- μέ ένοχλν) δ τών μη
χανών θόρυβο;. Ει; τήν συνήθειαν ταύτην ο
φείλω τό σημερινόν- μου προτέρηι/,α του νά 
δύναμαι νά γράφω καί ν ' άναγινώσκω έν πά
ση τ ή» αναπαύσει έν μέτω παίδων ταοασσ&ν-
των τήν γειτονει'αν, η έν μέσω αγρίων όρχου-
μένων καί ουρλιζόντων. 

Δεκαεννεατή; προ ύβιβάσθην ξι; τά νηι/.ατοτ 
κλωστήριον. Μοί ανετέθη ή διεύθυνσι; κλω
στική; μηχανή;, ή-τοι έ'ργου λίαν κοπιαστι-
καν διά -έον ίσχνάν κα'ι αδυνάτου κρίσεως· 

Ά λ λ ' ή πληρωμή ητο ανάλογο; του κόπου 
και διά τών οικονομιών μου κατώρθωσα 
νά διέλθω τόν χειμώνα 'ν Γλατκόβ·/) κ ϊ ί ν» 
ακολουθήσω μαθήματα ιατρικής, Ίίλληνικής 
γλώσσης καί θεολογίας. 

Ούδ·:ίς ποτε υέ έβοηθησε χρηματικώς, διά 
του χρόνου δέ και τών ενεργειών μου -/ίθελε 
κατορθώσω νά π-ραγματο-οιήσω τό σ^ίδιόν 
μου του νά μεταβώ ε'ς Κίναν ώς ιατρός τών 
ιεραποστόλων, άν δέν μέ συνεβούλευον νά 
λάβω μέρος μάλλον εί; τήν βιβλικήν έταιρίαν 
τιϋ Λονδίνου, ητι ; διετέλει ζενη τών δ:αιοέ-
σεων τη; θρησκίίχ; καί ηπς δίν επεμπί τοις 
είδωλιλάτραΐί οΰτε επισκοπικούς, ου.τε π ίε-
σβυτεριανοϋς, ουτε άνε;αριη:ους, άλλά τ 6 
Ε υ α γ γ έ λ ι ο ν. Έπείσθην. 

Τέλειωσα; τάςσπουυά; μου τί,ς ιατρική; 
κα'ι εκλέξας ώ; θέμα τγ,; έναισίμου διατριβή; 
μου άσθένειάν τινα, ή; ή δια'γνωτι; άπη'τίΐ 
στηΟοσκόπιον, ήνάγκασα τοϋ; καθηγητά; μου 
νά μέ έςετάσωσιν έπ' αύτη; μετά πλείονος αυ
στηρό τητος. Τέλο; ελαβον τό δίπλωμα ίατρο-. 

ΑΝΑΤΟΛΗ 5 4 9 

χειρουργού μετά '/αρά; άφατου, καθόσον τήν 
ίατρικήν ίθίώρουν ώ; μέσον αγαθοεργίας. Δι' 
αυτή; δύναται τις νά καθίσταται ωφέλιμο; 
τη ταλκίνη άνθροοτότητι. 

"Ημην εΐ; θεσιν λοιπόν νά μεταβώ πάραυ
τα ει; Κίναν, άλλ' ό ένεκα τοϋ ζητήματος τοϋ 
οπίου κηρυχθεί; τότε πόλεμο;, ητο έν τή άκ-
μη του κα'ι δέν έθίώρησαν τή/ στιγμήν κατάλ
ληλων νά μέ άποστείλωσιν εί; τά μέρη εκεί <α. 

'Κκολακεχιόμην έλπίζων οτι διά τή; ιατρι
κή; Οά κατώρθουν ν ' ανοίξω εϊσαδον κα'ι νά 
είσδΰσοο εί; τά βάθος τής μεγάλη; εκείνη; αυ
τοκρατορία;, άλλ' επειδή ή ειρήνη δέν έφαίνϊ-
το προσεγγίζουσα, έστρχφην πρό; τήν Άφρι-
κήν. Συνε^λήρωϊα πρώτον τάς θεολογικά; 
μου σπου^άς, έλαοον τό δίπλωμα μου και έ-
πεβιβάσθην τώ 1 8 4 0 εις πλοίον, δι' ου μετά 
•πλουν τριών ό'λων μηνών έφθασα είς τά 'Α-
κρωτνίριρν. 'Βκεϊ έμεινα ολίγον καιρόν, καί 
μετ' ού πολύ άπήλθον εις τό έσωτερικόν τή; 
Αφρικής, ενθα διήλθον 1 & £τη, ήτοι από τοϋ 
1 8 ί 0 μέχρι του 1 8 ΰ 6 , μετερχό/ενο; τόν ία-
ατρόν καί κτ,ρύσσων τήν θρησκίίαν τοϋ Χρί
στου είς τους Ιθαγενείς. 

Κατά τάς οδηγίας άς ίλαβον έκ Λονδίνου, 
ώφειλον νά βαίνω πάντοτε πρός βορράν. »Εφ· 
Οασα λοιπόν μέχρι Κουριμάν Μετά τρί-
μη\ον Ιν αυτώ διαμονήν μετέβη·/ εί: μέρο; κα-
λούμενον τότε μέν ΛεπελΛέ, σήμερον δέ Art-
τουαπαιουμπα. 'Κνταϋθα έ*μ»θον τά ήθη καί 
έ"ΟιΐΛα, του; νόμο/ς, κα'ι τήν γλώσσαν τοϋ λα-
οϋ, δστι; έστ'ιν ή φυλή τών Βακουένι· αί γνώ
σει; δέ αύται μ' έχεησίμίυσαν ακολουθώ; με-
γάλω; ε:; τά; σχέσεις μου μέ τόν ρηθέντα λα-

όν κτλ. 
Τοιούτος υπήρξεν ό Λίβιγκστων. Τύ

πος καρτερίας καί φιλομάθειας, αςιος 
βεβαίως μιμήτεως. Αί περ ίηγήι^ς t ° u 

δέ καί τά συμβάντα τά έπα/.ολουΟήοαν-
τα Ά Π Α τής είς Αιτουμπαρούμπα άφιξε-
ώς του μέχρι τοϋ θανάτου του, ?να έκ-
τε-ΟΙώσιν, απαιτούντα: τόμοι ολόκληροι ! 

( ΔΙΗΓΗΜΑ ) 

(Συνεχεία· Χ5ζ προτ-,γ. ουλλοίίιον). 

Τών γεγονότων τούτων είχε γνώσιν καί δ 
"Αμων "Λσσαρ. Τήν μέν έξέγερσιν τών Αιθιό
πων διενήργησεν αυτός ό ίδιο;, τήν δ ' έκλο· 
γήν τοϋ Ραδάμιο; προ^νόησεν. Έσκέρθη τότε 
νά επωφίληθνί τοϋ πρό; τήν κόρην του ερωτο; 
τοϋ στρατηγοϋ καί νά μ«ταχειρισθ-ρ αυτόν ώ; 
δργανον εΰοδώσεω; τών σχεδίων του. Ένώ 
λοιπόν ίμενον αμφότεροι, πατήρ καί κόρη,σιω-
πηλο'ι, αίρνη; δ γέρων λέγει τή Άϊδά . 

— Θΰγατερ, ή ημέρα τή; άναστάσεω; τή; 
πατρίδος μας πλησιάζει, ϊ ϋ δμω; δύνασαι 
πλειότερον παντός ετέρου νά συντέλεσης είς 
αυτήν. Μή ζήτησης νά μοί αποκρύψεις τά 
«ι'σθημά σου. Γινώσκω δτι άγαπδς τόν Ρά-
δαμιν, παρ' ου άνταγαπάσαι. Γινώσκω επί
σης δτι αντίζηλος σου ε ίναι rj ισχυρά "Αμνε-
ρις. 'Ρ^δώ μένουσα ευρίσκεσαι υπό τήν εξου
σία/ τή; έχθρας σου, έ-ίν δ' δ πατήρ σου θρι
άμβευση, συ θά εξουσίαζες εκείνης. Τότε 0 ' 
άποκτήτης πάντα συλλήβδην τά αγαθά, πα
τρίδα, Ορόνον, εραστήν. Έννοεϊ; τό μέγεθο; 
τοϋ αποκτήματος ; 

— "Ω ! ναί, πάτερ μου, τό εννοώ. 
— ΊίκεΓ τότε, έν τή πατρίδι μα;, γίνεσ«ι 

σύζυγος τοϋ Ραδάμιος. Έδώ όμως, άν γί-ν-.; 
τοιαύτη, ουδέποτε θά συνδοξασθ-ής μετ' αύ-
τοϋ, ουδέποτε θά συνάρξης μετ' αυτ&ϋ. 

— Βεβαίως, πάτερ μου. 
— Τήν εύτυχίαν λοιπόν δύνασαι νά από

λαυσης, άν κατορθωτή; νά μάθη; τίνα οίον θ' 
άκολουθήση δ Αιγυπτιακός στρατός. 

— Τί μοί λέγεις, πάτερ ; Νά προδώσω 
τόν άνδρα όστις χαίρει τήν έμπιστοτύνην μου ; 
τόν έΌαστήν μου; εκείνον όστις προετίμησεν 
έμέ τής βασιλόπαιδος ; ώ ! φρίττω καί «κ*ύ·» 
ούσα τοιαύτην ίδέαν ! 
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— Θ Α σώσης τήν πατρίδα σου, κόρη μου,.] 
6 ' απαλλάξω; αυτήν τοϋ ζυγοϋ, τόν τάφον ] 
τ / ; ; u.νιτρϊίς σου βεβηλώσΞων, σέ αύτή,ν τής^ 
δυστυχία;, τον έ"ρωτά σου βεβαία; καταστρο
φή;. 

— Λέν δύναμαι, πάτερ, ^« προδώσω τον 
έραστήν . . . 

— Αρνείσαι λοιπόν Λοιπόν ποθεί; να 
ϊδη; την Αίθιοπίαν κατεστραμμένην, τ α ; πό
λεις τη ; κατηρειπομένα;, τοϋ; ναού; τη; κα· 
τηδαφισμένου;, του; τάφου; τη; καταπατου· 
μένυυ;, τα; γυναικά; τη; άτιμαζομένας ; το 
αίμα των τέκνων τη; ρέον ποταμηδόν, του; 

θεού; τ η ; όβριζομένου; ; Ταϋτα πάντα ποθεί; 
να ί δ η ; ; 

— Πάτερ... ευσπλαγχνίαν / . . 
— Θίλει; να ϊ&γ,ς τ α ; σκιά; των θανόν

των έγειρομίνας άπειλητικώ; εκ, τοϋ τάφρου 
των ϊνα σέ καταραιθώσι δια την άφιλοπατρί-

α> σου, καΐ πρώτην την σκιάν τη ; άτυ/οΰ; 
μητρό; σου;. . . 

— Πάτερ μ ο υ . . . . πρός θ ί ο ύ / . . . γενοϋ 
ίλεω; . . , 

— Δέν πρέπει τότε να με άποκαλτίς πατέ
ρα. Δέν είσαι πλέον θυγάτηρ μου, δέν ειται 
ΑίθιοπΙ;, άλλ' είσαι ταπεινή δούλη καί τρέ
μουσα τοϋ Φαραώ. 

— "Οχι, πάτερ· δέν είμαι δούλη, είμαι 
αιχμάλωτο;. Αγαπώ τήν Αι'θιοπίαν, λατρεύω 
την πατρίδα μου, ποθώ τήν ιύδαιμονίαν της 
καί τήν έμήν, άλλ' όχι προδίδουσ» τον έρα
στήν μου. Μή, πρό; τους ©εοϋ;, μέ προτρέπεις 

εις τοΰτο, πάτερ· φείβθητί μου. Άπόκτεινόν 
με μάλλον . . . . 

— Ζωήν, θρόνον, πατρίδα, ενδαιμονίαν, 
θησαυρού;, δύξαν, Τ Α πάντα αρνείσαι λοιπόν; 

— "Όχι, άλλά . . . δια προδοσίας . . . 
Φύγε λοιπόν, κατηραμένη καί άφιλό-

οτοργος κόρη ! Ποτέ δέν θα μέ Γίης πλέον νά 
μειδιάσω, ποτέ δέν θα σ' έναγκαλιοθΰ. Φύγε 
μαχρ.ν μου. . . φύγε, χ«\ ι ί θ ί να μεταμελη-
θϊ ί -

Καί ταϋτα ειπών Ό Άμων "Ασσαρ άπήλ* 
θεν. 'Π "Λμνερις μεταμφιεσμένη ειχεν εί-
σέλθη κα'ι κρυβή έν τούτοι; εί; κατάλληλο* 
μέρο; απαρατήρητο;. 

*1J Ά ϊδά έμεινε μετά τήν του πατρό; τη; 
άναχώρησιν σ;ννους'κ«1 σκυθρωπή. Άνεπόλει 
του; φοβεροί»; τοϋ γεννήτορος λόγου; καΐ ένό-
μιζεν δτι ίβλεπεν ίγειρόμενον τη ; μη τρ·; τ η ; 
το φάσμα ίνα έπιπλήςτ; αυτήν δια τήν απεί-
θιΐάν τη;. Αέν ίπείθετο άφ' ένό; ÔTt έδει νά 
ύπακούοη εί; τήν προτροπήν τή ; προδοσία;, 
άλλ' έφοβεΓτο άφ' έτερου μή αί πατρικαί ά-
ραΐ καί ή μήνις έπηριάβωσι τήν τύχην τη ; 
άπαισίως. Ηθέλησε τότε νά έξετάση του; α
στέρα;, δπως μαντεύση τήν άλήθειαν. 'Κπί· 
στευεν, ώ; ti συμπατριώταί της, δτι οϊ άστέ-
ρ»; προλέγουσι το μίλλον, ώ; έπίστευεν δτι 
οί τεθνεώτες περιπλανώνται αόρατοι εί; τήν 
γήν καί έπιβλέπουσι και ποοστατεύουσι το!»; 
επιζώντας συγγενείς. Παρετη'ρει λοιπόν το 
μεγαλοπρεπές και μυστηριώδες στερίωμ*, καί 
£«τρεφεν ενίοτε τα έκθαμβα βλέμματα προς 
τήν περικυκλοϋσαν αυτήν ώραίαν φύσιν. Έ> 
μέσω δέ τών φόβων κα'ι σκέψεων έπήλθεν αυτί} 
ή άνάμνηοις της πρώτη; μετά τοϋ Ραδάμιο; 
συνεντεύξεως τη ; . Ή ηδονική άναπόλησι; *ϋ~ 
τής έμετρίασε τήν μελαγ/ολίαν τη ; . 'Ενόμι-
ζε δέ τότε ί τ ι έβλεπε τήν σκιάν τ ή ; μητρό; 
τη; θέλουσαν να προστατευση αυτήν. Προσέ-
βλεπε λοιπόν αυτήν πίριδεώ; καί φιλοστόργω; 
καί περιέμενε ν* άκούση παρ' αυτή; συμβον-
λήν τινα, άλλ' άντί ταύτη; ήκουσε βήματα. 
ΤΗτον δ Ράδαμι;, δστις έσπευδε πρός συνάν-
τησίν της. 

Ή τοϋ εραστοΰ της παρουσία δσω κ ι ! άν 
ητο έπιθυιιητή καΐ εύάρεστος, τήν άνησύχν,σϊ 
σπουδαίω;. Ένθυμουμένη τους λόγους το» πα
τρός της, ήγνόϊΐ πώς νά προσενεχθνί πρός τόν 
Ράδαμιν. Ί'.θεώρησεν άτυχίαν τήν παρουσίαν 
του ακριβώς καθ'ίΐν στιγμήν ποοσεπάθΐι νά 
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συμβουλευθώ] φίλτατον πνεύμα. ΤΙ νά προτι-
μήτη; Νά προδώση τον έραστήν, η νά παρα-
κοντη τόν πατέια ; Μέτη όδό; δέν υπήίχεν. 
'Εφοβεϊ το δ'εξίσου τ ' ΐ - ο τ ίλέ ιμα ιζ τϊ,ς τε 
προδοσίας και της παρακοή;. Ήτένισε λοιπόν 
ώχρα κ α ι περίλυπος τόν Ράδαμιν, καί 

— Ηώς εί; τοιαύτην ώραν ; τόν ήρώτησι. 
— Διότι έπόθοτα νά σέ ϊδω και θεωρώ 

εμαντόν ευτυχή, διότι τό κατώρθωία. 

— Ευχαριστώ, Ράδαμι, πλήν δέν επιθυμώ 
νά διακινδύνευση; χάριν έμοΰ τήν λαμπράν τύ
χην σου. Ή άτυχη; αιχμάλωτο; δέν δύναται 
νά σο'ι προσφέρη ή μόνον ευγνωμοσύνη/· πάν 
άλλο αίσθημα αύτη; θά σο!. έφερε πικρίας κα'ι 
ό'δύνα;. Φείσθητι έμοδ τε κα'ι τοϋ μέλλοντος 
σου, οπερ θά θυσιάση; αδίκως. 

— Τί έννοΞΪ;, Άϊδά ; Ήπατήθην αρά γε 
πιστευτά; δτι μέ ήγάπ*;, η σϋ φρονεί; δτι 
έπαυσα νά σέ αγαπώ ; 

— 'Αλλά.... τά καθήκον σ:1 επιβάλλει νά 
δεχΟής τήν χείρα άλλης γυναικός, κατά πολί» 
εμοϋ άνωτέιας. 

— Θεέ! κκί ηδυνασο νά τό φαντασθίίς; 
Τήν "Αμνεριν I 'Αλλά μέ αδικείς, 'Αϊδά, διότι 
αμφιβάλλεις εί; τήν αγνότητα τοϋ εοωτό; 
μου.... 

— Καθ' οϋ δμοι; τά πάντα συνώμωσαν. 
Βασιλική θέλησι;, βασιλική καλλονή, πόθοι 
λαοϋ, επιθυμία ιερέων. Γυναικός αδυνάτου συν
τρίβεται ή καρδία ενώπιον τοσούτων προσκομ
μάτων. "Επειτα, αγαπητέ Ράδαμι, ή πάλη 
είναι άνισο;, ή δ'άντίστασις έ;ει λυπηρά ε
πακόλουθα. 

— "Ακουσον, 'Αϊδά. Ουδέν φοβούμαι. Ου
δείς κίνδυνο; μέ πτοεί, ουδεμία σαγήνη δύ
ναται νά μέ σαγήνευση. Έν τ ώ έρωτί μου 
ί ίμαι ήρως καΐ Βασιλεύς. Πάσαν θοσίαν δύνα-
μαι ευτόλμως νά ΰποατώ. "Αλλως τε ελπί
ζω νά πληρωθώιιν οϊ πόθοι μας άθορύβω;. Οί 
Λΐθίοπ.:; ίξηγέρθησαν κ α ι «υθις. Θά ίκστρα-

τεύσω κατ' αυτών, δταν δ' επανακάμψω νι
κητή;, μίαν κα'ι μόνην θά ζητήτω παρά τοϋ 
Φαραώ άμοιβήν, νά επιτρέψω νά σέ συζευχθώ. 
Τότε Οά ζήσωμεν ευτυχείς καΙ ό βίος μας ου
δέν άλλο θά είναι ή" διαρκής πρός τους Θεού; 
ΰμνο;. 

— Άλλα λησμονείς, Ράδαμι, της Άμνέρι. 
δος τό φιλέκδικον ; Ώς τίγρις θά έπιπέση κ α τ ' 
έμοϋ και τοϋ πατρός μου. 

— Κα! δέν θά δυνηθώ ε'γώ νά αποσοβήσω 
τόν ές" αυτής κίνδυνβν; 

— Φ;ϋ ! Δέν δύνασαι νά φβντα ϊθ ί ; πόσα 
κα'ι οία μηχανάται γυνή ζηλότυπος καί εκ
δικητική. Ουδέν θά ίσχυε κατά τών πανουρ
γιών της. Μίαν μόνην διαβλέπω εύτυχίαν, 
τήν έγκατάλειψιν τή ; χώρας ταύτης. 

— Νά φύγωμεν ; τί λέγεις, Άϊδά ; 

— Ναί ! νά ζήτωρεν μακράν τής δηλητη
ριώδους ταύτης γυναικός. Ουτω μόνον δυνά
μεθα ν ' άνήκωμεν άλλήλοις. Εις τήν Αιθιο
πίαν, τήν χώραν τή; άπλοϊκότητο; καί ειλι
κρίνεια;, έν μέσω φύσεω; μαγευτική;, θά ζή
σωμεν άσφιλεϊ; κα'ι εύδαίμονες. 

Ή Άϊδά, ταϋτα λέγουσα, ήκτινοβόλει Ικ 
τής χαράς. Ήνόμιζεν οτι ο'. πόθοι της έπραγ-
ματώθησαν καί ένεθουσία. 

— Νά άπέλθωμεν εις ζένην γήν, Άϊδά ; 
Νά έγκατ«λείψω τήν πατρίδα μου, τους θε
ούς μου, τους οικείους μου ! Τί συμβουλήν μοί 
δίδει; ; 

— Πατρί; σου, Ράδαμι, ή Γ Ι τών στεναγ
μών ; ΚαΙ προτιμά; αύτ?;ν τής γή; έν ή θά 
ζώμεν ελεύθεροι κα'ι ευτυχείς ·, 

— 2κέφθητι έπϊ τέλους ότι κα'ι θέλοντε: 
δέν δυνάμεθα νά φύγωμεν έντεϋθ·:ν. Ή φυγή 
μα; θεωρείται άπόδρασι; καί συλλαμβανόμε-
νοι θά κατησχυνόμεθα. 

— Δέν Οά μά; συλλάβωσι, Ράδαμι. 

— Άλλά τήν Αίγυπτο» ν ' άφίσω; τ # 

, ατρίδα μου ; Τοϋτο είναι λυπηρόν. 
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— Λοιπόν δέν τό αποφασίζεις ; Μείνε ! 
Ά Λ Λ Α δέν γινώβκϊίς δτι εγώ είμαι εδώ δού
λη ϋ.'Λ δέν επιτρέπεται νά γίνω σύζυγο; βου; 
Τήν θέσιν μου έξ ανάγκη; θά καθέξί) ή Ά Μ - · 
νερις. Φαίνειαι λοιπόν δτι δεν μ' αγαπά; δσον 
έφανταζόμην και δτι πλειότερον εμού αγαπά; 
τήν -χώραν ταύτην. 

— Μή βλασφημεί;, Ά ϊ δ ά ! Σε αγαπώ 
πλειότερον έμού αυτού, με του; λόγου; δέ 
τούτου; τιτρώσκεις δεινώ; τήν καρδίαν μου. 

— Ά Λ Λ Α πώ: , Ράδαμι, μ' αγαπάς, ενώ 
θέλεις νά μένω ΕΙ ; τόπον έν ώ κινδυνεύω νά 
επισύρω κατ' έμού και του πατρός μου ΑΠΌ. 
φασιν θανάτου ; 

— Νά άποθάνης ; .. "Αχ ! ό'χι ! ά; φύγω-
μεν .' ΙΙροτιμώ νά φύγωμεν.·. Προκρίνω τήν 
έ*ρημον ! 

— ΓίαΙ, Ράδαμι, εις τήν ερημον θά ζήτω-
μεν ευτελέστεροι. Άλλ ' ό'μωσον δτι ίίι ποτε 
συλληφθώμεν, θά εκτέλεση; δ,τι σοΙ ζητήσω, 

— Λέγε ΑΠΌ τούδε" τί ποθεί; ; 
— Τό φιαλίδιον τούτο, « π ε δεικνύουσα 

αυτό, είναι δραστήριον δηλητήριον, δπερ ίφύ-
λαττον 'ίνα ροφήσω εάν ποτε έμνηοτεύεσο τήν 
Άμνεριν. Τούτο επιθυμώ νά συμπίωμεν έ-
νηγκαλισμένοι εϊποτε συλλαμβανόμενοι άπο-
λέσωμεν πάσαν σωτηρία; ελπίδα. Έν τνί αγ
κάλη σου δ θάνατο; θά μοί φαννί ήττον πι
κρός. 

— Σο! το υπόσχομαι, ουρανία νεάνις / 

— Τώρα είμαι ?δική σου. Ά ς φύγωμεν ! 
"Εθλιψαν αμοιβαίως τάς χείρας, περιεπτύ· 

χθησαν τρυφερώς, και έκίνησαν προς τήν θύραν. 
Αιφνη; ή Άϊδά £στη. 

— Kai ò πατ/ρ μου; είπε. Νά τον άφίσωμεν 
ει; τήν έςουσίαν τοϋ Φαραώ; Θα τον φονεΰαηΙ 

— 1 2 ! οχ·.! Πρέπει νά συμπαρα)άβωμεν κα! 
υΰτόν. Γινώσκω πώ; θά έζέλθωμεν όλοι των 
ανακτόρων απαρατήρητοι. Ά Λ Λ Α δέον ν'άναβά-
λωμεν την άναχώρησίν μα;, άχρις o>Ü ή νΰξ κά

λ υ ψ η τόν οΰρανον δια τού σκοτεινού πέπλου της. 
Πού είναι ό πατήρ σου ; 

— Έ<ν., άπεκρίθη ή Άϊδά, δεικνύουσα το 
μέρος, ΐώρα θά τον καλέσω. Ά Λ Λ Α χρώτον θά 
σ' εύ/αριστήσ» ita τήν καλοκάγαθίαν οου. Είσαι 
γενναίο; και ευγενής, Ράδαμί μου. 

Κατ'έκείνην τήν οτιγμήν άνοίξας τήν Θ3ραν, 
ενεφανίσθη ό πατήρ τή ; Άϊδάς. 

— Ίδ'/ù, λέγει τω Ραδαμει, ό πατήρ τής Άϊ
δά; και ό τών Αίθ'.όπων Ι'αιιλεύ; συγ/ρόνω;. 

— Σύ είται ό "Αμων "Ασσαρ; 11ώ; τούτο; 
είναι αδύνατον !. . . . 

— Ν al, εγώ ίίμΐ ò βασιλεύ;. Ό φήμη τ-ιϋ 
θανάτου μου διεδόθη επίτηδες κατά παραγγε-
λ£αν μου. "Εγώ εκείθεν (δεικνύων το δωμάτιόν 
του) ηκουσα τά πάντα. Σέ ακολουθώ μετ* εμ
πιστοσύνης. Σε θεωρώ ιίλικρινή κα'ι άνδρεΐον, 
και ΘΆ είμαι ευτυχή; έάν ΊΟΩ εις τήν κεφαλήν 
τού συζύγου τή; Άϊδά; ΤΟ στέμμα τή; Αιθ.ο-
πία;. 

— Θεέ ! È φώ νησε ν ό Γάδαμι;, ητ'.μάσθην!.,. 
— Ούχι, Ράδαμι, ΰπέλαβεν ή Άϊδά, διατ! ή-

τιμάσθη;; Δεν έπρόδωσες τήν πατρίδα σου. Αυτή 
είναι ή μή έκτιμήσασά αε. "Εγώ ΘΑ σοι δώσω 
καλλιτέραν πατρίδα. Ά ; φύγωμεν, Ράδαμι. 

— Να!, υίέ μου, έπανέλαβεν ύ "Άμων "Ασ-
σαρ, η ειμαρμένη προώρισε τήν κόρην μου διο 
σέ, οέ δέ διά κυρίαρχων τή; Αιθιοπίας. Ά Σ φύ~ 
γωμεν. 

— "Εστω / γίννηθήτω του πεπρωμένου ή 
βούλητιςΙ 

— Μόλις είχον πλησιάσει εις τήν θύραν κ» ! 
πάραυτα ενεφανίσθησαν ή "Λμνερις μετά του 
Ράμφιος και πλήθος στρατιωτών. Ή ζηλότυπος 
γυνή ήκουσεν άπό ΤΗΣ κρύπτη; της άπαντα τόν 
διάλογον τού Ραδάμιο; κα'ι τής Άϊδάς και ε τ -
πευσεν έν τνί όργ-Ji της νά καταγγείλη τόν άν
δρα δν ηγάπα έμμανώς ΕΙΣ τού; ίερεί;, οιτινες 
ήταν σύναμα κα'ι δικασταί. 

'Αμα ώ; ίίδεν αυτοί»; ή Άϊδά ίορικίασε. Πε· 
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ριδεώς δ' άτενίαασα τον έραστήν, εψιθύριιεν αΰ-
τώ δτι ή ευτυχία των έληςεν / 

Ό ioyuptii; εστράφη προ; τόν ΡάΟαμιν και 
δι' ή/νρά; φωνή; είπε : 

— Θα ύποατή; τόν θάνατον τού προδότευ 
και μετά σον Ö' άποθάνωσι κ ι ! οί συνένοχοι σο->. 

— 'Αρχιερεύ, άπατατίαι, άπεκρ·'θη έργί>ως ο 
Ράδαμι;. Προδότη; δέν εί/αι ό δοςάοα; τήν 
χώραν ταύτην. 'Πθε'λη-α μόνον ν ' α π έ λ θ ω εν
τεύθεν απολαύσω τήν ηαυχίαν ήν τ) πατρίς 
•.¿oí αρνείται. Ά Λ Λ Α κα! μακράν αύ ή; θά τήν 
ryá-ων κα'ι .9à έσεμνυνομη» άνηκων &ύτή. 

— Συ, Ράδαμι, είπε τότε ή "Αμνερις, θ' ά-
«ϊν'βης εί; τ ίς φύλακας, ίνα περιμέ-ηςτήν δί-
ντ.-ι σου. Σύ δε, {ίασ'.λεν των Αιθιόπων, κα'ι ή κό
ρη σου, χατεδικίσθητε ήϊη εί; θάνατον. 

Ό Άμων "Ασσαρ ωρμησε κατά τής Άμνέρι-
δος, άλλ' άνεχαιτί^ιθη ΰπό τής Άϊδά; κα! σννε· 
λ/,φθη πάραυτα υ-.ο τών στρατιωτών μετά τη; 
θυγατρός του. Μετ' ολίγον άφώπλισαν xa! τον 
•Ράδαμιν, όστις, στραφείς προς τήν "Αμνεριν, 
εί -εν αυτγ,: 

— Εκδικείσαι sí; βάρος σου. Ατρόμητο; 
εγώ θά υποστώ τον θάνατον, άλλα συ, δτανϊδη; 
τον γλυκύν θάνατον μας, θά αϊ;θάνετχι 'τΰφι'ν 
ουνειδοτός δι 'osa έίτρα;ες. 'ÍI Άΐδα μου Ισται 
rf ο'όζνγίς μου και μετά θάνατον. 

'Π Άμνερ·.; διέταζε του; στ:ατ'.ώτας ν' ά· 
πέλθωσιν. Ούτω κα'ι οί τρεις ώδηγήθηταν εί; τά; 
φνλακά;. 

Ή 'Λμνερι; άπεσύρθτ, τότε ίίς'Ιν τών δω-
ματ/ων - ,η ; . 'Ειθυ/ουμένη δέ τού; λόγου; του 
Ραδάμιος, άναλογ'-ζομένη δτι ό προ μικρ,νϋ 
φνόστε-ίής '.υτος ή)ως, ό έ<λεκτός τή; καρδίας 

re πατρίδ ος, ο υπο του πα-τ / , ι , ο πρόμαχος της 
τρός τη; ορισθείς ώ; σύζνγό; τη;, εκείτο σ;δη· 
ρ-,δέσ/tio; έν σκοτεινή εΐρκτη, κατηγορηθεί; ύπ 
«ΰτή; τ ή ; ιδία; επ! προδοσία, δεν ή,δύνατο νά 
ΐ ΰ η ά'άπαυιιν. Κ,α! ότέ μεν έςεγείρετο έν τω 
cTT-θει της ά'.άθΐκτον κΛτά-τον Ραδάμιο; μι

σό; xa! εχαιρεν έπ! ~.γ έγκαθείβζει του κν.! τ ϊ ί 
μίλλούση αύτοϋ τιμωρ'α, ότέ δε περι:'ρ/ετο είϊ 
άπόγνωσιν διότι δέν ήίύνατο và cu'.1) αυτόν 
έκ τη; καταοτροφή;, καθόσον ήγάτα aJTÌ; ζ<Λη-
ρότερον 7¡ άλλοτε. 'Εβιθύμει νά c á i j , ε! δυ
νατόν, αυτόν, άλλ' ουχί δ τ ω ; τό» ί ίη σύζυγον 
τή; Άϊδά;. "ι'.βλεπεν ομω; τό άκατόρθωτον τοι
ούτου σ/εδίου. Κα! δαω; ήλπιζεν . . . . 

*Γπό τοιούτων δέ κατεχομέ»η δ ιαλογ.σ^ών, 
διήλβεν άγρυπνο; τήν νύκτα. Ή βαο;).·.κή με
γαλείο-/;; δεν irpxfi νά άπαλλάξη α υ τ ή ν τον 
πάθου; τη; ή τ ώ ν τύίεών τη; . 'Απεφάαισε λοι
πόν να κατέλθη τού ΰψου; τ ή ; θέ^εώ; τ η ; και 
νά μεταβή εί; τήν σκοτεινήν τού Ραδάμιο; 
τρώγλην, ίνα παρακάλεση αΰ'.όν νά ο ν γ κ α τ α -
νεόση εις τα ΘΈΛΗΜΑ τη; , επί τω δρω να τον 

απελευθερωτή. Κυκαιρίαν ευ:ε προ; τούτο κα-
τάλληλον τήν έορτήν τ ή ; Αρτέμιδος , 

("Επεται τό τ:λο;). 

Ο ΖΩΡΟΑΣΤΡΗΣ 

ΚΑΙ Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ 

ΛΙεταξύ τών αρχαίων θρησκειών, διά

σημο; υπηρίε κα'ι ή τών μάγων .θρη

σκεία, ήτοι ή του Ζωροάστρου, ό'ιτις υ -

πηρξεν ό άναμορφωτή; αύτη^, άγνοου-

μένου τοϋ πρώτου ίορυτοΰ της. Ή θρη

σκεία αΰτη υφίσταται έτι κ α ! νυν έν τ 1^ 

Α ν α τ ο λ ή , ενώ ό ΙΙολυθεϊσμός τών Α Ι 

γυπτίων , Ε λ λ ή ν ω ν κ α ! Ρωμαίων, εξέ

λιπε πάντως. 

Μ ά γ ο ς ε ί ν α ι λέΗις Ά Γ Ν Ω Σ Τ Ο Υ κ α 

τ α γ ω γ ή ς , και τοι έκ λέξεων Ε λ λ η ν ι κ ώ ν 
Περσικών, Λατινικών κ α ! Σανσκριτικών 
δυνάμεθα ν* άρυσθώμεν τήν ίδέαν έτι 
συγγενεύει μετά ρίζης δηλού'ης ['•'-" 
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γ α ς (α) Οί αρχαίοι, λέγαντες μ ά γ ο-ν, 
ένόουν φαίνεται ότέ μέν έπωδόν, ατέ δέ 
πεπαιδευμένον, και ενίοτε αμφότερα. "Ο
πως δή ποτε, Μάγοι έκαλοϋντο βεβαίως 
οί ιερείς τής άναμορφωθείσης θρησκείας 
τοΰ Ζωροάστρου, ήτ ις βασίζεται έπι τών 
δύο αρχικών αίτιων, τοϋ Ά γ α θ ο ΰ καί 
του Πονηρού. 

Ζωροάστρης, εΐναι όνομα όπερ εφε-
ρον εν Περσία πολλοί τών φιλοσόφων 
καί νομοθετών. Εις ε; αυτών ήτο και ό 
νομοθέτης, φιλόσοφος, ψευδοπροφήτης 
καί άναμορφωτής τής τών Μάγων θρη
σκείας. Ό Βόλνεϋ λέγει ότι ούτος έγεν-
νήθη τω 1 2 5 0 IT. Χ. και ότι έτελεύ-
τησε τ ω 1 1 8 1 . 

Ό ΓΙορφύριος διηγείται ότι ό Πυθα-
γόρας,περιηγούμενος τήνΑιγυπτον κατά 
τ ή ν έποχήν τής υπό τοΰ Καμβύσου κα
τακτήσεως Α Υ Τ Ή Σ , συνελήφθη ώς αιχ
μάλωτος , καί ώς τοιοϋτος εστάλη μετ' 
ά λ λ ω ν υπό του νικητοϋ είς τήν Βαβυλώ-
ya, ένθα συνηντήθη μ,ετά του Ζωροά
στρου. Τοϋτο αντιφάσκει μέ τήν ίδέ-
« ν τοϋ Βόλνεϋ, διότι παριστά τον Ζω-
ροάστρην πολύ μεταγενέστερον. "Αλλοι 
θεωροΰσιν αυτόν σύγχρονον τοϋ Δαρείου 
καί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτεροι σ υ γ 
χρονον τοϋ Κύρου. Κατά τινας υπήρξε 
Βασιλεύς τών Βακτριανών· κατ' άλλους 
υπηρέτης τοϋ Προφήτου Δανιήλ. Ή ι 
στορία του είναι πλήρης μύθων. 

Περί τής θρησκείας τών μ ά γ ω ν γ ινώ-
σκομεν Τ Α εξής. 

Ή θρησκεία αύτη , αρχαιότατη ούσα, 

(*) Ώ ; φέρ' ειττίϊν mag-nus κ « 1 inag- is 
εν τή λατινική, ή μέγ-aj έν τή "Ελληνική. 

παραδέχεται τήν ΰπαρξιν υπέρτατου όν-
τος, καλουμένου Ζ ε ρ β ά ν , όπερ εστίν 
α π ε ι ρ ί α τ ο ϋ χ ρ ό ν ο υ , έξ ου έγεν-
νήθησαν δύο αρχικά πρόσωπα, τό α γ α 
θόν καί τό πονηρόν, κληθέντα Όρομά-
ζης τό εν, Ά ρ ι μ ά ν η ς τό άλλο . Τά δύο 
ταϋτα πρόσωπα μάχονται πρός ά λ λ η λ α , 
α λ λ ά τό αγαθόν θέλει έπί- τέλους νική
σει νίκην τελείαν. Ό Ζωροάστρης παρα
δέχεται τρεις κόσμους· ενα άνώτερον 
πνευματικόν, ενδιαίτημα τοΰ πρωτογό
νου φωτός καί τής παραγωγικής δυνά
μεως· ένα μεσαϊον όρατόν, έν ω ένδιαι-
τώνται ό Όρομάζης, βασιλεύς τοϋ φ ω 
τάς, καί ό Μίθρας, ό. συνδέων τήν ένερ-
γητικήν μετά τής παθητικής δυνάμεως 
τής φύσεως* καί τέλος κατώτατο ν τ ινα 
κόσμον τοϋ σκότους, έν ω ό Ά ρ ι μ ά ν η ς 
και ή κακοποιός συνοδία του διαιτώνται . 

Παραδέχεται πρός δε ίεραρχίαν ουρα
νίων και αγνών πνευμάτων, υπαρξιν 
λαβόντων παρά τοΓ> Όρομάζου. Τά 
πνεύματα τ α ΰ τ α έπεκαλοϋντο οί Πέρσαι 
ώς λ ίαν ευεργετικά. Ό άνθρωπος, κατ' 
αυτόν, έχει καταγωγήν θεϊαν. Κ α τ ' 
αρχάς ήτο φύσεως φωτοβό?νθυ καί α
γνής , άλλ' ύποκύψας είς τήν μοιραιαν 
τοΰ 'Αριμάνη έπιρροήν, απώλεσε τάς ιδι
ότητας του· ούχ ήττον όμως μαχόμενος 
διηνεκώς πρός τόν Ά ρ ι μ ά ν η ν , θέλει εύρει 
θέσιν εύχάριστον κ α τ ά τήν έποχήν τής . 
γενικής αναπλάσεως της φύσεως. 

Μέγα μέρος τής θρησκείας ταύτης , 
συνίσταται εις εξαγνισμούς και ιεροτε
λεστίας σκοπούντας νά πλησιάσωσιν αύ
θις τόν άνθρωπον εις τήν φωτεινήν φ ύ -
σιν ταυ. Πρό τοϋ ίεροΰ πυρός δέ γίνον-
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τ α ι αί ρηθεϊσαι ίεροτελεστι'αι καί πρό 
αύτοϋ άπαγγέλονται διάφοροι προσευχαί 
ύπάρ/ουσαι εις τό δογματικόν τοΰ Ζω-
ροάστρο-ι. Τό ίερόν αύτοΰ βιβλίον, τό 
περιέχον τήν θρησκευτικήν του διδασκα-
λίαν , είναι ή Ζένδ-'Αβέστα, γεγραμμέ-
νη είς τήν νεκράν ζενδικήν γλώσσαν . 

Ή τών μάγων θρησκεία τηρείται έτι 
καί σήμερον παρά τοις Πάρσοις έν Χέρ
μαν καί τοις Πέρσαις έν Βομβάη, Σου-
ράττΥ] καί άλλαις τοΰ Ίνδοστάν πόλεσι. 
Κατά τόν Α'. αιώνα τοΰ χριστιανισμοΰ 
διεδόθη έν τή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
θρησκεία τις έκ Περσίας ύπό τό όνομα 
Μ ι θ ρ ι α κ ή λ α τ ρ ε ί α , ήτ ις ώμοίαζε 
κατά πολύ τήν θρησκείαν τοΰ Ζωροά
στρου. Έν αυτή όμως ό θεός Μίθρας ε
θεωρείτο υίός τοϋ Όρομάζου, καί ήν εν
τεταλμένος νά κυβέρνα τόν "Ηλιον και 
τόν κόσμον. Ούτος ήτο προσέτι μεσίτης 
μεταξύ Όρομάζο καί θνητών καί έλα-
τρεύετο πρωτίστως, (α) 

Περί τοΰ Ζωροάστρου γινώσκομεν τά 
έξης, άπερ είσίν όλως μυθικά. 

"Ητο μάγος, αποσυρθείς είς σπήλαι-
ον, ένθα έμαθε τά προτερήματα τών φυ
τών καί βοτάνων, δι' ων κατέστη σοφώ-
τατος καί τό σώμα του άπεσκλήρυνε 
έπί τοσούτον, ώστε ήδύνατο ν' άντέχη 
είς τό πΰρ. "Οταν προσηύχετο, ίστατο έπί 
ενός μόνου ποδός, κλαίων τάς αμαρτί
ας τών ανθρώπων καί παρακαλών τόν 
θεόν νά διδάξη αυτόν πώς νά έπαναφέ-
ρ/| αυτούς είς τήν όδόν τής αρετής. Είς 
τοιαύτην στάσιν ευρισκόμενος, είδεν ή-

(») ' ΐδέ Βχλβί-, « Γ ε ν ι κ ά ; κογτι; τ ή ; Γεω-

μέραν τινά άγγελον , καλέσαντα αυτόν 

φίλον τοΰ θεοΰ καί έρωτήσαντα αυτόν τ ί 

έζήτει. 

— Ζητώ, εΐπεν ό Ζωροάστρης, νά α
ναμορφώσω τήν ανθρωπότητα. Πιστεύω 
δέ ότι μόνος ό θεός δύναται νά μοί 
διδάξη τον τρόπον. Τις όμως δύναται νά 
μέ όδηγήση πρό τοΰ θρόνου τοΰ Υπέρ
τατου ; 

— Έγώ ! άπήντησεν ό άγγελος . 

Rai έξαγνίσας αυτόν, τόν ώδήγησεν 

είς τους Ουρανούς πρό τοΰ Πλαστού, 
τοϋ ζώντος έν μέσω φλογών. 

Καί ό θεός άπεκάλυψεν αύτω τά μ υ 
στήρια του, και έδωκεν αύτω τήν Ζένδ-
'Αβέσταν. 

Κατ' αρχάς έξητήσατο παρά τοΰ θεοδ 
άθανασίαν, όπως αιωνίως διδάσκη τους 
θνητούς. Ά λ λ ' επειδή ό Πλάστης έξή-
γησεν αύτω ότι ή ΙΙερσία θά πάθη πολ
λά και ό'τι ό κόσμος γηράσκων θά άπο-
βαίνη χείρων έαυτοΰ, παρητήθη τής α
θανασίας. 

Τό κακοποιόν πνεΰμα έπειράθη νά 
πείση αυτόν νά παραιτηθή τοΰ σκοποί 
του, διαβουκολοΰν αυτόν διά τ ιμών και 
ηδονών άλλ' ό Ζωροάστρης έμεινεν α
κράδαντος είς τό σχέοιόν του, καί πρώ
τον μέν έπροσηλύτησε τούς συγγενείς 
του, είτα δέ καί πλείστους έκ τών Περ
σών. Έπαοουσιάσθη δέ καί είς τον Δαρείον 
Ύστάσπην καί τω προσέφερε τήν Ζένδ-
Ά β έ σ τ α ν καί τήν Σοΰδραν, ένδυμα τ ώ ν 
μάγων, ώς καί τήν ίεράν ζώνην. Ό βα
σιλεύς έζήτησε παρ' αύτοϋ ίνα διά θαυ
μάτων τόν πείση περί τής θείας άποστο · 
λης του, ο δε Ζωροάστρη;, έκτος τής 
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δοκιμής έν τώ πυρί, έκαμεν ώστε νά αύ

ξηση άστραπηόόν μία κυπάρισσος, Τότε 

ό Βασιλεύς έκηρύχθη υπέρ αύτοϋ. 

Ά λ λ ' οί Μάγοι έβυσσοδόμουν τήν 

καταστροφήν του. βέντες λοιπόν έν τω 

δωματίω του οστά κυνός, όνυχας κα'ι 

τρίχας νεκρών, έκατηγόρησαν αυτόν έπί 

μαγεία, διόπ=ρ ό Βασιλεύς διέταξε τήν 

κάθειρξίν του. 'Ασθενήσαντος μετ' ού 

πολύ ίππου τινός τοϋ Δαρείου, ό Ζωρο

άστρης ύπεσχέΟη τήν ίασίν του, άν ό 

Βασιλεύς διέτασσεν άνάκρισιν κατά τών 

κατηγόρων του καί ένηγκαλίζετο τήν 

διδασκαλίαν του. Ό Βασιλεύς εδέχθη, 

καί ό Ζωροάστρης έκαμε πάραυτα τόν 

ίππον νά ανάρρωση. 

Έζήτησε δέ παρ' αύτοϋ 5 Δαρείος 
τρία δώρα. 1ον Νά δύναται κατά τό δο
κούν νά μεταβαίνη είς ουρανούς, κα'ι νά 
έπανακάμπτη είς τήν γ ή ν . 2ον Νά γ ι -
νώσκη τί έν δεδομένη στιγμή έπραττεν 
ό θεός καί τί έξηκολούθει πράττων, κα^ 
3ον Νά καταστή αθάνατος καί άτρωτος ί 

Ό Ζωροάστρης άπήντησεν ότι ό θεός 
δέν παρεχώρει το'σα συγχρόνως δώρα 
ένί καί μόνω θνητώ, άλλ' δμως θά π α -
ρεκάλει αυτόν νά διχνείμν) αυτά είς τρία 
διάφορα πρόσωπα. Ούτω τω μέν Δαρείω 
παρεχωρήθη τό πρώτον, τώ μάγω αύτοϋ 
τό δεύτερον, τό δέ τρίτον τω υίώ τοΰ 
Δαρείου. Τά δώρα ταΰτα ό προφήτης 
διεβίβασεν αύτοις διά μέσου ενός ρόδου 
ενός ποτηριού οίνου, καί ενός ετέρου γ ά 
λακτος . 

'Αφοΰ ίδρυσε τήν θρησκείαν του ό Ζω-
ρ.οάστρης, απεσύρθη είς Βάλκ, μέ τόν 
ν ,τλον α ν ώ τ α τ ο ς α ρ χ η γ ό ς τ ώ ν 

μ ά γ ω ν . ΈΟελησβ νά προσηλύτιση καί 
τόν 'Αργιάσπην, Βασιλέα τών Σκυθών, 
άλλ' ούτος, δυσαρεστηθείς, είσέβαλεν είς 
τήν Βακτριανήν, κατέστρεψε τούς στρα
τούς τοϋ Δαρείου και έφόνευσε τόν τ ε 
Ζωροάστρην καί 8 0 , 0 0 0 μάγων κατε-
δαφίσας καί τούς ναούς των . 

. Ιδού τί απήντησε ποτε ό Ζωροάστρης 

είς τόν έρωτήσαντα αυτόν άν ό κόσμος 

θά διαρκέση αιωνίως. 

— Πάν είτι είναι δεκτικόν σχήματος 
καί καταστροφής, έχει άναγκαίως α ίτ ί -
αν. Ό θεός δέν έχει αίτίαν, άτε άναρχος 
καί άμορφος. "Αρα ό κόσμος κατεσκευά. 
σθη ύπό τοΰ θεοΰ, διότι Ο Μ Ε Ν θεός δέν 
έχει π?νάστην, ό δέ κόσμος έχει. Επομέ
νως δέν θά διαρκέση αίονίως. 

— Πώς όμως ό Θεός έπλασε τόν κό
σμον ; και τίς έστιν ό Θεός; 

— Τό πάν έπλάσθη, άπαντα ό Ζωρο
άστρης, εκτός τοΰ χρόνου. Ό πλάστης 
χρόνος είναι ατέρμων, δέν έχει υψος, 
δέν έχει ρίζας, υπήρξε πάντοτε καί θά 
ύπάρχ/] αιωνίως. Ό έχων νουν δέν θά 
έρωτήση ποτέ πώς έπλάσθη ό ypovoç. 
Κ.αί μ' όλα ταΰτα ό χρόνος δέν ήτο 
πλάστης. Διατί ; Διότι ουδέν Ιπλασεν. 
Ακολούθως όμως έπλασε τό πΰρ καί τό 
ύδωρ, άφοΰ δέ αμφότερα ' τ α ϋ τ α ήλθον 
είς έπαφήν, έγεννήθη ό "Ορμους. Έκτο
τε ό χρόνος υπήρξε πλάβτης . Ό χρόνος 
επροσδιώρισε τήν διάρκειαν καί Οειότητα 
τοϋ "Όρμους, είς 1 2 , 0 0 0 έτη. Κατε-
σκεύασε τό στερέωμα καί τά άστρα, εν
τός δέ 3 , 0 0 0 ετών έδωκεν ύπαρξιν είς 
τά πνεύματα. 

Ό R H O D E ΈΝ τινι συγγράμματί του 

ΑΝΑΤΟΛΗ . 5 - 3 7 

εκφράζει άμφιβολίαν περί τής γνησιό-

τητος τών βιβλίων τών θεωρουμένων 

ώς ιερών κωδίκων τοϋ Ζωροάστρου. 

'Αλλά καί περί τίνος βιβλίου δέν δύνα

ται τ ις νά έκφραση αμφιβολίας ; 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ. 

"Υπάρχει βιβλίον Κινεζικόν καλουμενον Λίι 
Νί*·, ήτοι «βιβλίον τών διασήμων γυναικώντ>, 
εν ω σύν τοϊ; άλλοι; άπαντώσι καί τά εξής 
δυο ανέκδοτα. 

Α'. Ό βασιλεύς της Τσόν ή'.ουσε πολλά 
περί τή; σοφίας καί πείρας τοϋ συγγριφέως 
Γοϋ-ούγκ-τσιόγκ. Έπεμψε λοιπόν πρό; αυτόν 

ΙΓΛ τών αυλικών του, ό'πως τώ προσφε'ρη τήν 
θέσιν ύπουργοϋ. Ό νοϋ-οΰγκ-τσιάγκ, ά'μα ή" 
κονσε τήν πρότασιν, παρεκάλεσε τόν αΰλικόν 
νά περιμείνη έπ' ολίγον. Εισέρχεται δέ ί 'ς τό 
δωμάτιον τής συζύγου του κα'ι λέγει αυτή. 

— Ό βασιλεύς μέ ζητεί ώς ΰπουργόν. Ηώ; 
σο'ι φαίνεται ; Έάν δε^θώ, αυριον θά εχομεν 
μεγαλοπρεπή άκολουθίαν. ΊΙ τράπεζα μα; θά 
έχει τραπεζομάνδηλα κενΐί ,τκ. Ή δόξα μας 
ΐσται μεγάλη. Τί λέγεις; 

-— Πρό ετών πολλών, απήντησα ή γυνή, 
διά τοϋ μικροϋ έργου μας ζώμεν, χωρίς ουδέ
ποτε νά μά; έλλειψη τι. ΣΟΙ μένει δέ πάντοτε 
καιρός ν' άναγινώσκης κάτι κα'ι νά διασκεδά-
ζης αδων. Κα'ι δταν ετι εργάζεσαι, έ*χεις πλη
σίον σου τά βιβλίκ σου καί γεύεσαι άείποτε 
ηδονής άγνή; κα'ι ζωηρά;. Ή ακολουθία $ν 
θά έχεις ώ; υπουργός, ουδέν άλλο εσται ή κε
νοδοξία. Ή τράπεζα σου θά 'έγν. ωραία φα
γητά καί λαμπρά τραπεζομάνδηλα - άλλ' α
ξίζει τοϋτο τούς κόπους καί μόχθου; τής υ
πουργεία; ; βά έγκαταλιίπη; δέ τήν χαράν 
κ « 1 ήσυχίαν σου πάραυτα, διότι πώς θά δια
τήρηση; «ΰτάς ίν μέσω τών υπουργικών φρον
τίδων;, . 

Ό 'Γοϋ-οΰγκ-τσιόγκ εξήλθε τότε καί εΐπ" 
ιώ αυλικώ ότι, δέν δύναται νά δεχθη τήν 
Οέσιν τοϋ ύπουργοϋ. Αμέσως δέ άνεχώρησε 
μετά τής συζύγου του καί, ό'πως μή άνχκαλυ-
φθί) καί τιμωρηθνί, ηλλαξεν επάγγελμα, έκλέ-
ξας τό τοϋ κηπουροϋ. 

Β'. Ό Τσιγκ Βάγκ, βασιλεύς τ ή ; Τσον,ο-
ταν άνήλθεν επί τόν θρόνον, μετέβη έπί ΰψώ-
ματο;, ό'πω; παρατήρηση πάσα; τά; γυναίκας, 
αίτινες έμελλον νά κατοικήσωσιν ει; τά ανά
κτορα του, διερχόμενα;. Πάσαι, διερχόμεναι, 
παρετήρουν αυτόν, εκτός τής lè βον, ήτι ; έΤ-
νευε τό βλέμμα ναμαί, νωρίς νά δείξη δτι 
σκέπτεται καν περί τοϋ Βασιλέως. Ό 7 ' σ ϊ ; κ -
Βάγχ, θαυμάσας έπί τή τοιαύτη σωφροσύνη 
και Οέλων νά άστειευθή, 

— "Ωραία γύναι,τνί εΐπε,ποθώ £ν βλέμμα σου. 
Άλλ ' r, lè βον, προσποιηθεϊσα ότι δέν ή'·-

κουσεν, έξηκολούθησε τήν όδόν της. Ό βασι
λεύς προσέθηκεν: 

— "βν βλέμμα ποθώ καί σέ καθιστώ σύ-
ζυγόν μου. 

"11 Σέ-βον δέν εκίνησε ποσώ; τό βλέμμα. 
Ό Τσϊγχ·Βάγχ προσέθηκεν ότι τή δω-ειται 

μεγάλην χρυσοϋ ποσότητα καί απονέμει τ ί 
τλου; τή οικογένεια; τη; εάν τόν άξιοίσ/ι ένα; 
βλέμματο;. 

Άλλ 'ή Σέ βον έ'μενεν ακλόνητος, μηδαμώς 
έγείρουσα τό βλέμμα. 

Τότε ό βασιλεύς κατήλθεν έκ τοϋ υψώμα
τος καί έπλησίασεν αυτήν. 

— Καί τί ; τή είπε, σοι προσφέρω τόν τ ί -
τλον βασιλίσσης κα'ι άλλων ετι δώρων αντί 
ενός βλέμματος σου, καί σύ άπαξιοίς νά δεχ-
θής; Τόσφ λοιπόν πολύτιμον είναι τό βλέμμα 
σου ; 

— Μεγάλε πρίγκιψ, άπεκρίθη τότε Ή Σΐ· 
βον μετ' αξιοπρέπειας, Ή Α Ι Δ Ώ καί Ή σωφρο
σύνη είσί τά μέγιστα τ ί ; γυναικό; κοσμήμα
τα" έθεώρησα άνάξιον γυναικός τιμίας νά ύ -
ύώσω πρός σέ τά βλέμματα μου" ΐδνύ διατί 5 -
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νευον χ«{Λ«ί. Έάν έπειτα, μετά τάς'προτάσεις 
βου, ήγειρον αυτά, θα ίλεγον πάντες ότι το 
έπραξα εκ κενοδοξίας ί| συμφέοοντος και ότι 
χάριν αυτών έν υστέρα τίθημι μοίρα τήν τι
μήν καί το καθήκον. Τότε θά καθιστάμην α
νάξια και νά γίνω σύζυγος τής 'Γμετέρας Με-
γαλειότητος. 

Ό Τσίγκ-Βάγκ, θαυμάσας έβΐ τγ, απαντήσει 
ταύτη, συνεζεύχθη πάραυτα τήν Σε βου, κα-
ταστήσας αυτήν δικαίως βαοίλισσαν. 

ΠΟΙΚΙΛΑ 

Το πτώμα άρκτου- — Upó τίνων ήαερών 

ποιμένες Έλβετο'ι ευρον πτώμα άρκτου προσ
φάτως άποθανούτη;. Ηθέλησαν λοιπόν νά λά· 
βωσι τό δέρμα τού ζώου. Άλλ ' δποία υπήρ-
ξεν r¡ εκπληξίς των, ό'ταν εύρον εντός αυτού 
πτώμα άνθρωπου ! 'ΐδού r¡ έξήγησις τού πα
ραδόξου τούτου φαινομένου. 

Ίταλος τις, μεταπράτης λεμονίων, ιδών 
ό'τι τό έμπόριόν του δεν έ*βαινε καλώς, συνέ
λαβε τήν ιδέαν νά περιβληθά) δέρμα άρκτου 
και νά άπομιμήται τό ρηθέν θηρίον. Κατ' αρ
χάς συνενοήθη μετά τών διερμηνέων και οδη
γών των συνοδευόντων τους "Αγγλους περιη-
γητάς. « θά εμφανίζομαι, είπεν αΰτοίς, ει; 
τού; ξένου;· σεις θαρραλέοι θά μέ καταδιώκε
τε, καί έγώ, μετά τινα άντίστασιν, θά τρέπο
μαι εις φυγήν. Οί περιηγηταΐ, τετρομασμένου 
έκ τού κινδύνου, θά σώζονται διά τής τόλμης 
σας, και σεις θ' άνταμείβεσθε γινναίως παρ' 
αυτών. Τά κέρδη θέλομεν διανέμεσθαι». 

Κ αϊ τώ όντι, έκέρδισαν ούκ ολίγα οί συν 
ενοηθεντες. Άλλ ' ή ψευδό άρκτος μια τών 
ήμερων φεύγουσα, έπεσε» |ξ άποοσεξίας *κ τί
νος κρημνοϋ καί έφονεύθη. 

Σνι·Κον.Ιη Ροηί.ίδ.— Ό Κροίσο; ούτος τών 
τριπεζιτών ttiSi ποτέ γ^ύμα. BÍ, τών κεκλιμ-

μένων ίλεγεν δτι εδάνεισε 1 0 , 0 0 0 φράγκα 
εις τινα κύριον, άτερ νομίζει ό'τι απώλεσε, τό 
μέν διότι δέ» είχε λάβει παρ'αυτού δμολογίαν, 
τό δέ διότι εκείνος τηρεί σιγήν καί ουδόλως 
φαίνεται διανοούμενο; νά πλήρωση. 

— Πού ευρίσκεται δ οφειλέτης σου ; ή:ώ· 
τησεν δ Ροσίλδ. 

— Εις Κωνσταντινούπολη, άπήντησεν δ 
άλλος. 

— Γράψε λοιπόν αυτώ έπιστολήν έ'χουσαν 
ούτω. «Φίλε μου! εις πρώτην παρουσιασθησο-
μένην σοι εϋκαιρίαν, σε παρακαλώ, φρόντισε νά 
μο! πέμψης τάς 2 0 , 0 0 0 φράγκων, ά: σοι έδά-
νεισα». 

— Ά λ λ ά δέν ε ίναι 20 , ε ίναι μόνον 10 

χ ι λ ι ά δ ε ς . 

— "Ισα ίσα αυτό είναι τό φάρμακον. Έκεϊ-
νοςθά σο! απάντηση: «Κύριε1.... "Εχετε λ ά θ ο ; . 
Δέν μοί έδανείσατε παρά 1 0 ' / ι λ ι ά δ α ς Β . Τοι
ουτοτρόπως έχεις ^δμολογίαν πλήρη τού πι-
στώαατός σου. 

Ή τώγ yvrxixär χειραφέτηση. — 'Εν με

γάλη τινί πόλει τής Αμερική; συνήλθον πολ
λοί έν Ttvi συνελεύσει ό.τω; άκούσωσι λόγου 
τινός έκφωνηθησομένου, θέμα έχοντος τήν 
χειραφέτησιν τών γυναικών. Ή αίθουσα ήτο 
πλήρης, αί έδραι κατειλημέναι πάσαι, δπόταν 
ε'σέρχεται κυρία τις. Κύριος τις ήγέρθη ευγε
νώς δπως προσφέρη τό κάθισμα του εις τήν 
κυρίαν. Ένώ δέ τ-/5 τό προσέφερε, τώ έπήλθεν 
τ, ιδέα νά έρωτήσΐ) αυτήν άν είναι υπέρ τής 
τών γυναικών χειραφετήσεως. Ταύτης δ' άπαν-
τησάσης ότι βεβαίως έπόθει νά ϊ ί η τό φύλον 
της -χειράφετον καί έν ίση τιθέμε/ον μοίρα μέ 
τό άνδρικόν, δ κύριος εκείνος ανέλαβε τήν προσ-
φερομένην έδραν, ειπών: 

— Άφού ούτω; έχει, κυρία μου, έσμέν 
ίσοι. Μείνατε λοιπόν όρθ ια , ώς θά έ*μενε πά ; 
άνήρ. δστι; ήθελεν εύρει τήν έδραν κατειλημέ-
ν ην ΰπ' άλλ^υ. 
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Ai yvraîxsç έχΛογιΐς. — Έν αριστοκρα

τική τού Λονδίνου αιθούση έλάλουν περ!\ομο· 

σχεδίου μέλλοντο; νά υποβληθνί εΐ; τήν Βου-

λήν καί άφορώντος εις τήν παροχήν ψήφου εί; 

τάς γυναίκας. 
— Θεέ μου! έφώνησεν έξηκοντούτις κυρία, 

άλλά λίαν πνευματώδης, αγνοώ τΐ θά ώφελη-
θί, ή γυνή άποκτώσ* τό δικαίωμα ψήρου. 
Είμαι βεβαία ό'τι ουδέποτε θά κατορθώση νά 
έγγραφα καυμία ει; τόν έκλογικόν κατάλογο·», 
διότι ουδεμία θά παραδέχεται ποτε δτι έ*φθα-
σεν εΐ; τήν νόμιμον ήλικίαν τών 21 ετών. 
Τότε μόνον θά τό παραδεχθούν αί γυναίκες, 
ό'ταν λευκανθώσιν αί τρίχες των, άλλά τότε 
δέν θά τάς μέλλει πλέον διά τήν πολιτικήν. 

Δέν σας φαίνεται, άναγνώσται, ορθότατη T¡ 

παρατήρησις τή; κυρίας ταύτη; ;. 

Λύσχο.Ιος εύκοΜα. — Πρό τίνων %ερών 

έν τινι Παρισινώ φύλλω άνεγινώσκοντο τά 
έξης. 

« Προσφέρεται βραβεϊον έξ 2 0 , 0 0 0 φράγ
κων τω όφθαλμιατρώ τω κατορθώσοντι να 
καταστήση μονόφθαλμον τόν Κόμητα Χ...» 

Οί οφθαλμίατρο! πάντες τών Παρισίων ίσ-
πευσαν εις τό μέγαρον τού κόμητος, άλλ' ά
παντες έξήλθον απέλπιδες. 

ΤΙ συνέβαινεν ; Ό κόμης ήτο Ιξ ολοκλήρου 
τυφλός, καί διά τούτο έζήτει νά γίνν) μονό-
εθαλμος. 

Νόμος ανόητος. — Δύο στρατιώται εξερ

χόμενοι έ"κ τίνος οινοπωλείου έν φ διήνυσαν 
περί τάς δύο ώρας, μιτέβαινον εις τόν στρα
τώνα τ ω ν έλεγε δ' δ είς τ φ έτέρω μετά αλη
θούς πεποιθ/ίσεως τά έζής. 

— Μή λάλει περί νομοθετών. Οί νομοθέται 
είναι όλοι ανόητοι. Παρατήρησε. Είμεθα στρα
τιώται. Δέν είναι αληθές ; . . "Ε ! λοιπόν ρε-
ταβαίνομεν είς τόν πόλεμον. Σύ. είσαι φίλος 
τίου, σέ αγαπώ καί σου σώζω τήν ζωήν. Moi 

δίδεται tv παράσημον* έξ εναντίας, υπόθες ότι 
αγαπώ έρ.αυτόν πλειότερον σού, όπερ έστ! φυ-
σικώτερον, καί ώς έκ τούτου δραπετεύω διά 
νά σωθώ. "Ε 1 τότε μέ τ&υφεκίζοοσι ! 'Τπάρχει 
νόμος άνοηαότερος τούτου ; 

Άπ^τησις χατάΛ.ΙηΛος. — Γάλλος τις 

έκάλεσεν εις τήν τράπεζάν του ευφυή Γέρμα-, 
νόν. Κατά τό διάστημα τού συμποσίου δ Γερ
μανός κατά λάθος ώθητε ποτήριον πλήρες οΙ· 
νου,δπερ ανετράπη έπί τού τραπεζομανδήλου. 

— »Ω ! ώ! έφώνησεν δ Γάλλος, είς τήν πα
τρίδα σου λοιπόν συνειθίζουσι ν ' άνατρέπωσιν· 
ουτω τά ποτήρια;.... 

— Όχι , άπήντηΐεν ό Γερμανός, άλλά ό'ταν 
τούτο συρ.β-?ί είς τήν πατρίδα μου, ο οικοδεσ
πότης προσποιείται δτι δέν τό παρετήρτ,σε. 

Πληροφορία..— Χυδαίος τις όλισθείσας έν 
'Αθ ήναις έπί φλοιού πέπονος έρριμένου έν τω 
πεζοδρομίω, έπεσε χαμαί. Εγερθείς έκίνησεν 
υποσκ,άζων και μετέβη παρά τώ ίατρω. 

— Έπήγαινα σπήτι μου, είπεν αυτώ, καί. 
στό δρόμο πού πήγαινα ήτανε μία πεπονό-
φλουδα. Έγλύστρησα λοιπόν, γιατρέ, χωρίς νά 
τό θέλω κα! ίπεσα καί έβάρεσα τρομερά. Δέν 
ξεύρη;, γιατρέ, πόσον μού πονεϊ. 

— Άλλά πού έβάρεσες, ήρώτησεν αυτόν ÓV 
ιατρός. 

Πού;....Στό υπουργείο τών οικονομικών, 
λίγο παρά κάτω. 

Ai irrogai.— Διδάσκαλο; τις ήρώτα μα» 
θητήν. 

Πόσαι είναι αί έντολα! τού Θεού ; 
— Είκοσι. 
«Ο διδάσκαλος ε'ς άπάντησιν έξυλοφόρτω-

σε τόν παίδα. Έκάλεσε δ'έτερον άντ' αυτού . 
Τί θά είπιτ,ς σύ; ήρώτησε τόν κληθέντα 

δ δαρεις παις. 
•— Θά είπω ότι είσΐ δέκα. 
— "Ω ! μή πρός θεού ! αφού έγώ έφαγα 

τόσο ξύλο, πού είπα διπλαΐς άπό της δέκα! 
τί άρα γε θα πάθη; σύ άν είπης, λιγώτερε; 
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ΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΗΛΗΝ 

Τ Η Σ 

Κ Λ Ε Ο Π Α Τ Ρ Α Σ 

Κατά τήν επί του «Λεσούκ» έπιβιβασι·. 
κ α ι την ε;; 'Αμερικήν μεταφοράν τη;, (α) 

ΐε'.ε'χν αίώνων 'ήτασο ίοΰ> ΐκτεΟε'.με'νη· 

ΊΙ καταιγί; ·/.' Λ: θύελλα; σε επληττον δεινώ;, 

ΊΙ θάλασσα ΰ::ε'τκα:ττε την γί,ν σου μαινόμενη, 

Κα) ~ίο\\ σου ένε'τκηπτε γδούπων ό κεραυνο';, 

ΙΓ/.ήν άκαμπτο; συ έμενε; κ ετο'λμα; χγερώνω; 

Ίον /ρόνον /.χι τ ' αδάμαστα στοι/εΓα ν ' άπωΟη; ! 

\ \ λ λ ' ί ί μ ω ; . . . φευ ! Ι-εΛρωτο ίνο; τεχνίτου. βρο'/ο; 

\*4 σ ' άναγκάση, στη"λη μου, να κίψ/ , ς , να καμφΟή";! 

Ή τ:'/νη ! "Αν ι ι ν ' ίμο ια τα κατωρΟ.ΰματά τ / ; ; , 

"Αν πρόκειται του; γίγαντα; αυτή να ταπεινοί, 

Ερρε'τω καΊ ή πρόοδο; καΊ όλα τά χαλά τ η ; , · 

Τέχνην το'.αύτην ΙΊτρίπΐν 6 κόσμο; να Ορηνη. 

Κκ': κλε'ε:; νυν, υ> στηΟ.η μου, μα/ .ραντη; γεννετε'ρα;, 

"Οπου την γην δεν λούουσι του Νείλου τά νερα, 

Ό ; ευγενή; δ' εξόριστο:, ώ; Οΰμχ μαύρη; Μοίρα; 

ΙΙλχνάσ' ¿ - 1 τα ύδατα του πόντου τα πικρά ! 

Ηά σ' άνεγε'ρουσ'. δ'έκεΐ, μακράν των Πυραμίδων, 

Μακράν... . ει; του; αντίποδα;! ώ στήλη ατυχής! 

(α) Του ανωτέρω ποιήματος επιτυχή μετ:'? 
©οασιν έκ του χειρογράφου έδημοσίευσεν ή εν
ταύθα εκδιδομένη α ξ ι ό λ ο γ ο ; Γαλλική έφημε 
pi; P b a r c d ' A l e x a n d r i e έν τω φυλλω τη; 

τή; Ι 1 η; Ιουνίου ε. ε. 

* 0 ! όταν Γ',Ι; α ' /μάλωτον ρυμουλκουμένην β ' ε·δον, 

Μ έφχνη; - ι γ α ; μέγιστος, Τιτάν άνευ ψ υ / η ; . . . . 

'Ά~ίλΟ: ο;/'·ι.:, στήλη μου, χα* ΐύ'νομχ'. να πλεύση; 

Το με'γ* 3υυ τα;ε:'διον /ωρΊ; vie πειρχΟη;, 

"Û; περ ή σή συνάδελφο; χα: συ να δραπέτευση; ' 

Τρε'/ουσα με'γαν χίνδυνον να κχταποντισΟη;. 
Τη 20 Μαίου 1 8 8 0 . 

Α Υ Σ Ι Σ 

του έν τω Κ'. ουλλαοίω αινίγματος 

Φυ.Ιαχη—ν-Ιαχη. 

Αύσις του Γρίφου 

"// τάν ή (.Ί'Ι τά*: 

Τήν λυσιν αμφοτέρων έπεμψε πρώτο; ί κ. 

Παν. Ραζή.-. Ιίίτα δέ ο: κκ. Ίωάν. Χ. Κούρτε-

λη; και Γεώρ Γ. ΙΙεντάκη;. 

Τήν δέ λίσιν μό ου τοΰ γρίφου Ό κ. Σπυρ. 
Μαράτο; έκ Βίρκετ-έλ-Σάμπ. 

ΑΙΝΙΓΜΑ Κ'. 
Χώρα; μια; είμ'(ϊνομα* αν ομιο; μ' ά-οκύψη; 

Τήν κεφαλήν, δυσεύρετον Οά γείνω πράγμα τότε· 

'Κάν κα'ί πάλιν γράμμα ϊι εκ τ η ; ά ρ / η ; μβί) κόψη;, 

θ α γείνω πράγμα νρησ'.μον διχ πληγά;. Ά λ λ ' οτε 

Κχ\ άλλο νράμμα ά;: 1 εμού σχληρω; εςοοελίση;, 

Γίνονια: τ ' δυσάρεστον, χα) 81ν Οά μέ πν ίηση; . 

(β) Ώ ; γνωστόν ό έτερο; έίελίσκο; ό δω-
ρηθε'ι; τή Αγγλία και στηΟε'\-, έν τή έν Λον-
δίνω πλατε'α τοΰ Ναυαρχείου, ίπωλέσθη ν ατά 
τόν πλουν, κοπέντο; τοΰ συνδέοντος αυτόν 
ι;.ετά τοΰ ρυμουλ/.οΰ ατμόπλοιου κάλω" άνευ-
ρέθη δ' ευτυχώ; μετά τινα; ημέρα; ΰ : ' ετέρου 
πλοίου καΊ άπεδόθη τοι; "Αγγλοίς. 

Γ Ρ Ι Φ Ο Σ Ι Σ ΐ ' . 


