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I

Π ινθήσατε πάλ.ιν ί λύσατε τους βο 
βτρύχους τής κόμης σ ας άγναί τών Μου
σών ίέρειαι, περιβληθεΐτε τήν στολήν 
τώ ν δακρύων, καί κατέλθετε έκ τών 
|/.υροέντων καί γλυκυθήμων κορυφών 
τοΰ παρθενικοϋ ενδ ια ιτήματος σας είς 
τήν περιβρεχομένην υπό του Ίονίου 
^ιουσοϊτεφή καί καλλήγονον Λευκάδα, 
ΎΛίς άλλοτε εθρ-/,ν·/·,σε τόν^αφνοστεφή  
κ α ί έγκάδιον υίόν σας, τήν ώραΐαν καί 
καλληκέλαδον τής άνοίξεω: αηύόνα, 
•τόν Κόμητα Αιονύσιον Σολωμόν !

Σπεύσατε παρθέναι! Έ κεΐ σήμερον 
οτενάζει δακρύων καί πάλ^ιν ό μουσο
τραφείς λαός τής καλής μας Αευκάδο- < 
^ ιά  τόν τελευταΐον τής Ιονίας Βάρδον

διά τάνΰστατο ν εθνικόν καί πολύκλαυ- 
στον ψάλτην τόν

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΠΝ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΝ !
Έκεΐ y θές ετι ί] σφριγώ-α ζω·/ί του 

εψαλλεν εις τόν λαόν διά τών εθνικών 
παιάνων, και έλάλει πρός τά  άδελφά  
τής δημόκρατίας τέκνα ρέ τους narpt- 
ωτικοτέρους καί έγκαρδιοτέρους λόγους, 
υπέρ τής φίλης πατρίδος, υπέρ τών είς 
τά  δεσμά , στεναζόντων έτ ι αδελφών 
μας! Έκεΐ ό ψάλτης τοΰ Διάκου καί 
τής Φρόσύνης ΰπό τήν βαθύσκιον κοι
λάδα  τής αιθούσης εξοχικής του κοιτί- 
8ος, άνέμενεν νά ϊδτ, εν ό'νειρον πραγμα- 
τοπαούμεν τήν Ε λλά δ α , σύτσωρ.ον 
έξεγειρομένην όπως πατάςνι καί πά
λ ιν  τών πρό αιώνων δυνάστην της, 
όπως ί ι^ κ ζ γ  καί πάλιν εις τους

λαούς ότι £·?, η Ε λλά ς , ή γόνιμος 
καί πολυπράγμων εκιίν» τής διανοίας 
χώρα, καί όπως οί λαοί καί πάλιν απο
θανατίσουν νέους ήρωας, ίλκ ίμ ους μα-  
χητάς εφάμιλλους τής δόξης καί τής 
ανδρείας τών’ πατέρων μας !

Τί δεν έφαντάζετο νά 'ίδνι ό δμνωδός 
τοΰ Σουλίου καί τής Ηπείρου πραγμα
τοποιούμενο·; πρό τής θανής του ; Πό- 
σαι χρυσοπτερυγαι ελπίδες, πόσα όνει
ρα φροΰδα, εις τά  άνδρικά καί άκλόνι- 
τα  στνίθη τοι», δέν είχον ά'.εγείρει άγιον 
τέμενος, κρύφιον δώ μα! Έ κεΐ ούδείς 
δέν ήδύνατο νά εισχωρέβνι. Είς τόν 
απόκρυφο ν τής καρδία ς του ναόν, π έ
πλος ηρεμίας καί στενός ωρίσεως εβα- 
σίλευεν, κα ί μόνον ό κλίνων είς τό  μέ
ρος τής μεγάλης καρδίας του, ήδύνατο

ΓΡΑΦΕΪΟΝ 
Έπί τής Ιιαιταυ-
"ρώσεως τών οοών 
Πειραιώς καί Γε
ρανιού, άριθ .30,
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νά ένοήση τούς μοιχίους παλμούς τον», 
τούς λιμνάζοντας πόνον;, καί το (λίγα 
κχί ένθεον πϋρ τό φλογίζων καί καϊον 
ώς κάμινος τά  στιίθη του, χάριν τής 
πτωχής καί γλυκεία ; 'Ελλάδος ! χάριν 
εκείνν·,; τήν όποίαν τόσον ' ήγάπ/;*εν 
*αί τόσον έ'ψαλλεν !

Ά λ λ ’ ο ίμο ι! τ ις ήδύνατο νά προείδν) 
τήν συμφοράν τ·/,ς αΰριον ! Τίς ποτέ 
εφαντάζετο νεκρόν τόν πυρίκαυστον 
Βάρδον ί

II

Έ κ τή ; ’Ηπείρου ήλκε τό γένος τό 
φιλόπχτρι τής ‘Ελλάδος τέκνον ! Ά λ λ ’ 
ή ωραία Λεύκάς τάν υιοθέτησε δ ιότι ο 
ποιητή; θλιβόμενος νά ζνί εις τήν υπό
δουλον γ-ήν τών πατέρων του, εις τοΰ; 
άπορρώγους καί αιμοσταγής εκείνους 
βράχους, έζήτησε Ιλευθέραν γην έλεύ- 
θεαον οΰρανόν, όπως  χύνει τάς αθανά
τους μελωδίας του, τ ά ; γλυκείας τή ; 
Μουσης του έμ π νεύσ ε ι;!

Έ κεϊ τοϋ ποιητοΰ τάν οίκον ηΰλόγη- 
σεν ό υμέναιο;, καί έκεϊ ώ ; πρωία ρο- 
δόχρους Ιστόλισε τά ιερόν ζεΰγο; έν 
νεογνές βρέφος,'1 ε ί; ά 'γγελο; τών ουρα
νών ή μικρά Μαρία!

Φ εΰ ! δμως ή Μαρία δέν ήτο γήϊνος 
υπαρξις καί ό πατήρ μ ετ’ ού πολύ ά- 
πα ις θρηνεί τό πρώτον τόν άποπτάντα 
τ ο ΰ  οϊκου του άγγελον ! τό πρώτον ά ν 
θος τή ; άγάπης του !

Τ ήν βΰγή  μέ τή ν  δροσοϋλα Ιζε . UTf ω βε ενα [>ί£ο 
Τ ήν α ύγη  μ έ τή  δρο3ο0λα  ^μαράθηκε τό ρόδο ι

Έ ν τώ  προλόγω τών μνημοσύνων 
του ό ορφανά; πατήρ γράφει, . . . «Α ι
σθάνομαι ακόμη έπ ί τη ; καρδίας μου 
δλον τό βάρο; τοΰ χώματος, το όποιον 
έ'ρριψα έπ ί τή : Μαρίας μου ! Εις τρεις 
μήνας έθαψα τήν μητέρα μου καί τόν 
πατέρα . . . ’Έ μεινα όρφ«νός!. . . »  Καί 
προχωρών κλα ίπ  τήν συμφοράν του. Σε
βόμενα τά βαθύ άλγος τοΰ υίοΰ καί π α 
τρός, διά τοΰτο σιωπώμεν. Ά να ννώ - 
σατε μόνοι, τόν πόνον του έν τώ  προ
λόγω του, κα ί θέλετε κλαύσει πολύ, 
γράφει ό πατήρ δ ορφανός, ό άπα ις ! 
Μή γνωρίζοντες έτ ι τάς λεπτομερείας 
τοΰ βίου του, περιοριζόμεθα εί; τά  ολί
γα  τα ΰ τα , άτινα  εάν δέν ευχαρίστησαν 
τους άναγνώστας τουλάχιστον έλαβαν 
«μυδράν τινα  γνώσιν τοΰ βίου τοΰ π α η - 
τοΰ !

Έάν 8k τολμώμεν νά γράφωμεν περί 
τοΰ θανόντος ποιητοΰ, τοΰτο ποιοΰμεν 
δπως μετριάσωμεν τή ; καρδία; τό άλ- 
γ'ος καί άποχαιρετήσομεν τήν δηιχοΐΛ- 
λή εκείνην ΰπαρξιν, ή τ ις  δυσαναπλήρο- 
το/ καινόν άφήκε εί; τήν καρδίαν μ α ; ! !

III
Α ί ποιήσεις t οΰ Ά ριστοτέλους Β α -  

λαωρίτου εγκλείουν τά πΰρ τής ελευθε

ρίας καί τής ανδρείας, τάς μ άχα - κ*ΐ 
τά  τρο'παια τών πατέρων μας ! ΠοτΙ 
μέν ψάλλη τάς νίκας καί τούς θριάμ
βους τοΰ Κ ατσαντώνη( τοΰ Βλαχάβα 
καί τοΰ Δήμ.ου ! άλλοτε δέ τού; φρικώ- 
δεις βασάνους αυτών ΰπό τών Τούρκων ! 
Ή  δημοτική ποίν,σις, ή γνησία άρματω- 
λική τών όρέων, είναι ij μόνη τοϋ ποιη- 
τοΰ γλώ σσα- αύτήν ό ποιητής παιδιό- 
θεν ήγάπησ3ν καί πάντοτε δ ι’ αΰτής 
έγραφεν. Ή γλώσσα τοΰ“λαοΰ είναι 6ψη- 
λή άγία, οΰδείς τφ ν  συγχρόνων του 
έγραψεν τήν γλώσσαν αΰτήν, οΰτε ίσως 
πλέο/ Οά γράψνι τ ις.

Μόνος ό Α. Β αλϊωρίτης εΐσέδυσεν εις 
τά  μυστήρια τής γλώσσης· εν ταΐς 
ποιήσεσι αΰτοϋ φαίνεται ό’τ ι ανετράφη 
μεταςΰ τών κλεφτών έπ ί τών χιονο
στεφών όρέων τοΰ Όλυμπου τοΰ Πίνδου 
καί τοΰ Κισσάβου! Έν τα ΐ; περιγραφαϊ; 
του νομίζει; δτι έχεις Ινώπιόν σου δμι- 
λοΰντα τάν Κατσαντώνην τον Βλαχά- 
βα τάν Δήμο καί τοΰ; όμοιους. Ό ποιη
τής τήν γ·ώσσαν ταύτην μετέδωκεν 
εις ημα; <£ν οΰχί ε ί; εντέλειαν, ά λ λ ’ ε ί; 
σημεΐον τά όποιαν ελπ ίζω  δτι πλειό- 
τερον άέν θέλει προχωρήστρ. Τήν γλώ σ 
σαν αύτήν άς σεβασθώμεν καί ας προ· 
σπαΟήσωμεν δπως μή τήν έγκαταλεί- 
ψωμεν α'Η γλώσσα τοΰ λαοΰ είναι μ ία ΐ  
αύτάς ό ποιητή; λέγει —« ‘Ά ν ήναι κ^ί 
ερείπιον, τοιοϋτον ας τά σεβασθώ- 
μεν. Ε ι; τήν γλώσσαν ταύτην έμοιρο*- 
λόγησ* τό έ'θνος τά  Ελληνικόν άπό 
Μωάμεθ τοΰ Β ' .  μέχρι 'Ρήγα τοΰ λυ- 
τοωτοΰ. Εϊ; τήν γλώσσαν ταύτην έτρα 
γώδ/,σεν ό κλέφτης έπ ί τοΰ Πίνδου, έπί 
τοΰ Κ,ισσάβου, έπ ί τοΰ Ό λυμπου !»  ,

Καλλίτερον δμως άναγνώσατε μόνοι 
τάν σοφόν τοΰ ποιητοΰ πρόλογον καί 
εκεί πολλά θά μάθητε ! Είς τά  Μνη 
μόσυνά του περιέγραψε τάς βασάνου; 
τής Φροσύνης, τήν αγριότητα τοΰ Ά λή 
τών Ίωαννίνων, τάν έρωτα τοΰ Μουχ- 
ταρ. Εξύμνησε τ 'ν  θάνατον καί τό 
μαρτυριυν τοΰ Διάκου, τήν σ ινκ ινικω - 
τατην σκηνή/ τοΰ Άστραπογιάννου, καί 
έπλασεν διά τή ; φαντασίας του τά 
δημωφ ιλέ; ‘καί γλυκύ Σήμαντρον ! Είς 
τόν Β". τόμον καταραται τούς π;οδό- 
τας'τοΰ Σουλίου, έξευτελίζ·/] τόν Βριώνη 
φεύγοντα, κλα ίει τάν ποιητήν τοΰ υ- 
μνου τής Ελευθερίας, ψάλλει διά τοΰ 
ψυχοσ-ιαβάτου τήν Μαρίαν του, έ τ ι δέ 
ψάλλει τον Κατσαντώνη, τάν Δήμο, 
τόν Σαμουήλ καί τήν Έ λλάδ*.

Ά λ λ α  έργα τοΰ ποιητοΰ είναι δ ιε
σπαρμένα ε’ν τνί Ε στία  ή καί έν φ ύλλα - 
δίοις, ώς ό ύμνος τοΰ Πατριάρχου ή 
λίμνη τοΰ Ααμαρτίνου καί τινα άλλα  ! 
Δέν λέγομεν τ ίποτε δ ιά  τήν ΰψιπέτειαν 
τήν φαντασίαν, τήν δύναμιν, τά πΰρ 
τής καρδία;, καί τό π ά θ ο ;! Είναι i  α
νώτερος τών συγχρόνων ποιητών μας'.

Πάς έπαινος κ* ί μάλιστα ές ήμών τών 
ίλαχ ίσ τω ν προερχόμενος είν*ι γελοίος! 
Ό  ποιητής μ έγ«ς ητο καί οΰτω θά 
διαμένει. Έδ^σαμεν άπλώ ς μόνον κα
τάλογον τών έ^γων του !

IV ·

Τήν νύ*τα  τής 24  ’Ιουλίου έσβέσθη 
τό υπερήφανον βλέμμα, έσίγησαν τά 
μελωδικά /είλη τοΰ Άριστοτέλους 
Βαλαωρίτου ! Ένεκρώθησαν πλέον οί 
παλμοί τής καρδιάς του, μετά τής ή- 
χυρας πνοής του κ^ί σήμερον τήν 2  

ώραν νεκρόν τόν ψάλτην έσυνόδευσαν 
εις τόν τάφον !

Ή μορφή εκείνη έσκεπάσθη υπό τά 
βαρύ τοϋ θανάτου χώμα ! Δέν θέλομεν 
πλέον ΐδ ε ι μεταξύ μ α ; τόν εθνικόν μας 
κύκνον! Τά χείλη εκείνα έκ τών οποίων 
έξήλθον αθάνατα έπη σήμερον «σπ άζε
τα ι ό τάφο;. Έκεϊ πλέον παλμοί καί 
πόθοι, πατρίς καί ποίησις συνετάφη ! 
Τά έν κακόν συνεπέφερε τά έτερον, μετά  
τή ; παρακμής μ α ;, έρχεται ί; συμφορά ! 
Έάν δέν είναι πλάνη πατρίς μου ! πό
σων τέκνων σου δέν ήνέωξας τά μνήμα 
τά έτος αΰτό έκ τών σπλάγχνων τής γής ! 
Ά νά£ νκαθ’ !>.άςηνς·ρέφει τά πανύςατον 
εις σέ βλέμμα καί συντάφετε μετά τών 
ερπετών είς τά σ*ότη. Πόσα δάκρυα δέν 
έρευσαν έκ τών στείρων οφθαλμών σου 
είς τό ένος αΰτό τής συμφοράς καί τοΰ 
αίσχους !

Χαϊρε νεκρέ Βάρδε ! Δέν είναι ίργά  
ποΰ θά άκούσϊΐς τό ονειρόν σου τήν "Ή
πειρον ελευθέοαν, έπί τοΰ Βράχου ένθα 
άλλοτε ερρίφθη ή Λεύκάς Σαπφώ εις τά 
άγριον κΰμα θά ήγύσγ] τή ; ελευθερίας 
ή γλώσσα καί θά έλθ?ι επ ί τοΰ ίεροΰ 
τάφου σου ό ελεύθερος πλέον αδελφός 
σου, δπως καταθέση εν δάκρυ ! έ'να π α λ 
μόν ! ά λ λ ’ ελεύθερον ζωογόνον! Εις τό 
πένθος ε ί; 3 μάς εβύθισες ώ Ε θνικέ 
ποιητά είναι βαθύ πολύ, παρά πολύ ! 
Όπόταν δέ ό έλλην θά διέρχεται έκ 
τήςΑ ευκάδο; τήν καλλήγονον καί μου- 
σοστεφή χώραν δέν θά λησμονήσω τήν 
γην ένθα κοιμάται ό Α ριστοτέλη ; Βα 
λαωρίτης! Ά ναπαύθητι πλησίον εκείνης 
ητις ζώ ντα  σέ ένεπνεεν, θανόντα δέ, 
θά ψάλλτρ πλησίον σου. Έάν δέ μακράν 
μ α ; πολύ κεϊσαι ώ ! πολύκλαυστε ψάλ- 
τα ! Πάντοτε δ ιά  τής δ ιπλής ταύτης 
μελ<ι>δ(ας θά μας έξεγείρης είς θριάμ
βους, και θά μάς όδηγήσνις είς τήν όδόν 
τής δόςης καί τής αθανασίας.

Α θήνα ι 25  Ιουλίου 1879·

Ν. Γ. 1ΓΓΛΕΣΗΣ
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II ΚΤΑΝΗ ΑΣΤΤΝΟΜΙΛ

V
'H μύί,ΟΊ ,-

Ό  πρ ίγκηψ.Σιλ,ίνος έσυρε τό ώρολό- 
γιόν του.

—  Μία ώρα ! ή Βάνδα Κρυλάφ Οά 
φθάση, μ ετ ’ όλίγας στιγμάς. Είναι ενερ
γητικός χαρακτήρ. Κατά τήν γνώμην 
μου,ητις είναι κα ί γνώμη τοΰ Παδλέφο- 
σκη, πρέπει νά τήν μυήσωμεν καθ’ ολο
κληρίαν καί νά ττ,ν δεχθώμεν εις τό 
συμβούλιον, ένεκα τών υπηρεσιών τά ; 
όποιας δύνατα^ νά n ροσφέρη, είς τήν 
ύπόθεσίν μας.

—  Μία νέα»ε'κοσαέτις, παρετήρησεν 
ό Ναρκιλέφ, ώραία ώς ή πριγγηπέσσα, 
είμπορεΐ νά άγαπήση ά—ό στιγμής είς 
στιγμήν, και τίς μας έγγυάτα ι περί τής 
έχεμυθΐας προς εκείνον τόν όπ.ΐον θά 
άγαπήσ-f; Δέν θά έκθέσωμεν λ̂ οt-πόν 
κάπως ελαφρώς τά  μυστικά τ ίς  ε τα ι
ρίας μ α ς;

— ΦαίνεαΟε οτι όέν γνωρίζετε τήν 
Βάνδαν Κρυλόφ, εκοαξεν ό Παδλέο- 
σκης. "Ο/μ μόνον είναι ώραία ώς ήρω'ίς 
μυθιστορήματος, ά λ λ ’ έχει και ολ,ας 
τά ς ήθικάς τελειότητας. Δέν υπάρχει 
πνεΰμα ΰψηλοφρονέστερον, ψυχή εΰγε- 
νεστέρα τνίς ϊδικής της. “Αλλως τε δέ 
θά η ναι συνδεδεμένη μεθ’ ήμών δ ι’ οι
κογενειακού μυστικού.

—  Ά ! έπανέλαβεν 5 Πολουτκίν, 
όμιλ,εΐ: ε, φ ίλ τα τε  Παδλέφσκη μέ τόν 
βυνήθη ένθουσιασμόν σας. α ! νυνα ϊ»ες 
είναι όντα άσθενή, ευμετάβλητα , καί. 
προκειμέναυ περί α ισθήματος. . .

—  Πώς [ ιατρέ, έκραξεν ό Παδλέφ- 
βκης άγανακτών, τοιαύτην κοίσιν εκφέ
ρετε περί τώ ν γυναικών · Έ π ί προφάσει 
βεοαιως οτι α; σάρκες των είναι /αλα- 
ρωτεραι τών άνδρών, νομίζετε ότι 
το ιαύτη  είναι καί ή ή9ική αΰτών φ ύσ ι;; 
Έάν οί μυώνας των ήναι όλιγώτερον 
εύρωστοι, τά  νευρά των όμως άνθίσταν- 
ca t περισσότερόν χ,χι είνχι Licocvdc νά 
υ fQGT&GL |λ£λΧ ον G'jvtyzl' άγων#ς. 
Ναι, ισχυρίζομαι δτι r; γυνή, υποστηρι- 
ζομένη-ύπά εγκεφαλικού ενθουσιασμού, 
είναι ισχυρότερα τοΰ μάλλον εΰρώστου 
άνδρος, και ενεργεί πράξεις γενναίας πρ<3

Σ υνέ/εια  ίοε προηγουμε ον <Jpt9. 3 0 ,  3 1 ,  
3 2 ,  3 3 ,  3 ί  κ α ί 3 5 .

τώ ν όπο'ων ήμΰς οί άνδρες ήθέλομεν 
καμφθή.

— - ’Ανήκει άρά γε εις ήμάς, έπανέ- 
λαβεν ό Σιλίνος, οΐτινες τάς βλέπομεν 
Εί’ς τό εογον καθημέραν, νά άμφιβάλ- 
λ.ωμεν περί τής επιμονής καί τής ένερ- 
γητιχότητός των ; Αί ίδ ελφα ί μας δεί- 
κνυντα ι ΐσαι μέ ήμάς ώς πρός τήν αφο- 
σίωσιν, τήν τόλμην, καί ό'ρείλ.ομεν νά 
τά , θεωρώ/εν τοιαύτας.

—  ’Κπαρουσίασα τήν Βάνδαν Κρυ- 
λόφ. ’Εγγυώμαι περί αυτής διά τής κε
φαλής μου, είπεν ό Παδλ.έφσκης.

Τήν αυτήν στιγμήν ό Σωφρόνιο; ει- 
σήρχετο καί ει’σήγε τήν Βάνδαν, τήν 
όποιαν είχε συναντήσει είς τό υπόγειον.

Έ τε ινεν  αυτη τήν χεΐρα πρός τόν 
πρίγ/.γ.πα καί τόν Παδλέφσκην.

—  ’Α λλά, άνέκραξε, γνωρίζω καί 
τοΰς κυρίους τούτους· ένθυμοΰμαι δτι 
τοΰς είδον εί. τόν σύλλογον. Είναι οί 
«δελιΟΐί μας Ναρκιλέφ, Κομόφ καί Πο 
λουτκίν.

’Έ πειτα περιέφερε τό βλέμμα ε:ς τό 
δωμάτιον δπου εύρίσκίτο.

—  Τό βλέπετε, ειπεν ό Παδλέφσκης 
γδλών, ει-ιθε έ^ώ είς τό άντρον τοΰ 
διαβόλ.ου. Έδώ έξυοα νονται τά 'ά π α ι-  
σιώτερα σχίδ ιά  μας. έδώ κατασκευά
ζονται τά  μάλλ.ον εμπρηστικά άρθρα 
τ ίς  υποχθονίου δημοσιογραφίας (1) Πε- 
ριεμένατε βεβαίως οτι θά ϊίσήρχεσθε 
ε:ς σκηνήν τρομακτικήν, δτι θά έβλέ- 
πετε τοιχογραφίας έρυθράς καί μελά- 
νάς, η τουλάχιστον καταπακτάς βλε- 
ποΰσας εις τόν αδην. Καί δμως άπλού- 
στατα εΰρίσκεσθε εις τήν αίθουσαν τοΰ 
άνωτάτου συμβουλίου, καί σάς παρου 
σιάζω τοΰ; π έντε μεγάλους συνομότας 
οΐτινες άςιοϋσι νά άνατρέ^-ωσιν αυτο
κρατορίαν έξ έβδομήκοντα εκατομμυ
ρίων ανθρώπων.

—  Τωόντι, εΐπεν η Βάνδα συνελθοΰ- 
σα ολίγον εκ τής έκπλήξεώς της, πο
σώς δέν ομοιάζει πρός τήν ιδέαν τήν 
όποιαν εσχημάτι^α περί μυστικής έτα ι- 
ρίας.

— Θά ήκούσατε, ,είπεν ·ό Σιλίνος, 
περί τής /ά’πιος θεατρικής μυήσεως τής 
ελ.ευθεροκτονία;. Ή μεΐ; δμως φρονοΰμεν 
δ τ ι οί περιστάσεις είναι λίαν σπουδαία·, 
κα ί δέν έπιτρέπουσι νά διασκεδάζωμεν 
εις τοιαΰτα παιδαριώδη. Δέν όποβάλ,- 
λομεν τοΰς ήμετέρους μυουμένους είς 
ούδεμίαν δοκιμασίαν. Δέν παραδεχόμεθα 
μεταξΰ ήμών ε t μ ή άτομα αδιάφθορα έ
νεκα τής περιουσίας των, τής θέσε:ος 
καί τοϋ χαρακτήρός.των. 'Απλώς δρκος 
μάς άρκεΐ. Νοΰς επιόρκους, τοΰς φονεύο- 
μεν. Τοιουτοτρόπως άπώλετο ό προδό-

( Ί )  Ε ί; τη ν τετροΰπολιν κ ϊλονσ .ν υποχθό
νιον δημοοιογραςίαν, όλα ; τα.· μυοτικί)? Ικϊΐ" 
οομένας Ι ϊη μ ερ ίδα ;.

·-

της Νικονόφ. "Οσον τρομεραί καί άν 
φαίνωνται τοιαΰται αποφάσεις, εϊνα* 
ά ν«γκα ϊα ι διά νά εμποδίσωσι τάς κα 
ταγγελ ία ς , νά περιφοουρήσωσι τήν «το- 
μικήν ήμών ασφάλειαν, καί πρό πάντων 
νά έξαοφαλίσωσι τήν επ ιτυχίαν τών 
ήμετίρων σχεδίων. Λι’σθάνεσθε, Βάνδ* 
Κρυλόφ, τήν άπαιτουμένην δύναμιν νά 
φυλάξετε τά μυστικά μας ;

Αέγων ταΰτα  ό πρίγκηψ προσήλου 
άτενώς τΰ  βλέμμα του επ ί τοΰ βλέμ
ματος τής νέας κόρης. Δέν εΐδεν ουτε 
ταραχήν ουτε τρόμον έξ εναντίας εΰρεν 
ά’λαμπτον άπόφασιν.

Ή νεάνις άπεκρίθη άπλώς·
—  νβχ.ω τήν δύναμιν, τήν θελησιν 

καί τήν π ίσ τ ιν  τήν δύναμιν νά τηρή
σω μυστικόν, σήν θέλτ,σιν νά πράξω, 
τήν π ίστιν πρός τήν επ ιτυχ ία ν . Εί; 
αυτήν τήν δ ικαίαν υπόθεσιν, είμαι έ- 
τοίμη νά θυσιάσω τήν θέσιν μου, τήν 
κατάστασίν μου καί τήν ζωήν μου.

—  Ένδιαφερόμεθα προσέτι νά μά ■ 
θωμεν, ήρώτησεν ό πρίγκηψ τήν Βάν
δαν, τ ί τό άναγκάσαν υμάς νά ριφθήτε 
ιίς τά σοσιαλιστικόν κίνημα.

—  Τά αίσθημα τής δικαιοσύνης, ή 
πρό; τά  διάφορα θύματα τής δυνα
στείας συμπάθεια καί τό μίσος πρός 
τοΰς δημίους καί τοΰς δυνάστας. Προ
σωπικόν δ’ αί'τιον, σκαιαί τινες άν»μνή- 
σει; τής άπαλής μου νεότητός.

— Μίαν έρώτησιν είσέτι θά σάς α 
ποτείνω , έπανίλαβεν ό Σιλίνος, ητις οΰ» 
δόλως άπίθανον, νά σάς φανί, κχί αδ ιά
κριτος. Ά λ λ ’ εννοείτε ίΰκόλως τό έξ 
αΰτής ενδιαφέρον. ’Α γαπάτε καί σκέ- 
πτεσθε περί γάμου ;

—  Ποσώς, άπήντησεν αυτη· οίαι δή
ποτε καν ώσιν αί όρμαί τής καρδία ; 
μου, ή θέλησίς μου θά κατίσχυση α υ
τώ ν. Γνωρίζο> δτι οί απόστολοι είναι 
προωριομένα θύματα τών ιδεών τά.ς 
οποίας κηρύττουςι. Δέν θά συγκατανεύ
σω νά νομιφησθώ ή μ ετ ’ ανθρώπου, 
συμμεριζομένου τάς ιδέας μου καί έ- 
χοντο; άπόφασιν νά ΰποστνί τάς αυτά ; 
θυσίας.

— Καί συνεπώς θά δεήση ν ’ άρνη- 
θήτε τόν γάμον, δστις εινε ασυμβίβα
στος πρός τήν υψηλήν καί έπ ιβ ίλλου - 
σαν άποστολ.ήν. ήν επιζγ,τοΰυ.εν νά έκ -_ I
πληιώσωμεν., έο’ ω κα ί μόνω άπολύτω  
ορω ρ,υν,θήσεσθε τά  τοΰ τρίτου καί τ ε 
λευταίου βαθμού. Ύπόσχεσθε νά μείνε
τε άγαμος μέχρις οΰ θριαμβεύσν; ή έπα 
νάστασ{; ;

— Μ άλιστα , μέχρι τής άπελευθε- 
ρώτεως τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ.

—  Όρκίζεσθε ;
— 'Ορκίζομαι ! άπεκρίθη ή νέα κό

ρη, θυσιάσασα τήν καρδίαν της. ώς είχε 
θυσιάσει ^πρό στιγμής τήν ζωήν της, 
μ ετά  τής αύτής ήρέμου άποφάσεως,
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μετά τ ί ;  αυτής υπάτης αυτ*π«ρ- 
νήσεως.

—  Τότε, άγαπηνή μου «δελφή , ΐνα 
εχωμεν πρό; υμάς εμπιστοσύνην, σοί 
προτείνω, έν ονόματι τών πέντε μελών 
τοΰ συνεδρίου καί τών δύο άπόντων, 
ατινα  προκαταβολικές άπεκ^έχονται 
δ ,τ ι καν πράξωμεν, νά 5 ε συστήσω εΐ; 
του; έταίρους, ΐνα κέκτησάι τά δ ικα ίω 
μα \ά παρευρίσκησαι εις σπουδαία; 
ήμών ^υνεδριαΊει;.

—  Ε πιτρέπατε μοι εν τούτο ι; μίαν 
έρώτησιν είπεν ή Βάνδα. Παραδεχόμε 
νοί με ε ϊ; τάν κύκλον σα;, είσθε βέ- 
βαι δ τ ι δέν έπράξατε τοΰτο μετά έπι- 
πόλαιον σκέψιν περί τοΰ βαθμ>Λ καί 
Τ η ; περιουσίας ι^ου ; Ένώ περί τή ; α 
δελφή ; μ α ; Κατίχς Λαβίνσκας, ή τ ι; 
είνε αρκετά ευθεία, εΰπαίδευτος, ευγε- 
νής, καί ήτις τοσάκις έπαθεν έκ τή ; 
έκ δ ίλώ σ εω ; τών άοχών τν;;, ήτις εν 
συντομία είνε ηρωικά; χχρακτνίρ, περί 
τή ; Κ ατίας, λέγοο, δέν έσκέφθητε.

—  Ο: λόγοι Ία ; ούτοι σας τιμώσιν, 
έπανέλαβεν ό Βολδιμάρος Σιλίνος, κ^Ι 
δεικνύουσι τό ίίψος τών αισθημάτων 
οα:. Ά λ λ ά  ή περίοδο; τού άγώνο; ττ,ν 
οποίαν τώοα διερ/όμεθα, απα ιτε ί ου 
μόνον προσωπικήν » ξίαν, άλλά  καί τά ; 
ύπηρεσίχ; τ ά ; οποία: ο: εταίροι θά μα; 
προσφέρ·υσιν, "παρέχοντες ταρα/ά; εΐ; 
τήν έξουσίαν, Έάν έαοο&μεν τήν Κα~ 
τία ν  Λ* οά  τσκαν ε :; τάν άνώτατον δρον 
εδει νά μή παρχλείψωμεν δλα ; τά ; 
άδελφά ; μας, α ΐτινες πασαι ε’σί χαρα- 
κτήρο; ηρωικού Ά λ λ ’ .Ϊνα κριθ-ji άσφα- 
λ έ ; τά μυστικόν μας δέον νά ώμεν φει
δωλοί ε ί; τάν πολλαπλασιασμόν τοΰ 
αριθμού τών μεμ,υημένων. "Ολα τά μέ
λη τής εταιρίας είνε άφοσιωμένα ακρά
τητοι; εις τό εργον- π ά ντε ; σχεδόν εί
νε πλούσιοι καί κατέχονσιν υψηλάς 
θέσει;" ά λλά  δέν παραδεχόμ.εθα έν τώ 
συνεδρίω ή εκείνου; ο ΐτ ινε; δύνανται 
να μα ; παοάσχωσιν εξαιρετικά ; ΰπηρε-
σίί'-?.

—  Α πένα ντι υμών αισθάνομαι iy.au- 
τήν άσθενειτάτην δσ.ρ και έλαχίστην.

■— ’Έ χετε τήν άκαταμάχητον ισχύν 
τή ; καλλονής. Αύνασθε νά προσελκύη-· 
τε  ανθρώπους ο ΐτ ινε ; νά συντελώσι 
πολύ ει; τού ; σκοπούς μα ;.

—γ Ά μ β ιβάλλω  άν ά χαρακτήρ μου 
αου θά δυνηθτ; νά ΰποκριθή καλώ ; τά 
πρόσco~ov δπεο μοί ορίζετε. Έν τ&ύτοί; 
Ιδοκίμασα, αυτό τό έσπέρας’μ.άλιστα.

ΔΐΥγήΟη τότε τήν συνδιάλεξίν τ " ; 
μετά τού 'Αλεξίου Βερενίνη, και τήν 
γνωριμίαν ήν συνήψε μετά τού πρίγκη- 
ττος Στάκελβεργ.:

Ά λλά  τούτο είνε άπόφασι; λίαν 
ενδιαφέρουσα ά'.'έκραξαν οί συνωμό,ται. 
Έάν ήδύνασΟε ·, χ  μάς. όδηγήαητε πρός 
ήμα; τόν νέον α ϊτόν πρίγκηπα, δστι;

είνε προσκεκολλ/,μένοί ει; τό τρίτον 
τμήμα......

—  Αύσκολον μοί φαίνεται τά νά 
κάμω επαναστάτην ένα συστηματικόν 
Γερμανόν, αντείπε» ή Ράνδα.

—  Μ έλλετε \ά τόν ίδήτε έντό; ολί- 

γ°υ;—- Νομίζω on Οά ελθ/, λ ίαν προσε
χώς νά μάς έπισκεφθή.

— ©ά σα; είνε ώρα δύσκολον νά 
μάθητε παρ’ αυτού πότε Οά όδογν,θώ- 
σιν εί; Σιβηρίαν οί καταδικααθέντε; τήν 
6  Νοεμβρίου ; ©έλομεν νά τού; φυγα- 
δεύσωμεν. 'Υπάρχουν Αρκετοί μάρτυρε; 
είς τήν Σιβηρίαν διά νά μήν ύπάρχνί 
ά·άγκτι αποστολών.

— Θά δον/,θώ, ο^εκρίθη ή Βάνδα. 
Ά λλά  πρό τ ιΰ  αρχίσω νά ΰποκριθώ τό 
όρισθέν πρόσωπον, έπιτρέψατέ μ,οι ί  κό
μη νά σα: ΰποοάλλω §ν σχέδιο·/, εργον 
εμού και τής Κ ατία ;, δπερ άπό τίνων 
μηνών ήδη κυοφο^ο&μεν καί δ ι ’ ό'περ 
δεν άνεμέ*·ομεν ή τήν συναίνεσίν σχ;. 
Σείς, Πχδδέβσκν-,, μοί άπεστείλχήε τήν 
Κατία . Έτρο τίμησε ν αυτή \ά έγκα- 
ταλείψ·/) τήν πατρικήν οικίαν μάλλον, 
?, νά πχραστή θεατής εί; τά θέαμα 
δπερ τή παρεΐχεν ό πατήρ της, κατα- 
σ ;άς ό δήμο; τών συμπατριωτών τη ;. 
Λοιπόν ! Και έγώ ε :; τάν πατρικόν μου 
οίκον παρίσταμαι εί; άνάλογον θέαμα ! 
"Αλλοτε έμαστιγοΰντο μόνον οί δούλοι 
το- σήμερο/ αυξάνει τά έργα των, έκ- 
μ ετα λλεΰε 'ε  τήν εργασίαν τα-ν κ»1 

έπιβα ί'.ει τήν »0λιότητά  των. Παρά 
τά φίλτρου δττερ ττρο; έμέ φέρει, δΓν 
έ'/ω' ουΰεμίαν επιρ:οήν ε~’ αΰτού. Πρό; 
τού; ά'/^ρώπου; του φέρεται ώς -ράς 
ζώα. Λεν ε γω  τό θάρρο; νά τόν κατα
δικάσω, διότι είνε πατήρ μου, άλ>λ’ ο 
γ&οζν.τ'Γ,ο του οΰτο; μοί είνε μισητός. 
Είνε ΰττεράνω τών •'>υ/άμεων μου τό 
νά -αρ  στχμαι έπ ί πολύ Έτι ε ’ς τοιαύτ* 
θεάυ.ατα. Λιεννοήθην λοιπόν >■’ ά . ι . ΐο -  
χο ι ί ιθΰ ι ,  ώς επραςεν ή Κ ατία, καί νά 
δραπετεύσω. έ.-.είνη. έκ τής πατρ ι
κής οικία;, . *■ γενίομα.. α-όστολο; υ 
μών. Ί ί :  αί άδ&λοαί μα : θέλωμ.εν παρ 
ε^σδύσει ε ι; τά ε γοστάοΊα καί τά ; κα
λύβ α ;- άπεφαοίσαμεν νά μ,άθωμ,ε/ §ν 
επάγγελμα καί έσμέν ανυπόμονοι ν ’ 
άρ/ίσωμ.εν. Ει; τήν μεσημβρινήν 'Pmc- 
σίαν όπάρχουσι πολυάριθμοι αγροτικοί 
πληθυσμοί. "Ινα όαιλώ έν Συντομ.ία : 
ε ί; αΰτού; καρποφορεί τό νέον εϋχγγέ- 
λ,ιον.

'Ομιλούσα οδτω; μ.ετ’ «πλότητο ; 
άλλά  καί ένδομΰνου ενθουσιασμού, ή 
Βάνδα ήτο θεσπεσί*. Ένέπνεε τά βλέμ.- 
μοί τη;,, ή δέ πάλλουσχ συμπαθή; φω
νή τη ; έμάγευε τού; πέντε συμβούλους.

— - ©ά γ ίνητε ή σώτν,ρα τής ‘Ρωσ- 
σ ία ς ! άνέκραξεν ό Σοφ^ώνιος Κ ιμώφ.

—  Ά νχμφιβόλω ;, έπανέλαβεν ό

Σιλίνος- τοιαύτϊΐ αποστολή είνε ευγενής 
καί μεγίστη· άλλά  νομίζω οτι ή 6με- 
τέρα πιθανόν νά ηνε ώθελιμοτέρα είς
τόν σκοπόν μας. Διά τήν εργατικήν 
τάξιν έχομεν άφοβους αποστόλους. 
Ά λ λ ά  τώρα, ώς προέβημεν, εκείνοι τού; 
όποιους είνε άνάγ.κη νά προσελκύσωυεν 
ανήκοοσιν ει, τήν υψηλήν κοινωνικήν 
τάξιν τή : Πετρουπόλεως. Καί εις τά 
ISCί 11II ακόμη θέλομεν νά είσδύσ&ιμεν 
ΐνα ποιήσωμεν προσήλυτους. Έχομεν 
ανάγκην διανοιών καί καρδιών γοησ
σώ ν ιδού δ ια τί σα; ώριΟα τά πρόσω- 
πον τσΰτο.

— Λοιπόν θά υπακούσω, άπεκρίθν, 
ή Βάνδα, μεθ’ δλην τήν αποστροφήν 
τήν όποίχν αισθάνομαι I I ; τ ά ; έρωτο- 
τροπία; τα ύ τα ; τά ; συνεπαγομένα ; τήν 
δυπροσωπίαν.

Οί καταδυναστευόμενοι ήναγχά^ονται 
νά προστρέχ·ι,σιν εί; τήν απάτην καί 
τάν δολον. τήν άμ.φίοτομ*ον τούτην μά- 
χαιρχν f.O έκραγέντο; άγώνο;, Πρασκχί- 
ρω; τούλάχιστην, πιεζόμεί’α ν’ άποδε· 
χθώμεν τό >ξίιομα περίφημου τ^ν;,ς ε
ταιρία; : ό σ κ ο π π ο ς α γ ι ά ζ ε ι  τ ά  
μ έ σ α. Ή Βάνδχ κατένευσε

~  "Ωστε, προσέθεσεν : Ναρκιλέφ,
κχτά τού; λόγους, οδς σάς είπεν ό κο- 
μ τί; Βερεμίνη;, ό α3τοκράτ<ορ οΰδέ μας 
λογαριάζει κά-.

—  Φρονώ.
—  ©χ τό πυλλογισθή δμω;, έπεΐπεν 

6 Σοφοώνίο; Κομώφ.
— T-jts, προοίθειεν ό Παλούτκιν, 

διά -,ού προσεχούς αριθμού τής έφ/,με- 
ρίδο; μας, πρέπει νά κ^θυποβάλλωμεν 
ε:ς τόν ΐζάρον τήν δ-.εύθυνσίν μας. κ *1 

νά στνίλιτεύσωμεν διά δριμειών έκφρά- 
σεο,ν τήν άδυναμίαν τού μονάρχου τού
του, τοϋ άπό εικοσαετίαν ύποσχουμ,έ- 
νου μεταρρυθμίσει;, ποτέ δέν έχο- 
ρήγησεν.

Τήν στιγμήν ταύτην είσήλθεν ό Κλή- 
μη;, κακών ειδήσεων άγγελος.

—  Θέλει; νά όδηγήση; έκ νέου τήν 
πρ'.γκηπέσσαν ; τ&ν ή.ώτησεν ό Συλώνςς.

— Κάθε άλλο. παρά δ,τι μέ λ έγ ε 
τε . . .  . είμ.αι πεπεισμ-ένος. δτι μά ; κα
τασκοπεύουν έκ τοϋ λιθοστρώτου, Έ  - 
ςελθωμεν δθεν έκ τή ; άλλη ; θύρχ;.

’Ήτο δευτέρα ώρα fj ε tά τό μεσονύ
κτιον.

VII
Ό κΰ/λος

Ί ] Βάνδχ ίξήλΟε τοΰ υπογείου διά 
τή ; σκαλιά; όδού, ·?,ν είχεν άκολολου- 
Οήσει δταν είσήλθεν.

Ό  Κλήμης τήν ύδήγησεν εκ νέου 
μέχρι τού ελκύθρου της.

Ό Φαίδωρ άνέμενεν απαθής, άχίντΛ 
τος, παρά τήν δριμύτητα τοϋ ψύχους,
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ομιλών καθ’ εαυτόν, διά νά σκίδβ<7/j 
τήν άνυπομονησίαν του.

Μετά παρέλευσιν μόλις πέντε λε
πτών, ευρέθ/ϊβαν «πέναντι τής ΰψ/,λής 
οικίας, ένθα είχεν είσέλΟει ή Κ ατία  προ 
μιας ώρας.

—  βά μέ περιμένη εί; την αΰτήν, 
είπεν οΰτη εΐ; τόν Φαίδωρα.

Ουτο; εΐσήλθεν αυθις μετ’ ολίγον.
Έττλησίασε τον θ^ρωΟόν, διότι έν Ρω

σία οί θυρωροί αγρυπνούσα έκιός καί 
δ/', έντός τών οικημάτων.

—  ί) ίλ ετε  νά μοί ανοίςν,τε;
*— Ποιον ζητείτε ;
-τ*- Τόν ’Αλέξανδρον Ααζαφέρ, λιθο

γράφον.
Ο θυρωρό; νενκρκωμένος έκ, τοΰ ψύ

χους κ »1 τής β ό ζ χ α ς  (ίίδος ’ρχκ^.;) ή- 
γέρθη κλονιζόμενο; και ήνοι'ε,

Ή βάνδα δ ιήλθεν ΰπό τήν όψ/,λήν I 
πύλην άνήλθε τρεις ίροφά; και ϊκρίυσεν 
έπί μ ια ; Ούρα;.

Εις τόν έ:ωτήσαντα αυτήν εΤττε τδνο- 
μά τη; καί μετ’ ολίγον ή Ούρα ή^εώχθη.

‘Ηπριγκήπισσά έδραμε τότε εί; ρ ι- 
κρόν τινα άντιθάλαμον, τοϋ όποιου ή δι- 
ευθέτησι; καί ίηακόσμησι; παρωμοίαζε 
πράς τόν γραφείου τινό; ή ταμείου, καί 
έπί τ ;νος τών τοίχο,ιν τοΰ όποιου εΰ;ί- 
σ»5το Ουθί;.

—  Ή άδελφή Βάνδα Κρυλώ©, είπον 
έσωθέν τ ινε ;, καί πάραυτα ώίήγησαν 
αυτή'' είς ττ,ν αίθουσαν τών συνεδριά
σεων.

Ή αίθουσα εις την οποίαν εΐσήλθεν 
ή Βάνδα ήτο αρκετά εΰρεΐα, (ρωτιζομέ- 
νη ΰ — πολυοώων  άπό τ ί,; οροφής έ- 
ξηρτημένων. Αί τράπεζαι τής εργασίας 
είχον μεταβληθή ε:; τραπέζα; τεΐου, 
έφ ’ών εκειντο σ α μ ο ΰ ά ρ ια 1 καί ποτήρια’ 
diott εν Ptoaoia πίνουσιν ιό  τέίον έντος 
■ποτηριων. ^ ίπ ι των τραπεζών τούτων 
ύπήρ/_ον έρριαμενα β.βλία, έφημεοιδε; 
καί άλλα  φυλλάδια.

Πεντή κοντά περίπου άτομα ή-,αν 
συντ,ΟρΟ'.αμένα εί; τήν αίθουσαν ταύτην, 
άλλοι υ έν πίνοντε: τέϊον, άλλοι άναγι- 
\ωσκοντε; Εφημερίδα' και άλλοι γρά- 
φοντες η ομιλούντε:.

Συνωμίλουν πρό πάντω ν,, έκαστο: 
πρός τό μέρος του' δ ιότι ή συνάθροισις 
τήνν ύκτα εκείνην, δέν ητο γενική. ~Η- 
τον εκ τών συναθροίσεων εκείνων τών 
καθημερινών, τών ότέ μέν παρά τώ  μέν, 
ότέ όέ παρά. τώ  δέ συγκροτούμενων, 
διά ν̂  άποφεύγωαι τό ά'γρυπνον τής 
αστυνομία; δμμα, ένθα άναγινώσκουσι 
τα ; επιστολάς τών φίλ(ον καν τά  άπη- 
γορευμένα φύλλκ η έπικοίνουσι τάς 
πράξεις της κυβερνήσεω:. "Οταν Tt; τ ι ς  
■^υναΟροίσεως έχει νά κοινοποίηση τ ι 
ενδιαφέρον, έπ ρ ρ α τε ϊ τότε κ/ρχ σιγή, 

ν · . ' "  χ*κχ>· · ΐ Γ · ; · Γ
4 Άγγεΐον ρωσσικόν ίν ω βρ*ζίΐ τό τίϊον.

κα ί ό’λη ή όμήγυρις τόν ακούει έπ ιστ*- 
μένως.

Μία έ̂κ τώ ν τοιούτων καί όιημέραι 
πολλαπλασιαζομένων συναθροίσεων, οΰ 
μόνον έν Πετρουπΰλει άλλά  καί Ιν ά- 
πάσαις τα ΐς π ίστεσι της αυτοκρατορίας, 
ήτο καί αυτη. Δ ιό« άπό ενός έτους δύ- 
ναταί τις  νά εΐπη ότι τό μηδενιστικόν 
κίνημα έν 'Ρωσσία φαίνεται εΐσελθόν εις 
τήν σπουδαιοτάτήν αΰτού περίοδον.

Ά π ό  πεντηκονταετίας, οτε ήρξατο 
τά κίνημα, ή τάξ ις  τών εύγενών καί 
νοημόνων αγω νίζεται εναντίον τοΰ και- 
σαρισαοΰ.

Θανόντος τοο Τίικολάου έκηρύ/_θη ό 
πόλεμος. Ή ^ειραφέτησις τών δ:ύλων 
ήτο μαλλ.ον αποτέλεσμα τοΰ εθνικού 
ΰργασμοΰ, η αυτόματος εκδήλωσις τής 
αΰτοκρζτορικής θελήσεως. Τότε ό ρωσ- 
σικός^λαό:, λαό; νέο:, έκαμε άλμα  
προόδου. Ο: πόθ:ι του δεν περιορίζον- 
το εντός τών μετρίων μεταρρυθμίσεων, 
τών καί ασήμαντων, ot; τώ  υπεσχετο 
ό ευήθης ’Αλέξανδρο:. Οι πόθοι τοΰ 
όωσσικοΰ λαού ετεινον εις άληθή καί 
βαθεΐαν κοινωνικήν άνάγνωσιν. 'Η δε- 
λησις τού νά καταστήσωσι τήν απο- 
λιτευτον οαύτην κ*ί ΰπό τόκ θρησκευ
τικόν καί κυβερνητικόν ζυγόν 'Ροισσίαν, 
έθνος ελεύθερον, δεικνύει δτι οί έπανά- 
στασις κέκ ιηντα ι συν τώ ΰπερμέιρω 
θοάσει x.jil δυνάμεις τοιαύτας. οσας δέν 
ά π ϊννδ  τις  είς το ιαύτα: επαναστάσεις 
τών λαών τής Αύσεως. Διά νά πραγμα
τοποίηση τις μεγαλεία πράγματα, δεΐ- 
τα ι έ'τι μεγαλειτερων. Κ α τα π λη κ τ ι
κόν είνε τό οαινόμενον τούτο έν ΓΡ(οσ- 
σία οΰ υ.όνον διά τό πολυάριθμον τών 
οπαδών τών μηδενιστικών αρχών καί 
τών τεοατωδών »ΰτών κατορθωμάτων, 
ά λ λ ’ ακόμη κα ί διά τήν άπεραντον καί 
πολυπλακωτάτην αΰτού διακλάοωσιν 
ώς καί τόν ήοωϊσμόν τών αποστόλων 
αΰτοΰ.

«Ό ακριβής όρισμός τού κινήματος 
τούτου, λέγει ό Χέρτζεν, είνε τραγική 
νειοαφέτησις τή ; συνειδήσεως, άπόφα- 
σι; πεοί τηρήσεως αδιαλλάκτου μίσους 
ποός τά  καθεστώτα.»

(''υνέ-/εια ε :: 'ό  προ ιεχέ.)

Β Ο Λ Τ Α  IPOC

Έν ττ, διαμονή τχ ύτη  έν ή έμεινε 
πέντε έ'τη (1733— 40) έμελέτησε τάς 
επ^στήμας παραδειγματιζόμενος ΰπό 
τής φίλκις του καί έξέδωκι τά στο ιχε ία

τής φιλοσοφίας τον ^εΰτωνος (1738)* 
Έν τ ϊί διαμον-j ταύτ·/ι έκαμε τήν A lzi- 
re , τόν 3 iahom ef, τήν M erope, les 
d iscours su r  I’ lio ium e προετίμασε
ro r  a c u t a  τοΰ 14ου -lovdoGixov, (Jo- 
x lju o y  έπ ί T&y 'hSu>y xu i τού π ν ε ύ μ α 
τος T&y εθνώ ν  καί συνέθηκε τό περί- 
φημον τούτο ποίημα, δπερ, ΰβρίζον τ r y  
σώφρωνα ήρωίδα τής Γα'λλίας, δέν ηδι- 
κησεν ειμή τήν (’δίαν αΰιού δόξαν. Κα
τά  τά 1 7 4 0 , έκαμε βρα^ΰ ταξείδ ιον 
εις Βερολΐνον, ένδίδων ε ίς τάς προσκλή» 
σεις τού βασ ιλέω ; Φρεδερίκου τοΰ 2ου, 
ένός τών μεγαλειτέβων του θαυααστών.

t 4  t

Έ ν τ?ί επιστροφή του, είο'εν δ τ ι έζή- 
τεΐτο υπό τοΰ υπουργείου δπερ τάν εΐ- 
χε κα τα δ ιώ ξε ι, καί έπίφορτίσθη τώ 
1743 αποστολήν παρά τώ  βασιλεΐ 
τής Π ρωσίας ηΤίς εσχε πλήρη επ ιτ υ 
χ ίαν.

Κατά τάν «ύτάν περίπου καιρόν 
συνεθετε διά τήν αυλήν τήν Πρι^χή·  
π η σ σ α ν  r /); Ν ανάερα  ς , ' τάν Λ αόν  της  
δύζης ,  έργα τά όποια παρεστάθησαν 
εν Βερσαλλίαις.— Διά τής εΰνςίας τής 
κυρίας Pom padour, ήτις ήτο κεκηρυγ- 
ρ.ένη προστάτριά του, επέτυχε τότε δ ι
πλώματος ιστοριογράφου τής Γαλλίας, 
με &έ<ίιν εΰγενούς τής βουλής τού βασι- 
λεως, καί ήδυνήθη τέλος νά εισέλθη εις 
τήν Γ αλλικήν ’Ακαδημίαν (1 7 16 ), τής 
οποίας αί πύλαι δίς έκλείσθηοαν εις 
αύτόν. Ά λ λ ’ ή προς αΰτόν εύνοια όλί-" 
γον διήρκεσε- ίνα τόν κάμωσι μισητά» 
επίννόησαν νά προτιμήσωσιν 'αΰτο,ΰ τάν 
Κρεβυλλιών' έξεδικήθη όαω; . τοΰτο 
αναλαμβάνω/ τάς τραγωδίας τού.άντν- 
πάλ^ου του μετά μεγάλης υπεροχής. 
Έν τώ  άγώνι-Τούτω  οφείλονται ή «£>· 
μ ίο αμ κ :  — ύ ’Ορέιιτ^ζ— >) Σωθ··ΐ<·α 'Ρ ώ 
μη '  έδιδε δέ κα τά  τήν αΰτή< εποχήν 
τήν Νανίνην τήν καλ/.’.τέραν τών κ ω 
μωδιών του.

Έ κδιωχθείς έκ τώ ν Βερσαλλιών, ό 
■Βολταϊρος ΐγένετο  δεκτός παρά τής 
'δουκίσσης Ju Maine, έν Lunoville, 
δπου έβασίλευ* ό Stanislas. Έ τελείω - 
σε δέ τά ταξείδιον του μετά τόν Οά-- 
νατον τής κυρίας ilu  C lia te lc i διευθυ ν-*· 
θείς εις Βερολΐνον, ένθα α: παρακλήσεις 
τού βασίλέως τάν έκάλουν πρά πολ ν'Χού.

Ό  Φρεδερίκος τάν έπη]νεσεν έ,ν τοίς 
άνακτόροις του εν ΙΙοτοοάμη, τ ώνό- 
■μασε θαλαμηπόλον, τώ  άπένε.ιμε σύν-^ 
τα ξ ιν  εΐκ&σακισχιλίων οράγ κων; και 
ένήργητε διά παντός «,έσου ϊ'<α τον στε
ρέωση πλησίον του. Έ ν τγ, διχμο·,·?, 
ταύτη ό Βολταϊρος έγεύθτ, σ τινμ ώ ν τ ι- 
νων ευδαιμονίας, ά λ λ ' εντός &λί'Όυ 
διηγέρθη αΰτώ  ή επ ιθυμ ία , καί άπ.ε- 

‘ κτησε διά _τή,_ πρ/ ς̂ τούς αστεϊσμούς 
j κλισεώς του, εναντίον του εχθρούς, προ
πάντων μ ετα ζΰ  τών έν Βερολίνω άποΑ
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*Λτεστημέν«ν Γάλλων συγγραφέων. Οί 
•χθρβί του κατώρθωσαν νά τάν δ ιαβά- 
λωσιν τϊρος τάν βασιλέα, καί ρ,ετά κ ο λ 
λάς προσπεπυιημένας δ ιαλλαγάς,ο ί δύο 
φίλοι έχωρίσθησαν όριστικώς (17 53 ).

'Ο Βολταΐοο; διέτρε,ξε τότε μέρος 
τής Γερμανίας, έστάθη δέ παρά τν) 
δυυκίσνι τοΰ Sane-VVeimar, τή παρα- 
κλήσει τνίς δποίας έξέδωκε τα  _γροΓί*ά 
τοΰ Κ ράτονς  τό μετριότερον τώ ν έργων 
του- έπειτα  δ ιέτρ ιψ ϊ έν Στρασβούργω, 
Λυών, καί ίν  πολλαϊς ά λλα ις  πόλεσι 
-τίς Γ αλλίας, μή δυνάμενος νά έπανέλ- 
θη εις Παρισίους.

„Κατωκησ#ν έπί τ ινα  χρόνον εις De- 
lices έπ ί τής δικαιοδοσίας τ ί ;  Γενεύης, 
καί έγκαταστάΟ/ι έν Φερνέϋ. Έ νταΰθα  
διήγαγε τά  είκοσι τελευταία  αΰτοϋ 
έτη' ώκοδόμησε περίφημον οικίαν, ή 
γειρε ναάν είς τάν Θεόν, καί ή παρο.)- 
cia του υπήρξεν α ιτ ία  τής ευτυχίας ό
λου τοϋ τύπου. Οί θαυμασταί του ήρ- 
χοντο έξ όλων τών μερών της Ευρώπης 
ΐνα έπισκευθώσιν εκείνον ό'ν άπεκάλουν 
Πατριάρχην της Φερνέυ.

Κ ατά την έν τώ  τόπίρ τούτω δ ια τ 
ριβήν του, ό Βολταϊρος, έκτείνων ακό
μη τάν κύκλον τών έργων του έξέδωκε 
εύγλωττους εκθέσει; δ ιά  τάν Γ άλονί)  
Σίβερνον, Ααλλόν, θύματα τώ ν οίκτρών 
δικαστικώ ν απατώ ν, άπιρτησε τν,ν ε ι
λικρίνειαν τών δούλοιν τοϋ μοναστηριού 
St-C laude καί έδημοσίευσε άπομνημο- 
νεύματα έπί τοϋ Κορνηλίου ΐνα ποοικί- 
e<l μίαν άνεψιάν τοΰ μεγάλου τούτου 
άνδρός.

Ό  Βολταϊρος εθηκε την τελευτα ϊαν  
χεΐρα εις τό J o x l u i o r  π ε ρ ί  r&r ι)θών 
x a i τον π ν ε ύμ α το ς  τω ν  έ θ νω ν ’ συνέ
γραψε την Ι σ τ ο ρ ία ν  της  *Ρ ω σσ ία ς  ί.ττί 
U irp o  υ μεγάΛου' συνέταξε πλήθος 
ποιημάτων τών κοινοτέρων ειδών, σ*~ 
τύρας, έπ ιστολά;, δ ιηγήματα, έπιγράμ- 
μ ατα , έλαοράς ποιήσεις· έγραψε είς τό 
πεζόν τάς μυθιστορίας του τάς .πλήρεις 
ευφυΐα; άλλά καί κακίας καί κυνικής 
άναιδείας, καί έποίηΐεν εκτά ί τών πο
λυαρίθμων τραγωδιών του, έκ τών ο
ποίων τό 'Ο ρφανόν  τη ς  Κ ί ν α ς  καί τό 
Tauerede, εινε ά ντά ξ ια ι τ θ ν  κ α λλ ι-  
τέρων του έτών, ά λ λ ’ έκ τών όποιον 
π ολλαί δέν έσχον την τιμήν νά παρα- 
σταθώσι' καί τ ινα ; κωμωδία;, μεταξύ 
τών άλλω ν τήν Ecoisaise, άπευθυνο- 
μένην κ ατά  τοϋ Freron.

Τώ 1778 , 84 ετών ών ό Βολταϊρος 
τ ’3 παρακλήσει τή ; κυρία; Denis, άνε- 
ψιας του, έκαμεν Ιν ταξείδιον εις Παρι
σίους ΐνα ένεργήση τήν παράστασιν τή ; 
Irene, |ν τών τελευταίων αΰτού έργων

Ό Βολταϊρος έγένετο δεκτός έν τνί 
πρωτευούσν; μ ετ’ ενθουσιασμού άπερι- 
γράπτου· ά λλά  πλήρης παντοειδών τ ι 
μών δέν ήδυνήθη νά άνησταθ^ εις τό-

σας συγκινήσεις καί άπέθανε τρεις μή
νας μετά τήν άφιξίν του (30 Μαί'ου
17 7 8 ).

Ε πειδή δέν είχε δεχθή τάς βοηθ^ίας 
τής θρησκείας δέν επετράπη νά τόν έν- 
ταφιάσωσιν εις Παρισίου;· τό σώμά του 
μετεφέρθη εν %ώ μοναστηρίω τοϋ Sccl- 
lieres, τό όποιον ένέμετο ό άνεψιός του 
άβοάς Mignot.

Τώ 1 7 9 1 , τά  λείψανά του μετεφέρ- 
θησαν πανηγυρικώς είς τό Πάνθεον, όπου 
κεϊτά ΐ ακόμη.

'II καρδία του διετηρήθη έπί πολύ 
έν Φερνέϋ έντό; μ ια ; κάλπη ;, υποκάτω 
τή ; όποια; άνιγίνωσκον τάν στίχον

Son esprit est partout et son coeur cst ici

Ό Βολταϊρος είναι παγκοσμιώτερος 
συγγροφευ; τών νεωτέρων χρόνων. Πε- ί 
προικισμένο; ύπά θαυμασίας εΰ/.αμψίας, 
ήσπάσθη σχεδόν όλα τά  είδη, «α ί με- 
τεχειρίσθτι έπ ιτυχώ ; τό κοινότερο·/ λ ε 
κτικόν. Ώ ; πο ιητή ; ό Βολταϊρος, έ- 
λαμψε ταΰτοχρόνως έν τη τραγωδία έν 
τη όποια τ ίθ ετα ι πλησίον τοϋ Κορνη
λίου καί 'Ρακίνα. Έν τνί εποποιία επί
σης έν ϊ, κατέχει τήν πρώτην θέσιν με · 
τα ςύ  τώ ν γάλλω ν. ποιητών άν καί υπε- 
λείφθη πολύ τοϋ 'Ομήρου, Βιργιλίου καί 
τοϋ Τάσσου, καθώ ; καί έν τή φιλοσο
φική ποιήσει έν ή έξισοϋται μέ τόν Πό- 
πιον. Έν τη σατύρα καί πρό πάντω ν 
έν τη έλαφρα ποιήσει είναι άνευ άντ*~ 
γωνιστοϋ’ ολιγώτερον όμως έπ ιτυχής 
υπήρξεν έν τή κωμωδία καί έν τώ  με- 
λοδράματι άπέτυχε δε έν τνί ώδη. 
Πανταχοϋ οί στίχοι του είναι άφελεϊς 
καί ορθοί* άλλά  μέμφονται αΰτοϋ δ ιά  
τό ύφος καί τάς παρημελημένα; ομοιο
καταληξία ;.

Ώ ; πεζογράφος, μετεχειρίσθη μεθ’ 
ίση ; επ ιτυχ ίας τήν φιλοσοφίαν, τήν 
ιστορίαν, τήν μυθιστορίαν καί τό έπ ι- 
στολογραφικον είδος. Τό λεκτικόν αΰτοϋ 
ilvat άμεπτον είς τά  σπουδαία αΰτοΰ 
έργα. Είναι πάντοτε απλούς, σαφής, 
χαρίεις, καί λάμ πει πρό πάντων διά 
τής όρθότητος καί εΰφυΐας. Έν τνί ιστο
ρία, ΰπήρξεν ε ίς . έκ '’■ών πρώτων τών 
είσαγαγώντων τήν κριτικήν έν τνί με
λέτη τών γεγονότων. Τά διηγήματα 
ταϋτα  είναι πανταχοϋ πλήρη ενδιαφέ
ροντες· άλλά  πολύ συχνά εινε οΰχί α
μερόληπτο; καί παραποιεί τά  συμβάντα 
κατά τήν έπιθυμίαν τών αισθημάτων 
του.

Ώ ; φιλόσοφο; παρεδέχθη τ ά ; :’δέα ; 
τοϋ Λοκίου καί Κονδυλλάκ’ άλλοι; ή 
©ιλοσοφία δέν ήτο οΰδόλως δ ι’ αΰτάν ή 
απ ιστία  άν κα ι ίκήρυξεν ότι σέβεται 
τήν περί Θεού πεποίθησιν καί τ ά ; ηθι
κά ; άληθείας, μετεχειοίσθη δέ συχνό- 
τερον τήν ικανότητά του ΐνα υποσκάψω 
τά  θεμέλια πάσης θρησκείας. Τά πλε ΐ-

στα  δέ τών έργων του κατεδικάσθησαν 
έν 'Ρώμη καί μάλιστα  έν Γ αλλ ία .

Ώς άνθρωπος ό Βολταϊρος είνα ι πα - 
ράξενρν μ ίγμα προτερημάτων καί έλα τ- 
τωμάτων· ήτο άστατος καί πολύ οξύ
θυμος· έδείχθη εκδικητικός, ολίγον εΰ- 
συνείδητο; καί κ ά π ο ιε  υποκριτής η 
ψεύστης άνα'σχυντος, ά λ λ ’ οΰχ ήττον 
είναι άνθρωπος γενναίων αισθημάτων 
καί εΰγενών κ ινημάτων, έκαμε πολλά  
καλά καί ΰπερήσπισεν ε ί; π λ ε ϊσ τα ; π ε 
ριστάσεις τού; νόμου; τή ; δικαιοσύνης 
καί τής άνθρωπότητο;.

Ό Βολταϊρος είναι άναμφιβόλω; ό 
άνθρωπος είς τάν όποιον ήδυνήθησαν ν ’ 
άποδώσωσι τά  περισσότερα καλά καί 
τά  περισσότερα κακά. Κ αταδικάζων 
τ ις  αΰστηρώς τό άφρον αύτοϋ μίσος 
εναντίον τής θρησκείας, δέν δύνατα ι νά 
«ονηθ-?, οτι tivat έν έκ τών καλλιτέρω ν 
πνευμάτων τά όποϊα ή Γαλλία παρη- 

ΐ γα γ ε , καί τό όποιον έξήσκησε περισ
σότερον τοϋ ένός και ήμίσεως αίώνος 
αληθή δικτατωρίαν έπί τής φιλολογίας 
κα ι τής φιλοσοφίας.

Α· Α. ΒΕΡΙΝΙΚΠΣ

ΕΜΑΣ ΑΑΑΟΣ ΜΑΣ RPINH 

1
Καρδιαίί Ε λλή νω ν  φλογεραίς. 
ανδρειωμένα στή05α,

είναι πλησίον ή στιγμΐι·  
ΓΙαρίς, Θρησκεία καί Τιμή 

φωνάζουνε «βοήθεια »
2

''Αν εως τώρα ή ορόντ,σις 
δεμένα μάς έχράτει 

Τά σττ,Οια μας τά φλογερά* 
ώ! τώρα Oavat φοβε^  

η στάσις μας άπάτ-/),
3

Γογγύζ’ η σκλαβωμένη γη  
τ ’ αδέλφια μας στενάζουν. 

δέν υποφέρουν τή σκλαβιάν 
κράζουν ζητούν έλευΟερνχ 

«βοήθεια» μας Φωνάζουν.
' ί

«Βοήθεια, σεΐς έίεΰΟερο:, 
3οήΘενα δόσετέ μας, 

είναι πλησίον ή στινυ,ή
, / . * · » t ‘ * %ούα ι' μας πνιγ*τ η φω νη ϊ  

’Ελευδεοώσετέ μας !»
5

Σκοτος πολύ καί λ ίγος  φώς 
έρχεται νά μας κρίνη· 

μήν έπιτρέψετ’ αδελφοί 
τό δίκηο μας νά χλευασΟ'^ 

περίπαιγμα ·*ά γίντη,ο



αΤό δίκηο μας νά πνίξουνι 
ποτέ μήν,άνεχθήτε 

όσω κι* άν είναι δυνατοίt
οί πνίκται-τύραννοί αύτοι 

ώ σείς, μη φοβηθητβ.»
7

«Δότε'μας χέρι δότε μας 
Αδέλφια, κ’ ενωμένοι

άς δείξωμ’ ά λλη  μιά φορά 
μέ πόσα βέλη φλογερά 

51 ν' η καρδιά πλασμένη,»
8

«Είναι γ ιά  την πατρίδα μας 
π λη γή  φοβερωτάτη,

άν άφρων τις Ορασίίς της γός  
τάς υπ οδέσε ις  άρνηθείς, 

μ&ς σύρη στην άπατη !»
9

«”Ω ! τότε φρΐξον Ουρανέ ! 
καί σύ γλυκειά πατρίδα,

δόξης κ’ έλευθερίας γη, 
Ε λ λ ά ς ,  θείων φλογών πηγή,  

ένδοξη γη τοΰ 'Ρήγα,»
10

«Τρίξε τά δόντια κ’ ά?ισε 
τό στήθό σου νά σπάση

νά χύση άσβεστη φωτίά  
νά πνίξη βάρβαρη γενείά 

αισχρούς πνοαίς νά κάψη»
1 1

«Σήκω καί ρηξε μ?ά φωνή 
Ε λ λ ά ς ,  νά τιναχθοΰνε 

τά  τέκνα συυ τ ’ αγαπητά, 
τά παλληκάρια τά  πιστά, 

νά σ’ ύπεοασπισΟοΟνε»
12

«Πρόστ.αξε τά ξυφτέρ^α σου 
νά πάρουν τό τουφέκι,

νά ρίψουν βόλια ,στά στενά, 
νά 'βρουν τή Δόξα ατά βουνά, 

ποΰ στέφανα 0ά πλέχη.»
13

α'Γψωσ' Ε λ λ ά ς ,  τό ξίφος σου 
τή  λάμψ ι του νά χύση

ν’ άστράψη καί στήν άστραψιά  
κάθε πνοή βαρβαριχ^ά 

ν’ άφανισθη νά σβύση»
U

«Κ.’ οί πλάνοι δυνατοί της γης  
άς μάθουνε κ’ έχεΐνοι, 

πώς ή ισχύς των ή πλαστή  
εΐναι γιά  μάς σάπια κλωστή  

£μάς ΑΛΛΟΣ μας κρίνει»
II. Α. Λ.

6 ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΑΣ 
ΤΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ί άμϋ γ δα .Ι η c1

Ή  αμυγδαλή είς το κλίμα τής Ε λ 
λάδος tivitt έκ τών λίαν προσοδοφό
ρων, δ ιότι τακτ'.κώς καί κ α τ ’ έτος 
καρπίζει.

Πολλοί δικαίως προτιμούν εκατόν 
άμυγδαλέας παρά εκατόν ελαιόδεντρο», 
δ ιότι αί άμυγδαλέαι άνε![όδως δίδουν 
κ α τ ’ έτος τοσαΰτα κέρδη, ό'<7α ό αυτός 
αριθμό; τών έλαιοδένδρων μόλις κατά 
τριετίαν παρέχει είς τόν ιδιοκτήτην.

'Η αμυγδαλή επειδή ανθίζει πρώι
μα, χαίρει είς θερμό'' κλ ίμα  καί εΐ; 
μεσημβρινού; τόπου;, καί ευδόκιμε; είς 
κάθε γήν- περισσότερον όμως ε ί; αμ
μώδεις κα ί βαθείας, δ ιότι είς αΰτάς 
αναπτύσσονται εύκολώτερον αί ρίζαι 
της.

Τό δένδρον τοΰτο πολλαπλασ ίαζε- 
τα; συνήθως διά τών αμυγδάλων του 
όύναται δμως είς εΰγαια εδάφη νά 
πολλαπλασιασθη καί διά τών μοσχευ
μάτων καί παρασπάδων.

’Εάν πρόκειται νά φύτευσης αμύγδα
λο, δ ιάλεςέ τα  σκληρά 1 · καί φύτευσε 
αΰτά κατά  τό φθινόπωοαν είς κιβώτιον, 
η καί αμέσως είς την γην, έάν αΰτη 
δέν περιέχη σκώληκος.

Ώς πρός τά έμβολιάσματα, ή αμυγ
δαλή ενοφθαλμίζεται μέ αμυγδαλήν 
άλλου είόους, καί δ έχετα ι έμβολίασμα

Λ  IV, μ ετο—ώρ(ι) άίμεινον τά ς άμ υγδ αλά ; 
,» υ τ ε ύ ε ιν , ε ω ; τροπών χ ε ιμ εο ινώ ν . Τ ώ  γάο 
lap·, (ρυτευθήναι τα ΰ τα  οΰ ράδιον, ο τ ι τό  κυτόν 
τοΰτο  π ρ ω ίμ ώ τ  ατον β λ ίσ τά ν ε '.. Χ α ίρ ε ι γάρ 
τό  ι^υτόν τοΰτο βεομοτέροί; τό π ο ι;, δ’.όπερ 
καί - α ΐ ;  νηοοι; μάλλον αρμόζει δοκεΐ· καί Ι ν -  
κ εντρ ιζε ιτ  γάρ χρή τή ν  αμ υγδαλήν εν τ ώ  με- 
τοπώ ρω  επειδή τω  εαρι σ γ ε ί'.ν  ί>πο»αίνει. ΑεΤ 
γάρ  τα  μ έλλο ντα  έγκεντρ ίζεσθα ι επ ίπ η γ α  τ ή ;  
α μ υγδ α λή ;, μή Ις άκρου το ι δένδρου, ά λ λ ’ ε'.! 
-.οΰ μέσου λα μ ο ενε ιν . Φ υτεύοντα ι γάρ  ά μ υγ -  
δαλαι κα ί άπό σπέρμ ατο ;, καί εζ αΰτορρίζων, 
κα ί παρασπάδων ’η μ  σ^εύμάτο>ν. T iv i ;  γάρ 
άπό ακρα ; κορυιρή; τοΰ δένδρου εΰβαλέστατον 
κλάδον λα βό ντε ; Ια ύ τ ε υ ια ν  κα ί έ.τέτυ/ον 
σιόδρα· Έ  ̂ .’.κ ε ντρ ίζε τα ι γάρ  άμογδαλή <.ϋ κα 
τά  τ ώ ν  έν τιο  σ τελ εχ ε ι, άλλ ’ έκ τώ ν  κατά 
μέσον άνα τρεχόντω ν κ λά δ ω ν , παύομε <*> τω  
μ ετοπώ ρω . "Οταο μ έν ουν άΛό σπέρματο; τή ν  
άμυγδαλή'ΐ φυτεύωμεν, δει τά σπέρματα πρό
σφατα λαμβάνειν, καί ταΰτα προβ.έ/ειν κό· 
πρω δεδενμένη με6 ΰδαιο;* ί ε !  γβο τό ru- 
τευόμενον σπ-:ρμα ορθόν τιβέναι, τό μεϊουοον 
πρό; τήν γήν άγοντα., τό γάρ ςυλώδε; καί 
λεπτόν, ανω·

Ί  Τ ά  ά ιρ ά τ α  αμύγδαλα τ ή ;  Χ ίο υ  δέν πρέ
π ε ι νά ε υ τ ε ύ ω ν τ α ι,  καθότι τά  ες αυτώ ν 
προερχόμενα δένδρα γ ίνο ντα ι αδύνατα καί 
κάμνουν τόν καρπόν κούφιον. Δ ιά νά πο λλα - 
πλασιάοΥ); τό ε’ ίο ;  τοΰτο τ ώ ν  αμ υγδάλω ν, 

ι έμ δο λ ία ζ ί το ι ΐ ;  σκληροπορήνου; άμυγδαλέας.

ροδακινής. ’Επειδή δέ ό έγκεντριβμ4ς 
είς τάς «μυγδαλέας ευκολύνει τήν εκ
ροήν τής κόμμ/,ς, διά τοΰτο άπόφευγί 
τό έμβολίασμα τοΰτο.

Έ π ί τέλους, πρόσεχε νά μήν «φίν^ς 
τήν νεοεμβολιασμένην αμυγδαλήν νά 

. άναβαίνη πολύ υψηλά, ά λλ ’ άπόκοπτε 
τάς άκρας τώ ν νέων κλάδων της, διά 
νά μήν αδύνατη τό στέλεχος· κάμνί 
πρός τούτοις- καί επιμήκη χαράγματα « 
έπί τοϋ αγρίου στελέχους, ό'πως οί χυ
μοί άναβαίνοντες, νά σταματώσιν ολί
γον καί είς τόν κορμόν πρός θρέψιν τώ ν 
χαραγμάτων.

Ή αμυ γδαλή , μετά τόν σχηματι
σμόν τής κεφαλής της, δέν άπα ιτε ΐ 
πλέον κλαδευσιν, άλλά  άφαίρεσιν τών 
ξηρών, τώ ν λαίμαργων, καί τών περιτ
τών κλάδων της.

Τά καλήτερα είδη των αμυγδάλων 
είναι : τό σκληροπύρηνον τής Α ιγίνης, 
τά  άφράτον τής Χίου, τό σουλτανικόν 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί τό άμυγ- 
δ αλοροδάκινον.

ΤΙ ότι <h( συνάγειν τάς cipvjdaJdc.

Ή νίκα ό φλοιός αύτών ρήγνυσθαι 
μ έλλε ι, σύναγε ταύτας, καί απο λέπ ι
σές άλμη πλύνον· τοΰτο γάρ καί λευ
καίνει, καί υγιείς αΰτάς ποιεί, καί ξη- 
ράνας έν ήλίφ άπόθου. ’Εάν γάρ έν ά -# 
χύροις αύτάς άποθής, ευκόλως απολε
π ίζοντα ι.

Ό Θεόφραστος περί φυτών αναφέρει. 
« ’Αμυγδαλήν καί έκ πίκρας φασι γίνε- 
κσθαι γλυκεϊαν, έάν τ ις  περιορύζας τό 
«στέλεχος, καί τ ιτράνας δσον παλα ι- 
Βστιαϊον, πανταχόθεν τό άποροέον δά- 
»κρυον επ ί ταΰτό έα καταρρεΐν.»

Ό  δέ Αφρικανός «κάλλιον δέ τινες 
ρποιοΰντες, περιορρΰττουσι καί περι- 
ϊβάλλουσ ι κόπρον υείαν, έπιχέοντες καί 
»οΰρον, εϊτα προσ/ώσαντες άρδεύουσι 
»κ α τ ’ ενιαυτόν, εως άν γλυκανθή.»

’ Λ μ ν γ ό α Λ ή ν  ά χ α ρ . τ σ τ  χ α ξ π ο φ ο ρ ε ΐ ν  

π ο ι ή σ α ι

"Ακαρπον γάρ καρποφορήσαι ποιή
σ ει;, τάς ρίζας χείγώνος γυμνώσας.
Εί γάρ επιμένει φύλλα μέν φέρουσα, 
καρπόν γάρ μή, τρυπήσας τό μέρος τοΰ 
πρέμνου τό παρά τήν γήν, καί δάδος 
λιπαρας έπιουρον είς τό τρύπημα κατα - 
κρούσας, ουρον άνθρώπχιον έπ ίχεε, καί 
ούτω πρΟσχώννυε.

Πεξί Καρυόέας.

Ή καρυδέα επ ιτυγχάνει ε ί; κάθε εΐ- 
δο; γης κα ί ιδ ίως είς τάς δροσεράς κα ί 
βαθυγείους.
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Τό δένδρον τοΰτο πολλαπλασ ιαζε- 
τα ι εύκολώτερον διά τοϋ καρκοΰ του 
*ες ιδιαίτερον φυτώριον. "Οταν Οά φυ- 
τεύσης καρύδια διάλεξέ ία  μεγάλα, 
ώριμα καί βαρέα, και ούτευσε αυτα 
περί τά  τέλη τοϋ φθινοπώρου ε :; κιβώ- 
Ί ο ν , έάν ή γή έχ/, σκώληκας.

Παρετηρήθη δτι δσον ν; καρυδέα 
κλαδεύετα ι, τόσον ταχέως ξηραίνεται, 
δ ιά τοϋτο περιορίζου μόνον εις τήν ά- 
φαίρεσιν τών ξερών καί λαίμαργων κ λά 
δων τνίς.

Ή  καρυδέα εμβολιάζεται διά τοϋ 
Ιγκεντρισμοΰ καί ιδίως διά τοϋ αυλοει- 
δοϋς έμβολιάματος.
«ιημειωτέον δτι αί καρυδέαι δέν πρέπει 
νά φυτεύωνται μέσα εις κήπους, διότι 
εκτός τής επιζήμιου σκιάς τω ν , ή π ι 
κρία τών φύλλων και τά  έκπεμπόμενα 
*πά τάς ρίζας των πεοιπτώματα, β λά 
πτουν θανασίμως τά  πέριξ αύτών φυτά.

//{f t Μ πτοχαρνας .

Ή  λεπτοκαριά χαίρει είς υγράν καί 
άργιλώδ/ι γην, καί πολλαπλασ ιάζετα ί 
ί  διά τών φυτευομένων λεπτοκαρύων 
ίϊς  (διαίτερον φυτώρ’.ον, ή διά τών έρρί 
ζων παραδυάδων.

Ε;ς τά  δ ά 3'Λ τής 'Ελλάδος εύρίσκον- 
τα ι άγριαι λεπτοκαρυαί, τών οποίων 
τούς παραρριζήτας κλάδους δύνασαι νά 
έκριζώσγς, καί μεταφυτεύων αυτούς 
είς τούς αγρούς σου, νά τούς εμβόλιά- 
σης άκολούθιος μέ καλόν είδος λεπτο 
καρύων.

Είς την 'Ελλάδα τά λεπτοκάουα τοϋ 
άγίου "Ορους είναι τό καλύτερον γνω
στόν είς ήμας ίίδος. Τά λεπτοκάρυα 
διαοηροΰνται πολύν καιρόν, εάν βάλ- 
λης αύτά έίς άμμον $ ε ί; π ίτυρα. .

Π Ο Ι Κ Ι Α  Α

Ααρπρά υποδοχή ετοιμάζεται ύπο· 
τής έν Παρισίοις γεωγραφικές έταιρίας 
τώ άςιωματικώ Σέρπα Π ίντα, όιαδήμω 
περιηγητή Πορτογάλλω, δστις διέτρεξε 
τ/,ν ’Αφρικήν άπό τής Βεργουέλης μέ
χρι τοϋ Δουρβάν, καί οστις προσεχώς ά- 
φικνεϊται είς Παρισίους.

Είς φίλος τοϋ Γ αλά το υ  έφ/μερίδος 
τών Παραυίων, δστις συνεταξείδευσεν έπί 
τ ινα  καιρόν μετά τοϋ περιφ/μου τούτου 
περιηγητοΰ, διηγείται περίίρ-,όν τ ι άνέκ- 
δοτον, δπερ εκείνος διηγ/Ιθη αύτώ έπί 
τών οχθών τοϋ Τάγου.

"Εν τινι τών τελευταίων περιηγνίσεών 
του άφιχθη ό Σέρπα Πίντα είς τ ιν*  
άγρίαν φυλήν καί ώδηγήθη αμέσως είς 
τόν αρχηγόν αύτής.

Ό Πίντα γινώσκει τ α ; πλείστας τών 
Αφρικανικών διαλέκτων, καί ούτως ήδυ- 
ν/'θη νά συνεννο/,θ/j μετά τοϋ Επικινδύ
νου εκείνου άρχηγρΰ.

Πλησίον τούτοϋ ΐστατο  άνήρ έ'χων 
έστολισμένην τήν ρίνα j>i πτερά πτη- 
νών.

Ή συνδιάλεξις έγένετο περί τής πα· 
τρίδος τοϋ περιηγητοΰ καί περί τής Α γ 
γλίας, περί ής ό άγριος άρχηγό; είχεν 
ακούσει παρά τίνος Ίρλανδοϋ περιη- 
γητοϋ,

’Εν έκάβτνι λέξει, ην άκήγγειλεν ό 
Σέρπα Π ίντα, ό υπασπιστής τοΰ αρχη
γού έγέλα σφοδρώς. Αίφνης δ «ρχηγό; 
ήγέρθη καί διά νεύματος προσεχάλεσε 
τόν γελώντα νά τόν πλησιάσνι, καί, χω 
ρίς νά προφέρνί λέξιν, εκοψεν τά δύο 
ώτα αύτοϋ διά γιαταγανιού, δπερ έφερεν I 
ιΐς  τήν μέσην του. Ά φ ’ ού δ ’ ίπ ιτέλεσ* 
τήν πραξιν ταύτην, έστρεψε πρός τόν 
περιηγητήν καί εδειξεν αΰτώ τά αιμο
σταγή ώτα τοΰ συντρόφου του,— Διηγή- 
OviTt, λέγει αύτώ, είς τάν βασιλέα σας j 

| δτι σας ίδικαίωσα. Ό άνθρωποί οδτος j

έγέλα έπ ί τών πληροφοριών, δς μοί έδί- 
δετε περί τών ήθών τής πατρίδος σας' 
έκοψα αύτώ τά ώτα, ίνα ολιγώτερον 
άκού/ι δμας.

Ό βαοιλεύς ούτος έδείχθ/ι πρακτικός 
μέν, ά λλ ’ ΰπέρ τό δέον ζωηρός.

Γράφουσιν έκ Βιάσμας είς τήν Sm o- 
lenski Yiestnik δτι γερμανός τις κά
τοχος παλαιάς περγαμινής ένεφανί^θη 
ένώπιον ώρολογόποιοϋ τινάς καί έπρότει- 
νεν αΰτφ  νά ξεθάψωοι θησαυρόν άξια ; 
55 εκατομμυρίων είς χρυσόν, ούτινος ή 
θίσις λεπτομερέστατα περιεγράφετο έν 
τνί περγαμινίί ίκείνν) 'Εταιρία λοιπόν 
συνισταμέν/, εκ τών δύο τούτων καί 
πλείστων εμπόρων, άφοϋ έλαβε τήν συγ- 
κατάθεσιντοϋ ιερέως τής έκκληοίας παρά 
τή δποία ίτο  τεθαμένός ό θ/,σαυρός, καί 
ΰπεσχέθνι αύτφ μερίδιον κατά τό έν τά 
ξει συνταχθέν συμβόλαιον, ήρξατο άνα- 
ζ/,τοϋσα τά ύπό την γήν έκατομμύρια, 
καί άπιίντϊΐσεν έν ταΐς άνασκαφαίς αύτής 
σκληρόν τ ι άντικ'είμενον. "Οτε δ ’ ίβε- 
βαιώθησαν περί τής ταΰτότητος τής ύλης 
καί τής όμοιότητος τοϋ κιβωτίου κατά 
τό σχέδιον τής περγαμινής, δ γερμανός 
έρρίφθ'Λ επάνω καί έφώναξεν έν δλν) 
ισχύϊ τής φωνής του, κλέπτης ! δολοφό
νος [ Ό ώρολογοποιάς καί οί έμποροι έλα- 
βον μέρος καί πάντες έφώναζον Ιως οΰ 
πυκνόν πλήθος συνηθροίσθη, δπερ εϋρεν 
αΟτούς λειποθυμη,μένου;. ·Ότε δέ συνήλ- 
Οον, δέν είχον πλέον θάρρος ν’ έπαναλά- 
βωσι τήν εξαγωγήν τοϋ θησαυρού, φο
βούμενοι τό πλήθος, δπερ ήγνόει περί 
τίνος επρόκειτο, καί έκάλ*«ε τάν ΐσπρα- 
βνικόν. Ούτος, λέγουσιν, δέν είχε τήν 
τόλμην νά διαλύσνι τά πα^ωργιομένον- 
πλήθος καί ίμπόδισε προσωρινώ; τάς 
άνασκαφάς.

Σ Ϊ Ν Λ Ρ Ο Μ Η Τ Α Ι  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν Τ Α I
Εν A0HNAI2 Ιν τψ γρααείω τοΰ «Παρβίνίόνο;)) Ι η  τή? διασταυρώσεως τών όδών Πειραιώ? καί Γίρανίου άριΟ. 30.

Έν ΣΤΡΩι παρά τώ κυρ'ω Δ. Ά^ηναίω,
Έν ΠΑΤΡΑΙ2 παρκ τώ χυρίφ Σπ. Πρινάργι·
Έν ΝΛΤΠΑΙΩι παρά τώ κυρ'ω Παυλω Ίατρω. 
Έν ΧΑΛΚΙΔΙ παρα τω κυρ'ω Γ. Ν. Φ'.λαρετω. 
’Βν ©ΗΒΑΙΣ r.zpk τώ γραφείς τή; <■ Σ-^ιγγίς,»

Έν ΙΘΑΚΗι παρά τώ κυρ’ω Κ. Ν. Παυλάτω.
Έν ΚΕΡΚΥΡΑ1, παρά τω κ· Π. Άποστολοπούλω. 
Εν ΖΑΚΙΝθΩι παρκ τψ  κ. Γ. Κ. Σ̂ >ηκα 
Έν ΚΩΝ/ΠΟΛΕΙ παρκ τφ κ. Δ. Ήλιάίν;.
Εν ΒΡΑΐΛΑι παρά τώ κ. Κλίάνβει Παττάζογλη.

ΤΤΠΟΙΣ «ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ»


