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ΒΙΟΣ Τ Ο Ϊ ΠΪΘΑΓΟΡΟΪ.

Ό  Πυθαγόρας δ ενδοξότατος τών φιλο
σόφων καί έν τών θεσπεσίων καί δαιμόνιων 
πνευμάτων, άτινα άνεφάνησαν έν τω κόσμω, 
ήκμαζεν έπί Ταρκυνίου τοΰ ‘Υπερήφανου 
(8ιιρει·1)ο) περί τό 540 π. X. καί ούχί έπί 
τοΰ Νουμά, ώς πολλοί συγγραφείς άναφέ- 
ρουσι. Μεγίστη υπάρχει διαφωνία περί τοΰ 
τόπου τής γεννήσεώς του, διότι, οί μέν δο 
ξάζουσιν ό'τι ήν έκ Σιδώνος, άλλοι δέ φρο- 
νοΰσιν δτι ήν Τύριος, άλλοι αποδέχονται 
αύτόν ώς Κεφαλλήνα καί άλλοι άλλως κρί- 
νουσιν. Ή πιθανωτέρα δμως γνώμη είνε, 
δτι έγεννήθη έν τή νήσω Σάρα.

Ό Πυθαγόρας κατά πρώτον μετήρχετο 
τόν αθλητήν καί έγκατέλειψε τό στάδιον

αύτό, άμα ήκουσε τόν Φερεκΰδην όμιλοΰντα 
περί αθανασίας τής ψυχής καί έπεδόθη 
ολως είς τήν σπουδήν τής φιλοσοφίας.

“ίνα δέ απόκτηση πλείστας γνώσεις καί 
νοΰν ανθρώπων γνώ, έφυγεν έκ τής πατρί- 
δοςτου καί περιήλθε τήν 'Ελλάδα, τήν Αίγυ
πτον, τήν Φοινίκην, τήν Χαλδαίαν, καί άλ
λους πολλούς τόπόυς, ένθα ένέτυχε καί ή
κουσε τών Σοφών καί έδιδάχθη παρ αύτών 
πολλά. ’Επανελθών είς Σάμον καί μή υ
ποφέρουν τήν τυραννίαν, είς ήν εΰρίσκετο ή 
πατρίς του, άπήλθεν άλλαχόσε ίνα διδάξη.

Ό  Πυθαγόρας έστίν ό πρώτος τών αρ
χαίων, δς βλέπουν οτι ό τίτλος Σοφός, α 
ποδιδόμενος κοινώς είς πάντας τούς επι
στήμονας, ήν λίαν άνάρμοστος καί πλήρης 
τύφου, έκάλεσεν εαυτόν φΜ σοφον, ήτοι 
φίλον τής σοφίας (amante della Sap iensa). 
Αιδάξας έν 'Ελλάδι έπί τινα χρόνον, άπήλ
θεν είς τήν κάτω ’Ιταλίαν, ήτις διά τήν
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πλγιθύν τών 'Ελληνικών πόλεων ώνομάζετο 
MeγάΛη ΈΛΑάς (Μ a g η a G r a e c i a). 
Εντεύθεν ή σχολή τού Πυθαγόρου ώνομά- 
σθη ΊτίΐΜχή (Itálica). Ό  Πυθαγόρας διέ- 
τριβε συνήθως εις Κρότωνα (Crotone), Με- 
ταπόντιον (Metapontn), Τάραντα (Taranto) 
καί εις τάς πλησίον πόλεις. Έγένετο ενδο
ξότατος διά τε τάς γνώσεις καί την αρετήν 
του καί είργάσθη μετ’ επιμονής,ϊναάναπλά- 
σγ καί διδάξιρτούς ανθρώπους. Διά τής πει- 
θούς καί τής ρητορικής του εΰγλωτίας κα- 
τώρθωσεν, ώστε νά μεταβάλλν) εντελώς τά 
διεφθαρμένα ήθη τών Κροτώνιατών. Ή 
Κρότων, ή άλλως πόλις αξιόλογος μέν, βυ
θισμένη δέ ούσα εις τάς ακολασίας, εις τήν 
πολυτέλειαν καί -Λ συμπόσια, μετέβαλε 
διά τού Πυθαγόρου καί έσχε κανόνα τήν 
αρετήν καί οδηγόν τήν κοσμιότητα. Ό 
Πυθαγόρας ρΰ μόνον τών άνδρών τά ήθη 
μετέβαλεν, άλλ’ ήθέλησε νά έκριζώσνι τό 
κακόν καί άπό τψν γυναικών, δθεν καί πρός 
αύτάς άπετείνοντο αί όμιλίαι του. Τοσούτο 
δέ εΐλκυσε τό σέβας' καί τήν αγάπην αυ
τών, ώστε εις μίαν τών ομιλιών του έπει- 
σεν αύτάς νά πωλήσωσι τά πολυτελή κο- 
σμήματά των, ίνα τά έξ αΰτών χρήματα χρη- 
σιμεύσωσιν εις προσφοράν θυσίας πρός τόν 
πολιούχον Θεόν τής πόλεως. Κατώρθωσε 
καί τοιαύτην έπέβαλλεν εις του; μαθητάς 
αύτού ύπακοήν, ώστε ούτοι μετά προθυμίας 
ήνείχοντο καί έτέλουν τάς δυσκολωτέρας 
παραγγελίας εκείνου. Ούτως έπέβαλλεν αύ- 
τοίς ό Πυθαγόρας διετή σιωπήν, εις δέ τούς 
λαλιστέρους πενταετή' οί μαθηταί τουεζων 
κοινή καί ειχον τά κτήματα κοινά. Ό Πυ
θαγόρας ήσχολήθη τά μέγιστα, ϊνα διορθώ- 
σν) τάς έν τοίς γάμοις καταχρήσεις καί κα- 
τώρθωσεν, ώστε οί άνδρες νά έγκαταλεί- 
ψωσι τάς παλλακάς των καί νά ζώσιν έν 
άγνεία καί αίδημοσύν/ι μετά τών συζύγων 
αΰτών.

’Αγαπών δέ μεγάλως τήν ευτυχίαν τού 
λαού καί δοξάζων , ότι αύτη έξαρτάται 
κατά μέγα μέρος άπό τών αρχόντων, έ 
σπούδασε νά διοργανώσγ) καί μεταβάλλ-ρ 
τούς διεφθαρμένους έξ αΰτών, τούθ’ οπερ 
κατά μέγα μέρος έπέτυχεν. Ό Πυθαγόρας 
έδίδαξε σχεδόν έν άπάσαις ταίς πόλεσι τής 
’Ιταλίας, κατώρθωσε νά καταπαύσρ τούς
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πολέμους καί τάς άλλας έσωτερικάς διχο- 
νοίας καί έσχεν ενεργόν μέρος εϊς τήν διοί- 
κησιν τής Κρότωνος, τού Μεταποντίου, τού 
Τάραντος καί τών άλλων μεγάλων πόλεων, 
ών οί άρχοντες ΰπεχρεώθησαν νά συμβου- 
λεύωνται αύτόν καί άκολουθώσι τάς διδα
σκαλίας του. Ουτος πολλάκις έπανελάμ- 
βανεν, ότι ό πόλεμος πρέπει νά γίνηται 
κατά τών έξής πέντε' δηλαδή «κατά τής 
αδυναμίας τού σώματος, τής άγνοιας τού 
πνεύματος, τών παθών τής καρδίας, τών 
στάσεων τών πόλεων καί τής διχονοίας τών 
οικογενειών». Τά πέντε ταΰτα, έλεγε, δέον 
νά πολεμώμεν ολαις δυνάμεσιν, ετι δέ σι- 
δήρω τε καί πυρί.

Λέγεται, ότι ίνα δώσνι μεγαλείτερον κύ
ρος εις τάς παραινέσεις του, έκλείσθη εις τι 
υπόγειον έπί τινα χρόνον καί ότι ή μήτηρ 
του έδήλου αύτφ κρύφα τά γιγνόμενα' ότι 
έζελθών τού σκοτεινού εκείνου υπογείου 
ώχρός καί κατεσκληκώς, συνήγαγε τόν λαόν 
καί άνήγγειλεν αύτώ, ότι έπέστρεφεν έκ τού 
"'Α.δου καί ίνα βεβαιώστι αυτόν ήρξατοδιη- 
γεϊσθαι παν ό,τι συνέβη έν τή απουσία του. 
Οί περιεστώτες άκούσαντες αύτού έκλαιον 
καί ώδύροντο, μή άμφιβάλλοντες ότι ούτος 
ήτρ θείος άνθρωπος. "Οπως καί άν εχν> τό 
διήγημα τούτο, οπερ φαίνεται άληθής τις 
μύθος, είναι όμως βέβαιον, ότι ό Πυθαγόρας 
παρέσχε μέγιστα αγαθά διά τών πολιτι
κών αύτού διδαχών καί δύναται νά καυ- 
χηθή, ότι παρήγαγε καρπούς αγλαούς, ήτοι 
μαθητάς γενομένους μετά ταύτα περιφημό
τατους νομοθέτας. Μαθηταί του νομοθέται 
υπήρξαν ό Ζάλευκος, ό Χαρώνδας καί τινες 
άλλοι.

Καί έξ άλλων δ’ έτι καταδείκνυται, ότι 
ό Πυθαγόρας ήν ού μόνον διασημότατος φι
λόσοφος καί πολιτικός, άλλά καί άριστος 
μαθηματικός. Ούτος έφεύρε τήν περίφημον 
εκείνην άπόδειξιν τού τετραγώνου τής ύ- 
ποτεινούσης, ήτις έν μεγάλν) χρήσει υπάρ
χει έν τή Μαθηματική. Λέγεται, ότι καί 
αύτός ό ίδιος τοσούτον έχάρη, ώστε έθυ- 
σίασεν εις τόν θεόν πρός εύγνωμοσύνην μίαν 
1 Εκατόμβην, δηλαδή θυσίαν εκατόν βοών, 
οίτινες πρέπει νά ήσαν έκ κηρού ή έκ ζύ
μης, καθότι ό μέγας ούτος φιλόσοφος δέν 
ήθελε ν’ άποκτείνωσι τά ζώα καί άπηγόρευ5
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τοίς μαίηταΐς αύτού τήν χρήσιν τού κρέα
τος’ ή άπαγόρευσις αύτη ήν αποτέλεσμα 
τής περί μετεμψυχώσεως διδασκαλίας του, 
ήν έδιδάχθη έν Αίγύπτω.

Ό Πυθαγόρας έλεγε περί έαυτού, ότι ήν 
Αίθαλίδης υιός τού Έρμού, ειτα Εΰφορβος, 
όστις εφονεύθη ύπό τού Μενελάου έν τή πο
λιορκία τής Τρωάδος, ακολούθως Έρμότι- 
μος, έπειτα Πύρρος ό Δηλιος άλιεύς καί 
έπί τέλους Πυθαγόρας. ’Εκ πάντων τών αρ
χαίων έθνικών συγγραφέων, οΰδείς ύπήρίςεν 
όστις έπλησίασε περισσότερον αύτού εις τήν 
άληθή περί θεού  ιδέαν’ ό Πυθαγόρας έδί- 
δασκεν, ότι «εις καί μόνος ©εός ύπάρχει, 
ποιητής όλων τών πραγμάτων’ ότι ό Θεός 
έστι πνεύμα άτελεύτητον, ότι έκ τών χει 
ρών του έξήλθον τά σχήματα, τά στοιχεία, 
οί αριθμοί, ό διαιρετός κόσμος καί παν ό,τι 
έν αύτώ περιλαμβάνεται’ ότι ό Θεός εΐνε 
αόρατος, ασχημάτιστος κτλ.» Ή ηθική του 
δέν είνε ήττον θαυμαστή. Ό Πυθαγόρας 
ήθελεν ώστε τό τέλος πασών τών πράξεων 
ημών νά τείν-ρ, όπως άποκαταστήση ήμά; 
όμοιους τώ Θεώ- ότι ή έρευνα τής άληθείας 
ήν τό μόνον μέσον διά νά έπιτύχωμεν, καί 
γνωρίσωμεν τήν άλήθειαν, ότι δέον νά ζη- 
τήσωμεν αύτήν μετά ψυχής καθαράς, μετά 
ψυχής ήτις έδάμασε τά πάθη καί έμιμήθη 
τόν Θεόν. Τά ωραιότερα δώρα, έλεγεν εκεί
νος, τά όποια ό ουρανός έχάρισε τώ άνθρώ- 
πω, είσί τό λέγειν τήν αλήθειαν καί τό εύ 
εργετεϊν τούς άλλους, έπειδή αί δύω αύται 
πράξεις είσί τά έργα τού Θεού κλπ. Ο Πυ 
Οαγόρας έθεωρείτο ώς έκτακτος άνθρωπος 
καί άπεδίδοντο αύτώ πολλά φαντασιώδη 
έργα’ ώς, ότι έμπόδισέ ποτε αετόν ιπτάμε
νον, ότι έξημέρωσεν άρκτον, οτι έφάνη έν 
μια καί τή, αύτή ημέρα εις τάς πόλεις Με 
ταπόντιον καί Κρότωνα, οτι έγίνωσκε τό 
μυστήριον τής μαγείας καί προέλεγε τά 
μέλλοντα.

/Οί μαθηταί του έθεώρουν έγκλημα ν άμ 
ψιβάλλωσι περί τής άληθείας τών γνω
μών του καί έρωτώμενοι άπεκρίνοντο, αύ- 
τόη εψα, δηλ. άπέδιδον εις τούς λό
γους τού Πυθαγόρου τοιαύτην πίστιν, ώς 
ει ήσαν θεοπρόπια. Τά περί τού θανάτου 
του διαφόοως άναφέρονται* διότι οί μέν λέ- 
γουσιν, ότι έκάη μετά τών μαθητών του

έν τή οικία τού Μιλωνος εις Κρότωνα, άλ
λοι δ άλλως. Κατά τόν Δικαίαρχον ό Πυ
θαγόρας κατέφυγεν εις τό έν Μεταποντίω 
τέμενος τών Μουσών, έν ώ μετά νηστείαν 
τεσσαράκοντα ήμερών άπέθανε’ κατ’ άλ
λους δ έφονεύθη μετά τών μαθητών του 
ύπό τών ’Ακραγαντίνων. Ό Αρνόβιος (Αγ- 
nobio) βέβαιοί, ότι άπέθανεν έν τινι ναω. 
Αί τοιαύται περί τού θανάτου αύτού ειδή
σεις δέν φαίνονται πιστευταί. Τό βέβαιον 
δέ εινε, ότι, ώς άναφέρει ό ’Ιουστίνος, άφ’ ού 
έζησεν έν Κρότωνι 20  έτη, άπέθανεν ήσυ
χος έν προβεβηκυία ήλικία εις Μοταπόντιον 
ένθα ειχεν άποσυρθή. Τοσούτον δέ μετά 
θάνατον έτιμήθη, ώστε ή οικία αύτού με- 
τεβλήθη είς Ναόν καί έτιματο ώς Θεός.

Δέν γνωρίζομεν μετά βεβαιότητος διατί 
ό Πυθαγόρας άπέφευγε τού τρώγειν τούς 
χιάμονς καί άπηγόρευεν αύτούς άπό τών 
μαθητών του' φαίνεται, ότι τούτο παρέλα- 
βεν έξ Αίγύπτου. Έχομεν ύπό τό όνομά 
του έν ποίημα έπιγραφόμενον τά Χρυσά 
?πη, όπερ όμως θεωρείται νόθον. Τού Πυ
θαγόρου τόν βίον συνέγραψαν έκ μέν τών 
αρχαίων Διογένης ό Λαέρτιος, ό Πορφύριος,ό 
Ιάμβλυχος καί τις άνώνυμος, έκ δέ τών 
νεωτέρων άλλοι τε καί ό κ. Daeier.j

( Εκ τού ’Ιταλικού).

ΑΡ. Α. ΠΑΝΑΣ.

ΙΧΝΗ ΒΟΪΑΙΣΜΟΓ
ΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΣΪΝΑΞΑΡΙΩ.

( ' Αν εγνώαθη εν τω ΦιΛο.Ι. Σ νλ- 
Λόγω 6 Παρνασσός).

Ή περί τήν σπουδήν τής σανσκριτικής 
φιλολογίας ένζηλος ένασχόλησις πολλών τής 
Εύρώπης σοφών καταπληκτικά όντως πα- 
ρήγαγεν αποτελέσματα. Ήδη ήλίου φαει
νότερου κατεδείχθη, ότι ή ιερά τών ’Ινδών 
γλώσσα εΐνε ή μήτηρ όλων σχεδόν τών λα-
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λουμένων γλωσσών, ώς καί δέν αμφισβητεί
ται, οτι ή Ασία εϊνε ή προνομιούχος τού 
ανθρωπίνου γένους κοιτίς.

Πολλοί τών ίνδολόγων τούτων μετά Tt- 
νος πιθανότητος διϊσχυρίσθησαν, OTt καί 
τινα των προ τής εισαγωγής τού χριστια
νισμού παρά διαφόροις έθνεσι πρεσβευομέ 
νων θρησκευμάτων, τέως ιθαγενή θεωρού
μενα,είσίν έκτρωματικαί τού βουδισμού απο
μιμήσεις (1). Τό δέ λυπηρόν, δτι ευάριθ
μοι των σοφών τούτων, εκ πνεύματος φι- 
λινδισμού αγόμενοι, έτόλμησαν επί τή ένδεί- 
ξει άσημων τινών καί τυχαίων συμπτώσεων 
να φέρωσιν εις μέσον καί την όλέθριον ύπό 
θεσιν, δτι καί αύτά τής χριστιανικής θρη
σκείας τά μυστήρια άπεμιμήθησαν έκ τών 
τού Βούδα.

'Αλλά καί έπί τής θρησκείας καί φιλο
σοφίας τών 'Ελλήνων οί αδυσώπητοι οότοι 
τού παρελθόντος σκαπανείς βάσκανον ρίψαν- 
τες δμμα πολλήν διεΐδον έν αύτή τού ίνδι- 
σμού τήν επήρειαν. 'Η ύπό τής ’Αλεξανδρινής 
ιδίως σχολής άναπτυχθείσα μυστική φιλο
σοφία βάσιν έχει τάς ίνδικάς παραδόσεις, 
παράδοξον δέ αναλογίαν παριστα τό ονομα 
τού άρχηγού αυτής ’Αμμωνίου Σάκα πρός 
τό τού Μούνη Σάκυα, δστις είνε αύτός ό 
Βούδας. Τά δ’ έλληνικά μυθιστορήματα, 
καί ιδίως τά Αΐθιοπικά τού Ηλιοδώρου, 
είσίν απομιμήσεις διαφόρων γνωστών καί 
άγνωστων σανσκριτικών ποιημάτων.

Τήν προσοχήν διαφόρων ίνδολόγων τής 
Γερμανίας καί Γαλλίας έπ εσχάτων έπέσυρε 
καί άπόκρυφός τις διήγησις περί δύο αγίων 
Βαρλαάμ καί Ιωάσαφ, μή κεκανονισμένων 
ύπό τής ανατολικής εκκλησίας (2). At έν 
αύτή έκτιθέμεναι περιπέτειαι τού δευτέρου

(1) Πρό δωδεκαετίας ό σοφός "Ολμπης, κα- 
θηγητής τών ανατολικών γλωσσών έν τω πανε
πιστήμιο) τής Νορβηγίας, πειστικώτατα κατέ- 
δειξεν, δτι "χνη βουδισμού εΰρίσκονται εν τή 
θρησκεία τών Σκανδιναυών, καί ou ο περιλά
λητος θεός αύτών ”Οδιν είναι αυτός ό Βούδας. 
(Holmboe, traces de Buddhisine en Norvège. Pa
r is  1857 .)

(2) Κατά τόν Emile Burnonf (Hisl. de la 
litter. Grec. 11, 412) έκανονίσθη,σαν ύπό τής 
‘Ρωμαϊκής έκκλησίας.

καταπληκτικήν παριστώσιν όμοιότητα πρός 
τά περί τού άναμορφωτού τής θρησκείας 
ιών Βραχμάνων παραδιδόμενα’ εις έπισφρά- 
γισιν δέ τού παραδόξου καταδεικνύεται, 
ότι καί πάσα σχεδόν ή διήγησις έλήφθη 
εκ τού ινδικού ποιήματος ΛαΛιταβισιάρα 
τού άφηγουμένου τά κατά τόν Βούδαν.

’Αλλ’ επειδή ό συγγράψας το συναξάριον 
τούτο μοναχός, ζών έν χώρα όπου ό τόν 
μοναχικόν βίον άνυψών βουδισμός ήτο όπω- 
σούν γνωστός, έθεώρησε κατάλληλον ϊνα 
δανεισθή έκ τού ινδικού ποιήματος ωραίας 
τινάς εικόνας πρός ψυχαγώγησιν έρημοβιούν- 
των αδελφών, δέν δυνάμεθα έκ τούτου καί 
νά παραδεχθώμεν, οτι ό Βούδας μετεμορ- 
φώθη εις χριστιανόν «γιον, ώς τινες ύπο- 
δεικνύουσι.

'Η περί Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ ψυχωφε
λής αύτη ιστορία, κατά λάθος άποδοθεϊσα 
εϊς Ίωάννην Δαμασκηνόν τόν Μανσούρ, συν- 
εγράφη περί τόν πέμπτον ή εκτον μετά 
Χριστόν αιώνα ύπό τίνος ’Ιωάννου Δαμα
σκηνού έκ τής μονής τού άγιου Σάββα, 
προγενεστέρου τού ομωνύμου θεολόγου. Καί 
τό μέν ελληνικόν κείμενον έξεδόθη έν ετει 
1 8 3 2  ύπό τού σοφού έλληνιστού Βουασο- 
νάδ (1), διάφοροι δέ αυτού μεταφράσεις 
καί στιχηραί απομιμήσεις πρό πολλών αιώ
νων έκυκλοφόρουν έν τή Δύσει (2).

Τής μακράς ταύτης διηγήσεως άποτε- 
λουμένης έκ τριακοσίων έζήκοντα πέντε σε
λίδων παρεμβάλλω σύντομον άνάλυσιν.

Μετά τό έν Αιθιοπία ύπό τού αποστόλου 
Θωμά σωτήριον κήρυγμα (3), πολλοί άπο-

(1) «Ί στορία ψυχωφελής έκ τής ένδοτέρας 
τών Αΐθιόπων χώρας, τής Ινδών λεγομένης, 
πρός τήν άγίαν πόλιν μετενεχθεϊσα διά Ίωάν- 
νου μοναχού, άνδρός τίμιου καί έναρέτου, μο
νής τού ‘Αγίου Σάβα, έν ή ό βίος Βαρλαάμ 
καί Ίωάσαφ τών άοιδίμων καί μακαρίων.» 
(Anécdota Graeca, vol. IV). Τινες διϊσχυρίζον- 
ται, δτι τό πρωτότυπον έγράφη συριστί.

(.2) ‘Ως ή περί τάς άρχάς τού 1Γ . αΐώνος 
γενομένη υπό Γουίδου Καμβραίου γαλλική στι- 
χηρά παράφρασις προγενεστέρας λατινικής με- 
ταφράσεως. Eittrè, Etudes sur les barbares, 
σελ. 347-348).

(3) Άλλοι πιθανώτιρον Ισχυρίζονται, οτι ό 
Ματθαίος έκήρυξςν έν Αιθιοπία. Τό βέβαιον,
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πτόσαντες τήν πλάνην τής είδωλολατρείας 
ώμολόγησαν τόν χριστιανισμόν, καί έκκλη 
σίας άνά τήν χώραν οικοδόμησαν' έπί τέ
λους δέ πλείστοι, πάντα τά έγκόσμια κα- 
ταλιπόντες άπεσύρθησαν εις έρήμους καί 
άβατους τόπους, καί πρός άγνοτέραν λα
τρείαν, καί άποφυγήν τού διωγμού τού χρι- 
στιανομάχου βασιλέως Άβεννήρ.

Έν τούτοις ό Άβεννήρ άποκτήσας υιόν 
περικαλλή καί Ίωάσαφ όνομάσας, ήρώτησε 
περί τής τύχης αΰτού τούς άστρολόγους, 
οΐτινες εΐπον, ότι ό παϊς θέλει ύπερβάλλει 
πάντας τούς προκατόχους βασιλείς έπί 
πλούτφ καί δόξνΓ εϊς δ ’ έξ αύτών προσέ- 
θετο, ότι θέλει έναγκαλισθή καί τήν ύπό 
τού πατρός καταδιωκομένην τών χριστια
νών θρησκείαν.

Ό Άβεννήρ φοβηθείς κτίζει μονήρες ά- 
νάκτορον, έν ώ έγκλείσας τόν μονογενή υιόν 
καί καταστήσας αύτφ παιδαγωγούς καί 
ύπηρέτας νέους τή ήλικία καί τή δράσει ώ- 
ραιοτάτους, διέταξεν ϊνα μηδέποτε λαλή- 
σωσιν αύτφ περί οίουδήποτε λυπηρού, οίον 
θανάτου, πενίας, γήρατος κτλ. πρό πάντων 
δέ περί τής χριστιανικής θρησκείας, συνάμα 
δ ’ έκδούς διάταγμα έκέλευσεν ϊνα έντός 
τριών ημερών έξέλθωσι τής χώρας οί πολυ
άριθμοι μοναχοί’ «εί δέ τινες εύρεθεϊεν μετά 
τάς διωρισμένας ημέρας τώ  διά πυρός καί 
ξίφους όλέθρφ παραδοθήτωσαν’ ούτοι γάρ 
άναπείθουσι τόν λαόν ώς θεώ προσέχειν τώ 
έσταυρωμένω. #

Έν φ  ό έγκλειστος Ίωάσαφ ούτως άνε- 
τρέφετο, ό κατά τών μοναχών διωγμός 
μανιωδώς έξηκολούθει. »Καί ούδείς ύπελεί 
φθη έν έκείννι τή χώρα τού τοιούτου τάγΐ 
ματος, εί μή οί έν όρεσι καί σπηλαίοις καί 
ταίς όπαίς τής γής έαυτούς κατακρύ- 
ψαντες.®

Μετ ού πολύ σεβάσμιός τις καί σοφός 
πρεσβύτης, Βαρλαάμ καλούμενος, καί έπί

δτι ο Φρουμέντιος εδρών τόν χριστιανισμόν συ- 
νετέλεσεν εϊς Ιξάπλωσιν αυτού, προχειρισθεί; έν 
ετει 330 ύπό τού πατριάρχου ΐ’Αλεξανδρείας έ 
πίσκοπος Άβυσσινίας. (De sánelo Malthaeo a- 
postoli, έν τρίτο) τόμο) Συμεών τού Μεταφρα-
στού εκδ. Migne, σελ. 779—87).

τεσσαράκοντα πέντε έτη έν τινι έρήμω τής 
Σενααρίτιδος μονάζων, πληροφορηθείς τά  
συμβαίνοντα ένεδύθη εμπόρου (μάτια, καί 
ήλθεν εις τήν πόλιν, έν ή τό άνάκτορον τού 
βασιλόπαιδος" ύπότό πρόσχημα δέ πωλήσεω; 
πολυτίμου λίθου είσαχθείς παρ’ αυτοί, διά 
μακρών αναπτύσσει τά δόγματα τής χρι
στιανικής πίστεως, καί έπί τέλους διά λαμ
πρών χρωμάτων έξεικονίζεε τήν μοναχικήν 
πολιτείαν’ άναφωνών’ «Μακάριοι ούτοι καί 
τρισμακάριοι, οί τόν θεόν άγαπήσαντες, καί 
διά τήν άγάπην αύτοΰ καταφρονήσαντες 
πάντων' έδάκρυσαν γάρ ποθούντες ημέρας 
καί νυκτός ϊνα τής άλήκτου τύχωσι προσ- 
κλήσεως’ έταπείνωσαν έαυτούς έκουσίως, 
ΐν’ έκεϊ ύψωθώσι' κατέτηξαν τάς εαυτών 
σάρκας πείν») τε καί δίψϊΐ, καί άγρυπνία, 
ΐν έκεϊ διαδέξηται αυτούς ή τρυφή καί ά- 
γαλλίασις τού παραδείσου' σκήνωμα γεγό- 
νασι τού άγίου Πνεύματος τή καθαρότητι 
τής καρδίας’ έσταύρωσαν έαυτούς τώ κό
σμο) ίν’ έκ δεξιών τού σταυρωθέντος στα- 
θώσι’ περιεζώσαντο τάς όσφύας αύτών έν 
άληθεία, καί έτοιμους έσχον άεί τάς λαμ
πάδας, προσδοκώντες τήν έλευσιν τού α
θανάτου νυμφίου. Μακάριοι ούτοι καί τρι- 
σμακάριοι, οτι άπλανέσι τοϊς τού νοός όφ- 
θαλμοίς κατενόησαν τήν τών παρόντων μα
ταιότητα, καί τής άνθρωπίνης εόπραγίας 
τό άστατον καί ανώμαλον, καί ταύτην ά- 
παρνησάμενοι τά αιώνια έαυτοίς έθησαύρι- 
σαν αγαθά, καί τής μηδέποτε διαπιπτού- 
σης, μήτε θανάτω διακοπτομένης έπελά- 
βοντο ζωής.»

Διαθερμανθείς ό ήγεμονόπαις έκ τής μετά 
τού σοφού γέροντος μακράς συνδιαλέξεως 
καί άναγνωρίσας τήν ύπεροχήν τής τέως α 
γνοουμένης θρησκείας όμολογεϊ τόν Χρι
στιανισμόν καί δέχεται τό βάπτισμα. ‘Ο 
δέ Βαρλαάμ έκπληρώσας τήν θεάρεστον α
ποστολήν του, καί συνεχώς έπισκεπτόμενος 
τόν νεόφυτον καί έγκαρδιών διά μελιρρύτων 
λόγων έπιστρέφει εϊς τήν έρημον.

Ο άγριος Άβεννήρ μαθών τά διατρέξαν- 
τα λυσσών έξ όργής έξορμα μετά στρατού 
|εις άναζήτησιν τού έρημίτου’ πλήν μάτην 
Ιπονήσας, έξ ύποβολής τού συμβούλου Ά - 
|ραχή, παραλαμβάνει άστρολόγον τινα, Να- 
Iχώρ, δστις έκ συνεννοήσεως προσποιηθείς
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τόν Βαρλαάμ δέσμιος καί τυπτόμενο; σύ
ρεται.

Μετά τούτο ό βασιλεύς έπισκεφθείς τόν 
υιόν ελέγχει έπί τοίς γενομένοις, άλλ’ ό 
’Ιωάσαφ μετά παρρησίας καί θάρρους άπο- 
κρίνεται* «τό σκύτος έξέφυγον τώ φωτί 
προσδραμών, καί την πλάνην άπέλιπον τή 
άληθεία οίχειωθείς* καί τοΐς δαίμοσιν άπο- 
ταξάμενος Χριστοί συνεταξάμην.» ’Επί τέ
λους δέ χλευάζων καί διακωμωδών τήν εί- 
δωλολατρείαν,δι άχαταμαχήτων λόγων κα 
ταδεικνύει την θείαν υπεροχήν τού χριστι
ανισμού, καί προτρέπει τόν πατέρα εις πα
ραδοχήν αύτού, απειλών καί άπάρνησιν τής 
υίότητος. ‘Ο δέ ’Αβεννήρ εις πλείονα έξα- 
φθείς θυμόν άνέκραξεν* αείθε μηδόλως έγεν- 
νήθης, μήτ’ εις <ρώς προήλθες, τοιούτος 
μέλλων έσεοθαι βλάσφημος εις τούς θεού; 
καί τής πατρική; αποστάτη; φιλίας τε καί 
νουθεσίας. » Τοιάύτα λυσσωδώς άναφωνών 
εξέρχεται, καί μετ ού πολύ έπιστρέψα; 
προσπαθεί διά θωπειών καί ήμερότητος νά 
τόν έπαναγάγνι εις τήν τών ειδώλων λα
τρείαν, λένων «ώτέκνον ποθεινότατον καί 
φιλούμενον, τίμησον τήν τού πατρός πο- 
λιάν, καί τής έμής άκοόσας δεήσεως προσ- 
ελθών θυσίαν τοίς θεοί; προσάγαγε.® Ου
δόλως όμως καί τότε δυνηθείς νά παοα- 
πείονι τόν ’ΐωάσαφ λέγει αύτώ, ότι κρα
τών σιδηροδέσμιου τόν Βαρλαάμ θέλει συγ· 
καλέσει εκκλησίαν έκ χριστιανών καί είδω- 
λολατρών, έν ή προσελθών ό ερημίτης θέλει 
συζητήσει μετά τών σοφών τού βασιλείου 
περί τού χριστιανισμού, καί άν κατανικηθή 
έπρεπε καί ούτος ν’ αναγνώρισή τήν ύπε 
ροχήν τής είδωλολατρείας.

Κατά τήν ώρισμένην ήμέραν συνήλθον 
πολλοί μέν τών είδωλολατρών, είς δέ μόνος 
μοναχός όνόματι Βαραχίας έπαρουσιάσθ 
πρός επικουρίαν τού Βαρλαάμ* διότι έκ τών 
χριστιανών άλλοι μέν άπηνώς χατεδιώχθη 
σαν, άλλοι δέ κεκρυμμένοι έν σπηλαίοις καί 
φάραγξι δέν έτόλμησαν νά έμφανισθώσιν 
ενώπιον τού άγριου Αβεννήρ. ‘Ο βασιλεύς 
προκαθίσας μετά τού υιού έπί υψηλού βή 
ματος είπε πρός τόν ύπό τό όνομα τού 
Βαρλαάμ προσελθόντα άστρολόγον Ναχώρ, 
3τι εάν νικηθή έν τή συζητήσει θέλει σφα
γή καί ριφθή βορά κυνών. ‘Ο γόης, πατά

τε τήν μορφήν, τό ένδυμα, καί τούς τρό
πους όμοιάζων τώ ερημίτη τής Σενααρίτι- 
δος, είχε μέν μετά τού βασιλέως καί τών 
υπουργών προσχεδιάσει τήν έν λόγοις ήτ
ταν* όταν όμως ήκουσε τήν απειλήν τού 
Αβεννήρ, έπί τώ προφανεΐ κινδύνω κατε- 
λήφθη έκ τρόμου, καί έξ ανάγκης άναλα- 
βών τήν υπεράσπισή τού χριστιανισμού, έ- 
ξήρε τό θειον τής νέας θρησκείας, χαί νι
κητής άπεχώρησε μετά τού 'Ιωάσαφ, όστις 
ύπό τήν προστασίαν του αύτόν λαβών έξέ- 
πεμψε μετ' ού πολύ εις τήν έρημον.

‘Ο ήγεμών παντοιοτρόπως καί μετά 
ταύτα προσπαθήσας νά κλονήση τήν άκρά- 
δαντον πίστιν τού υιού, έπί τέλους άπεφά- 
σισεν ινα διχάση τό κράτος, καί τήν μίαν 
μερίδα παραχωρήσν) αύτώ. Παραλαβών τήν 
άοχήν ό Ιωάσαφ έκρήμνισε τά έν τή χώρα 
είδωλα, καί διέταξε τήν έν τή χώρα άνέ- 
γερσιν έκκλησιών τού Χριστού. Πάντες 
μετ’ ολίγον οί υπήκοοι αύτού ήσπάσθησαν 
τό νέον δόγμα, οί δ’ έν τοΐς όρεσι δίκην 
θηρίων διαιτώμενοι μοναχοί προσήλθον ά- 
γαλλόμενοι καί άπαραβιάστως τά τού χρι
στιανισμού έτέλουν. 'Εκτός δέ τούτου ήο- 
χισε νά είσχωρή τό νέον θρήσκευμα καί έν 
τώ κρατεί τού ’Αβεννήρ, οστις έπί τέλους 
άγγέλλει τώ υίώ τήν πρός Χριστόν κλίσιν 
του, γράφων σύν τοίς άλλοις* «Νυνί δέ τήν 
παχεϊαν εκείνην άχλύν τών ήμετέρων όμ- 
μάτων περιελ.όντες, αύγήν τινα μικράν τής 
άληθείας όρώμεν, καί τών προτέρων μετα
μέλειαν κακών», και άμφιβάλλει έάν ό 
χριστιανισμός δύνηται νά προσδεχθή είς 
τούς κόλπους αύτού τόν άπηνώς τέως διώ- 
ξαντα τούς πιστεύσαντας αύτώ. ‘Ο Ίωά- 
σαφ έλθών καταπείθει τόν πατέρα περί τής 
μακροθυμίας καί φιλευσπλαγχνίας τού θείου 
θρησκεύματος* «καί ούτω μετά τού υιού 
τούς ειδώλων ναού; καί βωμούς περιστάν- 
τες μέχρις αύτών θεμελίων ιερά τώ θεω 
τεμένη αύτωκοδόμουν.» ‘θ  δέ ’Αβεννήρ 
τόν χριστιανισμόν όμολογήσας άναδέχεται 
έν τή κολυμβήθρα ύπό τού ’Ιωάσαφ yerrrj- 
τορος τον πατρός άταδειχθέντος.

Μετά τέσσαρας χρόνους τελευτά ό ’Α
βεννήρ, δ δέ υιός συγκαλέσας τή τεσσαρα
κοστή άπό τού θανάτου ημέρα πάντας τούς 
έν τέλει άνήγγειλεν έν μέσω γενικής έκ-
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πλήζεως, ότι παραιτούμενος ,τού θρόνου α
ναχωρεί διά τήν έρημον. Καί ούτως άνα- 
θέσας τήν κυβέρνησιν τού βασιλείου είς τόν 
Βαραχίαν, τόν υπέρ τού χριστιανισμού πα· 
ρουσιασθέντα ϊν’ άγωνισθή, απέρχεται κα
τάμονος περί μέσας νύκτας. ‘Ο λαός μ,αθών 
τούτο τρέχει όδυρόμενος είς άναζήτησιν αυ
τού, και μετά πολλάς έρεύνας συναντά 
αύτόν εν τινι χειμάρόω έχοντα τάς χεϊρας 
είς ουρανόν τεταμένα; καί προσευχόμενον. 
Δακρύοντες πάντες καί όλοφυρομενοι προσ- 
πίπτουσιν αύτώ έλέγχοντε; έπί τίί φυγή. 
‘Ο δέ αποκρίνεται, «Τί μάτην κοπιάτε *, 
μηκέτι γάρ εμέ βασιλέα εχειν ελπίζετε!» 
Έπί τέλους ένδούς είς τά; θερμάς αύτών 
παρακλήσεις έπιστρέφει είς τ ’ ανάκτορα, καί 
άπαντα; συναθροίσας γνωστοποιεί καί αύθις 
τήν άμετάτρεπτον άπόφασίν του, και την 
υπέρ τού Βαραχίου παραίτησιν, 8ν καί έπι- 
σήμως άναγορεύει βασιλέα. «Τοτε απαντες 
κατεφίλουν αύτόν καί περιέβαλλον* παρα- 
φρονείν αυτούς έποίει τό πάθος' ούαί ήμϊν, 
έβόων, τής χαλεπής ταύτης δυστυχίας! 
Δεσπότην αύτόν άπεκαλούντο, πατέρα, σω- 
τήρα, ευεργέτην. Διά σού, ελεγον, τόν Θεόν 
έγνωμεν. Τοιαύτα λέγοντες τα στήθη ε- 
παιον, καί τήν κατασχούσαν αυτούς άνω 
λοφύροντο συμφοράν.»

Ούτως ό ’Ιωάσαφ τρίχινον φορών ράσον, 
νήστις, καί σφοδρώς φλέγόμενος ύπό τού 
καυστικού ήλιου διήρχετο τ*ς έρημους, πα
λαιών πρός θηρία καί ιοβολου; οφεις, προς 
άναζήτησιν τού Βαρλαάμ. Επί όιετιαν πε- 
ριεπλανάτο είς τάς άνύδρους έκείνας ερήμους 
ομεμελανωμένος έκ τής ηλιακής καύσεως, 
κατάκομος δέ ταϊς θριξίν, έκτετηκυία; δ,έ 
τάς παρειάς καί τούς οφθαλμού; εσω που 
εις βάθος δεδυκότας καί τά βλέφαρα περί- 
πεφλεγμένα εχων ταϊς ροαϊς τών δακρύων 
καί τή πολλή τής ένδειας ταλαιπωρία.» 
Έπί τέλους δέ ανευρίσκει τόν τιμιώτατον 
γέροντα έν τινι σπηλαίω, καί έκτοτε αδελ
φικώς προσευχόμενοι καί νηστεύοντες συνέ 
ζησαν, πρός τό ποθεινόν άτενίζοντε; τέρμα.

'Αποθανόντος τού άγίου γέροντος ό Ιωά- 
σαφ ήνοιξε τάφον παρά τό σπήλαιον καί 
κατέθηκεν έν αύτώ την πολύτιμον σορον 
τού πνευματικού αύτού πατρός.

Εικοσιπενταέττ,ς ό ’Ιωάσαφ άνταλλάξας

τήν πορφύραν διά .τού τρίχινου ράσου επί 
τριάκοντα πέντε όλα έτη ήσκήτευεν έν τή 
έρήμω τής Σενααρίτιδος, όπου έπί τέλους 
καί τόν πρόσκαιρον ά ίτί τού αιωνίου κατέ
λυσε βίον. Είς τών πέριξ ερημιτών κατέ- 
θετο έν τ,φ τάφω τού Βαρλαάμ καί τό τού 
Ιωάσαφ λείψανον, καί μεταβάς παρά τώ 

βασιλεί Βαραχία ανήγγειλε τά γενόμενα. Ό 
Βαρα χίας μετά πλήθους λαού έλθών έν τώ 
σπηλαίω, παρέλαβε τά λείψανα άμφοτέρων 
τών έρημιτών, καί εντός τιμίων καταθέσας 
θηκών παρέδωκεν είς λατρείαν τών έν τή 
/.ώρα.

Είς τών σοφών τής Γερμανίας (ϋθΙΐΓβοΙιΐ) 
λεπιομερέστερον άναλύσας καί πρός την 
Λαλιταβιστάραν παραβαλών, κατέδειξεν, ότι 
τό ελληνικόν τούτο συναξάριον άντεγράφη 
έκ τού σανσκριτικού (1). 'Ηγεμονόπαις καί 
ό Βούδας εγκαταλείπει τά βασίλεια, καί 
ώσεί ύπό θείας έμπνεύσεως οίστρηλατούμε- 
νος καταφεύγει είς τήν έρημον, όπου με
λετά τήν άναμόρφωσιν τού βραχμανισμού, 
καί καθιεροϊ τό μοναχικόν πολίτευμα.

Δ·.’ έλλειψιν συγχρόνων αίθιοπικών χρο
νικών ούδέν γνωρίζομεν περί τού βασιλέως 
Αβεννήρ καί τού υιού. αύτού Ιωάσαφ. Με

ταγενέστεροι δ’ εγχώριοι χρονογράφοι συγ
κεχυμένοι; άναφέρουσιν, ότι περί τάς άρχάς 
τού Δ’ αίώνος, συμβασιλευόντων τών άδελ- 
φών ’Αβιρχά καί Άζβιχά, είσήχθη ό χρι
στιανισμός έν Αιθιοπία. "Οθεν έάν λάβωμεν 
ϋπ’ βψιν τήν ύπό τών βυζαντινών χρονογρά
φων καί άγιογράφων έκτροιματικήν παρα- 
μόρφωσιν παντός ξενικού ονόματος (2), δυ- 
νάμεθα εύλόγως νά είκοτολογήσωμεν, ότι 6 
μέν Αβεννήρ είνε ό Αβιρχάς, ό δε Ιωά- 
σαφ ό ‘Αζβιχάς, καί έπομένως, ότι η ό 
γράψας τό συναξάριον κατά λάθος είπε τόν

( 1 )  Β λ . L il t r i ,  études sur le» barbares. Taris 
1869, σελ. 327. — Burnouf, Histoire de la l i t 
térature GreCque, 1 1 ,  σ ε λ .-4 12 .

(2 )  Ο ύτω ς έπ ί πα ρφ δείγμ α τι τόν βασιλέα τής 
Α ιθ ιοπ ία ς Ί λ α  Ά ζ β ι χ ά  οί βυζαντινοί πα ρεμόρ- 
φωσαν είς Έ λ εσ β α ά ν . ΙΙερί τούτου κ α ί του 
κατά  τού βασιλέως τώ ν Ό μ ε ρ ιτ ώ ι Ά φ ιλ α  ή 
Δουναάν πολέμου βλέπε άγνω στους λεπτομέρειας 
Ιν β ίω  ά γίου Ά ρ έ θ α  έν Σ υμ εώ ν Μ εταφ ραστή,

τόμ  Β ’ . σελ. 1 2 5 ,  έκδ. Μ 'ϊ " « .
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δεύτερον υιόν τοϋ πρώτου, ή τό πιθανώτε- 
ρον οτι δ πολύ μεταγενέστερος ’Αβυσσινός 
χρονογράφος ήμαρτημένως ώνόμασε τόν Ά - 
βιρχάν αδελφόν του Άζβιχά, άντί πατέρα.

Περαιών ύποβαλλω και δευτέραν μέχρις 
εικασίας χωρούσαν γνώμην' μεταξύ τών πέ
ρυσι δημοσιευθέντων αίθιοπικών νομισμά
των (1), περί ών κ«ί ό Κ. Μιχαήλ Π. 
Λάμπρο; έλάλησεν έν τώ Ά ττικώ  Ήμερο- 
λογίω εύρίσκεται καί τό ύπ’ αριθμόν 3 φέ- 
ρον τήν έλληνικήν επιγραφήν -f- BACCIN- 
BAXACA, διαφοροτρόπως άναγνωσθείσαν 
ύπό των σοφών Λογγπεριέ και Άββαδί, καί 
εις άγνωστον βασιλέα τής Αιθιοπίας Βαχά 
σανάποδοθέν' έγώ νομίζω, ότι ούτό; έστιν 
ό έν τώ συναξαρίω άναφερόμενος Βαραχίας, 
πρός 8ν ό Ίωάσαφ φυγών εις τήν έρνιμον 
έγκατέλιπε τό βασίλειον, φέρων καί τόν 
συνήθη παρ’ έρημίταις τίτλον τοϋ άββά, 
καί τότε άναγνωστέον τήν άνω επιγραφήν
ούτω, ABAC CIN (2) ΒΑ(ρα) X(i)AC, 
τοϋ τελικού Α ένουμένου μετά τοϋ άρκτι- 
κοϋ Β.

Κ. ΣΑΘΑΣ.

ΙΣΤΟΡΙΑ. Τ Ο Ϊ ΠΡ0ΣΩ0ΕΙ0Τ.

Τό προσωπείον οΰ μ,όνον ώς διαβατήριον 
των τής άποκρέω άκολασιών έχρησίμευσεν, 
άλλα καί έορταί τινες των εϊδωλολατρικών 
θρησκειών, οί κομψοί τρόποι, αί έρωτοτρο 
πίαι, ή συνωμοσία, τό θέατρον, οί αγώνες 
εναλλάξ αϋτό μετεχειρίσθησαν.

Είδωλά τινα αιγυπτιακά είκόνιζον μορφήν 
ακριβή ανθρώπου ύπό πάντας τούς τοϋ σώ
ματος σχηματισμούς καί ύπό πάσα; αΰτοϋ 
τάς προσόψεις.

‘Η χρήσις τών προσωπείων ανάγεται εις 
τάς μεταμορφώσεις τών έορτών τοϋ Βάκχου

(1) Bevue Numismatique, 4868 , Ν. 1 - 2 ,  
σελ. 2 8 - 6 2 .

(2)Α ίθιοπική λέξις σημαίνουσα ηγεμόνα.

καί εις τήν τής τραγωδίας καταγωγήν* οΐ δ ’ 
"Ελληνες ύποκριταί καί οϊ ‘Ρωμαίοι έπρο- 
σωπιδοφόρουν.

Εισερχόμενος υποκριτής τις ώνομάζετο 
ύπό τών θεατών καί άνεγνωρίζετο. Τό χρώ · 
μα λοιπόν του ιματισμού, ή τής κόμης διά- 
θεσις καί οί συμπεφωνημένοι τοϋ προσωπείου 
χαρακτήρες άπεσήμαινον πατέρα δύστροπον 
ή πράον, νεανίαν εύτακτον ή άσωτον, μαι- 
εύτριαν, νεάνιδα, δοϋλον πανοϋργον ή π ι
στόν, απαίδευτου τινα. ή στρατιωτικόν, πα- 
ράσιτον κτλ.

Οί διά τάς θεατρικάς παραστάσεις τύποι 
τών προσωπείων διγροϋντο είς προσωπεία 
τραγικά, κωμικά καί σατυρικά' ταϋτα δέ 
πάλιν είς τέσσαρας κυρίας κατηγορίας' α ) 
προσωπεία γερόντων όκτώ ειδών, τήν δια
φοράν τής τάξεως καί τής ίδιοκρασίας ση
μαίνοντα' β ) προσωπεία, νεανιών  ένδεκα 
τύπων' γ ’) προσωπεία δούλων έπτά μορ
φών, τέλος δέ δ’) προσωπεία γυναικών 
ρία μέν διά γραΰς, πεντεκαίδεκα δέ διά 

νεάνιδας, έλευθέρας ή αύλικάς καί δούλας.
Θεοί, ήρωες ή μυθικά πρόσωπα παρί- 

σταντο ύπό προσωπεία σύμφωνα τοίς ίδιαι- 
τέροι; ίδιώμασιν' ούτως αί Ευμενίδες ειχον 
τούς όφεις αύτών έν είδει κόμης διατεθει
μένους, ό ’Ακταίων τά ελάφια κέρατά του, 
ό 'Αργος τούς έκατόν οφθαλμούς του.

*0 Κικέρων αναφέρει ώς ήθος θρασύτητα 
έμφαίνον τό τοϋ περίφημου ‘Ρωσκίού, τολ- 
μήσαντος νά παραστήση άνευ προσω
πείου.

Τά πρώτα κατεσκευάσθησαν έκ φλοιού 
δένδρου, προϊόντος δέ τοϋ χρόνου έκ σκύ
τους, λίνφ ή ύφάσματι επικαλυπτόμενου, 
τέλος δ’ έκ ξύλου, χαλκού, ή άλλου τινός 
ηχητικού μετάλλου. Τό στόμα όμως, έν πά- 
σαις τα ί; περιπτώσεσιν, έκασμεΐτο μέ μέ- 
ταλλον, ίνα ή φωνή περισσότερον άντηχή, 
συγκεντρουμένη έν τώ άνοίγματι τούτω, 
έπαυξάνϊ) τήν σαφήνειαν, τήν γεγώνησιν καί 
ύψηλότερον άναβαίνη.

Έ τι πλέον, τά προσωπεία είχον γενειά- 
δα, κόμην, ώτα καί αύτά μάλιστα τά κο
σμήματα, άτινα αί γυναίκες περί τον κε- 
κρύφαλον έθετον. ΤΗσαν λεπτότατα καί 
θαυμαστά ένεκα τοϋ επιτυχούς χρωματι
σμού. Τά περίφημα τινων έν Έώμιρ κήρινα
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προσωπεία τής άπόκρεω δύνανται νά παρα- 
στήσωσι τήν σκιαγραφίαν εκείνων.

Οί ‘Ρωμαίοι έπανηγύριζον επίσης έν τα- 
κτικαϊς έορταϊς, καλύπτοντες τό πρόσωπον 
μέ φύλλα καί ρυπαινόμενοι γάλακτι, οΐνω 
ή αίματι. Οί δέ στρατιώται μεταμφιεννύ- 
μενοι φύλλον άρκείου καί συκή; ήκολούθουν 
τά πομπηνά άρματα, σκώπτοντες τούς νι
κηφόρους στρατηγούς.

Τά προσωπεία φαίνεται ότι ήσαν άγνω
στα τοίς ’ίουδαίοις* είναι όμως βέβαιον, ότι 
μετημφιεννύοντο έν τή εορτή τών ΦουρΙμ, 
τή ώρισμένη πρός άνάμνησιν τής άπελευθε· 
ρώσεως έκ τών χειρών τοϋ Αμάν, άπειλή- 
σαντος αυτούς έπί πανωλεθρία.

Έν δέ τή Γαλλία ήρξαντο μεταχειρι- 
ζόμενοι αύτά έν έορταϊς τών τοϋ ΙΕ’ αίώ- 
νος* οί χρονογράφοι τής έποχής έκείνη; ά- 
ναφέρουσιν, δτι Φίλιππος δ Καλός ύπερή- 
δετο έπί τή εΰφροσύνω πομπή τοϋ ‘Ρενώ.

Τάς παιδιάς, τάς συνεστιάσεις καί τούς 
άφ' ίππου αγώνας, τούς τελεσθέντας έν 
Παρισίοις, μνημονεύων ιστορικός τις πληρο
φορεί ήμας οτι «ηγεμόνες, ήγεμονίδες, άρ- 
»χοντες, δέσποιναι διά τών προσωπείων, 
»καλυπτόντων τάς όψεις αύτών, μεγάλαις 
»ήδοναίς παρεδόθησαν».

Κάρολος ό ΣΤ* ήγάπα τούς ίπποτικούς 
άθλους, τάς λαμπρά; έορτά; καί τούς τών 
μετημφιεσμένων χορούς, οίτινες έκτοτε ήρ
ξαντο, τό τοϋ νεωτερισμού έπαγωγόν έχον- 
τες. Έν μέσω τοιαύτης τινός εορτής δ βα
σιλεύς μικρού δείν έκαίετο ύρτό τό προσω
πείου καί τήν στολήν. ’Αναφέρομεν τήν πε
ρικοπήν.

«Κατά τούς πρώτους χρόνους τής άσθε- 
»νείας αύτού ό μέν βασιλεύς είχεν αίσθανθή 
»άνακούφισίν τινα, ή δ’ αύλή διέτριβεν εύ- 
»χαρίστως τόν χρόνον. Έκ τών τελεσθεισών 
ϊ  εορτών μία έπανηγυρίσθη τήν νύκτα τής 
»29 ’Ιανουάριου 13 9 3 , άπαισιώτατα πε- 
»ρανθείσα. Έπανηγύριζον δηλαδή έν τή 
»αύλή τόν γάμον χήρας τινός, κυρίας τής 
»τιμής, μετά τίνος ιππότου τού Βερμαν- 
»δουά. Οί γάμοι τών χηρών ήσαν εύκαι- 
»ρίαι διά τάς έσχάτας άκολασίας. 'θ βα- 
»σιλεύς καί πέντε έκ τών αΰλικών αΰτοϋ, 
»έπιθυμούντες νά μεταμορφωθώσιν είς σα 
»τύρους, ένεδύθησαν μεγάλους χιτώνας,

»πίσσή ήλειμμένους καί λίνω μακρώ έπικε- 
»καλυμμένους, εισελθόντες δ ’ ούτως έν τή 
»αίθούσνι ύπ’ ούδενός άνεγνωρίσθησαν. Ά λ λ ’ 
οένώ οί αύλικοί έβασάνιζον τήν συζευχθεί- 
»σαν, ό βασιλεύς έγκατέλιπεν αυτούς, ΐνα 
»θέστρ έν απορία τήν θείαν του, τήν δούκισ- 
»σαν τοϋ Βερρύ, ήγεμονίδα νέαν, γέροντι 
»συνεζευγμένην. Τότε ό δούξ τή; Αΰρηλίας, 
«νομίζων οτι θέλει έπιδείξει πανουργίαν 
»μόνον, λαβών λαμπάδα, εθηκε πϋρ εις τόν 
»ιματισμόν τών σατύρων. Πλήν 6 μέν βα- 
»σιλεύς άπεκαλύφθη τή θεία αύτοΰ, ήτις 
»μετ’ όξυνοίας θαυμασίας έν γυναικί τοσού- 
»τον νέα, τυλίξασα αύτόν έν τή ποδήρει 
»έσθήη αυτής, τόν διεφύλαξεν άπό τοϋ 
»κινδύνου, ένώ οΐ σύντροφοί του άπωλ- 
»λύοντο έν φρικταίς όδύναις. Έκ τών πέντε 
»λοιπόν αρχόντων, τών συνοδευόντων τόν 
»βασιλέα, μόνον είς διέφυγε τόν θάνατον, 
»’Ιωάννης δ τοϋ Ναντουγέ, όστις, διαρρή- 
»ξας τά δεσμά, καί τρέξας είς τά μαγεί- 
»ρεία, έρρίφθη έν κάδω ϋδατος. Ισχυρίσθη- 
»σαν ότι ό δούξ τής Αΰρηλίας έγνώριζε τήν 
»μεταμφίεσιν τοϋ αδελφού του καί ότι ή- 
»θέλησε νά τόν θανατώστι. Τό φρικαλέου 
»τούτο συμβάν κατέστησε τήν υγείαν τοϋ 
»βασιλέως έλεεινοτέραν ή πρότερον. »

Έν τούτοι; τό προσωπείου έθεωρεϊτο έ- 
ξαίρεσις έπί Καρόλου τοϋ ΣΤ*. Αί δέ κυρίαι 
συνείθιζον νά βάφωσι τό πρόσωπον μέ χρώ
μα λευκόν ή έρυθρόν, φέρουσαι καί φενάκην.

Πρώται αί γυναίκες τής αύλής Φραγκί
σκου τού Α’. υιοθέτησαν τό m a s q u e—  
l o u p  (τό λυκοειδές), ίνα προφυλάττωσι 
τήν χροιάν αύτών άπό τής τοϋ άέρος άκρα- 
σίας. Οί λύκοι ούτοι συγκείμενοι έκ βελού
δου μέλανος, λευκω σηρικώ ύφάσματι (ταφ- 
φετής) έπικεκαλυμμένου, ένεπήγοντο έν τώ 
στόματι δι’ έλάσματος έξ ορειχάλκου, λ ν  
γοντος είς ύάλινον σφαιριδίου.

Κατά τούς χρόνους έκείνους τού τιμα
ριωτικού κυκεώνος οί άρχοντες, διαρπάζον- 
τες καί λτιστεύοντες τούς έμπόρους, ΰπεξέ- 
φευγον τήν χαταδίωξιν τής δικαιοσύνης 
διά τών προσωπείων. "Αλλοι δ’ ύπ αΰτά 
έπορεύοντο εις τήν κυβείαν τών μετημφιε- 
σμένων.

Τήν 29  Νοεμβρίου 15 3 5  ή σύγκλητος 
διέταξε τούς κλητήρας της ν’ άφαιρέσωσι
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πάντα τά  έν Παριβίοις προσωπεία" τήν ε
παύριον έτερον διάταγμα άπηγόρευσε τήν 
κατασκευήν καί τίιν πώλησιν.

Πλήν αί απαγορεύσεις αύται ούδέν έπε- 
φερον αποτέλεσμα.

Ή βασιλεία ’Ερρίκου τοϋ Γ'. κατέστη- 
σεν άνενδοιάστως τό προσωπεϊον ευυπόλη
πτον. Οί αύλικοΐ λοιπόν κατά τό παρά
δειγμα των ψιλτάτων του βασιλέως έφό- 
ρουν λύκον ώς αί κυρΐαι.

Καί αυτός ό ’Ερρίκο; Γ'. κατεκλίνετο 
μετά τού προσωπείου, μύρφ καί ψιμμυθίφ 
έσωτερικώς γλειμμένου. *0 Αεστουάλ πα- 
ραδίδει ήμϊν περιέργους λεπτομερείας περί 
των προσωπείων καί των μεταμφιέσεων Ερ
ρίκου τοϋ Γ'. Άναφέρομέν τινας"

«Την τελευταίαν ημέραν της άπόκρεω 
«ό βασιλεύς καί οί φίλτατοι μετημφιεσμέ- 
»νοι διέτρεχον τάς άγυιάς των Παρισίων, έν 
»αίς πολλάς άναιδείας έξετέλεσαν" την νύ· 
»κτα περιήρχοντο τάς οικίας μέχρι τής 6η; 
«πρωινής ώρας τής πρώτης τής τεσσαρακο 
»στής ημέρας, καθ’ ήν οί πλειστοι των 
»ιεροκηρύκων τών Παρισίων αναφανδόν αύ· 
»τόν έμέμφθησαν, τοϋ ίατροϋ Δέ-Ρώζ συν- 
»αινοϋντος, τούθ’ όπερ ό βασιλεύς έθεώρησε 
»κάκιστον.»

«Τήν τελευταίαν ημέραν τής άπόκρεω 
»(6 Φεβρουάριου 1584) Ερρίκος ό Γ'. καί 
»6 πρεσβύτερο; αδελφός του(1) διήρχοντο ό- 
»μού τάς άγυιάς τών Παρισίων,υπό τών φιλ 
»τάτων καί τών εϋνοουμένων παρακολου- 
»θούμενοι, έφιπποι καί προσωπιδοφοροϋν- 
»τες, απομιμούμενοι εμπόρους, ζωγράφους, 
»δικηγόρους καί άλλα παντοία, μεθ όρμής 
»τρέχοντες, τούς μέν άνατρέποντες, τούς 
»δέ (βακτηρία;; καί κάμαξι) τύπτοντες, 
»καί κυρίως τούς μετημφιεσμένους (διότι ό 
»βασιλεύς έπεθύμει νά εχτι μόνος τό προ* 
»νόμιον κατ’ έκείνην τήν ήμέραν νά διέρχη- 
»ται τάς οδούς προσωπιδοφορών)' είτα εί- 
»σήλθον εις τήν πανήγυριν τοϋ ‘Αγιου Γερ- 
»μανοϋ, μέχρι τής ήμέρας εκείνης παρατα- 
»θείσαν, ένθα μαρίας άναιδείας έξετέλε 
»σαν.»

(1) Καλείται δ’ à πρώτος αδελφός του 6α- 
σ.λεως τ υ ρ χ  Γάλλος Monsieur,

’Επί ’Ερρίκου τοϋ Λ’, πάσαι αί κυρίαι έ- 
κάλυπτον τό πρόσωπον μέ λύκον, οίκοι 
κρατοΰσαι αύτόν εις τήν χείρα, θέτουσαι 
δ’ έπί τοϋ προσώπου άμα είσήρχετό τις ο
χληρός. Τό προνόμιον τοϋ φορειν προσω- 
πεϊον άνήκεν εις τού; πρώτους άρχοντας 
καί εις τάς εύγενεΐς νεάνιδας.

Τ1ίν δέ έθος δεσποτικόν, άπηγορευμένον 
τοΐς κοινοί; τών ανθρώπων, τοίς χυδαίοι; 
καί τοίς άγροίκοις. Ά λ λ ’ άφίνομεν νά ό- 
μιλήσγι ό αληθής ιστορικός Αεστουάλ.

«Τήν Κυριακήν 2 3  Φεβρουάριου 15 9 7 , 
»ην δέ πρώτη τής τεσσαρακοστής, ό βα- 
»σιλεύς καί άλλοι μετημφιεσμένοι εις μά- 
»γους έπορεύθησαν προς έπίσκεψιν τών Πα-. 
»ρισινών συλλόγων. Επεσκέφθη λοιπόν ό 
»βασιλεύς τόν πρόεδρον τοϋ ‘Αγίου Άνδρέου 
»τοϋ Ζάμ καί πολλά άλλα μέρη, έχων 
»πλησίον του πάντοτε τήν μαρκεσίαν, ήτις 
»άφαιροϋσα απ’ αύτοΰ τό προσωπεϊον, τόν 
»ήσπάζετο όπου άν είσήρχετό. Οϋτω πα- 
»ρήλθεν ή νύξ, ήν δ ’ όγδόη πρωινή ώρα, 
«ότε ή Α. Μ. έπανήλθεν εις τό Λαϋβρον.»

‘Ο σκυθρωπός όμως καί μελαγχολικός 
Λουδοβίκος ό ΙΓ\ δέν ύπεστήριξεν ούτε τάς 
έορτάς τών άπόκρεων, ούτε τό προσωπεϊον, 
όπερ βαθμηδόν κατέστη άχρηστον. Αί φι
λάρεσκοι έπί Λουδοβίκου ΙΛ*. έπενόησαν 
τήν διά τής προσωποκαλύπτρας καί τοϋ 
ψιμμυθίου άντικατάστασιν τοϋ λύκου, τής 
έφευρέσεως ταύτης θαυμασίω; έπιτυχούσης.

Έπί τής ’Αντιβασιλείας κατήντησε τό 
τοιοϋτον μανία. Αί γυναίκες δηλαδή έ- 
πηύξανον τήν λευκότητα τοϋ προσώπου των, 
έπιθέτουσαι τεμάχια σηρικοϋ υφάσματος 
(ταφφετά) μέλανος, άστεροειδώς καί μηνοει- 
δώς διατετμημένα.

Γυνή εϋγενής δέν έφόρει όλιγωτέρας τών 
πέντε ή έξ προσωποκαλυπτρών καί έξερχο- 
μένη συνωδεύετο υπό κιβωτίου τοιούτων.

Κυρίαι τινές νομίζουσαι ότι δέν ήρκουν 
τά αστεροειδή καί τα μηνοειδή τεμάχια, 
εβαφον καί τό πρόσωπον. "Οθεν παρίσταν- 
το εις τήν αύλήν εχουσαι τάς παρειάς μέ 
παχεϊαν έκ μελίτου αλοιφήν κεκαλυμμένας, 
έζομοιοϋσαι αύτάς πρός βάκχας.

Έπί Λουδοβίκου ΙΔ/. οί μετημφιεσμένοι 
συνηθροίζοντο γενικώς έπί τής όδοϋ ‘Αγίου 
‘Αντωνίου. ’Εκεί λοιπόν τήν τρίτην τής τυρι-
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νής, τήν τελευταίαν τής άπόκρεω έν δικαστή 
ρίω συνεδρίαζον. Έκεϊ προσήοχοντο οί καλ- 
λωπισταί μέ τάς 2ελιμήνας των (1), ινα 
άναμιχθώσιν έν τώ εΰθύμω πλήθει τών με- 
τημφιεσμένων, τών φιλοποτών τών πραα- 
στείων, τών περιέργων, τών εμπόρων, τών 
βιολιστών, τών φωτιγγιστών καί τών τυμ
πανιστών.

‘Η μέν σχολή τής Τατρικής ήτο πρόσω 
ποποιημένη υπό τών Διαφουαρής (2) μέ 
τήν διδασκαλικήν των στολήν, τό δέ Δικα- 
στήριον ύπό τών Περέν-Δανδέν, συρόντων 
φακέλλους δικογράφων περί τήν όσφύν των 
δεδεμένους. ‘Η Μυθολογία καί ή ‘Ιστορία 
ύπό θεών καί ημιθέων, ήρώων τής μυθολο
γίας, ποιμένων τής Θεσσαλίας, κλπ.

‘Ο Λωρέ έν τή Πολιτική Μούστ) τοϋ 
1 6 5 5  ζωγραφεϊ τούς τής άπόκρεω τού έ 
τους εκείνου μετημφιεσμένους ουτω"

Mardi, multitude de masques,
Qui ridicules, qui fantasques,
Qui portant sur eux maint trésor,
Qui vêtus de riche écarlate,
Qui de canevas, qui de natte,
Qui de cuir, qui de velours ras,
Qui d’ habits blancs, qui d’ habits gras, 
Jusqu’ au nombre de quatre mille, 
Etant sortis de la ville.
Les uns ressemblaient des chinois,
Des Margajats, des Albanois,
Des amazones, des bergères,
Des paysannes, des harengères,
Des cleres, des sergents, des bandets, 
Des gorgones, des farfades,
Des vieilles, des saintes-n’y-touches, 
Des Jean-Douceti, des Scaramouches, 
Des gens à cheval dos à dos,
Des Scarambobillardos,
Et ce qui causait des extases,

(1) ’Επιθετικώς λέγεται έπί γυναικών, α'ίτι- 
νες έπιθυμοΰσι νά άγαπώνται καί νά θαυμά- 
ζωνται.

(2) ‘Ο Κ. Διαφουαρής ιατρός, καί 6 Θω
μάς Διαφουαρής, υιός τοΰ κυρίου Διαφουαρής. 
Πρόσωπα έν τή κωμωδίφ τοΰ Μολιέρου «ο 
κατά φαντασίαν άσθενής»" έν γένει δέ ή λέξις 
σημαίνει ιατρόν σχολαστικόν καί μηδέν είδότα, 
δν ημείς Τσαρλατάνον κοινώς καλοΰμεν.

Des carrossés couvertes de gazes,
Après qui couraient des enfants,
Et des chariots triomphants,
Tout remplis de tendres fillettes, etc. »

«Τήν τρίτην ήσαν πολλοί μετημφιεσμέ- 
rvw, ων τινές μέν γελοίοι, τινές δ ’ άλλόκο- 
»τοι, άλλοι μέν πολύχρυσοι, άλλοι δέ 
»πλούσιοι ύσγινοβαφή υφάσματα έ-ιδεδυμέ- 
»νοι, καννάβιδας, ψιάθους, δοράς, βελούδα 
»λεία, ίμάτια λευκά, ρυπαρά" σύμποσού- 
»μενοι δ’εις τετρακισχιλίους έξήλθον τής 
»πόλεως. Τινές άπεμιμοϋντο Κινέζους, Μαρ- 
»γιανούς, Αλβανούς, τινές αμαζόνας, βο- 
»σκούς, χωρικάς, θρισσοπώλας, κληρικούς, 
»κλητήρας, όνους, γοργόνας, δαιμόνια, γοα- 
»ΐδια, γυναίκας προσποιουμένας τόν άγιον 
»Όνούφριον, jean - Doucets (1), Σκαρα- 
»μούς (2), ανθρώπους εφίππους άντινώτους, 
»Σκαραμβοβίλλάρδους, καί όπερ έςέπληττε, 
»οχήματα μέ μεταξωτά υφάσματα κε- 
»καλυμμένα, παρακολουθούμενα δ ύπό τρε- 
»χόντων παιδίων, άρματα θριαμβευτικά 
»πλήρη άβρών κορασίων, κλπ.

Οί βαλλισμοί (3) Λουδοβίδου τού ΙΔ’ . 
κατ’ ούδέν ήλαττούντο τών ιδιοτροπιών τής 
άπόκρεω. Ούτως ό μέν Δαίμων τής μουσι
κής είχε κιθάραν μέν άντί κεκρυφάλου, αυ
λούς δ’ άντί περιμηρίων" ό Κύβος έφόρει 
άσσους καί τρίχαρτα (4)’ ό θεός τών κή
πων λάχανα" οί Άνεμοι εκράτουν φυσητή” 
ρας καί ριπίδας. ‘Ο Κόσμος ην κεκαλυμμέ- 
νος μέ ένδυμα κεχρωματισμένον ώς ό γεω
γραφικός χάρτης, έχον έν τφ  κέντρω τήν 
λέξιν Γαλλία, κατωτέρω 'Ισπανία-, έπί 
τής χειρίδος Α γγλία , παρά τήν μίαν πε
ρικνημίδα Ιταλία , έπί τών ώμων πόλοι, 
έν τώ μέσω τής ράχεως νότιαι γα ϊα ι ά 
γνωστοι καί κατωτέρω Νήσοι υπήνεμοι.

(1) Λέγεται έπί άνθρώπων ήδυλόγων.
(2) Ίδέ «le bourgeois gentil homme» τοΰ Μο

λιέρου έν τή πέμπτη πράξει. Έν γένει δέ ση
μαίνει άνθρωπον κομπαστήν καί άνανδρον.

(3) Τό γαλλικόν le s  b a 11 e t s, |κ τοΰ ελ
ληνικού β α λ λ ι σ μ ό ς ,  έξ οδ κατά λεξικόν 
Γαζή οί ’Ιταλοί ¿σχημάτισαν τό b a i l a r e  
καί οί Γερμανοί τό ba l l .

(4) B r e l a n ,  χαρτοπαίγιόν τι διά τριών 
χαρτιών.
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01 βαλλισμοί ουτοι άναμιμνήσκουσι σάς 
μυθικά; μεταμφιέσεις των άγγΛιχών προ
σωπείων, είδος παιγνίων δηλαδή καί δρα
ματικών υποθέσεων, μεγάλως κατά τον ις·’. 
αιώνα ύπό τών βασιλέων καί τών βασιλισ
σών ευνοούμενων.

‘Η έπανάστασις του 89 άπεδοκίμασε 
τά προσωπεία καί τάς τής άπόκρεω εορ - 
σάς. Προσπαθήσατε λοιπόν νά αναχαιτί
σατε τήν φοράν ταύτεν τ ις  ανθρώπινες 
μωρίας!

’Από του 17 9 9  οί Γάλλοι έπανέκτησαν 
τά προσωπεία καί ενεκα του τές άποιλείας 
φόβου διετήρησαν αύτά διαρκώς έπί τού 
προσώπου.

*Η Γαλλία εσχε πρός ωφέλειαν τες τό 
μονοπώλιον τες κατασκευές του προσω
πείου, έξ ’Ιταλίας τό γένος ελκοντος. Χρο 
νολογείται δ’ ή πρώτε κατασκευέ άπό τού 
17 9 9 .

‘ϊπάρχουσι δύο εϊδε προσωπείων, έκ 
χάρτου (ναστόχαρτου) δηλαδή καί έκ κη
ρού* μεταχειρίζονται δ’ ώς πρώτεν βάσιν 
διά τά δεύτερα ύφασμα λινόν. 'Αλλά πρό 
τινων ετών κατεσκεύασαν καί έκ μεταλλι
κού πλέγματος. Τά κέρινα προσωπεία διαι
ρούνται εις Παρισινά, άτινα είσίν έλαφρά 
και διαφανή καί είς Ένετικά, πολύ τών 
πρώτων βαρύτερα. ,

Τεχνέτες τις τών Παρισίων έφεϋρε τά 
λινά προσωπεία, θαυμαστές έλαφρότετος 
καί διαφανείας.

Πρίν ή περάνωμεν τέν μονογραφίαν ταύ- 
τεν τού προσωπείου, δεν θέλομεν λεσμονέ 
σει νά άναφέρωμεν τόν άνθρωπον υπό τό 
σιάηρονν προσωπεϊον, τόν έν τέ φυλακή 
πνιγέντα, ύπό τό προσωπεϊον δέ καί ζήσαν- 
τα καί τελευτέσαντα.

(Έκ τού Γαλλικού).
Ν. Α. ΛΕΒΙΛΗΣ.

[τετας, άν δέν έμεν βέβαιος, ότι τά  πρό
σωπα περί ών έδε θά είπω δέν δύνανται νά 
μέ διακόψωσι, διότι τοίς ύπέμνησ* θλιβεράς 
έντυπώσεις.

Κέος τις λόρδος με προσεκάλεσεν ϊνα 
διέλθω μετ’ αύτού τό θέρος εις τό Somer- 
setcbire* μετ’ έμού δέ καί τινας νέους ά- 
ξιωματικούς, διακρινομένους έπί ευφυΐα και 
καλή άγωγή, ώς μέλλων ό νέος φίλος μου 
νά μετέλθρ τό στρατιωτικόν στάδιον.

‘Η θέρα τών πτενών καί τών ιχθύων 
καί αί ίππελασίαι κατενάλισκον τό πλεί- 
στον μέρος τές έμέρας, ένώ τό έπίλοιπον 
κατεστρέφομεν δειπνούντες καί πίνοντες ά- 
ζιόλογον οίνον" τέν δέ νύκτα έν χοροϊς καί 
άσμασι διεσκεδάζομεν, καθιστώντες ούτω 
τέν διαμονήν μας λίαν εύάρεστον.

Επί δεκαπέντε έμέρας έξηκολουθούμεν 
νά ζώμεν τέν άφρόντιδα ταύτεν ζωέν, άλλ’ 
ό κόρος έπελθών διέκοψε τάς εύθύμους δια
σκεδάσεις μας. Καί λοιπόν έναγκάσθεμεν 
νά τραπώμεν πρός άλλου είδους διασκεδά
σεις. Συσκέψεως γενομένες περί τούτου, ά- 
πεφασίσθε νά δώσωμεν χορόν κατά τάς έ-
περχομένας έορτάς είς τέν πόλιν Τ...........
έτις άπείχεν ολίγα μίλια ημών. ‘Η εϊδεσις 
τού προσεχούς χορού διεδόθε κατά τέν μι- 
κράν έκείνεν πόλιν καί πλεθύς έκ τών πέ- 
ριξ εύγενών συνε'ρχετο ϊνα παρευρεθή. Φω- 
ναί χαράς έκούοντο πανταχόθεν καί έκα
στος κάτοικος εσπευδεν, ϊνα λάβρ μέρος εις 
τέν διασκέδασιν ταύτεν. Αί μετέρες ίσως 
έμόρφαζον ολίγον, άλλ’ αί θυγατέρες ; Πε- 
ριέμενον νά χαιρετεθώσι ποτέ άλλοτε ύπό 
εύγενεστέρων κυρίων; ν’ άκούσωσι ρωμαντι- 
κωτέρας έκφράσεις ; θά -ρσθάνοντο άλλοτε 
πλέον τό στέθός των νά πάλλρ σφοδρό
τερου ;

Μεταξύ τών χορευτριών διεκρίνετο μία 
ύπέρ τάς άλλας κατά τέν ώραιότετα 
καί μετριότετα, προσεπικαλουμένε ρόδον 
τοΰ Hareldonn. Ταύτεν πάντες έθαύμα- 
ζον καί χάριν ταύτες πάντες έριζον. Ίσως 
φανώ περιττολόγος, άν θελήσω νά τέν έκ- 
θειάσω, άλλά δέν δύναμαι, εί μέ έν συνά
ψει νά εκθέσω τά θέλγητρα σπανίας καλ
λονές. ‘Η έπιδερμίς τες είχε τό χρώμα

το n m  τ ο γ  b a r e l d o i .
V ; . »w
’É x  *á¡$· το ν  ία τρ ο ΰ  H a r is s o n .

< » —  ,r~. — -a.- - kv~i—
Δέν θά ¿διεγούμεν τοιαύτεν τραγικέν τού ρόδου" οί όφθαλμοί τες ?σαν oúpáviot,
ΐνέν, ούδέ θά είκόνιζον τοιαύτας μερικό- διότι έμπεριείχον έκφραστικότετα καί εύ- y- t ■
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γλωτίαν λίαν έπαγωγόν. Είχε μέτωπον 
γαλένιον καί ώραίον, κόμην καστανέν, έτις 
άμελώς επιπτεν έπί τών ώμων της καί έν 
γένει πρόσωπον χάριεν, εύγενές καί γλυκύ, 
τό όποιον είχε τό προτέρημα μετά τής με- 
γαλειτέρας ταχύτετος διά σιωπηλής εύ- 
γλωτίας ν’ άρπάζ-ρ τά αισθήματα.

Ζητώ συγγνώμην, διότι ένδιέτριψα είς 
τοιαύτας μερικότητας, άλλ’ ήναγκάσθην νά 
εϊπω ολίγα περί τοιαύτης ώραιότητος, έτις 
δυστυχώς έγένετο αιτία άπαισίου συμ
βάντος.

'Εκτός τού φίλου μου λόρδου*** όλοι οί 
λοιποί νέοι τέν περιεστοίχουν καί προσεπά- 
θουν διά τών θερμοτέρων περιποιήσεων νά 
έλκύσωσι τέν συμπάθειάν της. Μεταξύ Ο
μως τούτων είς λοχαγός άρκετά ευειδές 
καί εύγενές, έφαίνετο ότι κατείχε τέν πρώ- 
την θέσιν έν τή καρδία τής Μαρίας. Μετά 
δέ τούτον εί; νέος, έπίσης ευειδές, άλλ’ εύ- 
γενεστέρας οίκογενείας. ιΗ Μαρία πρός άμ- 
φοτέρους έμειδία" άλλά τά μειδιάματα έ- 
κεϊνα αντί χαράς, ότέ μίσους, ότέ έκδική- 
σεως συναισθήματα έξήγειρον έναλλάξ έν 
τή καρδία τού ένός έ τού άλλου.

{0  λοχαγός έκράτει τέν χεϊρα τές Μα
ρίας καί ήτοιμάζετο νά χορεύανι μετ’ αυτές 
τόν πρώτον άντίχορον, δν αυτή τώ ύπε- 
σχέθη, δτε 6 αντίζηλος,βστις έκαλείτο Τρε- 
βώρ, πλεσιάσας τόν έκράτησεν είπών.

—  Αοχαγέ, ό άντίχορος ούτος άνήκει 
είς έμέ" καί στραφείς μέ αρκετήν χάριν 
πρός τέν Μαρίαν"

—  Επικαλούμαι ύμάς, Κυρία μου, 
είπεν.

—  ιΗ δυστυχές Μαρία έρυθριάσασα, νο 
μίζω, είπεν, ότι προηγουμένως είχον ύπο- 
σχεθέ είς τόν κύριον Τρεβώρ, άλλ’ άν μοί 
ήτο δυνατόν θά έχόρευον καί μετά τών
δ ύ ο ................. Αοχαγέ, πιστεύω, ότι δέν
θά δυσαρεστεθήτε ώς έκ τούτου έναντίον 
μου.

Καί μέ γλυκύ μειδίαμα προσεπάθει νά 
τόν καθησυχάσνι. Πλέν ή στάσις τού λο
χαγού παν άλλο έδείκνυεν έ ησυχίαν.

Ά φ’ ού ερριψεν όργίλους οφθαλμούς έπί 
τού άντιπάλου του, έξέλθε μέ βραδέα βή
ματα τής αιθούσης. Άπαισία προαίσθεσις 
μοί έπέλθεν άμέσως.

{0  Τρεβώρ, ένώ άφ’ ένός έχόρευε 'έήν Μα
ρίαν, έζήτει άφ’ ετέρου δι’ έπιμόνων βλεμ
μάτων ν’ άπαντήσ-ρ που τόν λοχαγόν, διότι 
τό πλήρες μίσους βλέμμα έκείνο τού λο
χαγού δέν τώ είχεν έκφύγει.

Μετά παρέλευσιν δέκα έμερών ό λόρδο; 
Η*** εδιδε μεγαλοπρεπές γεύμα, είς δ ή- 
σαν παρόντες οί πλείστοι τών παρευρεθέν- 
των είς τόν χορόν. Μεταξύ τούτων ήδύνα- 
τό τις νά εδγι τόν Τρεβώρ καί τόν λοχα
γόν. Έπέστησα τήν προσοχήν μου καί έπί 
τών δύο, διότι είσέτι ή οδυνηρά έκείνη 
προαίσθησις μ’ έβασάνιζεν.

‘Ο λοχαγός έστηρίζετο άμελώς έπί τίνος 
παραθύρου, όταν είσήλθεν ό νέος Τρεβώρ. 
Τόν είδεν, ώχρίασε καί άκουσίως άπεμα- 
κρύνθη, άλλά τό βλέμμα του ητο έρριμένον 
έπί τής θύρας δι ής είσήλθεν ό άντίπαλός 
του. ’Αντήλλαξαν χαιρετισμόν ψυχφόν μέν, 
άλλά καί μετά τίνος εύγενείας. Έκαθήσα- 
μεν είκοσι πέριξ τής τραπέζες’ τροφαί ά
φθονοι καί έκλεκτοί οίνοι έκόσμουν αυτήν. 
‘Ο λοχαγός καί δ Τρεβώρ έκάθηντο είς ι 
κανήν άπόστασιν άπ’ άλλήλων, άλλά μέ 
τόσην άπάθειαν, ώστε ήπατήθην νομίσας, 
ότι έλησμονήθη παρ’ αύτών ή προτέρα διέ- 
νεξις. Κατά τήν όγδόην παρετέθησαν τά  
διάφορα γλυκύσματα, τά όποια συνώδευον 
οίνοι τές Μαδέρας, τοΰ Πόρτου καί αξιόλο
γος Καμπανίτης. Έγένετο λόγος περί τού 
προηγηθέντος χορού καί μετά τινας προ
πόσεις, ότε έρχιζον οί άτμοί τού οίνου νά 
προσβάλλωσι τών νέων τάς κεφαλάς, ό 
λόρδος Η*** ήγέρθη καί ύψώνων τό ποτή- 
ριόν του πλήρες καμπανίτου.

—  Φίλοι μου, είπε" σπείσατε οίνον 
καί πληρώσατε έκ νέου τό κύπελόν σας. 
Θά κάμω πρόποσή, έτις πιστεύω θά εύχα- 
ριστήσή όλους" άς πίωμεν είς υγείαν τής 
ώραίας Μαρίας, τοΰ ρόδου του Η αΐάάοηη.

Φωναί χαράς συμμιχθείσαι μέ τόν κρό
τον τών ποτηρίων άνταπήντησαν είς τέν 
πρόποσιν τού λόρδου Η***.

Παρατήρησις ιδία μ’ έπεισεν, ότι ή χειρ 
τού λοχαγού έτρεμεν, δτε έκτύπα τό πο- 
τήριον.

—  Καί τίς θ’ άπαντήσ* είς τέν πρό- 
ποσιν ταύτην ; τίς θ’ άνταποδώσή τάς ευ
χαριστήσεις τη ς ; ήρώτησέ τις έκ τών νέων.



—  Βεβαιότατα ό εύνοοούμενός τν»ς κύ- 
ftot Τρεβώρ, προσέθεσεν άλλος.

—  ’Εμπρός λοιπόν, Τρεβώρ, μη άμφι- 
βάλλης. Σύ ήσο ό ευτυχής κύριος εκεί
νης τής εσπέρας. Τίς ήδυνήθη έξ ήμών νά 
χορεύση, ή τουλάχιστον όλίγας λέξεις ν άρ· 
πάσνι έκ τού στόματός της ·,

‘Ο Τρεβώρ έρριψε πέριξ βλέμμα εϋαρε- 
σκείας καί θριάμβου. Ήτοιμάσθη δέ νά 
έγερθή, ότε έτερος έφώνησε"

—  'Οχι, όχι! δεν ήτο ό Τρεβώρ ό 
ευνοούμενος" στοιχηματίζω δέκα πρός 8ν, ότι 
ητο ό λοχαγός.

Τους λόγους τούτους διεδέχθησαν διά
φοροι φιλονεικίαι, δ ι’ ών προσεπάθουν όλοι 
νά όρίσωσι τόν επίτιμον εϋνοούμενον.

—  “Ας μοί συγχωρηθή, άνέκραξεν ό 
βαρώνος τής Κορνουάλης, νά σάς είπω, ότι 
ή καρδία τής νέας Μαρίας δέν άπεφάσισεν 
είσέτι. “Ας ρίψωμεν £ν δεκάλεπτον καί θά 
εύρωμεν τόν ευτυχή αύτόν. Λοιπόν θυρεός 
ή γράμματα ;

Μετά την τολμηράν ταύτην πρότασιν, 
έπανελήφθη καί πάλεν ό αυτός θόρυβος. 
Διάφορος όμως τής των λοιπών πάλη συνέ 
βαινεν εις την καρδίαν των δύο αντιπά
λων. Καί ό μέν λοχαγός είχεν ώχριάσει. 
καί έκράτεε μέ σπασμωδικήν δύναμιν τό 
ποτήριον, ενώ ό Τρεβώρ υπό έπίπλαστον 
αφέλειαν ύπέκρυπτε τό πάθος του.

Έθαύμαζον πράγματι, πώς ήτο δυνατόν 
μία γυνή νά φέρνι εις τοιαύτην θέσιν τόσον 
καλούς νέους, άλλ’ όταν έσκέφθην, ότι αύτό 
τό έλάχιστον, όπερ καλείται Hpuc, δύναται 
νά έξεγείρνι τήν φιλοτιμίαν, την υπερηφά
νειαν, τήν ζήλειαν, άμα θέσνι ριζικά; βάσεις, 
έλεείνολόγησα τούς ΰποχωροϋντας εις τοι- 
αΰτα πάθη.

—  ‘Ο λοχαγός, εϊπον, εις τόν γείτονά 
μου, θά σάς παράσχνι τιμήν, ήν ήδη άλλοι 
διαφιλονεικοΰν. Τούτο εικάζω, άφ’ οτου ει- 
δον τήν εύχαρίστησιν ήν έδείκνυεν, οταντόν| 
¿χαιρετήσατε!).

—  Καλώς, μοί άπεκρίθη, υποθέσατε, 
άλλά μήπως ό Τρεβώρ δέν έχει τήν άξίω- 
σιν νά ήνε φίλο; σας.

‘Η ψυχρότης τών αντιπάλων κατέστησε 
σπουδαιοτέρους τούς πρό ολίγον άστειευο- 
μένους καί τάς φωνάς διεδέχθη άκρα σιωπή.
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| —  Κύριοι, είπε τέλος 6 Τρεβώρ, μοί
'φαίνεται ότι αρκετά έφλυαρήσαμεν περί 
πράγματος, τό όποιον δέν άξίζει τόν κό
πον" άλλ’ επειδή ή έρις μας, μολονότι παι
δική, μένει είσέτι άναποφάσιστος, όφείλω 
νά διαβεβαιώσω πάντας υμάς, χωρίς νά 
φανή εις τινα ή διαβεβαίωσίς μου αύτη γε
λοία, ότι ή ωραία τού ΙΙατεΙάοηη άνήκει 
εις εμέ άποκλειστικώς. "Εχω διδόμενα νά 
τό πιστεύσω. Δέν πιστεύω δέ ό εϋγενής αν
τεραστής μου νά έχη άξιώσεις, μολονότι 
διακρίνω εις αύτόν οφθαλμόν ζωηρόν, εύγε- 
νεϊς τρόπους καί έν γένει παν ο,τι δύναται 
ν’ άρέσνι εις τάς ωραίας.

—  Τρεβώρ, άνέκραξεν ό λοχαγός πλή
ρης όργής, δέν ανέχομαι ούδεμίαν προσβο
λήν !

—  Προσβολήν ! Εΐμαι πεπεισμένος, ότι 
δέν επιθυμείτε νά συγχυσθώμεν ένεκα τού
του, άλλά δέν νομίζω νά είπον λέξιν τινά 
προσβλητικήν δι’ ύμάς. 'Εκείνης δέ, περί ής 
λέγομεν ήδη, επαναλαμβάνω καί πάλιν, 
ότι είμαι έγώ μόνος ό ευνοούμενος" λοιπόν, 
κύριοί μου, προσέθεσεν εγειρόμενος, δεχθήτε 
έκ μέρους μου τάς εύχαριστήσας της.

Τούτο είπών έκάθησεν, άλλ’ ή ψυχρότης 
του ήτο τόσον εϋγενής, ώστε έπείσθην πρός 
στιγμήν, ότι ό λοχαγός έπραΰνθη. ‘Αλλ’ ή- 
πατήθην.

—  Τρεβώρ, άνέκραξεν οΰτος, άπατά- 
σθε, μά τήν πίστινμου, άπατάσθε. 'Αγνοείτε 
'ίσως τ ί συνέβη μεταξύ έμού καί εκείνης. 
Εις τήν τιμήν μου σάς λέγω, ότι ή κόρη 
μ’ έβεβαίωσεν, ότι μετά μεγίστη; εύχαρι- 
στήσεως θ' άπέσυρε τόν λόγον, 8ν σάς ε- 
δωκεν.

—  Σάς ήπάτησε, σάς ήπάτησε, φίλ- 
τατε λοχαγέ, τήν είδον έγώ τήν έπομένην 
ημέραν καί μοί ε ίπ ε ............

—  Τήν έπομένην ημέραν ! . . . καί την 
είδατε λοιπόν. Τίνος ένεκα παρακαλώ ·,

—  Δέν έσυνείθισα ποτέ νά δίδω λόγον 
τών πράξεων μου, άλλ άφού τό θέλετε, 
σάς ειδοποιώ ότι έκτοτε καθ’ εσπέραν τήν 
βλέπω, ‘ίκανοποιήθητε ;
| ’Αλλ’ ή επισφαλής φωνή του προέδιδε 
τάς ένεργείας τού καμπανίτου.

—  Τρεβώρ, άπεκρίθη ό λοχαγός, άν 
ήνε αληθές αύτό τό όποιον λέγετε, είνε ά-
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ληθέστερον αύτό, όπερ θά σάς είπω έγώ, 
δέν είσθε τίμιος άνθρωπος. "Αν σείς θέλετε 
νά καταστρέφητε άθώου πλάσματος ύπόλη- 
ψιν, έγώ δέν διστάζω νά σάς είπω, ότι εί· 
σθε άτιμος.

Μετά μικράν σιωπήν.
— Σύ είσαι άτιμος, άπεκρίθη μεθ' ύ- 

περηφάνου ύφους ό Τρεβώρ, σύ όστις βα- 
ναύσως υβρίζεις.

Καί προχωρών πρός τόν λοχαγόν μέ 
βραδύ βήμα. ·

—  Έγώ άτιμος ; έπανέλαβε,
—  Καί, σύ, άπεκρίθη ό λοχαγός.
—  Ηξεύρει; ποίαν συγγνώμην οφείλεις

νά μοΰ ζητήσνις ;
—  Συγγνώμην! . .  . . ποτέ δέν έκαμα

τούτο . . . .
—  “Αν σύ δέν ¿ζήτησες ποτέ, έγώ ό

μως δέν έδωκα ποτέ, άνέκραξεν 6 Τρεβώρ! 
μέ φωνήν όργίλην, ρίπτων κατά τού λοχα
γού τό ποτήριόν του.

Τούτο ήκολούθησε σύγχυσις καί φωναί 
τών συνεστιωμένων. Μόνον οί δύω άντίπα- 
λοι ΐσταντο άπαθεϊς.

‘Ο Τρεβώρ έχων εσταυρωμένα; τάς χεί- 
ρας έπί τού στήθους, ίστατο σιωπηλός, έν 
φ  ό λοχαγός σπογγίζων τάς έκ τού οίνου 
κηλίδας ¿πλησίαζε τόν λόρδον Η***

—  Μυλόρδ, πολύκροτα έχετε βέβαια, διά 
νά τελειώσωμεν άμέσως τήν έριδα ταύτην. 
ιΟ λογαγός Υ*** θά χρησιμεύσϊΐ ώς μάρ- 
τυς μου.

—  ’ Ω φίλε μου! άπήντησεν δ λόρδος 
Η****. Δέ»· άξίζει, νομίζω, τόν κόπον νά 
μονομαχήσητε διά τόσον μικρόν πράγμα. 
“Αλλως τε δέν επιθυμώ ή οικία μου νά με- 
ταβληθ^ί εις σφαγεϊον. 1

—  Μυλόρδ, κάλλιον παντός άλλου δύ- 
νασθε νά έννοήσητε, άν ήνε δυνατόν νά γείνφ 
τούτο, όπερ λέγετε. Λοχαγέ V***, κάμε 
μου τήν χάριν νά πάρνις τά πολύκροτα τά ό
ποια εύρίσκονται εις τήν σάκκοθήκην τού κυ
ρίου.

“Επειτα στραφείς προσέθεσεν :
—  Άλλά νομίζω καλλίτερον νά τά πά- 

ρωμεν μόνοι.
—  Άμέσως τά πολύκροτα, άνέκραξαν 

πολλοί νέοι, εις ών τόν έγκέφαλον έπενήργει 
μάλλον δ οίνος ή τό λογικόν.
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—  Κατηραμένος εκείνος οστις ήτο. ή αί
τια τής έριδος ταύτης, είπεν ό λόρδος Η***.

—  Φίλτατε Τρεβώρ, σάς παρακαλώ ν’ 
άποσυρθήτε,ΐνα μή εϊπωοιν,ότι προσεκάλεσα 
φίλους διά νά ϊδω τό αίμά των χυνόμενον.

—  “Ω ! είνε αδύνατον, άπήντησεν ό Τρε
βώρ. Τό ζήτημα πρέπει νά τελειώσν) καί 
μάλιστα έδώ. ‘Ο κύριος Ρ**”1 θά είνε μάρ- 
τυς μου. Παρακαλώ τόν φίλτατον βαρώνον 
νά συνεννοηθή μετά τού λοχαγού Υ** .

Έκ τών παρόντων τις ¿πλησίασε τόν 
Τρεβώρ καί τώ είπεν, ότι δ λοχαγός ήτο 
λίαν έπιδέξιος περί τήν βολήν καί ότι ήδύ- 
νατο νά εύρφ σελίνιον πέραν τών είκοσι βη
μάτων.

—  Τόσω τό καλλίτερον, άπήντησε χω
ρίς νά ταραχθή" πρέπει νά ύπογράψω τήν 
διαθήκην μου, διότι είμαι μύωψ.

—  Λοχαγέ ! τώ "είπε" μοί είπον, ότι 
¿κείνος 8ν θά σκοπεύσητε μένει νεκρός.

—  “Ε ! καί λοιπόν ;
—  Ήξεύρετε, οτι είμαι μύωψ καί ήτ· 

τον δεξιός εις τά όπλα. Έδώ όλοι έμειναν 
έκθαμβοι.

—  Νά ΐδής, μοϋ είπεν δ γείτων μου, 
ότι ό Τρεβώρ θά ζητήσνι συγγνώμην.

{0  λοχαγός τόν παρετήρει μέ βλέμμα 
ειρωνικόν.
I —  Λοιπόν! ·' . . κύριε . . .

—  Λοιπόν δέν είναι δίκαιον νά μονομα- 
χήσωμεν μέ άνισα όπλα. Νομίζετε, φίλτα- 
τέ μοι λοχαγέ, ότι θά δεχθώ ποτέ νά χαι
ρετήσω τήν σφαίραν σας άνευ έλπίδος άν- 
ταποδόσεως ·, Επειδή σείς μέ προκαλείτε 
πρώτος καί κατά συνέπειαν εις έμέ έναπό- 
^κειται νά έκλέξω τό δπλον, θέλω νά πο- 
λεμήσωμεν στήθος πρός στήθος, ό εί; άπέ- 
ναντι τού άλλου. Οϋτω θά τελειώσωμεν ά
μέσως τήν έργασίαν μας.

Πανταχόθεν ήκούσθησαν άποδοκιμασίαι. 
Τινές έφυγον, άλλοι δέ άνθίσταντο εις τήν 
φρικτήν αύτήν πρότασιν. ‘Ο λοχαγός ίστατο 
σιωπηλός καί περιέμενε τήν άπόφασιν τών 
φίλων του.

—- Τώρα θά ίδωμεν τίς τών δύο μας 
είναι άτιμος, είπεν ,ό Τρεβώρ μέ ειρωνικόν 
τόνον.

—  θά τό μάθνις έντός όλίγου, άπεκρίθη 
δ λοχαγός* θέλομεν τήν πρότασιν σου, μο-
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λονότι άποτρόπαιον καί άτιμον. Έπί σοϋ 
μόνον θά πέση ή κατάρα των οικογε
νειών μας.

— ϊά  πολύκροτα είνε έτοιμα ; ήρώτησεν 
ό Τρεβώρ, χωρίς νά δώση προσοχήν εις τούς 
λόγους τού λοχαγού.

Τώ άπεκρίθησαν, ότι οί μάρτυρες έξήλ- 
θον, ίνα προετοιμάσωσιν αΰτά.

Απεφασίσθη νά γίντι ή μονομαχία εις τι 
μέρος άπόκεντρον, όπως άποφύγωσι τά 
βλέμματα των υπηρετών.

Εις μάτην οί φίλοι προσεπάθουν νά πεί· 
σωσι τούς αντιπάλους περί τής βαρβάρου 
άποφάσεώς των. Τινές τούτων άνεχώρησαν 
έφιπποι, ϊνα εΐδοποιήσωσι τάς δημοσίους 
άρχάς. ‘θ  λόρδος Η*** ειδοποίησε τούς 
μάρτυρας περί τής ευθύνης,ήν άναλαμβάνου- 
σιν έκ τής τοιαύτης μονομαχίας. Ουτοι κατ’ 
άρχάς έρριψαν τά πολύκροτα, άλλ’ έπί τέ
λους άπεφάσισαν νά τά πληρώσωσι μέ μόνην 
πυρίτιδα, όπως ακολούθως τούς πραυνωσιν.

—  Έχειε τά αναγκαία διά παν ενδε
χόμενον ; ήρώτησέ τις.

—  Δέν είναι ανάγκη, άπήντησεν ό Τρε
βώρ,διότι πιστεύω, ότι τά πολύκροτα θά έρ- 
γασθώσι καλώς.

Εις τών υπηρετών πάραυτα έτρεξεν έφιπ
πος, ίνα φέρη χειρουργόν.

Μοί φαίνεται άκόμη, ότι βλέπω τάς ώ- 
χράς καί σοβαράς έκείνας φυσιογνωμίας πέ- 
ριξ τής τραπέζης.Τά πολύκροτα έδόθησανείς 
τούς αντιπάλους, οϊτινες έσφιγξαν μετά θερ- 
μότητος τάς χείρας τών φίλων των. Έγώ 
δέν ήδυνάμην νά κρατήσω τά δάκρυα. ‘Η 
αποφασιστική φυσιογνωμία των ψυχρά καί 
απαθής ώς ό θάνατος, 8ν έντός ολίγου θά 
συνήντων, τοϊς έδιδεν όψιν φοβεράν, άπο- 
τρόπαιον.

—  Τίς θά δώσνι τό σημεϊον ; ήρώτησεν 
ύψηλοφώνως ό λοχαγός. Όστις πρώτος πυ
ροβολήσει είναι δολοφόνος.

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν εφθασε καί ό 
χειροϋργος, όστις κατά τήν κοινήν άπόφασιν 
ώφειλε νά δώσνι τό σημεϊον.

‘θ  χειροϋργος με φωνήν τρέμουσαν έφώ- 
νησεν.

—  ‘Υψώσατε τήν σφύραν.»
‘Ο σωλήν τών όπλων ήγγισε τά στήθη 

τών αντιπάλων.

—  Όταν είπω τρία, θά δώσητε πΰρί—
"Εν δύο . . . . .  τρία.

Ήκούσθη μόνον κρότος. ’Ακουσίως οί αν
τίπαλοι ύπεχώρησαν, οί δέ φίλοι των έτρε- 
ξαν πρός αυτούς.

—  Τί είνε αύτό; ανέκραξαν άμφότε- 
ροι. Τίς θέλει νά παίζνι μαζύ μας ;

—  Τά πολύκροτα είχον μόνον πυρίτιδα, 
άνέκραξε πλήρης όργής ό Τρεβώρ.

Μάτην τοϊς παρέστησαν, ότι ή δοκιμα- 
σθεϊσα τόλμη των ικανοποιεί άμφοτέρους.
‘Η δοκιμασία αυτη έσχεν εναντίον άποτέ- 
λεσμα, διότι έδιπλασίασε τήν οργήν των.

—  Είνε αδύνατον, άνέκραξεν ό Τρεβώρ 
καί οί όδόντες του έτριζαν ύπό τής λύσσης.

—  ΐδού δύω σπάθας είπεν ό λοχα
γός. Τάς ελαβον οί μάρτυρες καί άφ ού τάς 
έμέτρησαν, έδωσαν εις έκαστον μίαν. Πλή
ρης άγριας χαράς έλαβε τήν ίδικήν του ό 
Τρεβώρ. *

—  Τώρα δέν άπατώμαι πλέον. Φυ
λάξου!

‘Η έπιθυμία τής έκδικήσεως καί ή δίψα 
τού αίματος ήσαν έζωγραφημέναι έπί τού 
προσώπου των. ·

‘Ημείς παριστάμεθα φρικιώντες, τρέμον- 
τες καί ώχριώντες εις πάσαν στροφήν τής 
σπάθης. ‘Η ταχύτης τών κινήσεων καί ή ευ- 
θύτης τών προσβολών μάς έφερεν εις τήν 
οίκτράν θέσιν νά περιμένωμεν τό θύμα.

Έπεσεν δ εις τών δύω, τό σώμα του 
είχε διαπερασθή άπδ τού ένδς μέχρι τού έ- 
τέρου άκρου. *Ητον ό λοχαγός. Έθεσε τήν 
χεϊρα έπί τής πληγής, ήθέλησε -νμ όμιλήσ^, 
άλλ’ εις μάτην. ΤΗτον ή ύστάτη του πνοή.

—  Θεέ μου! άνέκραξεν δ Τρεβώρ, πί- 
πτων πλησίον τού πτώματος, δέν ήτο λοι
πόν ονειρον ;

Ή φωνή του ήτο ζηρά' ωχρότερος τού 
πτώματος, έφαίνετο ώς αγωνιών.

Ό Τρεβώρ άφήκε τήν ’Αγγλίαν. Δέν ένυμ- 
φεύθη ποτέ, ούδ’ έπανεϊδε πλέον τήν Μα
ρίαν.

οδτςςεγς.
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Ο ΕΞ ΛΝΘΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΣ.

—  Εινε ανωφελές, μήτέρ μου, θέλω νά 
παρευρεθώ εις τόν χορόν τής κυρίας Ρ*** 
καί αΰριον άς άποθάνω. Ήξεύρεις, θέλω νά 
ήμαι, διότι θά φνε καί ό λοχαγός Ν’ ** δ- 
στις φεύγει αΰριον. Νά ένδυθώ ;

—  Κάθησε ήσυχος Καρλόττα μου. Ό - 
λην τήν εβδομάδα ήσο άσθενής καί δ ια
τρός λέγει, ότι αιτία είνε ή αγρυπνία.

—  ”Ω ! ό ιατρός δέν ήξεύρει τί λέγει.
—  Έπειτα δέν βλέπεις τ ί καιρός είναι ; 

βρέχει τρομερά *** ό άνεμος αυξάνει. — 
Έ λα νά καθήσωμεν έδώ’ άς περάσωμεν 
απόψε πλησίον τής εστίας.

—  Αΰριον, άν θέλτις, μάλιστα' μεθαύριον, 
όταν θέλνις* άλλ’ άπόψε πρέπει νά ύπάγω 
εις τήν κυρίαν Ρ*** πηγαίνω νά ένδυθώ.

Καί παρά τάς συμβουλάς τής μητρός, ή 
μονογενής θυγάτηρ έτρεξεν εις τό δωμά- 
τιόν της.

Τό ώρολόγιον έσήμαινε τήν όγδόην, όταν 
άνεχώρησεν' ήτο δέ έννάτη καί ή .νέα δέν 
έφάνη. ‘Η μήτηρ, ήτις έκάθητο παρ£Γ τήν 
εστίαν άναγινώσκουσα 8ν βιβλίον, —  περίερ
γον, έσκέφθη, εις τ ί ένασχολεϊται ή Καρ
λόττα τόσον πολύ ς Ά λ λ ’ έχει δίκαιον νά 
ήνε φιλάρεσκος άπόψε, άφοϋ θά ϊδΐ) τόν λο
χαγόν.— Καί ό άνεμος έξακολουθεί. Τό ώρο
λόγιον εσήμανε τήν έννάτην καί ήμίσειαν’ 
ή Καρλόττα δέν ήκούετο. *Η κυρία έφώναξε 
τήν θαλαμηπόλον.

—  Βέττη, τ ί γίνεται ή Καρλόττα ·,
—  Πρό ένός τετάρτου μέ διέταξε νά 

θερμάνω τό σίδηρον, διότι είχε κηλίδας τό 
φόρεμά της.

— Κύτταξε νά ίδής τί κάμνει καί ειπέ 
τη; ότι είναι έννάτη καί ήμίσεια.

‘Η Βέττη έκτόπησε τήν θύραν τής Καρ 
λόττας, άλλά δέν ήκουσε τίποτε, έκτύπησε 
καί πάλιν, άλλ’ ή αύτή σιωπή έπηκολού- 
σε. Θορυβηθεϊσα, ήνοιξε τήν θύραν καί είδε 
τήν νέαν καθημένην πλησίον τού κατό
πτρου.

—  Α ΐ ! κυρία, έφώνησε* πρό πέντε λε
πτών κτυπώ!

Πληβιάσασα όμως ώχρίασε καί έξέπεμψε 
γοεράν φωνήν.

‘Η κυρία μόλις έπράφθασε ν’ άναβή 
τήν κλίμακα καί εύρε τήν κόρην έκπνέ- 
ουσαν.

Προσεκλήθην καί ήλθον αμέσως, διότι έ- 
καθήμην πλησίον.

‘Η κατάστασις τής ατμόσφαιρας, όπως 
ένόησα, έπέφερε τήν έκβασιν τοιαύτης σκη
νής. ‘Η μήτηρ της είχε λειποθυμήσει, γεί
τονες δέ, οϊτινες έτρεξαν ίϊς τάς φωνάς της, 
προσεπάθουν νά τήν περιποιηθώσιν, ή δέ 
κόρη ψυχρά ώς ό πάγος έκάθητο άπέναντι 
τού κατόπτρου, έχουσα πέριξ διαφόρους δέ- 
σμας άνθέων καί φιάλας πλήρεις αρωματι
κών ούσιών' τήν κεφαλήν έστήριζεν έπί τής 
μιά; χειρός, ένω έπί τής άλλης έκράτει το 
σίδηρον.

Ηλούσια ψέλλια έπίεζον τήν τακτικήν 
έξακολούθησιν τών σφυγμών της, πολυτελές 
δέ λευκόν ένδυμα περιέβαλε τό σώμά της. 
Τό πρόσωπον ήτο εύαρέστως πως έστραμμέ- 
νον πρός τό κάτοπτρον, ώσεί ήτο ευχαρι
στημένη έκ τής θέσεώς της. Αί παρειαί της 
ήσαν τόσον έρυθραί, ώστε ένόμιζέ τις, ότι 
θά έκχυθή τό αίμα.

Δυστυχής Καρλόττα ! εις μάτην προσε- 
πάθησα νά έξαγάγω όλίγας ρανίδας αίμα
τος. Κατήλθεν εις τόν τάφον φέρουσα τά  
ένδύματα τού χορού. *Ώ! ποτέ δέν πιστεύω 
νά έπαρουσιάσθη έναργέστερον παράδειγμα 
τής μηδαμινότητος τού κόσμου.

(’Εκ τού ’Αγγλικού).
ΟΔΪΣΣΕΤΣ.

345

ΑΑΩΣΪΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
ΤΠΟ ΤΙΤΟΪ.

Ό λιμός έν τή πόλει όσημέραι έπεξετεί-
νετο. ’Ελάχιστη θέα τροφής έν τινι οικία*
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έγίνετο αιτία ρήξεως, έν ή καί αύτά τά
προσφιλέστερα δντα ήρχοντο εις χείρας. Οί 
χλέπται έτρεχον ώ; λυσσώντες κύνες μέ 
στόμα κεχηνός. Έκρουον τάς Ούρας χαί εί* 
σνίρ/οντο εί; τάς αύτάς οικίας δίς ή τρις 
άνά πάσαν ώραν. Τά πάντα κατεβίβρωσκον, 
Χαί αύτά έτι άπερ ούδέ διά τά ρυπαρώ- 
τερα ζώα θά ήσαν χρήσιμα ν Οΰτε τών ζω
στήρων, οΰτε τών ιμάντων τών σανδαλίων 
των, οΰτε τών δερμάτων τών υποδημάτων 
των έφείδοντο. Έτρωγον λείψανα παλαιού 
χόρτου, συλλέγοντες χαί αύτά τά ελάχι
στα τεμάχια, ών μεγάλη ποσότης έπωλείτο 
ζυγίζουσα τέσσαρας δραχμάς αττικά;- ίσο- 
δυναμεί δέ ή δραχμή μέ όκτώ περίπου σολ- 
δία, χατά τό ήρ,έτερον νομισματοΛογι- 
χόν σ νστψα . Γυνή τις όνόματι Μαρία, θυ- 
γάτηρ του ’Ελεαζάρου, έκεΐθεν του Ίορ- 
δάνου, επίσημος διά τε τά πλούτη της καί 
τήν καταγωγήν της, εΰρέθη ώς καί άλλαι 
κλεισμέναι έντός τής πόλεως. Οί στασιασταί 
τής άφνίρεσαν παν ο,τι έφερε, καί τέλος τά 
επίλοιπα κειμήλια αυτής, καί αυτήν ετι τήν 
ημερήσιον τροφήν. Περιώδυνος αΰτη τους ύ
βριζε καί τους κατηράτο, καταβάλλουσα 
πάσαν προσπάθειαν, δπως εξαναγκάσει αύ- 
τοΰς νά τήν φονεύσωσι. Τέλος, πιεζομένη 
Οπό τής πείνης καί τής απελπισίας, έλαβε 
τό τέκνον της, τό όποιον έθρεψε διά του 
γ'άλακτός της, καί, παρατηρούσα αυτό μέ 
οφθαλμούς απλανείς, εϊπεν. «Δύστηνον τέ
κνον, διά τ ί νά σέ φυλάττω ; Διά νά άπο- 
θάνν,ς έκ τής'πείνης, ή διά νά γίντρς δούλος 
‘Ρωμαίων, ή διά νά περιέλθγς εις τάς χεϊ- 
ρας τών στασιαστών τούτων, έτι χειροτέ
ρων ; » Τό σφάζει, τό ψήνει, τρώγει τό ή- 
μισυ, καί φυλάττει τό υπόλοιπον. Παρευθύς 
οι στασιασταί έδραμον, έλκυόμενοι έκ τής 
όσμής τού κρέατος, καί ζιφουλκούντες, ή- 
πείλουν τήν γυναίκα ότι θά τήν φονεύσω
σι παραχρήμα, έάν δέν τοΐς τό έδείκνυε. 
«Εφύλαξα καί δι’ δμάς ικανόν μέρος έξ 
αύτού, τοΐς λέγει», καί τοίς έδειξε τό υ
πόλοιπον του παιδίου της. Κατελήφθησαν 
Οπό τρόμου, καί άτενίζοντε; προσεκτικώς, 
διετέλουν ακίνητοι καί έκτός εαυτών.

Αΰτη δέ έξηαολούθησεν. «Είναι τό τέ
κνον μου, οπερ έγώ αυτή έφόνευσα, δύνασθε 
κάλλιστα νά φάγητε κατόπιν έμοϋ. Δέν ιί-

σθε άσθενέστεροι γυναικός, οΰτε τρυφερωτε-
ροι μητρός.» Έξήλθον τής οικίας τρέμον- 
τες, ταχέως δέ άνά πάσαν τήν πόλιν διε· 
σπάρη ή περί τού ανοσιουργήματος τούτου 
φήμη. "Εκαστος έφριττεν ώσεί ήτο αύτός 
οΰτος τού εγκλήματος ό αυτουργός, έμακά- 
ριζε δέ τού; άποθανόντας πριν ή γίνωσι 
μάρτυρες συμφοράς τοιαύτης. Οί ‘Ρωμαίοι 
έδυσκολεύθησαν νά πιστεύσωσι τό γεγονός 
τούτο- τινές έξ αυτών ωκτειραν τήν γυ
ναίκα, άλλ’ οί πλεΐστοι είργάσθησαν έτι 
μάλλον κατά τού άτυχούς εκείνου έθνους. 
‘Ο Τίτος διεμαρτυρήθη ενώπιον του ©εοΰ, 
ότι αύτοί έγένοντο αιτκ« τού πολέμου τού
του, άρνηθέντες τόν άρτον καί τήν φιλίαν, 
ήν τοΐς προσήνέγκεν. Ούτως έπληρώθη ή 
απειλή, ήν δ θεός διά τού Μωϋσέως είχε 
κάμει εις τόν λαόν τού έν γένει, καί ή ι
διαιτέρα προφητεία του Ιησού Χριστού είς 
τάς γυναίκας τής ‘Ιερουσαλήμ.

‘θ  Τίτος καί οί αρχηγοί αύτού ήθελον νά 
διαφυλάξωσι τόν ναόν, άλλα τήν δεκάτην 
Αύγούστου οί ’ Ιουδαίοι,οίφρουρούντες αύτόν, 
έφορμήσαντες κατά τών 'Ρωμαίων, οίτινες 
είργάζοντο διαταγή τού Τίτου, δπως σβύ* 
σωσι τό πυρ τού δευτέρου περιβόλου, κατε- 
διώχθησαν μέχρι τού ναού. Τότε στρατιώ
της τις ‘Ρωμαίος, χωρίς νά προσμένη δια- 
ταγάς, άλλα άγόμενος ύπό ύπερφυσικής ορ
μής καί κόπου, έλαβε δαυλόν άνημμένον, 
καί υποβασταζόμενος ύπό έτέρου στρατιώ
του, έρριψεν αύτόν έπί μιας τών έπιχρύσων 
θυρίδων τών θόλων, οίτινες συνείχοντο μετά 
τού μεσημβρινού μέρους τού ναού. Τό πΰρ 
έν άκαρεΐ διεδόθη. ‘Ο Τίτος έδραμεν έκεϊ, 
άλλά τοιούτος ήτο θόρυβος, ώστε δέν ήδυ- 
νήθη νά έπιβάλνι ύπακοήν. Τό πΰρ είσδΰσαν 
έντός τού ναού, εντελώς αύτόν άπετέφρωσε, 
μέ ολας τάς προσπάθειας τού Τίτου δπως 
σβεσθή. Ούτως έπληρώθη ή προφητεία τού 
Ιησού Χριστού, ειπόντος δτι «δέν θά μείντι 
λίθος έπί λίθου». Ό δεύτερος ούτος ναός 
έκάη τήν αύτήν ημέραν τού αύτού μηνός, 
καθ’ ήν ό πρώτος είχε καή ύπό τού Να- 
βουχοδονόσωρος. .  . . .  Πάντες οί εύρεθέν- 
τες έν τώ ναώ έφονεύθησαν άνευ διακρίσεως 
ηλικίας, φύλου, καταστάσεως- τό θυσιαστή
ριον ήτο περιστοιγισμένον έκ σωρών πτω
μάτων. Τό έδαφος ουδόλως έφαινετο’ το-

σοΰτον ήτο κεκαλυμμένον ύπό αίματος καί 
σαρκός ανθρώπινης! Δέκα καί έκατοντακι- 
σχίλιοι λέγονται οί φονευθέντες ’Ιουδαίοι έν 
τή πολιορκία ταύτη, έπτά δέ καί έννενήκον- 
τβκισχίλιοι οί πωληθέντες, οίτινες δμως 
δυσκόλως ήγοράζοντο.

'Εκ τών τού ΠβιίΓγ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΕΡΒΟΣ.
5 .· ό.', . ·:·1η.κ .07 : ·ιί;ο . τε ;χι·
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Η ΑΝΑΤΟΛΗ Τ Ο Ϊ ΗΑΙΟΪ
ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΪΝΙΟΝ.

(Συνέχεια καί τέλος- ιίε φυλλ. ΙΑ'.)

—  ’Ακούσατε, φίλοι, τί λέγει ό Παυσα 
νίας περί Σουνίου. “ Τής 'Ηπείρου τής 1 Ε.1· 
Ληνιχής χατά νήσους τάς ΚνχΛάύας χαί 
πεΛαγος εό Αίγαΐον άχρα Σούνιον πρό
κειται γής τής Ά τιιχής’ χαί Λιμήν τε 
παραπΛεύααντε τήν αχραν έστί, χαϊ ναός 
Αθήνας ΣουνιάΙος έπί χορυψή τής ά- 
χρας. »

—— Τόσα μόνον ό Παυσανίας, Άγγελε, 
λέγε ι; τί δυστύχημα νά μή έχωμεν άλλας 
περιγραφάς του Σουνίου.

—  Αληθώς δυστύχημα, καθόσον ήτο 
έποχή πολλά νά διδαχθώμεν.

—  Τώρα άς παύσουν μέχρις έδώ ή γεω
γραφία καί ή ιστορία- τό σπήλαιόν μα; εί
ναι ποιητικόν, λέγει δ Διονύσιος, επομένως 
πρέπει νά άναγνώσωμεν καί ποιητήν τινα" 
έγώ θά σάς μεταφράσω ήδη σειράς τινας έκ 
του ΟσιανοΟ,χάριν ποικιλίας. Ακούσατε!..

· ·  · · · · · · · * *  · ·
I ·, 3 *" * · .· φ · · ·

’Αλλ’ ή λεπτή φωνή τού ποιητού, μολο- 
λονότι ή γλώσσά του φαίνεται έντονος, δέν 
μάς επιτρέπει ν’ άκούσωμεν εύκρινώς τήν 
μετάφρασίν του.  ............

Ήδη σιγή επικρατεί παρά πάσΓ σκέ
πτονται, ή θαυμάζουν ; απολαμβάνουν ή 
πάσχουν ; Μετ’ όλίγης ώρας σιωπήν, τοίς 
παρατίθηται τό πρόγευμα ύπό τού λεμ-

βούχου, χρέη μαγείρου ήδη άναλαβόντος- 
συνίσταται δέ έκ δύο ορνίθων πλησίον αίι- 
τών όψηθέντων, ολίγου τυρού καί τινων άλ
λων καρυκευμάτων. Εννοείται ότι τούτο 
δέν παρέρχεται άνευ τών λογοπαιγνίων τών 
συνήθων παρά τοΐς διασκεδάζουσι νέοες- ώ- 
θηαιν είς ταϋτα δίδει ό Διονύσιος, δστις 
νέος καί αύτός άγαπά φαίνεται πολύ τούς 
νέους, μεθ’ ών έν εύθυμία διατελών οΐστοη- 
λατείται.  ...............

Ήδη καί οί τρεις άναγινώσκουσιν έκα
στος ιδία- ό δέ ναύτης καταγίνεται είς τά 
περί τήν λέμβον, διότι είναι μεσημβρία, 
καί ήρξατο ό έμβάτης, ό ούριος δι’ αύτού; 
άνεμος, οστις θά τούς επαναφέρω είς Πει
ραιά-

’ΐδού άνεγείρονται καί οί τρεις προσκα
λούμενοι ύπό τού ναύτου- άλλά πριν νά κα- 
ταβώσιν έχωσι νά έκπληρώσωσιν έογον τι, 
φαίνεται, διότι διευθύνονται πρός τόν ναόν* 
έκαστος κατέλαβε στήλην τινά, έφ’ ή; προ
σεύχεται ίσως- όχι, άσπάζεται ταύτην, τήν 
αποχαιρετά' όχι, έχάραξαν τά όνόματά 
των . . .  Κατέρχονται ήδη, άλλ ώσεί έγ- 
κατέλιπόν τι έκεί, στρέφεται έκαστος κατά 
σειράν καί ρίπτει τελευταίον βλέμμα, βλέμ
μα άποχαιρετισμού πρός τού; αψύχους λ ί 
θους, τούς άνακαλούντας είς πάντα τήν γε
νεάν εκείνην τών γιγάντων, τών τοιαΰτα 
διαπραξάντων.

Εΐσήλθον είς τήν λέμβον, ήτις ήρατο τά  
απόγεια καί διά κωπηλασίας ήνοίχθη πρός 
τήν θάλασσαν. Είναι δύσθυμοι καί οί τρεις ! 
Διατί ;

Σκέπτονται. Τί ; Τήν πατρίδα. Παρα- 
βάλλουσι καθ’ έαυτούς τήν σημερινήν 'Ελ
λάδα πρός τήν άρχαίαν. ’Αναλογίζονται τά  
δεινά τών πατέρων των καί τήν καχεξίαν 
τήν κοινωνικήν, τήν καλαβούσαν σήμερον 
πάσας τάς τάξει; τής κοινωνίας.

—  Δός μοι τήν σύρτην, βαρκάρη! άναφωνεί 
ό Διονύσιος: θά ψαρεύσω- όταν δύναμαι ν’ 
άπολαύσω ήδονή; τίνος, δέν τήν άποφεύγω- 
θά διασκεδάσω!

—  Διασκέδασον, Διονύσιε ! άλλως τε ά- 
λιεύων δέν θά δύνασαι καί νά μή όμιλής, 
λέγει ¿ 'Αγγελος.

——, Όχι βεβαίως, θά όμιλώ καί μετά 
περισσοτέρας εύχαριστήσεως.

£ 2 0 2  347
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—- Λέγε λοιπόν άλλο έκερδίσαμεν έκ
ίου ταξειδίου τούτου, ίι τήν κακοπάθειαν 5 

—  ΤΑ ! τόν ανάλγητου, τόν απαθή! . 
καλά σέ ώνομάσαμεν' έλησμόν/ισας τόν θαυ
μασμόν, δν πάντες έδεικνύαμεν πρός τήν φύ- 
σιν καί τήν τέχνην ταότην τήν πρωίαν; 
Δεν ενθυμείσαι τ ί γραφικώτατον πανόραμα 
προ των οφθαλμών ήμών εϊχομεν ·, Ένθυ- 
μήθητι ! Προ τής ’Ανατολής του 'Ηλιου 6 
ά'νωθεν τού Μακρονίσου όρίζων ήτο κατα- 
πόρφυρος" διεκρίναμεν καθαρότατα τάς νή
σους Αίγιναν καί Πόρον, τήν Χερσόνησον 
των Μεθάνων καί τήν "Υδραν. ’Οπισθεν δέ 
τούτων τήν Πελοπόννησον, ήτες περιβάλ- 
λουσα τάς νήσους ταύτας έφαίνετο ώς μή- 
τηρ προστατεύουσα τα τέκνα της- Πρός ά- 
νατολάς έβλέπομεν τήν Κέω καί μεσημ- 
βρινώτερον ολίγον τήν Κύθνον’ πλησιέστατα 
ήμών ήτο ή νήσος του Πατρόκλου* ή επι
κρατούσα γαλήνη καί ή παράστασις ήμών 
ενώπιον ναού, σεβασθέντος υπό τόσων αίώ 
νων, μάς έκίνει εις έκπληξιν και θαυμασμ.όν’ 
ή λεία τής θαλάσσης επιφάνεια ήτο ώς κά- 
τοπτρον μή άντανακλών’ ό ήλιος έπρεπε ν 
άνατείλΐ! διά να ττ, άποδώβνι τήν δύναμιν. 
Πρός βορράν έφαίνετο ό λιμήν τού θωρικού- 
οί φούρνοι τού μολύβδου καί ό λιμήν των 
ΈργαστηραχΙωγ ήτο κεκρυμμένος όπισθεν 
ακρωτηρίου τίνος’ ούχ ήττον έκ. τού άνα- 
θρωσκομένου καπνού είκάζομεν τήν θέσιν 
των. Πρός τό βορειοδυτικόν μέρος ήμών 
διεκρίνετο ό γυμνός Ύμητττός. Έν τούτοις 
μετ’ όλίγον εϊδομεν τόν δίσκον τού ήλιου 
άνωθεν τού Μακρονήσου, άκριβώς εις τό μέ
σον αυτού!

-— ’Αλλά, αδελφέ Διονύσιε, δεν έκουροί- 
σθης νά σέ διαδεχθώ έγώ ·, λέγει ό θάνος.

—  Δέν όκνώ νά ελέγχω έγώ τούς α
παθείς, φίλε !

—  Ναί, δέν τό διαμφισβητώ, άλλα . . .
εξακολουθώ έγώ. Μόλις ό ήλιος άνέτειλεν, 
άπαθέστατε άνερ,. . . ά 1 έλησμόνησας, Διο
νύσιε, νά τώ ύπενθυμίστς των χελιδόνων 
τούς κελαδισμούς καί τών γλάρων καί τών 
άλλων σπαρακτικών ορνέων τάς φωνάς, τάς 
διακοπτούοας τήν έπικρατούσαν σεβασμίαν 
σιγήν . . .  Μόλις λοιπόν & ήλιος άνέτειλε 
καί αμέσως τά αντικείμενα έγένοντο επί
χρυσα . . .  τό θέαμα ήτο πλήρες καί μα-

γευτικώτατον* μ’ όλην όμως τήν μαγείαν 
του μετά Sv τέταρτον τής ώρας, ό ήλιος 

. ήτο θερμότατος, καθ’ ο θέρους ήλιος, δια 
καί έγώ ύπό τήν σκιάν στήλης τινός ύ
πνωσα βαθύτατα, ότε σείς έπωφελν,θέντες 
καί πάλιν τού ύπνου μου, μέ αφήσατε χω
ρίς καφφέ, αλιτήριοι ! "Απασα ή μετά ταΰτα 
διαμονή ήμών θά ήτο όχληροτάτη, άν δέν 
εύρισκομεν τό εύεργετικόν έκείνο σπήλαιον, 
όπερ μας έπροφύλαξε τού καύσωνος* ό δέ 
άπό τίνος όπής βαθείας τού σπηλαίου έ- 
ξελθών καί συρίζων οφις ήθελεν άποτελέσει 
τό τραγικόν μέρος τού δράματος, άν έκ τού 
τρόμου όπωσδήποτε κινούμενοι έπίπτομεν 
εις τήν πρό τών ποδών ήμών άφ’ ικανού ύ 
ψους χαίνουσαν θάλασσαν.

—  Φθάνει! φθάνει, ©άνε' έγώ κατ’ άρ- 
χάς υπέθεσα ότι σπουδάζεις καί ήδη βλέπω 
σε άστειευόμενον, άπαντα ό Διονύσιος σύρων 
συνάμα καί τήν ύπό τής χειρός του κρατου
μένων συρτήν μετά κόπου! θά  ήναι σινα- 
γρίΰα  μεγάλη, βοηθήσατέ μοι νά τήν ανα
σύρω.

Ό θάνος βοη,θεϊ καί ή συρτή άνασύρεταε 
άλλ’ ώ! τού θαύματος’ ή άνασυρομένη σινα- 
γρίδα μετεμοφώθη εις σεσηπός τ ι καλάθιον, 
όπως θά έλεγεν ό πλανόδιος ιππότης Δόν 
Κιχώτης ό Μαγκήσιος. Οί γέλωτες υπήρξαν 
ζωηροί.

— ’Αμφότεροι, λέγειό’ Αγγελος,παρεστή- 
σατεδιά χρωμάτων ζωηρών τήν ανατολήν τού 
ήλιου, άλλ’οϋδείς τόν θαυμασμόν τουεξέτεινε 
καί πρός τά αρχαία εκείνα λείψανα τού ναού. 
Πρό πάντων εύχαριστήθην διότι είδον αυτά. 
Εκ δέ τής ανατολής τού ήλιου ούδέν άλλο 
έναπέμεινεν, ή ή ακαριαία γέννησις τής σκιάς 
τών στηλών άμα τή ανατολή τού ήλιου!

—  Bravo! "Αγγελε, φωνάζει ό Διονύσιος.
—  Ωραία ! προσεπελέγει ό θάνος" σύ υ

περέβαλες πάντα ποιητήν προσπαθήσαντα 
νά έπιχειρήσφ περιγραφήν. ‘Η λεπτή σου 
αύτη παρατήρησις είναι άξέα λόγου. Ομο
λογώ λοιπόν δτι δέν είσαι, καί σοί άφαιρώ 
τό δνομα τού άχαθονς, βπερ σοί έδώκαμεν.

— Μάλιστα,'Αγγελε, συμφωνώ καί έγώ. 
’Εν τούτοις ό ολίγος άνεμος* δ ώθήσας

αυτούς μέχρι τών νήσων τών φλεβών, ένθα 
είς τών περιηγητών ήμών είπεν, δτι επιθυ
μεί νά κτίσφ πόλιν τινά, *ΐ{ ήν νά δώσνι καί
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τό όνομά του, κοπάζει εντελώς καί ϊδει νά 
έργαοθή ή κώπη’ ό ναύτης έν τούτοις είναι 
είς, έπρεπε λοιπόν καί είς τών επιβατών 
νά βοηθήσ/f αύθορμήτως δέ πρώτος προ«' 
φέρεται ό Διονύσιος, δστις έγκαταλιπών τέ
λος τήν πολυπόθητου είς αότόν αλιείαν, 
άφού επί τοσούτον είς μάτην εϊργάσθη, καί 
έκβαλών τό ένδυμα καί τά  υποδήματά του, 
άρχίζει πνευστιών νά κωπηλατή. Ό καύ- 
σων είναι ανυπόφορος, τά δέ ρεύματα όρ- 
μητικά καί εναντία, ώστε όλίγον προχω- 
ρούσιν’ ό 'Αγγελος κοιμάται και ό Θάνος 
πηδαλιουχεί στενάζων, διότι αισθάνεται ότι 
πρέπει καί αύτός νά κωπηλατήσνι.

Τέλος τεσσάρων ώρών κωπηλασία, γενο- 
μένη διαδοχικώς ύπό τών επιβατών της 
λέμβου, κατορθώνει περί την δεκάτην τής 
νυκτός ώραν νά τούς φέρνι δύο περίπου μίλ- 
λια μακράν τού λιμενίσκου, ένθα οί Πει- 
ραιεϊς καί οί κάτοικοι τών Αθηνών δρΟσι- 
ζονται λουόμενοι’ η,σαν καί οί έπιβάται δ 
μως καί ό ναύτης καταβεβλημένοι.

Μεθ’ ήμισείας ώρας άνάπαυσιν 6 άγών 
τής κωπηλασίας αρχίζει έκ νέου’ άθλον 
τού άγώνος είναι ή άποφυγη της έν νυκτί 
έπί τής λέμβου διανυκτερεύσεως* δίπλα- 
σιάζουσι τούς άγώνας καί δμως μόνον τό 
μεσονύκτιον άκριβώς εύρίσκονται έπί τής έ
ρημου Τερψιθέας. Τρέχουσι πρός την αγο
ράν, ζητούσιν άμαξαν, άλλα δένεύρίσκεταΓέ 
δέησεν δθεν νά έξυπνήσωσιν αμαξηλάτην 
τινά τού Πειραιώς, εννοείται διά γενναίας 
άφαιμάξεως τού βαλαντίου των, νά ζεύξη 
τούς ίππους. ’ΐδού είναι 2α ώρα μετά τό 
μεσονύκτιον, ότε έκαστος εΰρίσκεται εν τη 
οικία του.

Έν τούτοις νέα θά προετοιμασθή καί κατά 
τό ερχόμενον έτος κατά την αύτήν εποχήν 
εκδρομή είς τό Σούνιον.

"Οταν γίννι, θά σά; τήν διηγηθώ.

ΑΝΕΜΟΣ.
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Εύρών λίαν ενδιαφέροντα τόν τρόπον τής 
είς τά δύο κυρκότερα μεταλλεία τού Glau- 
stahl, τήν Δωροθέαν καί τήν Καρολίναν, κα- 
ταβάσεως, θά ποιήσω ΰμίν λεπτομερή περί 
τούτων έκθεσή.

Είς άπόστασιν ήμισείας λεύγας άπό τής 
πόλεως τούτης φθάνει ό οδοιπόρος είς δύο 
μεγάλα ύπομέλανα οίκοδομ-ήματα, όπου 
δεξιούνται αυτόν πάραυτα οί μεταλλευταί’ 
φέρουσι δ' ουτοι εύρείς χιτώνας βαθύχροας, 
συνήθως μελανογλαύκους, έξήκοντας μέχρι 
τών μηρών, περισκελίδας τού αύτού χρώ
ματος, περίζωμα βύρσινον καί πιλίδια έκ 
χλωρού πιλήματος, όλως άπάρυφα, όμοια 
δέ πρός κώνον κολοβόν. 'Ο έπισκεπτόμενος 
τά μεταλλεία περιβάλλεται στολήν όμοίαν 
πλήν τού περιζώματος, καί είς τών άνωτέ- 
ρων μεταλλευτών, άνάψας τόν υπόγειον αυ
τού λύχνον, οδηγεί υμάς είς σκοτεινήν ο
πήν παρεμφερή πρός σωλήνα καπνοδόχης, 
έν η, καταβαίνων πρώτος έως τού στήθους 
δίδει ΰμίν οδηγίας ϊνα ϊστασθε σταθερώς 
έπί τών κλιμάκων καί καλεί ύμάς ϊνα άκο- 
λουθήσητε αύτόν άποβαλόντες πάσαν άνη- 
συχίαν. Τό πράγμα αύτό καθ’ έαυτό δέν 
είνε άκίνδυνον’ άλλ’ έν πρώτοις δέν πιστεύει 
τούτο ό όλως τά τών μεταλλείων άγνοών. 
Καταλαμβάνει ήδη τόν άνθρωπον όλως άλ- 
λοίον συναίσθημα, ότε εξ άνάγκης έκδυό- 
μενος περιβάλλεται οΐονεί άπαισίαν τινά 
στολήν ενόχου. Καί ήδη οφείλετε νά βαδί- 
σητε τετραποδητί καί η όπη εινε λίαν σκο
τεινή καί θεός είξεύρει πόσον μήκος έχει ή 
κλίμαξ’ άλλά μετ' ού πολύν χρόνον γίνε
ται δήλον, ότι ή, κλίμαξ αύτη δέν είνε ή 
μόν/ι άγουσα εις την μέλαιναν αιωνιότητα, 
άλλ’ ΰπάρχουσι πολλαί πεντεκαιδεκάβαθμοι 
μέχρις είκοσαβάθμων, άν έκαστη φέρει είς 
μακράν σανίδα, έφ’ ή; δΰναται 6 κατερχό- 
μενος νά έπίσχy τήν κάθοδον καί ένθα ·ά- 
νοίγεται νέα οπή διά νέαν κλίμακα. Βρ-
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ζάμην έγώ άπό τη; εί; Καρολίναν Χαθόδου, 
ήτις είνε ή ρύπαρωτέρα καί άνουσιωτέρ* 
Καρολίνα έξ δσων ποτέ έγνώρισα. Αί βαθ · 
μίδες αΰτής είσί κεκαλυμμέναι ύπό ϋγράς 
ίλόος, καταβαίνει δέ τις από τής μιας 
κλίμακες εις τήν άλλην τού μεταλλευτοΰ 
καταβαίνοντος πρώτου καί βεβαιούντος ύ- 
μας, δτι ούδείς υπάρχει κίνδυνος, άρκεί νά 
ϊστασθε σταθερώς έπί των βαθμιδών, νά μή 
βλέπητε εις τούς πόδας υμών, νά μή ίλιγ- 
γιάτε και νά μή θέτητε τόν πόδα έπί τής 
παρακείμενες σανίδος, ήν παραλλάσσει ά 
ναβαίνων μετά βρυγμοϋ τό σχοινίον των 
πίθων, καί ά<ρ’ ής πρό δεκαπενθημέρου ά- 
προνόητός τις κατεκρημνίσθη καί έθραυσε 
τόν τράχηλον. ’Εκεί κάτω δέ, έν τώ βάθει, 
ακούεται θόρυβος καί θροϋς συγκεχυμένος' 
έπιτρίβεταί τις αενάως έπί δοκών καί 
σχοινίων κινούμενων ινα άναβιβάσωσι τους 
πίθους τους πλήρεις έκ τοϋ όρυκτοΰ ή τοϋ 
ίίδατος τοϋ άναβλύζοντος έν τώ μεταλλείω. 
Φθάνει τις έκ διαλειμμάτων εις εγκαρσίους 
διαδρόμους καλουμένους στοάς, έν αί; φαί
νεται προσπεφυκός τό μέταλλον καί έν 
αίς διαμένει όλόκληρον την ημέραν ό μεταλ- 
λευτής, ασχολούμενος είς την διά τής σφύ· 
ρας αΰτοϋ άπόσπασιν τών τεμαχίων τοϋ 
μετάλου άπό τής στοάς. Δέν κατέβην μέ
χρι τοϋ έσχάτόυ βάθους, οθεν δύναταί τις 
ν’ άκούση, κατά τούς λόγους τινών, τούς 
αντίποδας φωνοϋντας έν 'Αμερική, ΆΑα.Ιά, 
Ααγαγίτι\ \ 'Κλλ’ έγώ ήδη εόρισκον, λεχ 
θείτω μεταξύ ημών, αρκετά βαθύ τό στρώ
μα. έως τοϋ όποίου ειχον καταβή. Ούδέν 
αυτόθι άλλο πλήν ή θόρυβος καί βόμβος 
συνεχής, μυστηριώδης κίνησις μηχανών, ροϋς 
πηγών υποχθονίων, άναφυσήματα άτμών 
γηίνων, καί τό φώς τοϋ ήμετέρου λύχνου 
Οπέτρεμε, επί μάλλον καί μάλλον ώχρότε- 
ρον έν τή έρημική έκείντρ νυκτί. Αληθώς 
είπείν ήσθανόμην ζάλην' ή αναπνοή μοί ά- 
πέβαινε δυσχερής καί μετά κόπου έκρά- 
τουν έμαυτόν έπί τών ολισθηρών βαθμί- 
δων. Καί δέν προήχθην μέν μέχρι παροξυ
σμού ανησυχίας, ά λ λ —  δπερ παράδοξον— 
έν τώ βάθει έκείνω άναστρεφόμενος άνεπό* 
λησα κατ’ έμαυτόν, δτι τό παρελθόν έτος, 
σχεδόν κατά την αυτήν εποχήν, ειχον ϊδει 
τρικυμίαν κατά τήν βόρειον" θάλασσαν καί

έσκεπτόμην κατά τήν στιγμήν εκείνην, δτι 
ήτο πολύ γλυκύ νά αΐσθάνηταί τις τό πλοϊον 
ένθα κάκείσε ύπό τών κυμάτων σαλευόμε- 
νον, νά άκούν) τούς ανέμους μελίζοντας τό 
θορυβώδες αύτών σάλπισμα καί έν μεσω 
τούτου τόν τερπνόν θόρυβον τών ναυτών, 
καί πάντα ταύτα δροσερώς λουόμενα έν τώ 
γλυκεΐ καί έλευθέρω τοϋ ούρανοϋ ¿άέρι. ΤΩ 
ναι, άήρ ! Διψών άέρος άνέβην δωδεκάδας 
τινάς κλιμάκων καί ό οδηγών με μεταλ- 
λευτής μέ έφερε διά στενού καί μακροτά- 
του διαδρόμου τετμημένου έπί τοϋ ¿ρους 
μέχρι τοϋ μεταλλείου Δωροθέα. ’Εύν τούτω 
υπάρχει εϋκραέστερος άήρ καί πλείων φαι- 
δρότης, αί κλίμακες είνε καθαριώτεραι καί 
μάλλον τών τής Καρολίνας άνάντεις. Εν 
τώ μεταλλείω τούτω ήσθανόμην πλείονα 
άνεσιν, μάλιστα δτε άνεύρισκον πολλώ 
πλείονα ίχνη ψυχών ανθρωπίνων.

Εν τφ  βάθει διεκρίνοντο φώτα κινού
μενα, μεταλλευταί δέ, τούς λύχνους είς 
τάς χείρας κρατούντες, άνέβαινον ήρέμα εγ
γύς ημών, προσαγορεύοντες τ,μά; διά τής 
φιλίου αύτών εόχής xaUt) ανοόος, άντε- 
δέχοντο παρ’ ήμών τήν αυτήν ευχήν καί 
άντιπαρήρχοντο. Προσέβαλέ με ώσεί άνά- 
μνησίς τις ήρεμαία καί γλυκεία, άλλά πα
ράδοξος καί αινιγματώδης, δτε συνάντησα 
τά διαυγή καί ρεμβά βλέμματα καί τάς ο
λίγον ώχράς, άλλα σεμνάς καί ευσεβείς 
μορφάς τών νεαρών καί γηραιών εκείνων άν- 
δρών, μυστηριωδώς φωτιζομένων ύπό τών 
αμφιβόλων απαυγασμάτων τών λύχων αύ
τών. 'Εργασθέντες ήδη δλην τήν ήμέραν έν 
ταίς σκοτειναϊς έκείναις καί έρημικαϊς ρωγ- 
μαϊς, άνέβαινον τότε πρός τό γλυκύ φέγ
γος τής ήμέρας καί τών οφθαλμών συζύ
γων καί τέκνων.

'θ οδηγός μου ήν Γερμανός χρηστός καί 
αγαθός τόν χαρακτήρα, πιστός δέ ώς κυ- 
váptov. Μετ’ αισθήματος δλως ένδομύχου 
εύτυχίας μοί έδειξε τήν στοάν, έν ή είχε 
γευματίσει ό δούξ τής Κανταβριγίας μετά 
τών περί αύτόν δτε έπεσκέφθη τό μεταλ- 
λεϊον, καί έν ή φυλάττουσι τήν έπιμηκη 
τού συμποσίου τράπεζαν καί τό μέγα έξ 
ορυκτού έδώλιον, έφ’ ού έκάθησεν ό δούξ. 
«Ταύτα πρέπει νά μείνωσιν είς αιώνιον ύπό* 
μνήμα» μοί είπεν ό αγαθός μετάλλευσης
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καί μοί διηγήθη ένθους πάσας τάς τελετάς 
αΐτινες ειχον δοθή κατά τήν περΐστασιν έ· 
κείνην, πώς άπασα ή -στοά διεκοσμήθη διά 
φώτων, άνθέων καί φυλλωμάτων, τίνιτρόπω 
μείραξ μετάλλευσής λαβόμενος κιθάρας έ
ψαλε, πώς ό αγαθός δούξ έπιεν είς υγείαν 
πολλών καί πώς δλόι οί μεταλλευταί, καί 
πρώτος αύτός, ήσαν έτοιμοι νά θυσιάσωσιν 
ευχαρίστως τήν ζωήν αύτών ύπέρ τοϋ αγα
θού δουκός καί παντός τοϋ οίκου τού 'Αν- 
νοβέρου. & ir2

'Ως ή Γερμανική πίστίς οΰτω καί ό μι
κρός λύχνος τοϋ μεταλλευτοΰ είχεν ήδη 
φωτίσει ημάς, ούχί περιλαμπές αύγάζων, 
άλλά φέγγων ήρεμαϊον καί άσφαλές, δια
βαίνοντας διά τοϋ λαβυρίνθου τών όρυγμά- 
των καί τών διαδρόμων. Τέλος έξήλθομεν 
έκ τής βαρείας ύπογείου νυκτός- τό φώς τοϋ 
ήλιου έλαμπε Καλή άνοδος !

Πάντες σχεδόν οί τών μεταλλείων έργά- 
ται κατοικοϋσιν έν Glausthal καί έν τή πλη- 
σιοχώρω μικρά πόλει Zellerfeld. Έπεσκέφθην 
πολλούς τών αγαθών τούτων άνδρών, πα- 
ρετήρησα τήν έσωτερικήν τών κατ’ αύτούς 
διάταξιν, ήκουσα τινά τών ασμάτων αύτών 
άτινα ψάλλουσι μετά πολλής χάριτος πρός 
τή κιθάρα, τώ προσφιλεί αύτοίς όργάνω' 
κατώρθωσα νά μοί διηγηθώσι παλαιούς ο
ρεινούς μύθους, πρός δέ καί νά έπαναλάβωσι 
τάς προσευχάς, άς άπευθύνουσιν δμοϋ κατ’ 
έθός πρό τής είς τά σκοτεινά ύπόγεια κα- 
ταβάσεως, καί προσηυχήθην μετ’ αύτών ώς 
καλός Χριστιανός πλέον ή άπαξ. Γέρων τις 
μάλιστα άρχιμεταλλευτής ήτο τής ιδέας 
νά μείνω μετ’ αύτών καί με προέτρεπε νά 
γίνω μεταλλευτής. Πλήν άλλ όμως δτε ά- 
ναχωρών άπεχαιρέτιζον αύτούς, ούτος μοί 
έδωκεν έντολήν τινα διά τόν άδελφόν αύτού 
κατοικοϋντα είς τό γειτόνημα τοϋ Goslar, 
καί μέ έπεφόρτισε νά άσπασθώ πλειστάκις 
τήν προσφιλή αύτοϋ ανεψιάν.

Καί περ γαλήνιος καί ακίνητος ή ζωή 
τών άνδρών τούτων φαινομένη είνε δμως 
ζωή άληθής καί τεταραγμένη. Ή γηραιά 
καί ύποτρέμουσα γυνή ήτις έχάθητο δπισθεν 
τής θερμάστρας, άντικρύ τής μεγάλης σκευο
θήκης, είχεν ίσως διαγάγει είς τήν αύτήν 
θέσιν τέταρτον δλον αίώνος, τά δέ αισθή
ματα καί αί ιδέαι αύτής είσί συντεταυτι-

σμενα μετά πάντων τών γωνιωμάτων τής 
θερμάστρας, μετά πάντων τών τορευμάτων 
τής σκευοθήκης, έκείνης. Καί οΰτω σκευο
θήκη καί θερμάστρα ζώσι, διότι είς άνθρω
πος έδωκεν είς αύτά μέρος τής ιδίας αύτοϋ 
ψυχής. γ ;

Μόνον έκ σοσούτφ στενής συνυπάρξεως 
μετά τοϋ έξωτερικοϋ κόσμου ήδύναντο νά 
πηγάσωσι καί νά γεννηθώσιν αί παλαιαί 
μυθοπλαστίαι τών τιτθών, αΐτινες χαρα
κτηρίζονται διότι έν αύταϊς λαλοϋσι καί 
δρώσιν ούχί μόνα τά ζώα καί τά φυτά, 
άλλά καί πληθύς άπειρος αψύχων αντικει
μένων. Παρ’ άνθρώποις τοιούτοις, ρεμβώδεσι 
καί ήσύχοις, ώφειλε ν άποκαλυφθή, έν τώ 
γαληνίω καί είρηνικώ μυστυρίω τών έν τοϊς 
δρεβι καί τοίς δάσεσι κεκρυμμένων καλυ
βών, ή εσωτέρα ζωή πάντων τούτων τών 
αντικειμένων. 'Ανεκάλυψαν ούτοι έν έκείναις 
άναγκαϊον τινά καί συνεπή χαρακτήρα, γλυ- 
κείάν τινα άνάμιξιν φαντασιώδους ιδιοτρο
πίας καί αληθών άνθρωπίνων αισθημάτων 
καί διά τούτο παρατηροϋμεν έν τοϊς μυ- 
θεύμασι τούτοις πράγματα θαυμάσια άνα- 
φερόμενα ώς πάντνι φυσικά. Τό κάρφος τοϋ 
άχύρου καί όάνθραξ,ώς έν παραδείγματι, θέ- 
λουσινάδιαβώσι τόνρύακακαί άνατρέπονταΓ 
τό πτύον καί τό σάρωθρον έρίζουσιν έπί τής . 
κλίμακος καί μονομαχοϋσΓ τό έσοπτρον 
έξεταζόμενον παρουσιάζει τήν εικόνα τής ώ- 
ραιοτάτης τών γυναικών- καί σταγόνες α ί
ματος ακόμη άρχονται νά λαλώσιν άπευθύ- 
νουσαι λόγους απαίσιους έγείροντας τό άδη- 
μονέστατον έλεος . .- .’Ενυπάρχει είς ταϋτ-α 
ή αύτή αιτία δι’ ήν ή ήμετέρα ζωή έχει 
κατά τήν παιδικήν ήλικίαν τόσω μεγάλην 
σπουδαιότητα. Κατά τήν εποχήν ταύτην 
τό παν έχει δι’ ήμάς τινά σημασίαν' άκούο- 
μεν τά πάντα, βλέπομεν τά πάντα, πάντα 
δέ ήμών τά αισθήματα έχουσι τάς αϋτάς 
διαστάσεις, έν ώ άργάτερον δρώμεν μάλλον 
κατά προβεβουλευμένην τινά προαίρεσιν. Ναι, 
άργότεοον άφιερούμεθα πλέον αποκλειστι
κούς είς τούτο ή εκείνο τό άπομεμονωμένον 
άντικείμενον, άνταλλάσσομεν τότε έπιπό- 
νως τόν καθαρόν χρυσόν .τής παρατηρήσεως 
άντί τοϋ χαρτονομίσματος τών έν τοϊς βι- 
βλίοις ορισμών καί ή ζωή ήμών κερδαίνει 
κατ’ έκτασιν δ,τι ζημιούταικατά βάθος. Καί
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τότε πλέον ειμεθα άνδρες τέλειοι καί δια
κεκριμένοι' άλλάσσομεν συνεχώς κατοικίαν, 
ή δέ υπηρέτρια ταζιθέτεί έν «ύτγ καί με- 
τατίθησι κατά τό δοχούν τά έπιπλα, ατινα 
έίνε αδιάφορα δι’ τιμά; η διότι είνβ νέα ή 
διότι άνήκουσι σήμερον εις τον Πέτρον, αΰ- 
ριον εις τόν Παύλον. Καί αύτά τά ενδύ
ματα τιμών μένουσι πρός ήμά; ξένα' μόλις 
γνωρίζομεν πόσα κομβία έχει τό φόρεμα, 
δπερ ταύτη τη στιγμή περιβαλλόμενα' τά 
δ’ ενδύματα ταύτα άλλάσίομεν ώς συχνό
τατα, χαί ούδέν τούτων διατηρεί άναγκαιαν 
αναφοράν πρός τήν ήμε τέραν εσωτερικήν 
καί έξωτερικήν ιστορίαν. Μόλις δυνάμεθα νά 
ένθυμηθώμεν όποιαν έντύπωσιν προύξένει τό 
φαιόν περιστήθιον (gilet) δπερ παρέσχε ποτέ 
τοσαύτας άφορμά; γέλωτος, άλλ’ έφ’ Ου έ- 
στηρίχθη τοσάκις ή γλυκεία τής άγαπω- 
μένης χειρ, μετά τοσαύτης χάριτος έπί τών 
εύρειών αύτού κρόκινων αύλάκων πλανω- 
μένη.

Ή πρεσβύτις ή άντικρύ τής σκευοθήκης, 
όπισθεν τής θερμάστρας, καθημένη έφερεν 
έσθήτα άνθινήν, έζ υφάσματος παρελθούσης 
εποχής, τήν γαμήλιον τής μάμμης αυτής 
στολήν. ‘Ο δισέγγονος αύτής, μικρός παΐς 
ξανθός άστράπτων τούς οφθαλμού; καί έν- 

* δεδομένος ήδη τήν στολήν τών μεταλλευ- 
τών, έκάθητο παρά τού; πόδας τής προ
μάμμης καί ήριθμει τά άνθη τής έσθήτος 
αύτής' εκείνη δέ ίσως διηγήθη αύτώ περί 
τής έσθήτος ταύτης πολλά μυθάρεα, χα- 
ριέντως καί σπουδαίως είρημένα, ατινα δέν 
θέλει βεβαίως τόσον ταχέως λησμονήσει τό 
τέκνον' θά κυμαίνωνται ταύτα συνεχώς έν 
τή φαντασία αύτού καί όταν ετι, άνήρ γε- 
νόμενος, έργάζηται μόνος έν τοίς σκοτεινοί; 
διαδρόμοις τής Καρολίνας, καί θά διηγή- 
ται ταύτα ίσως έπί μακρόν χρόνον μετά 
τόν θάνατον τής αγαθής μάμμης, δταν γέ
ρων ήδη πολτός καί έκεινος κάθηται έν τώ 
μέσω τών έγγόνων αύτού, άντικρύ τής με
γάλης σκευοθήκης, δπισθεν τής θερμάστρας.

Ν ΪΞ R 4 I  Μ Ε Ρ Α .

{Π(ρσικΐ) inoxotta).

«Θα ψάλω τήν ατυχίαν τής Νυχτός 
καί Η μέρας' θά ίδήτε τήν έπιμονήν πα* 
τρός, του ΉΜου' θά άκούσητε τήν χακεν- 
τρέχειαν τού Φθόνου χαί τής Κακίας' καί 
θά μ,άθητε δτι δ έρως του Θανάτου πρός 
τήν Νύχτα μετετράπη εις τρομεράν έκδί- 
κησιν. 'Υπάρχει πεπρωμένον».

«Υπήρχαν δύο άδελφαί έκ μιας καί τής 
αύτής μητρός' έν τούτοι; ούδέποτε συνωκη- 
σαν έν τί) αύτή στέγτι' καί δμως ήγαπών- 
το' μόλις ή Νύζ έδιδε τήν χείρα εις τήν 
Η μέραν, μόλις αύτήν έν τή μητρική στέγτι 
άφικνουμένην έβλεπε, καί ήτο ήναγκασμένη 
ν' άναχωρήστι· 'Η μήτηρ των έκαλείτο Σχιά' 
νέαήπατήθη ύπό τού ΉΜου, έξ ού καί αί 
θυγατέρες αύταί έγεννήθησαν. Έλαβον εν
τολήν άπό τήν μητέρα των νά μισώσι τόν 
" Η Λιον' ούτος κατηράσθη αύτάς νά μή συ- 
ζώσι' κατηράσθη νά περιφέρωνται άλληλο- 
διαδόχως τόν κόσμον" νά φεύγωσι ταχύτε- 
ρον τού άνέμου’ ήτο τό πεπρωμένον των».

«Καί δμως ήγαπώντο' ή Νύζ ήτο μέ- 
λαινα, μελαντέρα τού σκότους' ή Η μέρα 
ήτο λευκή, λευκότερα τής χιόνο;' καί αί 
δύο ήσαν παρθένοι άγναί καί ώραίαι. Ή  
Κακία καί ό Φθόνος έζήλευταν δμως αύ
τά;' ή Λαχία καί ό Φθόνος ήσαν κακοί 
γείτονές των' τάς έσυκοφάντησαν' τοιούτον 
ήτο τό πεπρωμένον των».

«ΤΗσαν δίδυμοι' ή Νύζ έφαίνετο όμως 
πρεσβυτέρα. Συνανετράφησαν καί δμως ού- 
όεμία άνάμνησις έφαίνετο ύπάρχουσα έν τή 
μνήμνι αύτών. Οί χαρακτήρες των δέν ώ- 
μοίαζον’ ή Ημέρα ήτο γελόεσσα' ή Νυζ 
σκυθρωπή καί μελαγχολική' καί δμως αί 
καρδίαι των, δταν συνηντώντο, έπαλλον* 
έφλέγοντο ύπό τής επιθυμία; ν’ άνταλλά- 
ξωσι λέξεις' δέν ήδύναντο' καί δμως έγνώ- 
ριζον δτι ήσαν άδελφαί' τοιούτο τό πεπρω
μένον των».

«'// Νύζ ήτο εμβριθής" πάντες έν τή 
οικία συνέρρεον, διά νά τήν συμβουλευθώ- 
σιν' ούδέποτέ τις άπέτυχεν’ αί σνμβουλαι
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ταί της ήσαν όρθαί. ΤΗτθ ευσπλαγχνος' 
πόσους των έραστών δέν έπροστάτευσε ; 
πόσα; τών γυναικών δέν έσωσε; καί οί κλέ- 
πται αύτοί έπροστατεύθησαν' άλλά ή εύ- 
σπλαγχνία της ήτο υπερβολική' πολλοί κα
κούργοι έλπίζοντες εις τήν αιγίδα τής προ
στασίας της, πόσα κακά δέν έπραξαν; Τοι- 
ούτος ήτο ό χαρακτήρ της».

«Τούς πάντας ήλέει' τού; πάντας εύ- 
σπλαγχνίζετο' ή εύεργεσία ήτο ό προορισμός 
της' άπαντες άνεπαύοντο έν τή μητρική 
αύτής στέγτι' ή ιδέα, δτι τούς πάντας έφορα, 
καθίστα ήρεμον καί γλυκύν τόν ύπνον αύ
τών' ή Νύζ έπεθύμει τήν ηρεμίαν' έφευγε 
τάς φωνάς καί τήν ταραχήν' ήτο ό χαρα
κτήρ της».

«ΤΗτο δμως όκνηρά' έργασίαν όλίγην έ- 
καμνε* συνήθως έρέμβαζεν' οί μακροί πλό 
καμοι τής μελαίνης αύτής κόμης έδιδον 
χάριν εις τόν ρεμβασμόν’ καί ρεμβάζουσα 
είχε βλέμμα ζωηρόν, βλέμμα δηλούν τήν 
Χαρδίαν της, τόν χαρακτήρα της».

«Πολλούς έσωσεν, άλλά καί πολλούς ά- 
πώλεσε' πάντες συνείθιζον νά βλέπωσιν άλ· 
ληλοδιαδόχως τάς δυο ταύτας άδελφάς' 
καί δμως πολλοί ΐδόντες τήν Νύκτα, δέν 
έπρόλαβον νά ΐδωσι τήν Η μέραν’ ό Θά 
ratoc, εραστής άμείλικτος, ώς έμπαιζόμε 
νος Οπό τής Νυχτός, καί πάντας τούς ύπό 
τήν προστασίαν αύτής ζηλοτυπών, πολλούς 
άφήρεσεν, ώς ισχυρότερος, λαβών εις τήν κα
τοχήν του* ή πρός τόν θάνατον  άπάθειά 
της, πολλούς κατέστρεψεν' ήτο ό χαρα
κτήρ της».

« Ή  'Ημέρα έφαίνετο σεμνή' καί δμως 
δέν ήτο' προσεπΟΐείτο" κατόρθου δι’ επιτη 
δειότητος σπανίας νά καλύπτ-ρ τάς άσχη- 
μίας της' τάς έκάλυπτεν' οί προσποιητοί της 
τρόποι πολλούς ήπάτησαν' ήτο ό χαρα 
κτήρ της».

«ΤΗτο χαρίεσσα' εύθυμος" σπανιώτατα 
μελαγχολική' έπεθύμει τήν ταραχήν' ήγάπα 
τάς πανηγύρεις' έτέρπετο εις τάς μάχας' τά 
θεάματα ήτο τό στοιχεΐόν της' ή μουσική 
τήν έφαίδρυνεν' είχε τόν χαρακτήρά της».

«ΤΗτο φλύαρος' θορυβώδης' αί φιλονει 
χίαι έζωογόνουν αύτήν’ είχε τούς πελάτας 
της, άλλ' ούχί δπως ή Ν ύ ζ '  πολλάκις αί 
συμβουλαί της άπέτυχον' πολλοί μετενόη-

σαν άκολουθήσαντες αύτάς’ ή χαρδία της 
ήτο κακή ; όχι’ ό χαρακτήρ της».

τ'Η 'Ημέρα ήτο έργατική' άνευ εργα
σίας σπανίως ησύχαζε’ τό άνήσυχον πνεύμά 
της έπρεπε ν’ άπασχολήται' είργάζετο" έ- 
φλυάρει' έθορύβει' ήτάκτει' πλήν εϊργάζετο' 
δέν ήτο ό χαρακτήρ τη ς ; »

τ'Η νέα κόρη Νύζ δέν ήγάπα' πλήν ή- 
γαπάτο ύπό row Θανάτου’ ήτο άναίσθητος 
εις τόν έρωτα' ή 'Ημέρα ήράτο εύχόλως' 
καί εύχόλως ήθελεν ευρει τήν εύτυχίαν. Ή  
Νύζ καί ή 'Ημέρα έμελλον νά έλευθερω- 
θώσι τής κατάρας τού πατρός των ΉΜου' 
πλήν δέν ήτο πεπρωμένον».

«Ό πατήρ των ήθέλησε νά συγχωρήση 
αύτάς' τάς είχε λυπηθή' άλλ’ ό μικρότερος 
αύτού άδελφός, ό Θάνατος, πνέων έκδί- 
κησιν πλέον κατά τής έμπαιζούσης αύτόν 
Νυχτός, τάς διέβαλεν εις τόν πατέρα των' 
ό Φθόνος καί ή Κακία ένίσχυσαν τήν δια- 
βολήν' 6 Ή έιος  έπείσθη' ήτο πεπρωμέ
νον ».

«Αί άδελφαί ήλπιζον' ή ελπίς των δμως 
ήτο ματαία' ή πρόσκαιρος καταδίκη των 
μετετράπη εις αίωνίαν' ό πατήρ των έγέ- 
νετο άκαμπτος' δέν θά καμφθή ποτέ' αί 
νεάνιδες θά τρέχωσι τόν κόσμον άλληλο- 
διαδόχως' ένώ ή μία θά οίκουρτί, ή άλλη 
θά φεύγα) ώς ¡,ό άνεμος' ταχύτερον αύτού' 
είναι πεπρωμένον».

«ΦΑΤΙΧ.»

Π Ο Ι Κ Ι Α Α *

Ιδού πώς ό Κοραής περιγράφει τήν κω
μικήν παρουσίασιν αύτού εις τόν Ναπο- 
λέοντα Α'. «Παράστησον εις τήν φαντασίαν 
σου ένδεδυμένον μέ φορέματα δανειστά, με 
σκιάδιον ΐσομέγεθες, μέ πέτασον άλεζίβρο- 
χον, καί περιζωσμένον ρομφαίαν, καί κινδυ- 
νεύοντα πολλάκις νά πέση διά τήν εις τά 
σκέλη τής ρομφαίας έμπλοκήν' ποιον ; έμε, 
καί κράτει αν ήναι δυνατόν τόν γέλωτα ! »
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Ό ώραιοτερος δλων των υπαρχόντων 
μαργαριτών είναι ό υπό τών αειμνήστων 
Ζωσιμάτων άγοραοΟεΙς χαΐ ί»π αϋτών κλη
ροδοτηθείς τή Έλλάδι.

«Ό  μικρό; ούτος παϊς, ελεγενό Θεμι
στοκλής πρό; τους φίλους του, δεικνύων 
τόν Έρωτα, άρχει όλης τής ‘Ελλάδος’ ε 
πειδή αύτός μέν κυβέρνα τήν μητέρα του, 
ή δέ μήτηρ του εμέ, εγώ κυβερνώ τους ’Α
θηναίους, καί οί Αθηναίοι τους άλλους "Ελ
ληνας».

'θ  μέγας κώδων του έν Βιέννη ναού του 
'Αγίου Στεφάνου, κατεσκευάσθη έκ τού χαλ
κού 180 τουρκικών τηλεβόλων καί έχει 
βάρος ίσον πρός 354  στατήρας.

Ή έν Αρέσδα πινακοθήκη περιέχει 1900  
εικόνας διαφόρων επισήμων ζωγράφων" έδα 
πανήθησαν δέ πρός καταρτισμόν αύτής ο
κτώ εκατομμύρια ταλλήρων.

•Έν Μονάχω υπάρχει ¿στημένος χάλκινος 
άνδριάς παριστών την Βαυαρίαν και επονο
μαζόμενος Patrona Bavaria. Ό  άνδριάς 
ούτος κατεσκευάσθη έκ τών έί; τα  βάθη 
τής θαλάσσης πεσόντων τηλεβόλων κατά 
την έν Ναυαρίνιρ,τής 'Ελλάδος γενομένην 
ναυμαχίαν, άτινα δύται πολλοί έξέβαλον' 
είναι δέ μεγέθους τοσούτου, ώστε εντός τής 
κεφαλής τού άνδριάντος τής Βαυαρίας δύ- 
ναται νά ϊσταταί τ ι ;  όρθιος' πρός τούτοι; 
δύναται τό κενόν αύτό της κεφαλής νά πε- 
ριλάβη έπτά τουλάχιστον άνδρας, οϊτινες 
διά τών διαφόρων φεγγιτών, τών έπί τής 
κεφαλής ταύτης υπαρχόντων νά δύνανται 
νά έπισκοπώσι τήν πόλιν του Μονάχου καθ 
δλας τάς διευθύνσεις. Ό άνδριάς ούτος λέ- 
γουσιν οτι είναι δ μόνος άνδριάς δστις ε ί
ναι ολόκληρος καί οΰχΐ έκ πολλών μερών 
συγκείμενος, Παρά τώ  άνδριάντι τούτω κεΐ- 
ται καί τ ι τηλεβόλον υπόλοιπον μέν τού 
άνδριάντος, άλλά καί άναμιμνήσκον τό είδος 
τής ύλης έζ ής κατεσκευάσθη δ άνδριάς.

c  .  ι . τ  ν ί · · ;  , χ  · « ·

.0  ΤϊΦΛΟΣ.

Εις ναματα κρυστάλλινα, ε!ς ουρανούς σαπ
φείρων,

Εις τού Βοσπόρου τάς άκτάς μέσιρ άνθών καί
; μόρων, 

Ένθα τα άστρα πρός την γην ερωτευμένα κλε
ίνουν,

Καί νύμφαι συλλουόμεναι μαγείας στόνους χύ-
(νόυν, “

Ό Φαίδων εγεννηθη,
Καθώς γεννάται στεναγμός εις έρωμένης στηθη...

'
Με τής μτ,τρός τό φίλημα θερμός άπεπλανάτο 
Καί .υπό δένδρα ψάλλοντα βεμβώδήςεκοιμάτο, 
Κ’ εις όνειρα χυνόμενον γενναίας φαντασίας 
Αί δρόσοι τόν άφόπνιζον κ’ αΐ αύραι μέ θωπείας' 

Ηύξάνετο καί ητον 
Ναός τό στήθος του άγνών Ιρώιων καί χαρίτων.

Καί ητον ή καρδία του, 'τού ποιητοΰ καρδία, 
Πνοή εύώδης τών άνθών, αγγέλων μελωδία'
Ό κόσμος τώ.παρίστατο ώς. παραδείσου λίμνη 
’Ένθα θεόν καί έρωτα κωπηλατών· άνύμνει,Κτ>ί »'»εν Τ'αι ερρε η ζωή του̂  . - 
‘Ως εβρεε χαρμόσυνος η εύμελης μολπή του.

.  <'εΤ7 ουγ.-:
Ήγάπα κ’ έλατρεόετο . . . ‘Υπό σκιάν φιλύρας. 
Θέρμην άγκάλην ηνοιγεν είς φίλημα Έλβίρας 
Καί με της κόρης ήνωνε τά φλογερά του χείλη... 
Ωρών τοιούτων Αυρών ποτέ μη άνατείλη !

ΤΩ λαμαρτΐνε, μάτην 
Ευχεσ’ υπέρ τών εύτυχών την ώραν . βραδυ-

(τάτην I

Εις γάμον τούς συνηνωσε γονέων εύλογία,
Εζη εύχή ύπέρ αυτών πάσα πτωχού καρδία, 

Κ’ έ’ζων δακρύων άγευστοι καί ξένοι άλγη-
>: "... - - . ότ 07.·. (δόνων
'Όπως τό έαρ φαίνεται ζεύγος άγνών τρυγόνων. 

Κάι εφευγον οί χρόνοι...

ΚΤΧ ■ 3  *. ’ I  "\ . ί . ■'170 -'ι '*■ ' . '

Της μαγικής Ά.οίξεως αύγή δροσώδης ητον, 
’Αγγέλων ώς μειδίαμα, λευκή ώς ή μορφή των
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*Ανθη καί άνθη εθαλλον, ώς τά πτηνά, ποι-
(κίλα,

Τούς πόθους της άνέμελπε κρυπτή ή Φιλομήλα, 
Κ’ ό κόσμος κλίνων γόνυ 

Τό έ'αρ είς τόν Πλάστην του ώς ύμνον προσε-
(φώνει.

ΈκεΤ, είς άλσος σύνδενδρον, είς πεύκην δποκάτω 
Τήν άρμονίαν τού Παντός εις νέος ήκροάτο. . . 
Άκτίς φαιδρά τό φύλλωμα διαπερώσα πίπτει 
Καί τήν μορφήν τού εύγενούς θνητού αποκα

λύπτει,
Είναι ώχρά σεληνη,

Κ’ ήρέμα δάκρυ διαυγές δ οφθαλμός του χύνει.

Ώ  βόδα, κρίνοι, άδελφοί Ικείνου, καί μυρσίναι, 
’Εμπρός σας ποιος "σταται, ό κλαίων ποιος είναι; 
"Ας γίνη δάκρ’ ή δρόσος σας* ώ άνθη, μαραν-

(θήτε
Προτού, προτού τόν Φαίδωνα άόμματον ίδήτε!

Τυφλός πλανά τό βήμα 
Κ’ έ’γιν’ δ κόσμος δι’ αύτόν εύρύ τού σκότους

(μνήμα.

Ίδέ τον . . . Μένει άφωνος, άκίνητος καί μόνον 
Άφίνει, ώς τό άρωμα τό άνθος, γλυκύν στόνον. 
Δέν ψάλλει ήδη, δεν πετα, άλλά σιγά δακρύων 
Μέγα φωνεΐ καί ύψιστον τού κόσμου Ιλεγείον.

Κ’ Ινφ γελώσιν όλα,
Αύτός είναι κυπηρισσος εις άλση μυροβόλα.

’Ακούει γύρω του φαιδρά πτηνά νά κελαδώσι, 
Πνέει τερπνά άοώματα πού πάντοθεν πετώσι, 
Θερμήν ζωήν αισθάνεται είς πρωϊνάς άκτίνας, 
Τότ’ ένθυμεΐται τάς χρυσάς ήμέρας του Ικείνας, 

Τόν κόσμον ένθυμεΐται,
Καί μέ λυγμούς καί δάκρυα αύτά παραπονεΐιαι.

«Παύσε άχλύς τού.βίου μου, ώ τού φωτός μου
(δύσις I

Μακράν μου σκότη φύγετε, κολάσεως άλύσεις, 
Τόν τελευταΐον κάν της γης χαιρετισμόν ν’ ά-

(φησω,
Τό φως, ολίγον ουρανόν, τήν φύσιν ν’ άτενίσω.-J 

Etvat σκληρόν, θεέ μου,
Νά έ'χω τέκνον καί αύτό νά μήν ίδώ ποτέ μου!

Οί πόθοι, αί Ιλπίδε« μου, τά όνειρα, ή Πλάσις, 
Είς μελανας έκλείσθησαν τάφου στενού έκτάσεις, 
Καί μόνος είς κατάμαυρον κόσμον έγώ πλα-

(νώμαι,
Ουδέ μορφήν βλέπω θνητού, ούδ’ άστρον εν

(θεώμαι,
*0 Κάϊν ούτω μόνος 

Έπλάνα βήμα είς τήν γήν καί σκότος του ο
(φόνος.

Ναι, θάλπεις, λάμπεις, ήλιε, τό πρόσωπόν μου
(λούεις,

Ά λλ’ ώς τήν πλάκα του νεκρού τυφλήν καρ-
(δίαν κρούεις.

Καί δέν σέ βλέπω.. .Εύγενεΐς μυροβολεϊτε κρίνοι, 
’Αλλά πού έισθε; Δι’ Ιμέ μεγάλη νύξ σάς

(σόύνει !
Πτηνά πού κελαδεΐτε,

"Αν χαιρετάτε τήν Αύγήν, κ’ Ιμέ, κ’ Ιμέ θρη
νείτε.

·. . ,ν.,ΓΓ;
'Ως τού Ινόχου τήν ψυχήν, Ιμέ σκεπάζει πίσσα 
Κ’ άκούω γύρω τήν ζωην . . . Ώ  Ζέφυρέ μου,

(φύσα
Καί βίψε καί διάλυσε μακράν τά σκότη, πέραν, 
Καί τού φωτός δός με στιγμήν καί δός με τήν

(ήμέραν !»
Καί ύψωσε τό όμμα 

Πιστεύσας δ'τι θά ίδή τών ούρανών τό χρώμα.

Άλλά δέν είδε φως Θεού καί τά ώχρά του χείλη 
Ελάλουν έτι, ώς λαλεΐ άβρητως ή κογχύλη ... 
Κ’ ή κεφαλή του επεσε βαρεία είς τά στηθη. 
Μέ δισταγμόν πρός τά έμπρός ολίγον έκινηθη 

Κ’ Ικεΐ τό γόνυ κλίνας 
Τις οίδε ποίας έχυσεν είς προσευχήν δδύνας !

Κ’ ιδού μικρός τις άγγελος, παΐζον, γελών
(παιδίον

Έτρεχ’ είς τ’ άνθη, χρυσαλλίς μόλις τριών
(Μαίων,

"Εστη μικρόν, άνέπνευσε, τριγύρω του προσ
βλέπει

Καί πρός τόν Φαίδωνα, πετών τά βήματά του
τρέπει:

«Παπάκη μου, Παπάκη ! 
νΑ, κλαίεις! τόσα δάκρυα θά σβύσω, ένα μάκη!»

Κ’ Ινώ αύτός προσηύχετο μέ γόνυ κεκλιμενον, 
’Εντός τών βραχιόνων του, πρός τάνω τεταμένων, 
‘Ως άγγελος έξ ούρανού τό τέκνον του εΰρέθη, 
Καί τόν φιλεΐ καί τόν φιλεΐ !ν άγνοτάτη μέθη.

Ό  Φαίδων τό άρπάζει,
Τό περιπτύσσεται θερμώς και Ιμμανής φωνάζει.

«Ώ , πρόβαλε είς τούρανοΰ, θεέ μου, άκραν
(μίαν

Καί τών τυφλών μου δφθαλμών ίδέ τήν άγωνίαν! 
Ίδέ,τό τέκνον μου, ίδέ!... “Αχ,κάθε φίλημά του 
Γρανίτην θά Ιρράγιζε καί σπλάγχνα τού βχ-

(νάτου.
Σύ όμως δέν λυπεΐσαι 

Νά τό φιλώ άόμματος . . . Καί σύ Πατήρ κα~
(λίΐσαι !>

Καί τήν μορφήν τού τρυφερού υιού του περι-
(ψαύων,

Καί είς άγκάλην σπαίρουσαν αύτόν Ιπαναπαύων, 
«Τυφλός, έθρηνει, καί ποτέ δέν θέλω σε γνωρίση 
Γλυκύ μου τέκνον, τέκνον μου ! Ό τάφος θά μέ 
I (κλείση
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Καί ποϊος οίδε πλέον . . . »
Και το Ιφίλιι άπληστος, καί τό Ιφίλει κλαίων.

«Τί εχείί, τ' Παπάκη μου; ΜΙ κάμεις να τρο-
(μάζω,

Να χύνω δάκρυα κ’Ιγύ, κ’εγώ ν’ αναστενάζω... 
Μας περιμένει ή Μαμά... θά ψάλω τραγουδάκι 
Καί θά χαρής. Πηγαίνωμε, πηγαίνωμε Πα.

(πάκη ! »
Άπέλπιδα, θρηνήρη,

Τυφλόν πατέρα άγγελος άπό την χεΐρα σύρει...

‘Ο Φοίβος άνω ελαμπε, κ’ Ιγέλα όλη ή φύσιςΙ

(Έκ των Εικόνων καί των Κυμάτων).

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ Α* Γ*

(Έκ των Μύρτων).

Είπε μοι πως φαντάζεται τον κόσμον τό παιδίον;
Δεν είνε δι’ αυτό τό πάν παράδεισος καί φως, 

άφ’ ου τά βόδα θάλλουσι καί ψάλλει τό ςρουθίον, 
άφ’ ού μυθολογεί γλυκός ό γέρων ό σοφός ;

Έγωδένβλέπωδάκρυαείς τοΰ παιδός τους χρόνους, 
άλλά άγνείαν, παίγνια, φιλήματα, χορούς.

"Επειτα γίνετ’ Έφηβος ό παίς, πετφ κουφόνους 
καί τψ κυλίει όνειρα τοΰ βίου μας ό βοϋς.

Τότε χαρά' τότε έλπίς· τότε άκτίς άγια 
τό μέτωπον χρυσόνουσα ¿γείρει ρεμβασμόν,

καί μυστηρίου Ιν ήμΐν τελείται λειτουργία 
καί άναβαίνει τής ψυχής Ικείνη τον βωμόν.

Καί ή καρδία παριστφ εν Ινδαλμα ώραίον, 
έφ’ οδ σφραγίδα τίθησι τά όνειρα τοΰ νοΰ,

τό πλάσσει ώραιότερον καί άστρων καί άνθέων 
καί τό φωτίζει,Προμηθεύς,με πΰρ τοΰ οδρανοΰ.

Τότε δέν κλαίεις,θά μ’ είπής,ίξ ερωτος Άνδρέα, 
ευδαίμων, άγαπώμενος ή πάσχων Ιραστής ;

’Εκείνης δέν σε συγκινεί εις δάκρυα ή θέα, 
έν ή τής παλλομένης σου καρδίας ή κοιτίς ;

’Άφιλος—λέγουν—ή ψυχή έπιχειρεΐ καί μόνη 
τόν πλοΰν τον έπικίνδυνον τής αλμυράς ζωής, 

ή θλίψις τά ίστία της άγρία βυτιδόνει
καί δρμος τις σωτήριος δέν κρύπτεται που είς.

Καί θεωροΰσι την ζωήν προοίμιον θανάτου 
καί είς τήν φύσιν βλέπουσι φαντάσματα θολά, 

τό παν τοϊς φαίνεται κοιτίς νεκρώσεως ακράτου 
καί λέγουσιν άπέλπιδες' ό βίος δέν γελά.

Μή πίστευέ τους' ψεύδονται. Άπαρνηταί τοΰ βίου 
άφες νά μένουν θεαταί άναίσθητοι μακράν' 

<ές μή ροφώσι τό γλυκό νέκταρ τοΰ άνθοσμίου, 
άφ’οδ δέν βλέπουν άληθή πλήν ή τήν συμφοράν.

"Αφες αύτους στενάζοντας καί μετ’Ιμοΰ/Ανδρία, 
έλθέ ν’ άντλήσωμεν φαιδροί έλπίδα άνθηράν, 

τοΰ έ'αρος νά δρέψωμεν τά άνθη τά ώραία, 
μέ τοΰχειμώνος τόν ψυχρόννάπαίξωμενβορράν

Ναί κλαίω, τό αισθάνομαι Ιπί των παρειών μου 
τήν νύκτα,οταν είς βαθόν όπνώττω βεμβασμόν. 

Πολλάκις δάκρυ κατελθόνάπό τών οφθαλμών μου 
των ημίκλειστων ύγρανε τής παρειάς θερμόν.

Άλλ’ είνε δάκρυ αρ’ αδτό ; Οΰχί' δ θείος έρως, 
Ιπτάμενος δπό τό φώς των τοδρανοΰ φανών, 

άναζητών άντέρωτα είς τάστρα τοΰ αίθέρος, 
πλήνμάτηνείςτάόπέργήντήνπτήσίντου πλανών.

’Αδυνατών άντέρωτα έπί τής γης νά εύρη 
πίπτει, άντίτυπον αότοΰ Ιπί τής γής ζητών, 

καί οόδέ καν ό',τι ποθεί άκάθεκτος είξεύρει, 
οπου ώραίον, τό τερπνόν καί υψηλόν φοιτών.

Είπε μοι τώρα' συμφοράν καί δάκρυα εδρίσκων 
είς τήν εόδίαν τής ζωής, ςενάζεις καί θρηνείς 

ή βλέπεις μόνον τής χαράς πλησιφαή τόν δίσκον, 
δστις φωτίζει τήν αόγήν τοΰ βίου άπλανής ;

'Έν βλέμμα βίπτων συμπαθές είς τά μικράσου ετη 
είπέ μοι, ίέν τά παίγνια Ικείνα τά μωρά, 

τό φίλημα, δπερ όγρόν τό χείλος έπιθέτει 
είς τής μητρός τάς παρειάς, δέν ήσαν ή χαρά;

Είς τό φαιδρόν συμπόσιον τών ημερών Ικείνων, 
δτε κενοΰμεν κύπελλα χαράς κισσοστεφή, 

άν ρεύση δάκρυ διαυγές τους οφθαλμούς άφΐνον 
δέν είνε ατόνος, συμφορά, άλλά χαρά, τρυφή

Είν’ ηδονή, είνε έλπίς καί όνειρα ή ήβη,
χαρμόσυνος συνέχεια τών χρόνων τοΰ παιδός- 

δάκρυ οδύνης σπάνιον τά βλέφαρά μας θλίβει 
καί τών Ιλπίδων φράσσεται σπανίως ή οδός.

Καί αυριον... Άλλά σιγώ' άόριστον τό μέλλον.
Πλήν βίπτων προς τό ένεςόςεν βλέμματόνωπόν, 

είπέ μοι άν άπό ψυχής νά μειδιάσης θέλων 
σό μειδιφς μονώτατος, προς άλλους σιωπών.
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Οΰχί' τής εδτοχίας σου, τοΰ νοΰ σου,τών ό/είβων 
έχεις καί άλλους ποθητούςκαί φίλουςκοινωνοός, 

καί διανέμεις είς αότοός τοΰ βίου σου τό μύρον 
καί μετ’αότών άγάλλεται μεθύων σου δ νοΰς.

Φεΰΐ τώραφεύγειςκαί ήμείς τοΰ φίλου μεμνημένοι 
στεφόμεθα κατήφειαν καί θλίψιν οί πτωχοί, 

καί τώραεμήλησμόνει μας»νάσ’είπωμενμάςμένει 
καί ευτυχείς νά σ’ ευχηθή ημέρας ή ψυχή.

ΣΠΓΡ1ΔΩΝ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

Μ Ο Υ Σ Α .

Μάτην ή φαντασία μου 
Ιπί πολλάς ημέρας, 
διήρχετο τόν ουρανόν, 
τήν γήν καί τοός αιθέρας.

Άνήρχετο, κατήρχετο 
τό ορος ‘ΕλιΚώνα,
Ιπιθυμοΰσα νά ίδή 
τής Μούσης τήν εικόνα.' βν
'Ρίπτουσα δέ τά βλέμματα 
Ιδώ, Ικεί, πλαγίως, 
τό άλσος περιήρχετο 
καί τόν ναόν Ιδίως.

Ίχνη Ιζήτει άγοντα 
Ικεί ένθα ή Μοΰσα 
διέμεινεν- ίχνη λοιπόν 
τοιαΰτα μή εόροΰσα,

Άπέκαμε καί έφευγε, 
πλήν φεύγουσα νά βίψη 
Ισκέφθη βλέμμα ύστατον 
είς τ’ οόρανοΰ τά ύψη.

Νεφέλην είδε φαεινήν 
Ιντός δ’ αότήν τήν Μοΰσαν 
Ις ταίς χερσί λευκοστεφή 
νεάνιδα κρατοΰσαν.

Θεάρεστον, ξανθότριχα, 
ευχαριν, μουσοπόλον, 
γλαυκώπιδα, λευκώλενον, 
ροδόχρουν χωρίς δόλον.

— Ήλθον πρός σέ, είπε, θεά 
τάς κλείδας νά ζητήσω 
τοΰ κήπου τής ποιήσεως, 
οπως άνθολογήσω.

Καί πλέξω πολυθέλγητρον 
στέφανον Ιξ άνθέων 
δι’ οδ, θεά, θέλει στεφθή 
ή κορωνίς τών νέων. —

Τάλαινα, είπεν ή θεά,
δέν βλέπεις ότι μένει 
I ν θ ά δ’ ή νέα, ήν ποθείς 
νά στέψης Ιστεμμένη ;

Αοιπόν πορεύου, φίλη μου, 
είς τό μονίδριόν σου 
καί μάθε ό'τι δέν είναι 
τό έργον ίδικόν σου.

Μ. ΒΕΝΕΤΟΚΑΗΣ.

Π Α Ν Δ Α Ι Σ Ι Α .

M eta.lJ.tla. —  Είς τήν περιφέρειαν τοΰ 
δήμου Σερίφου παρά τά ; θέσει; Τρυπητή 
καί Μέγα Λειβάδι δ Κ. Αριστείδη; Μπα- 
λάνο; έξητήσατο τήν παραχώρησιν μεταλ
λείου θειούχου χαΛκο0 έκ 5 5 10  στρεμ
μάτων καί 367  Β. πήχεων συγκειμένου, οΰ 
προτίθεται νά άρχιση τήν έκμετάλλευσιν.

—  Έν τώ αύτώ δήμω Σερίφου παρά 
τά; θέσει; ’ Αγιο; Μηνά; καί Παναγία ό 
Κ.. Γ. Δουρούτη; θά άρχίση τήν έκμετάλ- 
λευσιν μεταλλείου ενθείου άργνρούχου 
μοΑύβόον έκ 2 7 13  στρεμμάτων καί 628  
Β. πήχεων συγκειμένου.

—  Πρό τινο; ή έταιρία Μηταράκη καί 
Σα ήρχισε τήν έξαγωγήν χρωμίου έκ τοΰ 
έν τή νήσιρ Σκύρω ευρισκομένου μεταλλείου.

—  Ot ΚΚ. Κ. Κριεζή;, Φ. Πάλλη; καί 
Σα προτίθενται νά ποιήσωσι προσέχω; ε- 
ναρξιν τή; μεταλλεύσεω; τοΰ όπ’ αύτών έν

, τή νήσω ’Αντιπάρω παρά τό περιώνυμον 
σπήλαιον εΰρεθέντο; μεταλλείου θειούχου 
μοΛύδόου.

—  Έν τω χωρίω Άφρατίω τή; έπαρ- 
χία; Χαλκίδο; άρχεται μετ’ ού πολύ ή έ- 
ξόρυζι; μεταλλείου τοΰ χρωμίου. Τό υπό 
τοΰ μεταλλευτοΰ Κ. Γρηγ. Ν. Ζαβογιάννη 
αίτηθέν μεταλλείον έχει Ικτασιν 2 1 5  
στρεμμάτων καί 295  τετραγωνικών πήχεων.

—  Οί ΚΚ. Σωτήριο; Ν. Πετιμεζά; καί 
Λεωνίδα; Ν· Πετιμεζά; έξητήσαντο τήν ά 
δειαν πρό; έκμετάλλευσιν μεταλλείου ¿ν- 
θείου άργνρούχου μοΛύβόου κειμένου εί; 
τήν περιφέρειαν τοΰ δήμου Λαυρίου καίσυγ-
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κειμένου έκ στρεμμάτων 5 221  καί 106  
μέτρων.

: r.- + *
Στατιστικοί. —  Ό αριθμός τών προ

βάτων·, αιγώνy βοών καί χοίρων καθ’ ά- 
πασαν τήν έκτεταμένην Έωσσικήν επικρά
τειαν είναι 9 0 ,4 7 1 ,0 0 0 ,έν δέ ταϊς ’Ηνωμέ- 
ναις Πολιτείαι; τής Αμερικής 59 ,087 ,631 .

—  Κατ’ άκριβεΐς υπολογισμούς ή ’Αγ
γλία δαπανά κατ’ έτος 4 2 5 ,00 0 ,0 0 0  ταλ- 
λήρων εις καπνόν και πνευρατώάη ποτά.

—  Καθ’ ολον τό έτος 18 6 8  οι Γαλλι
κοί σιδηρόδρομοι έχοντες μήκος 16 ,000  
χιλιομέτρων παρουσίασαν κίνησιν 10 2  έκα- 
τομμυρίων επιβατών* τά Γαλλικά ταχυ
δρομεία διένειμον έν τώ έσωτερικώ 300  
εκατομμύρια επιστολών καν 325  εκατομ
μύρια εφημερίδων, εντύπων διαφόρων,δειγμά
των καί ,τών τοιούτων. Ό τηλέγραφος τέ
λος έπεμψεν εσωτερικά και διεθνή τηλεγρα
φήματα 3 ,024 ,000  έξ ών 2 9 4 ,00 0  μόνον
τό ΰπουργείον τών εξωτερικών.

★

* *Ώ ραίαι Τέχναι. —  ’Εν τή έφετεινή εκ
θέσει τής 'Ακαδημίας τών ωραίων τεχνών 
του Μονάχου προταθέντος ώς θέματος τής 
εξεργασίας τής ιστορίας τής 'Ιουδίθ έλαβον 
άρισζεία δύο ν Ελληνες έκ Τήνου* έν μεν 
τή ζωγραφική βραβείον ό Κ. Νικ. Γκίζης, 
έν δέ τη γλυπτική α’. έπαινον ό Κ. Γεώργ. 
Βητάλης,

—  'Η επιτροπή έπί του μνημείου τού 
Πατριάρχου Γρηγορίου ήγόρασε παρά τού 
καλλιτέχνου Κ. Δ. Άπέργη γύψινον έκμα- 
γεΐον τού αγάλματος τού Πατριάργου 
Γρηγορίου οπερ κατετέθη εις τά ’Ανάκτορα 
έν τή Αιθούση τού Αυλαρχείου.

—  Ή πρυτανεία τού Εθνικού Πανεπι
στημίου άνέθηκεν εις τούς γνωστούς γλύ- 
πτας αδελφούς Φυτάλας καί Κόσσον την 
κατασκευήν δύο κολοσσαίων αγαλμάτων 
'Ρήγα του Φερραίου καί τον Πατριάρχου 
Γρηγορών, τεθησομένων έν τή πρό αυτού 
πλατεία.

—  Εις τήν έν Παρισίοις πώλησιν Deles- 
sert αντικειμένων τών ωραίων τεχνών, εί- 
κών τις τού Φλαμανδοΰ ζωγράφου Teniers 
παριστάνουσα ίχθυοπωλεϊον έπωλήθη 159, 
0 0 0  φράγκων, είκών τις δέ τού ‘Ραφαήλ

παριστάνουσα τήν Παρθένον 150 ,000  
φράγκων.

—  Έν τή έφετεινή έκθέσει τών ωραίων 
τεχνών έν Παρισίοις τά μέν έργα τής ζω
γραφικής συμποσούνται εις 3000 , τά δέ 
τής γλυπτικής εις 2000 .

—  Τήν 1 Αύγουστου ανοίγει έν Μονάχω 
διεθνής εχθεοις τών ωραίων τεχνών.

*■
* τ

'Έταιρίαι καί Σύλλογοι. —  Ευχαρί
στως άναγγέλλομεν τήν προσεχή σύστασιν 
Βιομηχανικού Συλλόγου σκοποϋντος τήν 
άνάπτυξιν τής Βιομηχανίας καί τών Βιομη
χανικών τάξεων έν Έλλάδι.

—  Έν τώ ' Αττικώ Κύκλω τήν Παρα
σκευήν 4 ’Απριλίου ό Κ. Αλέξανδρος Σού- 
τσος ώμίλησε περί τών εργατικών συνε
ταιρισμών. ’Επειδή δέ τούτο ένδιαφέρει 
τάς έργατικάς τάξεις κρίνομεν καλόν να 
δώσωμεν βραχεϊαν περίληψιν τού λόγου του. 
Είναι γνωστόν πόσον έν Ευρώπη, πρό πάν
των εις τάς μεγάλας βιομηχανικάς πόλεις, 
οί έργάται δυσπραγούσιν. ’Αλλ’ ευτυχώς 
κατά τών δεινών όσα ύφίστανται αί πολυ- 
πληθέστεραι τάξεις τής κοινωνίας εύρέθη ή 
θεραπεία, και ή θεραπεία αύτη είναι ή άνά- 
πτυξις παρά τώ λαώ τού πνεύματος τού 
συνεταιρισμού. Καί πραγματικώς έσυστήθη- 
σαν έν Ευρώπη καί ημέραν παρ’ ημέραν προο- 
δεύουσι καί πολλαπλασιάζονται έταιρίαι ών 
τά μέλη είναι έργάται, ών τά κεφάλαια συ- 
νιστώνται διά μικρών καί αλλεπαλλήλων 
καταβολών τών εργατών, καί αίτινες έχουσι 
διαφόρους σκοπούς. Αί μέν σκοπεύουσι τήν 
άμοιβαίαν βοήθειαν καί τοιαύται ύπάρχουσι 
καί έν Αθήναις. Ά λλα ι, συνιστάμεναι κυ
ρίως έκ μικρεμπόρων, ονομάζονται τράπε- 
ζα ι του λαού, διότι σκοπόν έχουσι να δα- 
νείζωσι πρός τά μέλη αύτών. Ά λ λ α ι ά- 
γοράζουσι χονδρικώς τάς αναγκαίας πρός τό 
έπιτήδευμα τών συνεταίρων ύλας (οίον δέρ
ματα κτλ. διά τούς υποδηματοποιούς) καί 
μεταπωλοϋσιν αύτάς λιανικώς πρός τού; 
συνεταίρους, μέ κέρδος, έννοείται, τό όποιον 
έπειτα μερίζονται οί συνεταίροι. Ά λλα ι 
πάλιν άγοράζουσι χονδρικώς τά είδη τής 
πρώτης άνάγκης, οίον άλευρον, έλαιον 
κτλ. καί μεταπωλοϋσιν αύτά λιανικώς πρός
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τούς συνεταίρους ή καί πρός άλλους έργά-Ι 
τας, οίτινες άν καί δέν μερίζωνται τά κέρ
δη, διότι δέν είναι συνεταίροι, ωφελούνται 
ομως, καθότι πρώτον μέν έχουσιν είδη κα 
λής ποιότητος, καί δεύτερον έάν πραγμα- 
τοποιήσωσιν άριθμόν τινα αγορών εις τά 
μαγαζεΐα τής έταιρίας, λαμβάνουσι καί 
αυτοί έν ποσοστόν έπί τών κερδών τής έ
ταιρίας. Δέν δυνάμεθα νά άπαριθμήσωμεν 
ό'λα τά ευεργετήματα τών νέων τούτων συ
νεταιρισμών* εϋχόμεθα ινα ό Κ. Σοϋτσος 
δημοσιεύση διά τού τύπου τήν ομιλίαν του, 
Ινα καταστώσι γνωστά καί παρ’ ήμίν τά 
παρά τώ λαώ αγαθά αποτελέσματα τού 
συνεταιρισμού. Τελευτώντες πρέπει να ει- 
πωμεν δύο λέξεις καί περί έτέρου είδους 
έταιρίας. Εις τάς μεγάλας βιομηχανικός 
πόλεις, ιδίως εις Mulhouse, συνέστη έται- 
ρία.έκ βιομηχάνων,—  αρχηγών βιομηχανι
κών καταστημάτων, —  ήτις αγοράζει γή
πεδα, οϊκοδομεί έπ’ αύτών ιδία δαπάνη 
μικράς οικίας, καί παραχωρεί αύτάς πρός 
έργάτας, οιτινες πληρόνουσι τήν τιμήν τής 
οικίας εις δόσεις καί εί; διάστημα 10 , 15, 
2 0  έτών. Ούτως εις τάς πόλεις έκείνας οί 
έργάται έχουσιν δ,τι οί Γάλλοι όνομάζουσι 
le chez soi, δηλαδή είναι ίδιοκτήται τής 
οικίας εις τήν όποίαν κατοικούσα

—  Έν ταίς τελευταίαις συνεδριάσεσι τού 
Φιλολογικού Συλλόγου  «ό Παρνασσός* 
άνεγνώσθησαν τα έξής άρθρα* υπό τού Κ, 
’ΐωάννου Λάμπρου περί φθίσεως τών άμ- 
πέλων, ύπό τού Κ. Φ. Φωτιάδου περί 
γεωγνωσίας, ύπό τού Κ. ’Ελευθερίου ‘Ρα
φαήλ περί τού ζωγράφου ‘Ραφαήλ καί 
ύπό τού Κ. Κ. Σάθα ΐχνη  Βουδισμού έν 
Ε λληνικοί σνναζαριω. Έγένετο δέ καί 
συζήτησις έπί τού θέματος τίνα τά καθή 
κοντά τον χρηστού πολίτου έν πάση πο 
λιτεία.

Ar 
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Γεωπονία. —  Κατ’ έτος έν Παρισίοις 
έν τή άγορά Vilette γίνεται εκθεσις ιών 
Κτηνών. Εις τήν κατά τό έτος τούτο περί 
τάς άρχάς ’Απριλίου (ν) γενομένην έκθεσιν 
προσετέθη εκθεσις αξιόλογος οργάνων καί 
μηχανών γεωπονικών, πρός δέ καί έκθεσις 
οίκοσίτων ζώων καθώς επίσης καί γενική,

συλλογή κόκκων, σπόρων, ριζών καί φυτών 
δημητριακών.

—  Γνωστόν είναι δπόση κατανάλωσις 
καί όπόση κίνησις έμπορίου τε'ίου γίγνεται 
έν-Αγγλία* έπειδή όμως πλείσται παρεμ
βάλλονται δυσχέρειαι εις τήν από τή; Κ ί
νας μετακορ,ιδήν αυτού, οί Ά γγλοι προσε- 
πάθησαν οπως μέ πάσαν θυσίαν τό καλλιερ- 
γήσωσιν έν Τνδίαις. Ή καλλιέργεια έπέτυ- 
χεν καί κατά τήν τελευταίον συγκροτν,θεϊ- 
σαν συνεδρίασή έν τώ καταστήματι τής 
‘Εταιρίας τών ’Ινδιών έν Λονδίνω σπουδαίαι 
περί τούτου άνεγνώσθησαν διατριβαί.

+ +
Φιλολογικός καί Επιστημονικός κό

σμος. —  ‘Ο διάσημος εξηγητής τού Σοφο- 
κλέους Wunder καί ό τού ‘Ομήρου Hoffman 
άπεβίωσαν έν Γερμανία. Άπεβίωσεν έπίσης 
έν Γαλλία ό αρχαιολόγος De La Borde.

—  Κατά τήν τελευταίαν έβδομάδα τού 
Μαρτίου εις τό ιατρικόν γύμνασήν τής έν 
Αμερική Πενσυλβανίας έδωκαν λαμπράς 

έξετάσεις καί έλαβον τό δίπλωμα διδάκτο- 
ρος ια τρ ικής1 5  νεάνιδες,_

—  Εν Παρισίοις τήν προπαρελθοϋσαν 
έβδομάδα έγένετο γενική συνέλευσις τών 
καθ’ άπασαν τήν Γαλλίαν επιστημονικών 
καί φιλολογικών εταιριών, καθ’ ήν άνε
γνώσθησαν πλείσται άξιαι λόγου πραγμα- 
τεΐαι. Ιδίως άναφέρονται ύπό τών περιοδι
κών αί πραγματεϊαι άς άνέγνωσεν ή έπι- 
τροπή τής φυσικής καί χημείας, ήτις άνέ- 
φερε πάσας τάς κατά τό έτος τούτο γενο- 
μένας έν ταΐς έπιστήμαις ταύταις προόδους 
καί ιδίως τά πειράματα τού Tyndall έπί 
τού κυανού χρωματισμού τού ουρανού.

— ‘Ο κόμης τών Παριαίων έγγονός 
τού Λουδοβίκου Φιλίππου έξέδοτο εσχά
τως σύγγραμμα έπαινούμενον πολύ ύπό 
τών Γαλλικών έφημερίδων περί τών έρφα
τικών συνεταιρισμών έν ’Αγγλία  (trades- 
unions).

+
* *

θεατρικός καί μουσικός κόσμος. —  ‘Η 
διεύθυνσις τού θεάτρου Covent-Garden έν 
Λονδίνω άπεφάσισε τήν χαμήλωσιν  τού 
διαπασών τού μελοδράματος είς τον Γαλ
λικόν τόνον, καί τούτο διότι ολίγοι ’ΐταλοί
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άοιδοί ήδόναντο νά ασωσι, καθότι εΰρισκον 
κουραστικότατον τό ’Αγγλικόν διαπασών.

—  Τήν 12  ’Απριλίου έντώ ενταύθα θεά- 
τρφ παρεστάθησαν Οπό τής πέρυσιν έν τω 
ώδείω διδασκούσης εταιρίας ηθοποιών τά

αρχαία δράματα Νεψέλαι τοΰ ' Αριοτοψά- 
νονς καί ΚύχΛωψ τοΰ Εύριπίάον. Ή συρ
ροή υπήρξε μεγίστη ένεκα τής περιεργείας 
τής παραστάσεως.

Μ. Π. Λ.
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