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Μετά τινας λιτανείας καί θυσίας πρός
τούς θεούς, τά στάδιον κατελείψθη είς τούς
μαχητάς, είς τούς δισκοβόλους, είς τούς δρο
μείς, είς. τού; μονομάχους, καί είς τούς θηριομάχους.
‘ Υπό τούς διαδόχους τού Ταρκυνίου ή
Αί ύπό των ‘ Ελλήνων καί ‘ Ρωμαίων καθιερωθεΐσαι πρός τιμήν τών θεών έορταί δέν ’Ρώμη είχε πλέον τών δέκα πέντε σταδίων,
έπανηγυρίζοντο μόνον είς τους ναούς τούς ώκοδομημένων ώς έπί τό πλείστον είς κοιερός τούτο καθιερωμένου;' δημόσιοι διασκε λοσσαΐα μεγέθη, καί κεκοσμημένων δι’ έκ
δάσεις, διαρκοϋσαι συχνάκις επί πολλάς ή- τακτου μεγαλοπρεπείας. Τά κυριώτερα ήμέρας, έλάμβανον χώραν είς ευρύχωρα μέρη, σαν, τό μέγα στάδιον τού Ταρκυνίου, δυνάάτινα ώνομάσθησαν »ιπποδρόμια» καί ας·ά- μενον νά περιλάβϊΐ δέκα πέντε μέχρις εί
κοσι χιλιάδων θεατών, τά Στάδια τού Α 
δια» εν ‘ Ελλάδι, καί ΟίΓαιιη έν 'Ρώμη.
λεξάνδρου, τού Φλαμινίου, τού ΈλεγαβάΤαρκύνιος ό πρεσβύτερος ίδρύσατο
τού Καρακάλλα, τού Καστρένση, τού
πρώτον στάδιον είς τήν κοιλάδα
Δομιτίου, τού Φλώρου, τού Εντίμου, τού
σκρμένην μεταξύ τών όρέων ’Αβεντίνου
Παλατίνου. ΤΗτο άπλούν ξύλινον οικοδό ’ Ιουλίου Καίσαρος, τού Νέρωνος, τού Σάλουμημα, Ιχον τέσσαρας σειράς βαθμιδών, τεθει στίου καί τό θέατρον Κολοσσαϊον, τό μεγαμένων έν είδει αμφιθεάτρου εντός περιβόλου λείτερον πάντων, ούτινος ή οικοδομή ϋρχισε,
άπό τής επιστροφής τού Αύτοκράτορο; Ούεωοειδούς.
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σπεσιανού, έκτού κατά τής Ίουδαίας πολέ τής Συβίλης, τής Τύχης καί τής Νίκης.
Τό στάδιον, εξ άμμου λεπτής καί ένίμου καί έπεραιώθηύπό τού Τίτου. Τό αληθές
του όνομα ήτο άμφιθέατρον Φλαβιανόν, έκ οτε έστολισμένης διά κόνεως έκ κιναβάρεω;
του ονόματος τής φυλής του Οΰεσπεσιανού. καί διά τέφρας πρασίνου, δέν ήτο κατ'
"Οπως τά νεώτερα θέατρα, ήσαν και τά άρχάς χωρισμένον τών θεατών ή διά κιγκλίστάδια ταΰτα ώκοδομημένα' αί διαστάσεις δος σιδηράς, τεθειμένης είς την βάσιν τής
καί ό στολισμός μόνον διέφερον. γΗσαν σχή πρώτης εσωτερικής βαθμίδος' άλλά τά μα
ματος ελλειπτικού' αί δύο πλάγιαι όψεις νιώδη πηδήματα τών Τίγρεων καί αί άτου καί μία τών κυκλοειδών πλευρών του, πελπιστικαί προσπάθειαι τών Ελεφάντων,
-/¡τις τάς συνήνου, έχρησίμευον ώς έρεισμα οϊτινες προσεπάθουν νά τήν άποσπάσωσι,
εις τάς άμφιθεατρικώς τεθειμένας βαθμίδας' κατέπεισαν τόν Καίσαρα νά άνοιξη τάφρον
ή τετάρτνι, ήτις έσχνιμάτιζε τό βάθος του δέκα ποδών βάθους καί πλάτους, ήν έπλήσταδίου, συνέκειτο έκ στοών πεφραγμένων ρουν υδατος πριν οί θεαταί είσέλθωσιν.
διά κιγκλίδων καί ήριθμημένων' υπό τάς . Έν τούτοις ή τάφρος δέν ύπήρχεν είς
αψίδας τών στοών τούτων άνέμενον τό ,ση- ολα τά ‘Ρωμαϊκά θέατρα' τά στάδιον τινών
μειον τής άναχωρήσεως τά τέθριππα. Προ ήτο ώκοδομημένον είς τρόπον ώστε νά δύσέτι όπά τους αυτούς κιγκλιδωτούς θόλους ναται νά μετασχηματισθη είς λεκάνην εύώρμων αί τίγρεις καί οί λέοντες κατά τών ρείαν διά ναυμαχίας' τούτο ήτο έζαίρεσις.
θηριομάχων ή τών χριστιανών. Μάκρος τοί* Αέν θά φέρω ώς παράδειγμα τό θέατρον
χος, νήσσα (spina) λεγόμενος, τεσσάρων μέ τού Φλαμινίου, ένθα ό Αύγουστος έδωκε
τρων πάχους καί δύο μέτρων ύψους, διήρει μάχην κροκοδείλων, ή κάλλιον είπεϊν, έδειξε
τό στάδιον εις δύο μέρη ίσα' ή νήσσα ύψοϋτο τούς κροκοδείλους, ούς έφερεν έκ τής Θηεις τό στάδιον τού Καρακάλλα, έν τών βαΐδος.
Έξ ολων τών ‘Ρωμαϊκών θεάτρων τό
τών ώραιοτέρων διά τάς άναλογίας του, εις
Ί 5 0 μέτρα, καί εις 58 μέτρα ή θριαμβευ Κολοσσαϊον είναι εκείνο τό όποιον φκοδοτική θύρα, ήτις έβλεπεν εις τά εκτός. Τό μήθη μέ τάς καταπληκτικωτέρας άναλο
στάδιον ήτο μήκους 4 3 2 μέτρων εις τό με* γίας καί τά έρείπειά του έμειναν ώς αιώ
γαλείτερον μήκός του καί 70 μέτρων πλά νιον μνημείον τής ισχύος τής ‘Ρωμαϊκή ς
τους' τά όρια τού σταδίου ήσαν τοποθετη αυτοκρατορίας.
Σχήματος ωοειδούς έχει περιφέρειαν 5 4 7
μένα εις τά άκρα τής νήσσης (spin») είς ά·
πόστασιν περίπου τριών μέτρων. Πέριξ τών μέτρων’ ή 'εξωτερική του όψις ύψους 5 2
όρίων τούτων οί οδηγοί τών αρμάτων ώφει- μέτρων είναι έσχηματισμένη διά τεσσάρων
λον έπτάκις νά περιστραφώσι διά νά λά- κιονίσκων τεθειμένωνέπ’άλλήλων,ρυθμού Αωρικοϋ, Ιωνικού καί Κορινθιακού’ 80 κίονες
βωσι τό βραβειον.
Είναι εύκολον νά έννοήση τις τάς δυσ- μαρμάρινοι έβάσταζον τήν άνωτέραν στοάν.
χερείας καί τούς κινδύνους τών κινήσεων Τό στάδιον, μήκους 85 μέτρων καί πλά
τούτων ώς έκ τής αρχιτεκτονικής διατάξε- τους 6 θ, ήδύνατο νά μετασχηματισθη είς
ως του ιπποδρομίου. Τά ήνία τών αρμά λεκάνην διά τάς ναυμαχίας καί τάς μάχας
των, ή έπισιορευσις τών ηνιόχων καί τών τών κροκοδείλων καί ίπποποτάμων. Έννεπληγωμένων ή φονευμένων ίππων, καθίστων νήκοντα χιλιάδες θεατών εύρισκον θέσιν έπί
πολλάκις τούς διαδρόμους τούτους άδιαβά- τών βαθμίδων' αί πύλαι καί αί έσωτερικαί
τους* άλλ’ έκεϊ τότε έπεδεικνύετο ή έπι- πάροδοι ήσαν τοσούτον εύρεϊαι, ώστε μία
δεξιότης τών τελευταίων δρομέυιν, τών ό ώρα ήρκει διά τήν είσοδον καί έξοδον τού
ποιων οί δρόμοι έχάραττον αύλακα έρυθρούν σμήνους τούτου τών θεατών.
‘Υπερμεγέθης σκηνή, έκτεινομένη τή βοηέπί τής άμμου τού σταδίου.
’Εν τώ μέσω τής νήσσης (spin*) ύψούτο θεία σχοινιών καί ιστών, έξησφάλιζε τού ή
μικρός ναός, ή οβελίσκος τις αφιερωμένος λιου καί τής βροχής τούς θεατάς καί τούς
εις τον ήλιον, καί αγάλματα τού έφιππου δραματουργούς τών αιματηρών τούτων θε
Ποσειδώνος, τού Κάστορος καί Πολυδεύκου, αμάτων.
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*0 αΰτοκράτωρ κατείχε έν τώ θεάτρω θουσιασμού τούτου, φθάνοντος μέχρι φρενηθέσιν ιδιαιτέραν, φέρουσαν τό όνομα Ρυΐνϊ- τιάσεως. Τά χρώματα ταύτα τών φατριών
ηβΓβ. Δύτη ήτο συνήθως, είς τήν άριστεράν καί ό ανταγωνισμός αύτός υπήρξε μέχρι
τών ήμερών το ύ ’Ιουστινιανού. Αί 40 χιλιά
πλευράν απέναντι τού πρώτου όρίου.
’Εκ τής θέσεως ΡιιΙνίηαΓβ ό αΰτοκράτωρ δες ανθρώπων, αίτινες κατεσφάγησαν έπί
έδιδε τό σημείον τής άναχωρήσεως, άνα- τής βασιλείας του, κατήργησαν διά παντός
πτύσσων τήν Μάππαν, είδος έπικαλύμμα- τάς φατρίας κατά τούς αγώνας τού θεά
τος έξ ερίου λευκού.
τρου.
Ό 'Ρωμαϊκός λαός, οστις διήρχετο πλέον
Οί νικηταί έξήρχοντο διά τής θριαμβευ
τού τετάρτου τής υπάρξεώς του έπί τών
τικής θύρας.
ίδων τού Κολοσσαίου, ήρχισε νά μεΟί δούλοι οί προσκεκολλημένοι είς τήν
υπηρεσίαν τού θεάτρου μετέφερον τούς πλη- 1θύηται έκ τού πολλού αίματος. Οί μαχη
γωμένους διά τής βίηάβρίΐβπα πύλης, ή- ταί καί οί δισκοβόλοι, ών οί αγώνες τόν
τις ήτο κατέναντι τής αύτοκρατορικής θέ διεσκέδασαν έπί τινα καιρόν, δέν τφ προσεως. Δύο έτεραι θύραι ήνοίγοντο έξ έκά- σέφερον μετ ολίγον ή όιαφέρον μέτριον.
Τό θέαμα, τά μάλλον συγκινητικόν καί
στης πλευράς* διά τών θυρών τούτων είστό μάλλον εύνοούμενον παρά 'Ρωμαίοις, υ
ήρχοντο οί μαχηταί καί οί μονομάχοι.
Αί πεζοδρομίαι, αί ίπποδρομίαι ή αί άρ- πήρξε τό τών άγώνων τών μονομάχων καί
ματοδρομίαι άπετέλουν τά τέλος τών α τών τρομερών τούτων αναμίξεων τών θη
ριωδών ζώων, ριπτομένων φύρδην μίγδην
γώνων τού θεάτρου
Αί πεζοδρομίαι έτελοΰντο άπό νέους είς τό θέατρον, έπιτυχία, ήτις διήρκεσε μέΚρήτας, οϊτινες ήσαν μοναδικοί είς τό είδος χρι τών ήμερών, καθ άς ό Νέρων κατεξέτούτο τού άγώνος.
τ °ί*ί χριστιανούς υπό τών τίγρεων
Είς τάς άρματοδρομίας (missus) ό νικη- καί λεόντων,
τής ώφειλε νά κάμη έπτάκις τόν κύκλον | Αί μάχαι τών θηρίων έτελοΰντο έν γένει
τής νήσσης (spin*), όπως προηγουμένως προς τά τέλος τής ημέρας μετά τάς άρμαδιελάβομεν. "Εκαστος κύκλος ήριθμείτο τοδραμία; καί τήν πάλην τών μονομάχων.
υπό τών τεθειμένων υπηρετών είς έκαστον^Ητο ώς τό κωμικόν μέρος, ήκατάπτω σις
άκρον τής νήσσης, ένώπιον δύο μικρών ναών,|τού παραπετάσματος τού-θεάματος,
οϊτινες έβάσταζον ό είς έπτά δελφίνας καΑί μάχαι αύται έπλούτιζον τούς ’Αφριθιερωμένους είς τόν Ποσειδώνα, καί ό έτε- κανούς έμπορους, οϊτινες έναύλουν διά τήν
ρος έπτά ώά καθιερωμένα είς τόν Κάστορα Όστίαν πλοία πλήρη λεόντων τής Λιβύας,
καί Πολυδεύκην. Καθ’ ήν στιγμήν τά dtp-j Ασσυριών τίγρεων, έλεφάντων καί καμήματα διήρχοντο μεταξύ τού όρίου καί τής λων, κροκοδείλων τού Νείλου καί ίπποπονήσσης, ό υπηρέτης ΰψωνεν ένα τών δελ- τάμων. Έ 'Ρετία καί τά Άπέννινα έπροφίνων ή έν τών ώών,δεικνύων ούτω είς τούς μήθευον λύκους καί άρκτους’ ή τέχνη ήτο
θεατάς τόν άκριβή αριθμόν τών γενομένων παραγωγική, άλλ’ οί προμηθευταί οότοι
περιστροφών καί τών ύπολειπομένων. Ό τού θεάτρου δέν έπήρκουν πάντοτε είς τό
πρώτος δρομεύς ό έκπληρώσας τήν απο νά προμηθεύωσι ζώσαν σάρκα είς τά κλωστολήν του έόέχετο τό βραβειον.
βία τού Κολοσσαίου. Αί Έκατόμβαι τών
Τέσσαρα άρματα, παριστάνοντα τόσας τίγρεων καί τών λεόντων ήσαν συνεχείς έν
φατρίας, διακρινομένας άλλήλων διά τών ‘Ρώμη καί έπρεπε νά δαπανήση τις πολύν
χρωμάτων έρυθρού, κυανού, λευκού καί πρα χρυσόν καί αίμα διά νά άντικαταστήση τό
σίνου, άτινα έφερον οί ηνίοχοι, άπετέλουν έκατοστόν τών λεόντων καί τίγρεων.
αποστολήν* οθεν ό αύτοκράτωρ, οί ύπατοι,
Έν τούτοις οί σωροί τών άποθνησκόντων
οί ιππείς καί ό λαός διεπληκτίζοντο συ- ζώων δέν είχον χορτάσει τάς σκληράς όρχνάκις διά τάς διαφόρους φατρίας, ύποστη- μάς τού λαού, οστις πρό παντός έπεθύμει
ρίζοντες αύτάς μετά φανατισμού, καί αί τά θέαμα τής ανθρώπινης άγωνίας, τήνάπελμεγαλείτεραι άταξίαι προέκυψαν έκ τού έν- πισμένην πάλην τών θηριομάχων, τών κατα-
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δικασθέντων είτε διότι ήσαν αιχμάλωτοι, διά τών ακολούθων λέξεων, διαβαίνοντες
είτε διότι ήσαν δούλοι έγκληματή,σαντες, κατά τάξιν ένώπιόν του. ·Α τ β , imperalor,
τάς φωνάς ταύτας τις απελπισίας καί τής moriluri te salutant ! (χαίρε, αύτοκράλύπης, τάς ώρυγάς τών πειναλέων ζώων διά τωρ, οί μέλλοντες ν’ άποθάνωσι σέ χαιρε
την σάρκα δυστυχούς τίνος, τά μανιώδη τούν ! ) — Avete nos ! (χαίρετε ! )» άπελακτίσματα καί τόν τριγμόν τών συντριβό κρίθη ό Κλαύδιος ύποκλινόμενος.
μενων όστέων.
‘ Ο Νέρων ήνοιξε πλατείαν τάφρον είς τό
‘ Η ‘ Ρώμη τοσούτον ευχαριστείτο εις την διαχωρίζον την λίμνην Φουκίνην τού ποτα
θέαν τών ανθρωπίνων τούτων σφαγείων, ώ  μού τής Αύρας όρος, διά τήν μεγάλην ναυ
στε έπλήρωσεν αμέσως ανθρώπους έλευθέ μαχίαν την όποιαν προσέφερεν ώς θέαμα είς
ρους, οΐτινες έξησκήθησαν εις την τέχνην τόν λαόν. Τρίτωνες καί τεχνικαί σειρήνες
τών θηριομάχων, πωλούντες τό σώμά των καί στόλος τριήρεων περιέχων περί τάς εί
κατά τάς κηδείας η τάς δημοσίους τελε- κοσι χιλιάδας μαχητών, έφάνησαν κατά
τάς, διά νά τό έξαγοράσωσι διά τού άδα- τήν ναυτικήν ταύτην παράταξιν.
μάστου θάρρους καί τής θαυμασίας έπιτη‘ il μάχη, ήτις ήρξατο άμα τνί ανατολή,
δειότητός των.
τού ήλιου διά νά λάβτι πέρας τήν νύκτα,
‘ Ο κίνδυνος, δστις μεθύει καί προσελ ήτο αίματήροτάτη, **ί ή έορτή έκόστισεν
κύει, έρριψεν άργότερον τρίτην τάξιν θηριο- είς τό δημόσιον ακριβά, άλλα τό θέαμα
μάχων εις την κονίστραν. Νέοι έκ τών εΰ- ήτο πλήρες.
γενεστέρων οίκων τής 'Ρώμης, ευνοούμενοι
Οί κατά τών χριστιανών ενεργούμενοι
τού Αύγούστου, ήλθον νά παλαίσωσιν άντί καταδιωγμο'ι υπό τού Νέρωνος καί τών δια
τών μισθοδοτουμένων θηριομάχωμ οΐτινες δόχων του, καταδιωγμοί οΐτινες παρέδιδον
τούς είσήγαγον εις τά μυστήρια τής επικιν καθ έκάστην νέα θύματα είς τούς όνυχας
δύνου αύτών τέχνης.
καί τούς όδόντας τών θηρίων τού ΚολοσιΟ Νέρων μή ευχαριστούμενος νά ηναι σαίου, ή έποχή τών μαρτύρων τέλος, έθεωό πρώτος ηνίοχος τής αυτοκρατορίας του, ό ρήθη ώς ποινική έκτέλεσις, ήτις μετετράπη
Νέρων ό αυλητής, κατέβη εις τά στάδιον είς δημόσιον θέαμα. ‘ Επομένως δεν δυνάκαί έδειξεν εις τόν λαόν οτι είναι επίσης μεθα νά κατατάξωμεν αύτήν μεταξύ τού
επιτήδειος τοξότης, δσον καλός χορευτής. άριθμού τών θεαμάτων τού σταδίου. "Αλ
‘ Ο Κόμμοδος, ό ‘ Ρωμαίος
ό λως τε, τί νά είπνι τις περί τών φονικών
μονομάχος οΰτος ό μεταμφιεσμένος είς αύ τούτων σκηνών, καθ’ άς τά άφωπλισμένα
τοκράτορα, έπάλαισε περισσοτέρας τών έ - θύματα έρρίπτοντο μόνον ώς τροφή είς τούς
πτακοσίων φορών είς τά θέατρα.
ξένους τών θεάτρων, τά θηρία.
Αί ναυμαχίαι έδίδοντο εκτάκτως είς τό
Έ ξ όλων ό'μως τών θεαμάτων τών κονι
μεγάλον θέατρον (diis magnis)’ ή έκτασίς στρών τής 'Ρώμης, οί άγώνες τών μοτομάτου έπέτρεπε νά μεταβάλλεται ευκόλως τά χωγ υπήρξαν τό περιεργότερον, τό μάλλον
στάδιόν του είς λίμνην άλλ’ ό σφετερίσμός κινούν τό διαοέρον καί τό δημοτικώτερον
ούτος, επινοηθείς κατά την εποχήν τού πρώ θέαμα.
του καρχηδονικού πολέμου, έπί σκοπώ έξαΟί άγώνες ούτοι, μεταφερθέντες είς ‘ Ρώ
σκήσεως τών ναυτών περί τούς εντός τών μην παρά τών ’Ετρούσκων, συνέβησαν τά
πλοίων χειρισμούς καί τάς μά^ας, έλαβε πρώτον έπί τής δημ.οσίως γενομένης κηδείας
σπουδαίαν πραγματικότητα έπί Κλαυδίου τού πατρός τού Μάρκου Βρούτου. Μονομά
καί Νέρωνος.
χοι δ ’ ήσαν οί αιχμάλωτοι, οί άντάρται
‘ Ο πρώτος (ό Κλαύδιο;) έπέτρεψε νά δούλοι καί οί ύπό τού δικαστηρίου καταναυμαχήσωσιν έπί τής λίμνης Φουκίνης δύο δικασθέντες κακούργοι.
οατρίαι, ‘Ρόδιοι καί ϊύριοι, έκ δώδεκα
’Αργότερα δέ, δτε τό είδος τούτο τής
πλοίων έκατέρα. Οί καταδεδικασμένοι είς θρησκευτικής θυσίας κατήντησε δημόσιος
θάνατον, οΐτινες εύρίσκοντο μεταξύ τών ναυ- διασκέδασις, ή τάξις τών μονομάχων έντεμαχούντων, έχαιρέτησαν τόν αύτοκράτορα λώς μετεβλήθη· Μεταξύ τών αιχμαλώτων

Γαλατών, τών βαρβάρων τού βορρά, προσε- κράν τής ‘ Ρώμης, ήφ*νίσθησαν μόνον ύπό
τέθησαν καί οί έκουσίως κατατασσόμενοι τού Πομπηίου.
Οί μονομάχοι είσήρχοντο κατά ζεύγη είς
ώς μονομάχοι (auctorati), οίτινες έπωλούντο
άντί μεγάλης άμοιβής είς τούς μονομάχο - τό Οτάδιον, δταν ήσαν βλοι ήνωμένοι" μονο-
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καπήλους (lanistas), προς τούς οποίους έ- μαχοκάπηλός τις έξήταζε τάδπλα των, διά
δεσμεύοντο διά τού εξής όρκου. « ‘Ομνύω νά ίδιρ αν ήσαν είς καλήν κατάστασιν, καί
νά υποφέρω τόν σίδηρον, τό πύρ, τήν άλυ- ματά τινας βηματισμούς καί προσποιητήν
σον, τά κτυπήματα, τόν διά τού σιδήρου μάχην, αί σάλπιγγες έδιδον τό σημείον
θάνατον, καί νά υπακούω πάντοτε πρός 8ν τής άληθούς πάλης.
« Νικά ! (babet) » έφώναζεν ό λαός,
ύπεχρεώθην· ό
Οί μονομαχοκάπηλοι (lanistes) ούτοι ή όταν μονομάχος τις έπιπτεν' ϋψωνε τήν
σαν άπελεύθεροι, έκ τών αρχαίων μονομά χείρα, τόν άντίχειρα πρός τά άνω, άν ή
χων, οΐτινες έξήσκουν τούς έθελοντάς (au- θελε ν άποθαννι έπί τής θέσεως, καί έκλινε
ctoratos) εις τήν τέχνην τού μονομάχου, τόν άντίχειρα πρός τήν γήν, δταν έπεθύμει
διδάσκοντες αϋτοίς τήν θεωρίαν καί τήν νά σωθη. Κατά τήν τελευταίαν ταύτην
πράξιν τών αγώνων· έμάνθανον πρός τού- περίπτωσιν μετέφερον τόν πληγωμένον είς
τοις είς αυτούς νά άποθνήσκωσι μετά χά- τό σκυλευτήριον (spoliaire), ένθα έπνιγον
αύτόν, δταν οί ιατροί διεγίνωσκον τήν πλη
ριτος.
Τό άθροισμα τών μαθητών τούτων μονο γήν θανατηφόρον, ή δταν ή θεραπεία ήθελεν εισθαι πολύ μακρά καί επαχθής.
μάχων ώνομάσθη οικογένεια (familia.)
Οί δυστυχείς, οΐτινες έξήρχοντο ζώντες
Οί πλουσιώτεροι μονομαχοκάπηλοι κατειχον σχολεία, ένθα έτρεφον καί έγύμνα- τού άντρου τούτου τού θανάτου, μετεφέρονζον τούς μαθητάς των, διά νά τούς πωλή- το είς τά όποια άνήκον γυμναστήρια σχο
σωσιν είς τό Κράτος ή είς τούς εύγενεις, οΐ λεία.
‘ Υπολογίζονται περί τά δέκα πέντε είδη
τινες παρεϊχον ένίοτε θεάματα είς τόν
διαφόρων
μονομάχων.
λαόν.
Οί άθληταί έξησκούντο λοιπόν έκεϊ μέ
‘ Τπήρχον κατά πρώτον οί άντιβάται
ξύλινα ξίφη, καί άνέπτυσσον τάς δυνάμεις (andabatae), οΐτινες έφερον περικεφαλαίαν
των διά τής γυμναστικής. Τροφή ένισχύ- καί έμάχοντο έφιπποι" οί άντιβάται ήσαν
ουσα, κεκανονισμένη δι’ άκριβούς φροντίδος, έν γένει ώπλισμένοι μέ λόγχας καί ακόντια.
ηύξανε τήν σωματικήν ζωηρότητά των.
Οί επιτύμβιοι (bustuari), είδος Θυμά
Τά αποτελέσματα υπήρξαν τόσον με των, τά όποια έΘυσίαζον κατά τάς κηδείας"
γάλα, ώστε οί αύτοκράτορες άνέλαβον τήν συνήθως τοιούτοι ήσαν γέροντες μονομάχοι
ύψήλή,ν προστασίαν τών σχολείων τούτων, αδύνατοι, δούλοι καί άγοραοθέντες ύπό
τών οποίων ένεπιστεύθησαν τήν γενικήν τών μ,ονομαχοκαπήλων.
διοίκησιν είς τά μεγαλήτερα πρόσωπα τήί
Οί διμάχαιροι (dimacheri). Κατά μίαυτοκρατορίας μέ τόν τίτλον τού έπιμελημησιν τών έλλή,νων ήρώων, ούτοι έμάχοντο
τού (curator).
άνευ άσπίδος μετά ξίφους εις έκατέραν τών
Τά περιφημότερα σχολεία ήσαν τό τής
χειρών.
Καπύης, τής ‘ Ραβέννης, τής ‘ Ρώμης.
Οί έφιπποι μονομάχοι, τεθοιρακισμένοι
*0 τρίτος τών δούλιυν πόλεμος, δστις
και
φέροντες περικεφαλαίαν, έφώρμων κατ’
έφερεν έπί τής Ιταλίας τό πύρ καί τό αίμα,
απέδειξε τουλάχιστον τή,ν αξίαν τών μα άλλήλων έξ έκατέρου άκρου τής κονίστρας
θημάτων τούτων τών σχολών. ‘ Ο Σπάρτα βάλλοντες μακρόθεν βαρύ άκόντιον.
Οί άρματομάχοι (essedarii), φερόμενοι
κος καίοί έβδομήκοντα μονομάχοι, όί διαφυγόντες μετ’ αύτοϋ άπό τό σχολείον τής έπί πολεμικού άρματος, έβαλλον τό άκόνΚαπύης, υπήρξαν ή ψυχή τών έπαναστατη- τιον καί άκολούθως ήγωνίζοντο πεζοί διά
.
σάντων τούτων “δούλων, οΐτινες, άφού έπο- τού ξίφους.
Οί
ύπό
τού
δημοσίου
ταμείου διατηρούλέμησαν τούς ‘ ϊπάτου; λεύγας τινάς μα-
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μενοι (fiscales) μονομάχοι τών σχολείων
Οί άγώνες τών μονομάχων, καταργηθένέκμισθωθέντες υπό τής έπικρατείας.
τες ύπό τού Βίωνσταντίνου, ύφίσταντο έτι
Οί Γαλάται μονομάχοι, οίτινες κατή- μέχρι τής βασιλείας τοϋ ’Ονωρίου Φλαβίου,
γοντο έκ των αιχμαλώτων, καί των οποί όστις μετά την ήτταν τού ’Αλαρίχου εις
ων το δνομα έδόθη ακολούθως εις τούς ρω Παλεντίαν έδωσεν εις ‘ Ρώμην τόν τελευμαίους δούλους, τούς όποίους ώπλισαν ώς ταίον έκ μονομάχων άγώνα.
Θ.
εκείνους.
Οί οπλομάχοι (hoplomachi) έφεραν κρά
νος καί ήσαν ώπλισμένοι διά βραχιονιστήρων
ελληνικών.
Οί βροχοφόροι (laquearii) είχον βρόχους
διά των όποίων προσεπάθουν να άπάγξωσι
τούς εναντίους των.
Οί μορμύλλωνες (mirmillones), Θράκες ή
Γαλάται, ώπλισμένοι διά κυρτής μαχαίρας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΔΟΞΑ.
καί ωοειδούς άσπιλος' ή ρ.έ προσωπεϊον
περικεφαλαία των έφερε κορύμβην παριστώ"Οτι σώματά τινα μετά τινα τριβήν
σαν ϊχθΰν' «δεν θέλω, σε να νικήσω, Γα- ελκουσιν άλλα ελαφρά σώματα προσεγγιι·
λάτα, άλλά τόν ίχθύν σου» έφώνει ό δι· ζόμενα εις αύτά καί ότι αιτία τούτου είναι
κτυβόλος, τόν όποιον έπαοουσίαζον πάντοτε δύναμίς τις καλουμένη τ\Λεχτςασμός' ότι
ώς άνταγωνιστήν του μορμύλλωνος’ καί ό ό ήλεκτρισμός ευρηται ού μόνον έν τω ήκαλός ούτος λαός τής ‘ ρώμης ήγάλλετο λέκτρω, τή ύέλω, τνί ρητίνη τριβομένη άλ
γελών, ό'ταν ό Γαλάτνις περιπλεκόμενος λά καί έν τοίς νέφεσιν, έξ ού προκύπτουσιν
εντός των οπών τού δικτύου διεπεράτο διά αί άστραπαί, αί βρονταί, οί κεραυνοί, καί
τής τριαίνης υπό τού δικτυβόλου.
ελεύθερος εν ταΐς οίκίαις, ταίς όδοίς, υπό
Οί δικτυβόλοι, έκτος τού δικτύου καί τά δένδρα καί ιδίως εις ύψηλούς τόπους είτής τριαίνης των είχον καί μικράν χρυσήν vat γνώσεις κοιναί τοίς πάσιν, άλλά καί
περικεφαλαίαν καί κοθόρνους έλαφροτάτους, δεν πρόκειται περί τούτων ένταϋθα. Τή
επιτρέποντας αύτοίς νά διατρέχωσιν ευκό επιστήμη ήν γνωστόν πρό καιρού ότι τόποι
λως τήν κονίστραν.
τινές κατέχουσι πλειονα ή άλλοι ηλεκτρι
Οί Σαμνϊται έμάχοντο δι’ αμβλέων ό σμόν, έσχάτως δέ έν δημοσίω τινί μαθήπλων καί ειχον περικεφαλαίαν μέ πτεροθύ ματι δπερ παρέδωκεν ό έν Λουγδούνω σο
σανον.
φάς καθηγητής Fournet άναφέρει περιέργους

Φ ϊΣΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ-

Οί Θράκες ήγωνίζοντο διά ξίφους κυρτού
καί πλατείας χαλύβδινου άσπίδος.
Οί Γροσφομάχοι (velites) έρριπτον μακρόθεν τόξα ή ακόντια.
Οί νικηταί έλάμβανον κλάδους φοίνικος,
στεφάνους φύλλων, ένίοτε δέ καί χρηματι
κήν τινα ποσότητα.
‘ Ο Κράσσος διένειμεν καί στεφάνους έκ
φύλλων χρυσών. Οί γηραιοί μονομάχοι έ
λάμβανον πολλάκις την άφεσίν των παρά
τού λαού, βστις έδιδε τότε αύτοίς ξύλινον
ξίφος εις σημεϊον έλευθερίας. Ουδέποτε δέ
ήδύναντο ν’ άποκτήσωσι την έντελή έλευθερίαν των, όταν εϊχον είσέλθει ώς δούλοι
εις τι σχολεΐον τών μονομάχων, άλλ’ άπετέλουν ιδίαν τάξιν (peregrini, deditici).

τινάς παρατηρήσεις έπί τών ηλεκτρικών
τούτων τόπων καί έξ ιδίων ερευνών καί έκ
διακοινώσεων τών φυσικών καί περιηγητών

EppiaoudeSaussure, Bonssingault, Living
stone καί Watson. Εκ τού μαθήματος
τούτου τού σοφού καθηγητού έρανιζόμεθα
τά περιεργότερα καί παραθέτομεν αύτά εν
ταύθα χάριν τών άναγνωστών τού Ι.Ιισσοΰ.
Εις Chihuaha τού Μεξικού καί έτι εις
Νεοεβόρακον κατά τόν χειμώνα αί τρίχες
τής κεφαλής ηλεκτρίζονται συχνότατα καί
μάλιστα όταν κτενίζωνται μέ λεπτόν κτέ
να’ πολλάκις ύψούνται ορθιαι καί βσω
μάλλον κτενίζει τις αύτάς διά νά γίνη ή
κόμμωσις λεία, τόσω μάλλον άνυψούνταΓ
διευθύνονται πρός τού; δακτύλου; καί άκο-
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λουθούσι τήν κΐνησιν τής χειρός’ διά νά μεϊ- Κατά τό εαρ τάς έρημους τής Μεσημβρινής
νωσι δέ εις τήν θέσιν αύτών πρέπει νά ’Αφρικής διαπνέει λίψ τόσω ηλεκτρικός, ώστε
βραχώσι. Κατά τήν αυτήν εποχήν πάντα τά πτίλα τών στρουθοκαμήλων πληρούμετά μάλλινα φορέματα καί ιδίως αί άναξυ- να έξ αύτού έκπέμπουσιν ισχυρούς σπινθή
ρίδες έλκουσι τά έν τώ άέρι κυματούμενα ρας καί έπί τή άπλή προσψαύσει υφάσματος
λεπτά σωμάτια, τά πτίλα καί τήν κόνιν’ τίνος. Καί έν ’Ασία δέ έπαναλαμβάνονται
μάτην καθαρίζεται τις’ επανέρχεται τό αύ- τά αύτά" εις τάς ’ Αγγλικά; μάλιστα Ινδίας
τό’ άνάγκη λοιπόν όπως διαπεράση τις τόσφ ισχυρός είναι ό έν τή άτμοσφαίρα ηλε
έπί τού υφάσματος ύγρόν σπόγγον. Αιαρκού κτρισμός, ώστε μετά μεγάλης δυσκολίας
σης τής νυκτάς οί παχεϊς τάπητες τών ένεργούσι πολλάκις οί τηλέγραφοι.
Ά λλά πρός τί νά άνατρέχη τις εις τό
θερμαινομένων αιθουσών άναπέμπουσι ψοσω
μακρυνού; τόπους καί εις ξένας ηπείρου;;
φήματα, όταν τις δέ βαδίζη έπ’ αύτών
’Ενταύθα,
έν Εύρώπη, εις όλίγην άπόσταλάμπουσι καί έκβάλλουσι σπινθήρας ήλε
σιν
άφ
ήμών,
εις τάς "Αλπεις, παρετηρήθηκτρικούς. ’Αποπειράσαι νά άνοιξης θύραν
σαν
όμοια
ηλεκτρικά
φαινόμενα. Οί περιητινά καί πλησιάζεις τήν χεΐρά σου εις τό
κομβίον ; εύθύς άναπηδα σπινθήρ καί σέ γηταί Blackuell, Watson καί Jalabert δι
κεντά οίκτρώς· Αί πυράγραι, τά κηροπή- ηγούνται πολλά τοιαύτα συμβάντα αύτοίς’
για, έν γένει πάντα τά μετάλλινα άντικεί- ιδιαιτέρας όμως προσοχής άξία φαίνεται ήμενα καθίστανται μικρά ηλεκτρικά πιστό μϊν ή περιγραφή τού Ερρίκου de Saussure,
λια έκσφενδονίζοντα σπινθήρα; έπί τή άπλή ήν καί μεταφέρομεν συντόμως ενταύθα.

a Τήν 2 2 ’Ιουνίου 1 8 6 5 , λέγει ούτος,
τή; χειρός προσψαύσει. Καί αύται αί δυ
άνεχωρήσαμεν
έκ Saint-Moritz όπως άνασχέρειαι δέν είναι αί μόναι. Αύο φίλοι όβώμεν
τήν
άκραν
Surley, όρος γρανιτικόν
ρέγουσι τάς χεϊράς των; λαμβάνουσιν ηλε
ού
ή
κορυφή
ύψούται
2 3 0 0 μέτρα υπέρ τήν
κτρικήν πρόσκρουσιν’ δύο κυρίαι άσπάζον
ται άλλήλας ; τά χείλη των έκπέμπουσι θάλασσαν. Τάς προηγουμένας ημέρας εΐχεν
σπινθήρας καί ό άσπασμός κεντά’ προσεγ έπικρατήσει ό Βορράς, άλλά τήν 22 ό και
γίζει τις άπλώς τήν χείρα έπί τής ρινό; ρός μετεβλήθη καί ό ούρανός έκαλύφθη άπό
του ; ή ρις εκπέμπει σπινθήρα’ ξύει τό λεπτούς άτμούς, οίτινες ώς έκ τής ήμιδιαούς αύτού; τό ούς εκπέμπει σπινθήρα. Οί φανείας αύτών μάς έκαμαν νά πεισθώμεν
μοσχομάγκαι διασκεδάζουσι κατ’ αύτόν τόν ότι περιείχον χμόνα ή χάλαζαν. Καί όντως
τρόπον έκσφενδονίζοντες προς άλλήλους τήν 1 \ ώραν Μ. Μ. όπότε ειχομεν φθάσπινθήρας. Πολλάκις δύναταί τις διά τή; σει εις τήν άκραν Surley λεπτή χάλαζα
άκρας τού δακτύλου νά άνάψη μυκτήρα έπιπτεν άφθονος, ενώ άφ ετέρου τό ψύχος
λύχνου αεριόφωτος. Τά φαινόμενα ταύτα, έπηύξανε. Προΰκειτο νά γευματίσωμεν παρά
τόσω παράδοξα παριστάμενα ήμϊν, έν ’Α λιθίνην τινά πυραμίδα στέφουσαν τήν κορυ
μερική ούδεμίαν έξεγείρουσι περιέργειαν. φήν’ έπιστηρίξας λοιπόν τήν ράβδον μου έπ’
Ταύτα πάντα είχε παρατηρήσει κατά τά αύτής έμελλον νά καθίσω οτε εις τόν αρι
τέλη τού παρελθόντος αίώνος καί δ διάση στερόν ωμόν μου ήσθάνθην σφοδρόν πόνον,
μος Υοΐοεγ όςτις σημειοϊ ότι έν ’Αμερική ώσεί είχεν έμπηχθή εις τήν σάρκα μου βε
ένεκα τής ξηρότητος τού κλίματος υπάρχει λόνη" έφερα τήν χεΐρά μου έκεϊ, άλλ’ ούδέν
πλείων ηλεκτρισμό; ή έν Εύρώπη’ καί τού εύρον, πλήν παρόμοιος πόνος εις τόν δεζιόν
το άποδεικνύουσι καί ή σφοδρότης τών βρον ώμον μέ έκαμε νά ύποθέσω ό'τι τό έπανωτών κατά τάς καταιγίδας καί ή έντασις φόριόν μου περιείχε καρφίδας’ τό άπέρριψα
τών άστραπών’ έν Φιλαδέλφεια ιδίως όταν άλλ’ οί πόνοι έπηύξησαν καί κατέλαβον οβροντά, ό ούρανός φαίνεται κεκαλυμμένος λην τήν ράχιν μου άπό τού ένός μέχρι τού
άλλου άκρου συνοδευόμενοι άπό κνησμόν
ύπό φλογών.
Τά φαινόμενα ταύτα δέν παρατηρούνται παρόμοιον μέ εκείνον όστις θά παρήγετο αν
μόνον έν ’Αμερική άλλά καί έν Αφρική καί σφήξ τις ή άλλο έντομον περιεπάτει έπί
’ Ασία ένθα πλείστα οροπέδια είναι ηλεκτρικά. τού δέρματός μου φιλοδωρούν με κεντή-
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ματ«. Άπέρριψα όλα μου τά ενδύματα μέ γεύματος έπανήλθομεν έκ νέου εις τήν έξέ χρι; αύτού τού ύποκαμίσου" οί «όνοι έπηύ χουσαν κορυφήν τής άκρας Surley οπως,άξησαν καί προσέλαβον τόν ’χαρακτήρα έπι- νεύρωμ,εν τόν ήλιον- τήν «ύτήν όμως ημέ
καύσεω;. Ήγνόουν τί νά υποθέσω’ ήμην έν ραν τρομερά καταιγίς ειχεν ένσκήφει εις τάς
απορία ότε ήκουσα ήχον ομοιον προ; τόν Βερνικάς "Αλπεις, όπου μάλιστα κυρία τις
Βόμβον των κανθάρων και των βομβυλίων. Αγγλίς έπεσε κεραυνόπληκτος.»
παρήγον δε τόν άλλόκοτον τούτον ήχον αί
Καί ταύτα μέν ό Saussure, πλήν καί
ράβδοι ήμών. Τότε μόλι; ένόησα οτι αιτία άλλοι περιηγηταί διηγούνται παρόμοιά τινατων παραδόξων πόνων ου; ύπέφερον καί ούτως εις τούς πρόποδας τού δρους Jura
τού άσματος των ράβδων ήτο ρεύμα ήλεκτρι- εις τά πέριξ τής PorentruY καί Courtavou
κόν ίσχυρότατον οπερ προήρχετο έκ τού ύ ό τόπος είναι ήλεκτρικώτατος- βλέπει τις
φους τού δρους. Επειράθην όπως έκβάλω εκεί άστραπάς, αιτίνες καλύπουσρ μέ πύρ
σπινθήρας έκ τών ράβδων, δεν ήδυνήθην- τάς πεδιάδας καί διαρκούσιν ικανά δευτε
πλήν αί ράβδοι έκραδαίνοντο μεταξύ τών ρόλεπτα- κατά τήν 25 Αύγουστου 1 8 6 5
χειρών μας' ό ουρανός κατ’ έκείνην τήν ιδίως συνέβη τούτο, οπότε έπελθούσών δύο
στιγμήν είχε γίνει φαιό; καθ’ άπασαν τήν καταιγίδων άπειροι ήλεκτρικοί ¡¿σπινθήρες
έκτασιν αύτού. Μετά τινα λεπτά ήσθάνθην διεδέχοντο άλλήλους υπό μορφήν ταχέων
άνυψουμένας τάς τρίχας τής κεφαλής καί φωτεινών στοίχων τρεχόντων έπί τής χλόης.
τού γενείου μου καί παραγούσας έν έμοί τό Έπίσης εις Maria-Stein έ'τερον μικρόν χωαΰτό αίσθημα όπερ ήθελε παραγάγει ξυρά- ρίον έπί τής σειράς τού δρους Jura ήσαν τοφ'.ον ξυρίζον έν ξηρω τραχείας τρίχας. Νέος σαύται αί άστραπαί ώστε οί χωρικοί ένόμιτις ό'στις μας συνώδευεν άνέκραξεν αίφνης σαν οτι πυρκαϊά κατέλαβε τάς πεδιάδας.
οτι ‘/¡σθάνετο κεντήματα άπό τάς τρίχας
Τά αυτά ήλεκτρικά φαινόμενα παρατη
τού άρτιφυούς μύστακός του καί οτι έκ τού ρούνται καί εϊ; τάς λιμνας* ούτω; εις τήν
άνω μέρους τών ώτων αύτού άνεχώρουν ι λίμνην Morat παρετηρήθησαν τοιαύτα φαι
σχυρότατα ρεύματα ήλεκτρισμού. Αφ’ ετέ νόμενα καί οί κωπηλάται οί διερχόμενοι τήν
ρου καί έγώ άνυψών τήν χεϊρα ήσθάνθην λίμνην τή; Bienne διηγούνται δτι ένίοτεένόούχ ήττον ισχυρά ήλεκτρικά ρεύματα έκ- μ.ιζον δτι διέρχονται λίμνην πυρός.
φεύγοντα τών δακτύλων μου. Έν συντόμω
MIX. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.
ισχυρότατα ρεύματα ήλεκτρισμού διεφευγον
έκ τών ράβδων ήμών, τών φορεμάτων, τών
γενείων καί τών τριχών τής κεφαλής.

Αίφνης πρός Λυσμάς κρότοςμακρυνός βρον
τής μάς είδοποίεςότιδεν ήτοφρόνιμον νά μένωμεν πλέον έπί τής κορυφής- κατέβημεν
εκατοντάδα τινά βημάτων, ό ήχο; τών ρά
βδων ήμών βαθμηδόν ήλαττοΰτο" έστάθηΣπουδαίοι άνδρες πολλάκι; φαίνονται
μεν όταν πλέον ό ήχο; αυτών δέν ήτο έπαισθητός- οί πόνοι εΐ; τήν ράχιν μου εΐχον τοιούτοι άπό τής πρώτης νεότητο; αύτών.
παύσει ήδη άπό τών πρώτων προ; τά κάτω Ο ύ τ ω καί ό Αλέξανδρος Βόλτας, γεννηθείς
βημάτων μα;, άλλά διετήρουν άόριστόν τινα τ ή ν 18 Φεβρουάριου 1 7 4 5 έν Κ ά μ ω τής
έντύπωσιν αύτών. Αέκα λεπτά μετά τήν Λομβαρδίας, έδείχθη όποιο; έμελλε νά γίν·ρ
πρώτην ήκούσθη δευτέρα καί τελευταία κατ’ αύτά; τάς πρώτας σπουδάς αύτού, άς
βροντή έκ νέου πρό; Λυσμάς καί έπίσης εις έκαμεν έν τώ σχολεία» τή; πατρίδος αύτού
μεγάλην άπόστασιν" ούδεμία αστραπή ειχε ύπό τήν έποπτείαν τού πατρός του, Λιά
λάμψει" καί ήμίσειαν ώραν μετά τήν άνα- τής εύφυούς φύσεως αύτού, έπιμόνου έπιχώρησιν ήμών άπό τή; κορυφής καί ή χά- μελείας καί μεγάλης πρός τήν τάςιν άγάλαζα έπαυσε καί τά νέφη διελύοντο. Τέλος πης ΰπερέβη ταχέως πάντας τού; συμμακατά τήν 2 ώραν καί 30 λεπτά τού άπο- θητάς. Έν ηλικία 1 8 μόνον ετών ό έπιμε-
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λής μαθητής ειχεν άνταπόκρισιν μετά τού καί 1 7 7 7 ό Βόλτας ήσχολείτο περί ζητή
Ρολλέτου περί τών λεπτοτέρων ζητημά ματα καθαρώς ’χημικά, άτινα ομως ταχέως
τ ω ν τής φυσικής, καί κατά τό 1 9 έτος τή; 'συνέδεσε μετά τή; αγαπητής αύτώ σπουδής
ηλικίας αύτού λατινιστί διά στίχων ύμνησε τού ήλεκτρισμ.ού.
Ενίοτε τυχαίον περιστατικού μεταβάλ
τά ; επίσημο τέρας συγχρόνους άνακαλύψει;
λεται
ύπό χειρών έπιτηόειων εις πηγην ε
τών τότε φυσικών. "Αν καί κατ’ άρχάς πολ
πιστημονικής
άναμορφώσεως. Ουτω και τό
λοί εϊχον μεγάλας έλπίδας περί τού μέλ
17
9
0
ό
κατάρρους
τής κυρίας Γαλβάνη συ
λοντος αύτού έν τή ποιήσει, ό επίσημος φυ
σικός έν τώ μακρώ έπιστημονικό» βίω αύ ζύγου τού ιατρού Γαλβάνη καί ό ζωμός ^τών
τού μόνον περί τής φύσεως έκαμεν έρευνας. βατράχων, οδς είχε διαταξει ό ιατρός, ηγα
‘Ο Βόλτας ειχεν τήν
τόλμην έν τήπρώτνι δια τριβγί αύτού, έν ηλικία
24έτώ ν, νά έρευνήσ'ρτά
ζήτημα τής κατά τά
1 7 4 6 άνακαλυφθείσης
λουγδουνικής φιάλης.Τό
πρόβλημα όμως έλύθη
ύπό τού Φραγκλίνου καί
ή πραγματεία τού Βόλτα
ολίγον μόνον προσεθηκεν εις τήν έργασίαν
τού ’Αμερικανού φιλο
σόφου.
‘Η δευτέρα διατριβή
τού φυσικού τού Κόμου
έδημοσιεύθη τώ 1 7 7 1 .
Έν ταύτνι δέν παρουσι
άζεται ούδεμία ίδεα
ληφθεϊσα παρ’ άλλου,
καί ή παρατήρησις ήτον
δ μόνος οδηγός τού συγγραφέως. Πέραν τών
Άλπεων αί δύο αύται
πρώται πραγματεία', αυ
τού όλίγην εΰρον προσοχήν, έν ’Ιταλία όμως
έπροξένησαν μεγίστην
’Αλέξανδρο; Βόλτας. ·
έντύπωσιν- αύτη ή κυβέρνησις έσπευσε πρός ένθάρρυνσιν τού νέου γον εις τήν άθάνατον άνακαλυψιν τής
φυσιοδίφου, όνομ-άσασα αύτόν διδάσκαλον ταϊκής στήλης. Βάτραχοί τινες δηλαδή
εκειντο έκδεδαρμένοι ύπό τής μαγείρου τ ή ς
μένταν πρώτον, μετ’ ολίγον όμως καθηγη
τραπέζης, ότε
τήν τής φυσικής έν τή βασιλική σχολή τού κυρίας Γαλβάνη έ*ί
τυχαίως έξεκενώθη δ άγωγός μ.ακράν ίσταΚόμου. Ούδεμία δέ άνακάλυψις τού^ νέου
καθηγητού ήτο δώρον ώ; είπεϊν συμπώσεως- μένη; ηλεκτρική; μηχανής. Ά ν καί οί μΰ;
τών βατράχων δέν ήγγίχθησαν ύπό των
πάντα τά όργανα δι’ ών έπλούτισε τήν έπιη λεκτρικώ ν σπιθήρων,
άνεφάνησαν
ομω;
Γ
»
»
y
στήμην ήσαν τελειοποιημένα έν τώ νώ αύ- Λ Ι Λ k.
τ ο ύ , ' πριν'ή τεχνίτη; επιχείρηση
τήν' κα- κατά τήν στιγμήν τή; έκκενώσεως ζοηηροι
τασκευήν αύτών. Κατά τά έτη U 7 6 'σπασμοί. Τό πείραμα επαναληφθ^ν επέ.υχε
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μέ έκαστον είδος ζώου καί μέ τεχνητήν ή τατον πάντων τών ύπ’ άνθρώπου έφευρεθένφυσικόν ηλεκτρισμόν, θετικόν καί άρνητι των μή έξαιρουμένου ούτε τού τηλεσκοπίου,
κόν. ‘Ο Γαλβάνης καίτοι λίαν πεπαιδευ ούτε τής ατμομηχανής.
μένο; άνατόμος, ολίγον ομως έγνώριζε τά
Έκ τής άνω περιγραφής τής στήλης ϊ·
του ηλεκτρισμού' έθεώρησεν ώς ανεξήγητους πεται δτι τά δύο άκρα αύτής εινε διάφορα
τούς παρατηρηθέντας σπασμούς, οϊτινες ΰπό και έπομένως εάν κάτωθεν κήται ψευδάργυ
γεγυμνασμένου φυσικού ήθελον θεωρηθή ρος, άνωθεν λήγει αδτη εις χαλκόν. Τά δύο
άπλώς ώς αποτέλεσμα μεγάλης περί τόν ταύτα άκρα καλούνται πόλοι. Έάν κατά τά
ηλεκτρισμόν ευαισθησίας τού βατράχου καί άκρα τής στήλης προσαρμοαθώσι μετάλλινα
ούτος χρησιμοποιηθή ίσως μόνον ώς Ιν ή σύρματα, ό έγγίζων τό έν μόνον αύτών δεν
λεκτροσκόπιον. Έπολλαπλασίασε λοιπόν αισθάνεται τίποτε' έάν ομως άμφότερα συγ
κατά μυρίους τρόπους τά πειράματα αυτού χρόνως, ύφίσταται σφοδρόν κλονισμόν. Τό
καί παρετήρησε προς τοίς άλλοις δτι τά φαινόμενον αύτό παρουσιάζεται καί ύπό τής
μέλη προσφάτως άποκεφαλισθέντος βατρά λουγδουνικής φιάλης μέ τήν διαφοράν ομως
χου ύφίστανται σφοδρούς σπασμούς, άνευ τής δτι αύτη μόνον ένα κλονισμόν προξενεί, ένώ
βοήθεια; έξωθεν λαμβανομένου ηλεκτρισμού, ή στήλη άπειρίαν τοιούτων άλλεπαλλήλως.
άλλά μόνον διά τής παρενθέσεως μιας με Προξενεί δέ ή στήλη καί φώς είς τόν έφατάλλινου, η έτι μάλλον δύομεταλλίνωνπλα πτόμενον αύτής καί μέ οφθαλμούς κεκλεικών μεταξύ νεύρου καί μυός. ‘Η έκπληξις ομένου; καί ήχον ίδιάζοντα είς τό ούς. Ού
λοιπόν τού καθηγητού τής Βολωνίας έθεω- μόνον δ' έπί μελών ύγιών προξενεί τάς εν
ρήθη δικαία και σύμπασα ή Ευρώπη συνε τυπώσεις ταύτας ή στήλη, άλλά καί έπί
μερίσθη αυτήν καί ένομίσθη δτι εύρέθη τό προσφάτως άποκεφαλισθέντας έφαρμοσθείσα
φυσικόνμέσον δι’ούαί έξωθεν εντυπώσεις με έπέφερε σπασμωδικάς κινήσεις αύτού τοιταβιβάζονται εις τά όργανα των αισθήσεων αύτας, ώστε τό πτώμα άνηγέρθη καί έκίΟί ονειροι ομως οϋτοι ταχέως διελύθησαν νει τάς χείρας. Τά καταπληκτηκά δέ καί
ύπό τών άκριβών καί αύστηρώνέρευνών τού ποικίλα αποτελέσματα, τά όποια ή στήλη
Βόλτα. ‘Οόξύνους φυσικόςδηλαδή κατέδει- παρέχει είς τούς φυσικού; οφείλονται είς τήν
ξεν δτι δύο άνόμοιαι υλαι, οϊαδήποτε καί άν περαιτέρω τελειοποίησιν αύτής.
γνε ή φύσις αύτών, διά μόνης -ής επαφής
Κατά τινας ομως βιογράφους τό πνεύμα
αύτών προξενούσιν άνάπτυξιν ηλεκτρισμού. τού Βόλτα έκ τών μακρών εργασιών καί
Ούτως ό Βόλτας έκτύπησε θανασίμω; μάλιστα τής έφευρέσεως τής στήλης είχεν
τόν ζωικόν ηλεκτρισμόν καί ή άνάπτυξις έζαμβλυνθή καί ούτως 1 7 ολα έτη άπό τής
ηλεκτρισμού διά μόνης τής επαφής άνομοί- έφευρέσεως τής στήλης έδημοσιεύθησαν δύο
ων μετάλλων κατετάχθη μεταξύ τών σπου μόνον μετ’ όξυνοίας γεγραμμέναι διατριβαί
δαιοτέρων καί άσφαλών φυσικών φαινομένων, αύτού, ή μέν περί τής χαλάζης, ή δέ περί
ύπολειπομένης μόνης τής άνακαλύψεως μέ τής περιοδικότητος τών λαιλάπων καί περί
σου πρός ένδυνάμωσιν τού είδους αύτού τού τού ψύχους.
ηλεκτρισμού. Τά μέσα ταύτα, τά όποια
"Ενεκα τών εργωδών ασχολιών τής θέτην σήμερον εύρίσκονται εις τάς χείρας πάν σεως αύτού μόλις τό 1 7 7 7 κατώρθωσεν ό
των τών φυσικών οφείλονται επίσης εις τήν Βόλτας νά έγκαταλίπτι τάς γραφικάς όχθας
οξύνοιαν τού Βόλτα.
τής λίμνης τού Κόμου χα\ μεταβή έπί Μ
Κατά τάς άρχάς τού 1 8 0 0 δ επίσημο; νας εβδομάδας είς τήν ‘ Ελβετίαν. Έν Βέρνη
φυσικός, οδηγούμενος έκ τινων θεωρητικών έπεσκέφθη τόν Χάλλερον, ειτα δέ μετέβη
σκέψεων, ήχθη εις τήν ιδέαν τού να κατα- πρός τόν φιλόσοφον τής Φερνέης Βολταίρον,
σκευάσγ μακράν στήλην διά τής έπ άλλη όσΜς ύπεδέχετο εύμενώς έκάστην ικανότητα.
λα έπιθέσεως δίσκου έκ χαλκού, έξ υγρού
ΤΗτο μέγας δ αιών καθ’ 8ν ό ταξειδιώέριούχου καί ετέρου έκ ψευδαργύρου. Τό της μίαν καί τήν αύτήν ημέραν ήδύνατο νά
όργανον δ’ αΰτό, τών διά τού ύγροΰ χω- έπισκεφθή τόν Σωσσύρον, Χάλλερον,‘ Ρουσσώ
ριζομένων μετάλλων, είνε τό θαυμασιώ- καί Βολταίρον.
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‘θ Βόλτας δκ.ρίσθη τό 1 7 7 9 καθηγη ιταλικής γερουσίας καί κόμης τού Λομβαρτής τήέ φυσικής έν τώ Πανεπιστημίω τη; δικοΰ βασιλείου. Έάν παρουσιαζομένης έν
Παυΐας &πό τού φίλου τών έπιστημών κό- τοίς άνακτόροις τής ιταλικής ’ Ακαδημίας ό

μητος Φιρμιάνου, γενικού διοικητού τή; Βόλτας δέν έφαίνετο έν τή πρώτν) σειρά, αί
Λομβαρδίας, οστις ίδρυσε χάριν τού Βόλτα βιασΜκαί έρωτήσεις τού Ναπολέοντος, πού
έδραν τής φυσικής αύτόθι. Έκεί συνωθούντο είνε ό Βόλτα; ; μήπως ασθενεί; διατί δέν
πλήθος μαθητών έκ πασών τών χωρών προ; ήλθενς έδείκνυον δτιπάντας τού; λοιπού; έ·
άκρόασιν τών μαθημάτων τού περίφημου κα θεωρεί ώς δορυφόρους τού εφευρέτου τής
θηγητού. ‘ Η ομιλία τού Βόλτα ήτο καθαρά, στήλης. Τώ δέ 1 8 0 4 ήρνήθη νά δεχθή τήν
απέριττος, πολλάκις ψυχρά, πάντοτε όμως έκ τής καθηγεσίας παραίτησιν τού Βόλτα,
έκφανσι; μετριοφροσύνης καί εύγενοΰς συμ άποκριθείς δτι, έάν τά καθήκοντα αύτού ώς
περιφοράς, άτινα συνδεόμενα μεθ ίκανότη καθηγητού τώ ήσαν πολύ κοπιαστικά, ήδύ
τος πρώτης τάξεως ένθουσιάζουσι πάντοτε νατο νά έλαττώσνι τά μαθήματα αύτού, ή
καί μόνον άπαξ τού έτους νά διδάσκιι, ώς ό
τήν νεολαίαν.
Κατά τό 1 7 8 2 έπεσκέφθη μέν τάς κυ καλάς στρατηγός ομως νά έμμείννι έπί τού
ριωτέρας πόλεις τής Γερμανίας. ‘ Ολλανόίας. πεδίου τής τιμής. Ούτως ή ιταλική νεο
Αγγλίας καί Γαλλίας, έπραξεν ομως τούτο λαία έπί τινα έτη άκόμη ήδύνατο νά ακρο
όπως γνωρίσν) προσωπικώς, τόν Λιχτεμβέρ άζεται τών έξαισίων παραδόσεων αύτού·
Καθ’ ά λέγεται, ό μέγας Νεύτων καθ’
γιον, Πρειστλέϋον, Λαπλάσιον καί Λαβοαζι
ολον
τό διάστημα τού κοινοβουλευτικού
έρον καί πλουτίσ») τό φυσικόν μουσείον τής
βίου
του
μόνον άπας έλαβε τόν λόγον, παΠαυΐας διά καλών οργάνων, διότι έν γένει
ραγγείλας
είς τόν θυρωρόν νά κλείσγι έν πα
δέν έταξείδευεν εύχαρίστως άνευ λόγου.
ράθυρου,
ίνα
μή συναγχωθή ό ρήτωρ έκ τού
Κατά πρόσκλησιν τού ύπατου Βοναπάρτου μετέβη ό Βόλτας τώ 1 8 0 1 είς ρεύματος αύτού. Εάν οί θυρωροί τού ιτα
Παρισίους καί αύτόθι έπί παρουσία πολυα λικού συμβουλίου έν Λουγδούνιρ ή τής γε
ρίθμου έπιτροπής τής ’Ακαδημίας έπανέ- ρουσίας έν Μεδιολάνοις ήσαν όλιγώτερον
λαβε τά έπί τού ήλεκτρισμού πειράματα προσεκτικοί, ϊσως ό Βόλτας ήθελε λησμο
αύτού. ‘ θ πρώτος ύπατος παρευρίσκετο νήσει πρός στιγμήν τήν ύπέρμετρον σιωπήν
αύτοπροσώπως έν τή συνεδριάσει τής έπι αύτού, οπως ένεκα τής άγαθότητος αύτού
τροπής καί μόλις ειχεν άναγνωσθή ή έκθε- παραγγείλτι τό κλείσιμον τής θύρας, ϊνα μή
σις αύτής, έπρότεινεν όπως δοθή τώ Βόλτα κρυολογίσνι ό ρήτωρ. Καί μεταξύ οικείων
χρυσούν νομισματόσημονώς δείγμα τού θαυ δέ ευρισκόμενος ό Βόλτας έδείκνυενάποστρομασμού τών Γάλλων σοφών. "Αν καί αϊ φήν πρός πάσαν πολιτικήν συζήτησιν.
Ό Βόλτας νυμφευθείς τώ 1 7 9 4 τήν Θη
διατάξεις τής ’Ακαδημίας δέν έπέτρεπον
ρεσίαν
Περεγρίνη, έσχεν έκ ταύτης τρεις υι
τούτο, έγένετο ομως έξαίρεσις τών τακτι
ούς'
δύο
έξ αύτών έπέζησαν τού πατρός
κών κανόνων χάριν τού έκτάκτου άνδρός, καί
ό
τρίτος
ομως
έν ήλικία 1 8 έτών έπέθανεν,
έπειδή ό Βοναπάρτης δέν έσυνειθιζε νά κάμν/ι τίποτε ατελές, έδωκεν εις τόν Βόλταν ένώπαρεϊχε τάς χρηστοτέρας έλπίδας. Αύτό
έκ τού ταμείου τού κράτους δισχίλια τά- ήτο τό μόνον δυστύχημα, τό όποιον, κατ’
ληρα δι’ όδοιπορικά έξοδα. ‘ Η διάταξις αύτήν τήν ομολογίαν τού Βόλτα, έτάραξε
βραβείου έξήκοντα χιλιάδων φράγκων δι’ τόν ήρεμον βίον αύτού. "Οπως δ άνεγνώέφεύρεσιν έν τώ ήλεκτρισμώ ή τώ μαγνη- ριζε καί έτίμα τάς έργασίας τών άλλων,
τισμώ δμοίαν τή τής Βολταϊκής ς-ηλης ή τή ούτως ούδέποτε έσχεν άγώνας έναντίον τού
τού κεραυναγωγού τού Φραγκλίνου,δεικνύουσι φθόνου, άλλ’ άπό τού ‘ Ροβερέδου μέχρι
θαυμασμόν τόν τού μεγάλου άνδρός διά τόν τής Μεσσήνης πάντες οί μορφωμένοι έκάέπίσημον φυσικόν.‘ Η έντύπωσις δ αυτη παρά λουν τόν φυσικόν τής Παυΐας nostro Volta.
τώ Ναπολέοντι ήτο διαρκής, καί οΰτω τα  Έκτος τών ύπό τού Ναπολέοντος είς αυ
χέως ά Βόλτας έγένετο ιππότης τής λεγεώνος τόν άπονεμηθεισών τιμών, ό Βόλτας ώνοτής, τιμής τού σιδηρού στέμματος, μέλος τής μάσθη μέλος πασών τών μεγάλων τής
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Εύρώπής Άκαδημιών* καί όμως ούδέποτε
ή άλαζονεία κατέλαβε τήν ψυχήν αύτόύ.
Γ·» ·.· < . . -·.·_*>
.
·
»!> *.·
Ή μικρά πόλις-τού Κόμου ήτον ό αγαπη
Γε’
*0
τός τόπος τής διατριβής αύτού, αί δέ κο
(1 3 0 7 — 1 3 1 4 )
λακευτικά! προτάσεις τής ‘Ρωσσία; δέν
κατώρθωσαν δπως δ Βόλτας άνταλλάξτι τόν
'Εκ ϊώ κ του ΒάΛτερ Σχόιτ.
αιθριον ουρανόν τής Λομβαρδίας μέ την πυ
κνήν ομίχλην του Νεύα.
(Μετάφρασις Θ. Άντωνιάδου).
’Οξύνοια, μεγάλαι ίδέαι συνδεδεμέναι
μετά χαρακτήρας προσηνούς καί ειλικρινούς
ήσαν αί κύριατ ιδιότητες τού μεγάλου άνδρός. Φιλοδοξία, πλεονεξία, φθόνος, ούδέXXIX
ποτε ώδήγησαν τάς πράξεις αυτού, τό δέ
μόνον πάθος αυτού ήτον ό καθαρός πρός
Κύριε Άββά, άντέταξεν ό Βρούκης,
την επιστήμην έρως. ΤΗτο δέ ό Βόλτας ύ* δέν άρμόζει νά σέ απαντήσω κατά γράμ
ψηλός, ϋψιμέτωπος και μέ κανονικά καί εύ- μα' οϋχ ήττον μαθε1 δτι τό ύποτιθέμενον
γενή χαρακτηριστικά τού προσώπου. Έν τή έγκλημα περί τού όποιου λαλεϊς δέν είναι
συμπεριφορά αυτού είχε τηρήσει άπλάς τι- αποτέλεσμα προσωπικής έκδικήσεως. Ό
νάς συνήθειας, άς έν τή νεότητι αυτού ειχεν Κόμιν άπέθανε προδότης τής πατρίδο; αυ
αποκτήσει. Πολλοί ενθυμούνται τόν Βόλταν τού. Δέν θέλω ούτε νά κατηγορήσω τούς
έν Παρισίοις είσερχόμ.ενον εις τά αρτοπωλεία φίλους, οΐτενες έν τήμεγάλνι αυτών σπουδή
καί είτα τρώγοντα τόν άγορασθέντα ά'ρτον έξετέλεσαν διαταγάς περί ών ταχέως μετεέπί τής όδού μετά μεγάλη; άφελείας.
νόησα, ουτε νά έπικρίνω τά άγια πρόσωπα,
’Αφού τ φ 1 8 1 9 έγκατέλιπεν όριστικώς έκ τού αυστηρού στόματος τών όποιων έξτην έν τφ πανεπιστημίω τής Παυΐα; θεσιν ήλθε τό όλέθριον ανάθεμα' ψέγω μόνον τήν
αυτού, άπεσύρθη εις την πατρίδα αυτού μανιώδη όργήν μου, τήν έκκαυθεΐσαν υπό
Κόμον καί έκτοτε έπαυσε πάσα επιστη τών κακών, άτινα όπέφερεν ή Σκωτία. *0
μονική σχέσις του’ μόλις δ’ έδέχετο ολί ουρανός γνωρίζει πώς επιθυμώ ν’ άποτίσω
γους τδν πολλών, οΐτινες έπεσκέπτοντο αυ τό κακόν, τό όποιον ήδυνήθην νά πράξω καί,
τόν οπως προσφέρωσι τόν φόρον τού θαύμα - ό ουρανός θά είσακούσ·/) τόν μετανοούντα
σμού αύΐών πρός τόν μέγαν επιστήμονα. άνθρωπον, δστις έκκαλεί εις τήν δικαιοσύ
Ελαφρά αποπληξία τ φ 1 8 2 3 ταχέως ίάθη νην αυτού τάς.άράς ενός Πάπα καί τά ; μα
διά συντόνου ιατρικής βοήθειας. Τέσσαρα ό νίας ενός έπισκόπου. "Οταν τά πρώτον καί
μως μετά ταύταετη άπέθανετήν 15 Μαρ ποθητότερον καθήκόν μου έκτελεσθή, δταν
τίου 18 2 7 . ‘Η πόλις τού Κόμου έκήδευσε ή ωραία Σκωτία απαλλαγή τή{ δουλείας,
τόν Βόλταν μετά μεγάλων τιμών’ οίκαθηγη πλείστοι ιερείς μέ μανδύαν καί περιτραχή·
ταί καί μαθηταί τού Λυκείου, οϊ φίλοι τής λιον θά ψάλλωσι λειτουργίαν διά τήν ψυ
έπιστήμης πάντες οί άνεπτυγμένοι κά χήν τού Κόμιν’ ένφ έγώ γινόμενος στρατιώ
τοικοι τής πόλεως καί τών περιχώρων αυτής της τοϋάγίους·αυρούθά υπάγω εις Παλαιςν
εσπευσαν νά τιμήσωσι τά θνητά λείψανα νην μέ τό ξίφος καί τήν λόγχην μου, νά
τού περίφημου σοφού, τού άξιοτίμου οικο έξαγοράσω στιγμήν πλάνης δι’ έτών άφογενειάρχου, τού άγαθοϋ πολίτου. Τό δέ ώ- σιώσεως. "Εως τότε ή έκκλησία ας άρκήται
ραϊον μνημεϊον τό όποιον 'ίδρυσαν πρός τιμήν είς όμολογίαν σφάλματος, τό όποιον ή συαυτού πλησίον τού γραφικού χωρίου Καμά- νείδησίς μου μέ διατάττει νά επανορθώσω.
γου, έξ οϋ ή οικογένεια τού Βόλτα κατά Αλλά άπό τούδε επιρρίπτω είς τόν ’Αργεν
γεται, μαρτυρεί τήν ειλικρίνειαν τής θλίψεως τινήν καί είς τόν Λόρν τό όνομα τού προδό
αυτών. Καί πάσα δέ ή ’Ιταλία συνησθάνθη του, τό όποιον μοί εδωκαν. Προκαλώ αυ
τήν θλίψιν τών Λομβαρδών.
τούς ύπερηφάνως καί υποστηρίζω δτι έψεύ(’Εκ τού Γερμανικού).
σθη.ό λάρυγ£ α υτώ ν! Μετά τάς όλίγας
ταύτας λέξεις, κάμετε 6,τι Θέλετε’ είπον».
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τ4ν λησμονημένο* ά«δ πάντας, ίύλογώί κνΛ
‘θ άββάς όμοιος πρός άνθρωπον, θν άντι- ή εύλογία μου έσίταί πάντοτε καί"π*«τΜ>
κείμενον θαυμαστόν καθιστά άκίνητον έκ μετά σού’ θά σέ συνοδεύση καί είς τά ανά
τής έκπλήξεως, προδήλου τά βλέμματα κτορα και είς τά στρατόπεδα, ύπό τόν βα*
αύτού έπί τού βασιλέως’ μετ’ ολίγον ή ζω ολικόν μανδύαν, καθώς καί ύπό τήν ασπί
ηροτέρα ταραχή είκονίσθη έπί τού ώχρού δα. ’Εκδικητά τής πατρίδος σου, αναμορ
αυτού προσώπου. ιΗ άναπνοή αυτού κατέ φωτή τής δόξης αύτής, ό ουρανός καθηγίασε
στη δυσχερεστέρα καί ταχυτέρα καί έκ τών τό ξίφος καί τό σκήπτρόν σου. Βρούκη, βα
θολών κυανών οφθαλμών αύτού διευθύνοντο σιλεύ νόμιμε τή; ωραίας Σκωτίας, όποία
βλέμματα πένθιμα καί πεπλανημένα’ αί σειρά τιμών περιμένει τόνομά σου ! Είς τούς
λευκαί άργυραΐ τρίχες αύτού εφριξαν’ τό μέλλοντας χρόνους ό πατήρ θά διηγήται
μέτωπον έγένετο πορφυρούν’ τό αίμα έκυ- διά μακρών τήν ιστορίαν τής'άνακτηθείσης
κλοφόρει ταχέως είς τάς κυανάς φλέβας αύ έλευθερίας, καί άμα τό παιδίον δυνηθή νά
τού ’ κατ άρχάς διέκοψε τήν σιγήν δι- ά- προφέρνιμίαν λέξιν, θά τό μάθνι νά ψιθυριζη
νάρθρων τόνων, έπειτα τέλος ήκοΰσθήσαν αί τό όνομα τού Βρούκη. Βάδιζε λοιπόν άπό
θριάμβου είς θρίαμβον, εξακολουθεί τό στάέξής λέξεις.
δών σου' μυρία άσματα θα τιμήσωσι τά
XXXI
« Βροόκη ! "Ελαβον τήν φοβεράν άπόφα- άνδραγαθήματά σου. ‘ Η ουρανία δύναμις,
σιν νά έκφέρω κατάραν έπί τής κεφαλής σου, ής αί αποφάσεις έκφέοονται διά τού στό
καί νά σέ παραδώσω είς τόν άνθρωπον, δ- ματός μου, σέ ευλόγησε, καί ή εύλσγίααύτη
στις όργά νά χύσν] τό αίμά σου . . . αλλά, έσεται πάντοτε καί παντού μετά σου! Τεώς δ Μαδιανιτης ό σταθείς έπί τού όρους Ζο- τέλεσται . . . αί δυνάμεις μου πρός στιγ
φείμ διά τής θελήσεως τού ουρανού, αισθά μήν ζωογονηθεΐσαί μέ έγκαταλείπουσι πάνομαι έν τή καρδία μου, τή παγωμένϊΐ υπό λεν* οί οφθαλμοί μου, είς ούς ήνεώχθη α ί
τής ηλικίας, δύναμιν ήν αδυνατώ νά κατα φνης όψις έξαισία, καθίστανται άσθενεΐ; καί
βάλλω. Αύτή υπαγορεύει τάς λεξεις μου αβέβαιοι. . . άλλως τε ό ούρανός έδειξεν δτι
καί δι' αύτή; βράζει τό αίμα είς τάς φλέ άνπστρατεύεται κατά τού υμεναίου, τόν ό
βας μου' αύτή μέ καίει, μέ ταράττει, μέ ποιον έμέλλομεν νά πανηγυρίσωμεν. Α δ ελ
αναγκάζει ! . . . Βρούκη ! ό «ρόσυλός σου φοί μου, τά καθήκον ήμών έξεπληρώθη είς
βραχίων έφόνευσε τόν έχθρόν σου έπί τού τού; τόπους τούτους, δέν έχομεν τί νά
θυσιαστηρίου, άλλ’ ύποχωρών είς τήν δύ- πράξωμεν . . . άς έπιβιβασθώμεν λοιπόν,
ναμιν, ήτις μέ πιέζει, σέ εύλογώ καί ή εύ- άς έπιβιβασθώμεν ! » Οί μοναχοί έδέχθηλογία μου έσεται πάντοτε καί παντού με σαν τόν ιερέα δστις Ιπεσεν είς τήν αγκάλην
τά σου'» είπε και σεβαστή καί βαθεία σιγή αύτών καταβεβλημένος καί μόλις άναπνέων.
έκράτησεν έπί μακρόν μεταξύ τού έκπε- Ακριβείς είς τήν έκτέλεσιν τών διαταγών
αύτού πάντες, άρνούνται νά διαμείνωσι πε
πληγμένου πλήθους.
ρισσότερον. ’Επιβιβάζονται, άναπεταννυουσι
XXXII
Ζωηρόν έρύθημα ελαμψε καί πάλιν έπί τά ιστία καί ανέρχονται είς τό πέλαγος.
τών οφθαλμών τού ίερέως’ τό σώμα του έ
γένετο εύθύ καί ισχυρόν' ή φωνή του δέν έκόπτετο πλέον υπό τής ήλικίας, άλλ’ οί
ΑΣΜ Α ΤΡΙΤΟΝ.
τόνοι του είχον τό άνδρικόν. , . «Σέ, τόν
όποιον τρις είδον νικηθέντα έν μάχνι παρατεταγμέννι, σέ ούτινος οί φίλοι πάντες- ή
I
έφονεόθησαν, ή έτράπησαν είς φυγήν, ή
Δέν
παρετηρήσατε,
δταν ή θορυβώδης
αίχμαλωτίσθησαν, σέ τόν πλανηθέντα εις
βροντή
έξερράγη
«1φνής
άνωθεν τής κεφα
τάς έρημους τής πατρίδο; σου, σέ τόν ζή
λή;
ήμών,
όποία
βχθείασιγή
διαδέχεται τήν
σαντα έξόριστον έπί όχθης ξένης, σέ τόν
άντήχησιν
τού
κεραυνού
καί
βασιλεύει «ις
προγεγραμμένον, τόν έγκαταλελειμμένον,
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τά δάση, τους λειμώνας και τάς πεδιάδας; ρήσωμεν. Αέν άναγνωρίζρμεν ούδέ αδελφούς,
‘Η σύκαλις δέν ταράττεται πλέον εϊς τάς ούδέ συμμάχους εις τους. φίλους τού Βρούδιασφάγας, τά φύλλα της ευκίνητον αί- κη, εις τούς εχθρούς τής ’Αγγλίας.*
γείρας είσί σιωπηλά καί άφωνα" τά άνθη
IV
τειχών δέν χυματιζουσιν έπί τού έρειπιωΑλλά τίς δύναται νά περιγράψφ τήν μ α 
μένου πύργου μέχρι τής στιγμής καθ' ήν νίαν αύτού, ότε οί ζητοϋντες τήν Εδίθ ήή καταιγίς, ψιθυριζουσα κατ άρχάς μακράν,
έπειτα πλησιέστερα καί παράγουσα τότε
συριγμόν όξύν, εγείρεται καί σαρώνει τό στενάζον όρος.

ρεύνησαν ματαίως άπά τής κάτω αιθούσης
τού πύργου μέχρι τού ύψίστου δωματίου τού
φρουρίου; «Προδοσία!... ’Απιστία!.. Έκδίκησις !. . άνέχραξεν" πλουσία αμοιβή άνήκει
II
εις εκείνον οστις τιμωρήσνι τήν ύβριν ταύτην!
'Αρτόρνιχ ! Τοιαύτη σιωπή έβασίλευσεν Εις αύτόν θά δοθώσι γαίαι βαρώνου! ο
εις την μεγάλην σου αίθουσαν, οτε ό λευ- ‘Η φρενητιώσα αύτού οργή ουδόλως καθηκότριχος εκείνος ϊερεύς απήγγειλε τον προ σύχασεν, οτε έμαθεν ότι ή Μοράγ έφυγε
φητικόν λόγον του" καί τά ιστία τών ύπα- μετά τής αδελφής του καί ότι έν τώ μέσω
κουόντων μοναχών είχον ήδη άναπετασθή τού θορύβου τής εσπέρας ταύτης δύο ξένοι
εις τους ανέμους τής μεσημβρίας, πριν μία ώλίσθησαν απαρατήρητοι καί άγνώριστοι εις
λέξις έξε νεχθή άνά πάσαν την όμήγυοιν. τήν λέμβον τού ’Αββά. « ’ Ας όπλίσωσι
Αλλά ταχέως ψιθυρισμοί δισταγμού καί πάσας τάς γαλέρας μου ! Ταχέως ! Κατα
τρόμου, ταπεινή τή φωνή κατ’ άρχάς έκφε διώξατε αυτούς ! ό ίερεύς θά μετανοήσω διά
ρόμενοι προς ούς άνήσυχον, έτάραξαν την τήν προδοσίαν ταύτην ! 'Αλλως τε δέν θά
έπιβλητηκήν εκείνην σιωπήν καί οί παρευ- βραδύνωμεν νά μάθωμεν πώς ή ‘ Ρώμη θά
ρισκόμενοι έφεραν ανήσυχα βλέμματα εϊς τό έκτιμήστρ τήν ψευδή αύτού προφητείαν ! »
βαθύ άνοιγμα παραθύρου, όπου ό πρίγκηψ Τοιαύται υπήρξαν αϊ κραυγαί, άς ή άγανάτών νήσων έφαίνετο πιέζων τον ορμητικόν κτησις άπέσπασεν άπό τού όπερηφάνου Λόρν.
Λόρν ν’ άποφασίσγι πράγμα, τό όποιον δέν ‘ Ο Ιίορμάχ Αουάλ ύπήκουσεν άμέσως, άνεήρμοζεν εις τόν κύριον αύτόν, εάν κρίνωμεν πέτασε τά Ιστία καί άπέσπασε τήν άγκυ
έκ τής άνυπομονησίας καί τών παρωργισμέ- ραν. ‘θ Κορμάχ Αουάλ ήτο έπιτήδειος πει
νων χειρονομιών αυτού.
ρατής καί έχάρη, διότι εύρισκεν αφορμήν
III
νά διαρπάσφ. Ά λλοι όμως έδίστασαν καί
Εγειρόμενος τέλος μέ ήθος απειλητικόν ειπον ταπεινή τή φωνή. « Η νέα κόρη ήκλείει τήν πυγμήν αύτού, άνατινάσσει τήν σθάνθη τόν πρώτον έρωτα αύτής διά τόν
κεφαλήν με οργήν. « Μέ νομίζεις λοιπόν το ‘ Ρονάλδον τών νήσων καί φοβουμένη μή ό
σούτον κακοήθη, είπε, ώστε νά λησμονήσω αδελφός αύτής, καθώς ήπείλει, άναγκάσφ
θανάσιμον έχθραν, ώστε νά σφίγξω χείρα αύτήν. νά γίνιρ σύζυγος τού άγγλου εύγεέρυθράν έκ τού αίματος αγαπητού συγγε νούς, κατέφυγεν εις τό μοναστήριον τής
νούς μου ; Αύτή λοιπόν είναι ή άφοσίωσίς Ίόνας. Θά κάμηi καλά νά μείνη εϊς τό ιε
σου πρός έμέ καί ή δικαία άνταπόδοσις τής ρόν τούτο άσυλον, έως ού ό άββάς καθησυ
αρχαίας φιλίας, ύπέρ τής οποίας ώρκίσθημεν; χάσω τάς φοβεράς ταύτας φιλονεικίας.»
Ά ! ή παροιμία τών όρέων ήμών δέν ψέγει
Υ
έσφαλμένως τήν μεταβαλλομένην πίστιν
’ Ενώ τό φρούριον άντελάλει τάς άνυπο
τών νησιωτών. "Εστω ! άλλά πίστευσόν με, μόνους καί παρωργισμένας κραυγάς τού
μετά μικρόν εκείνος, δστις ήδη υβρίζεται, θ’ άρχοντος τού Λόρν, « Αότε μου τόν ίππον
άποπλύντι τάς ύβρεις . . . καλέσατε τήν Έ - μου ! τόν μανδύαν μου ! καί πάντες όσοι
δίθ . . . καλέσατε τήν κόρην τού Λόρν, πού μέ σέβονται, άς μέ άκολουθήσωσι ! . . . »
είναι ή αδελφή μου, δειλοί δούλοι ! . . . . μετά τόνου εύπρΟσηγόρου άλλά σοβαρού ό
Έστέ βέβαιοι ότι μήτε αύτή, μήτε έγώ θά Αργεντινής άπηύθυνε πρός τόν Βρούκην
έχτεθώμεν περισσότερον εις τάς ύβρεις σας. τού; τολμηρού; τούτους λόγους" « Κύριε
"Ας άναχωρήσωμεν, Αργεντινή, άς άναχω κόαη, δίδω ακόμη πρός τόν Βρούκην τόν
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τίτλον τούτον, μολονότι πρό πολλού άπώ- σιδηρών ράβδων, διά μοχλών, δι ¿λύ
λεσε καί τό όνομα καί τήν κομητείαν αύ σεων" έπειτα έξορκίζει μετά εύπροσηγόρίας
τού, άφότου ένεδύθητόν όπλισμόν αντάρτου., τούς ξένους νά συγχωρήσωσι τήν διακοπήν
άλλά κόμης ή ύπήκοος . . . πρό ολίγου έ- τών διασκεδάσεων καί τούς προτρέπει νά
ξέφερες λόγους, οΐτινες έπλήγωσαν τό* μείνωσιν άφόβως εις τόν πύργον. Ταχέως
’Αργεντινήν" ή τιμή με αναγκάζει νά σέ δάδες καί ύπηρέται προηγούνται τών αρχη
ζητήσω λόγον. Δέν είναι ανάγκη νά είπω- γών καί τών ιπποτών, οίτινες άποσύρονται
μεν πρός άλλήλους ότι οί βραχίονές μας εις τά οικήματα αύτών. "Εκαστος έξ αύ
γνωρίζουσιν έπίσης καλώς νά μεταχειρίζων- τών εκφέρει τάς έσπερινάς προσευχάς καί
ται όπλον. 2ητώ παρά σού χάριν, ήν δύ- ταχέως πάντες βυθίζονται εις ύπνον, οστις
ναται νά ζητήσω στρατιώτης. Θέσε τήν διαχέει έπί τού σώματος τήν εύτυχή λή
περιχειρίδα ταύτην έπί τού λόφου τής πε θην τού κόπου.
ρικεφαλαίας σου κατά τήν πρώτην μάχην,
VIII
καθ’ ήν θέλομεν συναπαντηθή καί θά σέ
Ά
λλά
μετ’
ολίγον
έξεγειρόμενος ό μοεΐπω, καθώς τό είπον πάντοτε, ότι,μολονότι
νάρχης
κραυγάζει
πρός
τόν Έδουάρδον, όάποπλανηθείς ύπό τής φιλοδοξίας, είσαι ό
στις
κοιμάται
παρά
τήν
πλευράν αύτού.
μως πάντοτε εύγενής ιππότης.
«
’Εγείρου,
αδελφέ
μου,
άλλως
θά κοιμηθής
VI
διά
παντός
.
.
.
μυστική
θύρα
έστράφη έπί
— Καί έγώ, άπήντησεν δ βασιλικός
τών
στροφίγγων
αύτής"
λάμψις
δαδός έ Βρούκης, δύναμαι νά είπω ότι ό ’Αργεντι
λαμψε
.
.
.
έγείρου,
Έδουάρδε,
έγείρου,
σέ
νής προσβάλλει τούς ίππότας, σύρων τό
ένδοξον αύτού ξίφος ύπέρ τυράννου" άλλά λέγω! κάποιος ολισθαίνει έκεί ώς νυκτερινόν
απαντώ μόνον εϊς τό εύγενές αίτημά σου. φάντασμα. Ά λ λ ’ όχι μή χτυπάς" είναι ό
Τφόντι
’Έσο βέβαιος, ίππότα, ότι τό ένέχυρον τό γενναίως φιλοξενών ήμάς. . . . »
κρατών
εϊς
τήν
χεΐρα
δάδα
ό
‘
Ροναλδος
όποιον μέ δίδεις θά ίπταται έπί τού λόφου
τής περικεφαλαίας μου εις πάσαν μάχην" προσεγγίζει, καί μετ’ αύτού ό αρχηγός τού
καί πίστευσε ότι,έάν άπερισκέπτως ή γλωσ Αούν-Βεγάν . . . Άμφότεροι έκλιναν τό
σά μου ήδυνήθη άκουσίως νά πληγώσ-ρ τήν γόνυ άπέναντι τού Βρούκη ώς σημεΐον πί·
τιμήν σου, θά λάβγς πάσαν ίκανοποίησιν. στεως’ προσέφερον πρός αύτόν τά ξίφη καί
Ούδέποτε περιχειρίς, δοθεϊσα έν τή νεότητί άσπάζονται αύτόν μέ τόν τίτλον τού βαμου ύπό τού έρωτος γυναικός, υπήρξε προ- σιλέως τής Ηπείρου καί τών νήσων, τού
σφιλεστέρα εις τήν καρδίαν μου τής περι- νομίμου αρχηγού τής Σκωτίας. « ΤΩ έκλεχειρίδος ήτις προέρχεται* άπό σού ! Χαίρε κτέ τού ούρανού, λέγει δ ‘ Ρονάλδος, άπάνλοιπόν, εύγενές έχθρέ ! ‘ Υγεία καί εύτυχία τησον ! μέ συγχοιρεΐ; διά τάς πλάνας τής
μέχρις ου έπανιδωθώμεν. Καί τότε . . . νεότητός μου ; Απομακρυνθείς τού καθή, κοντος διά τών μηχανορραφιών τών κακών
γενηθήτω τό θέλημα τού Θεού !
άνθρώπων, εσυρον κατά σού ξίφος άνταρτιVII
Ούτως άπεχωρίσθησαν . . . Ή δη θο - κόν, άλλά καί τότε ακόμη, μολονότι ώπλιρυβούντες ώς τά κύματα τά ώθούμενα έπι σμένος κατά τών δικαιωμάτων σου, πάλιν
τών βράχων τής παραλίας οί φίλοι τού Λόρν άπέδιδον. δικαίαν καί ειλικρινή τιμήν πρός
άπεσύροντο. Πάς αρχηγός ακολουθούμενος τήν εύγενή άνδρίαν σου. — Φεύ ! αγαπητέ
ύπό τών υποτελών αύτού έπιστρέφει εις τόν ‘Ρονάλδε, άπήντησεν δ Βρούκης, οί δυστυ
πύργον του έν τφ μέσω τών όρέων, σκεπτό χεί; έκείνοι καιροί αίτιολογοΰσι πολλά; πλά
μένος πόσον μάταια είναι τά σχέδια τών νας" έγώ αύτός μάλλον ύμών ένοχος . . »
ανθρώπων, πόσον μάταιαι αίέλπίδες αύτών διεκόπη, διότι ή άνάμνησις τής ήττης τού
Ά πό τής στιγμής ταύτης, κατά διαταγήν Φαλκίρη κατέθλιψε τήν καρδίαν του. Έ 
τού ‘ Ρονάλδου, διπλή σειρά φυλάκων άγρυ- θλιψε τόν λόρδον τών νήσων έπί τής καρπνεϊ εις τό φρούριον τού Αρτόρνιχ" ή όρσο- δία; του καί έτελείωσε διά στεναγμού τήν
θύρα καί ή θύρσε τριπλώς έκλείσθησαν διά φράσιν, ήν άρχισε.

IX
γενναίε αρχηγέ, άνέκράζεν ό ‘ Ρονάλδος, θά
‘ Ο ‘ Ρονάλδος καί ό Τορκουΐλ προσφέρου συνοδεύσω έγώ αυτός τόν κύριόν μου, θά
σιν εις τόν μονάρχην ν’ άνακτήση τά δι
καλέσω εις τά όπλα τούς πολεμιστάς τής
καιώματα χυτού διά τών οπλών καί τής
Σλεάτης, ένφ σύ, ό διάσημος διά τήν έν τώ
επιρροής αυτών" άλλ’ αί συμβουλαί αυτών
συμβουλάρ φρόνησιν, θά διενθύνης τούς συμ
πρέπει επί μακράν να σταθμισθώσι, πριν έ- μάχους διά τών σοφών συμβουλών καί θά
γείρωσι την σημαίαν τών στρατών καί συέπιβάλης εις αυτούς διά τών λευκών τρι
ναθροίσωσι στρατού;" διότι ό χρυσός τής
χών σου. — Καί άν οί λόγοι μου δέν έχωΑγγλίας καί αϊ ραδιουργίαι του Λόρν συμ- σιν αρκετήν βαρύτητα, άπήντησεν ό άρχηπεριέλαβον πολλούς αρχηγού; εις τάς ομο |γός τού Λούν-βεγάν, τό βαρύ αύτό ζίφος
σπονδίας τού Νότου" άπαντών εις τάς προ θά κλίνη τήν πλάστιγγα.
σφοράς ταύτας ό Βρούχης, ένεπισ^εύθη είλιXI
κρινώς τό τολμηρόν αύτοΰ σχέδιον εις τού;
— Τό σχέδιον τούτο μοί άρέσκει, είπεν 6
νέους οπαδούς του. ο Αφού διανύσω τόν Βρούκης" έν τούτοις καλλίτερον θά ήτο, άν
χειμώνα ένέξορία, έπεΟύμουν ν’ άποβιβασθώ
ή Ισαβέλλα διά τήν άσφάλειαν αύτής, έεις τά προσφιλή παράλια του Καρίχ" έπε πήγαινε διά τής λεμ.βου μου καί τής συΟύμουν νά έπανίδω τό ’ Αυρ, την γεννέθλιόν
νοδίας μου εις τά φιλόξενα παράλια τής
μου γήν, καί νά παρευρεθώ εις τά πολυτελή ’Ιρλανδία;" θά ύπάγη; καί σύ μετ’ αύτής,
συμπόσια, τά όποϊα ό Κλιφόρδος δίδει εις Έδουάρδε, διά νά τήν παραμυθής καί τήν
τόν πύργον τών πατέρων, δπου ή αλαζονεία υπερασπίζεσαι έν ανάγκη, διά νά συγκεναύτοΰ άρχει σήμερον. Αλλ’ έπεθύμουν κατά τρώσης τούς δ ιεσκορπισμένους φίλους ή
πρώτον νά ύπάγω εις ’ Αρράν, όπου ό γεν μών, » Έάν κρίνωμεν έκ τής έκφράσεως
ναίος Λενόξ μοί παρασκευάζει βοηθείας" κα
τών χαρακτήρων τού λόρδου ‘ Ρονάλδου,
τελείφθημεν υπό τρικυμίας, ήτις διεσκόρ- πάσα άλλη άπόφασις ήθελεν ηχήσει κάλλιον
πισε τάς λέμβους ήμών καί μετέβαλε τάς
είς τάς άκοάς αύτού" άλλά τό σχέδιον έζεαποφάσεις μας. Ή λέμβος μου διά ν’ άποτελέσθη μέ τήν αυτήν ταχύτητα μεθ’ ής
φύγη εχθρικόν πλοϊον άπ.εμακρόνθη πολύ
καί άπεφασίσθη. Δύο λέμβοι έφωπλισμέναι
τού σκοπού τού ταξειδίου,ότε ή σοφή βούλη- λαθοαίως έζήλθον τού κόλπου" άνεπέτασαν
σης, ή άρχουσα τής ήμετέρας βαυλήσεως,
τά ιστία πρός δύο αντιθέτους διευθύνσεις"
μάς ώδήγησεν άπαντα; πρός τόν πύργον ή μέν πρός τά παράλια τής ‘ Σκύου, ή άλλη
φίλου.»
πρός τήν όγθην τυύ Ιΐρίνου.
X
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‘ θ Τορκουΐλ έλαβε τόν λόγον. « ‘ θ και
‘ Ας άκολουθήσωμεν τόν Βρούκην καί τόν
ρός κατεπείγει, πρέπει νά ένεργήσωμεν άνευ
‘Ρονάλδον . . . Εδνους άνεμος έζώγκωσε
βοαδύτητος καί παρακαλοϋμεν έπιμόνως τό ϊστίον αύτών μέχρις ού είδον τά σκυ
τόν άρχοντα ήμών νά μή έκτεθή εις τού; θρωπά υψη τού Μούλ καί τούς κυανού; λό
κινδύνους πολιορκίας, ‘ θ Λόρν, οστις σπεύ φους τού Άρδναμουχάν" άλλά τότε οί άπό·
δει νά έκδικηθη, εύρίσκεται πολύ πλησίον γειοι άνεμοι ηρχισαν νά πνέωσι βιαίως καί
τών πύργων τού Άρτόρνιχ μέ πάσας τάς
ήνάγκασαν «ϋτούς νά καταβιβάσωσι τά ίς·ία
δυνάμεις άς διοικεί, καί τά έλαφρά πλοία
καί νά κωπηλατώσι. Επάλαισαν τά ύπάτής ’Αγγλίας διασχίζουσιν οΰχί μακράν από
: λοιπον τής ήμέρας καί τήν νύκτα πάσαν
έδώ τά ΰδατα τού Κ,λύδη, έτοιμα ν’ άνακατά τής μαινομένης θαλάσσης καί μόλις
χωρήσωσιν εις τό πρώτον σημεϊον καί νά περί τήν πρωίαν είδον τό ρωμαντικόν πα
καθαρίσωσιν όλους τούς ισθμούς καί νά έ- ράλιον τής Σκύου. Ειδον τάς πρώτας α 
πιτηρήσωσι πάσας τάς παραλίας. Πρίν λοι κτίνας τού ήλιου χρυσιζούσας τήν άγονον κο
πόν δοθή τό σύνθημα, πρέπει ό άρχων ήμών
ρυφήν τού Κ,όλιν, όοτις εγείρεται πρός άνανά εύρη άσυλον άσφαλές καί μυστικόν πρός
νατολάς" άλλ’ δ πλούς αύτών υπήρξε τοτά σύνορα τής Σκύου.. . ‘ Ο Τορκουΐλ θά
σούτον επίπονος καί βραδύς, ώστε πρίν εΐήναι πρωοεύς καί όδηγός αύτοΰ. — Ό χι,
σέλθωσιν είς τόν κόλπον τού Σκλαβίγου, ό

που ήναγκάσθησαν νά ΰποχωρήσωσιν άνα-| ποιου βαρέως ενοχλούμαι, δυστυχώ; άπεμένοντες εύνούστερον άνεμον, τό άστρον τής' κοιμήθην ϋπνον βαθύν. Κΐσέτι μόλα ταύτα
ήμέρας έκλινε πρός τήν δυσιν του. « Έάν ή φαντασία μου έμεινεν είς ένέργειαν, καί
οϊ οφθαλμοί μου δέν μέ άπατώσιν, είπεν ό τφ όντι ή αύτή τής βιβλιοθήκης καί ή
‘ Ρονάλδος, ιδού αί άγριαι έρημοι, αΐτινες τών λογάδων σκηνή έμενε προ τών οφθαλ
εκτείνονται πρός βορραν τής Στράτ-Ναρδί )μών τού νοός μου, μόνον είς τάς λεπτο
λης καί τού Δούνσκη" ούδέν ανθρώπινον όν μέρειας κατά τι παρηλλαγμένη. Είδον καπατεί έδώ, καί άφού οί ενάντιοι άνεμοι τ όναρ ότι ή αίθουσα ήτο είσέτι κεκοσμηπνέουσι πάντοτε, έάν ό ήγεμών μου δέν κα-1μένη διά τών εικόνων αρχαίων συγγραφέων,
ταφρονη τάς διασκεδάσεις τού κυνηγού, τί άλλ’ ότι ό αριθμός είχεν αυξήσει. Αΐ μαμάς έμποδίζει ν’ άποβιβασθώμεν, διά νά κραί τράπεζαι έγένοντο άφαντοι καί αντί
ύπάγωμεν νά φονεύσωμεν έλαφον είς τό ό  τών σοφών Μάγων ή λογάδων, είόον πληρος ; ‘Ο ’Αλαν, ό ακόλουθό; μου, θά έλθη θύν ρακενδυτών, ώ; εκείνους οίτινες εργά
μεθ’ ήμών" γνωρίζει νά μεταχειρίζηται έπι- ζονται είς τήν μεγάλην αποθήκην τών α
τηδείως τό τόξον, καί άν άπαντήσωμεν ποβλήτων ενδυμάτων παρά τήν όδάν Μόνθήραμα, τό βέλος αύτού μάς έγγυάται περί 1Μάουθ. ‘ Οσάκις έλάμβανον ούτοι βιβλίον τι,
τής επιτυχίας.® Τότε έκαστος έλαβε μεθ' ένεκα τών παραδόξων τών συμβαινόντων
εαυτού τόξον καί βέλη, πλησιάζουσιν είς τό έν τοίς όνείροις, μοί έφαίνετο ότι μετεβάλπαράλιον, πηδώσιν είς τήν ξηράν καί άφί λετο εις ένδυμα ξένου ή αρχαίου συρμού,
νουσι τό πλοίον αύτών καθώς καί τό πλή διά τού όποιου οί κύριοι έκαλλωπίζοντο.
ρωμα είς μέρος, όπου ταχός χείμαρρο; ρέει Παρετήρησα όμως ότι οΰδείς έξ αύτών ή'·
μετά πατάγου έπί τής βραχώδους αύτοΰ θελε νά ένδυθή έκ μιας ενδυμασίας, άλλ’
έλάμβανε μανίκιον άπό τήν μέν, κάλυμμα
κοίτης, χυνόμενος είς τόν ’Ωκεανόν.
τής κεφαλής άπό τήν δέ, ποδιάν άπό έτέ(ακολουθεί).
ραν τινά, ένδυόμενος τεμαχιακώς, ενώ τά
πρώτα αύτού ράκη παρεμόνευον ή μάλλον
προέβαινον έκ τής δανεικής στολής.
Τ11το μεταξύ αύτών μεγαλοπρεπής τις,
ροδόχρους, ευτραφής ΐερεύς, τόν όποιον εί
δον κρυφοκυττάζοντα διάφορα εύρωτιώντα
παλαιών συγγραφέων πονήματα πολεμικής
θεολογίας διά μέσου διόπτρων. Μετ’ ολί
Ημέραν τινά μετά μακράν περίπατον ίιγον άπεφάσισε νά φορέση τό πλατύ έπανωπήγον είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Λονδινίου
φόριον ένός τών παλαιών τής έκκλησίας Πα
Μουσείου" είσελθών δ είς αυτήν έθαύμασα
τέρων, καί άφαιρέσα; τήν πολιάν γενειάδα
τό τε πλήθος τών βιβλίων καί τό τών λο
άλλου τινός προσεποιεϊτο τόν υπέρ λίαν σο
γάδων, οιτινε; παρακαθήμενοι είς μακράς
φόν* άλλά τό άστείον χυδαίον πρόσωπόν
τραπέζας άνεγίνωσκον αρχαίων ή νεωτέρωνι
του ήφάνιζε πάντα τά τής σοφίας κοσμή
συγγραφέων πονήματα* παρεκάθησα καί έγώ
ματα. 'Αλλο; δέ τις, ασθενής τήν δψιν κύ
είς μίαν τών τραπεζών τούτων πλήρης σκέ
ριος, έκέντα τό λίαν κοινόν ένδυμά του διά
ψεων, καί ενώ συνελογιζόμην έστήριξα τήν
χρυσών νημάτων, εξαγομένων έκ διαφόρων
κεφαλήν μου εϊ; σωρείαν αίδεσίμων βιβλίων'
αύλικών ένδυμασιών τής βασιλείας τής άείς φύλλον.
νάσσης Ελισάβετ. ° Ετερός τις έκόσμησιν
Είτε ένεκα τών υπνωτικών αναθυμιάσεων
έαυτόν μεγαλοπρεπώς έκ τίνος χειρογράφου,
τών παλαιών συγγραμμάτων, είτε ένεκα τής
άπέθηκεν ανθοδέσμην είς τό στήθος του,
βαθείας σιωπής ήτις έπεκράτει έν τή αιθού
συλλεγεϊσαν έκ τοΰ συγγράμματος τού έση, είτε ένεκα τή; κουράσεως ήν ήσθανόπιγρχφομένου «Παράδεισος τών γευστικών
μην μετά τόν μακράν περίπατον, ή τέλος
ή γλυκέων επινοημάτων,® καί φορέσας τόν
ένεκα κατηράμένης έξεως νυσταγμού είς α
ίπϊλον τού ίππότα Φιλίππου Σίδνη άνεχώκαταλλήλους ώρας καί τόπους, Οπό τού ό 
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ρη,σε δι' έξαιρέτων κινημάτων ού μικράς ήχησε πανταχόθεν, «Κ λέπ ται! Κλέπται!»
χυδαιότητος. Τέταρτό; τις έκάλυψεν έαυ Θεωρώ, καί ιδού ! Αί άπό τού τοίχου κρε·
τόν θαρραλέως μέ τά ενδύματα διαφόρων μάμεναι εικόνες ένεψυχώθτ,σαν ! Οί παλαιοί
συγγραφέων πραγματευσαμένων άσημάντως συγγραφείς προέβαλον έκ τής είκόνος πρώ
περί φιλοσοφίας μετά τοιούτου τρόπου, ώστε τον τάς κεφαλάς των, έπειτα τούς ώμους
τό μέν έμπροσθεν αυτού ήτο εκπληκτικό) των, έκύτταξαν μετά περιέργειας, επί τινας
τατον, άλλα τό όπισθεν ρακωδέστατον, καί στιγμάς, τήν ποικιλόχρουν ταύτην πληθύν,
παρετήρησα ότι είχε προσέτι έμβαλώσει τά καί ευθέως καταβάντες, μένεα πνέοντες, έένδύματά του δι’ έμβαλωμάτων περγαμη ζήτουν τήν κλαπείσαν ιδιοκτησίαν των. ‘ Η
νής λατίνου συγγραφέως.
σκηνή τής φυγής καί τού θορύβου, άτινα ώς
‘ Ομολογητέον όμως, ότι ήσαν και μετά εκ τούτου προέκυψαν, υπερβαίνει πάσαν πε
χάριτος ένδεδυμένοι τινές κύριοι, ονΐ,ινες έ- ριγραφήν. Αφ’ ένός ήδύνατό τις νά βλέπτι
λάμβανον μόνον άδάμαντά τινα ·ίί τι τοιού- ήμίσειαν δωδεκάδα παλαιών διδασκάλων
τον, όστις έλαμπεν έν τ*ίς ίδίοις αυτών γυμνούντων νέον τινά καθηγητήν* άφ ετέ
κοσμήμασι, χωρίς νά έπισκιάζη αΰτά. "Αλ ρου έγένετο μεγάλη άπογύμνωσις νεωτέρων
λοι τινές προσέτι έφαίνοντο θεωρούντες τάς δραματικών ποιητών. ‘ Ο Βωμόντης καί· ό
ενδυμασίας των αρχαίων συγγραφέων, άπλώς Φλέτσερος, πλησίον άλλήλων όντες, μανιϊνα ποτισθώσιν έκ τής καλλιαισθησίας αυ ωδώς έπληττον έν τώ πεδιω τή.ς μάχης ώς
τών, καί ϊνα έννοήσωσι τό ύφος καί τήν διά- ό Κάστωρ καί ό Πολυδεύκης, ένώ ό Βέν
νοιάν των' αλλά μετά λύπης μου λέγω, Ιώνσων έκαμνε μεγαλείτερα τεράστια παρ’
ότι οι πλεΐστοι έξ αύτών ήσαν ενδιάθετοι ότε ώ; εθελοντής έμάχετο έν Φλανδρία.
νά καλλωπίί,ωσιν εαυτούς άπό κεφαλής μέ Καθ’ όσον δ ’ άφορα τόν ζωηρόν μικρόν συγ
χρι ποδών, κατά τόν έμβαλωματικόν τρό γραφέα τών άναμίκτων, όνπερ πρότερον άπον όνπερ πρότερον άνέφερον. Λέν θέλω δέ νεφέρομεν, είχε στολίσει εαυτόν διά πλείσιωπήσει περί μεγαλοφυούς τινός ένδεδυ- στων τεμαχίων καί χρωμάτων ώς ό Αρλε
μένου περισκελίδας έκ χονδρού έριούχου καί κίνος, καί επομένως έγένετο περισσοτέρα
περικνημίδας τάς κοινώς λεγομένας γέτας, φιλονεικία πέριξ αυτού παρ οση πέριζ τού
μετά αρκαδικού πίλου, όστις είχε μεγάλ-ην σώματος τού ομηρικού Πατρόκλου. Έλυπή*
διάθεσιν διά τά βουκολικά ποιήματα' αλλά |θτ,ν δέ ίδών πολλούς κυρίους, τούς οποίους
τού οποίου αί άγροτικαί παρατηρήσεις πε- είχον συνειθίσει νά θεωρώ μετ’ έκπλήξεως
ριωρίζοντο είς τούς εντός τής πόλεως κήπους καί σεβασμού, έπιθυμούντα; νά φύγωσι του
Ούτος είχε κοσμήσει εαυτόν διά στεφάνων λάχιστον μέ εν ράκος, !να καλύψωσι τήν
καί ταινιών έξ όλων των βουκολικών ποιη γυμνότητα των. Τότε δ ’ ακριβώς τό βλέμ
τών, καί κλίνων τήν κεφαλήν του πρός τό μα μου έφειλκύσθη ύπό τού όχληρού γέρον£ν μέρος περιεπάτει μετά άνοήτου τρόπου, τος κυρίου μέ τήν πεσούσαν φενάκην, όστις
ψιθυρίζουν περί ηρασίνωτ πεδιάδων. Αλλ’ έφευγε έν μεγίστω τρόμφ, ένώ υπέρ τούς
ό άνθρωπος όστις πρό πάντων έφείλκυσε τήν δέκα συγγραφείς έβλεπέ τις τρέχοντας καί
προσοχήν μου ήτο οχληρός τις γέρων κύριος, κραυγάζοντας κατ’ αΰτοΰ. Έφθασαν αύτόν,
φορών ενδύματα κληρικού, μέ μέτωπον πλα- έν ριπ·ρ όφθαλμοΰ ήρπάσθη ή φενάκη του*
τύτατον, τετράγωνον καί φαλακρόν. Είσήλ κατά πάσαν στιγμήν άφνιρείτο άπ’ αύτού
θεν εις τήν αίθουσαν πνέων μετ’ ήχου καί φόρεμά τι, έως ού εντός βρεχέος διαστήμα
φυσών, ώθει πάντας κατά τήν διάβασίν του, τος, άντί τής ηγεμονικής πομπής του, έένέβλεπε μετά θάρρους είς τήν ίδιαν του φάνη μικρόν, ισχνόν, καί φαλακρόν γερόντι
ικανότητα, καί άρπάσας εύμέγεθες ελληνι ου μέ ολίγα τινά ράκη κυμανόμενα έπί τής
κόν βιβλίον είς τέταρτον, έκτύπησεν αΰτό άτυχούς του ράχεως.
κατά τής κεφαλής του, καί άπροσδοκήτως
‘ Τπήρχέ τι τοσούτω κωμικόν είς τήν
έρριψε κάτω τήν τρομεράν φενάκην του.
καταστροφήν τού πεπαιδευμένου τούτου κυ
Έν δέ τώ μεγέθει καί τ$ ύπερβολφ τών ρίου, ώστε αίφνης κατελήφθην ύπό ΰπερμέμετημφιεσμένων τούτων φιλολόγων, φωνή τρου γέλωτος, όστις έζυπνίσας με μέ έστέ-
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τής κορυφής τών όρέων, αί πήλιναι οίρήσε τού περιέργου τούτου θεάματος. ‘Ο έπί
κίαι. αί στεναί θυρίδες, αί χιόνες αϊτινες διθόρυβος καί ή φιλονεικία δέν ύπηρχον πλέον,
τού χειμώνος καλύπτουσι πεδιά
καί ή αίθουσα είχε τήν πρώτην αύτής κα- ,αρκούντος
δας άπεράντους, προξενούσιν επίπονον έντάστασιν* οί παλαιοί συγγραφείς ειχον τήν

τύπωσιν. Αγνοώ τί σιωπηλόν έν τ·ρ φύσει
έν ταίς είκοσι θέσιν των. Ένί λόγω εύρέθην εντελώς έξυπνος, μετά πάσης τής όμη* καί παρά τοϊς άνθρώποις συστέλλει ευθύς
γύρεως τών φιλαναγνωστών, οϊτινε; ένέβλε- τάς καρδίας.
Φαίνεται ότι ό καιρός έκεί παρέρχεται
ψαν είς έμέ μετ’ έκπλήξεως. Τίποτε έκ τού
βραδύτερου ή άλλαχού, ότι ή βλάστησις
ονείρου μου δέν ήτο πραγματικόν, είμή ό
δέν επισπεύδει ταχύτερον είς τό έδαφος
ύπέρμετρό; μου γέλως, πράγμα όπερ ποτέ
ή αί ίδέαι είς τήν κεφαλήν τών άνθρώπων,
πρότερον δέν ήκούσθη έν τώ σοβαρώ έκείνω
καί ότι οί κανονικοί αύλακες τού γεωργού
ΐερώ, καί τοσούτον υπήρξε δυσάρεστου είς
έκεί έπί γης βαρείας.
τά ώτα τής σοφίας, ώστε ήλέκτρισεν άπα- έγχαράσσονται
Ούχ ήττον δέ, έάν άφήσϊ) τις κατά μέρος
σαν τήν αδελφότητα.
τάς συναισθήσεις ταύτας, ή χώρα καί οί
‘ Ο βιβλιοφύλαξ επομένως διευθύνθη πρός
κάτοικοι προσφέρουσιν είς τούς οφθαλμούς
έμέ καί μέ ήρωτησεν άν ειχον είσιτήριον.
πράγμά τι ενδιαφέρον καί ποιητικόν' αίσθάΤοιούτον δέν είχον, καί σηκωθεί; έξήλθον1
νεσθε ότι ψυχαί καί ή,δεΐαι φαντασίαι εκόευθέως μήπως αγέλη τις συγγραφέων ορμήσμησαν τούτους τούς αγρούς.
σνι έναντίον μου.
Αί μεγάλαι όδοί είσίν κατάφυτοι καρπο
(Έκ τού ’Αγγλικού).
φόρων δένδρων, φυτευθέντων έκεί διά νά εύΛ. I. ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ.
φραίνωσιν τόν πηριηγητήν. Αί τοποθεσίαι,
ύπό τών οποίων ό ‘ Ρήνος περιστοιχίζεται, εί
ναι θαυμάσιαι σχεδόν παντ'αχού' ήθελεν είπει τις ότι ό ποταμός είναι τό προστατεύον
πνεύμα τής Γερμανίας, τά κύματά του εί
ναι διαυγή, δρμητικά καί μεγαλοπρεπή, ώς
ΕΠΟΨΙΣ.
ή ζωή αρχαίου ήρωος. *0 Αούναβις διαιρεί
ται είς πολλάς διακλαδώσεις. Τά κύματα
τού "Ελβα καί τού Σπρέου (βρεέσ^ολούνται
‘ Η Γερμανία παρέχει είσέτι σημείά τινα
εύκόλώς ύπό τής καταιγίδος' μόνος ό ‘ Ρήνο;
φύσεως άκατοικήτου. Ά π ό τών "Αλπεων
μένει σχεδόν άμετάβλητος. Αί χώραι τά;
άχρι τού πελάγους, μεταξύ τού ‘ Ρήνου καί
όποία; διαβρέχει φαίνονται συγχρόνως τ ο 
Δουναβεως, βλέπετε χώραν δρυοφυή καί έσούτον σπουδαίαι καί τόσον ποικίλαι, το 
λατοφυή, διαβρεχομένην ύπό ποταμών θαυ
σούτον εύφοροι καί τόσον μονήρεις, ώστε ήμαστής καλλονής, καί χωριζομένην ύπό ό
Iθελε τολμήσει τις νά πιστεύσν) ότι ούτος
ρέων τών όποιων ή θέα είναι λίαν σκηνοείναι όστις τάς καλλιεργεί, καί ότι οί παγραφική* άλλά γαϊαι έρεικοφυείς, άμμος,
ρόντες άνθρωποι είς ούδέν είναι έκεί άξιοι
οδοί πολλάκις παραμελούμεναι, καί κλίμα
λόγου. Ούτος ό ποταμός διηγείται, διατραχύ, πληρούσιν έν πρώτοι; τήν ψυχήν άπό
βαίνων, τάς ανδραγαθίας τών αρχαίων χρό
κατήφειαν, καί μόνον προϊόντος τού χρό
νων, καί ή σκιά τού ‘ Αρμινίου, (Γερμανού
νου εύρίσκει τις ότι δύναται νά προσηλώσφ
όγεμόνος τών Χαρούσκων), φαίνεται ότι πετόν άνθρωπον είς αυτήν τήν διαμονήν.
Ιριπλανάται καί έτι έπί τών άποκρήμνων
‘ Η Μεσημβρινή Γερμανία καλλιεργείται
κάλλιστα" έν τούτοι; ύπάρχει πάντοτε είς οχθών του.
(Έκ τού Γαλλικού).
τάς ώραιοτέρας χώρας τού τόπου τούτου
Γ. Α. ΖΕΡΒΟΣ.
σπουδαίόν τι, δι' 8 μάλλον τις περισκοπεί
τήν εργασίαν ή τάς τέρψεις, τάς άρετάςτών
κατοίκων ή τά κάλλη τής φύσεως. Τά ε
ρείπια τών φρουρίων τά όποια βλέπει τις'
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Βρετανίας. Ό αύτοκράτωρ Μαξιμιλιανός δέ
παρουσιάσθη αξιών τήν χεΐρα τής κληρονό
μου. ’Αλλ’ ό Κάρολος Η', ύπερίσχυσε χά
ρις εις τήν διπλωματικήν έπιτηδειότητα της
αδελφής του Άννης τού Βωζαί.-

Λουδοβίκος ό ΙΑ'. άποθνήσκων άφησε
Ό γάμος τού βασιλέως τής Γαλλίας καί
τόν θρόνον εις τόν υιόν του Κάρολον Η', καί
τής
τελευταίας δουκίσης τής Βρετανίας
τήν άντιβασίλείαν εις τήν "Ανναν του Βωεπανηγυρίσθη εις τό φρούριον τού ΛανζαΙ είς
ζαί τήν πρωτότοκον θυγατέρα του, σύζυγον
Άνζού, τήν 6 Δεκεμβρίου 1 4 9 1 . Ή μέν
πρίγκηπός τίνος του οίκου των Βουρβώνων.
δούι«σα ήτο δεκατετραετής, ό δέ βασι
ιΙΙ πριγκηπέσσα αύτη έδικαίωσε τήν εμπι
λεύς είκοσι καί ένό; έτους. Ουτω έγένετο
στοσύνην τού πατρός αύτής δι έμφρονος καί
ό Κάρολος Η’, καί δούξ τής Βρετανίας.
γενναίας διαγωγής, ένφ πολλάκις καί δι
Μετά τόν θάνατόν του, συμβάντα μετά έκαίως έμέμφθησαν τόν πατέρα της διά την
πτά έτη, δ δούξ τής Αύρηλίας, ό αρχαίος
διαγωγήν του. Είχε πρός τούτοις αύτη άσύμμαχος τού δουκός τής Βρετανίας, διεδελφήν, σύζυγον υιού τίνος Καρόλου του Ε',
δέχθη αύτόν είς τόν θρόνον τής Γαλλίας
φέροντος ήδη τό όνομα του δουκός τής Αΰύπό τόν τίτλον Λουδοβίκος 1Β’· Μία δέ
ρηλίας. Ουτος, ών έκ γεννήσεως μέν ό
έκ τών πρώτων πράξεων τού βασιλέως τού
πρώτο; έκ βασιλικού αίματος πρίγκηψ, ώς
του υπήρξε τό νά διαζευχθή τήν θυγατέρα
έκ τού γάμου του δέ ό γαμβρός τού νέόυ
βασιλέως, είδεν έαυτόν μετά βαθείας λύπης Λουδοβίκου τού ΙΑ'. ’Ιωάνναν τής Γαλλίας,
καί νά νυμφευθή τήν χήραν Καρόλου τού
στερηθέντα τής άντιβασιλείας, χάριν γυναικός τίνος. Αντεποιήθη όθεν τήν εξουσίαν Η*. 'Ο γάμος ούτος ήνωσε πάλιν όριστικώς
τήν Βρετανίαν είς τό στέμμα τής Γαλλίας.
διά των όπλων, λαβών υπέρ έαυτού καί τόν
Αυτός ούτος Λουδοβίκος ό ΙΒ ., άφού υ
δούκα τής Βρετανίας. Μάχη τις συνεκροτήθη
πήρξε
πρίγκηψ αντάρτης, έφάνη βασιλεύς
εις άγιον Ώβέν τού Κορμιέ την 2 7 Ιουλίου
μεγαλόψυχος,
καί έδικαίωσε τό παρά τών
1 4 3 7 μεταξύ, έξ ενός μέν τού στρατού
υπηκόων
του
δοθέν
αυτω έπίθετον τού «π α
Φραγγίσκου τού Β'. δουκός τής Βρετανίας,
τρός τού λαού».
συμπολεμούντος καί τυύ δουκός τής ΑύρηΝ.
λίας, ά<ρ’ έτέρου δέ τού στρατού Καρόλου
τού II'. έπί κεφαλής τού οποίου όνόματι
μέν ήτο ό νέος βασιλεύς, πράγματι όμως δ
Τρεμουιλ. Οί Βρετανοί εντελώς ήττήθησαν.
Ό δούξ τής Αύρηλίας ήχμαλωτίσθη καί έκλείσθη εις τόν άπόρθν.τον πύργον τού
ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΪΝΙΟΝ.
Βούργου, ένθα τρία έτη έμαραίνετο έκ τής
σκληράς ταύτης αιχμαλωσίας.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ Τ Ο ϊ ΗΑΙΟΪ

Μετά τινα χρόνον συνθήκη τις ένδοξος
διά τήν Γαλλίαν συνωμολογήθη εις Σαβλέδιότι ό δούξ Φραγγίσκος ό Β’’, έπιζήσας μό
νον ίμέρας τινάς μετά τήν ήττάν του, κα
τέλιπε τό δουκικόν στέμμα εις τήν θυγα
τέρα του Άνναν τής Βρετανίας.
'Η νέα αυτή πριγκηπέσσα, ήτις έλάμβανεν ώς προίκα μίαν μεγάλην επαρχίαν,
ήτο ή πλουσιωτέρα κληρονόμος του κόσμου.
Ό ’Ερρίκος Η*, τής ’Αγγλίας, δ βασιλεύς
τής Άραγώνος, ύπεσχέθησαν στρατεύματα
διά νά ύποστηρίξωσι τήν άνεξαρτησίαν τής

*Η ένδεκάτη τής νυκτός ώρα παρήλθε
καί έν τούτοις λέμβος ύπό σφοδρού ανέμου
ώθουμένη κυλιέται έν τώ μέσω τού σκότους
έπί τών κυμάτων τού Σαρωνικού κατά τήν
29 ’ Ιουνίου τού 1 8 6 8 . Ούδέν έν τή λέμβω
ακούεται, ή ό τριγμός τού ιστού καί ό συριγμάς ό ύπό τών ολίγων σχοινιών τής λέμ
βου άποτελούμενος. 'θ άνεμος είναι δυτικός,
άλλά σφοδρός, τά δέ κύματα πρό πολλού
ήρχισαν νά έξογκούνται καί κυλίωνται μεγαλοπρεπώς έπί τής έπιφανείας τής θαλάσ
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σης. Ή δύσις καί ή μεσημβρία είναι κεκα- θειαν καί τήν ψυχρότητα, ’ Ας τούς άχολυμμένη ύπό μελανών καί ζοφερών νεφών, λουθήσωμεν καί άς προσέξωμεν είς αυτούς.
ιΟ άνεμος ήδη είναι μετριώτερος καί ή
ά τι να δύνανται νά ταράξωσι καί τόν πλέον
θάλασσα
λειοτέρα' ή λέμβος εύρίσκεται
άτρόμητον ναύτην. Ή λέμβος παραπλέουσα
τήν άκτήν τής Αττικής, τόσον είναι κε πρό τών νήσων τών έπιλεγομένων ΦΑ(6ώγ.
— Έδώ περνούμε τά νησίά, λέγει ό ναύ
κλιμένη, ώστε σχεδόν έπί τού αύσού επι
της.
‘ Η δέ φωνή του εκαμε τόν έν τώ
πέδου μέ τήν θάλασσαν εύρίσκεται ή μία
κοιλώματι
ν άνεγερθή καί νά παρατήρησή
τών πλευρών της. Επί τού οίακος κάθηται
Ιέμπροσθεν.
ό μόνος ναύτης, ό καί ιδιοκτήτης τής λέμ
— Τι νησιά λέγεις ', έδώ δέν βλέπω, ή
βου, τρεις δέ άλλοι φαίνονται υπάρχοντες
δ'τι
είμεθα περικυκλωμένοι ύπό ξηρας, δεν
έν τή λέμβω' οί μέν δύο καθήμενοι έπί τής
βλέπω
διέξοδο^.
ανορθωμένης πλευράς τής λέμβου καί ό έτε
— Βρέ ! Νά πάρή ήόργή;*ού Θεού, άρο; έπί τού κοιλώματος" οί τοείς ούτοι δέν
φαίνονται ναυτικοί, δέν όμιλούαιν, άλλά καί Ινεφωνεί ό ναύτης’ πώς γελάστηκα.
Καί αληθώς δέν ύπελείπετο ή ολίγον
δέν κοιμούνται' δυστυχώς τό ψηλαφητόν
διάστημα
Ενα προσαράξή ή. λέμβος έπί τής
σκότος δέν επιτρέπει ήμϊν νά έςετάσωμεν
άμμου'
ήτο
χερσονίζον τι μέρος τής Ατ"
τάς φυσιογνωμία; των. Ό άνεμος είναι ου
τικής,
οπερ
ό
ναύτης μας ύπέθεσεν άντί
ριος, ή δέ λέμβος τρέχει. Παρατηρήσατε
τής
νήσου,
ήτις
ολίγον άπωτέρω κεΐται. ‘Η
πόσον ταχέως κινείται 1 Μόλις τά κύματα
λέμβος
έστράφη
καί έξήλθε πάλιν είς τήν
προλαμβάνουσιν αύτήν ! ’ιδού έν' θά τήν
φθάση ! τήν έφθασε ... καί ένεκα τής κακής τρικυμίαν, ήτις αληθώς έμαίνετο.
διευθύνσεως τούπηδαλίουκατέβρεξε καί τούς — Πά νά σάς είστώ, φίλοι, επαναλαμβάνει
τέσσαρας έν αύτή' περισσότερον όμως όλων ό τού κοιλώματος νεανίας' είναι αφροσύνη
νά κινδυνεύωμεν διά νά ’ίδωμεν τήν ανα
κατεβράχη ό πηδαλιούχος . . .
‘Ημίσεια ώρα παρήλθε' πάντες σιγώσιν τολήν τρύ ήλίου έν τώ Σουνίω. Προτείνω
έν αύτή' μόνον οί παλμοί τής καρδίας τού νά προσπελάσωμεν είς τήν ξηράν, εως ού
έν τώ κοιλώματι επιβάτου είναι τόσον σφο κοπάσή δ άνεμος.
δροί, διότι είναι ό δειλότερος φαίνεται, ώστε ] — Ά ! δειλέ, άντιτάττει δ λευκώτερος*
ακούονται. Ά ς προσέξωμεν . . . ‘Ο πη δειλέ Θάνε ! τόσον έφοβήθης ; . .
— Καλέ Διονύσιε, λέγει ό απαθής” μη
δαλιούχος άνάπτει φανόν ! ιδού δυνάμεθα
άκούωμεν
τόν Θάνον' εμπρός.
ήδη νά διακρίνωμεν καί έπισκοπήσωμεν τάς
—
Νά
σάς είπώ, άφεντικά, ανακράζει
φυσιογνωμίας τών έν αύτή. ‘Ο έν τώ κοιέπί
τέλους
ό ναύτης. Έγώ είμαι τής ιδέας
λώματι τής λέμβου περικεχαρακωμένος εί
τού
Κυρίου
Θάνου' μίαν ώραν μετά τδ μεσο
ναι νεανίας είκοσιτετραετής περίπου, μελαγχροινός τήν όψιν καί ώς έκ τού συνόλου νύκτιον ό αέρας ή θά φορτσάρω ή θά πάψη'
τής φυσιογνωμίας του δυνάμεθα νά συμπε- γί’ αύτδ, άς πιάσωμεν έδώ κοντά καί ύ
ράνωμεν, ορμητικό;' ύπό τήν καρδίαν πουI στερα πάλε κάμομεν τδ πανί μας καί πηκρύπτονται πάθη, άτινα σπινθήρα μόνον θέ- γαίνομεν.
>
— ’Ακούσατε, φίλοι, έμέ. "Εχω κάπως
λουσιν ϊνα άναφλεγώσι' ήδη ή φυσιογνωμία
περισσοτέραν
πείραν, επαναλαμβάνει ό Θάτου εκφράζει φόβον καί δυνάμεθα νά είπωνος.
Βλέπετε
ότι μετ’ έμού συμφωνεί καί ό
μεν, ότι σχεδόν μετανοημένο; εύρίσκεται,
διότι άπεφάσισε νά έμβη εντός τής λέμβου βαρκάρης' άς προσπελάσωμεν !
— Ά ς προσπελάσωμεν λοιπόν, λέγει ό
ταύτης. ’Εκ τών άλλων δύο ό μέν λευκό
(άπαθής
Άγγελος, (α).
τερος φαίνεται τής αύτής ηλικίας, άλλά τό
—
Εγώ
θά κοιμηθώ, λέγει ό Θάνος καί
λεπτόν τής έπιδερμίδος του είναε κάλλιστον διακριτικόν τής ιδιοτέλειας του' καί ό
τρίτος κατά τι νεώτερος τών άλλων παριστά καί άντιπροσωπεύει, ούτως είπείν, κατ’ (α). "Ιδε παράρτ. Ίλισσοΰ-Μαρία καί Λέαν
άντίθεσιν τού έν τώ κοιλώματι, τήν άπά- δρος—τόν χαρακτήρα Δελή τίνος.
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καλύπτεται ΰπο τού πλατέος επανωφοριού κατέστη λεία, λεπτός δέ δυτικός άνεμος,
του έντός τού κοιλώματος τής λέμβου.
άλλ' αρκετός ώστε νά ώθή ταχέως τήν έ-

— Τώρα ήμείς θα κοίμωμεν σοκολάταν, λαφράν ημών λέμβον, πνέει, ώσεί φοβούμε
Ά γγελε ! τόν δέ Θάνον άς άφήσωμεν νά νος φαίνεται νά έξυπνήση καί τούς τρεις έν
κοιμάται, διότι ή τρικυμία υπέρ τό δέον αύτή κοιμωμένους ήδη έπιβάτας ημών.
ανησύχησε τούτον, φαίνεται. Νά σ είπώ
Μόλις δέ ή ροδοδάκτυλος ήώς, καθ’ "Ο
όμως την αλήθειαν, και έγώ οΰκ ολίγον έ- μηρον καί τούς μετ’ αύτόν, έφάνη καί ή
φοβήθην, βλέπων τά καταπληκτικά εκείνα λέμβος προσήρασεν εις τήν άκραν τού Σου
κύματα, κινδυνεύοντα νά μάς σκεπάσωσιν’ νίου. ‘Ο Θάνος άνηγέρθη έντρομος καί τρι
άνεμνήσθην τών δυσκολιών εκείνων, άς μάς βών τούς οφθαλμούς.
προέτεινον άπαντες οΐ λεμβούχοι τής προ — Ti τρέχει, πνιγόμεθα ·,
κυμαίας τού Πειραιώς, τάς αρνήσεις άπάνΈκ τού φόβου αϋτού ό δυστυχής ώνειτων διά νά μάς παραλάβωσι καί μάς μετα- ρεύετο ίσως τρικυμίας καί καταποντισμούς.
φέρωσιν εις Ιούνιον ούχί έν καιρώ αίθριας,άλλ
— Έφθάσαμεν, είπεν ό Ά γγελος χαέν καιροί καθ’ 8ν απειλείτο νά έκραγή ή σμώμενος. Ά λ λ ’ είσέτι δέν βλέπομεν ν’ άνκαταιγίς' καί αύτός δέ ό κοιμώμενος ήδη ναβώμεν εις τόν ναόν’ δέν νομίζεις καλόν νά
λεμβούχός μας έδίσταζεν, άλλ’ ούχ ήττον λουσθώμεν ;
πρέπει νά ήνε άνθρωπος τολμηρός. Έν τού— Νά λουσθώμεν; Ά γγελε,νά λουσθώ
τοις, φίλε, νομίζω ότι θά όμολογήσης καί μεν ; Ό χι, όχι’ φοβούμαι τήν θάλασσαν καί
σύ ότι, χάρις εις την επιμονήν τού Διονυ εις τόν λιμένα.
σίου, οφείλετε τό έκτακτον τούτο ταξείδιον’
Ό Διονύσιος άνεγείρεται έτοιμος νά
διότι άμα παρετηρήσατε τό ϋετώδες τού ψάλλη διθύραμβον πρός τήν θάλασσαν, δκαιρού καί άκατάστατον, καί σύ καί δ Θά- τε παραπατήσας εΰρέθη αίφνης όλος μετά
νος, είσθε τής ιδέας ν’ άναβληθή ή άναχώ- τών ενδυμάτων αύιού έν τή θαλάσση.
ρησίς μας, έγώ δέ μόνος άντέστην.
Ό γέλως είναι μάκρος, άτελεύτητος, ο
— Ναί τό ομολογώ, Διονύσιε, άλλά καί μηρικός. Ενδύματα άλλα δέν ύπάρχουσι
κατ’ εμού οΰδέν παράπονον δύνασαι νά έ- καί ή πρωία είναι ψυχρά. Ό "Αγγελος καί
χης. Ήμην καί είμαι πάντοτε ατρόμητος ό Θάνος κράζουν άπό τής λέμβου.
ή μάλλον απαθής, όπως μ* άπεκαλέσατε.
— Τόν διθύραμβον, τόν διθύραμβον πρός
— Ναί, έν τούτοις άς πίωμεν τήν έτοι- τήν θάλασσαν !
μασθείσαν σοκολάταν μετά τόσους κόπους’
— Εις τόν διάβολον καί αύτός καί σείς’
ό Θάνος άν τό έγιώριζε οτι ήθέλαμεν κα τώρα πώς θά μείνω ;
τορθώσει νά κάμωμεν καί οτι δέν θά μάς
Εξέρχεται τελευταιον έκ τής θαλάσσης
έμπόδιζεν ό κλυδωνισμός τής λέμβου, δέν καί μή έχων ένδυμα νά περιβληθή, άπογυθά έκοιμάτο.
μνούται καί περιδύεται τό πανίον τού ιστού
— Καλέ, φίλε Διονύσιε, βλέπω οτι εί τής λέμβου, ώστε άναβαίνοντες πρός τόν ναόν,
σαι’ έπιτηδειότατος περί τήν σοκολάταν άν ό Διονύσιος ομοιάζει ιερέα άρχαϊον διευθυνότό έγνώριζεν ό Σόλων θά σέ παρελάμβανε μενον πρός τόν βωμόν τής Σουνιάδος Άθηνάς.
εις τά κατάστημά του.
‘Ο άπαθής "Αγγελος τρέχει Οπό μάλης
— Ναί, αληθώς λέγεις' άλλά νομίζω ότι έχων τόν Παυσανίαν. ‘Ο Θάνος βαδίζει
ό άνεμος είνε μετριώτερος καί άς έξυπνήσω- σταματών άνά πάσαν δεκάδα βημάτων, ϊνα
μεν τόν λεμβούχον ν’ άναχωρήσωμεν,
άποθαυμάσρ τό πρό τών οφθαλμών του
‘Ο λεμβούχος έξηγέρθη αύθωρεί καί ή πανόραμα. Τέλος ιδού καί οί τρεις έφθασαν
λέμβος έπανήρξατο τόν πλούν της’ άλλ' ό πρό τού ναού, ένθα ό Διονύσιος έκ τής πολ
πλούς αυτής, ήδη είναι ούχί άγων πρός τά λής προσοχής του παραπατήσας καί περικύματα όπως πρ’ιν, άλλά ταχύ πτερύγισμα πλεχθείς είς τό καινοφανές αύτού ένδυμα π ί
γλάρου έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης' πτει, ένω ό άνεμος άποσπά άπό τού διά
παρατηρήσατέ την, τόσον ήρεμα κινείται, τής χειρός του κρατουμένου Όσιανού φύλλα
ώστε μόλις φαίνεται κινονμένη' ή θάλασσα τινά, άτινα φέρει πρός τήν θάλασσαν.

319

I Λ I ΣΣ Ο 2

Παρατηρήσατε καί οί τρεις είναι διεσκορ προχωρών πρός τό άποτομώτερον μέρος τού
πισμένοι είς διάφορα μέρη τού ναού, έκαστος Σουνίου.
— Έλθετε !
καταγινόμενος είς ίδιας έρεύνας’ έπειτα κα— Ά ! αυτό τό άντρον είναι θαυμάσιον’
τηγορούσι τών ‘Ελλήνων ώς ή'κιστα ρεπόνέδώ δυνάμεθα νά προφυλαχθώμεν καί άπό
των πρός τήν άρχαιολογίαν.
— Πώπ, 1 7 8 4 , αναφωνεί ό Θάνος’ ιδού τήν θερμότητα τού ήλιου’ άλλά καί ποιηεύρον’ είναι νομίζω ή άρχαιοτέρα χρονολογίά, τικώτατον είναι.
Αληθώς, πρός τό μεσημβρι·όν μέρος τού
Διονύσιε.
Σουνίου,
πεντήκοντα βήματα άπό τού ναού,
— Μάλιστα’ άλλά παρατήρησον, ό γράυπάρχει
μικρόν τι σπήλαιον’ τό έδαφος αύ
ψας τούτο ούδέν αίσθημα φιλοκαλίας είχε’
είναι γεγραμμένον έσωθεν τής τρίτης στή τού ύπέρκειται βράχου όρθιου υψηλού 60
λης τής μεσημβρινής πλευράς’ έγώ θά γρά τουλάχιστον μέτρων καί έξικνουμένου πρός
ψω τό ίδικόν μου πρός άνατολάς, όπόθεν τήν θάλασσαν’ ή θάλασσα διά τών κυμά
βλέπει τις όλας τάς νήσους μέ τόν μαγευ των περιβάλλει τόν βράχον, ώσεί έναγκαλιζομένη τόν πιστότερον πρό τόσων αιώνων
τικόν τούτον ορίζοντα.
— Byron I ανακράζει ό Άγγελος, ένω σύντροφόν της.
("Επεται τό τέλος.)
πρός τόν ορίζοντα πρό ολίγου έβλεπε.
— Πού είναι, "Αγγελε;
— Ιδού, Διονύσιε.
— Έγώ άσπάζομαι τό όνομα τού μάρ
τυρας Βύρωνος’ έλθέ, Θάνε, νά ίδης τό
όνομα τού Βύρωνος.
— Τί ωραίοι χαρακτήρες ! ίδιοχείρως
Η ΠΡΩΤΗ Ε ΚΔ Ο ΣΙΣ Τ Ο Υ
τάχα είναι γεγραμμένον;
— Μάλιστα, Θάνε, καθόσον λέγουσιν
Ε ΡΩ Τ Ο Κ ΡΙΤ Ο Γ.
ότι δ Βύρων ήτο έκ τών καλλιτέρων καλ
λιγράφων.
— Τώρα, φίλοι, έλθετε νά ίδωμεν τήν
Ακρόπολιν’ γνωρίζετε ότι λέγουν, ότι ό
Κύριε ΘαΛή,
ναός τής Σουνιάδος Άθηνάς, ό Παρθενών καί
Κατά τήν εύμενή πρός με αίτησίν σου
ό τής Αίγίνης έσχημάτιζον ίσοσκλές τι τρί
πέμπω
τό παρ έμοί άντίτυπον τής πρώτι
γωνον’ εκτός τούτου, τού άγάλματος τής
στης
έκδόσεως
τού Έρωτοκρίτου, διά νά
Άθηνάς τού έν Παρθενώνι, τού περιφήμου
εκείνου άριστουργήματος τού Φειδίου, ή πε καταχωρισθή τού τυπογράφου ή άφιερωτική
ρικεφαλαία λέγουσιν ότι έφαίνετο έκ τού καί ό πρόλογος είς τόν Ίλισσόν σου, ώς
συμπλήοωσις τών είς τό τελευταιον φυλλάμέρους τούτου.
— "Ωστε, Διονύσιε, έξ όλων τούτων διον αύτού παρά τού Κ. Σάθα καταχωρισθέντων.
εξάγεις OTt θά ίδωμεν τήν ’Ακρόπολιν.
Τήν περί τής νεοεΙΛ ψικΐ,ς φιΛοΧογΙας
— Νά σοί είπω, Θάνε, μοί φαίνεται ότι
πρόθεσιν
τού Κ. Σάθα πρώτος έγώ έπήνεσα,
άνέγνων είς περιγραφήν τινα ότι έκ τού
παρακειμένου εκείνου λόφου φαίνεται’ ά λ  καί έπαινώ πάντοτε τούς περί τούτων άσχολως τε είναι άνεμος ήδη καί δέν δυνάμεθα λουμένους, ών πρώτος έφάνη καθ’ ήμάς ό
νά διακρίνωμέν τι.
, Α. Π Βρετός, καί τοι ψεχθείς παρά πολ
— Τώρα,νομίζω καλόν νά ποοετοιμάσωμεν λών διά τό δίτομον αύτού έργον ώς ελλι
καί τό πρόγευμα- άς είπωμεν είς τόν λεμ πές καί άσύντακτον καί πλήρες αμαρτημά
βούχον νά ψήση τάς όρνιθας* ήμεϊς δέ, άφού των. Ά λ λ ’ είναι ευκολον είς τους πολλούς,
έκλέξωμεν μέρος τι κατάλληλον, ν’ άναπαυ- έστωσαν καί έκ τών πολυμαθεστέρων, νά
έπικρίνωσιν έν «χολή τάπαρ’ άλλωνόπωσδήθώμεν, άναγινώσκοντες.
Καί τών δύο προτρέχει ό Άγγελος ποτε έκπονηθέντα, καί μάλιστα όταν δέν
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έχωσιν αυτοί Ιτοιμα τελειότερα νά έπιδεί- τή; Κρήτη; ήρωϊκώ; μαχομένων καί πιπτόνξωσι. Καί αυτό δέ τό έπαινεθέν τοΰ Κ..
των Γάλλων δέν άπελπίσθησαν- διότι τότε
Σάθα πολύφυλλον εράνισμα δέν είναι άπηλδέν είχεν άναδειχθή ακόμη ούτε φθόνο;
λαγμένον τινών άμαρτνιμάτων, ώ ; καί αυτό; τών έσπερίων (πλήν τών ύπό τήν έπιρροήν
καλώ; ποιων ομολογεί, τά όποια έγώ μή¡ τοΰ άντιχρίστου πάπα), ούτε πλεονεξία τών
δυνάμενο; νά εξελέγξω προτιμώ τήν σιωπήν. ομοθρήσκων, οΰτε προδοσία τών όμοεθνών
Αέγω μόνον περί του προκειμένου Ερωτο άρχόντων.
I. Π. ΓΚΙΝΑΚΑΣ.
κρίτου, ότι ό Κ. Σάθα; έν τή ) εοελληνιχή φιλολογία αύτοΰ ώ; πρώτην έκδοσιν (ΐδού ή επιγραφή τή; ά. έκδόσεω;.)
θεωρεί τήν του 1 7 5 6 , έτέραν δέ τήν τού
Π οίη μα έρω τικ όν, λ εγ όμ εν ον Ε ρω 1 7 7 2 , λησμονήσα; η μη λαβών ύπ’ οψιν τ ό χ ρ α ο ς , συνθεμένον ά π ό τόν π ο τέ Ε ύ·
τά ; πρό αυτών υπό Α. Βρετοΰ σημειουμέ γ εν έσ τ α τ ο ν Β ιτ ζ έν τ ζ ο ν τόν K o p v äp ov ά 
να; του 1 7 3 7 καί 1 7 4 8 , καί άναφέρων π ό τή ν χ ώ ρ α? τής Σ ιτ ία ς τοΰ Ν ησιού τής
μόνον τά; εν τώ μεταξύ ύπ’ έκείνου άγνο Β ρή της, τώ ρα τήν π ρώ τη ν φοράν p i π ο 
ούντος παραλειφθείσα; πρό τή; τοΰ 17 8 9 , λύ ν κ όπ ον, χα'ι έπ ιμ έλ εια ν τυπωμένο*·,
ήτις πρέπει νά λογισθή έβδομη, κατά τήν χαΐ άφ ιερω μένον εις τόν έκ λ α μ π ρ ό τ α τ ο ν ,
οπό τού Βρετοΰ σημείωσιν ό'τι ή τοΰ 17 4 8 χα'ι λ ογ ιώ τατον άφέντην Γ εώ ρ γ ιο ν τόγ
είναι ή τετάρτη. ’Επίσης νομίζω ότι έλη- Γσανδή ρη ν. Είς τήν Β ε ν ε τ ία ν , α,ψιγ'. Ε ις
σμόνησε την πρό; αυτόν παρατήρησίν μου τήν I ν π ο γ ρ ιψ ία ν 'Αντώνιον τοΰ Β ό ρ τ ο λ ι,
μετά την έκδοσιν τοΰ βιβλίου του, ότι ή 1 7 1 3 . Con Licenza de Superiori, e P ri
παρ έμοί άναμφισβητήτως πρώτη έκδοσι; vilegio.
τού Έρωτοκρίτου είναι τοΰ 1713, καί ότι,
(‘Η άφιερωτική )
ώ ; έκ τού προλόγου καί τή; επιγραφή; εξά
'Ε κ λ α μ π ρ ό τ α τ ε χα'ι λ υ γ ιώ τα τ ε
Α
γεται, ό μέν ποιητή; Κορνάρθ;ηκμαζε πολύ φέντη. 1Η ά π ειρ α ις εν ρ γ εσ ία ις, όποΰ εις
πρό τή; άλώσεω; τή; Κρήτη;· τό δε έκτυπω- διαφ όρους καιρούς ε λ α ο α ά π ό τήν ’Ε κ 
θέν παλαιόν ποίημα έλήφθη έκ τών σωζο- λ α μ π ρ ό τ η τ α σου , χα'ι τ ά άναρίθμ η τ α
μένων χειρογράφων τών περιφερόμενων εί; χ ρ έη , όπου έχ ω π ρός τοιοϋτον μ έ γ ισ τ ο ν
χείρα; τών τότε πολλαχοΰ τών νήσων δια- ευ εργέτη ν, μοΰ έδω χ αν π ο λ λ α ίς φ οραΐς
σπαρέντων καί ίδίω; έν Ζακύνθω άπό τή; ύ· α ιτ ία ν ν ά δ ια λ ο γ ίζ ω μ α ι, εις l i r a τρ ό
ποδουλώσειο; τή; ώραία; αύτών πατρίδο; π ο ν δυνηθή ή θελα ν ά άπ ω όώ σω μ ικ ρ όν
προσφύγων Κ ρητών.
ση μεΐον ε υ χ α ρ ισ τ ία ς εις τήν μ εγ α λ ο ψ υ 
’ Α; μή θρηνώμεν δέ τήν τότε ΰποδούλω- χ ία ν σου, κ α ι νά φ ανερώ σω είς τόν κό
σιντή; πολυπαθοΰ; βαστλίδο; τών τή; μεσο σμον τήν ά χ ρ α ν Ε υγνωμοσύνην μ ο υ .“ Ε γείου νήσων, ήτι; οϋδέν θαυμαστόν Sv εί; τ υ χ εν εις τούτο ν ά β αλ θ ή εις τούς Τ ύ
μόνην τήν βίαν τή; τότε φοβερά; δυνάμεω; πους μου τ ό π α ρ ό ν π ιίη μ α τοΰ Ε ρω ΰπέκυψε, τή; μετ’ ολίγον καί τήν Ουγγα τοχρίτου' χαι ιο μ ίΐό ν τ α ς αρ μ όδιον τήν
ρίαν κατεχούση;, καί τήν πρό; τού; σωτή εύ χ αιρίαν νά πλη ρώ σω τόν πόθον μου,
ρα; αύτή; άχάριστον Βιένναν πολιορκούση;, ήθέλησα νά τό αφ ιερώ σω εις τό ένδοκαί τήν άλλην Ευρώπην άπειλούση;- διότι ον; ξον όνομ ά σου, ό χ ι μ όν ον εις μ α ρ τ υ 
βαρέω; φέροντε; τήν δουλείαν Κρήτε; έγέ- ρ ία ν τής Ε ύ λ α β εια ς μου π ρ ο ς εσ έ ν α
νοντο μέν ανάστατοι, άλλά δέν κατεστρά- χα'ι είς ά ν α π λ ή ρ ω σ ιν τοΰ χ ρ έου ς μου,
φησαν καθ’ άλοκληρίαν ώ ; σήμερον, άλλά ά λ λ ά χ α ι δ ιά ν ά ευτυχή σω τήν τ υ π ο 
καν τά τιμιώτερα άύτών σκεύη καί αύτά γραφ ίαν μ ου μ ε τήν π ρ ο σ τ α σ ία ν τοιού τών ποιημάτων τά χειρόγραφα δέν άπώλε- του Ά ν δ ρ ό ς , όποΰ τήν σή μερον έδω είς
σαν, άλλά οί έκτό; τών κάστρων ναοί δένi τήν β α σ ιλ εύ ο υ σ α ν Β ε ν ε τ ία ν είν α ι ελιπρέέβεβηλώθησάν, άλλά τή; έ ν ’Αρκαδίω μονή;: π ε ια τών 1Ρ ω μ α ίω ν . A i r μ ε άφ ίνει είς
ή βιβλιοθήκη δέν κατεκάη, -άλλά τά νήπια: τούτο ν ά ψ εύ όω μ α ι ή χοινή φήμη, ή ό 
καί οί γέροντέ; καί αί παρθένοι δέν έκινδύ- π ο ια μ ϊ τ ά έχ α τ ύ ν ,τ η ς σ τ ό μ α τ α π α ι τ α νευσαν, άλλά έκ τή{ επικουρία; τών υπέρ1
I χ ο ύ κηρύσσει rate ά ρ ετ α ις χα'ι τ α ϊς χ ά -
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ρ ιτ ε ς , όποΰ σ το λ ίζο υ σι τήν ψ υχήν σου, λ ά τ ά κατ' ιδ ία ν χαί μ ν σ τ ιχ ά , όποΰ γ ί
χαι όπ οΰ γ ν ω ρ ίζ ο ν τ α ι φ α ν ερά ά π ό όσους ν ον τα ι χαθεχάστην ά π ό τήν έλεή μ ονα
έχωσχ τήν τύχην τής άκ οχ τή σεω ς τής χ ε ίρ α σ ου ι χαί άπ' όλ ον τόν εύ λ ογη μ έχα θ αρ άς φ ιλίας κ αι ά δ όλ ου α γ ά π η ς σου. νον σου Οίχον, τις δ ύ ν εται ν ά τ ά ά ν α καί τής χ ρη σ ίμ ου σου συναναστροφ ή ς, ψέρη ; Τ ο ύ τ α μ όν ον είν α ι γ ν ω σ τά είς
χαΧ ϋ π ερ ασ π ίσ εω ς. Τ έτο ιο ν σε εχ αμ εν τόν άλ άθη τον τοΰ θ ε ό ν οφ θαλμόν, ό ό 
ή άφ θονοπάροχος Φύσις , ά π ό τής ό π ο ι ποιος ώς μ ισθαπ οδότη ς, ά γ χ α λ ά νά σοΰ
ας π ατροπ αράδοτον
έλ α β ες τήν Ε υ  φυλάγη τ ελ ε ία ν τήν ά ν τ α π ό δ ο σ ιν είς
σ έβ εια ν , τήν Ε υ σ π λ α χ ν ία ν , τήν Ε τήν Β α σ ιλ ε ία ν του, όμως χαί έδώ είς τήν
λεημοσύνην' χαΐ τ έτ ο ιο ν σ ε ίδ ε ιζ ε ν ή γην, ώ σ ά ν χαί είς τήν θ ά λ α σ σ α ν , π ρ ο aoxroc σ πουδή καί ή μάθη σις, δ ιά μ έ  χ έ ε ι μ ε λ α μ π ρ ά ν τύχην πλ η μ μ ύ ραν δ ώ 
σου τής όπ οια ς π λ ο υ τ ίζ ο ν τ α ς τόν νουν ρω ν χ α ι άγ αθώ ν είς δλασου τ ά χ α λ ά χαί
σου μ ε διάφ οραις 'Ε π ισ τή μ α ις, έφθασες υ π ά ρ χ ο ν τ α , χαί σέ ήξίωσε ν ά χ α ίρ ε σ α ι
είς τήν ύπ εροχή ν τής φιλοσοφικής καί κ αί π ρ ιν γήρους τήν εύ λ ο γ ία ν τόσω ν έ ιατρική ς
Α ξ ία ς , είς τής όπ οιας τήν ναρέτω ν χ α ί π επ α ιδ ευ μ έν ω ν Τ έκνω ν,
άσχη σιν έν π ρώ τοις ευδοκιμ είς. Κ α ί τις όποΰ δ ιά π α ρ η γ ο ρ ιά ν τώ ν Γον έω ν φ α ί
δ ε ν θα υ μ άζει τήν σ ύ ν εσ ιν χαι σοφίαν νονται ώς νεόφ υτα ελ αίω ν χύχλω τής
σου, ό χ ι μ όνον είς θ εραπ εία ν τω ν α σ θ ε τραπ έζη ς. “Η θ ελα είπή χαί π ε ρ ισ σ ό τ ερ α ,
νών, ά λ λ ά χαι είς ά ν ύ λ η ψ ιν χα'ι σ υ μ  ά λ λ ά τις ή χ ρ εία ν ά π ερισ σ ολ υ γ ώ έχ ει,
βουλήν επείγω ν, όποΰ π ο λ ιτ ικ ά ς υποθέ όπου τ ά π ρ ά γ μ α τ α είν α ι είς όλους φ α 
σ εις έ π ιχ ε ιρ ίζ ο ν τ α ι ; Κ α ί τις δεν ήξεύ- νερά π λ ιά π α ρ ά τόν "Η λ ιον ; 'Ή φρόρ ε ι τήν μ εγ ά λ η ν τιμήν, όποΰ έ χ ε ι τό νησις χαί μετριοφροσύνη τής ' Ε χ λ α μ π ρ ό 0 ν ο μ ά σου, επ ειδή σε έκ α τέσ τη σ εν έν α ν τητός σ ου , ¿πού θέλει χ α λ ή τερ α ν ά κάνη
ά π ό τούς πρώ τους τώ ν Π ρα γ μ α τιυ τώ ν έρ γ α α ξ ιέ π α ιν α , π α ρ ά ν ’ άχχιύη λ ό γ ια
είς τού τον τόν π λ ο υ σ ιο π ά ρ ο χ ο ν Φόρον, ίπ α ίν ω ν δ ιά τ ά ερ γ ά τη ς, α ς άποδεχθΓ/
όθεν είς έσ έ ν Αληθεύει καί τό, Κ α ϊσ α ρ είς τούτην τήν άφ ιέρω σιν τοΰ Β ιβ λ ίο υ
έν άμφοτέρω·, Π όσος δ ε ν ά είν αι ό εύσε χαί τήν ταπ ειν ή ν άφ ιέρω σιν τής Ε ύ λ α βής χα'ι φιλόθεος ζήλος σου , χ αί τό εΰ- βείας μ ου , ά π ο β λ έπ ο ν τ α ς ό χ ι είς τήν
σ π λ α ρ χ ν ο ν χ α ϊ έλεημονητικόν τής κ α ρ  μ ικ ρότη τα τοΰ δώ ρου, ά λ λ ά είς τό μ εδ ιά ς σου, π ο λ λ ά χ α λ ά τό γ νω ρίζου αιν γ α λ εΐο ν τής προθυμίας χ αί τής ευ γν ω 
ά ν ά μ εσ α τών ά λ λ ω ν ό π ά ν σ επ τ ο ς τού  μοσύνης μου, ή όπ οια μ έ α ν α γ κ ά ζ ε ι νά
τος Ν α ός τοΰ χλεινοΰσου Γ έν ου ς, χαί κ ράζω μ αι είς όλη ν μου τήν ζωήν, χαθώς
υ π ογράφ ομ αι Τής
ά λ λ α ις Έ χ χ λ η σ ία ις, χαί Π νευματιχαϊς άν αλλυ ιώ τω ς έδώ
Α δελφ ότη τες ταύτης τής Θ εοσώ οτου Πύ- ’ Ε χλ αμ πρότη τός σου Ε υ λαβ ή ς, χ α ί όπ όλεω ς, τώ ν όποιω ν τάς χοσμιχάς υποθέ χ ρ εω ς δούλος Α ν τ ώ ν ιο ς ό Β όρτολ ις.
(‘Ο πρόλογος τοΰ τυπογράφου.)
σεις ώς ά γ ρ υ π ν ος Ε π ισ τ ά τ η ς , χαί ε π ι
Ό Τ υπογράφ ος είς ¿κείνους, όποΰ θ ίμ ελή ς Π ροεστώ ς σ υ χ ν ά ¿κυβέρνησες μ ε
π λ ή σ ια ν τούτων ω φ έλ ειαν, ά λ λ ά χαί μ ε λ ου σιν άναγνώ ση το π α ρ ό ν Β ιβ λίον . Π α 
ιδ ία ν έξοδ ον τών ύ π α ρ χ ό ετ ω ν σου' χαί ρακινη μ ένος ά π ό τήν ό ιά π υ ρ ο ν α γ ά π η ν
ά ρ χ ετ ά τό δοχ ιμ άζου σ ι τ ά π τ ω χ ά ’Ο ρ καί εύ λ ά β εια ν , όποΰ π α ιδιόθ εν έχ ω πρός
φ ανοτροφ εία χαί Ξ ε ν ο δ ο χ εία , όποΰ είς τό έν δοξον Γ έν ος τών ''Ρωμαίων, όχ ι
μ εγ ά λ η ν τω ς βοήθειαν σέ έχ λ έξα σ ιν μόνον έσ π ο ύ δ α ξ α μ ε π ά σ α ν μου δ ύ ν αμ ιν
όμοΰ μ ε χαί άλ λ ου ς έλεή μ ονας χαί π λ ου - νά τυπώ σω είς τήν Τ υ π ογ ραφ ία ν μου
οιοδώ ρους “Α ρ χ ο ν τ α ς δ ιά π α ν το τιν όν εκ είν α ό λ α τ ά συνη θισμ ένα ’Ε κ κ λ η σ ια 
Κ υβερνήτην. Τ α ϋ τ α είν α ι έχ εΐν α τά θ ε σ τ ικ ά χαί χοσμιχά Β ιβ λ ία , ι ά όπ οια ώς
ά ρ ισ τ α έ ρ γ α χαί κατορθώ μ ατα, όποΰ έξ τώ ρα κ α ί ά π ό άλ λ ου ς 'Ρ ω μ αίους, χ α ί
άνάγχη ς γ ίν ο ν τ α ι κ ο ιν ά χαί δημόσια 'Ιταλ ικ ού ς Τ νπογράφους έ τυ π ώ θη ααν ,
έμ προσθεν τώ ν όμ ματιώ ν μ α ς είς π α ρ ά  ά λ λ ά χαί τ ά ασυνή θιστα χ αί χ ρ η σ ιμ ώ δ ειγ μ α χαί μ ίμ η αιν τ a r ανθρώπων' ά λ - τ ερ α , όποΰ ά π ό τ ιν ά 'Ρ ω μ αΐον δ εν εγ ι-
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r a r , έγώ ΊταΛιχός, χαί τής γΛώσσης ό- καί σ τοχ ασθ ή τε, ν ά Λείπη τ ίπ ο τ ες εις τόν
ΛότεΛα άνήΡ.ευρος, ä.lAa ήθέΛηοα r à (a* τυπω μ ένου μου, ή νά ε ζ ρ ε ζ ε κ α ν έ ν α μ ε νατυπώσω , και άΛΛα ¿τύπωσα νεωστί , γίΛ ο σφάΛμα, ή διαφ ορά· εις τήν t r i
χαθό>ς χαί προιήζερα εχα¡ta με ποΛΛήν ν ο ιαν , νά χ α τα δεχ θ ή τε r à μου τό σημειώ 
εζοδον εις τό μέγα ΈτυμοΛογιχόν, χαί σ ετ ε, ή ά ν τ ιγ ρ ά φ ο ν τά ς μου τ ά δ α α χ ρ ε ι 
τώρα υστέρα, με περισσοτέραr εις τό ά ζ ο ν τ α ι διορθώ σεω ς, ή χ,άνοντάς μου τ ε μέγα Λ είιχόν του Baplrov, όπου tira i Λ είαν τήν χαΛοσύνην, μ ε τό r à μου
6 θησαυρός .τάσης τής ' ΕΛΛηνιχής ΓΛώσ σ τείΛ ετε τό χ ειρ ό γ ρ α φ ο ν , όπου υ π ό σ χ ο
σης, εΛπίζοντας r à ώφε.Ιήσω τους νέους μ α ι ν ά έπ α ν α σ τ ρ έψ ω τεροθύμως εις τόν
Υ,αϊ τους σπουδαίους εις την απόκτηση άπ ο σ τ είΛ α ν τ α ,ό όπ οιος ήμ π ο ρ ε ί ασφ αΛ τα
ταύτης τής σοφωτάτης ΓΛώσσης, των νά ύεθαιωθή, οτι χαθώς. αυ τός θέΛει σ υ καρπών τής όποιας άμποτε χαί ήμείς οί νεργήση μ ε τιμήν του εις τήν χ ο ιν ψ ώΊταΛοί χαί Λατίνοι r à ήμεσθεν μέτοχοι’ φέΛειαν, ίτ ζ ι ΘέΛει μ ε χάμη χαί π α ν τ ο καί ταϋτα μεν διά τούς σοφούς χαί σπου τΐΊόν του υ π ό χ ρ εω ν . Υ γ ι α ί ν ε τ ε ευτυ
δαίους. Λιά δε τούς άΛΛους, όποΰ διά χ έ σ τ α τ ο ι.
· ,Λ , .
ψυχαγω γίαν καί περιδιάβασιν άναγνώθονν κανένα άπΛοΰν ΒιθΛίον , έχρινα
με την συμβου.Ιήν Λογιών άνθρώπων rà
πρώτο τυπώσω εις τούταις ταίς ήμέραις
τόν ' Ερωτόχριτον, Ποίημα παΛαιόν,
όποΰ τόσον επαινείται χαί τιμάται εις
τάς Νήσους του ’Λδριαχον , χαί εις τήν
ΠεΛοπόννηαον, χαί μάΛιστα εις τήν
περίφημου Χώραν τής Ζακύνθου, όπου
Εν Κίνα αί εφημερίδες ήσαν γνωσταί άπό
άχόμι εύρίσχονται, ωσάν καί άΛΛοΰ, Οί τών αρχαιότατων χρόνων. Έν Ευρώπη όμως
άπόγονοι τών ταΛαιπώρων Κρητικών, τό πρώτον έξεδόθη έν Βενετίφ τό 16 0 5
καθώς έχει ηνραν ενσπΛαγχνιχόν κατα τοιαύτη, καί ώνομάσθη Γ α ζ έ τ α , διότι Γα
φύγιου μετά τήν άΛωσιν τής πατρίδας ζέτα εκαλείτο τό νόμισμα (5 λεπτών άτως, χαί άπύ τούτους έδημοσιεύθη τό ξι* 0 άντί του όποιου έπωλεϊτο έκαστον
Ποίημα, οιτας συνθεμένον εις τήν Κρη φύλλον. ’Εν τ-ϊ) Γαλλία πρώτο; έξέδωκεν
τικήτως φυσικήν ΓΛώσσαν, χαί έχοινο- εφημερίδα, χειρόγραφον κατ’ άρχάς. ό ιατρός
Λογήθη εις δΛην τήν Νήσον, χαί εις άΛ βεόφραστος ‘Ρενωδότος πρός τέρψιν τών
Λους τόπους, όπου φαίνεται τερπνότατου ασθενών του, άλλα κατά τόν ’Απρίλιον τοΰ
χαί χαριέστατον εις δοους τό άναγνώ- 16 3 1 έλαβε την άδειαν διά Β. Διατάγμα
οουσι. d i r ήζεύρω, με δσαις έπιμέΛειαις τος νά έκδίδϊΐ τοιαύτην έντυπον. ’Αργότερα
χαί κόπους, όποΰ έγιναν εις πυΛΛά χαί Λουδοβίκος ό ιδ/. διέταξε νά έκδίδωσιν εφη
διάφορα χειρόγραφα του Εγ ωτοχρίτου,^ μερίδα ίδιαν δι’ αυτόν καί τους απογόνους
εις τά όποια άπό αμάθειαν τινώ ν άνζι του. ‘θ δέ Λορέτος έξέδιδε την ΰπ’ αύτοΰ
γραφέων εύρίσχονται άπειρα σφά.Ιματα, κληθείσαν Ι σ τ ο ρ ικ ή ν Μ ού σ αν, έν ή έγραφε
άΛ.Ιοίωσες, παραΛΛαγαΐς, χαί διαφθοραίς ποιήματα πρός τήν Δούκισσαν Λογγεβίλην.
σχεδόν άχατάΛηπχαις, αν ειυχ ε r à εύρη
τό παρόν άρχετά διορθωμένου' άΛΛ' ε
πειδή έσιάθη άδύνατον διά τό πρώτον,
‘θ ιατρός Πιβράν άπήντησέ ποτε καθ’
χαί εΛπίζω εις τόν θεόν r à τό μετατυ όδόν κύνα, ούτινος ό εις τών ποδών ήτο
πώσω τό δεύτερον εις χαΛήτερον καί τεθλασμένος’ έλαβε παρ’ αύτω τόν κύνα
άρμοδιώτερον τρόπον, παραχαΛώ τήν καί μετά πολλής φροντίδος νοσηλεύσας έθε·
Ε νγένειάν σας άρχοντες 1Ρωμαίοι, δσοι ράπευσεν αύτόν. ‘Ο κύων εντελώς ίαθείς,
εύρίσχεοθε r à έχετε κανένα χειρόγραφον άγνωμονών έγένετο άφαντος, ό δέ ιατρός
τοΰ αυτού Ποιήματος τού Έρωτοχρίτου, πρό πολλοΰ είχε λησμονήσει τό γεγονός

ΠΟΙΚΙΛΑ-

κατάστασιν τώ ν πεινώντων εκείνων αθώων
τοΰτο. Πρωίαν τινά δμως έξερχόμενος τής
βαρβάρων πλασμάτων, καί λαβοΰσα διαδο
είκίας του, άπήντησέ πρό τής θύρας αύτής
χικόν; άνά tv αυτών τά έθήλασε. Μετριο
τόν παρ’ αύτοΰ ίαθέντα κύνα σύροντα έκ
φρονούσα δέ διά τήν εύγενή ταύτην πράτοΰ ώτός έτερον κύνα, όστις ήτο χωλός κα
ξιν, έστρεψε τό πρόσωπον πρός τόν τοίχον,
τά τόν πόδα’ ό ιατρός έμειδίασεν άναγνω
διά νά μή γνωρισθή άπό τόυς περικυκλοΰνρίσας ότι δ άγνώμων κύων δέν ήτο καί έτας καί θαυμάζοντας αυτήν "Αραβας.
πιλήσμων.

I
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*0 άνδριαντοποιός Πραξιτέλης είχε δώ
σει τήν άδειαν εις τήν περιβόητον έταίραν
Φρύνην νά έκλέξιρ καί λάβϊ) £ν έκ τών έργων
του. Ά λ λ ’ ή Φρύνη δέν ήδύνατο νά έκλέξη,
καθόσον έκαστον Ιργον ΰπέθετεν άνώτερον
τοΰ άλλου, διό έμηχανεύθη τό έξής στρατή
γημα.
Κατά παραγγελίαν αύτής, ένώ ό Πραξι
τέλης ήτο πλησίον της, ή υπηρέτρια άνήγγειλε μετά τρόμου ότι πυρκαϊά άπετέφρωσε
τήν οικίαν τοΰ άνδριαντοποιοΰ.
— Οΐμοι ! άναφωνεϊ αμέσως ό Πραξι
τέλης’ άπώλεσα τά ωραιότερα τών έργων
μου’ ας δράμω,ϊσως σώσω τόν Σάτυρον καί
τόν "Ερωτά μου. Καί άνηγέρθή έν σπουδή
— ‘ Βσύχει, Πραξίτελες, ούδέν συμβαί
νει, διέκοψεν αύτόν ή έταίρα’ τοΰτο έπενόησα, ίνα μάθω τίνα τών έργων σου εκτι
μάς πλειότερον.
*Η έφημερίς τής έν ’Αφρική Κωνσταντί
νας άναφέρει τό έξής φιλάνθρωπον, οπερ άποδεικνύει ότι ή άληθής πρός τόν πλησίον
άγα’πη δέν διακρίνει φυλήν, δέν έξετάζει
έθνος, δέν έρωτά θρησκείαν, άλλά τόν κατ’
εικόνα τοΰ δημιουργοΰ δμοίως πλασθεντα
έλεεΐ.
Κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων
τοΰ προπαρελθόντος έτους, πενιχρά γυνή αύτόχθων έκάθητο πρό τοΰ Λιβυκοΰ αρχείου,
έχουσα έπί τών γονάτων της δύο βρέφη, τά
όποια ήθελε νά γαλακτοτροφήση’ άλλ’ ή
άκρα της ένδεια καί τά άσκεπή καί στεγνά
στήθη της έμαρτύρουν ότι τά ταλαίπωρα
τέκνα της δέν ήλπιζον τροφήν, διότι οί πό
ροι τοΰ γάλακτος τής μητρός ήσαν έστερευμένοι. Διαβαίνουσα δέ έκεϊθεν ευπρεπής κυ
ρία έκ τοΰ γένους τών κατακτητών γάλλων,
μήτηρ ούσα καί αύτή, εύσπλαγχνίοθη τήν

_______
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Η ΚΟΡΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΟΣ.
I
—Πόσας διήλθον βοδινάς
Πλησίον σου έσπέρας ! . ·
"Εχει ή ζωή ώρας τινάς
Καί εχει ή νόξ άστέρας.
II
—Τόν θάνατον καταφρονείς
Καί τής ζωής Ιράσαι’
'Όταν.εύφραίνωνται θρηνείς,
’Ά ν κλαίουν άκροάσαι.
Εις τήν σκοτία* θέλεις φως,
Σκιάς εις τήν ήμέραν.
Θέλεις νά μ’ ήσαι άδελφός,
Ένφ ποθείς έταίραν.
'Όταε σέ λέγω —Σ’ άγαπώ»
Σιωπηλός με βλέπεις,
Καί οταν πάλιν σιωπώ,
Νά λέγω μέ προτρέπεις.
"Αν σε θωπεύω μ’ απωθείς,
"Αν ησυχάσω κλαίεις,
"Αν σε καλώ δεν μέ ποθείς,
Καί άν κρυβώ έκπνέεις.

'Όταν λαλώ δέν ομιλεΐς,

"Αν σέ φιλώ χασμάσαι,
"Οταν κοιμώμαι μέ λαλεΐς,
'Όταν ποθώ κοιμάσαι. . .
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Etui με τις να ήσαι, τις |
Πώς άληθώς καλείσαι ς
Ώ , Sv δέν ήσαι ποιητής,,.
Βεβαίως κτήνος είσαι Τ',

Ά Τ όταν άνατέλλη
Η
.-'.it
ά ήλιος, εινε πικρόν τον θάνατον να στέλλη.
■

Καθώς τήν μελανόπτερον δρώμεν χελιδόνα
μυΐάν τινα νά κννηγή -ά πάντα λησμονούσα
ταχέως δε ν* φέρηται εις εύανθή λειμώνα
ώρας μακράς, ςιολό μακράν τή ενςομον ζητοΰσ α,
εις τ’ ά’πτερα μικρά· της
ίνα τό δώση ώς τροφήν, ώς λήθην’ς τά δεινά τη ς

III
—Είμαι καί δέν εΤμαι'ΐν ον.
Καί όταν άποθάνω
ΒλΙττε *ν νέφος σκοτεινόν
"Οπου πέρα Ιπάνω . . .
Ω

Ο Π Ϊ Ρ Γ I T Η Σ.
.»
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^’ Ζ?κ τώγ Μ νρζωγ).

Έφ’ όσον μόνη της φροντίς ήτο στρουθός στυρ
(γίχης
Ιν εύθυμία και χαρφ διέβαιν’ ή ζωή της,
κ’ Ικ του άνθοΰντος κήπου της τα πέριξ έπλημ
(μυρει
ή ίύωόία, ή χαρά, τα άσματα, οί λήροι.
Άλλα παρήλθεν 6 καιρός αυτός τής ευτυχίας
καί άλλοι πόθ’ ηύλάκωσαντά βάθη- τής καρδίας
Είς τον πυργίτην τώρ’ αύτή θέλγητρα δεν ευρίσκει,
καί τό πτηνόν λησμονηθ'εν μαραίνεται καί θνήσκει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

j Α Π ϊ Ο Σ.

±

Η Μάρθα οΰτω τούς δρτμεΓς πόνους της Ιλη· ί. («μ*«!,
νμέρας τρεις τήν.έτρεφε·/ ή.μητρική στοργή της"
τής Μάρθας δεν ήκουσθησαν ημέρας τρεις οί
(στόνοι,
άλλ ήτο στόνος γοερός ή θλιβερά μορφή της’
ϊ
καί ήκουεν ήδεως . ,5
φωνήν νά ψάλλη: ’ Ελπιζε: νά ψάλλη πλήν μα(ταίως.
Έν πέλεε όμως τήν νικφ δ πόνος,τήν δαμάζει*
εκπνέει άνευ στεναγμού - καί ευλογεί τήν κόρην
σιγά εις ψίθυρος γλυ-ύς, δν Ζέφυρος άρπάζει"
εις τών όμβάτων Ι’τι ζή τήν Ισβεσμένην κόρην
εν δάκρυ σταλαγμένον,
ώς μένει δρόσος κάτοτε εις χόρτον μαραμένο·/.
— ΤΩ μητερ, μήτερ τάλαινα, όταν έν τω Βο(σπόρφ
σοί Ιμειδία ή ζωή, άν σοί προέλεγέ τις
ότι ποτέ θά έμενες τής ευτυχίας πόββφ
θα εζης βίον πλάνητ«, όακέ.νδυτος, Ιπαϊτις
καί ότ’ ύβριζομένή
θά Ιτελέότας άφιλος Ικ πείνης Ιν γή ξένη,

«Ψεύδος» θά έλεγον όμού ή γλώσσα κ’ ή καρδία.
Γιγαντιαΐα εΤνε σφίγξ παντός θνητού τό μέλλον'
ΜΗΤΗΡ ΚΑΙ ΚΟΡΗ.
φως εμεινεν όπίσω μας, Ιμπρός πυκνή σκοτία.
Άλλοίμονον τψ δυστυχεί, οατις όπίσω θέλων
νά ίδη τι άσθμαίνων
λαμπάδα βλέπει νεκρικήν καί αίσθημα θαμ’Εντός θαλάμου πενιχρού, Ι’νθ’ άνεμος συρίζεε
(μένον.
δειλή παρθένος καί ώχρόε, είσέτι πλήν ώραία
την κεφαλήν τής ασθενούς μητρός υποστηρίζει, Τό μέλλον σου Ιγνώρισας ; Μάρθα, είπέ, όμίλει.
εις ήν θρηνούσα βάσανα έπιπροσθέτει νέα.
Άλλ' είσαι ά'πνους καί κρατείς τά ομματα
Βοβόάς προσπνέων μόνος
(κλεισμένα"
ακούει τούς κλαυθμούς, βοά, περά ταχύς ώς σφραγίς πικρά Ιστάλαξεν εις τά νεκρά σου χείλη
(χρόνος.
βανίς κοπέλου παλαιού μέ χείλος τετριμμένον.
Φεΰ I περιέχει πόνον’
‘Ημίραι, νύκτες φεόγουσαι τάς έβλεπον Ιξίσου εις τήν Σοφίαν, δυστυχή, αυτό άφίνεις μόνον !
άνευ πυρός, άνευ τροφής, άνευ μειδιαμάτων"
ό ήλιος τό έξωθεν του οικου των Ιχρύσου,
Καί ή Σοφία έ'κλαυσε, τήν νύκτα όλην κλαίει,
καί άπαθής άχάρακτος τον δρόμον του χαράτ- καλόπτουσι τά δάκρυα τού μέλλοντος πικρίας,
(των
καθώς μικρόν πλοιάριον έν τω πελάγει πλέει
εντός του δωματίου
παλαιόν κατά τής Ορμής τής λαόρου τρικυμίας,
τό σκότος δεν διέλυε του θλιβερού των βίου.
πλήν άνωθεν μυκάται
• · · · . Ί* ·
ο κεραυνός καί ύπ’ αύτού πληττόμενον νικαται..
’Ήδη τό τρίτον ή αυγήπλουσίως πορφυροΰσα
τό δώμα τής ανατολής ύψοΰτ’ Ιπί τα δάση" , . » Εσπέρα εΤνε καί στιγμή, καθ’ ήν τούς
(κόπους στέφει
ή δρόσος ίίνς άπειρος, εφυγ’ ή νύξ θρηνούσα,
ώς νύξ κ’ ήΜάρ'.α ^λέπουσα αυγήν δέν θα γε γονέων τέχνοις ποθητών φίλημα τέκνων φίλων,
ή δέ Σοφία άπελπις κατ’ οίκον Ιπιστρέφει,
(λάση.

ΔΩΡΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ.

Πε.νόζ . . ε Ιζαίφνης πλήν φωνή τήν κράζει και
'.Aj/r
· τον πώγωνα· τις, γραία:
Σοφία, λέγει, άκουσον. Σοφία, . . είσαι'νία...
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ΤΑ ! πλησιάζ’ ή Μέγαιρα. Ταλαίπωρος Σ.οφία,
Ιροθριας καί σταματάς καί ώχρ.ι|ς καί,ρπεφ
*
' (βεις.
άρτον μέ βόρβορον όμού. προσφέρει ή άθλια
καί κλίνην ένθα ήρεμος νΙν λήθη νά καθεόδης,
Ιν λήθη τής μητρός σου I
Σταμάτησον* μή προχωρής* τό αίσχος εΤν’
(Ιμπρός σου.

Γ)ι. _ Ά ν ή, ψ’/σι; πεοιβάλλη
ριέ τ ’ απέραντα της κάλλη
τά λουλούδια καί ΐα.*

Φεύ] τά ώραία όνειρα τών παιδικών της χρόνων
χάνοντ’ Ικείνην τήν στιγμήν εν μελανή άβύσσω,
ώς κύκνος Ιμπλεκόμενος Ιντός των καλαμώνω·».
Ζητεί νά φύγη με αύτά, ή γραία ειν’ όπίσω"
|κ τής χειρός τήν σύρει,
προς πτώσιν άλλην, πίπτουσαν, ή γραία τήν I(γείρει.
·

«

·

·

.

·

·
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ΤΩ σείς οί παντοδύναμοι, ών τήν.ψυχήν κυλίει
’ ς τό ρεύμα του ό ποταμός τήςόόξης καί τού
(πλούτου,
δι’ ους τά μύρα έγιναν, τό βόίον άνα.φύη,
σείς όσοι δεν γνωρίζετε Ιπί τού κόσμου τούτου
είμή'χαράν, ορέξεις
σπατάλην, κόρον, έρωτας καί μετά στόμφου
(λέξεις.
”Ω! δέν γνωρίζετε ποσώς τήν θλιβερόν αγέλην,
ήν σύρει φάντασμα ωχρόν τής δίψης καί τής
(πείνης,
δεν ιδετε τήν κρύπτουσαν ήλιου φώς νεφέλην,
δεν έκρουσε τήν θύραν σας ό δάκτυλος Ικείνης
τής Μοίρας τής άφόρου
ής ή Ισθής ξηρώς θροιί, ώς φύλλα φθινοπώρου.
Καί τί σάς μέλει άληθώς ; Μήπως τό έ’νδυ(μά σάς
είς τός άκάνθας ττς ζωής συρόμενον έσχίσθη,
ή μήπως δέν εύρίσκετε γλυκά τά πόματά σας ;
είς κλίμακα άνέβητε γρυσήν καί δέν έσείσθη.
Πενία ; θλίψις ; μύθοι"
j
καί τό χρυσοΰν σας όνειρον ποτέ δέν διελύθη.,
Ζήτε λοιπόν, άφού ζωήν αύτό άποκαλιίτε"
παράσιτοι τής φύσεως, τού Πακτωλού τά φύκη
άνευ καρδίας, ιδεών καί αισθημάτων, ζήτε.
Οί τής άλύσου τών θνητών άπεσπασμένοι
(κρίκοι
ευκόλως θά χαθήτε
καί αφανείς οί λάμποντεςίν σκότει θά οβεσθήτι.

Αν ό κόσμος κυλινδήται
I ανοιςιν
>/ ζ κοσμηται
καιI τ/,ν
ρόδα, άνθη καί κλαδία,
u i/·· ·'

■·

· ■

B f γ ειιλών ό παραδέρνω·/
καταστρέφει τ ’άπομένον,
έπιρρίπτων παγετόν.
Και ο άνεμος κοπάζει
·ι
· ■' Υ
νεψη παλιν
ετοιμάζει
μετά στρόβιλον φρικτόν.

"Αν τό έτος ι/.έ τον χρόνον
άλληλενόετα με πόνον
χαιρετούν παντοτεινά,
Νά ζωή ή ανθρώπινη
πώς παρέρχετ’ ώς γηΐνη
είς τά πρόσκαιρα δεινά.
Ά ν τόν κόσμον δέν τόν μέλη,
τήν πρωτοχρονιά του θέλει
τά άθύρματ’ ετοιμάζει
’Εμέ μόνον άφειμένον
άπελπιν καί μαοαμένον
μόνον ή πατρίς μέ κράζει.
Κι’ άν ’στον πόλεμόν μας τρέχω
μέρος μέ χαράν νά έχω
ώς μικρός πολεμιστής,
Ή ψυχή μου θ’ άπομένη
■ εΰελπις καί πικραμένη
μετά φίλης ποθητής.
1 Ίανουαρίου 18 6 9 .
I. Κ. Τ.

Δεκέμβριος, <867.
ΙΩ. KAM.
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Α'. έφθανεν είς 1 θάνατον έπί
! 2Λουδοβίκου
8 κατοίκων' ώστε κατ’ έτος ή θνησιμό-

της έλαττοΰται* επομένως ή σημερινή θνησιμότη; έν συγκρίσει πρός τήν έπί Λοδο'Εφευρέσεις xal ανακαλύψεις . — ‘θ έν
‘Ελβετία κατασκευαστής οργάνων φυσικές βίκου ΙΑ/. ώκονόμησε διά τό παρελθόν έτος
18 ,0 0 0 κατοίκων.
Κ. Spiess κατεσκεύασε χλειδοχύμβαλον
*
όπερ δυνάμει ηλεκτρικής Βολταϊκής στήλης I
* *
εκ 36 στοιχείων συγκειμένης π α ίζει μόνον
Γεωπονία. — ιΟ λοιμός των κτηνών
τά προτιθέμενα αύτω τεμάχια. ‘Ο Κ. Spiess έπιφέρει δεινάς καταστροφάς έν Αυστρία’
■πρόκειται νΰν νά έφαρμόση τήν έφεύρεσιν έν Γαλλικία ολόκληρα ποίμνια έδεκατίσθηαύτούταύτην καί εις τό μέγαόργανον(orgue) σαν. ‘θ λοιμός οϋτος μετηνέχθη έκ ζώων
τής Παναγίας των Παρισίων.
προερχομένων έκ ‘ Ρωσσίας, ήτις είναι ή ε
— Ένέργειαι καταβάλλονται έν Γαλλία στία τής άπαισίας ταύτης μάστιγος τής ά·
όπως χρησιμοποιηθή ό ίστάζ τής Αράχνης πειλούσης έκ νέου τήν Ευρώπην.
πρός κατασκευήν μετάζης. ’Απόπειραι γε— ’Απόπειραι έγένοντο έν Εΰρώπν) καί
νόμεναι ύπό τού Κ.. Bancal έν Σενεγάλη έ- Άσία πρός έγχλιμάτισιν καί κα.ίλιέργειαν
πέ τυχόν θαυμασίως, παραχ θείσης μετάξης του δένδρου τήρ χίνας, όπως τούτο διαήτις πρός τή μεγάλη στερεότητε κέκτηται δοθή' πειράματα γενόμενα έν ταίς Γαλλικαί έξοχον λάμψιν μεΐζονα ή ή έν χρήσει καίς άποικιαις οίον τή'Αλγερία, Μαρτινίκα,
έκ του μ,εταξοσκώληκος.
Γουαδελούπη, άπέβησαν άκαρπα' έν τισιν
— ’Επί τής πλατείας τού δημαρχείου έπαρχίαις τής ‘Ισπανίας καί Πορτογαλλίας
των Παρισίων καί εντός των ανακτόρων φαίνεται ότι έπέτυχον αί προσπάθειαι, αν
του Κεραμεικοΰ έγένοντο πειράμ,ατα περί καί είσέτι δέν έδείχθησαν θετικά έξαγόνέου φωτισμού τών πόλεων δι όζυγόνου. μεν«.
Τό φώς δι’ οξυγόνου έκτός τοΰ ότι είναι
— Κατά των εντόμων των όλεθρίων
λαμπρότερον τοΰ δι’ αεριόφωτος παρέχει καί τή γεωπονίφ ώς καταστρεφόντων τάς φυ
όλιγωτέρους κινδύνους. Εις Pantin κατε- τείας ό χημικός Pelouze έφήρμοσε μέτρον
σκευάσθη ήδη έργοστάσιον έπί τούτω όπερ έπιτυχέστατον* τόν άγρόν δήλα δή τον
ήρχισε καί τάς έργασίας αύτοΰ.
προσβληθέντα έρράντισεν έπανειλημμένως
μέ
μίγμα άρμου καί 200 χιλιογράμμων
+ *
Στατιστιχαί .— ‘Ο αριθμός τών κατά τό ναφθαλίνης άνά παν έκταρ καί ούτω τα
έτος 1 8 6 8 έκδοθεισών άδειων διά χυνή έντομα κατεστράφησαν.
7ί ο υ έν Γαλλία υπολογίζεται εις 1 5 5 ,0 0 0
α'ιτινες παρέσχον πρόσοδον 2 ,3 2 5 ,0 0 0
Ταζείδια. λημόσια έργα. — ‘Ο Γάλ
φράγκων εις τό κράτος καί 1 ,5 5 0 ,0 0 0 φρά λος Gustave Lambert τοΰ οποίου τόν προ
γκων εις τους δήμους. Οί λαθροθήραι σεχή πλοΰν διά τόν Β όρειον πόλον άνηγυπολογίζονται εις 4 4 5 ,0 0 0 τούτέστιν είς γείλαμεν έν τώ παρελθόντι φύλλω αναχω
κυνηγός αναλογεί πρός τρεις λαθροθήρας. ρεί τόν προσεχή Μάϊον. Τό πλοίόν του χωΤό γενικόν έμπόριον των προϊόντων τοΰ κυ ρεϊ ζωοτροφίας καί άνθρακας δι’ έξ έτη.
νηγιού παράγει κίνησιν 1 3 ,0 0 0 ,0 0 0 φράγκ. Εκ των 5 0 0 ,0 0 0 φράγκων είς α ύπελογίεισαγωγής καί 7 ,0 0 0 ,0 0 0 εξαγωγής.
σθησαν τα έξοδα συνήχθησαν ήδη αί
— Κατά τήν πρώτην ημέραν τής τεσ 4 0 0 ,0 0 0 .
σαρακοστής ύπελογίσθη ότι κατηναλώθη— Τή 7|19 Μαρτίου ήνεώχθη ό πορθ
σαν έν ’λθήναις 2 5 ,0 0 0 όστρέων κ α ί10 0 , μός τοΰ Σουέζ είσρευσάντων των ύδάτων
000 ζευγών σχορόδων ν.αί χρομρύων.
τής Μεσογείου εις τάς πικράς λίμνας" ήδη
— Έν Παρισίοις ή θνησιμότης σήμε μέλλει νά άνοιχθή ό πορθμός καί άπό τοΰ
ρον φθάνει εις 1 θάνατον έπί 40 κατοίκων, ετέρου μέρους όπως είσρεύσωσι καί τα ύδαένφ έν άρχή τοΰ παρελθόντος αίώνος, έπί \τα τής Έρυθράς θαλάσσης είς τάς πικράς
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λίμνας καί ούτως άπόπερ» τωθή τό κολοσ- τροπής τοΰ 'Εθνικού στόλ ου . *Ο πρόε
δρος Κ. Κ. Νικόδημος άνέγνω λεπτομερή
σαίον τούτο έργον.
— ‘Η’Αγγλική έταιρία John Coap et C'e έκθεσιν τών έργασιών τής έταιρίας, καθ’ ήν

προέτεινεν είς τήν ‘ Ελληνικήν κυβέρνησιν τήν τό μέχρι τούδε συναχθέν ποσόν συμποσούκατασκευήν σιδηροδρόμου άπ Αθηνών- είς ται είς 2 5 0 ,0 0 0 περίπρυ δραχμών.
— Κατά τάς. δύο τελευταίας συνεδριά
Κόρινθον.
|
σεις
τού συλλόγου ' νίττιχ ός Κ ύκλος άνέ— ‘Η αύτή έταιρία προέτεινεν είς τήν
γνωσαν
διατριβάς ό μέν Κ. Λ έ α ν δ ρ ο ς
κυβέρνησιν τήν κατασκευήν αμαξιτών δρό
λ
ύ
σ
ιο
ς
π
ε ρ ί τής έπ εν ε ρ γ εία ς τής θερμ ό ·
μω ν καθ’ «παν τό κράτος. ‘Η έταιρία αύτη
τητος
έπ
ι
τών σω μ άτω ν ό δέ Κ. Σ π υ ρ ί
υπόσχεται νά κατασκευάζει 80 μιλλίων
δρόμ.ον κατ’ έτος μή άναλαμβάνουσα τήν δων Λ ο ρ ά ν δ ο ς π ε ρ ί υλισμού.
+ *
κατασκευήν τών κατά τόν δρόμον γεφυρών'
ζητεί δέ όπως ή κυβέρνησις παραχωρήσει τάς Φ ιλολογικός χαί έπ ισ τη μ ο ν ιχ ό ςχ όσ ρο ς.
κατά τήν όδόν άπαντηθησομένας γαίας καί — Δύο διασήμους άνδρας άπώλεσε κατ’
έγγυηθή 5 0/θ έπί τοΰ δαπανηθησομένου .αύτάς ή Γαλλία τόν Λ α μ α ρ τ ίν ο ν καί τόν
|Τεομ1οιι§. — ‘Ο Αλφόνσος Λαμαρτίνος έποσοΰ.
— Διαπραγματεύσεις σπουδαίαι έγένοντο γεννήθη τή 9 δβρίου 1 7 9 1 είς Μακόν' τώ
μετά τής κυβερνήσεως πρός τομήν τοΰ 1 8 2 2 διωρίσθη ακόλουθος τής Γαλλικής
ισθμού τής Κόρινθόν. Πρόκειται μετά τήν πρεσβείας έν Φλωρεντία καί μετ’ οΰ πολύ
άποπεράτωσιν τών έργασιών τής τομής τοΰ επιτετραμμένος αύτόσε. Μετά ταύτα άισθμού τοΰ Σουέζ νά μετενεχθώσιν ενταύθα ναβάντος τού Λουδοβίκου Φιλίππου είς τόν
Γαλλικόν θρόνον ούδεμίαν θέσιν έδέχθη έμπάσαι αί έκεϊ χρησιμεύσασαι μηχαναί.
μένων
πιστός εις τούς Βουρβόνους. Έκτοτε
—‘ *11 έταιρία τών υποθαλασσίων τη
ένεκα
τής δεινότητός του κατέστη ό δη
λεγράφω ν ‘Ράλλη καί Biney ήτις καμοτικός
ρήτωρ τής άντιπολιτεύσεως καί
τεσκεύασε τόν μεταξύ Κερκύρας, Λευκάδος
κατά
τήν
έπανάστασιν τού 1 8 4 8 ήλθεν είς
καί Βονίτζης υποθαλάσσιον τηλέγραφον ένό
νει μετ’ όλίγας ήμέρας δι’ υποβρυχίου κάλω τήν άνωτάτην βαθμίδα τής έξουσίας έκλε*
καί τάς νήσους Παξούς, Λευκάδα, Ζάκυνθον χθείς μέλος τής Προσωρινής Κυβερνήσεως'
καί Κεφαλληνίαν. Πρός δέ θέλει ενώσει δι' πλήν μετ' ολίγον καταλαβόντος τού Ναποόμοιου κάλω τό Σούνιον μέ τήν Σύρον καί| λέοντος τήν αρχήν καί άναδειχθέντος αϋτοτήν Σύρον μέ τήν Χίον καί Μιτυλήνην. Πα Ικράτορος ό Λαμαρτίνος έλησμονήθη καί έσχάoat αί γραμμαί αύται θά παραδοθώσςν είς τως διήγε βίον άσωτον άν καί οί δανεισταί
τήν ‘Ελλην. κυβέρνησιν τήν 15 ’Απριλίου. 'τόν έπολιόρκουν πανταχόθεν. Έκ τών έργων
αύτοΰ διακρίνονται αί Π οιητιχαι Μ ε λ έ τ α ι ,
ψ +
ιΕταιρΐαι xal σύλλογοι. — Τήν 15 ό θάνατος τοΰ Σ ω χ ρ ά το υ ς, τό ζ ελ εν τ α ϊο ν
Φεβρουάριου έγένετο ή έτησία συνέλευσις τών α σ μ α τοΰ Σ Ιλ δ ’Λ ρ.όλδου, ή Γ ρ ατΐ,ιέλ λ α·,
μελών τής ' Ελεήμονος ¿ταιρΙαςδΟ β '.ά ντι1 ή Ισ τ ο ρ ία τώ ν Γ ιρ ον δ ίν ω ν κ τλ .— Ό δέ
πρόεδρος Κ. Κ. Νέγρης άπουσιάζοντος τού ΤΥορ1οη0 έγεννήθη έν δΐ. βαυδβηβ τή
προέδρου Κ. Δημ. Μαυροκορδάτου άνέγνιο 8 δβρίου 1 7 9 5 . Τώ 1 8 3 5 διωρίσθη μέ
τήν έκθεσιν τών κατά τό λήξαν έτος γενο- λος τού άνωτάτου δικαστηρίου τής Γαλ
μένων. Τά έσοδα τής εταιρίας άνέβησαν λίας καί τώ 1 8 4 6 πατρίκιος τής Γαλλίας.
είς δραχμάς 5 3 , 6 1 1 . 05 τά δέ έξοδα είς Τή 2 2 Δεκεμβρίου 1 8 4 8 ώνομάσθη πρόε
55 , 8 7 0 . 7 1' τό έλειμμα τών 2 ,2 5 9 ,6 6 δρος τού κακουργειοδικείου τών Παρισίων,
έκαλύφθη έκ τού περισσεύματος τοΰ π α τώ 1 8 5 2 διωρίσθη πρόεδρος τού άνωτάτου
ρελθόντος έτους. Έδωκε δέ βοήθειαν ή έ δικαστηρίου, τώ 1 8 5 4 πρόεδρο; τής Γε
ταιρία είς 3 6 3 έξω τοΰ πτωχοκομείου διαι- ρουσίας καί τώ 1 8 5 8 ώνομάσθη μέλος τοΰ
ιδιαιτέρου συμβουλίου, θέσεις ά; διετήρει
τωμένους πτωχούς καί 4 6 έντός αΰτοΰ.
— Τήν 9 ίσταμένου έγένετο γενική συ μέχρι σήμερον. Έκ τών συγγραμμάτων του
νέλευσις τών μελών τής Κεντρικής Έ π ι τό έπιφανέστερον είναι δ '/ίά τ υ χ ό ς Κ ώ δη ζ
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μεθ’ ερμηνείας είς 28 τόμους είς 8ον.! ‘ Η περίφημο; άοιδός Πάττη ήτι; έν Πετρου— ‘Ο συγγραφεύ; τοΰ βίου τοΰ Ιησού πόλει έκαμεν εσχάτως τοσοΰτον κρότον έπατ
Ε ρ ν έ σ τ ο ς ιΡειάν ετοιμάζει καταντά; νέον νερχομέγη είς Γαλλίαν λέγεται οτι θά διαβή
σύγγραμα β ίο ς τοΰ 'Λ π οσ τό.Ιου Π αύλου. έξ Αθηνών.
— Διοργανίζεται κατ' «ύτάς έν Βοστώνη
— ‘θ Βασιλεύς τής 'Ιταλίας πβρεχώρησεν εκ
τοΰ ιδιαιτέρου του θησαυροφυλακίου 2 0 /0 0 0 τής ’Αμερικής τερατώδης ρούσικη ίορτη
φράγκων πρό; έξακολούθησιν τών ά ν α σ κ α · έκτελεσθησομένη τόν προσεχή ’Ιούνιον. Τά
<ρών τοΰ 'Ή ρακ.Ιείου διακοπεισών άπά 20 έξοδα ύπελογίσθησαν είς 9 0 0 ,0 0 0 δραχμών
ετών. ‘ Η εγκαινίασις τής έπαναλήψεω;τών ‘Η εορτή θά άνοιχθή διά τοΰ άσματος Hail.
έργασιών έγένετο πού τίνος μεγαλοπρεπέ Colombia δπερ θά ψαλήύπό 2 0 ,0 0 0 παίστατη.
Εκ τούτου έλπίζεται οτι πολλά δων' ό χορό; θά άπαρτίζηται έκ 1 0 ,0 0 0
νέα άντικείμενα θέλουσιν έξέλθει είς φώ;. άοιδών, ή δέ όρχήστρα έκ 1000 μουσικών'
— ’ Ενώ κατά τον χειμώνα πάντοτε ό διευθυντή; τής όρχήστρας θά. έχη ύπά τήν
επ ικ ρ α τ ώ ν α ν ερ ο ς ir ' Λ θήναις ήν ό διεύθυνσίν του όλόκληρον κανονοστοιχίαν
Βορειανατολικό; κατά τόν παρελθόντα χει πυροβόλων, εις & θά μεταδίδεται τό πυρ
μώνα συμφώνως μέ τάς μετεωρολογικάς δι’ ηλεκτρικού σύρματος,καί αρκετόν αριθμόν
παρατηρήσεις τοΰ ένταΰθα ‘Αστεροσκοπείου μεγάλων κωδώνων.
— Τήν προπαρελθούσαν εβδομάδα είς
παραδόξως έπεκράτησεν 6 Νοηοδυτικός, καί
μόνον κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ τό έν Παρισίοις ’Ιταλικόν θέατρον εξετελέσθη
Ιανουάριου καί τό τελευταϊον τοΰ Φεβρου ύπό τών διασημοτέρων άοιδών ή τέως α 
νέκδοτος Λειτουργία τού ‘ Ροσσίνη ήτι; καάριου έπεκράτησεν ό Βορειανατολικό;.
θά λέγουσιν αί εφημερίδες είναι μεγαλοπρε* *
θεατρικός καί μουσιχός χόσρος. — πεστάτη.
Μ- Π. Α.

ΛΪΣΙΣ ΤΟΪ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩ ΦΤΑ. ΓΡΙΦΟΤ.

Ό 'ΗραχΛής δώδιχα έποίησεν αθ.Ια.

ΑΙΝ ΙΓΜ Α.
Μέ ζητούσι δικηγόροι, ιατροί καί πολλοί άλλοι,
Μ' άποκτα δέ μόνον οστι; πολλούς κόπου; καταβάλλη.
Άποτετραχηλισμένην ομω; μ’ άποκτώσι μόνον οσοι.
Μουσικά; καί περιπάτους ή αργίαν άγαπώσι.

Μ. Β.

ΓΡΙΦ ΟΣ.

