
ΠΪΡΡΩΝ Ο ΗΑΕΙΟΣ—*

(Τέλος' ί'δε φυλλ. Γ’. σελ. 65-68.).

Άλλά εύλόγως δύναταί τις νά ερώτηση, 
έάν ό Πύρρων αμφέβαλλε περί τών πάντων. 
Πολλάκις προηγουμένως άνεφέοαμεν περί ά- 
ύήΛων, έξ ού ίσως τινές υπέθεσαν ότι ΰ- 
πάρ/ουσι καί πράγματα ο ή λα, περί ών ού- 
δαμώς έπέχει ό Πύρρων. Καί πραχματικώς 
τούτο ύπέλαβόν τινες (α) ίσχυρισθέντες, οτι 
ό περιλάλητος οΰτος αρχηγός τών σκεπτι
κών οϋδαμώς έπείχε περί όσων έμαρτύρει ή 
συνείδησις καί έν γένει περί πάντων τών ύ- 
ποχειμεηχώχ, αμφιβολίαν δέ εξέφραζε περί

(*) Dicl. des sciences philosophiques v. Pyrron.

πάντων τών έξωτερικών βντων, περί τής υ- 
πάρξεως τών σγέσεων καί τών νόμων τών 
διεπόντων αϋτά, έν γένει δέ περί πάντων τών 
άγτιχειμεηχών πραγμάτων" διότι άλλως, 
λέγουσιν, ή περί τών πάντων εποχή ού μύ- 
νον γελοία καί παράδοξο; τυγχάνει, άλλά 
καί εις άντίφασιν περιάγει" διότι, άμφιβάλ- 
λων περί τών πάντων, άναγκαίως άμφιβαλ- 
λει καί περί εαυτού, άλλ’ άμφιβάλλων περί. 
εαυτού, καταψεύδεται καί προφανώς πίπτει 
είς άντίφασιν, έν φ τήν άντίφασιν παντί σθέ- 
νει ήθελε ν’ άποφεύγη ό Πύρρων. Ώς έπιχεί- 
οημα τής δόξης αύτών φέρουσι και τά παρά 
τοίς σκεπτικοί; ώς κριτήριον χρησιμεύον <ραι- 
γόμεΤ'Ύ.

Ά λλά νομίζομεν ότι οί πρεσβεύοντες ταύ- 
τα έπιπολαίως άπτονται τών παρά τοί; αρ
χαίοι; συγγραφεύσι μαρτυριών. *Η έννοια τού 
παρά τοίς σκεπτικοί; κριτηρίου ουτω σαφώς
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έκτιθεμένη ιδίως παρά Σέξτω τώ ’Εμπειρική, 
άλλ’ ίκανώς καί παρά Διογένει τό) Λαερτίω, 
παρερμηνεύθη κατά τό δοκούν* διότι, κριτή 
ριον τής σκεπτική; αγωγής φαμέν, λέγει ό 
Σέςτος, τό φαινόμενον δυνάμει τήν yavza- 
σιαν αύτού ουζω χαΛοϋντες' ό δέ Αϊνεσί- 
δήμος, κατά τήν μαρτυρίαν τού Λαερτίου, 
ιστορεί ότι ό Πύρρων οϋδέν όρίζων δογματι
κής όιά τήν αντιλογίαν ήκολούθει τοίς φαι- 
νομένοις. "Ωστε οί σκεπτικοί δέν άνή,ρουν 
τά φαινόμενα' τά γάρ χαζά yavzaoiav πα
θητικά, άβουΛήτως ήμάc &γο>τα tic συγ- 
χατάΟεοιν ον» άνατρέπορεν, τανζα δέ ί 

σε* τά yairópsva’ διά τούτο θερμαινόμε
νοι οί Πυρρώνειοι ή ψυχόμενοι δέν δύνανται 
νά εΐπωσιν, νομίζομεν ότι δέν θερμαινόμεθα 
ύ, δέν ψυχόμεθα' ομοίως ότι είνε ήμερα καί 
οτι βλέπουσιν, έννοούσιν οί Πυρρώνειοι, αλλά 
πώς εινε ήμερα καί πώς βλέπουσιν, άγνοού- 
σιν' οτι το πυρ καίει αισθάνονται, άλλ' έάν 
απολύτως έχη καυστικήν φύσιν ή μή, έπέ- 
χουσι' καί ότι κινείται τις ή φθείρεται βλέ- 
πουσιν, άλλ έάν πράγματι γίνωνται ταύτα 
καί πώς γίνονται, άγνοοϋσι' προσέτι γευό- 
μενοι τού μέλιτος οί Πυρρώνειοι λέγουσιν, ότι 
τοίς φαίνεται γλυκύ, άλλ’ έάν τις αύτού; έ- 
ρωτήσϊ), τό μέλι λοιπόν απολύτως γλυκύ 
εστιν ή οΰ ; έκείνοι άμέσως άπαντώσιν, 
περί αύτοϋ έπέχομεν. Καί έν γένει άποφαί- 
νονται ότι περί μέν τού φαίνεσθαι τοίον ή 
τοϊον τό υποκείμενον (ή άντικείμενον, καθ’ 
ημάς τούς νεωτέρους) οϋδείς ισως άμφισβη- 
τεί, περί δέ τού εί τοιοϋτόν io z ir , όποιον 
φαίνεται, ζητείται. Προδήλως λοιπόν τό κρι- 
τηριον των σκεπτικών δέν άναφέρεται εις 
τήν συνείδησιν, άλλ’ είς τάς αισθήσεις* άλλά 
και τότε δέν έννοεϊ ότι αί έκ τών φαινομέ
νων έντυπώσεις είσίν αληθείς, τουναντίον σα
φώς κηρύττουσιν, ότι άμφιβάλλουσι πολύ 
περί τής άληθείας τών εντυπώσεων καί διά 
τούτο έξακολουθούσι ζητούντες,εί καί πραγ 
ματί εισι τοιαύται, όποίαι φαίνονται' διά 
τούτο, οσάκις άπό τών αύτών προσπίπτου- 
σι διάφοροι φαντασίαι ώς άπό τού πύργου 
ή στρογγύλου ή τετραγώνου, οί σκεπτικοί 
λεγουσιν ότι έκάτεραι μέν φαίνονται, άλλ’ 
άγνούσι τίς ή άληθής καί τις ή ψευδή; φαν
τασία. Προσέτι, έάν ό Πύρρων καί οί πρώτοι 
τουλάχιστον αύτού οπαδοί έδέχοντο ώς ύ-

πάρχουσαν τήν συνείδησιν καί έπίστευον ώς 
άληθή τά παρ’ αύτής μαρτυρούμενα, πώς έ- 
πεχείρουν ν’ άνατρέπωσι καί αύτά τά παρά 
πάντων όμολογούμενα αξιώματα, κηρύττον- 
τε; αύτά άπλάς υποθέσεις ; πώς ήτο δυνα
τόν νά κηρύτττ, ό Πύρρων, ότι ούδέν οΰτε κα
λόν ούτε αισχρόν, οΰτε δίκαιον οΰτε άδι
κον; ’Αλλά καί έάν ύποθέσωμεν ότι δ Πύρ
ρων έδέχετό τινα ώς άληθή, άντί ν' άπο- 
φύγ7) τάς άντιφάσεις, τούναντίον ήθελεν έμ- 
πέσει εις χείρονας' διότι άμα δεχόμενος ώ; 
άληθή πάντα τά παρά τής συνειδήσεως μαρ
τυρούμενα, άναγκαίως θά έδέχετο καί πά
σας τάς λογικά; εκείνων συνεπείας, ότε ή 
θεμελιώδης αρχή τής Πυρρωνείου αίρέσεω; 
καταρρέει πλέον ενεκα τών εξαιρέσεων, αϊ- 
τινες άδιακόπως οδτω πολυπλασιάζονται 
ώς έρειδόμεναι έπί βάσεως άσφαλούς. Καί 
νομίζομεν ότι οί μαθηταί αύτού βραδύτερον, 
καταργήσαντες τήν εποχήν ώ; πρός τινα, εύ- 
ρέθησαν έκτεθειμένοι είς τάς ίσχυράς προσ- 
βολάς ιδίως τών οπαδών τής νέας ’Ακαδη
μίας, οΐτινες τάχιστα κατέδειξαν τάς πα
ραλόγους έκείνων διδασκαλίας καί έγένοντο 
αίτιοι τής ταχείας παρακμής τής αίρέσεως 
τού Πΰρόωνος.

Ο ισχυρισμός λοιπόν, ότι ή εποχή ύπήρ- 
χεν έπί μόνων τών άδή.Ιων, αρμόζει καθ’ 
όσον άναφέρεται είς Πυρρωνείου; -μεταγενε
στέρων χρόνων’ οΰτω δυνάμεθα κατά τήν 
ήμετέραν κρίσιν νά έζαμαλύνωμεν τά ; άντι- 
φάσεις, αίτινες καί παρά Σέξτω καί παρά 
Διογένει τώ Λαερτίφ άπαντώνται. Διότι ό 
Σέςτος, έν ώ άφ’ ενός άποκαλεϊ προπετείς 
τούς δογματικούς καί συμμερίζεται τά σο
φιστικά επιχειρήματα τού Αίνεσιδήμου καί 
τών προγενεστέρων Πυρρωνείων πρός κατάδει- 
ξιν καί τών εύδηλοτέρων έννοιών ώς άδηλων, 
άφ'ετέρου λέγει, ότι αί ίδιάζουσαι τοίς Πυρ- 
ρωνείοις φράσεις, περί ών άμέσως θά όμιλή- 
σωμεν, δέν εφαρμόζονται περί πάντων, άλλά 
περί τών άδή.Ιων καί τών δογματικής ζη
τουμένων. 'Ομοίως καί ό Λαέρτιος λέγων ότι, 
οί Πυρρώνειοι έζήτουν ούχ όπερ νοούσιν' ό,τι 
γάρ νοείται δή.ίον' άλλ’ ών ταίς αϊσθήσε- 
σι μετέχουσι, δέν εννοεί βεβαίως, οΰτε τόν 
Πύρρωνα,οΰτε τού; άρχαιοτέρους σκεπτικούς, 
άλλά ίσως τούς μεταγενεστέρους. Τίνα δέ 
είσίν άπερ νοούσιν, ήτοι τά δήλα ; περί τού-
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των ακριβώς δεν γνωρίζομεν, άλλ οίάδη 
ποτε καί άν ρχιιν, είνε βέβαιον ότι παρε- 
λύθη ή ενότής τής φιλοσοφίας τού Πύρρωνος 
παρά τοίς νεωτέροις σκεπτικοί;, οΐτινες πα- 
ρίστων κατά τό πλεΐστον τήν ελεεινήν άν- 
τίφασιν, όποιαν γελώντε; διαβλέπομεν έν 
τώ βεϋιασμένω γάρω (le mariage forcé) 
κωμωδία τού Μολιέρου, παριστώντος Μαρ- 
φούριόν τινα όπαδον τής τού Πύρρωνος αί
ρέσεως, όστις έν τώ πρώτω κατ’ αύτού ρα- 
πίσματι εγκαταλείπει τάς πλήρεις δισταγ
μών φράσεις του. "Οτι δέ μόνος ίσως ό 
Πύρρων ύπήρξε συνεπής εν τε τή πράξεε και 
τοίς συλλογισμοί; πρός τήν θεμελιώδη άρ- 
χήν τού έπέχειν περί πάντων τών τε φαι 
νομένων καί νοουμένων καταφαίνεται καί 
έκ τών πολλών περί αύτού άνεκδοτων, ό
ποια βεβαίως έξώγκωσεν ή φαντασία τού 
ελληνικού λαού, έκπλαγέντος διά τήν μο 
ναδικήν καί παράδοςον ταύτην αιρεσιν τού 
Πύρρωνος.

'Αλλά τοσούτον παράδοξος φιλοσοφία 
δέν ήτο δυνατόν νά μεταχειρίζηται γλώσ 
σαν, όποιαν πάντες μετεχειοίζοντο' διότι 
τότε ούδέποτε ήδύναντο ν άποφύγωσιν οί 
περί τόν Πύρρωνα τάς αντιφάσεις. Ή γλώσ
σα τών λοιπόν έπρεπε σύμφωνος τή αίρέ- 
σει νά ή πλήρης αμφιβολίας· καί πρός τού
το έξεύρεν άναντιρρήτως πρώτο; ό Πύρρων 
τάς φωνάς ον μά.Ι.Ιον ή ούδέν ράΛΛον. 
Αί φωναί αύταί είσιν ελλιπείς· διότι, όπως 
λέγοντες πΛατεΐαν έννοούμεν πλατείαν ο
δόν, ουτω λέγοντες ού pàAUov έννοούμεν, 
λέγει ό Σέξτος, ού μάλ.Ιον τόάε ή τάδε. 
Τινές δέ σκεπτικοί, άντί ού μάλλον, 
λέγουσιν έρωτηματικώ; τί μάλλον, όπερ 
δηλοϊ, διατί μάλλον τούτο καί όχι εκείνο ; 
Καί ή φωνή ούδέν pâJ..lov φαίνεται μέν 
εχουσα χαρακτήρα συγκαταθέσεως ή άρνή 
σεως, άλλά παρά τοίς σκεπτικοί; λαμβά- 
νεται έρωτηματικώς καί ίσοδυναμεί πρός τό 
«άγνοώ τίνι μέν τούτων χρή συγκατατί- 
θεσθαι, τίνι δέ μγ συγκατατίθεσθκι.» άλ 
λά καί τήν φωνήν ούύεν μα.ΙΑον έπρόφε- 
ρον οί Πυρρώνειοι ού διαβεβαιούντε; περί 
τού πάντως ύπάρχειν αύτήν άληθή καί βε 
βαίαν, άλλά κατά τό φαινόμενον αύτοίς έ- 
λεγον καί περί αύτής. Σημειωτέον ενταύ
θα ότι τήν φωνήν ον pà.i.lor ό Δημόκριτος

άνέφερε προ τού Πύρρωνος, διότι ό έξ 'Αβδή- 
ρων Δημόκριτος παρατηρήσας, ότι τό μέλι 
κοινώς μέν έστι γλυκύ, τοίς δε ικτερικοί; 
πικρόν, άνεφώνησεν « ού μάλλον τό μέλι 
γλυκύ έστίν. » Αλλ ή έννοια τής φωνής 
ταύτης διάφορος παρά τώ Δημοκρίτω τυγ
χάνει' διότι ούτος μέν διά τής φωνής ταύ- 
τη; έννοεϊ, ότι τό μέλι οΰτε γλυκύ έστιν, οΰ
τε πικρόν, 6 δέ Πύρρων έννοεϊ τήν άμφι- 
βολίαν, «V τό μέλι· μόνον γλυκύ ή μόνον 
πικρόν  ̂ ή άν μήτε γλυκύ ήνε μήτε πικρόν" 
διότι σκέπτεται καί έπειδή έξακολουθών 
τά; έρεύνας του δέν έφθασεν είς άπόφασιν 
τελειωτικήν, έπέχει ν’ άποφανθή όριστικώς 
περί τής’ούσίας τού. μέλιτος. 'Η δημοκρί- 
τείος λοιπόν φιλοσοφία άφίσταται ίκανώς 
τής Πυρρωνείου, διότι κατ’ εκείνην μέν ού
δέν φαινόμενον υπάρχει (μηδέν είναι τών 
φαινομένων), κατ’ αύτήν δέ τό φαινόμενον 
τίθεται ούχ ώς καί τοιούτον όν.

Καί αί φωναί ιάχα  καί ού ζάχα , ε- 
ζεστι καί ούν εζεστι, ενδέχεται καί ούχ 
ενδέχεται έλλειπτικαί ούσαι, ύπονοούσι τό 
ζιναι, ενίοτε δέ συντομίας χάριν άπαντών- 
τες οι Πυρρώνειοι είς άλλων φιλοσόφων ζη
τήματα λέγουσι, ζάχα  ή άζεΐναι, έννοούν- 
τες τάχα μή είναι ή έζείναι μή είνα ι. 
Πάσαι δέ αί φωναί αύταί είσι δηλωτικαί ά- 
ψασίας ήτοι καταφάσεώς τε καί άποφά- 
σεως" ό λέγων λοιπόν τάχα έστιν, έννοεϊ 
δυνάμει τό τάχα ούκ έστιν.

Ομοίως μεταχειρίζονται οί περί τόν Πύρ
ρωνα καί τήν φωνήν ούδέν όμίζω, ή τις 
δέν αποτελεί κανόνα δογματικόν, άλλά 
έστί φωνή δηλωτική τού πάθους τών σκε
πτικών, οΐτινες δι’ αύτής τής φωνής λε- 
γσυσι τό έαυτοΐς φαινόμενον, επομένως δέν 
άποφαίνονται άπαγγελτικώς καί μετά πε- 
ποιθήσεως περί τών προκειμένων, άλλά ό’.η
γούνται ό,τι πάσχουσι' διότι άλλως ό σκε
πτικός θά εΰρεθή ότι δέν ορίζει οΰτε αύτό 
τό ούδέν όριΐω. Νομίζομεν δέ ότι είς τόν 
Λαέρτιον δέν πρέπει νά άποδίδωμεν πολ- 
λήν πίστιν ώςπρό; τήν έκθεσιν τών άρχών 
τής σκεπτική; φιλοσοφίας" όιότι, έν ώ ό Τι
μών έν Πύθωνι λέγει, ότι ή φωνή ούδέν ο
ρίζω σημαίνει τό μηδέν όρίζειν άλλ’ άπρο- 
σθετεϊν, ό Λαέρτιος κηρύττει ότι οί σκε
πτικοί καί τό ούδέν όριζω άνρρουν. Ό
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Σέξτος καθαρώς ενταύθα εξηγεί την έννοιαν 
ού μόνον τής φωνής ταότης, άλλα καί πα
σών τών προρρηθεισών, ότι ώ; δηλωτικαί 
πάθους δέν άποτελούσι κανόνας δογματι
κούς και έπομένως δέν δύνανται νά περι- 
τραπώσιν άφ εαυτών καί ν’ άπολεσθώσι 
«κατ’ ίσον τοϊς καθαρτικοϊς, α την υλην 
προεκκρίναντα καί αΰτά ύπεκκρίνεται καί 
έξαπόλλυται.» “Ίσως ταΰτα λέγει Διογένη; 
ό Λαέρτιος έρανιζόμενο; παρά τίνος Πυρρω 
νείου, άλλ’ ήμεϊς διερευνώντες τάς άρχάς 
τής αίρέσεως τού Πύρρωνος δεν δυνάμεθα νά 
παραδεχθώμεν, ό™ τοιαύτα έλέχθησαν παρ’ 
αυτού τού Πύρρωνος, όστις, μετά τοσαύτης 
περισκέψεως άνακαλύψας νέον όλω; ορίζον
τα φιλοσοφίας καί ικανής ύπολήψεως τυχών 
παρά τοΐς σύγχρονοι; αυτού, δυσκόλως ήδύ- 
νατο νά περιπέση εϊς άτοπίας παρεμφερείς 
πρός τάς τών σοφιστών, άφ’ οΰ μάλιστα αί 
διηνεκείς αντιφάσεις καί αί σοφιστίαι αυ
τών ήνάγκασαν τον Πύρρωνα νά εγκατάλει
ψη διά παντός την διαλεκτικήν καί νά πο- 
λεμήση αυτήν ούχί διά δογματικών λόγων, 
διότι καί πάλιν θά έπλανάτο εις τους άδιε 
ξόδους λαβυρίνθουρ τής διαλεκτικής, ούτε 
διά τής πειθούς, διότι ή πιθανότης, ώς λέ- 
γουσιν οί σκεπτικοί, γίνεται παρά τό έν
δοξον τού λέγοντας, ή παρά τό φροντιστι 
κόν, ή παρά τό αίμύλον, ή παρά τό σύνηθες, 
ή παρά τό κεχαρισμένον, άλλά διά τής κα- 
ταδείξεως τών ασυμφωνιών τών τε φαινο
μένων καί νοουμένων καί διά τινων φρά
σεων έκφερομένων έν εϊδει πάθους’ τούτο 
σαφώς βέβαιοί ό Σέξτος έν τέλει τού 
βιβλίου τών Πυρρωνείων Υποτυπώσεων.

'Ωσαύτως, όταν οί Πυρρώνειοι λέγωσι 
παντί Λόγω Λόγος άντίχειζαι, ύπονοούσι 
τό ώς εμοί φαίνεται. Τό δε είναι παρά 
τοϊς Πυρρωνείοις ίσοδυναμεί πάντοτε τώ 
φαίνεσθαι.

Τοιαύταί είσιν έν συνόψει αί δοξασίαι καί 
ή ίδιαζ ουσα γλώσσα τής τού Πύρρωνος αί- 
ρέσεως, όστις καί έν τώ βίω αύτού κατά 
τά αύτά αείποτε πολιτευθείς ίσως δέν έ- 
δωκε σπουδαίας άφορμάς, όπως έφαρμοσθώσι 
καί επ’ αύτού οί έξής στίχοι ’Αναξίππου 
τού κωμ,ωδοποιού έν Κεραυ.νουμένω:

Οίμοι φιλοσοφείς ! άλλα τούς γε φιλοσόφους 
έν τοϊς λόγοις φρονοΰντας ε&ρίσκω μόνον, 
έν τοΐσι δ’ εργοις όντας άνοήτου; όρώ.

Διότι, καταδείξας την άσυμφωνίαν τών τε 
φαινομένων καί νοουμένων, ούδεμίαν πίστιν 
έδιδεν εις τάς αισθήσεις του' διά τούτο, ώ; 
μαρτυρεί ό Λαέρτιος, ύφίστατο τά πάντα, 
καί άμάξας έάν έτύγχανε καί κρημνούς καί 
κύνας. Μεθ’ όλους όμως τους συχνούς τού
τους κινδύνους ό Πύρρων έζησε μέχρι τού 
90ου έτους, ίσως καί έτι πλέον’ διότι, 
κατά την μαρτυρίαν Αντιγόνου τού Καρυ- 
στίου, έσώζετο ϋπό τών γνωρίμων παρακο- 
λουθούντων. ’Αείποτε δέ εύρίσκετο έν τή 
αύτή καταστάσει, ώστε έάν τις έγκατελίμ- 
πανε τον Πύρρωνα μεταξύ λέγοντα, εκεί
νος έξηκολούθει όμιλών μέχρι τέλους τής 
ομιλίας του' κατά τούτο έμιμήθη τόν Πύρ
ρωνα 6 μαθητής αύτού Φίλων, οστ.ς έκλήθη 
ΛύτοΛαΛι/τής, ώς αιωνίως μεθ' έαυτού όμι
λών' διότι, έλεγε, δέν ήτο βέβαιος έάν 0- 
πήρχέ τις παρ αύτώ ή μή καί έάν άπηδ* 
θυνε ή μή πρός αύτόν τόν λόγον.

Πολλάκις ό Πύρρων άπεδήμει άνευ προει* 
δοποιήσεως καί συιερρέμβετο οίςτισιν έ- 
τυχε. Διηγούνται δέ ότι, έμπεσόντος ποτέ 
είς τέλμα τού 'Αναξάρχου, ό Πύρρων άν- 
τιπαρήλθεν ούδεμίαν βοήθειαν παρασχών, 
ούτε προσέξας είς τάς φωνάς τού διδασκά
λου’ καί όμως ό Ανάξαρχος μετά τήν ά- 
παλλαγήν αύτού άπό τών βορβόρων έπή- 
νει τό άδιάφορον καί άστοργον τού μαθη- 
τού, άπαντών εϊς τάς αιτιάσεις τινών κατά 
Πύρρωνος. Πολλάκις δέ καί αύτός ό ’Επί
κουρος, θαυμάζων τήν άναστροφήν τού νέου 
τούτου αίρεσιάρχου, συχνάκις ήρώτα καί 
έμάνθανε περί αύτού. Ούδείς Οπερέβαινε 
τόν Πύρρωνα κατά τήν άπραγμοσύνην' διά 
ό Τίμων ούτως εγκωμιάζει αύτόν έν Πύθωνί 
ή έν Σίλλαι; :

ΤΩ γέρον, ώ Πύρρων, πώς ή πόθεν έκδυσιν εύρες 
λατρείης δοζών τε κενοφροσύνης τε σοφιστών 
καί πάσης ίπάτης πειθούς τε άπελύσας δεσμό ; 
Ο ύ δ ’ ε μ ε λ λ έ ν  oot ταΰτα μετ’ άλλοισι τίνες αύραι 
Έλλάδ’ εχουσι, πόθεν τε καί είς δ,τΐ κυροϊ

^εκαστα .

Αλλαχού δέ περί τού αύτού ό Τίμων λέγει: 
Μούνος δ’ άνθρώποισι θεού τρόπον ηγεμονεύεις, 
δς περί πάσαν έλών γαίαν άναστρέφεται 
δεικνυς εύτάρνου σφαίρας πυρικαύτορα κύκλον. 
Διά τών στίχων τούτων έξεικάζεται ό 

Πύρρων ότι εχει Ήλιου τρόπον’ διότι ώς ό
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Ίίλιος τάς τών άκριβώς είς αύτόν άτενι- 
ζόντων όψεις αμαυροί, ούτω καί ό σκεπτι
κός λόγος τό τής διανοίας όμμα τών έπι- 
μελέστερον αύτώ προσεχόντων συγχεί, ώ
στε άκαταληπτείν περί έκαστου τών κατά 
δογματικήν θρασύτητα τιθεμένων.

"Ετερον περί τού Πύρρωνος άνέκδοτον 
άναφέρεται, ότι έν τρικυμία τινί μεγάλη 
πάντων σκυθρωπαζόντων καί όδυρομένων, 
αύτός μετά πολλής ηδονής έν τινι γωνία 
τού κυμαινόμενου πλοίου ίδών χοιρίδιον 
έσθίον τάς κυλιομένας τροφάς τών έπιβα 
τών, είπεν, έν τοιαύτη άταραξία χρή τόν 
σοφόν καθεστάναι. ’Εν γένει δέ ό Πύρρων 
έδείκνυεν έκπληκτικήν περί τά πάντα απά
θειαν, καί πολλάκις είς τάς χειρουργικάς 
έγχειρίσεις, είς τάς τομάς καί καύσεις τάς 
προσενεγκομένας έπί τίνος έλκους αύτού 
μηδέ τάς όφρύς έκίνει. ’Ενίοτε όμως έτρό- 
μαζε τούς άγριους κύνας, καί πρός τόν αϊ- 
τιασάμενον τόν Πύρρωνα έπί τή τοιαύτη άν- 
τιφάσει άπήντα ούτο; ώς χαΛεπον ύΛυ· 
σχερώς έχόνναι τόν άνθρωπον. Τήν απά
θειαν καί αδιαφορίαν ιδίως προσεπάθει ό 
Πύρρων νά μεταδώση καί τοϊς μαθηταίς 
αυτού ώς τυχαίως προβαϊνον τελικόν αίτιον 
τής διδασκαλίας του. Ό Εύρύλοχος όμως, 
καίπερ καυχώμενος ώς ΙΙυρρώνειος, ούδέ- 
ποτε είς τά τού βίου άπαθώς έφέρετο* διότι 
διηγούνται περί αύτού,ότι ήμέραν τινά ούτω 
παρωξύνθη κατά τού μαγείρου, ώστε λαβών 
τόν οβελίσκον έκ τής εστίας μετά τών ή- 
μιψήστων κρεάτων, έδίωκε τροχάδην τόν 
άτυχή μάγειρον διά τών άγυιών μέχρι τής 
αγορά;’ άλλοτε πάλιν συζητών παρά τάς 
όχθας τού’Αλφειού καί καταπονούμενος ύπό 
τών άντιλεγόντων έξήφθη τοσούτον, ώστε 
έδέησεν άποβαλών τό ίμάτιον νά φθάση κο 
λυμβών είς τήν άπέναντι όχθην, όπου α
νέκτησε τήν άπάθειαν, άφ’ ού τά δροσερά 
υδατα τού ποταμού αρκούντως έθώπευσαν 
τάς έρυθράς ύπό τού θυμού παρειάς του.

Ό Πύρρων ιδίως έτίμα τόν Δημόκριτον 
καί έσέβετο τόν "Ομηρον ούχί ώς ποιητήν 
μέγαν, άλλά διότι έςωμοίωσε τήν γενεάν 
τών άνδρών πρός τήν γενεάν τών φύλλων 
(Ίλ. Ζ. στίχ. 146), καί διότι τούς ’Αχαιού; 
όρμώντας είς μάχην έςωμοίου πρός χήνας, 
γερανούς, κύκνου; η μυίας, τόν Άγαμέμνονα τήν

πρός ταύρον, τόν Αίαντα καί "Εκτοοα πρός 
λέοντας ή κάπρους κτλ. (Ίλ. Β. στίχ. 459 , 
469 καί 480. Η. στίχ. 2 5 6 .-7 ) 1

Εκ πάντων τούτων καταφαίνεται ότι ό 
σοβαρός Πύρρών, καί έν τώ πρακτικώ βίω 
ίδυνήθη νά προσέγγιση καί νά κύρωση τήν 
παράδοξον αύτού φιλοσοφίαν, τήν έρειδομέ- 
νην έπί μιας μόνης λέξεως, ήτις έστί τό 
περί παντός έπέχειν. Βεβαίως κατά τούτο 
όλίγιστοι τών οπαδών έκείνου τόν έμιμή- 
θησαν’ διότι μανθάνομεν ότι οί πλεϊστοι 
τών μετά τόν Πύρρωνα σκεπτικών, τούς 
όποιους άλλων αιρέσεων φιλόσοφοι διά πολ
λών άπεδείκνυον άντιφάσκοντας, μετά πολ
λής προθυμίας άπήντων ÓTt αίροΰνταί τ ι κα
τά τήν συνήθειαν καί φεύγουσι καί νόμοις 
χρώνται, καί ότι τής φιλοσοφίας των τέ
λος έστίν ούχί ή άπάθεια, άλλ ή πραότης. 
Καί έάν μάλιστα ύποθέσωμεν, ότι τινά τών 
περί Πύρρωνος άναφερομένων εΐσίν άνύπαρ- 
κτα ή ύπερβολικώς έξωγκωμένα, ούχ ήτ- 
τον βεβαία καί πάλιν θεωρείται ή πρός. τήν 
αϊρεσίν του σύμφωνο; τάσις, του πρακτικού 
αύτού βίου, περί ού άλλως τε ούδείς τών 
αρχαίων συγγραφέων διχογνωμεί.

Ά λλ ’ άρα γε ή σκεπτική φιλοσοφία, ή -  
τ ι; ώς παροδικόν μετέωρον άνεφάνη έν τη 
ιστορία τής φιλοσοφίας, συνήργησεν εϊς τήν 
πρόοδον τής καθόλου φίλσοφίας, καί έξέ- 
πεμψε σπινθήρα τούλάχιστον άληθείας ; Ή 
καταφατική λύσις καθ’ ήμάς έστιν αναμ
φισβήτητος. Ό Πύρρων ήνέωξε τήν σχολήν 
αύτού έν καιροί; τοιούτοις, καθ’ ους πολ
λοί δικαίως θά έπροτίμων νά γίνωσιν οπα
δοί τής καινοφανούς ταύτης σχολής, ή νά 
άκολουθώσί τινας τών τότε αίρεσιαρχών, οί- 
τινες τήν λογικήν έπικαλούμενοι έδίδασκον 
εναντία τή λογική. *Ητο αδύνατον πλέον 
ό φιλόσοφος άνήρ νά απαλλαγή τής έλεει- 
νής καταστάσεως, είς ήν περιήλθεν ή φιλο
σοφία έν τοϊς κατά Πύρρωνα καί μετ' αύτόν 
χρόνοι;’ διότι αί προλήψεις ςσαν παμπλη
θείς, τά πάθη έκ προσφάτων αιτιών προερ
χόμενα έν άκμ.ή διετέλουν, τά δέ ήθη τής 
καταρρεούσης ελληνικής κοινωνίας διέστρεφον 
έπί τά χείρω τόν φιλοσοφούντα νουν. Α- 
πητεϊτο νά έπέλθη σιγή έν τοϊς πολυτά
ραχοι; διδασκαλείοις τών φιλοσόφων, καί 

σιγήν- ταύτην έπεκαλέσατο πρώτος ό
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Πύρρων οίονεί έκφωνών, ότι οί την σήμερον 
ουτω καταθορυβηθέντες φιλόσοφοι ούδεν γι- 
νώσκουσι καί όφείλουσι νά έπέχωσι τιερί 
παντός ζητήματος, μέχρις ού,άποκαθάραντε; 
εαυτούς παντός προγενεστέρου ρύπου, γίνω- 
σιν ικανοί να έκφέρωσιν υγιείς φιλοσοφικός 
άρχάς. Συνείχε λοιπόν ό Πύρρων δτι ό νους 
τής φιλοσοφούσης 'Ελλάδος εΐχεν άπαυδή- 
oet καί προέτεινε τον ύπνον ώς μόνον φάρ- 
μακον, δι’ οΰ ήδύνατο νά παύση ή εξακο
λουθούσα αύθαδέστερον ειρωνεία τής λογι
κής δυνάμεως τού ανθρώπου. "Ό,τι δέ είπεν 
ό Ηλεϊος ουτος φιλόσοφος, έγένετο όλίγω 
βραδύτερον* διότι μετά μίαν έκατονταετη- 
ρίδα άπό τού θανάτου τού Πύρρωνος έσβέ- 
σθησαν σχεδόν αί φωναί των φιλοσόφων, έ- 
πήλθε μετά ταύτα τό ζοφερόν τού Μεσαίω- 
νος σκότος, καθ’ Ó έξηκολούθει έτι κοιμώ- 
μενος ό φιλοσοφικός νούς, καί μόλις κατά 
τά τέλη των σκοτεινών εκείνων χρόνων καί 
τό λυκαυγές τών νεωτέρων έξύπνησεν άνα- 
ζητών όδόν άσφαλεστέραν. Τό άποτέλεσμα 
τούτο άφεύκήως θά προήρχετο έξ αυτής 
τής ροής τών πραγμάτων καί ούδαμώς βε
βαίως έπ’ αύτού έπέδρασεν ή φιλοσοφία τού 
Πύρρωνος, άλλ’ οπωσδήποτε τό προεΐδεν ό 
Πύρρων καί προητοίμασεν ίσως έν μέρει τά 
πνεύματα εις τό άφευκτον εκείνο αποτέ
λεσμα* ώς πρός τούτο τήν Πυρρώνειον δ ι
δασκαλίαν δυνατοί τις νά καλέση on ior 
τής ftJoa o y la c . Άλλα καί άλλως περιέχει 
όρθά τινα ή αϊρεσις του Πύρρωνος* διότι ή 
περί τών πραγμάτων αμφιβολία, ή έποχή 
τών Πυρρωνείων, τήν όποιαν τοσούτον εύ- 
χερώς περιεφρόνουν οί λοιποί φιλόσοφοι τών 
χρόνων εκείνων, είνε ιδέα, ήτις ούχι σπα- 
νίως κηρύττεται καί παρά τών νεωτέρων φι
λοσόφων* 6 Καρτέσιος (Descartes), καί περ 
πολύν έπιδειξάμενος νοΰν έν τή φιλοσοφία, 
πολλάκις ώμολόγησε τήν άβεβαιότητα, ήν 
έχει περί τών παρ’ αύτού διδαχθέντων. Ό 
Κάντιο;, είς τών μεγάλων αναμορφωτών τής 
νεωτέρας φιλοσοφίας έν τώ συγγράμματα 
αύτού Κριτική τον καθαρού Λόγον φαί
νεται άληθής τού Πύρρωνος οπαδός* πάν- 
τες δέ σχεδόν οί διακεκριμένοι φιλόσοφοι 
τών νεωτέρων χρόνων προτάττουσι τό εκέ- 
χ ι ιν  είς τά πλείστα καί σπουδαιότατα ζη
τήματα τής μεταφυσικής* ταύτα* άποδει-

κνύουσιν, δτι ή απόλυτος αλήθεια δέν δύνα- 
ται νά διαγνωσθή σαφώς παρά τού ανθρώ
που, είς 8ν αΐ ύπάρχουσαι έν τή φύσει αύ
τού άδυναμιαι πρέπει νά υποδεικνύουν 
άμφιβολίαν περί τήν λύσιν τών δυσχερών 
ζητημάτων. Τό αύτό ποιητικώτερον έξε- 
φράσθη ό Victor Hugo εΐπώνί

Tout corps entraîne son ombre, et tout 
[esprit sou doute. 

Νομίζομεν δέ δτι τό στοιχείου τούτο 
τής αλήθειας, τό ένυπάρχον έν τή φιλοσο
φία τού Πύρρωνος, ικανόν έστι νά κατάδει
ξη τήν πλάνην τών διαδιδόντων, δτι ή Πυρ- 
ρώνειΟς αιοεσις ήν παροδικόν φαινόμενου, ού- 
δεμίαν έπίδρασιν σχόν έπί τής προόδου τής 
φιλοσοφίας.

Γ. αποςτολιλιις.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η .

Β ΙΟ Σ  Β Ε Λ Λ ΙΝ Η .

(Τέλος* ιοε φυλλ. Γ’. σελ· 72 76).

III

Μετά τόν θρίαμβον τούτον δ Βελλίνης 
έπανήλθεν είς τήν προσφιλή αύτώ πόλιν τό 
Μεδιόλανον, δπου μόλις φθάς προσεβλήθη 
έπικινδύνως ύπό δεινής νόσου, άλλ ευτυ
χώς άνέρρωσε καί πάλιν έπεδόθη είς τάς 
πολυτίμους αυτού έργασίας. Ο φιλότιμο; 
διευθυντής τού θεάτρου Carcano, ύποχρεώ- 
σας ήδη τόν Αονιζέτην νά προσφέρη νέον 
διά τό θέατρον τούτο μελόδραμα τήν Anna 
Boleoa, συνηλλάχθη καί μετά τού Βελ- 
λίνη, δπως έτερον νέον μελόδραμα προμη- 
θευθή. 'Ο Βελλίνης έξέλεξεν ώς κείμενον 
ώραϊόν τι δράμα τού 'Ρωμάνη, τήν '2 jiyo- 
ϋάτιδα (Sounacnbula), είς δέ τήν μελο- 
ποιΐαν ταύτης κατεγίνετο διατριβών είς τά  
πέριξ τερπνά χωρία.
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Τό θαυμάσιου τούτο ϊργον αποτελεί ού
τως είπείν τήν ηχώ τών παρελθόντων αύ
τού παθημάτων καί άλγηδόνων* διότι ό 
Βελλίνης, καί περ ουδέποτε άπολέσας τήν 
εύνοιαν τών γυναικών δια τήν ώραίαν αυ
τού φυσιογνωμίαν, είχέ ποτε έμμανώς έρω- 
τευθή, μόλις έξελθών τής σχολής, ωραίας τι 
νός νεάνιδος, άλλ’ ά έρως τού σκληρώ; έν 
μέσω άπεκόπη διά %ήν δυστροπίαν τών γο
νέων τής κόρης* ή άνάμνησις λοιπόν αύτη 
τού πρώτου καί αληθούς έρωτος συνεκίνει 
αύτόν σφοδρώς κατά τήν μελοποιΐαν τής 
Ύπνοβάτιδος, τού άριστουργήματος τού
του, έν ψ  διαλάμπει ή συνήθης τώ μου- 
σουργώ άπλότης καί φυσικότης τών αισθη
μάτων, ή εντελής έςεικόνισις τών χαρακτή 
ρων τών διαφόρων προσώπων καί ό μελαγ
χολικός έκείνος τόνος, δστις κινεί τήν 
καρδίαν τού άκροατού είς δάκρυα. Ό νεώ- 
τατα συγγράψας τήν βιογραφίαν τού Βελ- 
λίνη Arthur Pougin, παρ ού τά πλείστα 
τής παρούσης βιογραφίας ήρανίσθ/μεν, ουτω 
πως έκφράζεται περί τού άριστουργήματος 
τούτου. « Οίαιδήποτε καί άν ώσιν αί μομ- 
φαί, άς κατά τού Βελλίνη δύναταί τις νά 
έκτοξεύση ώς πρός τήν έξωτερικήν μορφήν 
τού μελοδράματος καί τήν συνοργάνωσίν, 
είνε ούχ ήττον αληθέστατου διά πάντα ει
λικρινή άριστατέχνην καί πάντα εραστήν 
τού καλού καί συγκινούμενον εις ήχους, α
λήθειαν καί πάθο; έκφράζοντας, οτι τό με
λόδραμα τούτο είνε αληθές άριστούργημα. 
Εγώ τουλάχιστον είμαι προθυμότατος νά 
συγχωρήσω τά δευτερεύαντα έλαττώματα 
έργου, όταν τούτο μέ συγ-κινή βαθέως καί 
μέχρι δακρύων. Πού αλλαχού δύναταί τι'; 
νά εύρη έκφρασιν άκριβεστέραν, λεπτότητα 
μείζονα αισθημάτων, χάριν ούτως έξηυρη- 
μένην, συγκίνησιν πλέον λυπηράν καί δρι- 
μείαν καί πάθος ούτως ορμητικόν ; . . .  'Ο
μολογώ δτι κατ έμέ οΰδέν έργον τού Βελ
λίνη υπερτερεί τήν Sonnambula" άναντιρ- 
ρήτως έν τή Νόρμα τά' ύφος τού Βελλίνη 
καθίσταται μεγαλοπρεπέστερου καί έρρω- 
μανέστερον, οί ΚαθαρισταΙ (Puritani) άπο- 
δεικνύουσι μεγάλην πρόοδον ώς ποός τήν 
δραματικήν πλοκήν καί τήν έπιμεμελημένην 
έξωτερικήν μορφήν' άλλ’ οΰδέν μέ θέλγει, 
ούδέ μέ συγκινεί βαθύτερου τού ειδυλλίου

τούτου, έξαισίαν χάριτα καί τερπνότητα 
κεκτημένου, δπερ ενίοτε μετατρέπεται είς 
ελεγείου, άλλά σταματά πάντοτε έπί τού 
εδάφους τού κυρίως λεγομένου δράματος, 
οίονεί εκπληττόμενου διά τάς συνέπειας, ά; 
ήθελε συνεπιφέρει ή μετάβασις αύτού εί; τόν 
κύκλον τής καθαράς τραγωδίας.»

'Π Sonnambula παρεστάθη κατά πρώτον 
τήν 6 Μαιου Ί 83-1 μετ’ επιτυχίας υπερ
βολικής ύπό τών έπιφανεστέρων αριστο
τεχνών τής εποχής έκείνης, τής περιωνύμου 
Pasta καί τών Rubini καί Tambourini ώς 
κυριωτέρων προσώπων. Αί γλυκείαι μελω- 
δίαι αύτής εϊσέτι άντηχούσιν καί εί; τών 
δύο κόσμων τά θέατρα θαυμαζόμεναι, οί δέ 
πλείστοι γινώσκουσιν αύτάς έκ στήθους.

Αμέσως μετά ταύτα συνεφώνησεν ό έν
δοξος Βελλίνης άντί τριών καί πλέον ίσως 
χιλιάδων δουκάτων νά προσφέρη νεώτερον 
προϊόν τής γλυκείας αύτού καί περιζητήτου 
τέχνης εί; τό έτερον θέατρον τού Μεδολά- 
νου τήν Scala, δπου τοσούτον κρότον ένε- 
ποίησαν τά πρώτα τού μουσουργού έργα, ό 
Πειρατής καί ή Strauiera. 'H Νόρμα έ- 
κυοφορεϊτο υπό αισίους οιωνού; καί μετά 
εννέα καί ήμισυ μήνας άπό τής πρώτης πα- 
ραστάσεως τής 'Τηνοβάτιδος, ήτοι τήν 26  
Αεκ. 4 834,  παρίστατο καί αύτη έν τφ  εί- 
ρημένω θέατρω. Ά λλά τίς δύναταί νά πι- 
στεύση δτι τό παθητικώτατον τούτο μελό
δραμα, ή Νόρμα αύτη, ή τοσούτον φη- 
μισθεισα καί τοσούτον άγαπωμένη παρά 
τού Βελλίνη, έμελλε ν’ άκουσθή μετά με
γίστης ψυχρότητος, ού μόνον κατά τήν πρώ- 
την, «λλά καί κατά τήν δευτέραν καί κα
τά τήν τρίτην παράστασιν. ‘Ο δυστυχής 
Βελλίνης άπροκαλύπτως έφανέρονεν είς τούς 
φίλους του τήν λύπην του, καί ό Πακίνης, 
είς τών στενωτέρων φίλων του, μαρτυρεί οτι 
καί κλαίοντα πολλάκις τόν είδε διά τήν 
φοβεράν αυτήν αποτυχίαν (fiasco). Ά λλ’ έπί 
τέλους άνεγνώρισε τό κοινόν τήν απάτην 
του καί ό Βελλίνης έθριάμβευσε πλέον ή 
όσον ήλπιζε.

Μετά πόσης δέ φροντίδος έπεξειργάσθη 
ό Βελλίνης τήν Νόρμαν, άποδεικνύει ή 
γλυκεία καί περιπαθή; προσευχή Casta 
diva, τήν οποίαν όκτάκις διαφόρω; έμελο- 
ποίησε καί όκτάκι; τόν χάρτην διέσχισε,
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έφ’ ου έγραφε, μόλις δέ την έννάτην φοράν 
ήδυνήθη νά έμπνευσθή έπιτυχώς καί νά γρά- 
ψη ιό πασίγνωστον τούτο μέλος' παρ ολί
γον δέ ήθελε μεταβάλει καί τούτο διά την 
άλογον έπιμονήν της πρωταγωνίστριας Pasta 
ίσχυριζομένην,, ότι δέν δύναται νά υπερνι· 
κήτη τάς δυσκολίας τής ωδής ταύτης, 
έάν μή έπειθε την ίδιότροπον εκείνην άοι 
δόν, ώστε έπί μίαν τουλάχιστον εβδομάδα, 
άπαξ καθ έκάστην, νά μελετά την ώραίαν 
ταύτην προσευχήν, ήν οίίτως έςέμαθε κα
λώς καί έξ ής πολλάς έδρέψατο επευφη
μίας.

'Η Ν όρ ι ια  πραγματικήν πρόοδον παρι- 
στά έν τώ τρόπιρ τού συνθέτειν. Μετά μεί- 
ζονος άναντιρρήτως μεγαλοπρεπείας καί δυ- 
νάμεως ήρμήνευσεν ήδη ό Βελλίνης τό δρά
μα τούτο τού 'Ρωμάνη' ή γλυκύτης καί ή 
μελαγχολία, αιτινες μέχρι τούδε έχαρακτή 
ριζον τά έργα τού Σικελού μουσουργού, με- 
τετοάπησαν εις περιπάθειαν αληθή, έκφρα- 
ζομένην ενίοτε διά τολμηρών άλμάτων' οι 
χοροί έχουσί τι πεπλατυμένον καί έντονον, 
τό άπαγγελτικόν (recitativa) καθαρώτερον 
καί κοείττον τετονισμέεον παρίσταται* μό 
νον ϊσως καί παλιν έπταισε περιοριστείς εις 
την ήκιστα έντεχνον συνδεσιν τών μελω
διών, καί μή έπιδειξάμενος πολλήν ποικι
λίαν έν τφ προσωδία' άλλα, χάρις εις την 
λαμπράν τού Βελλίνη φαντασίαν καί την 
έξιδιασμένην αύτώ ακρίβειαν εις την μεθερ 
μήνευσιν τών ποιητικών ιδεών, εΰρήκεν έμ· 
πνεύσεις εϋγενεΐς, μεγαλοπρεπείς καί αξίας 
καθ’ όλα τού αντικειμένου, όπερ έπραγμα- 
τεύθη. Διά τούτο ή Ν όρμα  αείποτε θέ 
λει λογισθή ώς μία τών ώραιοτέρων καί κα 
θαρωτέρων εκφράσεων τού ανθρωπίνου πνεΰ 
ματος

Μετά την γέννησιν τού έξοχου τούτου 
έργου ό Βελλίνης άπεφάσισε νά έπισκε· 
την πατρίδα καί τούς προσφιλείς αύτώ συγ
γενείς, άφ’ ών έπί έξαετίαν ητο μεμα- 
κρυσμένος. Διελθών διά τής Νεαπόλεως έ- 
πεσκέφθη τό 'Ωδείον, οπου τοσαύτα έτη ώς 
μαθητής διήγαγεν 6 ήδηπερίδοξος μουσουρ
γός, ένηγκαλίσθη τον γηραιόν Ζιγγαρέλ- 
λην, εις 8ν εΰγνωμονών άφιέρωσε τηγ 
προσφι.ίή Νόρμαγ, καί μετά διαμονήν δε
καπενθήμερον άπήλθεν εις την πατρίδα του

Κατάνην. 'Απερίγραπτος ήτο ό ενθουσιασμός, 
μεθ’ ού οί έν Κατάν-ρ ΰπεδέχθησαν τόν έν
δοξον αύτών συμπολίτην, τον όποιον έτι- 
μων μέχρι φανατισμού” ουδέποτε έίςήρχετο 
ό ξανθός Βελλίνης έξω τής οικίας, χωρίς νά 
περικυκλούται ύπό πλήθους αγνώστων ίσως 
αύτώ ανθρώπων, έπιθυμούντων διακαώς νά 
έκφράσωσιν αύτώ τόν άμετρον σεβασμόν 
των καί, εί δυνατόν, νά άντιχαιρετηθώσι 
παρ' αυτού” έάν δέ ποτε είστρχετο είς έμ- 
ποοικόν τι πρός αγοράν οίουδήποτε πράγ
ματος, ό έμπορος ουδέποτε συγκατετίθετο 
νά δεχθή τήν πληρωμήν τού άγοραζομένου 
πράγματος, επειδή έλεγεν δτι είναι πολύ 
ευτυχής δυνάμενος ούτω νά έκφραση τήν ύ- 
πόληψιν, ήν έχει πρός τοιούτον ένδοξον 
τέκνον τής πατρίδος” ό δέ Βελλίνης ύπε- 
μειδία έρυθμών, έπείθετο άκων καί άπήρ- 
χετο. Αί ύπερβολαί αύται, γελοϊαι τοις πολ- 
λοίς τών ανθρώπων φαινόμεναι, λογικώτα- 
ται υπολαμβάνονται παρά τοίς μεσημβρι
νούς λαοίς, οϊτινες είς τόν ένθουσιασμόν, ώς 
καί είς πάντα τά ψυχικά πάθη, είσίν αεί
ποτε εύεπιφορώτεροι.

Ά λλ ’ ό Βελλίνης, καί περ τοσαύτης έ- 
πιδείξεως καί διηνεκών τιμών τυγχάνων, 
είχε τόν νούν είς τήν δόξαν, ήτίς ακόμη ή- 

ιζε δάφνας διά τό μέτωπόν του” διό 
μετά τεσσαράκοντα περίπου ημερών διαμο
νήν άπεχαιρέτησε τούς γονείς, καί τούς 
συμπολίτας του μετά μείζονος ψυχικής συγ- 
κινήσεως, οίονεί προασθανόμενος δτι δέν θέ
λει ποτέ πλέον έπανίδει τόν αυθόρμητον 
τοσβύτων ανθρώπων ενθουσιασμόν ύπέρ 
αύτού.

Αιήλθε διά τής Νεαπόλεως, διά τής 'Ρώ
μης, δπου παρίστανον τήν Straniera, τής 
Φλωρεντίας, δπου άντήχουν αί μελωόίαι 
τής ‘'Τχνοβάΐιόοζ, τού Μεδιολάνου, δπου 
έγνωρίσθη μετά τού επιφανούς μουσουργού 
Μερκαδάντη ζώντοςκαί μέχρι σήμερον άλλ’ 
άομμάτου, διά τής Περγάμου, δπου έψάλ- 
λετο ή περιπαθής Νόρμα, καί έκείθεν έφθα · 
σε κατά Αύγουστον τού δ 832 είς τήν ώ
ραίαν Βενετίαν, δπου έμελλε νά συνθέση 
τήν Beatrice di Tenda. Ά λ λ ’ ή αμέλεια 
τού 'Ρωμάνη είς τήν περαίωσιν τού δράμα
τος τούτου, έξ ής έπήλθεν έπί τινα καιρόν 
ή διακοπή τών φιλικών σχέσεων τών δυο
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τούτων άνδρών, ή έκ τούτου έπελθοϋσα ά- 
νάγκη τής εν βράχυτάτω χρόνω συνθέσεω; 
τού μελοδράματος, καί φήμη τις διαδοθεΐ- 
σα δτι ό Βελλίνης κατεγίνετο είς επικρί
σεις κατά τού Τ α γ γ ρ έ δ υ ν , νέου μελοδρά
ματος τού ‘Ροσσίνη, μέλλοντος νά παρα 
σταθή έν Βενετία, περιέστησαν τούς Βενε- 
τούς είς ψυχρότητα κατά τού Βελλίνη αδι
καιολόγητον. Ή Beatrice di Tenda πραγ- 
ματικώς παρεστάθη τήν 1 6 Μαρτίου A 833, 
αλλ’ ούτε ή ύραία προεισαγωγή τού με
λοδράματος, ούτε ή έξαισία πενταφωνία 
(quinteto), ούτε ή έςοχος τελευταία ώδή 
(finale) ήδυνήθησαν νά σώσωσι τό έργον 
τούτο, τού όποιου άλλως αί ελλείψεις ήσαν 
ίκαναί.

IV
Έν τούτοις ή μικρά αδτη αποτυχία ού· 

δολως έκώλυσε τήν ταχέϊαν διάδοσιν τού 
όνόματός του, ούχί πλέον έν μόνγι τή ’Ιτα
λία, άλλά καί έν Γαλλία καί έν Αγγλία. 
Δι επιστολών άλλεπαλλήλων καί λίαν φι
λοφρονητικών προσεκλήθη είς τό Ιταλικόν 
θέατρον τού Αονδίνου, δπως διευθύννι άντί 
δώδεκα χιλιάδων φράγκων τάς μελετάς 
τής Ν όρμα ς  καί τής 'Ί ’.ΧΥοβάζιδος, αί ό- 
ποΐαι τοσούτον κατενθουσίασαν τούς "Αγ
γλους, ώστε είς τόν Βελλίνην ευκόλως ήδη 
ήνοίγοντο καί αί απρόσιτοι πύλαι τών ά- 
ριστοκρατικών ανακτόρων.

Έκείθεν έσπευσμένως κατήλθεν είς Πα 
ρισίους, δπου τή προτροπή τού 'Ροσσίνη ά- 
νεδέχθη τήν σύνθεσιν νέου μελοδράματος 
διάτό ’Ιταλικόν θέατρον (Tbéàtre— Italien), 
συγχρόνως δέ καί ή διεύθυνσις τού Γαλλι
κού θεάτρου παρεκάλει αύτόν νά συνθέση 
καί διά τό θέατρον τούτο γαλλικόν μελό
δραμα, δπερ καί αύτός ό Βελλίνης ώμολό- 
γει ήτο τιμή δι αύτόν οΰ μικρά” άλλά 
τήν πρότασιν ταύτην δέν ήδύνατο νά δεχθή, 
υποχρεωθείς ηδη είς τό Ιταλικόν θέατρον” 
Ως κείμενον εςέλεςε ταύτην τήν φοράν δρά* 
μά τι τού Pepoli καλούμενου i Puritaoï 
διότι αί μετά τού 'Ρωμάνη σχέσεις του διε- 
τέλουν έτι έν διακοπή. Άλλά τό δράμα 
τούτο ούτε έντέχνως ήτο έξειργασμένον, ού
τε περιείχε τό υψηλόν τής ποιήσεως τού 
Ρωμάνη καί τάς γλυκείας εκείνου στροφάς 

διό δικαίως έδυσφόρει έπί τούτω ό Βελλί-

νης καί έλεγεν oTt ήτο έτοιμός νά θυσιάσή 
τήν φιλοτιμίαν διά τήν τέχνην του καί νά 
μεταχειρισθή πάν μέσον̂  δπως πάλιν συα- 
φιλιωθή μετ άνδρός, ούτινος ή δόξα α- 
διασπάστως ήτο συνδεδεμένη μετά τής ίδι- 
κής του. Ιδού τ ί έγραφε πρός τινα φίλον 
του” «έν τή άναγνώσει δέν θέλετε ευρει τό 
ποίημα κινητικόν ένδιαφέροντος, διότι ού- 
δείς δύναται νά μιμηθή τούς στίχους τού 
μεγάλου 'Ρωμάνη* άλλ’ αύτή ή πενιχρότης 
τού ποιήματος εκλείπει σχεδόν έπί σκηνής 
διά τό παθητικόν τών περιπετειών καί θέ
σεων . . . .  *0 δυστυχής Πέπολης ήτο νέηλυς 
έν τώ έπαγγέλματι τούτω καί κρείττονα 
τούτων δέν ήδύνατο νά παράξ-ρ. *

Προ; πλείονα ηρεμίαν ψυχή; κατέφυγεν 
είς Puteaux πολίχνιόν τι πλησίον τών Πκ- 
ρισίων, δπου παρά τάς όχθας τού δροσε
ρού Σηκουάνα κατεγίνετο έμβριθώς είς τήν 
σύνθεσιν τοΰ νέου τούτου έργου- έγίνωσκεν 
δτι καί ό ένδοξο; Δονιζέτης ήτοίμαζε νέον 
προϊόν τής μούση; του, τόν M aptror Φα~ 
Λιέρον  διά τό αύτό θέατρον, ή δέ ιδέα δτι 
είσήοχετο ούτως εις συναγωνισμόν μετ’ ε
κείνου έβίαζε τόν Βελλίνην, δπως κατά τήν 
μελέτην τού παρασκευαζόμενου έργου φα- 
νή κρείττων εαυτού. Προσέτι δέν ήγνόει δτι 
οί Παρισινοί ήσαν δυσκολώτεροι είς τήν ε
πιδοκιμασίαν έργου μουσικού, έν ώ έν Ι
ταλία πολλάκις έθριάμβευσαν έργα μέτρια 
ένεκα δύο ή τμών έπιτυχών μελών" διό 
ιδίως«φρόντιζε περί τής κρείττονος διασκευής 
τών μελοδραματικών πλοκών καί περί τής 
συνοργανώσεως, συμβουλευόμενος ενίοτε τόν 
'Ροσσίνην, επειδή ήσθάνετο δτι εις τά άλ
λα αύτού έργα ΰλίγην περί τούτων φρον
τίδα κατέβαλλε.

Μετά τοιαύτά; καί τοσαύτας ένδελεχείς 
μελετάς έπεραιώθη τό μελόδραμα καί πα
ρεστάθη τήν 2 5 Ίανουαρίου 1835 , δτε 
πλήθος άμετρον καί εκλεκτόν κατεϊχεν δ- 
λας τάς έν τώ θεάτρω θέσεις. 'Η έπιτυχία 
τών χαθαρισζ&Υ  (Puritani) ύπερέβη τάς 
προσδοκίας τών θαυμαστών τής μουσικής 
τού Βελλίνη καί διά τούτο δίς έζητήθη 
μετ’ ένθουσιωδών κραυγών ή έπί σκηνής 
παρουσία τού μουσουργού. Πόσον δέ δίκαιος 
ήτο ό θρίαμβος τού Βελλίνη άποδεικνύει 
τρανώς επιστολή τις τού Δονιζέτη' ιδού τί

18
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έγραφεν ούτος πρός τον 'Ρωμάνην. ο'ίΐ επι
τυχία του Βελλίνη υπήρξε μεγίστη, καίπερ 
μέτριου όντος του κειμένου (libretto)1 εξα
κολουθεί δέ είσέτι, έν ώ εύρισκόμεθα εις 
τήν πέμπτην παράστασιν, και θά εξακο
λουθήσει βεβαίως μέχρι τέλους του χειμώ- 
νος' σοί όμιλώ περί αύτοΰ, διότι γνωρίζω 
ότι συνεβιβάσθητε. Σήμερον άρχομαι καί 
εγώ τάς προδοκιμάς τού έργου μου καί περί 
τό τέλος του μηνάς έλπίζω νά δώσω τήν 
πρώτην παράστασιν. Ουδόλως αξίζω τήν έ- 
πιτυχίαν των Καθαρ ιστών  άλλ’ επιθυμώ 
νά μή άπαρέσω.» Αλλά και αί εφημερίδες 
τής έπιοΰσης πολλά εγκώμια έψαλλον εις 
τόν Βελλίνην, ιδίως ή έφημερίς των Συζη
τήσεων έν ίδίω άρθρω άπεδείκνυεν ότι ή 
τέχνη τού Βελλίνη προφανώς έμεγαλύνθη" 
διότι ού μόνον αί μελωδίαι πλήρεις καθα- 
ρότη,τος καί ΰψους μεθερμηνεύουσι καί εν
ταύθα εύκρινώς τάς ποιητικάς ιδέας, ώ; 
τούτο παρατηρεΐται καθ όλα τά έργα του 
Βελλίνη, άλλά καί ή αρμονία κατέστη έ 
λευθερωτέρα, μάλλον αυμπαγής καί ήττον 
τετριμμένη, ή δέ συνοργάνωσις (instrumen- 
tazione) πυκνοτέρα καί μάλλον ποικίλη πα
ρέχει πολλλαχού εντυπώσεις ανέλπιστους. 
Πάντες καί έκθειασταί και έπικριταί τής 
τέχνης του Σικελού μουσουργού μετ’ έκπλ·η- 
ξεως εϊδον τάς έπιτυχεϊς αύτοΰ προσπά
θειας καί τήν άνοδον εις περιωπήν, όπου 
πολλοί βεβαίως καί προ αύτοΰ καί μετ’ αυ
τόν ΰψώθησαν καί ίσως πλειότερον αύτοΰ, 
άλλ’ όλίγοι ησαν έφωδιασμένοι ύπό τοιαύ- 
της φαντασίας τοσοΰτον κανονικής, σεμνής 
καί μεγαλοπρεπούς.

Τό έργον τούτο αποτελεί ούτως ειπεϊν 
τό κορύφωμα τής δόξης τού Βελλίνη1 άλ
λά εύλόγως ηδύνατό τις νά περιμένη τότε 
παρά τής γλυκείας αύτης άηδόνος μέλη έτι 
θαυμαστότερα καί τεχνικώτερα, έάν μη βέ
λο; όξύ θανάτου έτίτρωσκε τό ώραίον αύ 
τό πλάσμα. Ό Ερρίκος “Αίνε (Heine) ποιη
τής ένδοξος, Γερμανός τήν καταγωγήν, άλλ 
εις τήν εύτραπελίαν καί τήν σαρκαστικήν 
δεινότητα άμιλλώμενος πρό; τόν Λουκια
νόν καί τόν Βολταίρον, διατριβών έν Πα 
ρισιοις έγνώρισε τόν Βελλίνην, ούτινος καλώς 
περιγράφει τήν μορφήν καί τόν αγαθόν καί 
εύγενή χαρακτήρα. Ό “Αίνε παριστά αύτόν

φοβούμενου τόν θάνατον ούτως, ώστε ουδέ 
λόγον περί θανάτου ήθελε ν’ άκούση* ώ- 
μοίαζε, λέγει, τά παιδία, τά όποια φοβούν
ται νά κοιμηθώσιν έν τω σκότεΓ διά τού
το, οσάκις άστειευόμενος έλεγε πρός τόν 
Βελλίνην, ότι ώς μεγαλοφυής προσήγγιζεν 
ήδη τήν κρίσιμου έποχήν, καθ’ ην έμελλε 
ν’ άποδειχθτ, ψευδής η αληθής ή πρόληψις, 
ότι οί μεγαλοφυείς συνήθως άποθνήσκουσι 
μεταξύ τού 30 καί 35 έτους τής ηλικίας, 
εκείνος αμέσως κατελαμβάνετο υπό τρόμου 
ακουσίου καί ώς παιδίον μετά φωνής πα
ρακλητικής έξώρκιζε τόν ποιητήν νά παύση. 
'Ο άτυχή; σχεδόν προησθάνετο ότι έν τη 
άκμή τής νεότητος, έν τη άκμή της δόξης 
του, εις ήν πιθανώς ηδύνατο νά προστεόή 
έτι μείζων λαμπηδών, έμελλε νά κλείση 
διά παντός τούς ώχρούς καί γαλανούς 
οφθαλμούς του. ’Εγκεφαλική νόσος σφοδρά 
άπεμύζησεν έντός ολίγου πάσας τάς σωμα- 
τικάς του δυνάμεις καί άπέθανεν τ, γλυ
κεία μούσα τής Σικελίας έν ΡαΙεβυχ τήν 
23 Σεπτεμβρίου 1835 .

Πάντες οί έπιφανεϊς μουσουργοί, ό 'Ροσ- 
σίνης, ό γηραιός Χερουβίνης, ό Ιΐάερ, ό Κα
ράφας, ό Άλεβής, ό Υλβέρ, ό Πανσερών κλπ. 
παρήσαν εις τήν λαμπράν κηδείαν, ή,ν συνώ- 
δευσεν άπειρον πλήθος περκρρονούν την βρο
χήν, ήτις ραγδαία κατέπιπτε. “Απασα ή 
Εύρώπη κατεπικράνθη, διότι καί πού δέν 
ήκούσθη ή γοητευτική εκείνου μουσική ; έν 
ιΊαρισίοις μάλιστα διεδόθη φήμη, ότι ό Βελ- 
λίνης έδηλητηριάσθη ίσως έκ φθόνου ύπό 
των συναδέλφων του1 άλλ’ έκ της αμέσως 
γενομένης νεκροψίας άπεδείχθη ότι ητο 
απλή φήμη άνευ ύποστάσεως. Ό ένδοξος 
νεκρός ένεταφιάσθη έν τώ κοιμητηρίω Ρέτβ- 
ΕβοθβΊεβ πλησίον τών έπιφανεστέρων προ- 
τεθνεώτων μουσουργών, έπί δέ τών λειψά
νων του ήγέρθη μνημείου λαμπρόν έκ μαρ
μάρου, όπερ δυστυχώς, ώς έκ τού άλογου 
φανατισμού τινων ποθούντων νά έχωσι τε
μαχίου μαρμάρου έκ τού ένδοξου έκείνου 
τάφου, εύρίσκεται ήδη έλεεινώς Ακρωτη
ριασμένου. Ό πατήρ καί ό πάππος τού 
Βελλίνη έπέζτ,σαν εις τόν θάνατόν του, τήν 
όέ μεγάλην λύπην των έμετρίασεν ολίγον η 
έγκαταλειφθεϊσα τού υιού περιουσία, ουγ- 
κειμένη έκ 40 χιλ. φράγκων.

Τοιούτός έστιν ό βίος άνδρός, όστις δέν 
είχε μέν τά άναγκαιούντα προσόντα, ώστε 
τά έργα του νά άποτελέσωσιν έποχάς έν τη 
ιστορία τής μουσική;, οία π. χ. ό Don Juan 
τού Μοζάρτ, ό Freischütz τού Βέμπερ, ό 
Γουλιέλμος Τέλλος καί ή Σεμίραμις τού 
'Ροσσίνη καί ό Tannhäuser τού Βάγνερ 
’Αλλ’ ύπήρξεν άναντιρρήτως εις τών μάλι
στα τιμησάντων την τέχνην δι' έργων, ά- 
τινα άποδεικνύουσι μέχρι τίνος δύναται ν’ 
άρθη ή μουσική έν τη έκφράσει τών μυχιαι- 
τέρων τή; καρδίας αισθημάτων, τών άλγη- 
δόνων τής Ψ̂ Χ,̂ ί, τ °ύ Έρωτος, της άπελ- 
πισίας, τή; μετάνοιας. Ούδείς μουσουργό; 
ήδυνή,θη μέχρι τούδε νά παραστήση τόν 
Έρωτα έν τη ιδανική αύτού τελειότητι, 
όποιον ό Βελλίνης περιέγραψεν έν τη Νόρ 
f ia .  Ό Βέρδης, ό μόνος ί’βως άξιος διάδο
χος τού 'Ροσσίνη Βελλίνη, καί Δονιζέτη, 
κεκττ,μένος πνεύμα ιδιόρρυθμον καί ικανά 
πλεονεκτήματα, παριστά τόν Έρωτα μεγα
λοπρεπή μέν καί ζωηρόν, άλλά πάντοτε ύ- 
λικώτερον καί διά τούτο ήκιστα ιδανικόν 
καί ύψηλόν. Καί αύτός ό 'Ροσσίνης, όστις 
έντός δεκαπέντε έτών ηύτύχησε διά τού 
έξόχου αύτού πνεύματος νά άνακαλύψη νέαν 
όδόν έν τη μελοδραματική τέχνη καί όστις 
παραγαγών τόν Γουλιέλμον Τέλλον καί 
φθάς εις τοιούτον ύψος, όποιον δέν ήδύνα- 
το έκ δευτέρου νά προσέγγιση, άπηρνήθη 
τό θέατρου ίδιωτεύων μέχρι σήμερον, ίκα- 
νώ; υπολείπεται τού Βελλίνη, όταν πράκη- 
ται νά συγκινήση τόν άκροατήν, έρμηνεύων 
τά πάθη είτε ευτυχούς, είτε άτυχούς έρω 
τος. Ευφυής τις Γάλλο; μάλιστα, προκει- 
μένης συγκρίσεως μεταξύ τού Ροσσίνη και 
Βελλίνη ώς πρός τήν έκφρασιν τού έρωτος, 
όρθώς εϊπεν, ότι ό μέν "Ροσσίνης προσποιεί
ται τόν έρωτόληπτον, ό δέ Βελλίνης αγα
πά (Rossini fait 1 amour, Bellini aime). 
Καί πραγματικώς ό Έρως έστίν η βάσις 
τής μεγαλοφυίας τού Βελλίνη, ό έρως, Sv 
αείποτε προσεπάθει νά είκονίζη, διότι αεί
ποτε τόν έκλειεν έν εαυτώ. Ή κατά τούτο 
υπεροχή τή; ρ ελαγχολική; καί ύψηλή; μου
σική; τού Βελλίνη άνέδειξεν αύτόν αίφνης 
μεταξύ τών πρώτων μουσουργών τή; επο
χή; του, χωρίς νά όποπέση σχμδόν εις τά; 
αναπόφευκτους άποτυχίας έν τή άρχή τού

σταδίου καί χωρίς ν’ άγωνισθή έπί μακοόν 
πρός άλλους τε καί ιδίως πρός τόν *Ροσ- 
σίνην, όστις ήδη πανταχού έθριάμβευεν. 'θ  
Βελλίνη; ουδόλως έπηρεασθη έκ τού κρό
του, 8ν έπέφερε τό όνομα τού 'Ροσσίνη, 
διότι μόνας τάς ίδικάς του έμπνεύσεις η- 
κουεν. ’Εάν δέ μείζονα μελέτην κατέβαλ
λε περί τήν συνοργάνωσιν, έάν έμάνθανε 
τήν τέχνην της άναπτύξεως τών καθαρών 
καί πάντοτε πρωτοτύπων μελωδιών του, 
όπως άποφόγη τήν μονοτονίαν καί προσα- 
ποκτήση τό δφος ποικιλίαν τερπνήν καί 
λάμψιν πολυτελή, οΐαν ό 'Ροσσίνης παρέχει 
έν ταίς μελωδίαις του, βεβαίως ό Σικελός 
μουσουργός υπερήφανος θά έφθανε πλησίον 
τού Μοζάρτ καί πολύ θά έσκυθρώπαζεν 
ό ‘Ροσσίνης, ό τοσούτον είσέτι άνευφημούμε- 
νος. Αλλ’ ό Βελλίνης ητο μάλλον ποιητής 
η μουσουργός καί εύλόγως έκλήθη παρά 
πολλών Πττράρχας τής ιιονσιχήΐ, ό δέ 
μέγιστος έπαινος αύτού, ώ; λέγει καί ό 
Arthur Pougin, είνε ότι μετά τριάκοντα 
έτη τά άσματά του συγκινούσιν έτι καί όεν 
δύναταί τις νά τά άκούση πάλιν χωρίς νά 
χύση δάκρυα.

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛ1ΑΗΣ.

Φ Ρ Ε Ι Δ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ
Κ Α Ι

B E P Ü E P E T T A .
Έκ τών τού Alfred de Musset.

(Συνέχεια1 ι3ε φ υλλ. Δ '.)

VIII .

Εις τί χρησιμεύει νά προσποιήταί τις 
τόν άδιάφορον, όταν άγ'απά ·, Διά νά πά- 
σχη σκληρώς τή,ν ήμέραν καθ η,ν ή α
λήθεια τόν κυριεύει ·, Ό Φρειδερίκος πολ- 
λάκις ώρκίσθη ότι δέν θά ζηλότυπη τήν
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Βερνερέτταν, τό έπανέλαβε τοσάκις ενώπιον 
τού φίλου του, καί 6 ίδιο; τό έπίστευσεν. 
’Απεσύρθη λοιπόν εις τό κατάλυμά του ύπο- 
ψιθυρίζων τετραχορίαν τινά.

'Εχει άλλον εραστήν, είπε καθ’ έαυτόν, 
τόσω καλλίτερα δΓ αύτήν’ ιδού ο,τι ηύχό- 
μην, τοΰ λοιπού θά ήμαι η,βυχος.

Αλλά μόλις άφιχθείς εις τό ενδιαίτημά 
του, ήσθάνθη θανάσιμόν τινα άδυναμίαν, έ- 
κάθισε στηρίξας τό μέτωπον εις τάς χεϊ 
ράς του, ί'να καταστείλη τήν ιδέαν του. Μετ’ 
ανωφελή όμως πάλην ή φύσις ύπερίσχυσεν, 
έσηκώθη τό πρόσωπον έχων καταβεβρεγμένον 
άπό δάκρυα καί έδοκίμασε παρηγοριάν τινά 
όμολογών εις έαυτόν ο,τι φσθάνετο.

Χαύνωσίς τις διεδέχθη την σφοδράν 
ταύτην κίνησιν" ή έρημία τώ έφάνη άφόρη 
τος καί επί πολλάς ημέρας διη,λθε τόν 
καιρόν του εις επισκέψεις καί άσκοπους 
εκδρομάς, ότέ μέν δοκιμάζων νά έπανεύρνι 
τήν άμεριμνησίαν, τ,ν ύπεκρίνετο, ότέ δ ’ 
εγκατελειπόμενος εις τυφλήν όργήν, εις σχέ- 
διον έκδικήσεως, ή άη,δία τής ζωής τόν 
εκυρίευεν- ένεθυμείτο τήν όλεθρίαν περίστα- 
σιν, ήτις συνώδευσε τήν γένεσιν τοΰ έρω
τός του' τό όλέθριον τούτο παράδειγμα ε· 
κειτο πρό των οφθαλμών του.

—  ’Αρχίζω νά τό έννοώ, .έλεγε τω 
Γεράρδω" δέν έκπλήττομαι ότι επιθυμεί τις 
τόν θάνατον εις παρόμοιας περιστάσεις, δέν 
φονεύεται τις διά μίαν γυναίκα, άλλά διότι 
είναι άνωφελές καί άδύνατον νά ζήση 
τοιουτοτρόπως ύποφέρων, οίαόήποτε καί άν 
ήναι ή αφορμή®.

Ό Γεράρδος έγνώριζε κατά βάθος τόν 
φίλον του, ίν’ άμφιβάλλ-ρ περί τής άπελπι- 
σίας του, καί πολύ τόν ήγάπα, ϊνα τόν έγ- 
καταλείψ-ρ. Εύρε τό μέσον, δι’ ισχυρών 
προστασιών, άς ουδέποτε εις έαυτόν μετε- 
χειρίσθη, νά προσκολλήστρ τόν Φρειδερίκον 
εις πρεσβείαν τινα. Παρουσιάσθη πρωίαν 
τινά εϊς αυτόν μέ διαταγήν τού υπουργείου 
τών Εξωτερικών ΐν’ άναχωρήσνι.

— Τά ταξείδια, τώ είπεν, είναι τό καλλί- 
τερον, τό μοναδικόν φάρμακον κατά τής 
πικρίας· διά ν’ άποφασίσης ν’ άφίσ-ρς τούς 
ΙΙαρισίους, έζήτησα θέσιν τινά καί χά
ρις τώ Θεώ επέτυχα. Έάν έχφς θάρρος, θ’

άναχωρήσρς άμέσως διά Βέρνην, όπου το 
ύπουργείον σ’ άποστέλλει.

’Ο Φρειδερίκος δέν έδίστασε ποσώς. Ευ
χαρίστησε τόν φίλον του καί άπησχολήθη 
άμέσως εις τήν διευθέτησιν τών υποθέσεων 
του. Έγραψεν εις τόν πατέρα του διά νά 
τώ άναγγείλνι τά νέα του σχέδια καί τω 
έζήτησε τήν συγκατάθεσίν του εις ταύτα' 
ή άπάντησις ύπήρξεν ευνοϊκή' έντός δέκα 
πέντε ημερών τά χρέη του έπληρώθησαν" 
ούδέν δ’ έκώλυε πλέον τήν άναχώρησιν τού 
Φρειδερίκου, διό καί διευθύνθη νά λάβη τό 
διαβατήριόν του.

'Η Δεσποινίς Δαρσύ τώ έκαμνε άπειρους 
ερωτήσεις, άλλ οΰτος δέν ήθελε πλέον ν’ ά- 
ποκριθήι. 'Επειδή ένόσω μέν ουδόλως διέκρινε 
τά έν τω βάθει τής καρδίας του, ήτο πρόθυ
μος έξ άδυναμίας νά ευχάριστή, τή,ν περιέρ
γειαν τής νέας αύτού έμπεπιστευμένης. 
Αλλά οτε, τού πάθους του όντος ήδη άληθε- 

στάτου,δέν συγκατετιθετο νά παίξημετ’αύ- 
τοΰ, διότι εγνω τόν έκ τής θεσεώς του 
κίνδυνον, ένόησε πόσον τό συμφέρον, όπερ 
δι’ αύτό έλάμβανεν ή Δεσποινίς Δαρσύ ήτο 
μάταιον. Έπραξε λοιτόν ό,τι πράττωσιν 
όλοι οί άνθρωποι εϊς παρόμοιας περιστάσεις" 
διά νά βοηθήση δέ έαυτόν πρός ϊασίν του, 
ίσχυρίσθη ότι ήτο τεθεραπευμένος, ότι ε
ρωμένη τις ήδυνήθη νά τόν διασκεδάση, 
άλλ’ ότι ητο εις ηλικίαν πλέον νά σκέπτη- 
ται περί σπουδαιοτέρων πραγμάτων. 'Π Δε
σποινίς Δαρσύ, ώς δΰναταί τις νά πιστεύ/ι, 
δέν ένέκρινε τοιαύτα αισθήματα' σπου- 
δαϊον εις τούτον τόν κόσμον μόνον τόν έ
ρωτα έβλεπε, τά λοιπά τ-ρ έφαίνοντο κα- 
ταφρονητέα. Τοιούτοι ήσαν τουλάχιστον οί 
λόγοι της· Ό Φρειδερίκος τήν άφηνε· νά ό- 
μϊλΫ), καί συνεφώνησεν έξ αβροφροσύνης μετ’ 
αυτής, ότι δέν ήθελε ποτέ αγαπήσει, ένω 
ή καρδία του τώ ελεγεν όλως τό εναντίον 
καί, δεικνύων έαυτόν ώς άστατον, ήθέλησε 
νά μή ψευσθρ·

Οσω δέ όλιγώτερον ή5®*''»"0 θοίρρος, 
τοοούτω μάλλον έσπευδε ν’ άναχωρήση' δέν 
ήδύνατο έν τούτοις νά ύπερασπισθρ έαυτόν 
έκ τίνος ιδέας κατεχούσης αύτόν. Ποιος ήτο 
ό νέος εραστής τής Βερνερέττας; Τί έκαμνεν 
αΰτη ; "Επρεπε νά δοκιμάσρ νά έπανίδφ 
αύτή,ν έτι άπαξ ς Ό Γεράρδος δέν ήτο τής .
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γνώμης ταύτης όμως, διότι είχεν ώς αξίωμα 
τό νά μή άφίννι τις πράγμά τ ι ημιτελές" 
άφ’ ής δέ στιγμής δ Φρειδερίκος άπεφάσισε 
ν’ άπομακρυνθή, τόν συνεβούλευε νά λησμο- 
νή,ση, τά πάντα. (ιΤί θέλεις νά μάθγις ; τω 
έλεγεν’ ή ή Βεονερέττα δέν θά σέ είπν) ού
δέν, ή θά παραποιήσ-ρ τήν άλήθειαν* αφού 
είναι άποδεδειγμένον ότι άλλος έρως κατέ 
χει αύτή,ν, πρός τ ί νά όμ.ολογήσηις τόν ίδι- 
κόν σου ; Ούδέποτε γυνή είναι ειλικρινής 
επί τού άντικειμένου τούτου μετ’ αρχαίου 
έραστού, μάλιστα όταν πάσα συνδιαλλαγή 
ή,ναι άδύνατος. Τί ελπίζεις άλλως τε ; Δέν 
σέ αγαπά πλέον».

'Ο Γεράρδος έπί τούτου έξεφράζετο ούτω 
σκληρώς, διά νά δώσηι όλίγην ίσχύν εις τόν 
φίλον του. Εις τούς άγαπήσαντας έναπόκει 
ται νά κρίνωσι περί τού οποίου ήδύναντο 
νά παράξωσιν οί λόγοι ούτοι αποτελέσματος, 
άλλά πολλοί ήγάπησαν χωρίς νά μάθουν 
τό τοιούτον" οί δεσμοί τού κόσμου τούτου, 
οί μάλλον ισχυρότεροι, λύονται ώς έπί τό 
πολύ διά τού χρόνου. Τινές μόνον θραύον- 
ταΓ όσων ή άπουσία, ή στενοχώρια, ό κό 
ρος έχαλάρωσαν βαθμηδόν τούς έρωτας, δέν 
δύνανται νά φαντασθοΰν ό,ττ ήθελον δοκι
μάσει, άν αίφνιδίως προσεβάλοντο οί έ
ρωτές των. Ή ψυχροτέρα καρδία καθαιμα- 
τούται καί ανοίγεται εις τό κτύπημα τού
το" ό εϊς τούτο άναισθητών δέν είναι πλέον 
άνθρωπος" έξ όλων τών πληγών, άς ό θά
νατος μάς προξενεί ένταύθα ποίν ή μάς 
καταβάλλει, αΰτη είναι ή βαθυτέοα. Πρέπει 
νά έχωμεν παρατηρήσει μέ πλήρεις δα
κρύων οφθαλμούς τό μειδείαμα έρωμένης, 
ίνα έννοή,σωμεν τάς λέςεις αύτάς —  αδτ·ρ 
δέν σ’ άγαπά πλέον. —  Πρέπει έπί πολύ 
νά έδακρύσαμεν διά νά ένθυμώμεθα τού
το" είναι θλιβερά πείρα" έάν ήθελον άπο- 
πειεαθή νά δώσωίδέαν τινά τούτων εϊς τούς 
αγνοούντας, θά τοίς έλεγον ότι αγνοώ, ό
ποιον τών δύω είναι σκληρότερου, ένεκα 
άστασίας, ή ένεκα θανάτου ν’ άπολέσφ τις 
αίφνης τή,ν γυναίκα η,ν αγαπά.

Ό Φρειδερίκος ούδέν ήδύνατο ν’ άπο- 
κριθφ εις τάς αύστηράς συμβουλάς τού Γε- 
ράρδου, άλλ’ ένστικτόν τ ι, τού ορθού λόγου 
ισχυρότερου, έπάλαιεν ένδομύχως έναντίον 
τών συμβουλών τούτων" ώμίληβεν όθεν κατ’

άλλον τρόπον, ίνα φθάση είς τόν σκοπόν 
του. Χωρίς νά έννοήσνι τί ήάελεν, ούδέ τί 
έκ τούτου ήδύνατο νά προκύψ-ρ, έζήτησε 
μέσον, νά λάβ-ρ όπως δήποτε ειδήσεις έκ 
τής φίλης της. Έφερε δακτυλίδιον αρκετά 
ώραίον, όπερ ή Βερνερέττα πολλάκις μέ έ- 
πιθυμ,ίας όμμα παρετήρησε" καί μολονότι 
πολύ τήν αγάπα, ούδέποτε όμως άπεφά- 
σισε νά τρ διοσρ τό κειμήλιου τούτο, ό
περ παρά τού πατρός του είχε λάβει" τά 
ενεχείρισεν είς τόν Γεράρδον, λέγων ότι α
νήκε τρ Βερνερέττα, καί τόν παρεκάλεσε 
νά τό έγχειρίσρ είς τή,ν ιδίαν, καθόσον έλε
γε, τό είχε λησμονήσει είς τήν οικίαν του" 
ό Γεράρδος άνέλαβε τήν άποστολή,ν ταύτην, 
άλλ1 ουδόλως έσπευδεν είς τήν έκτέλεσίν 
της" πλήν, τού Φρειδερίκου έπιμένοντος, 
ένέδωκε τέλος.

Πρωίαν τινά έξήλθον όμού οί δύω φίλοι, 
καί ενώ ό Γεράρδος έπορεύετο παρά τρ 
Βερνερέττα, ό Φρειδερίκος άνεμενεν αύτόν 
είς Κεραμεικόν" άνεμίχθη μετά δυσαρέσκειας 
είς τό πλήθος τών περιδιαβαζόντων, διότι 
μετά λύπης άπεχωρίζετο οικογενειακού λει
ψάνου τοσούτον τιμαλφούς. Καί τί καλόν 
άνέμενεν έκ τούτου ·, τ ί ήθελε μάθει πρός 
παρηγοριάν του ; Ό Γεράρδος έπορεύετο νά 
ί'δνι τήν Βερνερέτταν, καί άν λόγος τις, 
δάκρυά τινα τή έξέφευγον, δέν ήθελε νο
μίσει συμφέρον νά μή εϊπη τι περί τούτου ; 
ό Φρειδερίκος παρετήρει τάς κιγκλίδας τού 
κήπου, άναμένων άπό στιγμής είς στιγμ.ήν 
νά ίδγ έπανερχόμενον τόν φίλον του μέ ή
θος άδιάφορον’ τ ί σημαίνει ; θά έβλεπε 
τήν Βερνερέτταν, ήτον άδύνατον νά μ.ή,ν 
είχέ τι νά είπνι’ τίς οίδεν τί ή τύχη δύ- 
ναται νά πράξρ ; ίσως ήθελε μάθει πολλά 
έκ τής έπισκέψεως ταύτης, όσω δέ πλεϊον 
έβράδυνε νά φανρ ό Γεράρδος, τοσούτω πε
ρισσότερον ό Φρειδερίκος ήλπιζεν.

’Εν τούτοις ό ουρανός ήτο καθαρός, τά 
δένδρα ήρχιζαν νά πρασινίζουν. 'Υπάρχει 
δένδοον τι είς τό Κεραμεικόν ονομαζόμενου 
— Τό δένδρον τής 20 Μαρτίου.—  Είναι 
κασταναία τις, ήτις, λέγουν, ήνθει τήν η
μέραν τής γεννήσεως τού Βασιλέως τής 'Ρώ
μης, καί ήτις όλα τά έτη άνθεί κατά τή,ν 
αύτήν εποχήν" ό Φρειδερίκος πολλάκις ύπ 
«ύτό τό δένδρον έκαθέσθη, καί κατά συνή-



θειαν, όνειροπολών έπέστρεψεν έκεϊ. Ή κα- 
σταναία ήτο πιστή εις το ποιητικόντης έ- 
πώνυμον, οί κλάδot τνις διέχεον τάς πρώ
τα ; τού έτους ευωδίας’ γυναίκες, παιδία 
και νέοι περιεφέροντο καί ή φαιόρότης του έα- 
οος ένετυπούτο εις όλων τά πρόσωπα' ό Φρει
δερίκος έσκέπτετο περί τού μέλλοντος, περί 
του ταξειδείου του, περί του τόπου, 6ν ή- 
θελεν ίδεί, άνγσυ'/Îa τ ι; όμως μεμιγμένη μετ’ 
έλπίδος άκουσίως τον έτάραττε, τά περι- 
κυκλοΰντα αυτόν έφαίνοντο οτι τόν έκά- 
λουν εις νέαν ύπαρξιν’ έσκέφθη περί του 
πατρός του, οϋτινος η τον ή υπερηφάνεια 
καί τό στήριγμα, καί παρά του όποιου δεν 
είχε δεχθή, άφ’ ής έν τω κόσμω είσήλθεν, 
ή ένδείγματα φιλοστοργίας’ βαθμηδόν ΐδέ- 
αι γλυκΰτεραι, άγιώτεραι κατέλαβον τό 
πνεύμά του’ τό ενώπιον του διασταυ
ρούμενον πλήθος τόν έκαμε να σκεφθή την 
αλήθειαν καί την άστασίαν των πραγμά
των. Όντως δεν είναι παράδοξον θέαμα τό 
πλήθος, όταν σκέπτηταί τις, ότι έκαστον 
ον έχει την είμ-αρμένην του ; Υπάρχει τιδυ- 
νάμενον νά δώσ'ρ ήμίν καλλιτέραν ιδέαν 
τής άξίας μας, καί του τ ί έσμέν απέναντι 
τής προνοίας ; Πρέπει νά ζώμεν, έσκέφθη 
ό Φρειδερίκος, πρέπει νά ύποταττώμεθα εις 
τόν ΰπέρτατον οδηγόν, πρέπει μάλιστα νά 
προχωρώμεν, όταν ύποφέρωμεν, διότι ού· 
δεις γινώσκει που πορεύεται. Είμαι ελεύ
θερος καί πολύ νέος άκόμη, πρέπει ν’ άνα- 
λάβω θάρρος καί νά υποφέρω άγογγύστως.

Ένώ ήτο βυθισμένος εις τάς σκέψεις 
ταύτας, έφάνη ό Γεράρδος καί εδραμε πρός 
αυτόν" ήτον ωχρός καί πολυ συγκεκινημένος.

— Φίλε μου, τώ λέγει, πρέπει νά ύπά- 
γωμεν έκεί ταχέως’ μή χάνωμεν καιρόν.

—  Πού ;
—  Εις τόν οίκόν της. Σ' έσυμβούλευσα 

ό,τι δίκαιον ένόμισα, άλλ’ ύπάρχουσι πε
ριπτώσεις, καθ α; οί υπολογισμοί εύρίσκονται 
εσφαλμένοι καί ή σκέψις θεωρείται άννοια.

—  Τί λοιπόν συμβαίνει ; άνέκραξεν ό 
Φρειδερίκος.

—  Θά τό μάθιρς αμέσως, έλθέ, ας σπεύ- 
σωμεν.

Έφθασαν όμοΰ εις τόν οίκον τής Βερνε- 
ρέττας.

—  Άνάβα μόνος, τώ λέγει ό Γεράρδος,.
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επανέρχομαι-μ.ετά μίαν στιγμήν —  καί ά- 
πεμακρύνθη.

Ό Φρειδερίκο; είσήλθεν’ ή κλείς ητο επί 
τής θύρας, ήτις ήτο κλειστή.

~  Βερνερέττα, λέγει, πού είσαι;
Οϋδεμία άπάντησις.
Έπροχώρησεν εις τό σκότος, καί τή βο

ήθειας πυράς ήμισβέστου διέκρινε την φίλην 
του, καθημένην κατά γης πλησίον τής έςίας.

—  Τί έχει; ; ήρώτησε. Τί συνέβη ;
'Η αυτή σιγή.
Τήν έπλησίασε καί έλαβε τήν χείρά της.
—  Εγέρθητι, τί) λέγει’ τί κάμνεις έδώ ; 
Άλλα μόλις έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας

καί όπισθοχώρησεν έκ τού τρόμου. —  Ή 
χειρ, ήν έκράτει, ήτο παγωμένη, καί σώμα 
άψυχον έκυλίσθη εί; τά ; πόδας του.

Κ,αταπεπληγμένος προσεκάλεσε βρηθειαν. 
'Ο Γεράρδος εΐσήοχετο ακολουθούμενος ύφ’ 
ένός ιατρού’ ήνοιξαν τό παράθυρου καί με
τέφεραν τήν Βερνερέτταν εις τήν κλίνην της, 
6 ιατρός τήν έξήτασεν, έκίνησε τήν κεφα
λήν καί έδωκε διαταγά;’ τά συμπτώματα 
ούδόλως ήσαν αμφίβολα* ή δυστυχής κόρη 
έδηλητηριάσθη’ άλλά διά τίνος δηλητη
ρίου ; 6 ιατρός τό ήγνόει καί ματαίως έζή- 
τει νά τό μαντεύστ). Ήρχισε νά άφαιμάσστρ 
τήν άσθενή. Ό Φρειδερίκος τήν όπεστήριζεν 
εις τούς βραχίονάς του, ή δέ άνοίξασα τούς 
οφθαλμού; καί άναγνωρίσασα αύτόν, ήσπά- 
σθη καί έπανέπεσεν εις τήν ληθαργίαν της. 
Τήν έσπέραν τή έδωκαν καφφέ’ έπανήλθεν 
εις έαυτήν ώσεί έγειρομένη έκ βαθέως ο
νείρου, τήν ήρώτησαν τότε όποιον δηλη- 
τήριον μετεχειρίσθη’ κατ’ άρχάς ήρνήθη νά 
τ ’ όμολογήστι, άλλά βιασθεϊσα Οπό τού 
ιατρού, τό ώμολόγησεν. Χαλκούν κηροπή
γιου, τεθειμένου έπί τής έστίας, έφερε ση
μεία πολλών ρην.σμάτων, κατέφυγεν εις 
τά φρικτόν τούτο μέσον, ϊνα αύξήσγ, το άπο- 
τέλεσμα ασθενούς δόσεως οπίου, άρνη- 
θέντος τού * φαρμακοποιού, πρός 8ν ειχεν 
άποτανθή, νά δώση περισσότερον.

('Επεται τό τέλος).
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Οί ’Αβυσσινοί σέβονται πολύ τήν Παρ
θένον Μαρίαν, ήτις κατά τάς ιδέας των 
έπλασε τόν κόσμον, τόν άγιον Γεώργιον καί 
τόν Αρχάγγελον Μιχαήλ, περί ού δοξά- 
ζουσιν ότι έκάστοτε παρακαλεί τόν Θεόν 
καί ολιγοστεύει τάς ποινάς των έν τώ "Αδη, 
τιμωρουμένων. Εις τών μάλλον τιμωμένων 
ύπό τών Άβυσσινών αγίων, ό καί πάτρων 
τής χώρας θεωρούμενος, είναι ό κατ’ έγχώ- 
ριον όνομα καλούμενος Τέκλα Χαϊμ,ανότ. 
Ούτος, λέγουσιν αί εγχώριοι παραδόσεις, 
περιεπάτει επί τής θαλάσση; καί διέτρεχε 
τήν ξηράν έφιππος έπί δράκοντος’ υπέταξε 
δέ καί τόν διάβολον καί τόν ήνάγκασε νά 
γίνγι ερημίτης' πλήν ό διάβολο; βαουνθείς 
μετά 4 0 ημέρας τήν έρημιτικήν ζωήν έπέ- 
στρεψεν εις τήν πρώτην του τέχνην.

Αί έκκλησίαι τών Άβυσσινών έχουσι 
σχήμα στρογγυλόν καί διαιρούνται εις τρία 
μέρη, τών όποιων τό μεϊζον περιέχει τόν 
βωμόν καί τά "Άγια των Αγίων καί κα
λείται κατ εγχώριον γλώσσαν Ταμ:γ ο γ . 

Χονδροειδείς δέ άγιογραφίαι καί ζωγραφίαι 
καλύπτουσι τούς τοίχους, παριστάνουσαι 
σκηνάς τής παλαιάς καί νέας Διαθήκης’ 
αύται ού μόνον στερούνται τών κανόνων 
τής σκηνογραφίας, άλλά καί έχουσι χον 
δροτάτους αναχρονισμούς’ ούτως έπί πα- 
ραδείγματι εις τόν έν Άτεγράθ ναόν, έν 
τινι είκόνι παριστώση τήν διάβασιν τής 
Ερυθρά; Θαλάσσης ύπό τών ’Ιουδαίων, όί 

Αιγύπτιοι οί παρακολουθούντες αύτού; εί- 
κονίζονται ώπλισμένοι μέ τουφέκια. Ό δέ 
“Αγος Γεώργιος είκονίζεται έφ’ ίππου φέ- 
ροντος φάλαρα Αβυσσινικά καί φορεί τήν 
συνήθη τών εγχωρίων στολήν.

Ή Θεία λειτουργία τελείται κατά τού; 
τύπους καί κανόνας τού μεγάλου Βασιλείου 
εις γλώσσαν ’Αβυσσινικήν’ τινά όμως τών 
ασμάτων, ή είσοδος τών Άχράντων Μυ
στηρίων, ή έν άρχή προσφώνησις τού Ευαγ
γελίου. Έκ τον κατά . . . Ά γιον Εύαγ· 
γεΛίου τό άνάγνωσμα λέγονται Έλληνι-

στί. ‘Ελληνιστί δέ άναγινώσκονται καί τά  
Ευαγγέλια τής Μεγάλης Πέμπτης. Ή με- 
τάληψις παρά τοίς Άβυσσινοϊς γίγνεται ώς 
καί παρά τοίς Όρθοδόξοις δι’ οίνου καί άρ
του, 8ν ομω; ουδέποτε ζυμόνουσι γυναίκες. 
Τό βάπτισμα δέ τελείται ώς καί παρ’ ήμίν, 
έκτος μόνον ότι οί βαπτιζόμενοι είναι ήδη 
άνδρες.

Παρακολ,ουθούντες οί Αβυσσινοί τά ρητά 
τών ψαλμών τού Δαυίδ: Πάντα τά έθνη 
κροτήσατε χεΐρας, άΛα.Ιά£ατε τω Θεώ 
έν φωνή άγαΛΛιάσεωο (α) χαΐ Λ.Ια.Ιά- 
ζατε τώ Θεώ, .έάβτττ ψα.Ιμόν και ύότε 
τνμπανον (β) τελούσι τάς λειτουργίας αυ
τών ού μόνον κροτούντες τάς χεϊρας, άλλά 
καί σείοντες κωδωνίσκους καί κτυπώντες 
τύμπανα κατ’ άρχάς μέν ολίγον καί ήσύ- 
χως, βαθμηδόν δέ έπαυξάνουσιν, έωσού 
καταντώσιν εις κρότον καί πάταγον μέγαν.

Οί ιερείς τών Αβυσσινών νυμφεύονται ό
πως καί οί τής Ανατολικής ’Εκκλησίας’ 
άνώτατον δ’ αρχηγόν αύτών θεωρούσιν όνό- 
ματι μ.έν τόν βασιλέα, πράγματι δέ άνώ- 
τατόν τινα αρχιερέα δν καλούσιν Άμποννα  
ήτοι πατέρα ημών.

Ή Άβυσσινική έκκλησία θεωρεί ότι ό 
γάμος είναι άπλούν μεταξύ τού άνδρός 
καί τής γυναικός συμβόλαιον καί διά 
τούτο δέν απαιτείται ή ευλογία τής εκκλη
σίας είμή κατά τύπον, δύναται δέ νά δια- 
λυθή ώς παν συμβόλαιον τή αμοιβαία συγ- 
καταθέσει τών συμβαλλόμενων. Ή πολυ
γαμία όμως απαγορεύεται αυστηρότατα 
καί έπιτρέπεται εις μόνον τόν βασιλέα, όσ- 
τις δύναται νά έχ-/) όπόσας γυναίκας θέ
λει. 'Ανδρες δέ ή γυναίκες οιτινες τρις έ- 
χήρευσαν δέν δύνανται νά εΐσέλθωσιν εις 
ναόν, έκτος έάν ένδυθώσι τό μοναχικόν 
σχήμα.

Δοξάζει δέ προσέτι ή έκκλησία τών Ά -  
βυσσινών, ότι δ άνθρωπος δέν ύπόκειται 
κατά τήν μέλλουσαν ζωήν εις ούδεμίαν τ ι
μωρίαν διά τά αμαρτήματα, άτινα έπραξε 
πρό τού 24 έτους τής ηλικίας, διότι ή 
σκέψις αύτού δέν ήν είσέτι ώριμος.

Τοιαύτη έν γένει ή Άβυσσινική έκκλη-
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(α) Ψαλμός ΜΣΤ’. 2. 
(β) Ψαλμός Π '. 2.
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σία. Ή Πκππική εκκλησία πολλάκις προσε- 
πάθησεν όπως καθυποτάξη αύτήν εις τό 
κράτος της" καί τό 1543 μάλιστα, δταν οί 
Πορτογάλλοι βοηθήσαντες τους Άβυοσινούς 
έλαβον κατοχήν τής χώρας των, καθιέρω
σαν αυτόθι μητροπολίτην τον ’Ιησουίτην 
Μενδέζον" πλήν μόλις ούτος ήρξατο νά 
άναμιγνύηται εις τά τής θρησκείας θέλων 
νά καινοτομήση, και άπεδιώχθη κακήν κα
κώς έκ τής χώρας. Έκτοτε άσπονδον οί 
Αβυσσινοί τρέφουσι μίσος κατά παντός κα
θολικού ίερέως η ιεραποστόλου.

Φυσιχός και ήθιχόζ χαραχτηρ τών κα
τοίκων.-— ’ Ενδυμασία.—  Οίχιαι.— Γά- 
μοι.— Συμπόσια.—  Κώδης.

Οί ’Αβυσσινοί κατά τάς περιγραφάς των 
περιηγητών είναι έν γένει ωραίος λαός. Τό 
χρώμα αύτών παραλλάσσει κατά τάς φυλάς 
καί τάς επαρχίας. Ουτω λ. χ. τών κατοί
κων τών Νοτίων επαρχιών ’Αμχάρας καί 
Σχυόας τό χρώμα είναι μέλαν, τών κατοί
κων ομως τών Βορείων επαρχιών, ώς τής Τι- 
γραίας, είναι παρεμφερές τώ του χαλκού η 
μάλλον τώ άναμεμιγμένω γάλακτι καφφέ. 
Αί γραμμαί τού προσώπου αύτών είναι κα
νονικοί, τά μέτωπον καλώς ¿σχηματισμέ
νου, οί οφθαλμοί μεγάλοι, μελανοί καί ζωη - 
ρότατοι, ή ρίς εύσχήμως προέχουσα, τά  
χείλη σχετικώς παχέα, αί τρίχες τής κό
μης συνήθως βρα- 
χείαι καί ουλαι, ή 
δέ τού προσώπου 
γωνία όξεια. Ή φυ
σιογνωμία ένγέ- 
νει είναι γλυκεία, 
ένέχουσά τηια έκ- 
φρασιν μελαγχο
λίας, ήτις δίδει εις 
αύτήν πλείονα ευ
γένειαν καί μεγα
λοπρέπειαν. "Οσω 
ομως φυσικώς οί 
Αβυσσινοί είναι ω

ραίοι, τόσω ηθικώς 
είναι άθλιοι καί ε
λεεινοί. «’Αρκετόν

καιρόν, λέγει ό Δόκτωρ Blanc, έζησα έν 
μέσω αύτών, άλλ’ ουδέποτε ήδυνήθην νά 
εύρω παρ’ αύτοϊς άγαθόν τινα χαρακτήοα. 
Έν γένει είναι δειλοί καί προδόται, ψεύ- 
σται καί πανούργοι, αμαθείς καί φιλήδονοι, 
κλίνοντες πρός τήν κλοπήν καί την σκλη
ρότητα, χαμερπείς συγχρόνως καί ϋπέρή- 
φανοι, πρός ό'έ λαίμαργοι καί μέθυσοι καί 
έκδοτοι λίαν εις τά όργια.» Ή - τοιαύτη 
περιγραφή τού Δόκτορος Blanc είναι βε
βαίως υπερβολική, προερχομένη έκ τών πα
θημάτων άτινα καθό αιχμάλωτος έπαθε 
|παρά τών A βύσσινών- 'Αν όμως ήναι έν 
μέρει καί αληθής ό τοιοϋτος χαρακτήρ τών 
Αβυσσινών, δύναται νά δικαιολογηθή αν 
άναμνησθώμεν, οτι έκπαλαι ή ’Αβυσσινία 
διάκειται εις αναρχίαν καί συνεχείς ύφί- 
σταται εμφυλίους πολέμους, οίτινες ταπει- 
νούσι καί έξευτελίζουσι τό φρόνημα. Τό βέ
βαιον είναι ÔTt οί Αβυσσινοί είναι λαός ά
πληστος. Ό Κύριος Parkvns. 'Αγγλος πε
ριηγητής, διηγείται ότι άμα οί ’Αβυσσινοί 
ίδωσι ξένον τινά τείνουσι πρός αύτόν τήν 
χείρα όπως τοϊς δωρήση τι. 'Ιεραπόστολός 
τις Άγγλος παρατηρήσας τούτο έδώρησεν 
εις εντόπιον ίεοέα ώραίαν χρυσόδετου έκδο- 
σιν τής Άγιας Γραφής. Λάβε, είπε πρός 
τόν ιερέα, τήν Γραφήν ταύτην" άξίξει έ; 
σελίνια. —  *Ε! άπεκρίθη ό ίερεύς, δός μοι

Τν ■tôt Άδυσσινων.
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μάλλον έν σελίνιον, καί κράτησον τήν Γρα
φήν σου.

Ή ενδυμασία δέ τών Αβυσσινών είναι 
έν γένει άπλή. Οί άνδρες φορούσι βραχείας 
περεσκελίδας κατερχομένας μόλις μέχρι τού 
γόνατος, υποκάμισου ζωννύμενον έν τώ μέ
σω διά ζωστήρος καί μακρόν λευκόν επα
νωφοριού όμοιάζον περίπου μέ τήν Ελληνι
κήν χλαμύδα ή τήν 'Ρωμαϊκήν toga. Οί 
πόδες αύτών είναι γυμνοί, ή δέ κεφαλή 
ασκεπής πλήν τών πρεσβευόντων τόν Μωα
μεθανισμόν, οιτινες φορούσιν έπί κεφαλής 
τήν κίδαριν. Ή δέ τών γυναικών ενδυμα
σία είναι διάφορος, σύμφωνος δέ μέ τήν κοι
νωνικήν αύτών κατάστασιν. Ούτως αί μέν 
νεάνιδες φορούσιν πλατύ διάζωμα κατερ- 
χόμενον μέχρι τού γόνατος καί περιώμιον 
ρςπτόμενον έπί τού αριστερού μόνον ώμου, 
μένοντος ούτω γυμνού τού δεξιού. Αί ύπαν- 
δροι δέ γυναίκες φορούσι μακράν καί εύ· 
ρείαν έσθήτα έν εΐδει σάκκου, καί έπανω- 
ψόριον καλούμενου Τάουμπ ομοιον καθ όλα 
μέ τό τών άνδρών. Περιποιούνται δέ με- 
γάλως τήν κόμην περιπλέκουσαι αύτήν κα
τά διαφόρους τρόπους" αντί δέ κομμωτι
κού μεταχειρίζονται τό βούτυρον, ούτινος 
κάμνουσι μεγίστην κατάχρησιν" ούτως ώστε 
δταν ίστανται εις τόν ήλιον έπί πολύ, 
τούτο άναλύον κατέρχεται άπά τής κεφα
λής, καί διήκει διά τού τραχήλου έπί τούς 
ώμους. Είναι δ ’ έν γένει αί Άβυσσιναί γυ
ναίκες έμμανεϊς διά τά κοσμήματα" αί 
χεϊρες, οί βραχίονες, ή κόμη, τά ώτα, οί 
πόδες είναι πλήρεις ένωτίων, ψελλίων, 
δακτυλίων, περιάπτων, κωδωνίσκων καί 
παντοίων κοσμημάτων. Αί πλεϊσται 8 
αύτών ζωγραφίζουσιν έπί τού σώματος 
διά βαφών πλείστα όσα φαντασιουργή- 
ματα

άνακτόρων, σύγκειται άπό τινας έκατοστυίας 
τοιούτων καλυβών, καί παρουσιάζει ώς πρός 
πρωτεύουσαν άθλιεστάτην θέαν.

Οί Αβυσσινοί νυμφεύονται νεώτατοι έτι 
τήν ηλικίαν" δεκατετραέτεις νέοι καί δωδε- 
καέτεις νεανιδες είναι ώραϊαι γάμου.—  ΐδού 
δέ πώς συνήθως τελούνται οί γάμοι. Ό νέος 
πάντοτε ζητεί ώς νύμφην νεάνιδα, ήτις νά 
έχη διπλάσιου αριθμόν βοών τών ίδικών 
του. ’Αφού εΰοη τοιαύτην απευθύνεται πρός 
τόν πατέρα μεθ' ού συμβιβάζεται" μετά 
ταύτα δέ καθ’ όρισθεϊσαν ήμέραν πορεύεται 
παρά τώ πατρί τής μνηστής του, ένθα τε
λούνται οί γάμοι ύπό τόν ήχον τού αύλού 
καί τού τυμπάνου. Τέσσαρες νέοι φίλοι τού 
γαμβρού διέρχονται τήν νύκτα εις τό δω- 
μάτιον τών νεονύμφων, προσφέροντες αύτοίς 
τάς αναγκαίας υπηρεσίας.

Οί Αβυσσινοί άρέσκονται πολύ νά τρώ- 
γωσι τό κρέας τού βοός ώμόν καί άσπαίοον 
ετι έκ τού αίματος" τούτο δέ είναι τό εθνι
κόν φαγητόν αύτών, ό’πως παρ’ ήμίν τό ψη
τόν άρνίον, παρά τοίς Τούρκοις τό πι.Ιά- 
(ριον καί παρά τοίς Άγγλοις τό βιγστέκ. 
Αξιοσημείωτα δέ είναι τά συμπόσια τών 
Αβυσσινών. Οί δαιτυμόνες κάθηνται περί 
τράπεζαν όλίγω ύψηλοτέραν τού έδάφους. 
Πρά έκάστου αύτών κεϊται σωρός \ 0 — 1 2 
γαΛεττών έξ άρτου. Καί αί μέν τών δια- 
κεκριμμένων ξένων γαΛόζται είναι κατε- 
σκευασμέναι άπό τ/φσ, αί δέ τών λοιπών άπό 
ταγχουσά. Αί γαΛέτται αύται χρησιμεύ- 
ουσι καί ώς χειρόμακτρα, διότι δι' αύτών 
άπομάσσουσι τούς δακτύλους.— Μόλις οί 
προσκεκλημένοι καταλάβωσι τάς οικείας θέ
σεις, φέρονται τά μεμαγειρευμένα φαγητά, 
άτινα συνήθως είναι κρώς μέ έμβαμμα έκ
πεπέρεως. Πριν διανεμηθώσι τά κρέατα, οί 
ύπηρέται τά κόπτουσιν ή μάλλον τά δια- 

Αι οικιαι δε τών Αβυσσινών είναι συνή-Ισχίζουσι διά τών ονύχων των φροντίζοντες
να δίδωσι τά καλλίτερου μέρος εις τούς δια- 
κεκριμμένους τών δαιτυμόνων.— Ούτοι έμ-

θως εύρεΐαι κυκλικαί καλύβαι έκτισμέναι 
διά κλάδων δένδρων, οίς προσμιγνύουσι χώ
μα μετά λίθων. Μία καί μόνη είναι ή θύ- 
ρα ή είσάγουσα εις τήν καλύβην, ής τό ε
σωτερικόν διαιρείται εις δύο μέρη, τό έν εις 
6 τρώγουσι καί συνδιαλέγονται καλούμενος 
άδδαράς, καί τό έτερον όπερ χρησιμεύει ώςιδιά τών δακτύλων εις τό στόμα τού παρα- 
κοιτών. 'Η Άδοβα, ή πρωτεύουσα τής καθημένου τόν πλακούντα τούτον, όπερ έ- 
Τιγραίας, ής τό ονομα σημαίνει πόλιν τώνίνίοτε συμβαίνει έ ; άμφοτέρων τών μερών,
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βάπτουσι τόν άρτον των εις τό εμβαμμα 
καί μηκύνοντες διά τών δακτύλων κα- 
τασκευάζουσιν είδος πλακούντος. Συνήθεια 
δ’ επικρατεί όπως οί δαιτυμόνες είσάγωσι
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και τότε ό έν τώ μέσω καθήμενος προσκό 
πτει εις δυσάρεστον δίλημμα, διότι άν μέν 
άρνηθή αποκτά φήμην άνθρούπου κακώς ά- 
νατεθραμμένου, ένώ άφ’ ετέρου άν δεχθή 
άμ,φοτέρων τών παρακαθημένων αύτώ τούς 
■πλακούντας, δύναται εξαίρετα νά πνιγή 
διότι οί πλακούντες ολόκληροι καί ταχέως εϊ 
σάγονται εις τό στόμα αύτοΰ διά τής βίας. 
Ένώ οί δαιτυμόνες τρώγουσι τό μεμαγει- 
ρευμένον τούτο φαγητόν, οί ύπνιρέται σφά- 
ζοοσιν έν όνόματι τής 'Αγίας Τριάδος αγε
λάδα καί παραθέτουσιν εις τήν τράπεζαν 
τό άχνίζον έτι κρέας. "Εκαστος δαιτυμων 
αρπάζει τεμάχιόν τ ι καί είσάγων αυτό εϊς τό 
στόμα του τό δάκνει διά τών όδόντων" διά 
τής άριστεράς χειρός κρατεί τό άκρον του 
κρέατος, διά δε τής. δεξιάς λαμβάνει τό 
ξίφος καί άποκόπτει τό περισσεΰον έκ του 
στόματος κρέας" κατά τήν έγχείρισιν ταύ- 
την ΰπόκειταε εϊς προφανή κίνδυνον ή ρίς 
του ποιοΰντος τήν έγχείρισιν, έάν οότος δέν 
είχε συνειθίσει προ καιροΰ τήν εργασίαν ταύ 
την. Τά φαγητά ταΰτα συνοδεύονται χχ\ 
υπό ποτών, ών τά κυριώτερα είναι τά έξή; 
τρία" τό άρράχι ό'περ κατασκευάζεται άπό 
μέλι καί φοίνικας, -τοζεόζ μίγμα μέλετος καί 
ΰδατος, καί ειδός τ ι ζύθου κ,ατασκευαζομέ- 
νου άπό άλευρον καί πικρόν τινα ολοιόν.

("Επεται συνέχεια).
1ΜΙΧ, Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

ΑΡΟΑΑΟΣ 0 ΑΑΑΜΑΣΤΟΣ
(800— 900)

Έ χ των τοΰ ΒάΛτερ Σχόττ.

(Μετάφρασις Θ. Άντωνιάοου).

ΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

I

Ακούσατε τήν διήγησιν πάσαν τών με 
γάλων κατορθωμάτων, τά όποια έτελέσθη- 
σαν υπό -Αρόλδου τοΰ άδαμάστου, υίοΰ τού 
κόμητος Βιτικίνδ.

'θ κόμης Βιτικίνδ κατήγετο άπό Βασι
λικής οικογένειας" οδηγών Νόρσους πολεμι- 
στάς, διέτρεχε τήν γήν καί τήν θάλασσαν. 
Δυστυχείς αί χώραι εις άς άπεβιβάζετο, 
διότι έκεί έχύνετο αίμα, άνεσπώνται κό- 
μαι, άνηρπάζονται κόραι άπό τάς μητέρας 
αύτών καί έφονεύοντο ιερείς" οί κόρακες καί 
οί λύκοι συνηθροίζοντο εις συμπόσιον" ότε 
άνεπετάννυε τήν μαύρην αύτοΰ σημαίαν, 
έμπροσθεν αύτοΰ έπροχώρει ή μάχη, καί 
όπισθεν αύτοΰ ήκολούθει ή καταστροφή* 
καί ό Δανός ειδωλολάτρης έπυρπόλει τάς 
εκκλησίας, διά νά φωτίσφ τόν στρατόν αύ
τοΰ επανερχόμενου εις τά πλοία.

II
Τά παράλια τοΰ Έρίνου έγένοντο θΰμα 

τής μανίας αύτοΰ" ή Γαλλία είδε κυματι- 
ζούσας τάς σημαίας αύτοΰ, καί μολονότι 
έν τή Σκωτία ολίγη ΰπήρχεν ή λεία, οί πει- 
ραταί τούς οποίους ώδήγει διέτρεξαν τά όρη 
αύτής" άλλά πρό πάντων ώδήγει τά ιστία 
αύτοΰ προς τά παράλια τής χαριέσσης Αγ
γλίας, διότι έκεί ΰπήρχον άφθονα πλούτη’ 
τοσοΰτον δέ καλώς καί τοσοΰτον μακρόθεν 
έγνώριζον αυτόν, ώστε μόλις λευκόν ίστίον 
έφαίνετο εις τόν κυανοΰν όρίζοντα καί αμέ
σως ή σάλπιγξ καί τά κέρατα έκάλουν εις 
τά όπλα- Οί άστοι έσπευδον νά όχυρώσω- 
σι τά τείχη, οί χωρικοί κατέφευγον εϊς τάς 
πόλεις, πυρά άνήπτοντο εις τά  ακρωτήρια, 
οί κώδωνες έκρούοντο άδιακόπως, καί άδια- 
κόπως οί φαιοί μοναχοί έψαλλον μετά φω
νής άσθενοΰς καί τρεμούσης" «άγία Μαρία, 
προφύλαξον ήμάς άπό τής πλημμύρας, τής 
πυρκαϊάς, τής πανώλους, τοΰ λιμοΰ καί άπό 
τής όργής τοΰ κόμητος Βιτικίνδ. »

1Η ·.Τά πλούτη τής ωραίας ’Αγγλίας τοσοΰ
τον έγοήτευον αύτόν, ώστε έτρεφεν έν τή 
καρδία αύτοΰ τόν πόθον νά όρίσγ έκεί τήν 
κατοικίαν του. Ημέραν τινά ό τρομερός 
πειρατής ήλθεν ενώπιον τής εισόδου τοΰ 
Χοΰμπερ καί άπεβίβασε τήν ριψοκίνδυνου ά- 
γέλην αύτοΰ. Τρείς Βαρώνοι έπορεύθησαν 
κατ’ αύτοΰ μέ πάσας τάς δυνάμεις αύτών* 
συνέλαβε δύω καί έφόνευσε τόν τελευταίου* 
τότε ό κόμης Βιτικίνδ έγκατέλειψε τάς 
πλούσιας δχθας τοΰ Χοΰμπερ καί έφερε τόν 
πόλεμον καί τήν καταστροφήν εις τό Νορθαύμ-
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περλανδ. Ά λλ’ ό Σάξων βασιλεύς τής χώ
ρας ταύτης ήτο γέρων, άν όχι επίφοβος εϊς 
τήν μάχην, συνεχώς όμως έν τώ συμβου- 
λίω έζήτησε τήν ειρήνην παρά τοΰ είδωλο- 
λάτρου άρχηχοΰ, τώ προσέφερε δώρα καί 
ήγόρασε παρ’ αύτοΰ τήν ήσυχοι αν τών υπη
κόων. Ό κόμης έδέχθη τόν ειρηνικόν τίτλον 
τοΰ όποτελοΰς τής Μεγάλης Βρετανίας.

IV

Ό χρόνος σκωρία τό ξίφος τό μάλλον 
κοπτερόν" ό χρόνος καταστρέφει τό σχοι- 
νίον τό στερεώτερον" τήν δύναμιν αύτήν, ή- 
τις κατατρώγει τήν κάνναβιν καί τόν χά
λυβα, αισθάνεται βεβαίως καί ή χειρ τοΰ 
θνητοΰ, Έκ τών ανθρώπων τής Δανίας, οΰς 
ό κόμης Βιτικίνδ έφερε μετ αύτοΰ, οί μεν 
ήσαν πολύ γέροντες, οί δέ άπεβίωσαν" αύ- 
τός ούτος ήσθάνετο ήδη βαρύν τόν όπλισμάν 
αύτοΰ, τά μέτωπον έκαλύπτετο άπό ρυτί
δας, αί τρίχες έλευκάνθησαν" βακτηρία έ- 
στήριζε τά ασταθές αύτοΰ βήμα καί έπε- 
βαινε έπί ήσύχου ίππου" έξασθενών, έγίνε- 
νετο ήττον άγριος* συνεβιβάσθη μειά τών 
ιεραρχών καί τών ιερέων καί μέ κεφαλήν 
κεκλιμμένην ήκουσεν ύπομονητικώς τάς συμ- 
βουλάς αύτών" καί τωόντι 6 επίσκοπος τοΰ 
άγίου Κουθβέρτου ήτο εύσεβής άνήρ, πλήρης 
φρονήσεως, δίδων προς αύτόν πάντοτε συμ- 
βουλάς φρονίμους καί χριστιανικάς.

V
α’Εφόνευσες, έκλεψες, διήρπασες, τώ ε- 

λεγεν, είναι καιρός πλέον νά έξαλείψγς τά 
στίγματα ταΰτα τής ψυχής σου" διεμέλι- 
σες ιερείς καί έκαυσες εκκλησίας, είναι και
ρός πλέον νά μετανοήσσις" έλάτρευσες τά 
πνεύματα τοΰ κακοΰ, και προσέφερες λα
τρείαν σκληράν εις αύτά, άφες ήδη τά σκό
τη καί έλθέ εις τό φώς. ‘Ω! ένω ή ζωή 
καί δ χρόνος σέ μένουσιν ακόμη, στράφητι 
πρός τό μέρος ταΰτο, καί διεύθυνον τάς σκέ
ψεις προς τόν ούρανόν.» Ο γέρων ειδωλο
λάτρης ήγειρε βραδέως τήν κεφαλήν καί ή-Ι 
τένησε σταθεοώς τόν άγαθόν ιεράρχην. «Δός 
μοι, τώ άπήντησε, μεγάλα κτήματα εις τάς 
όχθας τοΰ Τύνιος καί τοΰ Βήρ καί θά έγκα- 
ταλείψω τήν πίστιν μου, διά νά έναγκαλι- 
σθώ τήν ιδικήνσου.

"Εδωσαν εις αύτόν μεγάλα κτήματα εις 
τάς όχθας τοΰ Τύνιος καί τοΰ Βήρ ύπο τόν 
ορον, ότι ή λόγχη αύτοΰ θά κλιντ) πρός τ ι
μήν τής εκκλησίας. Αί γαίαι, αΐτινες ¿χρη
σιμέυσαν διά ν’ άποκτηθή ή εύνοια τοΰ εί- 
δωλ.ολάτρου, έκειντο αί μέν εϊς Μώγκ-Βηρ- 
μούθ, αί δέ εις Τυνεδάλην. Ό κόμης Βιτι- 
κίνδ έχάρη, ούχί διότι κατετάχθη εις τήν 
¡αληθή πίστιν, άλλά διότι άπέκτησε τόσον 
ωραίας γαίας. Ό νάρθηξ τοΰ Δουραμ πάρε- 
σκευάσθη νά δεχθή τήν έξώμοσιν αύτοΰ, 
καί ό κλήρος πανηγυρικώς συνηθροισθη. 
~έ1λθεν ό κόμ.ης κεκαλυμμένος μέ δέρμα άρ
κτου καί στηριζόμενος έπί τοΰ βραχμονο; 
τής παλλακής αύτοΰ "Ιλδας. Κλινών τά 
γόνυ ενώπιον τής λειψανοθήκης τοΰ άγίου 
Κουθβέρτου καί δεικνύων κατά τήν ιεροτε
λεστίαν υπομονήν ασυνήθη, έξωμοσε του; 
θεούς τών πατέρων του καί εδέχθη εις τό 
μέτωπον τό άγιον ύδωρ τοΰ βαπτίσματος 
άλλά κατά τήν στιγμήν ταύτην τό βλέμμα 
τοΰ λευκότριχος νεοφώτιστου ελαμψε λαμ- 
ψιν φοβεράν, καί ό ίερεύς, όστις τώ προσε- 
φερε τό βάπτισμα, έγένετο κατωχρος καί 
έφρικίασε" οί γέροντες μοναχοί έψιθύρισαν 
ύπό τήν κορδύλην αύτών, βΟύδεποτε στέ
λεχος τοσοΰτον άγριον θά παραγαγη άγα- 
θούς βλαστούς.»

VII
Ό γέρων νεοφώτιστος άνηγέρθη, ί  τε

λετή έπεραιώθη, αύτός διευθύνθη πρός τον 
πύργον του, κείμενον εϊς τάς όχθας τοΰ Τύ
νιος" ό ιεράρχης συνώδευσεν αύτον πρύς τ '·~ 
μήν καί έκάθισεν εϊς τήν τράπεζαν του" αί 
σημαΐαι καί αί ταινίαι έκυμάτιζον εις τόν 
αέρα" οί μοναχοί έπροπορεύοντο τής συνο
δείας καί όπλίται ήρχοντο όπισθεν* ό σταυ
ρός καί τά έξάπτερα άντενακλώντο έπί των 
κυμάτων τοΰ Τύνιος καί έφάνη ήδη ό πένθιμο; 
πύργος άνυψούμενος μεγαλοπρεπώς μετα 
τών θόλων καί τών άψίδων αύτοΰ. Εις την 
θύραν τοΰ πύργου ϊστατο ό νέος 'Αρολόος, 
ό μόνος κληρονόμος τοΰ κόμητος Βιτικίνό.

VIII
Ό νέος Άρόλδος ήτο τό φόβητρου τών 

πέριξ ένεκα τής τόλμης, τή; σωματικό; 
ισχύος καί τοΰ οργίλου χαρακτήρος αύτοΰ.

VI
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'AçôÀdoç ό άόάμαστος.

οφθαλμοί αύτού έλαμπον λάμψιν άπαισίαν. 
Έκράτει εις τήν χείρα ία νθό ν βάκτρον, ού- 
τινος οί κόμβοι ήσαν βεβαμμενοι μέ πρόσφα
τον αίμα’ έπί του ώμου αύτού έφερε λύ
καιναν καί τούς δύο αυτής λυκιδείς, τούς ό
ποιους έφόνευσεν εις τήν Θήραν τήν πρωίαν.

Είναι τωόντι ό Βιτικίνδ, ό διάσημος πειρα
τής, δ τολμηρός υιός του βασιλικού Ερρί
κου, ό άλλαζων σύζυγος τής ύπερηφάνου 
Γούν-'ΐλδας, ήν έκερδισε διά τού πελέκεως 
και τού ξίφους ·, Eivat τωόντι εκείνος, δστις 
άνήρπασεν άπό τήν λειψανοθήκην τού αγίου

Είχε τήν όψιν άγρίαν καί απότομον" δεν ε 
φερεν ούδέ περιδέραια, ούδέ στρεπτούς χρυ
σούς, ούδέ πίλον έκ διφθέρας, ούδέ πλού
σια ενδύματα, όπως ήρμοζεν εις τήν χαρ 
μόσυνον ταύτην ήμέραν. ’Απ’ εναντίας ό έκ 
βουβάλου μανδύας αύτού ήτο ήμιανοιγμέ- 
νος, ή κεφαλή άνευ καλύμματος, καί τά σαν
δάλια άδετα" ή μαύρνι αύτού κόμνι έκρέμα- 
το άτάκτως έπί τού μετώπου του, καί οί

Χωρίς νά χαιρετήση τον επίσκοπον, ύπε- 
δέχθϊ) τόν πατέρα αύτού διά των ακολού
θων σκληρών λέξεων.

IX
«Ποιον υποκριτήν, δούλον των ιερέων 

βλέπω προχωρούντα ένώπιόν μου μέ ταπει
νόν τό βλέμμα καί μέ τό εξευτελισμένου 
μέτωπον νεοφώτιστου, δστις ζϊΐτεί ήδη τόν 
τρόπον νά παραβιάση τού; όρκους αύτού.
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Πέτρου τό δισκοπότηρον, διά νά σχτ,ματί
ση στρεπτούς εις Φρέϊαν καί εις τήν Θόρην, 
εκείνος δστις δι’ ενός κτυπήματος τής χει- 
ρίδος αύτού έθραυεν έπί τού λίθου τού *0- 
δίνου τό κρανίον τού βουβάλου των όρέων ; 
Τότε ή λατρεία σου ήτο τελετή πρός τούς 
θεούς τού πολέμου, τότε ήσαν ανδραγαθή
ματα ανθρώπων γενναίων καί ισχυρών" σή 
μερον έξησθενημένος έκ τής ήλικίας, νομί 
ζεις δτι δύνασαι νά εξάλειψης τά έγκλή- 
ματά σου, ψιθυρίζων εύχάς ένώπιον τής 
κουρευμένης κεφαλής μοναχού ·, Θά μετα- 
βάλης τόν σιδηροϋν θώρακα εις κιλίκιον καί 
θά ΰποφέρης ώς δούλος τάς νηστείας καί 
τήν μάστιγα ; Ή ίσως γενόμενος δεκτός εις 
τά άσυλα τής οκνηρίας θ' άποκτηνωθής με 
ταξύ ενός ίερέως καί μιας εταίρας; Αίσχος 
αιώνιον εις σέ ! 'Η ισχυρά άρπα των άσκα- 
λώνων θ’ άτιμάση τήν μνήμην σου καί ό 
υιός σου θ’ άρνηθή τό Ο'Όμα τού πατρός του.»

Τά βλέμματα τού γέροντος Βιτικίνδ 
ήστραψαν έκ τής μανίας καί ανέκραξε μετά 
φωνής συγκεκινημένη;" ο "Ακούσε σκληρόκαρ
δε 'Αρόλδε, ύπήρξες πάντοτε υιός πείσμων 
καί τολμηρός" σέ διατάττω αμέσως νά παύ
σης τάς παράφρονας ύβρεις σου, άλλως φο- 
βού τήν όργήν μου. Επλήρωσα διά τής με
τάνοιας μου νόμιμον χρέος" ή εκκλησία μέ 
άντήμειψε πλουσιοπαρόχως, καί ή αιχμή 
τού ξίφους μου θ’ απόδειξη τήν αλήθειαν 
των δογμάτων αύτης. Ά λλ’ εις ούδένα οφεί
λω λόγον των πράξεών μου, καί πολύ όλι- 
γώτερον εις τόν υίόν μου. ’ Αλλως τε διατί 
νά όμιλώ περί μετάνοιας καί αλήθειας εις 
σέ, δστις άπό τής νεαράς σου ήλικίας ούδέ 
λόγον ένόησες ούδέ οίκτον ήσθάνθης ; Άνα- 
χώρησον, ύπαγε νά εύρης τούς λύκους καί 
τάς άρκτους εις τά σπήλαια αύτών" αύταί 
είναι οί άςιοί σου σύντροφοι!»

XI
'Ο Άρόλδος αγρίως μειδιών άπήντησεν 

ύπερηφάνως. «Ά ςτιμώ σι τούς πατέρας των 
εκείνοι, οίτινες φοβούνται τάς πατρικάς ε
πιπλήξεις ! έγώ έσπούδασα διά των μαθη
μάτων σου" άνετράφην έντός άσπίδος, καί 
έτράφην διά τής αιχμής τού ξίφους" δτε 
ήμην παιδίον, μ έδίδαξαν νά πλήττω τάς 
χείρας καί νά εκβάλλω φωνήν χαράς άπό

τού ύψους των πύργων, δθεν έφαίνετο πυρ- 
καϊά" μ’ έδίδαξαν νά βυθίζω τάς μικράς μου 
χείρας εις τό αίμα τού εχθρού καί νά βάφω 
τά χείλη καί τάς παρειάς μου ! . . . Σύ πα
ραγνωρίζεις τήν αλήθειαν" σύ κατά τάς 
γεροντικάς ημέρας σου πωλεΐς άντί αργυ
ρίου τήν εύγενή πίστιν των προγόνων σου!... 
Εμπρός ! όταν ή Λύκαινα αύτή,» καί ούτω 
λαλών έρριψεν έπί τού εδάφους τό κρεμά- 
μενον άπό τών ώμων του πτώμα, «όταν ή 
λύκαινα αύτή έξυπνήση διά νά προσφέρη 
τού; μαστούς εις τά τέκνα της, τότε μό
νον ό Άρόλδος θά έπανίδη τό πρόσωπον 
τού πατρός του" έως τότε, γέρον εΐδωλο- 
λάτρα, νέε χριστιανέ, χαίρε ίο

XII
'Ιερείς, μοναχοί καί ιεράρχης έμειναν εμ

βρόντητοι, ενώ ό τολμηρός νέος ήνοιγε δίο
δον διά τής συνοδείας. Ό Άρόλδος έρριψε 
σταυρόν άπό τού βάθρου αύτού καί ώρμησεν 
έν τή θέσει του, πάντες δέ ίδόντες τό σύμ- 
,βολον τής σωτηρίας άνεστραμμένον έν τή 
κόνει έκραύγασαν θορυβωδώς καί έστέναζαν 
βαθέως" ό γέρων κόμης έσυρε τό ξίφος άπό 
τής θήκης αύτού, άλλ’ ό ιεράρχης μετριο
παθέστερος τόν έμπόδισεν" « άς άφήσωσιν 
αύτόν νά διέλθη, άνέκραξεν" ό ουρανός γνω
ρίζει έκ προοιμίου τό τέλος αύτού, άλλά 
πρέπει νά μετανοήση, νά παρακαλέση, νά 
κλαύση νά ΰποταχθή εις βαρείαν ποινήν, 
ποίν καθέξη κτήμα έπί τού Ίυνιος καί τού 
Βήρου.» Ούτως έν στιγμή όργής καί περι- 
ιφρονήσεως άνεχώρησε μακράν τού πατρός 
του ό νέος Άρόλδος ό αδάμαστος, ό υιός 
τού κόμητος Βιτικίνό.

XIII
Λαμπρόν ήτο τό συμπόσιον είς τάς αί- 

θούσας τού φρουρίου τού Βιτικίνδ" ιερείς, 
¡στρατιώται καί είδωλολάτραι παρεδίδοντο 
είς τήν χαράν καί ό αγαθός έπίσκοπος αυ
τός ύπέμενε σκάνδαλον, είς δ ό χρόνο; καί 
αί διδαχαί αύτού έμελλον νά θέσωσι πέ
ρας" θά ήτο έπικίνδυνον, έσκέπτετο, νά έμ- 
ποδισθή αμέσως έξ άρχής ό οίνος καί ή 
τράπεζα είς Δανόν, δστις μόνον κατά τό ή- 
μισυ είναι χριστιανός. Τό ύδρόμελι έρρεε κα - 
τά περιστροφήν καί κατηνάλισκον κύματα 
ζύθου" ήκούοντο πανταχόθεν άγριοι γέλω
τες καί άσματα καί κραυγαί" τό Κύριε έ-



1 5 0 I Α I Σ Σ Ο Σ

λέησον αυνεχωνεύετο μετά πολεμικών ασμά
των Δανικών, Νορβηγικών καί Φιννικών το
σούτον, ώστε επί τέλους οί συμπόται έπαυ
σαν τον θορυβώδη άγώνα αλληλοδιαδόχους 
καί έξηπλώθησαν έπί τών καλάμων τών 
¿στρωμένων εις τό έδαφος της αιθούσης' ά
μα ή θύελλα καί αΐ κραυγαί αύταί έπαυσαν 
εις τό εσωτερικόν τού φρουρίου, ήδυνήθησαν 
ν’ άκούσωσι τήν αληθή τρικυμίαν, ήτις διερ- 
ρηγνύετο έξωθεν μετά φοβεεού πατάγου. 

XIV
Μακράν του συμποσίου έπί μονήρους πύρ

γου άπεσύρθη ό ξανθόμαλος Γουνάρ, υιός 
τής γραίας Έρμενγάρδης, τής τροφού τού 
Αρόλό'ου. Ό Γουνάρ έμενε παρά τώ νεαρώ 
αύτού κυρίω ώς ακόλουθος καί έλυπείιο 
βλέπων αύτόν έξόριστον τής πατρική; οι
κίας, πλάνητα, άνευ ασύλου, άνευ φίλων έπί 
τής γής. Ήκουσε τον πάταγον τών κεραυ
νών καί τόν θόρυβον τής βροχή;" έβλεπε διά 
μέσου τών πολεμιστρών καί τών φεγγιτών 
τήν έρυθράν λάμψιν τών αστραπών. «Οϊμοι! 
άνέκραξεν, ό λόρδος Αρόλδος πλανάται κα
τά τήν ψύχραν καί σκοτεινήν ταύτην ώραν 
έν τφ  μέσω τών πεδιάδων τούτων, αί ό- 
ποΐαι ούδέν τφ  προσφέρουσιν άσυλον ! Όσον 
απότομος, όσον πείσμων, όσον σκληρός μά
λιστα καί αν ήτο, μέ ΰπέφερεν όμως, διότι 
ήμην τέκνον τής Έρμενγάρδης. Ποσάκις ή- 
κολούθησα αύτόν εις τήν Θήραν άπό τής 
πρωίας μέχρι τής δύσεως τού ήλίου, χω
ρίς ούόέ λέξιν ψυχράν νά μέ είπη. Διατί δεν 
είμαι νεώτερος, διατί δέν εϊμαι ιππότης ! 
θά έγκατέλειπον αμέσως τά; βχθας τού Τύ 
νιος καί τού Βήρου" θά ύπήκουον τήν μη
τέρα μου, ή«ς άποδίδουσα τήν τελευταίαν 
πνοήν, μέ διέταξε ν’ άκολουθήσω τόν κύριόν 
μου καί εις τήν ζωήν καί εις τόν θάνατον.

XV
« Βρέχει" ή αστραπή λάμπει, ό ουρανός 

βροντά, ώσεί Λόκ ό καταστροφεύς έθραυσε 
τήν άλυσσον αύτού ! Κατηραμένο; υπό τή; 
εκκλησίας, άποδιωχθείς ύπό τού πατρός 
του ό ’Αρόλδος, ούδέ χριστιανόν, ούδέ Δανόν 
θά εϋρη, οστις νά τώ προσφέρω στέγην καί 
εστίαν" καί τ ί; είναι ό θνητός, ό ικανό; ν’ 
άντισταθή πρός τοιαύτην τρικυμίαν, άνευ 
οδηγού, άνευ μανδύου, ό 'Αρόλδος θά εύρη 
τόν θάνατον εις τινα άπαισίαν λίμνην. '0-

ποιοςδήποτε κίνδυνος καί αν απειλή εμέ, 
δέν θά μείνω έδώ περισσότερον.» Είπε, ρί- 
πτεται κάτω τή; κλίνης αύτού, λαμβάνει 
τήν λόγχην καί διευθύνεται πρός τήν αίθου
σαν τού συμποσίου. Τά βήματα αύτού ού- 
δόλως διαταράττουσι τούς συμπότας" κοι- 
μώνται ύπνον όμοιον τώ θανάτω" «πολεμισταί 
άχάριστοι καί μωροί, άνέκραξεν έν τή όργή
αυτού, λησμονείτε κρατούντες τό ποτήριον 
εις τήν χεΐρα έκεϊνον, οστις ύπήρςε τό καύ
χημα τών άνθρώπων τού βορρά" σείς, οκνη
ροί ιερείς, είσθε αρκετά πλούσιοι διά νά πα- 
ρέξητε εις τόν Γουνάρ χρυσόν καί ίππον.»

XVI
Τότε, χωρίς νά ταραχθή έκ τών άφο- 

ρισ’μών καί τών επιτιμίων, λαμβάνει τά 
βαλάντιον τού ηγουμένου τού Ζορβώ. Ό 
’Αββάς τού άγίου Μενεχώλτ θά ζητήση αύ- 
ριον τήν πρωίαν ματαίως τόν μανδύαν αύ
τού, τόν καλώς έγκεκαλυμμένον πανταχό- 
θεν" ό επίτροπος έκπεπληγμένος θά ζητή 
τά; κλεϊδάς του, τάς κρεμαμένας άπό τού 
τελαμώνος τού ξίφους του. Ταλαίπωρε Χίλ- 
δεβράνδ, ό έγκέφαλό; σου αρκετά ύγράνθη 
τήν εσπέραν τούτην. Έπί τέλους, ό ακό
λουθος διευθύνεται πρός τόν άχυρώνα, καί 
πηδά έπί τού λαμπρού ίππου τού έπισκό- 
που. ’Αναχωρεί καί εγκαταλείπει όπισθεν 
αύτού τόν πύργον καί τό χωρίον, τρέχει 
ακράτητος προ; τά έλη. Ό ίππος φρικιά ε
νίοτε, άσυνείθιστος νά όδηγήται μέ τοιούτον 
βήμα εις καιρόν τοσούτον θυελλώδη, καί 
τοσούτον έφρικίασε, καί τοσούτον θορυβω- 
δώς έχρεμέτισεν, ώστε άλλος ίππος, δεδε
μένος ούχί μακράν έκείθεν έπί κορμού δέν
δρου, άνταπήντησε. Κατά τήν αυτήν στιγ
μήν ή ερυθρά λάμψις αστραπής άπεκάλυψεν 
εις τούς οφθαλμούς τού Γουνάρ τόν κύριόν 
του, τόν γενναϊον Άρόλδον, ήσύχως κεκλιμ- 
μένον έπί τού ύγρού έδάοους.

XVII
Ο 'Αρόλδος ήγέρθη αιφνιδίως καί κραυ- 

γασας διά κεραυνώδους φωνής, στήθι! έσεισε 
τό φοβερόν αύτού ρόπαλον. Ό Γουνάρ ώνό- 
μασεν έαυτόν, εξέθεσε τό σχέδιόν του καί 
τώ προσέφερε τόν χρυσόν, τόν όποιον απέ
κτησε. «Όπίσω, άνέκραξεν ό Αρόλδος, 
έπίστρεψε εις τόν πύργον, άσθενές παιδίον ! 
Δέν είσαι εις κατάστασιν νά συμμερισθής
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τούς μόχθους καί τήν χαράν μου. Δέν σέ 
εϊδον νά φρικιάς καί νά χλαίης διά τόν φό
νον στρουθίαυ; θά δυνηθής σύ, όπως άρμό 
ζει εί; τόν υπηρέτην μου, νά βαδίζης έντάς 
τού αίματος μέχρι τών γόμφων, νά περι- 
φρονής λεγεώνας θνητών ή αθανάτων, ν’ α
ψηφάς τούς θεούς τού Ουρανού, τούς δαίμο
νας τής αβύσσου καί τόν άνθρωπον τόν κα- 
τοικούντα έπί πής γής, τόν άνθρωπον, τόν 
σκληρότερον όλων, τήν άφορμήν πάντων τών 
δεινών ·, "Οστις θέλει ν’ άκολουθήση τά πλά
νητα βήματά μου, πρέπει νά κινδυνεύη τήν 
ζωήν αύτού ώς άπηλπισμένος, ν’ άγαπά 
τό αίμα καί τήν σφαγήν" δέν δύνασαι νά 
πράξης τούτο σύ ! Όπίσω λοιπόν ! εις τό 
φρούριον !»

XVIII
Ό Γουνάρ έτρεμεν ώς φύλλον, άκούων τήν 

σκληράν φωνήν καί θεωρών τό άγριον μέ- 
τωπον τού νέου αύτού κυρίου, καί παρ ο
λίγον μετενόει διά τήν άφοσίωσίν του" άλλ 
ήτο ήδη ανωφελές καί άτιμον νά έπιστρέ- 
ψη, άλλως ήγάπα αληθώς τόν κύριον αυ
τού" έπανέλαβε μέ φωνήν ικετευτικήν. «Οί- 
μοι! ’Εάν ό βαρχίων μου ήναι αδύνατος καί 
ή καρδία μου άνευ αρετής, άξίωσον νά μέ 
άνεχθής πλησίον σου διά τήν αγάπην τής 
γραίας ’Ερμενγάρδης, καί μή πιστεύσης πο
τέ, ότι ό θάνατος δύναται νά τρομάξη τόν 
Γουνάρ τοσούτον, ώστε νά τόν καταστήση 
προδότην, Δέν διέτρεξα μυρίους κινδύνους, 
διά νά σοί φέρω τόν χρυσόν αύτόν καί-τόν 
μανδύαν ; Καί ποία τύχη μέ περιμένει, έάν 
έπιστρέψω όπίσω" ή έκδίκησις τών ιερέων, 
ή όργή τού πατρός σου, φυλακή καί θάνατος 
άτιμος !»

XIX
'θ  'Αρόρδος έρριψεν έπί τού ακολούθου 

αύτού βλέμμα ήττον αΰστηρόν, έπειτα ά- 
πέστρεψε τήν κεφαλήν του" δάκρυ έπεσεν άπό 
τά βλέφαρά του, ή ίσως ήτο σταγών βρο
χής ό,τι άπέμαξεν. «Είσαι ήδη λοιπόν εξό
ριστος, είπε, τότε είσαι ό ακόλουθός, οστις 
ηοί αρμόζει, λ Είναι περιττόν νά διηγηθώ- 
μεν τάς οδοιπορίας, τάς περιπετείας, τάς 
μάχας αύτών. Είτε μόνος, είτε έπί κεφα
λής μικρού αριθμού πολεμιστών, ό αγέρω
χος 'Αρόλδος έμενε πάντοτε νικητής. Οί 
οφθαλμοί αύτού έλαμπον αιματηρά; άστρα

πας, ότε τά βλέμματα τών άλλων έγίνον- 
το αμαυρά ύπό τού τρόμου. Ποτέ, έλεγον, 
λάμψις όμοία εις τά βλέμμα δέν όπήρξεν 
έκφρασις θάρρους καθαρώς ανθρωπίνου. "Ε
νεκα τής ισχύος τών μελών αύτού, ήγάπα 
ν’ άναπαύηται έπί τής χλόης ή έπί τών έ- 
ρείκων, μακράν τών καλυβών, τών πύργων, 
καί τών πόλεων, καί έφευγε τό ήδυπαθέ; 
πτίλον’ άλλ’ ή ισχύς αϋτη, έλεγον, τό 
άγριον αΰτό ήθος δέν ήδύνατο νά προέρχε
ται έξ αφορμής έπαινετής, καί έπανελάμβα- 
νον χαμηλή τή φωνή, ότι ό βασιλεύς τών 
πνευμάτων ηύνόει Άρόλδον τόν άδάμαστον, 
τόν υιόν τού κόμητος Βιτικίνδ.

X X
Έτη διεδέχθησαν τά έτη" ό άγαθός ιε

ράρχης κατετέθη εις τόν τάφον έντός λει
ψανοθήκης μολυβδίνου. Ήδη φαίνεται τό 
άγαλμα αύτού έν τή εκκλησία" τό μάρμα- 
ρον παριστά αύτόν φέροντα τήν ποιμαντι
κήν αύτού ράβδον, τούς μακρούς βοστρύ
χους καί τό ιερατικόν ένδυμα καί ένούντα 
τάς δύο αύτού χεΐρας ώσεί διά προσευχήν. 
Μετ’ αύτόν ή μήτρα τού άγίου Κουθβέρ- 
του έτέθη έπί τή; κεφαλής ύπερηφάνου Σά- 
ξωνος, τού ισχυρού Άλδινγάρ. Ό νέος ούτος 
ιεράρχης έπροσπάθει νά έκτείνη τήν ίσχύν 
τής έπισκοπής εις παν ο,τι συνήνει νά κάμ
ψη ύπ’ αύτόν, εις παν ό,τι ήδύνατο νά 
θραύση. Μίαν ήμέοαν ένδύεται τό ιερατικόν 
αύτού ένδυμα καί τόν φάρον καί συγκαλει 
τόν ιερατικόν σύλλογον τού Δούραμ. «Δέν 
εμάθετε, άδελφοί μου, είπεν ό υπερήφανος 
ιεράρχης, ότι ό ύπήκοος ήμών, ό κόμης Βι- 
τικίνδ, έπαυσε νά ζή ; Έδώρησε πάντα τόν 
χρυσόν αύτού καί πάσαν τήν περιουσίαν εί; 
τήνάγίαν εκκλησίαν. Έκτισε έκκλησίαν πρε- 
πόντως προικισθεΐσαν, διά νά ίκετεύωσιν έκεϊ 
οί άγιοι ιερείς ύπέρ τής άναπαύσεως τή; 
ψυχή; αύτού. Αρόλδος ό υιός αύτού, έπί- 
φοβος εις τούς ανθρώπους καί μισητός εις 
τόν θεόν, πλανάται εις χώρας ξένα;" δέν 
αρμόζει τοιούτος άπιστος νά κληρονομήση 
τά κτήματα τής εκκλησίας έπί τού Τύνιος 
καί τού Βήρου καί ούδέν εμποδίζει νά τη- 
οήση αύτη τήν κυριότητα τών μεγαλοπρε
πών αύτών κτημάτων».

X X I
Γέρων ίερεύς, ό εύσεβής Εύστάθειος ά-
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πήντησεν ούτω. <ι'0 'Αρόλδος είναι άγριος 
και πλήρης θράσους" ή φήμη λαλεί περί αύ
τού μετά θαυμασμού άμα καί μετά τρό
μου" όσοι έξήγειραν τήν όργήν αύτού, ¿πλή
ρωσαν με τό αίμά των. 'Ας άφήσωμεν εις 
αυτόν τό τιμάριον καί τά κτήματα" δταν 
έλθη ή ώρα, ό Θεός θά μεταβάλη τήν ψυ
χήν τού Άρόλδου’ άλλ’ έάν άφαιρέσωμεν 
άπ αύτοϋ τά πλούτη, έάν στερήσωμεν αυ
τόν τών πρός ύπαρξιν αναγκαίων, ή απελ
πισία δύναται νά τώ δώση άπαισίας συμ- 
βουλάς . . . »

“Ήθελεν είπεϊ περισσότερα, άλλ’ ό ιεράρ
χης συνέσπασε τάς όφρύς καί οί ψιθυρισμοί 
τών μοναχών έπνιξαν τήν φωνήν τού ρήτο- 
ρος. Άπεφάσισαν παμψηφεί νά λάβη ή εκ
κλησία τήν κατοχήν τών κτημάτων τού α
γίου Κουθβέρτου. Τοιαύτη ήτο ή θέλησις 
τού ιεράρχου. 'Ιερείς καί πρεσβύτεροι ύπε- 
στήριξαν αύτήν διά θορυβώδους 'Αμήν.

1 5 2

Α Σ Μ Α  ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

I

Πόσον είναι τερπνόν, λέγει τό άρχαίον 
άσμα, νά πλανώμεθα έν τώ μέσω τών πρα
σίνων άλσών κατά τάς ωραίας ημέρας τού 
χαριεστάτου Μαΐου, οτε τά πτηνά περιϊ- 
πτάμενα άπό κλάδου εις κλάδον καλούσιν 
ήμ-άς διά τής άγριας αύτών μελωδίας. Ή 
μελία ύψοΐ τόν έναέριον αύτής λόφον, ή συ- 
μήδα ένδύεται πάλιν τήν άργυράν αύτής 
έσθήτα, ή φηγός άπλοι τά στίλβοντα αύ
τής φύλλα, καί ή δρύς, ή μέλαινα έκ τών 
έτών, άρχει ύπερηφάνως δλων τών τέκνων 
τού δάσους, όμοία με τούς σοβαρούς πύρ
γους φεουδαλικού οικήματος. Ά λ λ  εις μά- 

- την μυριάδες δένδρων περιπλέκουσι τούς 
κλάδους αύτών" αί ακτίνες τού ήλιου είσ- 
δύουσι, θραυόμεναι διά τών φυλλωμάτων 
καί χρωματίζουσι ζωηρότερου τήν χλόην 
καί άναδεικνύουσι λαμπρότερα τά άνθη. 
Μόνον ή άναίσθητος καρδία δεν άγαπ£ τήν 
άπομεμακρυσμένην κοιλάδα, δπου ή πτώξ 
καί ή σύντροφος αύτής ζητούσιν άσυλου 
κατά τής θερμότητος τής ημέρας.

II
*Ίσως δέν είναι τόσον γλυκεία ή έποχή 

έκείνη, ήτις έπακολουθεΐ αμέσως τό θέρος, 
καθ ήν τά  φύλλα πίπτουσι, καί καθ’ ήν τά 
δάση δεν έχουσι πλέον χλόην, ϊό  δάσος 
άποκατέστη σιωπηλόν" άκούεται μόνον τό 
άσμα τής πυραλίδος καί ό θρούς τών φύλλων, 
τών συσταλέντων ύπά τού ψύχους καί π ι- 
πτόντων έπί τού έδάφους, ή άπομεμακου- 
σμέναι ύλακαί τού θηρευτικού κυνός, τού 
άνιχνεύοντος τήν λείαν αύτού. Ά λ λ ’ έγώ 
καί κατά τήν μελαγχολικήν ταύτην ώραν 
άγαπώ τήν έρημίαν τών δασών. Αγαπώ  
αύτά πάντοτε, είτε ό ήλιος λάμπει έν τή  
πληρεστάτη αύτού λαμπρότητι, καί χρυ
σοί τάς μυριοχρωμάτους δενδροστοιχίας, είτε 
ή άργυρα πάχνη κυματίζει διά μαλακών 
άτμωδών παραπετασμάτων, καί περικαλύ
πτει κατά τό ήμισυ τά  στέρνα τών βρά
χων, ώς τά  προκλητικά ένδύματα δι’ ών 
καλύπτεται νεαρά χήρα, διαφανές ένδυμα, 
δι’ ού κρύπτεται καί προδίδεται κατά τό 
ήμισυ ή ώχρά καί συμπαθής ώραιότης.

III
Ή ωραία Μετελίλλ ήτο τέκνου τών δα

σών" ό πατήρ αύτής διήγε βίον πλάνητα εις 
τά ένδότερα τών άλσών" ούδόλως φοβούμε
νος τάς βασιλικάς διατάξεις έζη διά τού 
τόξου καί τής φαρέτρας αύτού" ή δεξιότης 
τού τοξότου Βούλφ-Στάνε ήτο γνωστή εις 
τάς μειδιώσας όχθας τού Τύνιος, εις τάς 
συδένδρους κοιλάδας τού Βήρ-Αάνε, εις τά  
άκρα τών δασών τής Στανόπης καί εις τάς 
παραλίας τής Γανλέσης. Παρηκολούθει τά 
θήραμα ούδέποτε ταρασσόμενος. Έν τού- 
τοις άλλο πρόσωπον ήτο πολύ μάλλον γε- 
νικώτερον γνωστόν καί μάλλον έπιβοφον εις 
τήν χώραν, ήτον ή Ζούττα, ή σύζυγος τού 
Ούτλάβου Βούλφ-Στάνε, ήτις ένομίζετο 
μάγισσα" έτρεμον βλέποντες συσπωμένην 
τήν μέλαιναν όφρύν, ήτις έστεφε τόν πύρι
νου οφθαλμόν αύτής" έτρεμον έτι μάλλον, 
¡οτε ή μανία αύτής έξεφράζετο δ ί αγρίου 
γέλωτος" διότι τότε, έλεγον, ή γοητεία ή 
άπορρέουσα άπό τού βλέμματος αύτής έ
πληττε τόν σκοπόν άσφαλέστερον τού βέ
λους τού Βούλφ-Στάνε-

(Έπεται συνέχεια).
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Κύριός τις περιηγηθείς έν Εύρώπη διη- 
* γεΐται, δτι μίαν τών ήμερών έπεσκέφθη 

τό νοσοκομείου τού Βερολίνου, ένθα ύπήρχέ 
τις τού όποιου τό έξωτερικόν ήτο έκπλη- 
κτικώτατον. Τά υψηλόν καί άγέρωχον αύ
τού άνάστημα έκυπτε διά τό γήρας, άλλά 
μάλλον διά τήν θλίψιν* αί όλιγοσταί τρίχες 
αΐτινες έμενον έπί τών κροτάφων αύτού ή- 
σαν λευκαί, σχεδόν ώς αί ύπό τού άνέμου 
ώθούμεναι νιφάδες, καί μεγίστη μελαγχο 
λία ήτο έζωγραφημένη έπί τού προσώ
που του.

"Οτε τόν ήρώτησε, Τίς ήτο, καί διατί ή
το  έκεϊ, αύτός έσείσθη ώς έξυπνών, καί 
έμβλέψας περί έαυτόν ήρχισε διά βραδέων 
καί μετρουμένων βημάτων νά περιπατή έν 
τη αιθούση, έπαναλαμβάνων διά σιγαλής 
μέν άλλ’ άκουστής φωνής, «Μία εϊ μία δύο, 
μία εϊ μία δύο.»

Άπό φοράς εις φοράν έσταμάτα καί έμε
νε μέ τάς χείρας έσταυρωμένας έπί τού 
στήθους, ώς έν θεωρία τινί έπί τινα; στιγ- 
μάς" έπειτα πάλιν έπαναλαμβάνων τόν πε
ρίπατόν του, έξηκολούθει λέγων, «Μία εί 
μία δύο, μία εϊ μία δύο.»

Ό Κορράδος Λάγγης, εϊσπράκτωρ τών 
προσόδων τής πόλεως Βερολίνου, προ πολ 
λού έγνωρίζετο ώς άνθρωπος, 8ν ούδεν ήδύ- 
νατο νά άπομακρύνη τής όδού τής άρετής. 
Ακριβέστατος εις τάς συναλλαγάς του, καί 
επιμελέστατος ών εις τήν έκπλήρωσιν τών 
εαυτού καθηκόντων, άπέκτησε τήν άγάπήν 
καί σεβασμόν τών γνωρίμων αύτού, καί τήν 
εμπιστοσύνην τού υπουργού τών οικονομι
κών, τό καθήκον τού οποίου είναι νά έπιθεω- 
ρή τούς λογαριασμούς πάντων τών οίκονο 
μικών υπαλλήλων.

Καταστρωνων τούς λογαριασμούς του 
περί τό τέλος έτους τινός, εύρεν έλλειμμα1 
δέκα χιλιάδων δουκάτων. Θορυβηθείς έπί 
τη άνακαλύψει ταύτη, ύπήγεν εις τόν υ
πουργόν, έπαρουσίασε τούς λογαριασμούς 
του, έπληροφόρησεν αύτόν δτι δέν ηξευρε 
πόθεν προήρχετο τό έλλειμμα καί έλεγε

δτι ίσως έκλάπη παρά τίνος έπιθυμούντος 
τήν καταστροφήν του.

Ό υπουργός έδέχθη αύτούς, άλλά νομί- 
σας καθήκόντου νά περιορίση άνθρωπον, δστις 
ήδύνατο ίσως νά ήναι καταχραστής, διέ
ταξε νά τόν συλλάβωσι, καί τούς ένεχείρι- 
σεν εις ένα τών εαυτού γραμματέων,ίνα τούς 
επιθεώρηση, δστις έπιστρέψας αύτούς τήν 
(έπομένην ήμέραν ¿πληροφόρησε τόν υπουρ
γόν, δτι τό έλειμμα προήρχετο έκ κακού 
τινός υπολογισμού, δν έκαμενό Κύριος Λάγ
γης είπών, Μία εί μία δύο, άντί νά εΐπη, 
μία εϊ μία μία.

Ό δυστυχής Λάγγης εύθύς έξήχθη τής 
φυλακής, οί λογαριασμοί του τώ έπεστρά- 
φησαν καί τό σφάλμα τώ έδείχθη. Κατά 
δέ τήν φυλάκισίν του, ήτις διάρκεσε μόνον 
δύο ημέρας, ούτε έφαγεν, ούτε έπιεν, ούτε 
δλως άνεπαύθη, καί οτε έπαρουσιάσθη, ή 
δψις του ήτο ώχρά ώς ό θάνατος.

Λαβών τούς λογαριασμούς του εμεινεν 
έπί πολύ άφωνος, έπειτα αϊφνιδίως ώς έάν 
έξύπνα έκ βαθέως τινός ύπνου άνεφώνησε, 
«Μία εί μία δύο.»

I Έφάνη δτι δέν ήσθάνετο διόλου τήν θέ- 
σεν αύτού" ούτε έτρωγεν ούτε έπινεν άν 
δέν τόν παρεκίνουν" προσέτι δέν ένόει ούδέν 
τών συμβαινόντων πέριξ αύτού. Ενώ δ' έ- 
πανελάμβανε τήν συνήθη αύτού φράσιν, έάν 
τις τόν διώρθου λέγων, Μία εί μία είναι 
μία, αύτός συνήρχετο πρός στιγμήν καί έ- 
λεγεν', όρθώς, μία εί μία είναι μία, καί έ
πειτα έπαναλαμβάνων τόν περίπατόν του, 
έξηκολούθει λήγων, Μία εί μία δύο. Άπέ- 
θανε δέ όλίγον μετά τήν άναχώρησιν τού 
περιηγητού.

[Έ χ τού ΆγγΛιχοϋ.)
Λ. I. ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ.
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Ν Ε Α  Α Θ Υ Ρ Μ Α Τ Α .

Διά τ ί Νέα αθύρματα ; ϊσως έρωτήσω- 
σιν οί παρατηρητικώτεροι τών άναγνωστών, 
άνακαλύψαντες τήν αλλαγήν τής έπιγρα-

2 0
V



1 5 4 I Λ I Σ Σ Ο Σ

φής, έν φ  ο'ι όξυνούστεροι θά σιωπήσωσιν, 
έννοήσαντε; ότι ό νέος ούτος τίτλος σημαί
νει δτι άλλο; του μέχρι τούδε ό από του 
σημερινού φυλλαδίου γράφων τήν έπιφυλλί- 
δα τοΰ Ιλισσού.

’Αλλά τ ί; ό νέος έπιφυλλιδογράφος ; θ 
άνακράξωσιν αί φιλοπερίεργοι άναγνώστριαι, 
διευθετούσαι τά βοστρύχια της κόμης των.

Εις την έρώτησιν ταύτην θά μοί έπιτρέ 
ψητε νά τηρήσω σιωπήν, φιλομμειδεΐς δεσπο- 
σύναι, μ’ όλην την διάθεσιν ήν έχω νά ευ
χαριστώ τό δυσκόλως ίκανοποιούμενον γυ
ναικείου φύλον.

’Επίσης θά ρίψω πέπλον σιγής έπί τών 
όσα θά περιέχωσι τά Κέα αθύρματα. Καί 
τίς ή χρεία νά καταταξωμεν κατά κεφά
λαια καί άρθρα δσα εγώ μέν θά γράφω, ύ- 
μείς ¿έ θ άναγινώσκητε ·, Δεν άρκεϊ άν ά- 
ρέσκησθε εις αύτά, άλλ’ εΐναι άναγκη νά 
είξεύρητε, άν άναγινώσκετε πολιτικά ζητή 
ματα η σατύρας τής παρεκκλινούσης κοινω
νίας, οικογενειακά; σκηνάς η βιογραφίας άν 
δρών έπιφανών ; "Οταν τήν νύκτα οϊ οφθαλ
μοί υμών προσβλέπωσιν υγροί τους άργυρο- 
μετώπους άστέρας, έρωτάτε ποτέ ποίαή διά
μετρος τών αστέρων έκείνων, ποία ή όλη ή 
συνιστώσα αυτούς ; "Αν έρωτήσητε, δεν 
εισθε πλέον θαυμασταί αύτών, άρκούμενοι 
εις τήν ιδανικήν των θέαν, άλλ' άστρολό- 
γοι, λαμβάνοντες τό άστρόλαβον άνά χεϊ- 
ρας, ίνα μετρήσητε τήν ύλην' καί τότε τό 
άστρον εκείνο θά άποδειχθή καί αύτό χώ
μα, πηλός ώς ή γή ήμών, κατά τούτο μό
νον διαφέρον ταύτης δτι έτέθη έκεϊ υψηλά, 
ίνα πληροί τού αχανούς διαστήματος μικρόν 
χώρον. Καί άν, έν ώ κρατείτε έν ταϊς χερ- 
οίν ύμ,ών ώραίον άνθύλλιον, μετρήσητε τούς 
στήμονας του, τότε τό άνθος χάνει τήν ιδα
νικήν του ύπαρξιν καί γίνεται αυτόματον εις 
τάς χεϊρας τού άνελεήμονος βοτανολόγου, 
δστις οϋδέν άλλο βλέπει εις αύτό εϊμή στή
μονας καί ανθήρας. *Ω ναι ! συνειθίσατε νά 
μή ερευνάτε πολύ, συνειθίσατε νά βλέπητε 
τήν άνθοστόλιστον γήν, τόν κατάστερου ού- 
ρανόν, τού; χάλικας τού γλαυκού αιγιαλού, 
νά άκούητε τόν κέλαδον τώνς, πτηνών, τό 
μορμύρισμα τών ρυάκων, τής κόρης ήν α
γαπάτε τό άσμα, συνειθίσατε \ν αγαπάτε 
τόν θεόν, τούς γονείς, τούς αδελφούς, τούς

φίλους, έκείνην, καί μή θελήσετε με ψυχρόν 
όμμα δ,τι σάς άρέσκει παρατηρούντες νά 
συζητήτε έπί τής θρησκείας, τού έρωτος, 
τής φιλία; καί νά κάμνητε λεπτολόγους 
παρατηρήσεις έπί παντός δ,τι ώραίον. Λα
τρεύετε καί μή έςετάζετε, άγαπάτε καί μή 
έρευνάτε καί θά ήσθε εύδαίμ.ονες.

’Αλλά βλέπω δτι έκ προγράμματος τ ί
νος ούτως είπείν άρξάμενος, κατήντησα εις 
φιλοσοφήματα οχληρά ίσως πολλοί; τών 
αναγνωστών μου. Διά τούτο έκ τών αιθέριων 
τής φιλοσοφίας χοίρων σάς μεταβιβάζω κά
τω εις τήν γήν. Άκολουθήσατέ με έκεϊ δ- 
που έκύλιέ ποτε τά νάματά του ό νύν ξη
ρός ’ίλισσος.

Εκαθήμην εντός τοΰ Κήπου τώ ν ΊΑ ισ- 
σίδων Μουσών, τού διά Γερμανική; φι
λοκαλίας καθωραϊσμένου καί παρέχοντος ά- 
συλον άναπαύσεως έν μέσφ τής ρωμαντικής 
τών τόπων έκείνων καλλονής. Τό μέρος εί
ναι ώραίον καθ’ εαυτό, άλλ’ έτι ώραΦτερον 
καθίσταται, όταν άναλογισθή τις τάς άνα- 
μνήσεις τάς οποίας εγείρει εις τόν νοΰν, α
ναμνήσεις ποθητά; εις τόν “Ελληνα. Έκεϊ- 
θεν, έκ τών όχθών τού Ίλισσού, έμυθολο- 
γείτο δτι ό Βορέας ήρπασε διά τής βίας, 
άφ’ ου μάτην παρά τού Ερεχθέως έζήτησε, 
τήν θυγατέρα αύτού Ώρείθυιαν, δμοιος 
κατά πάντα πρός τούς νεωτέρους τών μυ
θιστοριών μιμητάς, οΐτινες συμφωνή- 
σαντες μετά τής φίλης των άπάγουσιν 
αυτήν νύκτωρ δι’ άμάξης εί; ξένας χώρας, 
άναγκαζοντες ούτω τόν δυστυχή πατέρα νά 
συναίνεση είς ένωσιν ήν βεβαίως δεν έπόθει. 
’Επίσης έκεί που, ένθα έγώ ρεμβάζων έκα- 
θήμην, έπί τής πόας ό Σωκράτης μετά τού 
Φαίδρου κατακεκλιμένος ύπό τήν σκιάν πυ- 
κνοφύλλου καί υψηλής πλατάνου καί κηλού- 
μενος ύπό τής αρμονίας τής φύσεως, έξέφερε 
τάς ύψηλάς έκείνας περί έρωτος καί ιδεών 
γνώμας του, έν φ συγχρόνως έψαλλεν ό τέτ- 
τιξ έπί τών δένδρων καί έξέχεε τήν γλυ- 
κείάν της εύωδίαν ή λύγος, έκελάρυζον α ί 
πηγαί καί έρρεε προστριβών τού; χάλικας ό 
Ιλισσός. Εκεί προσέτι, έντός αύτού τού κή
που τών Ίλισσίδων Μουσών, ήγοντο κατά 
τόν μήνα Ανθεστηριώνα τά μικρά Έλευ- 
σίνια μυστήρια, ώς άποδεικνύει κρύπτη έν
τός τού κήπου εύρισκομένη. Καί έπειτα δ-
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παν άποσπών τις έκ τών έγγύς τό βλέμμα 
ρίψη αύτό πέραν καί ϊδη τόν Ιίαρθενώνα με- 
γαλοπρεπώς ίστάμενον έπί τού βράχου έ 
κείνου τού εύκλεούς, τάς στήλας τού Ο 
λυμπιείου, τό θέατρον τού Διονύσου καί έτι 
πέραν τό Φαληρικόν καί μακράν μακράν 
σκιαγραφουμένην έν τώ όρίζοντι τήν Σαλα 
μίνα, θά χύση δάκρυ άνάμεστον έθνικής φι 
λοτιμίας καί θλίψεως, βλέπων πρό αύτού 
διαβαινούσας τάς σκιάς τού Θησέως καί'Η- 
ρακλέους, τού Θεμιστοκλέους καί Άριστεί- 
δου, τού Περικλέους καί Φειδίου, τού Α
ναξαγόρα καί Σωκράτους, τού Αισχύλου καί 
Σοφοκλέους, τού 'Αριστοφάνους καί Εύριπί- 
δου καί μέσω αύτών έν φέρετρον, τό φέ- 
ρετρον τού Πέρσου 8ν κατέβαλον, τής βαρ- 
βαρότητος τήν οποίαν χηδεύουσιν.

’Αλ.λ’ ό νούς είναι καί άστραπής ταχύ
τερος. Διέβησαν έν τή διανοία μου αί σκιαί 
έκεϊ ναι, παρήλθον οί ώραίοι χρόνοι τής άρ- 
χαιότητος καί πέπλος δουλείας σκληρά; έ- 
κάλυψε τήν πατρίδα. 'Ρωμαίοι ραβδούχοι 
περιεφέροντο έκεί δπου έλευθέρων μόνον πό- 
δες ειχον πατήσει. Βλέπω μακράν καπνόν 
πολύν καί φλόγας, αγάλματα συντριβόμενα, 
άνδρας φονευομένους, γυναίκας αίχμαλωτι- 
ζομένας. Τάλαινα Κόρινθος ! Μή κλαίε τήν 
καταστροφήν καί αιχμαλωσίαν σου. Ενθυ- 
μήθητι δ,τι ειπεν [ό Σκν,πίων άφορών πρός 
τά έρείπια τής έπίσης ώς σύ άτυχούς Καρ- 
χηδόνοςί

"Εσσεται ήμαρ δτ’ δν ποτ’ όλώλη "Ιλιος ίρή 
καί Πρίαμος καί λαός εύμμελίω Ιΐριάμοιο. 
Καί ήλθον ήμέραι, τών ήμερών έκείνων 

τής 'Ρωμαϊκής κυριαρχίας εύτυχέστεραι. 
Καί ήρχισαν πάλιν νά διέρχωνται σκιαί ày- 
δρών έπιφανών. “Ησανάνδρες πολιοί, στολήν 
άγνωστον τέως περιβεβλημένοι, ίεράρχαι τή; 
νέας θρησκείας τού άγαπβ,τι ά.Ι.Ιή.Ιους. 
Μοί έφάνη ώ; νά ήκουον κατά τήν διάβα- 
σίν των ψιθυριζόμενα τά ονόματα ΒασίΛιιοι, 
Χρυσόστομος,Γρηγδριος,Φώτιος. Έξ άλλου 
μέρους δειλοί προέβαινον, νομίζοντες δτι κα
ταδιώκονται ύπό Περσών καί ’Αράβων, ύπό 
Βανδάλων καί Βουλγάρων, οί αύτοκράτορες 
τού Βυζαντίου. Τελευταίος πάντων ε’ίπετο 
αίμόφυρτός τις άνήρ, όμοιάζων πρός φάσμα 
μάλλον ή άνθρωπον, τήν κεκαλυμμένην κε
φαλήν χαμαί κλίνων καί στηριζόμενος έπί

σκήπτρου τεθραυσμένου. Έφαίνετο σκελετός 
τόν όποιον έστερησεν ό θάνατος καί σαρκός 
καί ζωής. 'Εκφρων ήρώτα τούς συν αύτω 
βαίνοντας πού είναι ή πύλη τού αγίου 'Ρω
μανού.

Κατ έκείνην τήν στιγμήν έν φ  ταϋ· 
τα ώσεί δοαμα έβλεπον διερχόμενα ένώ- 
πιόν μου, άντήχησεν ή γή ύπό τού κρότου 
τηλεβόλων, μαρτυρούντων τό επίσημον τής 
ημέρας, καθ ήν είχε βαπτισθή ό διάδοχος 
τού Ελληνικού θρόνου. Τό παν ήλλαξεν 
αίφνης δψιν. Ή αίμόφυρτός χλαμύς τοΰ χα
μαί κλίνοντος τήν κεφαλήν αύτοκράτορος με- 
τεσχηματίσθη εις ώραίαν φοινικουργή πορ
φύραν, καί ό άνήρ ό πριν δειλός βαίνων καί 
έκφρων άπεκάλυψε τό ώραίόν του πρόσω- 
πον- τό συντετριμμένον σκήπτρόν του ώσει 
διά μαγείας έφάνη τέλειον, καί διάδημα 
λαμπρόν έστεψε τήν κεφαλήν του. "Ωσεί δέ 
πτέρυγας έχων διέσχισε τόν άέρα, διήλθε 
διά τής άκροπόλεως καί τόν έχασα άπό τών 
οφθαλμών μου. Τότε πλέον άνέστην καί έγώ, 
διευθύνων τό βήμα πρός τήν φωταγωγου- 
μένην πόλιν.

Ό ήλιος είχεν ήδη δύσει καί μεγαλοπρε
πής προέβαινεν ή Εκάτη, γλυκύ έπιχέουσα 
τό φως της έπί τά άστυ Παλλάδος.

Ωραίος ήτο ό Παρθένων φωτιζόμενος ύπό 
Ιτών άκτίνων της, άλλ’ έλαμπεν έπ’ αύτού 
καί τ ι άλλο. Έστην έπί μικρόν καί διέκρινα 
είς τό φώς τής σελήνης τό σκήπτρον καί τό 
διάδημα Κωνσταντίνου τού 1Γ' , δστι; κα- 
τέθηκεν αύτά έν τή Άκροπόλει, τίς οίδεν, 
ίσως δι άλλον τινα Κωνσταντίνον . . . .

Μακρόθεν, έκ τής πλατεία; τού Συντάγ
ματος, ήρχοντο οί ήχοι τής μουσικής παια- 
νιζούσης τόν ύμνον τού Σολωμού.

’Απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
τών Ελλήνων τά ιερά 

καί 'σάν πρώτ’ άνδρειωμένη 
χαίρ’, ώ χαίρε "λευθεοιά.

ΚΑΛΛΙΑΣ.
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Ποιήματα Άριστοτέλους Βαλαωρίτου, Ικ- 
δοθέντα̂ όπό Π, Λάμπρου, 1868.

'Ο Κ. Duruis υπουργός xvĵ  έκπαιδεύ- 
σεως έν Γαλλία καί άσπονδος πολέμιος τ ις  
'Ελλάδος είχεν είπεί άλλοτε, ότι τό Ελλά
νικόν έθνος σήμερον ούδεμίαν έχει φιλολο
γίαν και ότι είναι κατώτερον καί αύτού του 
Τουρκικού έθνους ώς πρός την παιδείαν. Βε
βαίως έν'Ελλάδι ή κυβέρνησις δεν ενθαρρύνει 
όπως έν Γαλλία τόν ζήλον τών συγγρα
φέων, ούδέ ώρισε βραβεία όποια τά τού Να 
πολέοντος, Montyon καί τής ’Ακαδημίας, 
άλλ’ εάν ό Κ· Duruis έγνώριζε καλώς την 
,'ϋλληνικήν γλώσσαν, δέν ήθελε , προφέρει 
τήν βλασφημίαν εκείνην, άναγινώσκων με
ταξύ τών νεωτέρων έργων τής Ελληνικής 
γλώσσης πολλά, αν oyι υπέρτερα, τούλάχι 
στον εφάμιλλα τών τής γαλλικής φιλολο
γίας καί, ϊνα μή έκτεινώμεθα εις συγκρίσεις 
επιπόνους καί μακράς, έάν ό Κ. Duruis ά- 
νεγίνωσκε τα έργα του Κ.. Βαλαωρίτου, ή
θελε βεβαίως ομολογήσει ότι, αν όχι άλλο, 
ή ποίησις τουλάχιστον σώζεται εις τό τα- 
λαίπωρον τούτο έθνος ακμαία, περιπαθής ώς 
αί συμφοραί αυτού καί έκφράζουσα τούς πό 
θους, τάς ελπίδας καί τάς θλίψεις αύτού. 
’Αγαπώμεν τήν ποίησιν τού Λαμαρτίνου, 
διότι καί νέοι καί άνθρωποι είμεθα, Οαυμά- 
ζομεν τήν τέχνην καί τήν ευφυΐαν τού Βί- 
κτωρος Ουγω καί κλίνομεν τό γόνυ ενώπιον 
τής σοβαράς μορφής τού Γκαΐτε, τού έπο- 
νομασθέντος Ολυμπίου Αιός, διότι ή καλλι
τεχνία δένέχειπατρίδα,άλλάλατρεόομεν τήν 
ποίησιν τού Βαλαωρίτου, διότι μετά τής 
καλλιτεχνίας, μετά τής ποιήσεως ένούται 
καί ή 'Ελληνική καρδία’ όταν ίστάμεθα ε
νώπιον είκόνος τού Ραφαήλ, ή ενώπιον ά-

γάλματος τού Δαυίδ, ώς καλλίτέχναι ά·* 
ποθαυμάζομεν τήν λεπτότητα τής γραφί- 
δος, τήν ζωηρότητα τής φαντασίας καί τό 
μεγαλεΐον τού αγάλματος, ή τήν έκφρασιν 
τής είκόνος, άλλ’ οταν ή είκών ή τό άγαλ
μα προς όλα ταύτα προσλαμβάνει καί τήν 
ιδιότητα τού πατρός ή τής μητρός, όταν 
ή είκών ενώπιον τής οποίας ίστάμ-εθα δέν 
είναι πλέον άπλώς ιδανικόν τι δν ή προσω- 
πον άδιάφορον πρός ήμάς, ή πρός τό όποιον 
τρέφομεν μεμακρυσμένην συμπάθειαν, άλλ’ 
είμεθα ήμείς αύτοί, είναι τό αίμα, τό ό* 
ποιον κυκλοφορεί εις τάς φλέβας μας, τότε 
ή καρδία πάλλει πολύ ζωηρότερου καί ή 
συγκίνησις είναι βαθυτέρα καί πολύ πληρε- 
στέρα. Διά τούτο ήμείς προτεμώμεν τάς 
ποιήσεις τού Βαλαωρίτου άπό τάς ποιήσεις 
τού Λαμαρτίνου καί τού Βίκτωρος Ουγω. 
Συγκινούμεθα εις τά παθήματα τής Κνρ&ζ 
Φροσννης,τά τοσούτον ζωηρώς είκονιζό- 
μενα, διότι μυριάδες παρθένων, συνδεομέ- 
νων μεθ’ ήμών διά τού αίματος καί διά τής 
θρησκείας, ύπέστησαν τά αύτά. Έξογκού- 
ται ή καρδία ήμών, οταν ό ΣαμουηΑ άνα- 
τινάσσεται εις τόν αέρα, διότι είναι ή προ* 
σωποποίησις τών αισθημάτων ήμών, διότι 
είναι τό έθνος αύτό τό όποιον προσφέρεται 
ώς ολοκαύτωμα είς τόν βωμόν τής πατρί- 
δος, καί καταρώμεθα μετά τού ποιητού 
τόν Θανάσην Βάγιαν, διότι επρόδωσεν ή
μάς αυτούς, Τί πρός αύτά ή Λίμνη τού 
Λαμαρτίνου, καί τά έρωτικά εκείνα άσμα
τα, τά όποια τοσούτον έμέθυσαν φαίνεται 
τόν ϋϋΓΜ« ώστε εξέφερε τήν βλασφημίαν 
εκείνην ;

Ό άρματωλικός βίος προσωποποιεί τό Ε λ
ληνικόν έθνος κατά τούς μακρούς καί θλι
βερούς τής δουλείας χρόνους, είναι βίος πλή
ρης ποιήσεως καί ιστορίας καί φιλοσοφίας. 
Δύτός ό λαός ένεπνέετο Οπό τού βίου εκεί
νου καί παρήγαγε τά άθάνατα εκείνα δη
μοτικά άσματα, ών ένάμιλλα ουδέποτε θέ
λει · παραγάγει πλέον ό Ευρωπαϊκός πολι
τισμός. ’Αλλά ουδέποτε άλλοτε άπεδείχθη 
λαμπρότερου ότι τό θέμα μόνον δέν άρκεϊ 
πρός παραγωγήν καλού έργου’ μεταξύ το- 
σούτων ποιητών τραγικών, επικών καί λυ
ρικών, οΐτινες έπελήφθησαν τού θέματος ε
κείνου καί οΐτινες διεκωμώδησαν αντί νά
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διατραγωδήσωσι τόν υψηλόν έκεΐνον βίον, 
είς, μόνον εις, έμελέτησε καί έφαντάσθη αυ
τόν καλώς καί διέπλασε τούς χαρακτήρας 
έκείνους, ών ατελή σκιαγραφίαν έγκατέλι- 
πον τά δημοτικά άσματα. Ό Κ. Βαλαωρί- 
της είναι ό άνήρ δν έκάλει ή ποίησις έπί 
τό θέμα τούτο’ ή άρματωλική ποίησις εϋρε 
τόν ποιητήν αυτής’ αύτός πρώτος έξέθαψε 
τάς κεχωσμένας υπό τής πλημμύρας τών 
ελεεινών έργων ώραίας κεφαλάς τών άρμα- 
τωλών καί τών κλεπτών καί άνεστήλωσεν 
αύτάς ένώπιον τού Ελληνικού έθνους.

Μεταχειριζόμενος δέ αυτήν τήν γλώσ
σαν, ήν ελάλουν οί άνθρωποι εκείνοι, τόν 
αύτόν γραφικόν καί αφελή διάλογον καί 
λαμβάνων τάς εικόνας έξ αύτού έκείνων τού 
πραγματικού βίου, έχρωμάτισε τά έργα 
αύτού μέ τό πιστόν τής άληθείας χρώμα. 
’Αλλ έκ τής έπιτυχίας ταύτης όρμώμενος και 
κατεχόμενος έκ τού ένθουσιασμού καί τής 
έμπνεύσεως, ήν κατώρθωσε τοσούτον καλώς 
νά έκφράστ, διά τής δημοτικής γλώσσης, 
ΰπέπεσεν είς μεγίστην, νομίζομεν, απάτην, 
άποφανθείς ότι ή δημοτική γλώσσα έσεται 
ή γλώσσα τής μελλούσης έπικής, λυρικής 
καί δραματικής ήμών ποιήσεως’ καθόσον α
φορά τό δράμα ή άπατη είναι προφανεστά- 
*·η· είς τό δράμα παλαίουσι χαρακτήρες 
ούχί κοινοί, άλλ’ υψηλοί καί σύνθετοι, ήρωες 
άνήκοντες πρό πάντων είς τήν ιστορίαν, είτε 
τήν έθνικήν, είτε τών άνθρωπίνων αισθημά
των’ άπαιτεΐται λεπτότης γραφίδος έπιτη- 
δεία καί άνάλυσις αισθημάτων λεπτότατη, 
άλλ’ ή δημοτική γλώσσα ουδόλως είναι έ- 
πιτηδεία πρός ταύτα πάντα’ υπομονή έάν 
προσέθετεν ό Κ.. Βαλαωρίτης συγχρόνως τήν 
παράδοξον γνώμην, ότι ό άρματωλικός βίος 
έσεται τό διηνεκές θέμα τής μελλούσης ή
μών ποιήσεως, μολονότι οί άρματωλικοί χα 
ρακτήρες είσίν ή'κιστα έπιτήδειοι πρός κα-; 
θαρώς δραματικόν έργον, πάλιν ίσως έφαί- 
νετο άληθής ή γνώμη αύτού. ’Αλλά πώς εί
ναι δυνατόν νά μεταχειρισθώμεν δημοτικήν 
γλώσσαν είς έργα ούδεμίαν έχοντα σχεσιν 
πρός τόν βίον έκεινον, είς ιδέας όλως άλλο 
τρίας καί είς χαρακτήρας ολως αντιθέτους ·, 
Ό Αισχύλος, ό Σοφοκλής καί ό Εύριπίδης 
δέν μετεχειρίσθησαν τήν γλώσσαν τού Ό 
μήρου, μολονότι τά πλεϊστα τών θεμάτων

άύτών ήρύσθησαν έκ τού 'Ομηρικού κύκλου’ 
παραλείπομεν ότι σήμερον ήδη ή δημοτική 
γλώσσα, καί μάλιστα όπως τήν γράφει ό Κ. 
Βαλαωρίτης, ήρχισε νά ήναι άκατάληπτος 
καί ότι μετά μίαν γεννεάν θά έρμηνεύωμεν 
τά δημοτικά έργα όπως έρμηνεύομεν τόν ‘ Ο
μηρον’ ένω, ίνα συγκινήσωμεν . τό έθνος, ά- 
παιτείται νά γράφωμεν τήν ζωντανήν έκά- 
στοτε γλώσσαν αύτού.

’Αλλά παραλείποντες τάς συζητήσεις ταύ- 
τας, αΐτινες ούδεμίαν έχουσι σχέσιν πρός 
τήν πραγματικήν άξίαν τού έργου, έπιστρέ- 
φομεν μετά τού αναγνώστου ένώπιον τών 
σοβαρών καί μεγαλοπρεπών εικόνων τής 
ποιήσεως τού κυρίου Βαλαωρίτου, καί παρα- 
θέτομεν μίαν έξ αύτών, ούχί διότι είναι ή 
άρίστη, άλλά διότι δέν κατέστη ήδη το
σούτον κοινή.

ΤΟ ΞΕΡΡΙΖΩΜΕΝΟ ΔΕΝΤΡΟ.

-»Δέντρο, πώς κοίτεσαι νεκρό ’ςτόν άμμο τού 
[γιαλού μου;

Ποιο χέρι σέ ξερίζωσε, ποια δύναμι σ’ Ιπήρε 
Άπό τή ράχη τού βουνού καί σ’ εββιήε’ς τό κύμα; 
’Εσένα χά γεράματα δεν σείχαν σαρακώσει, 
’Σ τά αχάραγα κλωνάρια σου Ικατοσταδαις χρόνοι 
Χωρίς νά τά λυγίσουνε, έστέκαν σωριασμένοι, 
’Σ τή σιδερένια φλούδά σου χωρίς νά τήνε γδάρη, 
Τού λόγγου τάγριοδάμαλο τά κέρατα έτροχούσε. 
Πές μου, πώς κοίτεσαι νεκρό, ρουπάκι, ’ςτό για >.

[λό μου ;

-»Καταίβαινε όλοφούσκωτοπροχτές τό Δημοσάρι, 
Μουγκρίζοντας ’ς τό διάβα του, σάν νά ζητούσε 

[άμάχη.
Δέν τό βαστούσαν βιζιμιά, δέν τό κρατούσαν

[φοάχταις, 
’Σ τό πέρασμά του έγέρνανε σάν νά τό προσκυ

νούσαν 
Οί σχίνοι, χάγριοπρίναρα. Τό κύμα ’ςχό θυμό του 
Έρροοολούσε πάντα έμπρός θεότυφλο,ώργισμένο, 
Καί πέφτει κατακέφαλα μ’ δλη τήν ανδρείά του, 
Γιά νά ρουφήξη ένα κοντρί πού τώφραζε τό δρόμο.
’ Εστεκα έγώ κ’ έκύτταζα κ’ άπ’ τή βουβή τήν

[πέτρα,
"Ακόυσα τότε μιά φωνή σάν νά’βγαινε άπ’ τόν

[αδη.
-»Πέρνα, ποτάμι, μέριασε, σύρε νά σκιάζης άλ-

[λους,
»’Εμέ μ’ έπάτησε βαρύ ποδάρι ανδρειωμένου, 
»Μ’ έστοίχειωσε τό αίμά του, κ’ είμαι θεμε

λιωμένο,
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»Γιά να φωνάζω άνάθεμα ’;  ¿κείνου; ποΰ προ
π ίν ο υ ν .  *

«Είμαι τ’ Άργύρη το *(Λτρ!, είμαι τ Άργύρη!
[ά τάφο;.

Το κΰμσ αναστηλώθηκε, άφρομανάει, θεριεύει. 
Τότε μέ μια; ¿ψήλωσε κ’ ή πέτρα τό κεφάλι 
Καί '< τον πλατύν τόν ωμό τη; τάγ.όχλημα άν-

Γ θισμένο
Ξαπλώθηκε σαν νά'τανε του σκοτωμένου ή χήτη 
'Ολόγυρά τη; ή μυρτιαΐ; γοργά συμπυκνωθήκαν, 
Σφ χτά την ¿περίπλεξαν κ'έφάνηκε ό ’Αργυρής 
'Ολόρθο; τή φλοκάτη του σαν νά φορούσε άκόμα. 
Φεύγουν μέ τρόμο τά νερά. Τοΰ πεθαμένου ό

[ίσκιος )
Τα κυνηγάει καί τά πατεΐ. Το χνώτο του τά

[σχ>ζΕι· !’Αρμένιζε το φάντασμα. Τά νεκρολίβανά του 
Τά’χει φτερούγια τά πλευρά κι’ άνεμοόέρνει

’Έτρεμε ή γή ’;  τή ρίζα μου, μ’ ¿πλάκωσε ή
[θολούρα,

Μ’άγκάλιασεν ό χαλασμό;,μ’ε’σύντριψε, μ’επήρε, 
Καί τώρα σέρνομαι νεκρό.. Τήραξε" μέ γνωρί-

Ρ;ζει; ; . . . 
Θυμάσαι πουρθε; μιά φορά μέ τά λαγωνικά σου 
Κ’ ¿πλάγιασε; ; ’ τον ίσκιο μου ; ’Εγώ μέ τά

[κλωνάρια
’Σ ¿σκέπασα τον υπνο σου καί σΰ μέ τό λε-

[πίδι
Έχάραξε; ’;  τή φλοΰοά μου, πριν φύγφ,;, το-

νομά σου.
Ή μοΐρα μα; άδέρφωσε, ξερριζωμένο τώρα 
Γυρεύω τόπο νά ταφώ. . . Σ’ αγάπησα. . . μέ

θέλει; ; . .

— »Μείνε, σέ θέλω δέντρο μου.. ’Σάν έ’ρθη και
[γιά μένα

Ή ώρα ή άναπόφευχτη όπου σέ συνεπήρε,
Θά πώ μέ; ’; τά σανίδια σου νά κλείσουν τό

[κορμί μου,
Καί τδνομα ποΰ φύλαξε;’;  τή φλούδά σου γραμ

μένο,
’Άν θά τό φάγ ή μαύρη γή, θέλω μέ σέ νά

[λοώση.
Μείνε" σέ θέλω, δέντρο μου, ’; τόν τάφο συν

τροφιά μου. 
"Οποιο; κι’ άν σ’ έστειλε ¿μέ, βουπάκι, κα

λώ; ήρθε;»... 
’Έστεκ’ άκίνητο; ¿κεί, θωρώντα; ξαπλωμένο 
Τό δέντρο τό περήφανο ποΰ μουχε στείλ’ ή

(μοίρα,
Καί χίλιω μύριοι στοχασμοί σκληρά μ’ έμαρ-

(τυρεύαν.
θυμήθηκα τή νειότη μου όταν μέ; τήν καρ-

(διά μου
Έφύτρον’ άδολη ή χαρά μέ φτερωταί; έλπίδαι;.

Ξέννοιαστη τότε άνέμιζε, σάν νά'τανε ξτφτέρι, 
Άκαταδάμαστ’ ή ψυχή, κ’ επερνε γιά ληιιέρι 
Πότε τά πεΰκα τοΰ βουνοΰ, πότε τά κυπαρίσσια

Καί πότε έαώλιαζε κρυφά μέσα τά ρημο- 
, ' (κλήσια,

Κ εγύρευε φαντάσματα. Μονάχη, άποσταμένη 
Εΰρισκ’ έκεϊ παρηγοριά. Τή νύχτα οί πεθαμένοι 
Γήν έπερναν πνεμματικό κ’ ¿κείνη γιά λου

λούδια
Τοΰ; έρριχνε μνημόσυνα, τοΰ; εδινε τραγούδι».

Ποσαι; φοραί; καθήμενο; ’;  τό βράχο μονα
χό; μου

Έβλεπα νάρχεται νεκρό τό μούγκρισμα τοΰ
(κόσμου

Νά ξεψυχά ’; τά πόδια μου, σάν τόν άφρό
C« τιΜ ρι»Και ποσαι; άμετραι; φοραί;, μ’ αντάρα, μ’

(άγριοκαίρι,
Εκρύφτηκα ’; τήν λαγκαδιά καί μέσα ’;  τά

(πλατάνια
Εννοιωθα απόκρυφη χαρά, έννοιωθα περηφάνια, 

Πιστεύοντα; δτ’ ήμουνα θεριό μέ τά θερία, 
’Ανήμερο, άνυπόταχτο κ’ έγώ σάν τά στοιχεία. 
Τά δέντρα έτριζαν καταγή;, γυρτά, ξεβόιζωμένα, 
Τά νυχτοπούλια ¿σκούζανε τριγύρω μου έγριω-

(μένα,
Κ’ έγώ μ’ ένα τουφέκι 

Έπίστευα πώ; ήμουνα βροντή κι’ αστροπελέκι.

Πικραί; πουν’ ή ένθύμησαι; 1 . . Τότε τό μέ-
(τωπό μου,

Πλατΰ; καθάριο; ουρανό;,δεν τουχαν αύλακώσει 
Τοΰ χρόνου τά ξεσχίσματα, οί πόθοι, τά φαρ-

(μάκια.
Σάν πύργο; έ'στεκε ψηλό κ’ έπάνω του έφω-

(λιάζαν
Χιλιάδε; όνειρα χρυσά, λέ; κ’ ήταν χηλιδόνια, 
Κ’ έφύγαν μέ τήν άνοιξι, τά σκόρπισε ό χ£ι-

(μώνα;.
Τώρα τό σκέπασαν μέ μιά; ή καταχνιαί; τοΰ

(κόσμου,
Συγνέφιασι, σκοτείδιασε καί ραγισμένη πλάκα 
Κ ατάμεσα τοΰ κεφαλιού τάψυχο μοναστήρι, 
Στείρο ξαπλώνεται, βουβό, τοΰ λογισμοΰ μου

(τάφος. . .
Τί κρίμα τόσο γρήγορα νά φεύγουνε τά νειώτα! 
"Οποιο; κι’ άν σ’ έ'στειλε έμέ. ρουπάκι, κα-

(λώ; ήρθε;.
"Οταν κ’ ¿σΰ τό δύστυχο, χλωρό καί στολισ-

(μένο
Έσήκονε; μισουρανί; τάλύγιστα κλωνάρια, 
Βελάζοντα; ’; τόν ίσκιο σου έτρεχε τό κοπάδι, 
Ό πιστικό; χαρούμενο; σ’ άγάπσε σάν πατέρα. 
Χήραι; γρηαί;, πανόρφαναι; καί ξετραχηλισμέ-

(ναι;
Σοΰ ¿πέρναν τ’ άντιρρίμματα, ώσάν ¿λεημοσύνη, 
Κι’ δταν τά ρίχναν τή φωτιά κι’ ολόγυρα 

(;’ τά θράκια 
Μέ τό φτωχό προσάναμμα τή νήστια άποκοι-

(μοΰσαν,
Τότε σ’ εύχολογούσανε κ’έλίγαν ’;  τήν Παρθένο
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Κά σοΰ στοιχειόνη τά κλαριά, νά̂  σοΰ χαρίζη τον προσόν τοΰ ̂ συρφετού των ποιητών τή;
νεωτέρας 'Ελλάδος.(χρόνια . .

Τώρα νεκρό ’ ;  τόν άμμο μου θά σέ θυμούνται
 ̂  ̂ ’ j —  Έπί τής όύοντοψνΧαζ μου αίσθάνο-

Έμαραθήκανε γιά μά; τοΰ κόσμου ή πρασινά- μαι άλγεινοτάτους πόνους, έλεγε γέρων πα-
(δαι;. λίμπαις, έλληνίσαι θέλων, πρός τινα λίαν

Εσένα σ’ ¿ξερίζωσε τό κύμα 'ς τήν όργή του, . ^ Q- . .  άΓλά μ’ όλους
Γ»με μου τρώγουν τη» καρόια αχόρταγαις ελ- 4 , /(πίδαις. του  ̂ ^νους τουτους, αναγνωσω, αγ·
Νάξερε; πώ; ταΐ; έτρεφα 1 Καί τώρα μία μία γεΛέ μον, τούς γΛαφυρους χαρακτήρας τής

• · ■ -  - 1     ! ,  - ________- ’-■.-I    ,
Μαραίνονται καί πέφτουνε σά φύλλα τό χει-

(μώνα.
Ιΐλάστη μεγαλοδύναμε! Σπλαγχνίσου με τήν ώρα 
Ποΰ θάρθη ό χάρο; νά μ’ εΰρή, καί πριν σβυ- 

(στή τό φώ; μου,
Στείλέ μου πάλαι νά τά ίδώ μ’ δλη τήν εΰ-

μορφιά του;
Τή; νειότη; μου τά όνείρατα I ’Άφε; τα νά

(φορέσουν
Τά ροδοκάλια τή; αΰγή; καί ; ’ τό προσκέφα

λό μου
Νάρθοΰν νά μέ βαντίσουνε χτυπώντα; τά φτε-

(ρούγια
Μέ πάχνη άπό τόν Κίσσαβο. . . Πατέρα, στείλε

(μού τα.
ΘΑΛΗΣ.

επιστολής σου.
Ό γέρων ήννόει διά τής λέξεως οδοντο

φυΐας τά ούλα" ή δε λέξις γλαφυρά ύπε- 
λαμβάνετο έν τή πρώττι σημασία της, τό 
εϋανάγνωστον των γραφικών χαρακτήρων 
σημαίνουσα. ----------

Νέος τις συνομιλών μετά τίνος νεάνιδος, 
έκαυχάτο δτι οϋδεμία τών ωραίων νεανίδων 
των Αθηνών τώ είναι άγνωστος.

—  Καί τήν νέαν X, τήν γνωρίζετε ", έ- 
πανέλαβεν ή νεάνις ;

—  Όχι.
—  Καί πώς τό έπάθατε ;
—  Μά, φίλη, καί υμάς δέν έγνώριζον. 

"Αλλως τε ή X, δέν πιστεύω νά ήναιώραία.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .
Ήρώτησέ ποτε δ βασιλεύς Κάρολος ό Θ’, 

τόν ποιητήν Αωράτον, διατί, γέρων ων, έ- 
νυμφεύθη τοσούτον νέαν σύζυγον.

—  Μεγαλειότατε, άπήντησε, ποιητική 
άδεια.

Δικαστής λαβών δικογραφίαν τινά κατ’ 
οίκον, δπως μελετήση αύτήν, εύρεν άντί τοΰ 
έγγραφου τής αγωγής έκτενές ποίημα, συγ- 
κινήσαν αύτόν μέχρι δακρύων" μετ’ όλίγας 
ημέρας ό μέν δικαστής άντί πάσης είσηγή- 
σεως έξέθετεν ένώπιον τοΰ δικαστικού συμ
βουλίου τάς εντυπώσεις, άς ένέπνευσεν αύ - 
τώ τό Αικογραφικόν ποίημα, ό δέ ποιητής 
δικηγόρος έθοήνει τήν απώλειαν τοΰ ποιή
ματος, άφοΰ άπηλπίσθη ζητών αύτό παντα- 
χοΰ, εις τά θυλάκια, εις τά άρμάρια, εις 
τήν βιβλιοθήκην, εις τό άντρον τών Νυμ
φών" ό ποιητής ένεπνέετο συχνάκις μέ τά 
ί.τειόη τών δικογραφιών καί ήτο άφγοημέ- 
νος άρκετά, οπερ αποτελεί τό σπουδαιότα-

Ίρλανδός τις φιλάργυρος, άποθανών κα
τά τό 4 770 άφήκε τήν έξης Διαθήκην" «ά- 
φίνω εις τήν νύμφην μου τήν παλαιάν μα- 
βιάν κάλτσαν μου, τήν εύρισκομένην κάτωθεν 
τής κλίνης μου" εις τόν άδελφόν μου τόν 
νεώτερον, Κωνσταντίνον, τά δύο έκ βιδέ
λου υποδήματά μου, τά ευρισκόμενα κάτω
θεν τοΰ καναπέ, εις τόν ανεψιόν μου Δ. 
τόν νυκτικόν σκούφον μου τόν κείμενον ύπό 
τό προσκεφάλαιόν μου, καί εις τόν πρώτον 
έξάδελφόν μου Γ. παλαιάν τινα λάγηνον 
περί τούς πόδας τής κλίνης μου ίσταμένην.» 
Πάντες οί συγγενείς κατά τήν άνάγνωσιν 
τής διαθήκης έθαύμασαν τήν ιδιοτροπίαν 
τοΰ διαθέτου' άλλ’ όποία ύπήρξεν ή έκπλη- 
ξις πάντων, δταν, τινός τών παρισταμένων 
έξ απροσεξίας ρίψαντος τήν λάγηνον, πάρε
ι τήρησαν δτι αίίτη περιείχε χρυσά νόμισμα-.. ιν “ - . Λ
τα. Πάντες τότε έό 
κληροδότημά των.

ραμον οπως λάβωσ'ι το

"Εν τινι τοΰ νέου κόσμου έφημερίδι άνε- 
γινώσκοντο πρό τίνος τά έξής. κΤήν προσε
χή Κυριακήν γίνεται ή έκκύβευσις λαχείου
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έζ 100 χιλ. αριθμών, έκαστου αριθμού πω- 
ληθέντος μόνον πρός νέας άπό 1 5 έτών η
λικίας μέχρι τού 20 έτους άντί ενός τα- 
λήρΟυ. Τό λαχείον άνήκει είς νέον ωραιότα
του' ό πρώτος άριθμός θά δώστρ τήν χείρά

του είς γάμον πρός τόν ιδιοκτήτην τού λα
χείου, λαμβάνων ώς προίκα τό έκ τού λα
χείου κέρδος, δ δεύτερος 10  χιλιάδας ταλ- 
λήρων καί 6 τρίτος 5 χιλιάδας κερδίζει.

ΛΥΣΙΣΤΟΥ ΕΝ ΤΩ Λ'. ΦΥΛΛ.Α.ΔΙΩ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ. 

Ααν.Ιός— ΑύΛος.

Ό

ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ Δ'. ΦΥΛΛΑΔΙΩ ΓΡΙΦΟΥ. 

μηρός τιψ-ΙΙς δμμα συν επί ε ί

Ό μηρος τυγίο ϊς  ομ μ χσ ιν  εΐΐοίει
(I Γ Γ »

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α .

Καί είς αύτό τό αίνιγμα θά μ’ άπαντήσιρς ίσως, 
έν ω εγκλείω σκάνδαλα, ραδιουργίαν, μίσος.

Πόσον θά ήτο ή Ελλάς, αν έλειπον, εύδαίμων, 
δέν θά τήν έλυμαίνετο τής αναρχίας δαίμων.

’Αλλ’ άν άπό τό αίνιγμα αίφνης αύτό έκλείψω, 
πόσας έννοιας— πιθανώς— αμέσως θά συντρίψω.

α

Σ.

Γ Ρ Ι Φ Ο Σ .

Θαι περ\ πα, Θαι περί πα, θαιπερι πα.


