
Έκδιδόμενον δίς τού μηνός.
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ΑΝ Ν ΙΒΑΣ ΕΝ ΓΟ ΡΤ ΓΝ Ι.
Δ Ρ Α Μ Α  Σ Α Τ Ι Ρ Ι Κ Ο Ν  Ε Ι Σ  Μ Ε Ρ Η  Π Ε Ν Τ Ε .

Δημοσιεύσαντες έντοΐς δύο τελευταίοι? ιρυλλαδίοις απο
σπάσματα τοΰ Τ ε λ ε υ τ α ί ο υ  Κ ό μ η τ ο ς  τ ω ν  
Ζ α λ ώ ν ω  ν και τ^ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς  Ε υ γ ε ν ί α ς ,  
ευχαρίστως παρατιθέμεθα ενταύθα και του έτέρου 
τω ν κατά τον Μάϊον βραβευθέντων δραμάτων, του 
’Α ν ν ί β α  έ ν  Γό  ρ τ υ ν ΐ ,  αποσπάσματα ευαενως 
ήμΤν υπό του έν Κωνσταντινουπόλει διααένοντος 
ποιητου Κ. Κ. Βερση, άνακοινωθέντα. Τόσω δέ 
άσμενέστερον δημοσιεύομεν τά μέρη ταυτα του 
’Αννίβα, δσω είνε γνωστοί οί έν τη  Κρίσει του 
Βουτσωαίου άγωνος υπό του είσηγητοΰ Κ. Θ. Γ. 
Όρφανίδου άπονεμηθέντες εις τό σατυρικόν τοΰτο 
δραμα έπαινοι.

ΜΕΡΟΣ Α\ -  ΣΚΗΝΗ Α'·
'Ακτή* παρ’ αότην δε ναός μεγαλοπρεπής. Φαίνεται ναΰς τ ς  

αγκυροβολούσα έκεΤ, καί ού πολύ άπε'^ουσα μ πόλις Γόρτυς.

ΑΝΝΙΒΑΣ, πρώτος της νηος έκπηδών, καί μετ’ αυτόν 
οί ΣΓΜΠΛΩΤΗΡΕΣ ΊΌΐ\

ΑΝΝΙΒΑΣ.

Ή Κρ’/,τ/ι θεία χώρα ή ¿κ-Ορέψασοε

τον τω ν θεών πατέρα , κατασπάζομαι 
τα  θεϊά σου έΰάφη  μ ετά  σεβασμ.οϋ.

(Ιίεριάγων το ^λερ-μα).

Τις άρα ε ΐν ’ ή π ά λ ι; ‘/¡τις φα ίνετα ι 
ούχί μακράν εντεύθεν ;

(ΙΙληοιάζων προς τον ναόν).

’Α σφαλέστα τα  
του ίεροϋ ναοΰ τ-ης γ, επιγραφή 
Οά μάς ίιδ ά ξτ ι τοΰτο . Δεΰτε ίδωμεν.

(Άναγινώοκων την υπίρ την Ουράν επιγραφήν).

«Ο  Δ ή μ ο ς Γ ο ρ τ 'υ ν ί ω ν τ ί ί ’Α ρ τ έ μ ι έ ι .»
(Προς τους συμπλωτςράς του απο^αντας ν.£η καί 

τανΟέντας δες’.α).

—  ’ΐδοΰ, καλο ί μου φίλος, θεία άρωγ-ρ 
δεινόν πέλαγους μ,υκωμένου κλύδω να  
φ υγόντε; μ ετά  βίας, ίιεσώ θημ εν 
εις τήν τω ν Γορτυνίων, καθώ ; φ α ίνετα ι, 
ώραίαν γώραν, ΐν α , συναγείραντες 
επ ί μακράν το θάρρος, είσπΥ^ήσωμεν 
καί αύθις εις τά κΰμα, άντιτάσσοντες 
προς τοΰ π ελά γο υ ; το υ ; άγριου; μυκν,θμοΰ;
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βχρειαν κώ πην , έως ού, π α ν πρόσκομμα 
νικήσαντες έν τ έ λ ε ι, έκβ ιάσωμεν 
τή ν δυσμενή μας μοίραν ε ί ;  συμπάθεια '', 
ώ  φ ίλο ι, ΐνα  τέλος έκδικήσωμεν 
πατρ ίδα  ύβρισθεΐσαν.

ΠΡΕΣΒϊ'ΤΕΓΟΣ 2ΓΠΛΩΤΗΡ·

Είθε, σ τρατηγέ , 
δ ιό τ ι έβαρύνθην πλέον άπατρ ις 
\ά φεύγω  πανταχόθεν διωκόμενος 
ούχί δ ι ’ έγκλη μ ά  τ ι  πρός την πόλιν μου, 
ά λ λ α  δ ιό τ ι, σ τρατιώ της πρόθυμος, 
υπέρ εκείνης δόρυ π ά λ λω ν  κρατερόν, 
νά β λέπω  δέν ήνέχθην την αισχύνην της 
κα ί τη ν ταπε ίνω σ ίν τη ς , ην προύκάλεσαν 
ολ ίγο ι χαύνο ι, άριστοι καλούμενοι.
’Α λ λ ’ άπελπ ίσθην δ τ ι τη ν πατρ ίδα  μας 
θά  ιδ ω  π ά λ ιν  ένδοξον, ώ  στρατηγέ, 
αφού έγκα τελε ίφ θη  ε ί; τη ν τύχην της 
κα ί υπό τω ν άνθρώπων, ο ΐτ ινε ; δ ειλο ί 
τη ν 'Ρώμην κολακεύουν, κ ’ υπό τώ ν Θεών. 
Έ ν δσω δ ’ οϋτοι τη ν δυσμένειαν α υτώ ν 
κ α τά  της πόλεώς μας δαψ ιλεύοντα ι 
ανάγκη  ώ ; πατρ ίδα  νά νορ ίζωμεν 
τού μ.αύρου πόντου τόν εύρύν ορίζοντα.

ΑΝΝΊΒΑΣ.

‘ Α ν, ώ  Θεοί μ εγάλο ι, μοί προώρισται 
κα ί π ά λ ιν  τη ν  πατρ ίδα  θριαμβεύονταν 
\ά ΐόω  τώρα γέρων, επ ισπεύσατε 
τόν χρόνον' άν δέ π ά λ ιν , φοβερόν ε ίπ ε ΐν , 
ολέθρου δα ίμ ω ν ε ί; αισχύνης άβυσσον 
νά  τη ν βυθίση μ έλλη , μη θελησητε 
τό  κ εκ μ η ιό ; μου σώμα εις α π ώ τα τα  
π ελ ά γη  τώ ν ιχθύω ν νά ριφθή βορά, 
ά λ λ ά  μ.έ ξίφος έ τ ι αίματόβρεκτον 
νά πέσω  πρόμαχός τη ; επ ιτρέψατε 
κα ί μη , ω  μη άρνήσθε ένα βράχον τ η ; 
ώς τάοον τώ  ’Αννίβα.

ΠΡΕΣ3ι'ΤΕΓΟΣ Σ 'ΜΠΛΩΤΠΡ.

Οίκτου άξιοι 
κατέστημ εν τ ώ  ο ν τ ι ! Τάφον νά ζητή  
εις τή ν γενέτειράν του γην ώ ; έλεος 
δ ταύτη ν στεφανώ σα ; δόςης στέφανον 
κα ί νά π λ χ  ά τα ι ηόη άπολις, φ υ γ ά ;, 
ό όδηγήσα; τού , στρατούς της ά λλο τε !
" ίΐ, ή αγνωμοσύνη είναι βδελυκτόν !
δ .ό τ ι έπ ιχ έε ι δηλητήριον
εί; εόγενεΐ; καρδία;. —  Ιίλήο ώ στρατηγέ.

γενναίος να ύ τη ; παρελθόντα κίνδυνον 
ε ΐ; λήθην παραδίδει, τά ς δυνάμεις του 
πρός τόν π α ιό ντα  άντιτάσσων εύθαρσώς. 
Ε νταύθα  τ ί  νομίζεις ΕίμεΟ’ ασφαλείς 
ε ί ;  ξένην χώραν, ξένοι, δλω ; άγνω στο ι, 
συντρ ίμματα τ η ; δόξης, ούδέν φέροντε; 
τό σέβα ; έπ ιβ άλλον ;

ΑΝΝΊΒΑΣ.

Τί πλειότερον, 
η δ τι τη·' πα τρ ίδα  άμυνόμ,ενοι 
τη ; γης τά ς  χώρας πάσας περιτρέχομεν 
υπέρ αυτή ς μοχθούντε; ; Τούτο σεβασμόν 
δέν έ τ ιβ ά λ λ ε ι πάσ ι κα ί συμπάθειαν ;

ΙΙΡΕΣΒΓΤΕΡΟΣ ΣΓΜΠΛΩΤΗΡ.

Την δόξαν κεχη νότε ; τη ν θαυμάζουσιν 
έν δσω θριαμβεύει' έκπεσούση; δέ 
τά ς σάρκας της μ.οιράζουν ώσπερ ορνεχ 
οί πρώην θαυμαστα ί τη ς.

ΑΝΝΊΒΑΣ.

Έχεις δίκαιον ! 
Ευδαιμονίας τρ ιακονταετηρ ί; 
υπό σκοτίας π έπλον μοί άπεκρυπτεν 
αλήθειαν, ήν ήδη μέ έδ ίδαξε 
βραχεία δυστυχ ία .

ΠΡΕΣ3ΪΊΕΡΟΣ Σ ι'ΜΠΛΩΤΗΡ.

Καί τη ν συμφοράν 
πολ.λάκ ι; εκλαμβάνουν ώ ; εμπόρευμα, 
πωλούντες ταύτη ν εις το ύ ; δυνατού; τής γ ή ; 
ά ντ ί μ ικρά; εύνοιας ! *Ω, οί άφρονες ! 
πωλούν τώ ν  άδαμάντω ν τά  συντρ ίμματα 
ά ντ ί ο λ ίγω ν κόκκων σίτου ή κρ ιθ ή ;!

ΑΝΝΙΒΑΣ.

Τις οίδε, κα ί ή Γόρτυς, πόλις ασθενής 
τής 'Ρώμης φοβούμενη την έκδ ίκησ ιν, 
μή άρνηθή ξεν ία ν , ή τό χείρ ιστον, 
μ.ή μάς πρυδώση αίφνης εις το ύ ; απηνείς 
δ ιώ κτας μ α ; Ρωμαίους.

ΠΡΕΣΒΓΤΕΡΟΣ Σ ΓΜΠΛΩΤΗΡ.

”θθεν φρόνιμ.ον 
κρυπτόν νά μείνη τ όνομά σου πα ντελώ ς 
άφού ημείς ενταύθα δέν έπλεύσαμεν 
προ; ζήτησ ιν συμμ άχω ν, ά λ λ  άπέβημεν 
ΰπό τ ή : τρικ .μ ία ; β ιαζόνένο ι.
ΙΙαράδοξον δ ’ ούδόλ.ω; οί Γορτύνιοι
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μικροπολΐτκ ι οντες κα ί φοβούμενοι 
τόν ογκον τώ ν  'Ρωμαίων, καίπερ άκοντες, 
νά μ ά ; προδώσουν δμως.

ΛΝΝΊΒ\Σ.

Έ χ ε ις  δίκαιον.

ΠΡΓΣΒΠΕΡΟΣ Σ ι'ΜΠΛΩΤΗΡ.

Κρυπτόν προσέτι πρέπει νά τηρήσωμεν 
όσον χρυσίον φέρομεν μεθ’ εαυτώ ν, 
μή τόμμα τω ν θαμβώση καί έμπέσωμεν 
εις φοβέραν π α γ ίδ α . Φίλος πρόσκαιρο; 
ό πλούτος πάντω ς είνα ι κα ί ενίοτε 
διπρόσωπος εχθρό; μας κα ί έπίβουλ,ος.

ΑΝΝΙΒΑΣ.

Τώ οντι δσα λ έ γ ε ι ; σ υ νετώ τα τα
ευρίσκω, φ ίλε . "Οθεν τά  φρονήματα
τώ ν  Γορτυνίων άκριβώς έρεύνησον,
μή εις κ ινδύνου; νέους περιέλθωμεν
κα ί πράξον ο ,τ ι σύ νομίζεις σύμφορον,
έγώ  δέ ε ί; τό  πλοίόν μας ποοεύου,αι 

, , ' να ιόω επ ι ποσον ο ανακυκων
τ ά  βάθη τώ ν όδάτων άπεφάσισε
νά μάς κρατή ενταύθα . Είθε, φ·Νοι μου,
πρω ί πρωί μέ πνεύμα οΰριώτατον,
πρός τ ά ;  ΰγράς εκτάσεις τανυπτέρυγο ι
γοργότεροι άνεμου νά ίπ τάμ εθα .
Εκεί οΰκ έστι δόλος ούδ’ επιβουλή .

(απέρχεται.)

ΜΕΡΟΣ Β'. -  ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΑΝΝΙΒΑΣ

(μ ίν ις , στρέτων τ-ν ή ϊη ϊύο νταή λ ιο ν .)

Τήν οψον σου, ώ  Φοίβε, σπεύσον κάλυψον, 
κα ί σύ, ώ  Ν ύξ, μέ πέπλον τάχυνον σ ιγής 
κα ί λήθης τά ς ημέρας τ ή ; α ισχύνη ; μου 
νά περιβάλης. Κρύψον εις τά  σκότη σου, 
κα ί μή διακοινώσης δ τ ι ό άνήρ 
ό δ ιελ θ ύ ν  τόν κόσμον ώσπερ αστραπή 
κα ί τόνομά του ά ντ ί κεραυνού βαλών 
κα ί κ α τ ’ αυτής τής Ρώμης, αναγκάζετα ι 
νά κρύπτη τώρα τούτο εις τήν Γόρτυνα !
Ω ένδοξοι ήμέραι, πώ ς παρήλθετε 

ά ν επ α ισ θ ή τω ;! ϋ ώ ;  άπ επ τη  ό καιρός

καθ’ 8ν α τελ εύ τη το υ ; τάς ημέρας μου 
έπόθουν, ίνα  άθλα  δρέπω άφθονα !
Νυν τά ς ημέρας μέ δ ειλ ία ν ένορώ 
παρερχομένας σ τε 'ρα ; κα ί άψοφητί 
τής κόμης μου τά ς τρ ίχ α ; νά λευκα ίνω σ ι, 
καί δλος τρέμων κρούω τ ή ; επαύριον 
τόν ζοφερόν π υλώ να , κυλινδούυ.ενο; 
εις σκότους χάος κα ί άβεβαιότητος' 
δ ιότ ι γέρων ήδη τόν αυχένα μου 
έκών άέκων κ ύπ τω  π ά ντη  άνελπ ις 
ΰπό τού χρόνου τήν βαρείαν μ ά σ τ ιγα , 
τό βήμα κατευθόνων πρός τόν τάφον μου, 
τού βίου τόν λ ιμένα  τόν άκόμαντον, 
ούτινο ; δμως τρέμω τή ν ψυχράν σ ιγήν. 
Βεβαίως ναύτη ς, εις άγριου; κλύδω να ; 
κα ί γεννηθείς κα ί ζήσας, τή ν ναρκωτικήν 
γαλήνην τώ ν λ ιμ ένω ν άπεχθάνετα ι.
—  "Α; ήτο δυνατόν, Θεοί Ο λύμπιοι, 
τ ά ;  χιονώδεις κορυφάς τώ ν ‘ Α λπεων 
ώς αετό ; καί π ά λ ιν  νά διεβαινον,
κ ’ εις Ιταλ ίαν άπαξ  έ τ ι τή ν σφαγήν 
καί τήν πανω λεθρ ίαν νά διέσπειρον, 
ΐνα  τήν Ρώμην ίδ ω  π ά λ ιν  πτήσσουσαν 
καθώς στρουθίον ΰπό τή ν παλάμην μου, 
κα ί τομμα της τό γαύρον σβεννυόμενον 
ώχρόν ΰπό τή ν λάμψ ιν τ ή ; ρομφαίας μου !
—  Τί μάτηυ γλώ σσαν στρατιώ του ευκλεούς 
δανείζομαι τής μοίρας ό απόκληρος ·,
Τήν γλώ σσαν τού ’Αννίβα σφετερίζομαι, 
τ ή ; Καρχηδόνο; ό φ υ γ ά ; ό άδοξος, 
κα ί στρατηλάτου ήθος περιβάλλομαι, 
άφού ή Γόρτυς, αφανές πολίχνιον, 
δπερ έν Ι τ α λ ία  θά παρήρχετο 
ύπό τά  βήματά  μου ώς χαλ ίκ ιο ν, 
ώ ; βράχος άνυψούται τώρα άβατος, 
έναο αί νεφελώδεις "Α λπεις ά λ λο τε  
ώ ; τά π η τες  ήπλούντο πρός δ ιάβασ ιν 
τόν χιονώδη κύπτουσα ι αυχένα  τω ν !
Ω δόξα, πόσον ε ίσα ι μεγαλοπρεπής, 

οπότε δαφνηφόρον κ α ί, περίλαμπρον 
άνά τά  έθνη πά ντα  θριαμβευτικώς 
έπ ί γοργών πτερύγω ν μυριόστομος 
σέ περιάγει Φήμη ! 'Ως βασίλισσα 
έφ άρματος όχείσαι, δπερ λέοντες 
ΰπερηφάνως σύρουν. "Ω άήττητ.ον 
οπότε κορεσθεΐσα κλίνεις κεφαλήν 
έπ ί τώ ν στέρνων γέροντος άγω νιστοϋ 
επίσης περιχέεις λάμψ ιν άπλετο ν !
Α λλ  δτε π α ύε ι; ζώ σ α , κα ί τά ς δάφ να ; σου 
άποτεφρόνει ή πυρά τής συμφοράς,
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τό δέ πελώριόν σου π τώ μ α  άσηυον 
εις βχθυστίρνου παρελθόντος θά π τετα ι 
το υ ; έρεβώδε'ς δόμους, έφ’ ών γέγρ α π τχ ι 
« ώς ήλθε, κα ί παρήλθεν » ώ , μχ  τους Θεούς 
ώ , τότε μ,υριάκις προτιμό :ερον 
νά σε ήγνόουν π αντελώ ς οΐ άνθρωποι !

(  Ά τέρ / ετα ι) .

ΙΣ ΓΟ ΡΠ  ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ.
ΑΛΛΗΓΟΡΙ \, -Χϊ'ΜΒΟΑΟΝ, ΜΟΡΦΗ, ΕΜΒΛΗΜΑ.

Τά πά ντα  ε ίτ ί συμβολικά καί άλλν,γορικα έν 
τή  άρχαιότητι. Έν μέν λοιπόν τη  X αλθα ία  έθε- 
τον έν τοϊς ούρανο'ς κριόν, δύο ερίφια και τανοον, 
ινα σηυάνωσι την παραγω γήν τ η ; γης κατά  τό 
έαρ" έν δέ τή  Περσία τό πύρ είνα ι τό σύμβολον 
τ ί ς  θεότητο;" ό ούρά-Ίΐς κύων προαγγέλλει το ϊς 
Λ ίγυπ τ ίο ις  τά ς του Νείλου πλημμ.ΰρας, κα ί ό 
τη ν  ουράν έν τή  κεφαλή κρυπτών οφ ι; ή της α ί-  
ωνιότητος εϊκών κατέστη .

Ευρίσκει δέ τ ι ;  ε ϊσ έτι έν τή  Ινδική πο λλά  τω ν  
αρχαίων έκείνων α γα λμ ά τω ν  τω ν φρικαλέων καί 
άκομψων, περί ών ώμ ίλησα ήδη, παρ ισ τώ ντω ν 
τη ν αρετήν με δέκα μ.εγάλου; βραχίονας, δ ι’ ών 
κ α ταδαμ άζε ι τά ς κακίας" τά  α γά λμ α τα  τα ΰ τα  
έθεώρησαν οί δυστυχείς ιεραπόστολοι ημών ιός 
εικόνα ; του διαβόλου, πεποιθότες. ό τ ι οί μη όυ.ι- 
λούντες γ α λ λ ισ τ ί ή ιτα λ ισ τ ί δέν ήθελον λατρεύ- 
σει η τόν δ ιάβολον.

Θές έν τούτο ι; π ά ντα  τά  αρχαία τα ΰ τα  σύμ- 
βολα υπό τ ά ;  όψεις τοΰ έμφρονεστέρου ανθρώ
που, τοΰ μ.η ειδότος τ ι  περί α υτώ ν , κα ί ούδέν 
θέλες εννοήσει" δ ιότι εΐνας ανάγκη  νά έκμάθή την 
γλώ σσαν ταύτη ν.

Ό θεν οί αρχαίοι θιολ.όγοι πο ιητα ί ή να γκά - 
σθησαν νά παραχωρήσωσι τώ  Θεώ καί οφθαλμοί); 
κα ί πόδας κα ί χεϊρας, Οπό άνθρωπείαν μορφήν 
αυτόν ά να γγέλλο ντε :.

Κ λήμη : ό ’Αλεςανδρευς αναφέρει τούς έξή ; 
στίχους Ξενοφάνου; τοΰ Κολοφωνίου άξιους τής 
ήμετέρας προσοχής : ( ’ )

κ Μ έγιστε Θεέ, δ ,τ ι κα ί άν πράξωμεν ή έπ ι- 
νοήσωμεν δέν δυνάμ.εθα οΰτε νά σε κατανοήσω- 
μεν, ά λ λ ’ οΰτε καί νά σε εΐκονίσωμεν. "Εκαστος 
παραχωρεί σοι τή ν ιδ ίαν φύσιν" τά  μέν π ετε ινά

(1 )  Μετχ^ρχ'ω ε ί; την νδ^ελληνι/.ην, Σ. Μ.

λοιπόν ήθελόν σε παραστήσει ιπ τά μ ενο ν  έν το ϊς 
άνέμο ι;, οί δε βόες ήθελό» σοι δανείσει τ ά  α π ε ι 
λ η τ ικ ά  αυτώ ν κέρατα, οί λέοντες ήθελόν σε 
οπλίσει μ.έ το ύ ; σπ 'ράσσοντας τά  ζώα όδάντας, 
κα ί οί ίπ π ο ι ήθελόν σε φα-τασθή  έν τοϊς άγροϊς 
κ α λπ ά ζο ντα .»

Έ κ τω ν σ τ ίχ ω ν  τούτω ν έφ ά γετα ι, δ τι οί ά ν 
θρωποι δεν παρέστησαν σήμερον μ-όνον τον Θεάν 
ϋπό τήν μορφήν αυτώ ν . Διότι κα ί ό αρχαίος Ορ- 
φεύς τ ή ; Θράκης, οΰτο; ό πρώ το ; "Ελλην θεο
λόγος, ό πολύ τοΰ Όμηρου προγενέστερος, 
όμιλ.εΐ ουτιο πως κατά  τόν αύτόν Κ λή μ εντα  τόν 
’Αλεξανδρέα :

« Επί τοΰ αιωνίου θίόνου ακ ίνητο ; έν τα ίς 
νεφ έλα ι; καθήμεντς τούς τε  άνέμ.ου; κα ί τ ά ;  
Ουέλλας κυβέρνα" οί πόδες αύτοΰ π ιεζουσ ι τήν 
γη ν , καί έκ τοΰ κενοΰ άέρο; ή χειρ αύτοΰ έ γ γ ί -  
ζ ε ι συγχρόνως τάς ά κ τά ; τω ν δύο θαλασσών" 
ε ίνα ι άρχή, τέλο ς καί μ.έσον τοΰ π α ντό ς .»

’Αφοΰ λοιπόν τά  π ά ντα  είσ ί συμβολικά κα ί 
άλληγορ ικά , οί φ ιλόσοφοι, κα ί ΤΰΟΟ τ^Λντίον 01 
τήν Ινδ ικ ή ν  έπ ισκεφθέντες, έφήρμοσαν τήν μ έ 
θοδον τα ύ τη ν , δ ιότι τ ά  δ ιδ ά γμ α τα  α υτώ ν ήσαν 
εμ β λή μ α τα  καί α ιν ίγμ α τα .

Λ/ή ά ν α χ ι ν ή τ ό  πυρ δ ιά  ξ ίφους, σημαίνει 
μ ή  έρεθίζης τόν έν όργή δ ια τελοΰντα .

Μ η θέτης τη ν  Λ υχν ίαν  νπό τό ¡ ιό δ ιο ν .  — 
Μή άποκρύπης το ϊς άνθρώποι; τή ν αλήθειαν.

" Μττεχε κυάμω ν.  —  Φ εύγε συχνάκ ις τά  πο 
λ ιτ ικ ά  α ξ ιώ μ α τα , ά τ ινα  έδίδοντο δ ιά  ψηφοφο
ρίας έκ λευκώ ν ή μαύρων κυάμω ν.

δίίωκε της οικίας σον τάς χ ελ ιδόνας .— "Ας 
μή ΰπάρχωσιν έν αυτή  φλύαροι.

Έ ν τη  κατα/γ ίδ ι  .Ιάτρευε τη ν  η χ ώ .—  Έν 
τ α ϊ ;  π ο λ ιτ ικα ις  ταραχαίς φεΰγε ε ί; τή ν εξοχήν.

Μη γράφης ¿ .τι χ ιό ν ο ς .  —  Μή δ ιδάσκη ; τά  
μαλθακά καί ασθενή π νεύμ ατα .

Μη τρώνε μ ή τε  τ η ν  κ α ρ δ ία ν  σου μ ή τ ε  τόν  
μ υ ε λ ό ν  σον. —  μ ήτε λυποΰ, μ,ήτε επ ιχειρεί 
δ υσ κο λω τά τα ; επιχειρήσεις, κ λ π .

Τοιαΰτα είσί τά  Πυθαγόρεια ά ς ιώ μ α τα , ώ ν 
εύκολο; ή έννοια.

’Α λ λ ’ ή ωραιότερα πασών τούτω ν τω ν  άλ.λη- 
γοριών είνα ι ή περί Θεοΰ, ήν Τ ίμαιος ό Λοκρός 
εφαντάσθη ; Κ ύκλο ς  ο ύ ι ιν ο ς  τό κέντρον  π α ν -  
ταχο ΐ ι  ε σ τ ιν ,  ή δε περ ιφέρεια  ονδαμον .  Ο 
Π λάτω ν υιοθέτησε τά έμβλημα τοΰτο , ό δέ 
Π ασκάλ είσήγαγεν αύτά έν τή  ύλη , ήν ήθελε 
νά μεταχειρισθή καί ή τις έπεγράφη ίδ έα ι .

Έ ν τή  μεταφυσ ική  κα ί τή  ηθική οί άρχαϊος.
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»ομίλησαν περί παντός, ημείς δέ ή συναντώμεν 
ή έπαναλαμβάνοαεν τά  λ εχθέντα . "Ωστε π ά ντα

I } 1 ~ 1Ν / / £τα νεωτερα συγγρα|Λ4αατα των οαο τούτων οι- 
δασκαλιών είσίν επαναλήψεις.

Ό σω  δέ προχωρεί τ ι ;  έν τή  ’Α νατολή , το- 
σούτω ευρίσκει τήν συνήθειαν τώ ν  εμβλημάτω ν 
καί τώ ν μορφών καθιερωμένη-), α ΐτ ινες λ ία ν ά π έ -  
χουσι τώ ν ήμετέρων ηθών κα ί έθίμων.

Έ ν τή  Ινδική, έν τή  Α ιγύπτιο , έν τή  Συρία 
ήσαν καθιερωμένα πρό πά ντω ν  τά  φαινόμενα 
ήμίν περιεργότατα εμ βλή μ ατα . Έ κεΐ λοιπόν περί' 
έφερον έν πομπή καί μ ετά  σεβασμού άκρου τά  
δύο σύμβολα τής ζωής. Καί ημείς μ έν , κ α γχ ά - 
ζοντες, τολμώ μεν νά θεωρήσωμεν τούς λαού; 
έκείνους ώς βαρβαρικούς βλάκας, έπειδή  η ύγνω - 
μόνουν τ ώ  Θεώ μ ετ ’ αθωότητας έπ ί τή  τή ς ζωής 
παροχή’ π λή ν ά λ λ ’ όμ.ως τ ί  ήθελόν ε ίπ ε ι ούτοι 
περί ημών, άν έβλεπον ημάς εισερχομένου; έν 
το ϊς ήμετέροις ναοϊς κα ί φέροντας έπ ί τοΰ μηροΰ 
τό δργανον τής καταστροφής, τή ν σπάθην ;

Έν Θήβαις εικόνιζον τά  τοΰ λαοΰ αμαρτήμ α
τα  διά κριού" έπ ί δέ τώ ν  παραλίων τ ή ; Φοινί
κης γυνή μ ετά  ούρα; ιχθύος ήν τό  τ ή ; φύσεως 
σύμβολον.

"Ωστε δέν πρέπει νά θαυμάζω μεν, ό τι ή τώ ν 
συμβόλων συνήθεια είσεχώρησεν έν τ ο ΐ ; Έ βραίοις, 
δτε έσχημ άτισαν σώμα λαοΰ εις τή ν έρημον.

'Εμβλήματα Ιουδαϊκά.
'Ωραιότατη αλληγορ ία  λοιπόν έν το ϊς ΐουδαϊ- 

•κοΐς βιβλίοις ε ίνα ι τό έξής τεμάχ ιον τοΰ Ε κ 
κλησία στον : (*)

« Καί ήργησαν αί άλήθουσαι, ό τι ώ λ ιγώ θη - 
σαν, κα ί σκοτάσουσιν α ί βλέπουσαι έν τα ϊς  όπαϊς" 
κα ί κλείσουσι θύρας έν άγορά έν άσθενεία φ ω 
νής τ ή ; άληθούσης, κα ί ά ναστήσετα ι εις φωνήν 
τοΰ στρουθιού, κα ί ταπεινω θήοοντα ι πάσα ι αί 
θυγατέρες τοΰ άσματος" κ α ίγ ε  άπό ύψους όψον- 
τ α ι ,  κα ί Οάμ,βοι έν τή  όδώ , κα ί άνθηση τό ά - 
μύγδαλον, καί παχυνθή ή άκοίς, κα ί δ ιασκεδα- 
σθή ή κάππαρις* ό τ ι έπορεύθη ό άνθρωπο; εις 
οίκον αίώνος αύτοΰ, κα ί έκύκλω σαν έν άγορά οί 
κοπτόμενοι" εως δτου μή άνατραπή σχοινίον τοΰ 
αργυρίου, κα ί συνθλιβή τά άνθέμιον του χρυσίου 
κα ί συντριβή ή ύδρία έπ ί τήν πηγήν, κα ί συν- 
τροχάση ό τροχός επ ί τόν λάκκον’ κα ί επ ιστρέ
φει ό χοΰς έπ ί τή ν  γή ν , ώς ήν, κα ί τό πνεύμα 
επ ιστρέφει προς τόν Θεόν δς έδωκεν α ύ τό .»

(1 )  Εκκλησιαστής. Κερ. ΙΒ ', 3— 8,

Τ αΰτα π ά ντα  σημαίνουσιν, οτι οί γέροντες 
άποβάλλουσι τούς όδόντας, ό τι ή ζωή  α ύτώ ν 
κα θ ίσ τα τα ι ασθενής, ό τι α ί τρίχες αύτώ ν λ ευ -  
καίνονται ώ ; τό άνθος τής άμυγδαλ.ής, οτι οί 
πόδες αύτώ ν έφο ιδαίνονται ώ ςά κ ρ ίς ,ο τ ι α ί τρίχες 
αύτώ ν π ιπτουσ ιν ώ ; τ ά  φ ύ λ λ  ατής καππάριος, ό τ ι 
δέν δύναντα ι πλέον νά τεκνοποιήσωσι καί ό τ ι 
όφείλουσι νά πάρασκευασθώσι πρός τόν ά π ώ τ α -  
τον εκείνον πλοΰν.

Τό δ έ ασμα ασμάτων ε ίνα ι, ώς πά ντες γ ι -  
νώσκουσι,, συνεχής αλληγορ ία  τοΰ γάμου του 
’Ιησού Χριστού μ ετά  τής Ε κκλησ ίας (Χ) :

“Φ ιλησάτω με άπό φ ιλη μ άτω ν στόματος 
αύτοΰ" ό τι αγαθοί μαστο ί σου υπέρ οίνον, κα ί 
όσμή μύρων σου ύπέρ π ά ν τ α  τ ά  αρώματα . 
—  Ιδού εί καλή ή πλησίον μου, ιδού εί καλή" 
οφθαλμοί σου περιστεραί (2) . —  Τρίχωμά σου 
ώ ; ά γέλα ι τώ ν  α ιγώ ν . . . Ό ^όντες σου ώς ά- 
γ έλα ι τώ ν  κεκαρμένων . . . ώ ; σπαρτίον τό κόκ- 
κινον χείλη  σου, καί ή λ α λ ιά  σου ώραία" ώ ; λ έ -  
π»ρον τής ^οάς μήλόν σου, έκτός τ ή ; σ ιω π ή - 
σεώ ; σου. Ώ ; πύργος Ααβιδ τράχηλός σου . . . 
Δύο μαστοί σου ώ ; δύο νεβροί δ ίδυμο ι δορκάδος, 
οί νεμόμενοι έν κρίνοις, εως δ ιαπνεύσή ή ημέρα 
κα ί κινηθώσιν αί σκια ί (3) . —  Τί έκα λλ ιώ θη - 
σαν μαστοί σου αδελφή  μου νύμφη-, τ ί  ε κ α λ λ ιώ -  
θησαν μαστοί σου άπό οίνου, κα ί όσμή ίμ α τ ίω ν  
σου ύπέρ π ά ντα  τά  άρώματχ ·, Κηρίον ά π ο σ τά -  
ζουσι χ ε ίλη  σου νύμφη , μ έλ ι κα ί γάλα  ύπό τή ν 
γ λ ώ ισ ά ν  σου, κα ί όσμή ίμ ατ ίω ν σου ώ ; όσμή 
Λιβάνου (*). —  ’Αδελφιδός μ.ου ά πέστε ιλε  χεϊρα 
αύτοΰ άπό τής ό πή :, κα ί ή κοιλία μου έθροήθη 
έπ ’ αύτόν (5). —  Κ εφαλή αύτοΰ χρυσίον Κ α ιφά ζ , 
βόστρυχοι αύτοΰ έ λ ά τ α ι, μ έλ α νε ; »ό; κόραξ. 
’Οφθαλμοί αύτού ώ ; περιστεραί έπ ί π ληρώ μ ατα  
ύόάτω ν, λελουμέναι έν γ ά λ α κ τ ι, καθήμεναι έπ ί 
πληρώματι (ύδ ά τω ν). σιαγόνες αύτοΰ ώς φ υ τ α -  
λ ια ί τοΰ άρώματος, φύουσαι μυρεψικά" χε ίλη  
αύτού κρ ίνα , στά ζοντα  σμύρναν πλήρη" χεϊοες 
αύτού το ρ ευτα ί χρυσαΐ, πεπλτ.ρωμέναι Θαρσείς" 
κο ιλ ία  αύτού π υξ ίο ν  έλεφάντινον έπ ί λ ίθου 
σαπφείρου' κνήμαι αύτού σ τύλο ι μαρμάρινοι, τ ε -  
θεμελκομένοι έπ ί βάσεις χρυσάς. Είδος αύτού 
ώ ; Λίβανος, εκλεκτός ώ ; κέδροι" φάρυγξ αύτού

(1 ) ΤΑσμα ά-ταάτω-/, Κ εφ, Α '. 1— 3.
(2 ) Αυτόθι, 14— 16.
( 3)  Αυτόθι, Ι ίεο . Α ', 1— 7.
(4 ) Αύτόθι, 10— 12.
(5 ) Αυτόθι, Κε®. Ε ', 4— 3.
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γλυκασμός, καί ολος επιθυμία Ο). —  Όμφα- 
λό; σου κρατ/'ρ τορευτός μ ή υστερούμενος κρά
ματος- κοιλία σου θημωνιά σίτου, πεφραγμένη 
έν κρίνοις . .  . Τράχηλός σου ώςπύργος ελεφάν
τινος’ οφθαλμοί σου ώς λίμναι έν Έσεβών, έν 
πύλαις Ουγατρός πολλών" μυκτήρ σου ώς πύρ
γος του Λιβάνου, σκοπεύων πρόσωπον Δαμα
σκού" κεφαλή σου έπί σε ώς Κάρμηλος, καί 
πλύκιον κεφαλές σου ώ; πορφύρα, βασιλεύς δε- 
δεμ.ένος έν παραδρομαϊς (2). —  Αδελφή τιμών 
μικρά καί μαστούς οϋκ έχει" τί ποιιίσωμεν τη 
άόελφή ήμών, έν ημέρα νι άν λαληθή έν αυτή;
Εί τείχος έστιν, οίκοδομήσωμεν έπ’αύτλν έπαύ- 
λεις αργυρά;" καί εί θύρα έστί, διαγράψωμεν 
έπ’ α ύ τή ν  σανίδα κεδρίνην. ’Εγώ τείχος καί 
μαστοί μου ώς πύργοι. , . (3)»

Έπρεπε νά έξηγήτω άπαν τό ασμα, ΐνα φανη, 
δτι είναι άλληγορα από τού ένός μέχρι τού 
ετέρου άκρου" πρό πάντων δέ ό ευφυής Αόν- 
Κάλμετ κα-αδεικνύει, οτι ό φοΐνιξ, έφ' ού άνα- 
βαίνει ό άδελφιδός, είναι ό σταυρός, εις 8ν κατε- 
δικάσθη ό Σωτήο ήμών ό ’Ιησούς Χριστός, 
’Αλλ’ ανάγκη νά όμολογήσωυ,εν, ότι ηθική όρθή 
καί καθαρά προτιμάται των αλληγοριών τούτων.

Παρατηοεϊται πρός τούτοις έν τοϊς βιβλίοις 
τού λαού τούτου πληθύς όλη τυπικών αλληγο
ριών, παροργιζουσών ημάς τήν σήμ.εοον, αϊτινες 
καίπερ άσκούσαι τούς Ευρωπαίους εί; τε τήν 
απιστίαν καί τά σκώμματα, φαίνονται όμως 
κοιναί καί άπλαϊ τοϊς Άσιανοΐς.

Ο Θεός π. γ. τώ Ησαία έπ φανείς υίεϊ τού 
Άμ.ως, είπεν αύτώ. Κ Πορεύου, καί άφελε τόν 
σάκκον άπό τής όσφύος σου, καί τά σανδάλιά 
σου ύπόλυσαι άπό τών ποδών σου, καί ποίησον ; 
ούτως, πορευόμενος γυμνός και ανυπόδητος" 
τρία έτη έσται σημεία καί τέρατα τοϊς Αϊγυ- 
πτίοις καί Λίθιοψιν, οτι ούτως άξει βασιλεύς 
’Ασσυριών τήν αιχμαλωσίαν Αίγυπτου καί Αί- 
Οιόπων, νεανίσκους καί πρεσβύτας γυμνούς καί 
άνυποδέτους άνακεκαλυμμένους τήν αισχύνην 
Αιγύπτου (4)·»

Τούτο φαίνεται ήμΐν περιεργότατον" άλλ’ ά; 
έ;ετάσωμεν μόνον τί συμβαίνει έτι καί νΰν 
παρά τοϊς Τούρκοις, τοϊς ’Αφρικανοί; καί έν ταΐς 
Ίνδίαις, όπου τοσούτον μέν έμμανώς, ήκιστα

( ! )  Αυτόθι, Κ ε? . Ε ', 11— 16.
(2 )  Αυτόθι, Χειρ. Ζ ',2— 6.
(3 )  ’ Ασμα μσμάτων, Κεο. Η', 8 — 10.
(4 ) "Ησαία. Κ ε*. Κ.', 2 — 5.

δ έπιτυχώς πρός εμπορίαν μεταβαίνομεν. Είναι 
λοιπόν έκεΐ συνηθέςατον νά βλέπ-ρ Tt; σαντυν (*) 
πάγγυμνον, ού μόνον διδάσκοντα τάς γυναί
κας, αλλά καί μετά σεβασμού φιλήματα παρ’ 
αύτών . . .  συναθροίζοντα, άτινα ούτ’ έν τώ σαν- 
τω ούτε έν τή γυναικί όιεγείρουσιν ακόλαστον 
πόθον. ’Επί δέ τών όχθών τού Γάγγου προσέρ
χονται πλήθη γυμνά άνδρών τε καί γυναικών, 
από κεφαλή; μέχρι ποδών άκρων, τούς βραχίο
να; πρό; τόν ουρανόν τείνοντα καί άναμ.ένοντα 
τήν έκλειψιν, ϊνα έν τώ ποταμώ βυθισθώσιν.

Δέν πρέπει άοα ό Παρίσιος καί ό Ρωμαίος 
νά πιστεύ-ρ, ó'Tt ή έπίλοιπο; γή ζή καί σκέπτε- 
τα περί πάντός όπως αυτός.

Ό  Ιερεμίας, ό έπί ’Ιωακείμ, προφητεύσας 
υπέρ τού βασιλέως τής Βαβυλώνος άλύσεις καί 
σχοινία περί τόν τράχηλον κατά διαταγήν τού 
Κυρίου περιβαλών, προσφέρει ταύτας τοϊς βα- 
σιλεύσι Έδώμ, ’Αμμων, 'Γύρου καί Σιδώνος διά 
τών πρεσβευτών τών εις 'Ιερουσαλήμ, πρός τόν 
Σεδεκίαν έλθόντων. Παραγγέλλει δ ’ αύτοι; ουτω 
πρός τού; Μονάρχας αύτών νά δμιλήσωσι ’
(ΐ Τάδε λέγει Κύριος δ Θεός ’Ισραήλ" ιδού έγώ 
μετεστρέφω τά όπλα τά πολεμικά τά έν ταϊς 
χερσίν υμών, έν οίς ΰμ.είς πολεμεϊτε έν αύτοϊς 
πρός τόν βασιλέα Βαβυλώνος καί τούς Χαλ- 
δαίους τούς συγκλείοντα; ύμάς έξωθεν τού τεί* 
χους . . . καί πολεμήσω έγώ ύμάς έν χε ιρί εκ
τεταμένη) . . . Καί πατάξω πάντας τού; κατοι- 
κούντα; έν τή πόλει ταύτη, τού; άνθρώπους 
καί τά κτήνη έν θανάτω μεγάλω . . . Δώσω τόν 
Σεδεκίαν βασιλέα ’Ιούδα (2) .»

’Επίσης δ Ιερεμίας έκατηγορήθη ώς προδό
της τού βασιλέως καί τής πατρίδος, υπέρ τού 
έχθροϋ χρυσίου ένεκεν προφητεύσας, ίσχυρίσθη- 
σάν τινες μάλιστα καί ότι έλιθάσθη.

Είναι έν τούτοις προδηλότατον, οτι αί άλύ- 
σεις αύται καί τά σχοινία ήσαν ή αλληγορία 
τής δουλείας, εις ήν ό ’Ιερεμίας ήθελε νά ύπα- 
χθώσι.

Τοιουτοτρόπως καί δ Ηρόδοτος ίστορεϊ, ότι 
βασιλεύ; τις τών Σκυθών έπεμιΐ/ε δώρον τώ 
Δαρείω πτηνόν, μ.ύν, βάτραχον καί πέντε βέλη. 

ί Το έμβλημα τούτο έσήμαινεν, δτι, άν δ Δαρεΐος 
δέν άνεχώρει τόσον ταχέως όσον τό πτηνόν, ό 
βάτραχος καί δ μύς, ήθελε τρωθή υπό τών Σκη- 
θικών βελών. Ή  αλληγορία λοιπόν τού Τ.-ρεμίου

(1 ) Σ. Μ. Μοναχοί ’Οθωμανοί άγύρται καί δόλιοι.
( i )  ’ Ιερεμ ία; Κ εφ. Κ Α ', 4— 8 .
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άνήγγελλε τήν αδυναμίαν, τό δέ τών Σκυθών 
έμβλημα τό θάρρος.

Καί Σέξτος δέ ό Ταρκύνιος, έρωτήσα; τόν 
πατέρα αυτού, Ταρκύνιον τόν ύπερήφανον κα- 
λούμενον, πώ; έπρεπε νά προσφερθή πρός τούς 
Γαβίους, εϊδεν αύτόν, ένώ έν τώ κήπω περιεπκ- 
τει, νά καταρρίπτ-ρ τάς κεφαλάς τών.υψηλότε
ρων μ.υκώνων, Ό  όέ υιός, έννοήσας, έθανάτωσε 
τού; έκ τών πολιτών προκρίτους. "Αοα τό σύμ- 
βολον τούτο ην τά τής τυραννίας.

Πολλοί σοφοί ένόμισαν, ότι ή ιστορία τού Δα 
νιήλ, τού δράκοντος, τού λάκκου τών έπτά 
λεόντων, εις ους έδίδοντο καθ’ έκάστην δύο 
πρόβχτα καί δύο άνθρωποι πρός βρώσιν, ή Ιστο
ρία τού αγγέλου τού σύραντος τόν ’Αβακούμ 
άπό τών τριχών, ϊνα προσφέρρ αύτόν ώς δείπνον 
τώ Δανιήλ έν τώ λάκκω τών λεόντων, ότι ταύτα 
πάντα είναι προφανής αλληγορία, έμβλημα τή; 
συνεχούς προσοχής, με0 ή; ό Θεός έπί τών δού
λων αύτού έπαγρυπνεΐ. ’Αλλά νοαιζω εύσεβέ- 
στερον νά πιστεύω, ότι ταύτα πάντα είναι αλη
θή; ίς-ορία, ής δμοιαι πολλαί έν τή ' Α γ ί α  Γραφή, 
τή ιστορούσα, άνευ μορφής ή τύπου τήν θεία/ 
παντοδυναμίαν, καί ότι δέν έπιτρέπεται εις τά 
βέβηλα πνεύματα νά έμβαθύνωσιν. " Α ς  περιορι- 
σθώμεν λοιπόν εις τά εμβλήματα, εϊ; τάς αλη
θείς αλληγορίας, ώς παραδέχεται αύτά; ή Α γ ί α  
Γραφή.

« Καί έγένετο έν τώ τριακοστώ έτει έν τώ 
τετάρτω μηνί πέμπτη τού μηνό;, καί έγώ ήμην 
έν μέσω τής αίχμ.αλωσίας έπί τού π/τκυού τού 
Χοβάρ" καί ήνοίχθησαν οι ούρα·οί,κ.αί είόον ορά
σεις Θεού πέμπτοι τού μηνός, τούτο τό έτος τό 
πέμπτον τής αιχμαλωσίας τού βασιλέως Ιωα
κείμ" καί έγένετο λόγος Κυρίου πρός Ιεζεκιήλ 
τόν υιόν Βουζεί, τόν ιερέα έν γή Χαλδαίων έπί 
τού ποταμού τού Χοβάρ. Καί έγενετο έκεΐ έπ' 
εμέ χειρ Κυρίου,. . . ( ') »

Αύτη είναι ή αρχή τής τού Ιεζεκιήλ προφη
τείας. Τδών δέ « πυρ, πνενμχ . . . χαί έν τώ 
μέσω ώς ομοίωμα τεσσάρων ζώων · ■ . Όμοί- 
ο μα άνθρωπον έπ αύτυί;. Καί τέσσαρα πρό
σωπα τώ ivi, χαί τέσσαρες πτέρυγες τώ ίνί, 
χχί τά σχέ.Ιι/ αυτών ορθά, χαί πτερωτοί οι πόθες 
αύτών, χαί σπινθήρες ώς ό έζαιστράπτω> γα.Ι- 
χός . . .  χαί τά πρόσωπα αύτών ούχ έπεστρέ· 
ιγοντο έν τώ (¿χθίζειν αυτά, κτλ. λέγει :

« Καί είπε πρό; με" υιέ ανθρώπου, κατάφαγε

(I) ’Ιεζεκιήλ, Κευ. Λ'. 1 - 5 ,  Προφήτη,; ΙΕ'.

τήν κεφαλίδα ταύτην, καί πορεύθητι και λάλη- 
σον τοϊς υίοίς Ισραήλ. Και διήνοιξε τό στό
μα μου, καί έψώμισέμε τήν κιφαλίδα ταύτην (̂ ). 
—  Καί σύ υιέ ανθρώπου, ιδού δέδονται έπί σε 
δεσμοί, καί δήσουσί σε έν αύτυΐ;, καί σύ ού μή 
εςέλθη,ς εκ μέσου αύτών (2).—  Καί σύ υιέ αν
θρώπου, λάβε σεαυτώ πλίνθον, καί Οήσεις αύτήν 
πρό προσώπου σου, καί διαγράψεις έπ’ αύτήν 
πόλιν τήν Ιερουσαλήμ, καί δώσει; έπ’ αυτή/ 
περιοχήν, καί οΐκοδομ.ήσει; επ' αύτήν προμαχώ- 
νας, καί περιβαλείς επ' αύτήν χάρακα, καί δώ 
σεις έπ’ αύιήν παρεμβολάς, καί τάξεις τάς βε- 
λοστάσεις κύκλω. Καί σύ λάβε σεαυτώ τήγανο/ 
σ δηρούν, καί Οήσεις αύτό τοίχον σιδηρούν άνά 
μέσον συυ καί άνά μ.έσον τή; πόλεως . . . καί 
έσται (ή πόλις) έν συγκλεισμώ, καί συγκλείσεις 
αύτήν’ σημεϊόν έστι τούτο τοϊς υιοί; ’ Ισραήλ ( )»

Μετά τήν διαταγήν ταύτην ό Θεός παραγ- 
γέλλει αύτόν 'ά  κοιμηθή τριακόσια; έννενήκοντα 
ή.μ.έρας έπί τής αριστερά; πλευρά;, ένεκα τών 
ανομιών τού Ισραήλ, καί τεσσαράκοντα έπί τή; 
δεξιά; ένεκα τής ανομίας τού οΐκου Ί .ύδα.

’Αλλά, πριν ή προβώ, θέλω αντιγράψει ενταύ
θα τούς λόγους τού συνετού υπόμνηματιστού 
Δόν·Κάλμετ έπί τή: περιόδου ταύτη; τή; προ
φητείας Ιεζεκιήλ, ούσης ένταύτώ ιστορίας καί 
αλληγορία;, αλήθειας πραγματ.κή; καί έμβλή- 
μ,ατος. Ιό'ού τί λέγει ό σοφις ούτος βενε- 
όικτίνος :

« Ύπάρχουσί τινες νομίζοντες, ότι ούδέν 
τούτων συνέβη είμ.ή έν οπτασία, ότι δέν δύ- 
ναται άνθρωπος νά διαμ-είννι έπί τοσούτον χρό
νον έπί τής μ.ιά; πλευράς κοιμιόμεν ς άνε/ θαύ
ματος, ότι, τή; Αγίας Γραφή; μή λεγούσης, 
ότι συνέβη ενταύθα θαύυ-α, δέν πρέπει νά πο>.-  
λαπλασιάζωμεν τάς θαυματουργικά; πράςεις 
άνευ ανάγκη;, ότι, άν έκοιμήθη έπί τριακόσια; 
έννενήκοντα ημέρας, έκοιμήθη έν σώδιαστήματι 
τής νυκτός,τήν δ ήμ,έραν διέτριβετοϊ;έργοιςαύτού. 
Πλήν άλλ’ όμως δέν δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν, 
διά τί πρέπει νά κάταφύγωμεν εις θαύματα, ή νά 
στρεψοδικήσωμεν, ϊνα έξηγήσωμεν τό περί ού ό λό
γος γεγονός. Δέν είνχι ποσώς αδύνατον νά κοιμηθή 
τι; δέσμιος καί έπί τή; πλ,ευράς έπί τριακόσια; έννε
νήκοντα ημέρας. Διότι καθ έκάστηνε/ομ.εν παρα
δείγματα, άποδεικνύον-α τό δυνατόν έπί τώναίχ-

( ! )  ’ Ιεζεκιήλ, Κεσ>. Γ ', 1— 3.
( ')  Α υτόθ ι, 2 3 — 2 6
(3 ) ΛύτύΟι, Ινευ. Λ', 1— 4.
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μαλώτων, έπίδιαφόριον ασθενών, καί έπί τινων 
έχόντων τετραυματισμένην την φαντασίαν, ο'ύ; 
ώς μανιοόδει; δεσμϊύουσιν. Ό  ΓΙοά«̂ ο π. χ. 
μαρτυρεί, δτι εΐό'ε παράφρονχ δεδεμένον καί 
γυμνόν επί τη; πλευράς αύτού κεκλιμένο/ ε τί 
χρόνον πλειότερον τών πεντεκαίδεκα ετών. ’Αλλ’ 
έτι πλέον, άν ταύτα πάντα συνέβαινον εν 
οπτασία, πώς οί Ιούδα ΐοι έν αιχμαλωσία ήθελον 
εννοήσει τί έπεθύυ.ει νά είπ/] αύτοΐ; ό Ιεζεκιήλ ; 
ΙΙώς 6 προφήτη; ούτο; ήθελεν έ/.τελέσει τά; 
του Θεού διαταγάς Πρεπει λοιπόν νά συμπα- 
ραδεχθώμεν, δτι δεν κατέστρωσε τό έδαφο; 
τής 'Ιερουσαλήμ, ο ί  δεν περιέγραψε την πολιορ
κίαν, οτι δέν έδέθη, δτι δέν εφαγεν ά'ρτον έκ 
διαφόοων σπόρων είμή κατά νοΰν καί κατ’ίδέαν »

I!ρέπει νά παραδεχθώμεν την γνώμην του 
σοφού Κάλμετ, ένός τών δοκιμωτέρων έρμηνΐυ- 
τών. Είναι δ ’ αληθές, δτι ή Αγία Γραφή διη
γείται τό γεγονός ώς πραγματικήν αλήθειαν, 
καί ή αλήθεια αύτη είναι τά έμβλημα, ό τύπος, 
ή μορφή άλλης τινός αλήθειας.

«Καί σύ λάβε σεαυτώ πυρους, καί κριθάς 
καί κύαμον, καί φακόν, καί κέγχρον, καί όλύ- 
ραν,καί έμβαλεϊς αύτά εις άγγος έν όστράκινον" 
καί ποιήσεις αύτά σεαυτώ εις άρτους, καί κατά 
αριθμόν τών ημερών, κς συ καθεύδεις έπί τού 
πλευρού σου, έννενήκοντα καί έκατόν ημέρας 
φάγεσαι αύτά (*). —  Καί έγκρυφί*ν κρίθινον 
φάγεσαι αύτά κατ' οφθαλμούς αύτών, καί έρείς’ 
τάδε λέγει Κύριος ό Θεό; τού Ισραήλ (®]’ ού
τως φάγονται οί υιοί Ισραήλ ακάθαρτα έν τοΐς 
έθνεσιν, ού διασκορπιώ αύτούς έκεϊ. (")».

Είναι λοιπόν πασίόηλον, δτι 6 Κύριος ήθελε 
νά τρώγωσιν οί Ίσραηλίtai τόν άρτον αύτών 
ακάθαρτον" ώσ ε έπ:επε καί ό τού προφήτου 
άρτος νά ήναι ακάθαρτος. Η δέ ά/αθαρσια αύτη 
τοσούτον ήν αληθής,ώστε ό Ιεζεκιήλ, φρικιάσας, 
άνέκραξεν (*) ; « . . .  μηδαμώς, Κύριε Κύριε, θεέ

( 1 )  ’ Ιεζεκιήλ. Κεσ>. Δ'. 9 — 10.
(2 )  Αυτόθι, 42— 14.
( 3 )  Αυτόθι, 4 4 — 19.
^4) ’ Ισχυρίζονται τινες, δτι ό Θεό; προτείνει τφ

προιρήτη μόνο > νά παρασκευάση τόν άρτον αύτοϋ έπι 
τ? ,; πυράς μετά κόπρου ά··θρώπω. ή ζώ ω ν . Ί φ  ό ,τ ι 
έν έρήμοι; τ ισ ι ότ.ου ,αί καυστικαι ϋλαι είοι σπά ιαι
ή τώ ν ζώ ω ν κόπρος, ςηραι ομένη. χρησιμεύει πρό;
παρασκευήν πυρά; διά τά ; τροφάς· άλλ’ ό άρτο;
ποτέ οέν τίθεται έπ ί τοιούτου ε’ίνου; πυρα;· πλήν και
τήν έομηνείαν ταύττν τώ ν υπομνηματιστών άν παρα
όεχθώμεν, άρκέι πάλιν ώστε νά αηδιάσου-:ν έ/α
προρήτ/,ν.

τού ’Ισραήλ' εί ή ψυχή μου ού μ.εμ.ίαται έν 
άκαθαρσ α, καί θνησιμαΐον καί θηριάλ,ωτον ού 
βέβρωκα άπό τής γεννήσεώς μ.ου έως τού νύν, 
ούόέ είσελήλυθεν είς τό στόμα μου τ.&ι κρέας 
έωλον. Καί είπε Κύριος πρός με. Ιδού δεδωκά 
σοι βόλβιτα βοών άντί τών βολβίτων τών άν- 
θ-ωπίνιον, καί ποιήσεις τούς άρτους σου έ~’ 
αύτών».

"Ωστε ετρεπεν απολύτως νά ήτο μεμολυσμέ- 
νη ή τροφή αύτη, ϊνα χρησιυ.εύση ώς έμ.βλημ.α 
καί τύπος. "Apa 6 προφήτη, άνέμιξε πράγματι 
κάπρον βοός μ.ετά τού άρτου έπί τριακοσίας έν
νενήκοντα ήμέρας, τούθ δπερ κχίώ; γεγονός καί 
ώς αλληγορία συνάμα θεωρηθείτω.

"Εαβ.Ιηηα OoJ.il καί Όο./ιΰά.
11 'Αγία Γραφή διαρρήδην λέγει, δτι ή ’θο

λά είναι το έμβλημα τής Ιερουσαλήμ. 7 Ίε άι - 
θρώπου, όιαμόρτυραι τμ leρουσα.Ιημ τάς 
άν-ομίας αυτής, xai fpttr  . . .  ό πατήρ σου 
Λμορραΐος, χαΐ ή ¡ιήτηρ σου Χζτταία. Με- 
τέπειτα ό προφήτη:, άφοβος πρός τά; κακάς 
εξηγήσεις καί τάς άγνωστους τότε αστειότητας, 
λέγει τή νέα θολά ταύτα (*) :

«Ούκ έδησας τού; μαστού; σου, καί έν ΰδατι 
ούκ έλούσθη; . . . καί σπαργάνοες ούκ έσπαργα- 
νώθης . . . Καί όιήλθον διά σου καί εΐδόν σε 
καί ιδού καιρός σου ώς καιρός καταλυόντων' καί 
διεπέτασα τάς πτέρυγάς μου έστί σε, καί έκά- 
λυψα τήν άσχνμοσύνην σου, καί ώμ.οσά σοι' και 
είσήλθον έν διαθήκη μετά σού, λέγει Αδωναί 
Κύριος’ καί έγένου μ.οι,. . . Καί κατεπεποίθεις 
έν τώ κάλλει σου, καί έπόρνευσα; έπί τώ όνόμα- 
τί σου, καί έξέχεας τήν πορνείαν σου έπί πάντα 
πάροδον, δ ούκ έσται. .  . Καί ώκοδόμησας 
σεαυτή οϊκηυ.α πορνικόν, καί έποίησας σεαυτή 
έκθεμα έν παση πλατεία . . . διήγαγε; τά σκέ
λη σου παντί παρόδιο, καί έπλήθυνας τήν πορ
νείαν σου . . .  καί έζεπόρνευσας έπί τ  .ύ; υιούς 
Αίγυπτου τούς όμορούντάς σοι τούς μεγαλο- 
σάρκου;, καί πολλάχώς έξεπόρνευσας τού πα- 
ροργίσαι με (5) 11.

Τά δέ πρός τήν ’Οολιβά,δ έστι τήν Σαμά
ρειαν, είσί πολύ δριμ.ύτερα και λίαν άπομεμα- 
κρυσμένα τής εύπρεπε ας τού ύμετέρου ύφους έν 
τώ γράφειν :

«Καί άπεκάλυψε τήν πορνείαν αύτή-, καί άπε-

(1)  'Ιεζεκιήλ, Κερ.  ις·', I— ί .
(2 )  Αυτόθι, 4 —2/.
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κάλυψε τήν αισχύνην αύτής. Καί έπλήθυνας τήν 
πορνείαν σου, τού άναμνήσαι ήμέρας νεότη
τά; σου . . .  καί έπέθου έπί τούς Χαλδαίους, 
άν ήσαν ώς δνων αί σάρκες αύτών, καί αιδοία 
ίππων τά αίδοϊα αύτών ( * ) , . . . »

Αί εικόνες αύται, άναιδέσταται φαενόμεναι, 
παροργίζουσιν ημάς’ πλήν κατά τήν εποχήν 
έκείνην ήσαν άφελέσταται' υπάρχουσι δέ τοιαύ- 
ται έν τώ άσματι των αοράτων τριάκοντα, 
τούτω τώ προτύπω κατά τήν αγνότητα τής 
πλοκής. ’Εν τούτοις παρατηρήσατε μετά προσο
χής, οτι αί εικόνες αύται είσί πάντοτε σπου- 
δαιόταται, καί δτι έν ούδενί συγγράμ.ματι τής 
παλαιτάτης εκείνης άρχαιότητο; σκώπτεται 
τό μέγα ζήτημα τής γεννήσεώς. "Οταν κατα- 
δικάζηται ή τρυφή, καταδικάζεται κυριολεκτι- 
κώς, πλήν ούχί ϊνα διεγερθή ήδυπάθεια, ούχί 
ϊνα παρουσιασθή ή έλαχίστη άστειότης. 'Μ 
παλαιτάτη εκείνη άρχαιότης δέν έχει ούτε 'Αρην, 
ούτε Κάτουλλον, ούτε Πετρόνιον.

Ώσηε xal a J J a  Tira έμΰΐήματα.

Δέν θεωρείται ώς οπτασία ή διαταγή τού 
Κυρίου πρός ’Ωσηέ τόν προφήτην, νά συζευχθή 
δηλ. μετά πόρνης καί νά τεκνοποιήσω ; «είπε 
Κύριος πρός Ωσηέ’ βάδιζε, λάβε σεαυτώ γυ
ναίκα πορνείας καί τέκνα πορνείας, διότι έκπορ- 
νεόουσα έκπορνεύσει ή γή άπό όπισθεν τού Κυ
ρίου (2)» : Δέν δύναμαι νά εννοήσω τέκνα έξ 
οπτασίας. Δέν είναι πρός τούτοις οπτασία, δτι 
έπορεύθη μετά τής Γόμερ θυγατρός τής Δεβηλα- 
είμ, έξ ή; άπέκτησε δύο υιού; καί θυγατέρα.Δέν 
έλαβεν έν οπτασία μετά ταύτα γυναίκα μοιχα
λίδα κατά διαταγήν τού Κυρίου, δστις έδωκεν 
αύτώ πεντεκαίδεκα άργύρια καί Γομόρ κρ.θών. 
’Η πρώτη πόρνη έσήμαινε τήν 'Ιερουσαλήμ, ή δέ 
δευτέρα τήν Σαμάρειαν. ’Αλλ’ αί άσέλγειαι αύ 
ται, τά τρία τέκνα, τά πεντεκαίδεκα άργύρια 
καί ή κριθή είσί γεγονότα.

Ο πατριάρχης Σολομών δέν ένυμφεύθη έν 
οπτασία τήν πόρνην Ραχάβ, ήτις ήν πρόγονος 
τού Δαβίδ. Ο πατριάρχης Ιούδας δέν έσυνου- 
σιάσθη έν οπτασία μετά τής νύμφη; του Θαμάρ, 
έξ ή; έγεννήθη ό Ααβίδ. 'ΐΐ 'Ρουθ, πρόγονος άλλη 
τού Δαβίδ, δέν έτέθη έπί τής κλίνης τού Βοιόζ 
έν οπτασία. Ό  Δαβίδ δέν έφόνευσεν έν οπτα
σία τόν Ούρί, καί δέν ήρπασεν έν οπτασία τήν

(1) ’Ιεζεκιήλ, Κε?, ΚΓ', 48—21.
( 2 )  Ό.η,ί, Κ εφ . Α ', 2 - 4 ,

Βεθσαβέ, έξ ής έγεννήθη ό βασιλεύς Σολομών. 
Πλήν άλλ’ δμως τά συμβάντα ταύτα κατήντη- 
σαν μετέπειτα εμβλήματα, δτε δηλονότι τά 
παρ’ αύτών σημαινόμενα έπετελέσθησαν.

"Ωστε προκύπτει προφανώς άπό τού Ιεζεκιήλ, 
άπό τού ’Ωσηέ, άπό τού Ιερεμία' άπό πάντων 
τών συγγραμμάτων, άτιναζπληροφορούσιν ημάς 
περί τών ηθών τών Χμλδαίων, τών Περσών, τών 
Φοινίκων, τών Συρίων, τών Ινδών καί τών Αι
γυπτίων, προκύπτει, λέγω, δτι τά ήθη εκείνων δέν 
ήσαν ώς τά ήμέτερα, δτι ό αρχαίος έκεΐνοςζκόσ- 
μος κατ’ ούδέν όυμοίαζε τώ ήμετέρω.

Διάβηθι άπό Γιβραλτάρ εις Μ ^ιιίηββ καί,θέ
λεις ϊδει, ό'τι ή εύποέπεια δέν είναι πλέον ή αύ
τή' δέν ευρίσκεις πλέον τάς αύτάς ιδέας. Δύο 
λεϋγαι θαλάσση; τά πάντα μεταβάλλουσιν.

(Έ κ  τών του Βολτα-ρ) 

Ν.Δ.ΛΕΒ1ΔΠΣ

Ο Μ II Ρ Ο Ϊ

Β ΑΤΡ ΑΧΟΜΥ ΟΜΔΧΙΑ.

Πρώτον έκ του Έλικώνος εύχομαι είς την ψυχήν μου 
να είοεΤ.^ τι χορεία τών ΙΜουοών, δια να ψάλω 
Μ \ρεως -πολεμοφΟόρον εργον? μάχην τριομεγοτην, 
ην συνε'ταξα έοχάτως γράφων επ ί τών γονάτων· 
εις τα ώτα δέ νά φΟάστι πάντων τών ανθρώπων 0ε7ο>, 
πώς έπηλθον τοοπαιοΰχοι ποντικοί κατά βατράχων, 
μιμηταί κατά τά εργα γηγενών άνδρών Γιγάντων, 
ώ ς οι άνθρωποι θρυλλοΰοιν. ’Έτχε δέ ^ρχην τοιαυτην. 
Ποντικός τ ις  διψαομε'νος, έκφυγών τό οτόμα γάτου, 
έδρεχε το απαλόν του γε'νειον πληοίον λίμνης, 
απολαυων μελιρόητου υδατος. Αυτόν δέ ειδεν 
ό Αιμνόχαρις ό λάλος, λόγον δέ τοιοΰτον είπε·
— «Τίς ε ί, ξε'νε ·, πόθεν τιλθες ’ς την ακτήν · τίς ο πατήρ του ; 
»αληθώς είπέ τά πάντα, μηδ’ ώςύευτ την οέ νοήσω*
»οίλον δ’ άςιον αν σ’ ευοω, οίκαδε θά σ’ οδηγήσω,
»καί πολλά ώραΤα δώοα ξε'νια θά σοι προσοε'ρω·
»ό Φυσίγναθος έγώμαι, ανας ένδοοος της λίμνης,
»καί ήγοΰμαι τών βατράχων έπί πάντας τους αιώνας.
» ό Πηλευς δ’ έγε'ννησε με συμμιχθε'ς παρά τάς οχθας 
» του Ήοιδανοΰ έν πόθω μετά της ‘ Γδρομεδου'σης.
»Σε δ’ ώρα'ίον, ^ωμαλε'ον κ’ εζο^ον τών άλλων βλε'πω,
» μχχητήν έν το*.ς πολεμοις καί σκηπτούχον βασιλέα, 
άλλ’ εμπρός, τήν γεννεάν σου διηγήθητι ταχε'ως».
Πρός αυτόν δέ άπαντήσ^ς δ Ψιχάρπαξ είπε τότε.
— »Τί'ητεΤς τό γε'νος, γλ ζ ' ι  γνώριμος εις πάντας είμα ι, 
»τους θεοΰ; καί τους ανθρώπους καί τάς ουρανίας ό’ρνεις· 
»ονομάζομαι ΊΥχάρπας, καί πατρός μεγαλόψυχου
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»τοΰ Τρωςάρτου είμαι γόνος, ή 3έ μήτηρ μου καλείται 
» Αειχομυλη, του μονάρχου Πτερνοτρώκτου ή θυγάτηρ*
»μ* έτεκε 3’έντδς καλυ'βης, κ’ έθρεψε δ ι’ έδεσμάτων,
»οίον σύκων κχϊ κχρυ'ων κχϊ πχντοδχπών βρωμάτων*
»Πώς 31 σσΰ Οχ γείνω φ'λος δ ανόμοιος την φυ'σιν ;
»Συ μέν ζής έντδς υδάτων, έγώ 31 συνήθως τρώγω I
»άπαντα χοε των ανθρώπων* ουδέ ό'λως με λανθάνει 
»ο λεπτχλεσμένος άρτος έπϊ στρογγυλού κανίστρου,
»η τχνυ'πεπλος κχϊ πλήρης έκ σησαμοτυοου πήτα,
»ουτε τέμχχος έκ πτέρνη:, ουτε ήπαρ λευκοχ'τον,
»ου τ' έκ γάλακτος γλυκέος τδ νεόπηκτον τυρίον,
»ουτ’ ώρχίχ μελιττοΰτα, ήν κχϊ οι Οεοι ποθοΰσιν,
»ουτε οσας έτοιμάζουν μάγειροι τροφδες ανθρώπων,
»κχ ϊ στολίζουσι τάς χύτρας μέ αρτύματα πχντοΐχ.
»Δίν χπέφυγον ποτέ μου την κακήν βοήν τ ΐ ;  μάχης,
»αλλ* ευθύς είς - ε̂Τρχς ήλθον συντχχθεϊς έν τοΐς προμάχοις* 
»3εν φοβοΰμ* ουδέ τον άνδρχ, καίτοι μέγα σώμα όχει*
»αλλ’ έλθών εϊς κλίνην τχκρον του δχκτυ'λου κχτχδάκνω· 
»δάκνοντος 3’ έμοΰ, 6 ύπνος 3 γλυκυς 3έν τον χαίνει·
»Πλήν έπϊ του κόσμου όλου δυ'ο μαλιστα φοβούμαι,
»κ-'ρκον κχϊ γαλήν, διότι με'γχ ττε'νΟ ς μ* έπιφέρουν.
«χλλ* 3 γάτος μέ τρομάζει υπέρ πάντχς 3 χνδρεΤος,
»οστις, κχϊ ενώ τρυπώνω, μέ αναζητεί*ς την τρύπαν.
»ουτε κράμβας κχϊ ^αφάνας, ουτε κολσκυνθας τρώγω,
»οΰδ* έβόσκησα ποτε' μου σέλινα χλωρά ή σεΰτλα*
»ταΰτα είναι ίδικά σας φαγητά των λιμνοβίων».
‘ Ο Φυσίγνχθος 3’ εϊς τχυτχ μειδιάσχς άπεκρίθη*
= «  Λίαν διά τής γχστέρος την τρυφήν κχυχϊσχ*, ξένε.
»2χομεν κι* ήμεΐς νά ίδφις Οχυ'μχτχ πολλά μεγάλχ 
»είς την γην κχϊ έν τή λίμνη. Επειδή είς τους βατράχους 
»Ιδωκεν 3 Ζευς βοσκήσεις αμφιβίους, ινχ κρυ'πτουν 
»έν τώ  ϋδχτι το σώμα, κ* έπϊ τής ξηοας σκιρτώσιν.
»αν 3’ έπιθυμής νχ μάθης κχϊ αυτά, ευκολον εϊνχι.
»ε ίς  τά νώτα μου χνάοχ, όμως κράτει με μή πέσης,
»ο πως μέ χ*?*ν μεγάλην φθάση; εϊς τ ’ ανάκτορά μου.» 
Είπε* κ’ έδωκε τχ νώτχ , τάχιστα δ* αυτός έπέβη 
μ ’ άλμχ κουφον, θεϊς τχς χεΤρας περϊ απαλόν αυχένα.
Κ ’ ε/χιρε μεν κατά πρώτον βλέπων τους πλησίον όρμους 
εϊς τήν νήξιν του βατράχου ευφραινόμενος, άλλ* ότε 
έακεπάζετο μέ μαύρα κύματα, πολλά δακρύων 
μάτην τήν μετάνοιάν του έλεγχε τχς νχίτας τ ίλ λω ν  
κχϊ συνε'σφίγγε τους πόδχς υποκάτω τής γχττερος, 
τ] κχρδία του δε ένδον επχλλεν έζ χηΟείχς 
του κινδυ'νου, κ ’ έπεΟυμει έπι τής ςτιρας νχ φΟάον}. 
Κχϊέστε'νχζε βα9εως έκ τής βίας κρυου φό!ου.
"Γδρος δ’ αϊ'φντς χνεφάνη, φοοερον είς χμφοτε'οους 
Οε'χμχ, κ’ υπέρ το υδωρ τοάχ^ηλον όρίίον έκράτει*
<0 ΦJ3Íγvx9oς δ’ ώς ειδεν, έουθί®9η μή νοήσχς
ποΤον εμελλεν έταΤρον χπολλυ'μενον ν’ χοήσ^.
φ )α ;  δ* εϊς τδν βυΟδν τής λίμνης εφυγε τήν μχυρην μοΤρχν
άφεΟεϊς ο* έπϊ το υδωρ επεσ’ ύπτιος 3 άλλος,
κχϊ π ιγόμενος οςε'ω; ετριζε τχς χε"ρχ; σφιγγών*
κ’ έ?υ9ίζε το πολ»λάκις έν τω υδχτι, κχϊ πάλιν
άνεφχ;νετο λχκτίζων, ό'μως τρόπος 3έν υπήρχε
τήν κχκήν νχ φυγη μοΤρχν. 31 κχ ;χ  π-ώτον

τήν ουρχν χυ·»οΰ ώς κώπην συρων έπι των υδάτων, 
τους 9εου; δέ πχρεκάλει έπϊ τής Μ ;  >3. φΙ)άα»ι· 
ϊλ λ ’ έχ [λελίνών ύίάτων χχτεχλΰζετο, χ ’ ί ί ό χ  
γοερώς, χχ! Χ ί γ ι  εΤ-εν έχ του χτίμιχτος το'.οντεν,
— ο Δίν έΐχτΓΧΐ’ έπι νώτων φερττν έρωτος i  Ταύρος,
»ετε ϊ γ ε  τήν Εόρώπΐ)ν 5 i  χόριχτος εις Κρήτην,
• ώς i  βάτραχο; vCv πλενιχς μ ’ τ , γ ν  οιχχϊ’ έ-'ι νώτων, 
ηI'.ix; τ5 ώ^ρόν μου «ώμχ έπ ίϊίχ το ς  ά|ρώ5ους».
Βάρος 5’ επ’ χΰτοΰ χί τρίτες εΐλχον με'γχ ϊιγρχνΟεΤοχι* 
χποΟντ,ικων ίέ  τοιοότους λόγους Π.εγεν ΰττχτους.
— «Δίν θχ φυγής τχυτχ πρά'χς, ώ ΦυτίγνχΊε, ίο λ ?ως,
• νχυχγον ώ ; χπό πε'τρχς ρίψχς μ’ έχ του οώμχτό; οου. 
»Κχχιοτε, ’τ.ί γης 5εν ήοο ούϊχμώς χχλλιτερός μου 
»εις -χγχρχτιον, ή πάλην, η είς δρόμον, πλήν πλχνήοχς 
»μ* "ρίεψχς είς υοωρ· 'χ^ει ό Οεος εχόιχον ?μμχ,
»χχΐ Οχ οοί το χποίώτη τιμωρών ο’ εΰθΰ; χξίως».
Καί έςεπνευο’ είς τ ί  υίωρ τχΰτχ λε'γων. Τούτον δ’ είδε 
χχίιομενο; επί J/Οη; μχλχχής δ Λειχοπίνχξ, 
ολολυ'ξχς δέ δρομχΐο; είς τους ποντικούς το είπε.
Με'γχς χόλος δ’ ε ίχ ε πάντχς, χμχ Τμχύον τον φόνον.
Κχϊ ευθύς τούς χήρυχάς των πρόοτχξχν νχ ιυγχχλε'του» 
χγορχν χχτχ τον όρύον είς τού; οί’χου; τοδ Τρωςάρτου, 
του πχτρύς τοΒ τ^ιεχίλίοU Ψιχχρπάγου, ό’οτις τ,το 
ΰ'πτιος έξηπλωμε'νος είς τήν λίμνην, χρόον πτώμα· 
ούδέ τ,τ’ ό τάλχ ; πλε'ον εις τχς όχΟχς, χλλ’ έν με’οιμ 
έπενήχετο του πόντου. "Αμα δ’ έν οπουδή ουνήλύον 
τήν χύγήν, ήγε'ρύη πρώτος ό Τρωξάρτης ώργιομε'νος 
διχ τύν υΙον, χχί είπε τχ έπόμεν’ χγορευ’ων.
— «Φίλοι, αν χ’ έχ των χτράχων επχ9χ κχκχ μυρίχ 
»έγώ μόνος, χλλχ μοΤρχ φοοερχ προσμένει πάντχς. 
»Οίκτου δ’ άξιος νυν ειμχι τρεϊς μου πχ'ιδχς χπολε'σχς* 
»κχϊ τον πρώτον μέν υιόν μου γάτος εχ9ιστος άρπάσα; 
»χπεστε'ρησε τοΰ βίου, συλλαβών έκτος τής τρώγλης* 
»χπηνεϊς 3έ πάλιν άνδρες έςωλόΟρευσχν τον άλλον 
»δια νεχς όλως τε'χνης, δόλον ξυλινον ευρόντεο,
»Sv κχλοΰσι μέν παγίδα, ποντικών δ* όλεθρός εϊνχι* 
»προσφιλής 3 ’ ό τρίτος ητο εϊς έμέ κχϊ τήν μητε'ρχ,
»3 «I υ 'γνάθος πλήν τούτον επνιξεν εϊς βάθη συ'ρων*
»¿•λλ’ έμπρος ας 3πλ'.σ')ώμεν κ’ έφοίμήσωμεν είς του'τους, 
»συσκευάζοντες μέ δπλα τεχνικά τά σώματά μας». 
Ταυτα εϊπε, καί τους πάντας έπεισε νά όπλισθώσιν. 
*Ώτρυνε δ’ αΰτ-υ; 3 ΜΑρης, τών πολέμων ό έργάτης.
Και έμπρώτοις μέν κνημϊδας εθεσαν περϊ τά ί κνήμχς, 
σχ^ίσχντε; κ ’ έςειργασΟε'ντες τεχ^νικώς χλωρούς κυάμους, 
ου; έπιμελώς τήν νυ'κτα εϊ-χον ουτοι καταφάγει.
“Κλαβον δέ πώμα λυ'χνου άντ’ άσπίδος, καί ώς λόγχην 
εφερον μακράν βελόνην, ?ργον πάγχαλ/.ον πολέμου* 
καλαμοστεφε^ς δέ βυ'ρσας εβαλον ώς Οώρακάς των, 
ους έπισταμε'νως γάτον ’γδάραντες εϊχον ποιήσει* 
κράνη δ’ έπϊ τών κροτάφων εϊχον λέπυρα κχρυ'ων.
Καί οί ποντικοί μέν ούτως ήσχν ένοπλοι. ‘ Ω; 3* εϊδον 
και οί βάτραχοι έξήλΟον έκ τής λ-μνης, κ' είς εν μέρος 
συνελΟόντες συνεκρότουν αγοράν κακού πολέμου.
Του'των δέ συσκεπτομε'νων τ ις ό ύόρυδυ; κι’ ή στάσις,
’ ΕμΙχυίχυτρυ; c κήρυξ, 5 υ ίΐ ;  τυΰ μ«γαΟυμ:υ
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Τυίογλυ'φυυ, τ,λύ' έγγΰΟεν χχήπτρυυ φε’ρων εις χχ; χε7ρχ:. 
χύν κχχον ο ' άγγε'λλω« λόγεν χευ πελε'μευ χχΰχχ είπε.
—  «Βάχρχχοι, προς οϊς μέ πέμπουν πονχιχοί έπαπειλοϊνχε; 
»νχ είπώ νχ όπλ:ο9ήτε έπ! πόλεμον χχΐ μάχην,
»επειδή χχχχ χήν λίμνην χον Ψ ιχάρπχγχ χχχε'ιδον,
»πώς ύπύ τοΰ ύμετε'ρου βχσ-λε'ως Φυσιγνά9ου 
»έφονευ'ύη. Πλήν πρσβήτε ϊνα ελΟητε είς μ ά χ η ν ,
»οϊτινες έκ τών βατράχων έγεννήΟητε άνδρεϊοι.»
Ουτος μέν είπών τοιαΰτα εδωκε τήν αγγελίαν.
Πλήν τών ποντικών 3 λόγος είσελθών είς τά ώτ'α 
κατετάραςε τάς φρε'νχς τών θυμοειδών βατράχων* 
μεμφομε'νων δέ, ήγε'ρΟη 3 ΦυσίγναΟος καί εϊπε.
--»Τον Ψ ιχάρπαγα, ώ φίλοι, ουδ’ έφόνευσα, οΰδ’ εϊδον 
»Ονήσκοντα/ Βεβαίως πα·ζων Οά έπνίγη έν τή λ'μνη,
»Οελων Γσως τών βατράχων ν* άπομιμηΟή τάς νήξεις.
»νυν δ* έμέ άθώον όλως με'μφονται οί φαΰλοι ο^τοι.
»χλλ* έμπρος ας συσκεφθώμεν νουνεχώς, κχϊ τών δολίων 
»κχτχστρε'νωμεν το γε'νος ποντικώ ν έγώ δέ θελω 
»σας είπεϊ οποία γνώμη φαίνεται μοι ή άρίστη*
»ας κοσμήσωμεν το σώμα μ’ όπλα, καί σταΟώμεν πάντες 
»παρά τών οχ9ών τά άκρα έπι τόπου κατακρήμνου*
»αμα 3* ουτοι έφορμουντές καθ’ τ.μών άντεπεξε'λΟουν, 
»δράξαντες τά κράνη πάντων, δστίς Ιίλθγ) εναντίον,
»ας τούς· ^ίψωμεν μέ ταΰτα κατ' ευθείαν είς τήν λίμνην* 
»ουτω δέ τους άκολυ'μβους πνίςαντες έντος τοΰ πόντου, 
»στήσωμεν εΰθυμως ώδε τρόπαιον ποντικοκτόνον».
Ταΰτα εϊπε, κχϊ τους πάντχς έφωδίασε μέ ό’πλχ* 
κχϊ τάς κνήμχ ς μέν μέ φύλλα περικάλυύαν μαλάχ^ης, 
θώρακας δ’ έκ σευ'τλων εϊχον χλοερών καί πλατυφυ'λλων 
φυ'λλα δέ κράμβών ασπίδας κατεσκευχσαν έντε'χνως, 
κ «ϊ οξυσχοινον ώς λόγχην έκαστος μακρον έκράσει* 
κοχλιών λεπτών δέ κράνη εσκεπον τάς κεφαλάς των. 
’Έστησαν δέ πεφραγμενοι έπ* οχθών ύψηλοτάτων, 
λόγχας σείοντες και πάντες εμπλεοι θυμοΰ μεγάλου.
Τους θεούς δ* ο Ζευς καλεσα; έπϊ τοΰ ένάστρου θόλου, 
δε 'ξα ; τους ςρατους τής μάχης καί τους πλείςους καϊ μεγάλους 
μαχητάς, τους ρωμαλε'ους, δόρατα μακρά κρατούντας, 
οϊος έρχεται Κένταυρων ο στρατός ή καϊ Γιγάντων,
2λεγε γελών ήδε'ως αΤίνες έκ τών άθα νάτων 
θε'λουσιν ή τους βατράχους ή τους ποντικούς συνδράμει;
Καϊ τους λόγους τουτους είπε πρδςτήν’ Αθηνδν Παλλάδα.
—  «Συ τών ποντικών, ώ κόρη, βοηθος δεν θά υπάγης ;
»κι* όμως πάντοτε σκιρτώσιν απαντες έν τώ ναώ σου, 
»άπο^υ'οντες τής κνίσσης κ' εδεσμάτων τής θυσίας».
Ταΰτα εϊπεν 3 Κρονίδης, ή Ιίαλλάς δέ άπεκρίθη*
— «Βοηθος ποτέ, ώ πάτερ, ποντικών φονευομε'νων 
»δεν θά καταβώ, διότι μ’ έκαμαν κακά μυρία*

»ουδ* αυτοί καρδίαν έχουν σταθεράν, ν.αϊ προ ολίγου 
»έπιστρε'νασαν έκ μάχης, όπου λίαν έκουράσθην,
»και ανάγκην ΰπνου εϊχον, θορυβοΰντες δεν μ* άφήκαν 
ϊούδαμώς νά κλε'σω τσμμα* άϋπνος δ’ έγώ έκε'μην 
»πάσχουσχ κεφαλαλγίαν, εως έκραξ* 3 αλέκτωρ.
»Πλήν, θεοί, ας άποστώμεν έκ τοιαυ'της βοήθειας, 
»μήπως δι* οξέος βέλους κχϊ πληγήν ημών τις  λάβη, 
»έπειδή άγχέμα/οί ’ να ι, καϊ θεος αν τους προσβάλ-τ,· 
»εύφραινόμεθα δ* ορώντες τά τής μάχης ,ούρανόθεν». 
Εϊπ* έπείθοντο δέ πάντες οί 'λοιποί Οεοϊ εις ταυ'την* 
καϊ άθρόσι συναπήλθον συμπαντες είς ένα χώρον.
Κήρυκες δέ ήλθον δυ'ω φέροντες πολέμου σήμα* 
οί δέ κώνωπες κρατούντες τότε σάλπιγγας μεγάλα; 
κτυ'πον φοβερδν πολέμου έκαμνον* οδέ Κρονίδης 
έπεβρόντησ’ οΰρανόθεν, τέρας τοΰ κακοΰ πολέμου.
Πρώτος δέ 3 cΓψιβόας τοι Αειχινορ* ακόντισα;, 
οντα κατά τους προμάχους, έτρωσεν είς τήν γαστέρα, 
εϊς τοΰ ήπατις το μέσον. Ουτος δ’ έπεσ* έπϊ στόμα, 
καϊ αί άπαλαί του τρίχες έκαλυφθησαν μέ κόνιν* 
καϊ πεσόντος μετά δουπου, έπεβρόντησαν τά όπλα.
Μετ' αυτόν δ* 3 Τρωγλοδυ'της τον Πηλβιδην άκοντίσας 

τιβαρόν έπηξε δόρυ εϊς τδ στήθο;* καί πεσόντα 
μαΰρος θάνατος έπήίεν, ή ψυχή του δέ άπέπτη* 
ό ΣευτλαΤος δέ κατόπιν δόρυ κατά τήν καρδίαν 
τοΰ Έμβασιχυ'τρου £ίψας τόν έφόνευσεν αμέσως.
Πάλιν δέ 3 Άρτοφάγος έπληξεν εϊς τήν γαστέρα 
τδν Πολυ'φωνον, καϊ ουτος κατακέφαλα ’κρημνίσθη* 
ή ¿«χή  του δέ άπέπτη χων* [»ελών χοΰ σώ|χχχός χου.

Λΐ|χνόχχρι; $ ’ ί ς  ε ίίε  χήν αφχγήν xeO Πολυφών«, 
φΟάεχς εχρωβε με ηε'χρχν μιιλικήν χύν Τρωγλεδάχην 
χχχά χύν λχιμύν, χχί οχόχο; ’χάλιιύε χχ ϊμμχχά Χ4ι). 
Κχχ’ αύχ3δ δε ό Λειχήνωρ φχεινύν εύύάνχ; δόρυ 
χύν έτ.λήγωίε ’ ς χύ ίιιΧρ, ούδ’ έλάνϋχχεν, ¿>ς δ’ είδε 
φεΰγων είς βχύείχ: cy6x; Ιτιεοεν ό Κρχμόοφάγος.
Πλήν ούδ’ εύ'χως είς χύ υδωρ διεεώύη, χλλ’ έχρε'οΟη- 
Γπεαε δε χάχω ίτ.νους· μ’ αίμχ « ρ φ υ pctv δ’ ή λίμνη 
χχχεβάφη, κ’ έξηχλώθη κχτχ μηκες είς χύ υδωρ, 
χά r.x/J-X Χ»“ 8’ έξχ.ί-Ουν Ινχερχ έκ τών λχγόνων.
Κατά χχ; αύχχς δε ίχύχς ’υχόχωοε τύν Τυρεγλυ'φεν* 
ό Κχλάμιν04ζ δ’ ώς είδε φοδηύείς χύν Πχερνςφάγυν, 
φευ'γων ηήδηχ έν χή λίμνγ, ά π ί^ ίύ χ ; χήν χχζίδχ.
Ό Ί'δρόνχρις δέ ζλήξχς δ·.χ λίθου εϊς χύ βρέγμα 
χύν μονάρχην Πχερνοφάγον ’φόνευοε, χι.’ ό μυελός χου 
εοχχζεν έχ τ ί ς  £ινός χου, μ’ αίμα δέ ή γή έόάφη. 
“Εοφχξε δέ χύν ΛυχρχΤον δ λαμζρος Βορόοροχοίχης· 
φόνευοε δ’ I Λειχοζίναξ άύν λχμτ.ρύν Βορίοροχοίχην 
δόρυ ρίψχς, χχί χύ οχόχος ’ χάλυύε χχ όμμχχά χου·

»χούς οχεφάνους χχί τούς λυ'χνους βλάπτονχες έλχ'ου χ^άριν- ό ψ ιχαρζχξ δέ χών φίλων έχδ^χ.υ'μεν-ς τον φ.νον
»ζλήν χχΐ χοΰχο χήν καρδίαν μου έδάγχχοε χχιρίως* 
«μου χχχε'φχγον χύν ηέζλον, Sv έςυφχνα μέ κόπον 
»έκ λεπτής κλωοχής, εορχΤχ νήοχόχ Χον στήμονά του· 
»ένεποίηοχν δέ χρυ'πχ;, c δέ δχνειοχής έπέοτη 
χχί μου απαιχε” χούς τόκους· δ’Θεν ειμχι ώργιομένη. 
»έδχνείούην νά ύφάνω, καί δέν Εχω νά πληρώσω*
«άλλ€ ουδέ καί τους βατράχους Θά Οελήσω Υά συνδράμω.

έτρωσε τδν Πρασοφάγον είς τδ ήπαρ τής κοιλίας* 
ουτος δ' έπεσεν εμπρός του, κι* ή ψυχή *ς τδν ‘Άδην ήλθεν. 
ώς ϊδών δ’ c Πηλοβάτης δράκα λάσπης έπιρ^ίψας 
έχρισε τδ μέτωπόν του, καί σχεδόν τδν έξετυ'φλου* 
θυμωθεϊς δ’ αότδς έπήρε λίθον εϊς παχεΤαν χ^ρα, 
κείμενον έν τώ  πεδίω , κολοσσαΤον τής γής βάρος, 
κ* έτρωσε τδν Πηλοβάτην δ ι’ αντοΰ υπδ τδ γόνυ*
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ά'ττχβα δ’ αΰτοα -ή κνημη -πρδς τά δεξιά έθίαυσθη· 
τοτ* εύΟυς δ Κραυγαιίδη; εκδικούμενος έπηλΟε, 
καί τον ετρωτε τδ αείον τής γ άφτερος. "Ολος δ’ ένδον 
ό οξοο^οινος είοήλΟε· κατά γής δ’ ολα τα σπλάγχνα 
?χυθ·ησχν, ενώ τδ δόρυ ·ή τΐχ^εϊα χεΙρ έξεΤλκεν.
*Ω; ίδών δ’ ό Σιτοφάγος εις του ποταμού τά ; ονΟας 
εφευγεν μακράν τής μά^ης, εκ δεινής πληγής χωλαίνων· 
’πηδηοε δ* εις τάφρον, όπως τον. σκληρόν έκφυγη φόνον. 
’Άκρως δ’ Ιτρωσ’ ό Τρωξάρτης τον του ΦυσιγνάΟου πόδα, 
ο δ’ αλγών έντδς τής λίμνης *πηδησε φυγών ταχέω ς.
Ό  Τρωξάρτης δ’ ώς τον είδε προπεσδντα καί ημίπνουν, 
’Έδραμ’ επ’ αυτόν ταχέως καί σφριγών νοε τδν φονευσν}. 
ο ίΤρασα7ος δ’ ώς τδν είδε κείμενον ώμίπνουν ετι, 
ηλ9ε κατά τους προμάχους £ίψχς τδν οξυν του σχοϊνον. 
η άσπϊςπλήν δεν έρ^ηχΟη, εστη δ* η αίχμη τής λόγχης. 
*Ητο δε' τ ις  νεανίας ποντικδς, έξε'χων πάντων· 
μαθητής, Άρτεπιβουλου του άμώμου τε'κνον φίλον, 
πολεμάρχης, ώς ό "Αρης τολμηρός, 6 Μεριδάρπαξ, 
οστις ποντικών απάντων πρώτος εις τα ; μάχα: τ,το*
-Εστη δέ μακράν τών άλλων γαυριών παρά την λίμνην, 
κ ’εκαυχ3το οτι θε'λει καταστρε'ψει πδν τδ γε'νος 
τών πολεμικών βατράχων, κ* ήθελε τδ έκτε)ε'σει, 
επειδή μεγάλην ουτος αληθώς ανδρείαν είγεν , 
αν ταχέως δίν ένοει ό πατήρ θεών κι* ανθρώπων, 
κΐ* ώκτειοεν άπολλυμε'νους τους βατράχους ό Κρονίδης* 
καί τήν κεφαλήν κίνησα; λόγον ελεξε τοιοΰτον·
—-«"ΩποποΙτί με'γα ϊογον πρδ τών οφχλμών μου βλέπω,
»ου μικρόν ό Μεριδάρπαξ μδ κατεπληξ* εν τή λίμνη, 
»πε'μψωμεν εύθυς τδννΑρην, τήν πολεμικήν Παλλάδα,
»να μακρύνουν έκ τή : μάχη; τούτον, καίπερ ον τ ’ άνδρεΤον. 
Ταυτα είπεν ο Κρονίδης· ό δε "Αρης άπεκοίθη.
— «Πάτερ ουτε τής Παλλάδος, ουσε τ ’ ’Άρεως η ρώμη 
6ά ισ^υσγι τών βατράχων τδν σκληρόν νά παυτη φόνον* 
οθεν τι προδώμεν πάντες βοηθοί, η κινηθήτω 
τδ τιτανοκτόνον με'γα καί τερατουργόν σου οπλον, 
έ'περ δίπτων τους εξόδους πάντων κατά τήν ανδρείαν 
κχτεφόνευσας Τιτάνας, κ* Ιβαλες εις τάς άλυσσεις 
τδν ’ Εγκέλαδον καί ?θνη άγρια τα τών Γ ιγάντων.
Είπεν* ερδιψε δέ τότε κεραυνόν δ Ζευς φλογώδη, 
καί έκλόνισε τδν με'γαν "Ολυμπον βροντήσας ποώτον, 
έπισείσα; δε κατόπιν τδ τρομακτικόν του οπλον, 
κεραυνόν άφήκεν, οπλον του Διδς, δ δε έξε'πτη 
τών χειρών του βασιλε'ως, καί βαλών έφόβισ* ολους 
ποντικου'ς τε καί βατράχους, άλλ’ οί ποντικοί καί τότε 
δέν άπε'στησαν τής μάχης, άλλ* έσφρίγων ετι μάλλον 
τών πολεμικών βατράχων τδν στρατόν νά καταστρε'ύουν. 
Πλήν δ Ζευς έκ του Όλυμπου έλεήσας τους βατράχους 
επεμψεν άμε'σως τότε άλλους επίκουρους τούτων.
*Ήλ9ον δ* αίφνης λοξοδάται, άκμωνοειδεΤς τά νώτα, 
ψαλιδόστομοι, οστεων πλήρεις, μέ χηλάς καμπυ'λας, 
οστρακόδερμοι, μεγάλας χεΤρας- έχοντες καί νώτα, 
στ'λδοντες άπδτών ώμων, βλε'ποντες άπδ του στήθους, 
σκολ’.οί, καί κάρας δυω £χοντες, οκτώ δέ πόδας, 
ακατάβλητοι διόλου, λέγονται δ’ αίτοί καίκΐνοι·
Καί τών ποντικών τά ; κέρκους ίκοπτον μέ τους δδόντας,

καί τάς χειρας καί τους πόδας. Άνεκάμπτοντο δ’ αί λόγ^αι j 
Δεν υπε'μειναν δ* οι μ α 'ρη  π. ν ικ ο ί αύτους έκ φ ϋο ’υ,
*κ έφυγον ταχέως. ’Ήδη δ* έδυσεν ΰ Φοίβος, 
καί τδ τε'ρμα του πολέμου μονοήμερον έπήλθεν.

(Μετάφρασις έκ τής έκδόσεως Sarauelis C la rk ii.)

ΓΕΩΡ. EM. ΑΝΤΩΝΪΑΔΗΣ.

Ο ΙΚ Ο Γ Έ Ν Ε ΙΑ  Α Α Μ Β Ε Ρ Τ Ο Γ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

ΛΕΟΝΤΟΣ Γ0Ζ Α 1Ν .

(Σ υνεχεία .— Ί δ ε  φυλλ. Η' καί θ ' . )

—  Ναί, μήτερ μου.
'Η Κ.. Λαμβέρτου έπλησίασε τή ν κόρην τη ς , 

έπέθεσε τήν χεΐρα έπ ί του ώμου α ϋ τή ;, καί 
περιέργως άτενίσασα αυτήν εις τους οφθαλμούς, 
ε ίπ ε  :

— Π ώ ς! πρός εμέ η τις  σοι λ α λ ώ , πρόςέμέ ή'τις 
σε ακούω , επ ιμ ένεις ύποστηρίζουσα ; . .  . προς 
έμέ ή τις ε ίμ α ι έτο ιμη  νά σοι έμ,πιστευθώ £ν μ υ 
στήριον, μ ίαν ομολογίαν . . . ομολογίαν, τή ς 
όπο ία ; δέν εμείς ανάγκην.

—  Κ αί εγώ  έχω  προσέτι νά σά ; έμ π ιστευθώ  
ομολογίαν τ ινα , κα ί σάς παρακαλώ  νά μέ ά -  
κούσητε.

—  Ό μ ίλ ε ι.
—  Β λέπουσα τή ν υπερβολικήν έπ ιθυμ ίαν, 

ήν εί'χετε σύ κα ί ό πατήρ μου, νά Se/βώ ώς σύ
ζυγον τον Γεράρδον, έκ φόβου μή καταστρέψω 
τά  συμφέροντά σας, μή μηδενίσω τάς έλπ ίδα ς 
σας, συνήνεσα ά'νευ α ντ ιλογ ίας εις τοϋτο. ’Α λλά  
μ εγάλην π ίσ τ ιν  έδω κα εις τήν υποταγήν μου. 
Ά ναμ φιβόλω ς, ό Γεράρδος είνα ι καρδία αγαθή , 
πνεύμα ευθύ κα ί εΰγενές, άνθρωπος όν οί π ά ν -  
τ ε ;  υπολή πτοντα ι, κα ί έγώ  έπίσης πολύ έ κ τ ι-  
μ.ώ' ά λ λά , μ ετά  τ ή ; αυτής ε ιλ ικρ ίνειας, μεθ’ ής 
αναγνωρίζω  τά  προτερηματά το υ , οφείλω νά 
ομολογήσω . . .

—  Ό τ ι  δέν τόν ά γα π ά ς , διέκοψεν ή Κ. 
Λαμβέρτου.

—  Λεν τόν ά γα π ώ .
Ό σον ίσμυρά κα ί άν γ  ή ψυχ ική  καρτερικό-' 

της τής Ά δ ελα ίδ ο ς , οσον σταθερά καί άν ή ή 
άπόφασις αυτής δοκιμασθείσα ήδη Οπό του 
πατρός τη ς , ή φράσις αύτη δεν έζήλθεν έν το ύ
το ι; τοϋ στόματός τη ς , χωρίς νά κατασπαράςγ.
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τή ν  καρδίαν της. Πόσας αναμνήσεις, πόσα όνειρα, 
πόσας έλπ ίδ α ς, όποιον μέλλον δεν κ α τεπ α τε ι 
ύπό τούς πόδας αύτής όπως άνεγερθή μέχρι 
τού ύψους τού άπαρκδειγμ ατ ίσ του ίσως τούτου 
ψεύδους. Ο πιστός ό άρνούμενος τήν θρησκείαν 
αύτοΰ, ό κα τα π α τώ ν τή ν π ίσ τ ιν  του , ό πυρπο- 
λώ ν  τήν εικόνα τού Θεού του, δεν π ρ ά ττε ι 
πράζιν άνοσιωτέραν ταύτη ς. Ο ύτο; δ ύ να τα ι νά 
έπικαλεσθή ένίοτε ώς δ ικαιολογίαν τήν δ ειλ ία ν 
του απέναντι τής απειλής τώ ν  βασάνων, α λ λ  
ούδείς ή πε ίλ ε ι, τήν σ τ ιγμ ή ν τα ύτη ν , τή ν Ά δ ε -  
λ α ίδ α , ούδείς έβ ίαζεν αυτήν εις το ιαύτην ομο
λογ ία ν , έάν όχι ή βαθεΐα συγκίνησις ήν ήσθα- 
νετο άφ'ής στιγμ ής είδε τήν ζω ήν τής μητράς α υ 
τ ή ; κυματιζομένην εις τό στόμιον ένό; π ιστολιού.

—  Η έζομολόγησίς σου έρχετα ι πολύ βρα
δέω ς, ε ίπεν ή Κ . Λαμβέρτου κα ί τό βλέμ,μα κα ι 
ή φωνή αυτής, μεστή αμφ ιβολίας, προσεπαθει να 
διαρρήζνι τά κρύπτον τήν αλήθειαν καταπέτασμ α , 
ώς ό τυφλός αύθορμήτως προσπαθεί νά διαρρήζη 
τόν σκοτίζοντα τούς οφθαλμούς αύτοΰ καταρρά
κτην.
—  Μήτερ μου, έ'ηκολούθησεν άταράχως ή Άδε~ 
λ α  ς, ποιον είνα ι τό όνομα έκείνου τόν όποιον 
έτόλμησα νά προτιμήσω του Γεράρδου ς

—  Ά δελα 'ις , ή έρώτησις α ύτη  ·, . . ε ίπεν ή 
Κ . Λαμβέρτου, άγω νιώ σα  ε τ ι μάλλον έν τω  μ έ
σω τοΰ στροβίλου τώ ν  άμ,φιβολιών α ϊτ ινε ς  άμ.- 
φεκάλυπτον τή ν άνήσυχον, τεταραγμένην καί 
κα τάπληκτο ν αύτής δ ιάνοιαν.

—  Μήτερ μου, έπανέλαβεν ή Ά δ ελ α ίς  μ ετά  
τής αύτής αταραξίας, οποίον ε ίνα ι τό γένος έκ ε ί
νου τόν οποίον θέλω  αγαπήσει μεθ' όλη ; τής όφει- 
λομένης είλικρινίας ·,

Λ άμ ψ ι; τ ις  έπ ί τέλους δ ιήλθε τά  σκότη , εις 
ά ήτο β ίβυθισμένη ή Κ. Λαμβέρτου, ή 'τι; μέχρι 
τοΰδε ήκροάτο τής κόρης της μεθ ’ όλων τώ ν α γ ω 
νιών τής φρικωδεστέρας άβεβαιότητος.

—  Μήτερ μου, ποίον είνα ι τό έπ ά γγελμ α , ε ίτ ε  
εύγενές ε ίτε  αφανές, άδιάφορον ! έκείνου μ ετά  
τοΰ δποίου σάς παρακαλώ , σέ καί τόν πατέρα 
μου, νά με συνενώσητε ·,

Ή  κυρία Λαμβέρτου, φωτισθεΐσα ήδη καθ ’ 
ολοκληρίαν, α νέκρα ξε :

—  'Λ  ! ένόησα τέλος πάντω ν ! ένόησα ! Ό 
ποία θ υσ ία ! όπόση άφοσίωσις ! Καί έγώ  ή'τις ήπό- 
ρουν καί ήγανάκτουν σκεπτομένη ό τι α ΐ γυνα ίκες 
έν μόνον αίσθημα τρέφουσι δυνάμει τοΰ οποίου 
ζώσι" καί παρεγνώριζον τήν αγαθότητα  τοΰ Θε- 
οΰ. Ά λλ’ υπάρχει οίονεί φώς τ ι  τοΰ ούρανοΰ, τοΰ

ούρανοΰ έκείνου δ σ τ ι; μέ είσή/ουσεν. *Ά ! ν α ί, 
άναγνωρίζω ήδη έν ά λλο  αίσθημα, όπερ εγείρε
τ α ι έν έμοί' παραδίδομ.κι, προσκολλώμαι εις αυ
τό , ώς άπηλπισμένη . Ή μ ην γυνή ' ε ίμα ι μήτηρ ! 
κα ί ή Κ. Λαμβέρτου έθλιψε τή ν Ά δ ελ α ϊδ α  εις τά ς 
ά γκάλας τη ς. Ό χ ι !  έπανέλαβεν , όχι ! δέν έχω 
αρκετήν στοργήν έν τή  καρδία , δέν έχ ω  ικανά 
δάκρυα εις τούς οφθαλμούς, ούτε ικανήν αγάπην έν 
τώ  συνόλω τ ή ; ύπαρξεώ ; μου, όπως α νταμείψω  
τή ν υψηλήν άφοσίωσιν ενός α γγέλου . Ό ! ά πο - 
μακρύνθητι, θά μολύνω τά ς π τέρυγάς σου !

—  Ά λλ’ είπέ μοι έπί τέλους, έπανέλαβεν 
ή Άδελαίς, είπε μοι, καλή μου μήτερ, ποίον είναι 
τό όνομα έκείνου μετά τοΰ όποιου σάς ζητώ ώς 
χάριν νά μοι έπιτρέψητε νά συνδέσω τήν τύ χ η ν  
μου ;

—  Τ άλα ινα  ! έφώνησεν ή κυρία Λαμβέρτου 
μέ τόνον α π ελπ ισ ία ς , ε ίνα ι νυμφευμένος !

—  Νυμφευμένος ! *Ώ ! τ ί  θά ε ίπ ω  εις τόν 
πατέρα μου ;

—  Ιδ ο ύ , επ ιστρέφει. Ε γώ θά τώ  ε ίπ ω  τά  
π ά ντα .

Ό  Λαμβέοτος, τ ώ  ο ντ ι, έπανήρχετο όπως 
μάθη τήν έκβασιν τή ς έξομολογήσεως, ήν ή Ά 
δελαίς είχεν ύποσχεθή νά διακοινώση μεθ’ ά π ά -  
σης τής είλικρινίας εις τήν μητέρα τη ; καί άφ ής 
έξήρτατο ή άποκάλυψ ις τοΰ ονόματος τοΰ δ ια - 
φθορέως αύτή ς.

Βαδίσασα α π ένα ντ ι τοΰ συζύγου αύτή ς, μόλις 
άνοίξαντος τήν θύραν τής αιθούσης, ή κυρία Λ αμ
βέρτου τώ  ε ίπ ε , π νευστιώ σα  ύπό τήν έπίδρασιν 
τής συγκινήσεως, ή'τις έτάραττεν ε ίσ έτ ι τό  νευ
ρικόν αύτής σύστημα  :

—  Έ λθέ καί μάθε έπ ί τέλους τή ν αλήθειαν, 
τή ν αλήθειαν εκείνην, ήν χθες ένόμισες ένυπάρ- 
χουσαν εις τήν οικολογίαν τής κόρης σου. ’Η πα- 
τάσο. Λεν σοι ε ίπ ε  τή ν αλήθειαν.

Εις τό έπακρον τ ή ; έκπ λή ξεω ;, ό Λαμβέρτος 
έφώνησεν όπισθοδρομήσας :

—  Αέν μοι ε ίπ ε  τήν αλήθειαν ! πώ ς ! ή το - 
σοΰτον αφελής, ή τοσοΰτον αυθόρμητος έκείνη 
ομολογία . . . ■'

—- ΤΗτο ψεΰδος, διέκοψεν ή Κ. Λαμβέρτου.
— 'Ό χ ι ,  δέν έψεύσθην.
—  Έ ψεύσθη, σοί λ έγω . Έψεύοθη όπως ά π ο - 

στρέψνι τοΰ μετώπου μου τήν σφαίραν τοΰ π ισ το 
λιού σου. Έ θετο  τή ν  ζωήν της πρό τής ζωής μου.

—  Πώς ! ή έπ ιστολή  έκείνη . .  . ήρώτησεν ό 
Λαμβέρτος κύψας προς τήν σύζυγον αύτοΰ , ή'τις 
τήν σ τιγμ ήν εκείνην έφχίνετο οίονεί άποσπώσα
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τήν καρδίαν αύτοϋ και ραπίζουσα αύτόν κατά 
πρόσωπον.

—  Δεν εστάλη πρός αύτήν.
“ Αλ^α  ̂ · ·

—  *0/ι ! ε ς έμέ εστάλη ! έφώνητεν ή Ά δ ε 
λαίς τεθεϊσα μεταξύ του πατρός καί τής μητρός 
αύτής, εις έμε . . .

Άρπάσασα, ούτως είπείν, του λίγου εκ τών 
γειλεων τής κόρν,ς της, ή Κ. Λαμβέρτου είπε 
•προς του σύζυγον αύτής :

—  II επιστολή έκείυη έγράφη πρός εμέ.

ΣΤ'.

—  Μή πις-εόετε, πάτερ μου, μή πιςεΰετε ! 
Έ  ! και δέν εννοείτε ότι θέλει νά με σώση διά 
τής ιδίας της ζωή; ; είναι μήτηρ μου.

—  Τω δντι . . . μήτηρ . .  . πρέπει νά πι- 
στεύσω . . .

—  'Οχι ! δέν πρέπει νά πιστεύσης, είπεν ή 
Κ. Λαμβέρτου, δτι τό παιδίον τούτο, ή άγνό- 
τη;, ή άθωότης αύτή, επραξεν έγκλημα του 
όποιου μίλι; έχει την συνείδησιν.

—  ’Αλλ’ άφοϋ σας λέγω δτι έγώ είμαι ή 
ένοχος ! πάτερ μου.

—  ’Αλλ’ είσαι παράφρων, ύπέλαβεν ή Κ. 
Λαμβέρτου' αποδίδεις εις σεαυτήυ έγκλημα τό 
όποιον γεννώσι μόνον πάθη, ων οΰτε την ηλικίαν 
έχεις, οΰτε την συναίσθησιν, οΰτε την κλίσιν, 
οΰτε την παραφοράν. Το ψεύδος σου είναι μακράν 
πάσης πιθανίτητος. Πού είναι τά πάθη σου ; Εις 
σιοίαν κοινωνίαν τά ήντλησε;; εις ποίαν μεμο- 
λυσμένην ατμόσφαιραν τά άνέπνευσες·, Πού είναι 
τά σημεία αύτών, τά ίχνη, αί πληγαί ·, Πάθη ! 
άλλ' έμβλεψον εί; τό κάτοπτρου τούτο : οί 
οφθαλμοί σου είναι οφθαλμοί φλογισμένοι υπό 
τών δακρύων ; II χροιά σου, είναι χροιά ήλλοι- 
ωμένη υπό τής άϋπ»ίας ; Τά χείλη σου, είναι 
χείλη προδίδοντα πνιγομένου; στεναγμούς, μυ
στηριώδεις φόβους, ενδομύχους τύψει; συνειδό- 
τος ·, Συ πάθη! ταλαίπωρου παιδίον! Μόλις 
δύνασαι νά φέρης τον έρωτα σου' σέ συντρίβει 
ΰπό τό γόητρον αυτού, καί ήδύνασο νά άρης 
τό αφόρητου βάρος ενός πάθους ·, Συ ήτις άπαξ 
καί πρώτην φοράν ήγάπησας, σΰ εις την όποιαν 
έδώκαμεν ώ; σύζυγον εκείνον δν εξέλεξα;, ή
δύνασο νά δοκιμάσης κρυφίως, χωρίς οΰδείς νά σε 
έννοήση, εγκληματικόν πάθος δι’ Ιτερον άνδρα ; 
"Εστω . έπέρανεν ή Κ Λαμβέρτου, αίσθανομένη 
έπί μάλλον τό ανωφελές τών προσπαθειών αύτή;

δπως νικήση την άντίστασιν τής θυγαΐίός της  ̂
ήτις έμενεν ακλόνητος ώς βράχος. Έ στω ! έγώ 
ή μήτηρ σου, έν τω μητρικω δικαιώματί μου, 
σέ άπαλλάττω πάσης ευθύνης απέναντι τού εις 
τούτο συναινούντο; πατρός σου, εάν δυνηθή; νά 
όνομάσης τόν άνθρωπον εκείνον. Όνόμασέ τον 
λοιπόν ! αφού είναι εραστής σου ! »

Μίαν μόνην απάντησιν ειχεν ή Άδελαίς, 
άλλ’ ή άπάντητ.ς αΰτη καιεκεραίνωσε, κατε- 
σύντριψε την μητέρα της.

—  Καί σΰ όνόμασέ τον, άφοϋ είναι ίδρκός 
σου.

Ίΐ κ. Λαμβέρτου έμεινεν άφωνος καί έμβρόν- 
τητος, ώ ; εί ύφίστατο σφοδρόν ηλεκτρικόν κλο
νισμόν.

Μεταξύ δε τής σιωπής τής μη-ρός καί τής 
σιωπής τής κόρης, μεταξύ δηλ. τού δισταγμού 
καί τού δισταγμού, μεταξύ τής αμηχανίας καί 
τής αμηχανίας, ό Λαμβέρτος έταλαντεύετο ά- 
γνοών πού νά έπιστήση τήν πεποίθησιν αύτοϋ. 
II μήτηρ κατηγόρει τήν θυγατέρα τη; έπί ψεύδει, 
ή θυγάτηρ άντέρριπτε τό ψεύδος έπί τής μητρός* 
καί ή μέν καί ή δέ έμαρτύρουν τό άτιμάζον τόν 
οίκον αύτών έγκλημα, φέρουσαι εξ ίσου λόγους 
ισχυρούς. II δέ τελευταία τής κ. Λαμβέρτου 
βολή, έπί ακαταμάχητου προσκρούτασα δυνάμε- 
ως καί άνιπαλθείσα, άνέτρεψεν αυτήν τήν ίδίάν 
καί έθετο αυτήν έκτος μάχης.

Ο Λαμβέρτος μετά μακράν σκέψιν, διέλυσε 
τήν έριδα διά τών εξής :

— ’Αφού, ουτε διά τής μιας, οΰτε διά τής 
άλλης, ή αλήθεια δέν δύναται νά φθάση μέχρι; 
έμοϋ, έγώ θά βαδίσω απέναντι τής άληθείας καί 
θά μάθω αύτήν. Πρέπει νά την μάθω.

Καί έκάλεσε τήν κόρην του.
 Άδελαίς·,
—  Πάτερ μου . . .
—  Πλησίασον, άκουσόν με.
—  Ιδού, πάτερ μου. »

II Άδελαίς έπλησίασε πρός τόν Λαμβέρτου, 
οστις είπεν ύψηλοφώνως:

—  Θά έκτελέσης ακριβώς ό,τι σέ διατάξω.
Άκούσασα δέ τού; λόγου; οΰ; ό πατήρ αύτής

τή είπεν εις τό ούς, ή ’Αδελαίς έκπλαγεισα, 
έφώνησε

—  Τί ήκουσα ; —  Άλλά, διατί; . . .
'Η Κ. Λαμβέρτου, μάρτυς τής μυστικής ταύ- 

της διαταγής, ήν μόνη ή κόρη της ήκουσε, ήρώ- 
I τησεν έαυτήν '· « Τί άραγε τή είπε ;
I — · Τό απαιτώ ! είπεν αποφασιστικό»; ό Λαμ-
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^ίρτος εις τήν Άδελαί’δα, διστάζουσαν, έκπε- 
πληγμένην, καί απιστούσαν απέναντι διαταγής 
ής τήν έκτέλεσιν έθεώρει άδύνατον.

—  Τό άπαιτώ !
—  Εις τοιαύτην στιγμήν, πάτερ μου ·,
—  Τό θέλω !
—  ’Αλλά, σάς παοχκχλώ . . .
—  Θά άπειθήσης ! . ,.
—  'Οχι . . .  άλλά ;
—  Υπάκουσαν ! ύπάκουσον.
II Άδελαίς ήναγκάσθη νά ύπακούση καί 

έξήλθεν όπως έκπληρώση τήν αύστηράν τού πα- 
τρό; της διαταγήν. 'θ  Λαμβέρτος καί ή σύζυγος 
αύτοϋ έμεινον μόνοι.

Δεν θελω νά άναλάβω μεθ ύμών, είπε 
τότε ό Λαμβέρτος πρός τήν σ ζυγόν του, τό 
οδυνηρόν νήμα άνακρίσεως, καθ’ ήν ό δικαστής 
δέν υποφέρει ήττονα; τοϋ υποδίκου βασάνου;. 
Αλλ είπέ μοι, ’Ιουλία, δέν είμαι έγώ, οστις 

διέρχομαι τάς ημέρας μου κεκυφώς έπί τών ξη 
ρών λογαριασμών, οστις διέρχομαι τά; νύκτας 
μ.ου έπιτηριον, πλησίον τή; φλογός τών καμίνων, 
τάς δυσχερείς καί λεπτάς εργασίας τοϋ βιομη
χανικού ημών καταστήματος ; Έγώ άρα γε δύ
ναμαι νά συνοδεύω βήμα πρός βήμα τήν κόρην 
μ.ας εις τάς συναναστροφή;, νά κατασκοπεύω καί 
να τείνω το ους οπω; συλλάβω τάς άπειρους 
επικίνδυνους λεξεις τάς όποία; διαφθορεύς τις 
ήθελε τολμήσει νά ψιθυρίση ε’ς τά άγνά ώτα της, 
έντός αιθούση; τινός ή εις τόν περίπατον; Έγώ 
δύναμαι να εμβάλλω τήν χεΐρα μου μ.εταξύ τής 
χειρός της καί εκείνη; ή'τις ζητεί έν τώ σκότετ 
να θλίψη την ίδικήν της ; Άλλά πώς θά έχω τόν 
καιρόν τή; ατελεύτητου ταύτη; έπιτηρήσεω; ; 
Δύναμαι νά χάσω οΰτε λεπτόν ; Δέν υποχρεού
μαι να κερόίζω καθ έκάστην άρτον διά δύο 
εκατοντάδας εργατών ; πολυτελή διά τήν τρά- 
πεζάν σας έπιθήματα, μέταξαν καί μεταξόπτι- 
λα δια τας έσθήτας υμών ·, μαργαρίτα; καί άδά- 
μ-αντας δια τάς θερινά; καί χειμερινά; ύμών έορ- 
τας ; αυ αξαη οπω; σά; μεταφέρωσι, τόν χειμώνα, 
άπο μεγάρου εις μεγαρον καί άπό χορού εις χορόν ·,

Ναι, σοί λέγω, μεθ όλη; τή; πικρίας ήτις 
φλογίζει τά χείλη μ.ου, άλλά καί μεθ’ όλης τής 
άφελείας τιμίου ανθρώπου άρυομένου τά; γνώ
σεις του έκ τή; καρδίας αύτοϋ, σοί λέγω, ’Ιουλία, 
ότι έάν ή κόρη ημών υπήρξε ένοχος, σύ πολύ περισ
σότερον εκείνης είσαι ένοχος. Ο Θεός ό επιφόρ
τισα; τόν πατέρα νά κήδηται, νά έργάζηται καί 
νά μοχθή ύ,τέρ τής οικογένειας του, έταξεν, έν

τή σοφ'α αύτοϋ, τήν μητέρα νά ή ναι τό άπαρα- 
βίαστον τοϋ οίκου φρούριον, '11 κόρη είναι ή ση
μαία τής τιμής ήν άμφότεροι όφείλουσι νά φυ- 
λάττωσι καί νά ύπερασπίζωνται ύπό διττήν ευ
θύνην : ευθύνην απέναντι τών ανθρώπων, ευθύνην 
απέναντι τοϋ Θεοϋ. Έντή μεγάλη τής κρίσεως η
μέρα—  καίμήάμφ βάλλης,θα έλθη ή ήμερα εκεί
νη : ό Θεάς βεβαίως δεν έθεσεν εις τήν καρδίαν τοϋ 
άνθρώπου τήν φοβεράν καί λαμπράν ταύτην έλπί- 
δα,όπω; ουδέποτε τήν έκπληρώση.—  Κατά τήν 
ημέραν, λέγω,εκείνην, δέν θά εϊπη μόνον εϊς τόν 
Κάϊν «τί έκανες τόν άίελφόν σου;» Αλλά καί εί; 
τήν ανεκτικήν,τ-οφλήν καί άμβλυοποϋσαν μητέρα, 
ήτις ήθελεν άφήση νά ύπεξαιρέσωσι τήν άγνό-ή
τα καί τήν αιδώ τοϋ τέκνου τη:, θέλει κρχυγά- 
ση επίσης : « Τί έκαμε; τήν κόρην σου ·, »

Οί έκ πεποιθήσεως προερχόμενοι λόγοι τοϋ 
Λαμβέρτου μετά τοτοϋτον υψηλού καί σοβαρού 
ύφους έλέχθησαν, ώστε ή σύζυγός του, τής όποι
ας ή συνείδησις ουδόλως, άφ’ ετέρου, ήτο ήσυχος 
¿ταπείνωσε τήν κεφαλήν ώς ΰπό τό βάρος σέρας 
τίνος καί έφώνησε:

—  Με τρομάζετε ! Επικαλούμαι μάρτυρα τόν 
Θεόν, ότι ή κόρη σου . . .

Αλλ’ ό Λαμβέρτος διακόψί; αύτήν';
—  Ποσώς όρκους ' ανέκραξε. Δίίσχυρίζεσαι 

ότι έπρόδωκας τόν πρώτον όρκον, τόν άγιώτατον 
πάντων* εν τίνι λοιπόν δικαιώματί φρονείς οτι 
θά πιστεύσω εί; εκείνον δν θέλεις νά προσφέης ;

—  Έχω, έν τούτοις, τό δικαίωμα . . .
—-  Σιωπή ! κυρία.
—  Ναι, έχω τό δικαίωμα καί τό καθήκον 

μάλιστα νά σάς εϊπω . . .
— Κάποιος έρχεται ... Ούδέ λέξιν περιπλέον ! 

είπεν ό Γεράρδος. Ούδέ λέξιν περιπλέον, σά; λέγω.
—  Σάς τό υπόσχομαι.
—  Ό Γεράρδος φέρει ήδη καί εκείνος τήν 

θλίψιν του καί τό αίσχος του, δπως καί ήμείς : 
μή τώ επιπρόσθετης καί άλλα; πληγάς.

Πεσιβεβλημένος τήν οδοιπορικήν αύτοϋ ενδυ
μασίαν, ό Γεράρδος, επίσης τεθλιμμένος όπως 
καί εκείνοι τών οποίων τόν διάλογον διέκοψεν, 
είπεν αποτεινόμενος πρός άμφοτέρους μετά τίνος 
στενοχώριας.

—  Αγαθοί μου φίλοι, Διενοούμην νά αναχω
ρήσω χωρίς νά ίδω υμάς, άλλά μοί ήτο αδύνα
τον . . . Ερχομαι νά σάς άποχαιρετήσω.

—  Τί λέγεις ; . . .
—  Ναι, κυρία, έρχομαι νά σάς άφήσω τήν 

υγείαν.
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— Τήν ίιγείαν; άλλοι . . .
—  Σέ εκπλήττει τούτο, εΐπεν 6 Λαμβέρτο; 

μετά τίνος εΐρωνίας πρός τήν σύζυγον aótoü, μεθ’ 
ολα δσα συνέβησαν . .  .

—  'Α  ! ναι ... καί μάς άφίνετε διά ... πολύν 
xatpóv ; . . . .

—  Δ'.ά πάντοτε, κυρία.
—  Διά πάντοτε.
*0 Λαμβέρτο; πχρείνειοε σιωπηλώς τήν σπα· 

σμωδούσαν χεΐρα του ΰπό τό περιστήθων αύτού 
καί έθετο αύτήν συνεσταλμένων επί τής καρόίας 
του. Ύπέστη πόνον, έξ εκείνων οΰ; ή ιατρική 
ζωγραφικώτατα άποκαλεί νυιγατώόικ, διότι 
τώ όντι όμοιάζουσι πρός νυγμόν λόγχης.

—  ”Α ! μέγα δυστύχημα! έψιΟύρισεν ή κ. 
Λαμβέρτου, άφόρητον δεινόν !

*0 δέ Γεράρδος έπανέλαβε.
—  ’Εάν μοί ελεγέ τις χθες, δτι σήμερον θά 

άποχωρισθώμεν, δέν θά τό έπίστευον . .  . ν0χι.
—  Καί ήμείς επίσης, κύριε Γεράρόε.
—  Λοιπόν μάς άφίνεις διά παντός, έπανέ- 

λαβεν ό Ααμβέρτος μη δυνάμενος ν’ άποσπασθή 
της άφορήτου ταύτης του χωρισμού ιδέας.

—  Τί θέλεις, άπήντησεν ό Γεράρδος, ύπήρ- 
ξαμεν λίαεν ευτυχείς.

—  Ναι, λίαν ευτυχείς.
—  Δέν εχει οΰτω, Λαμβέρτε ;
Ή Κ. Ααμβέρτου, έν άκρα απελπισία, είπε 

καθ’ έαυτην.
—  Καί εγώ είμαι ή αιτία ! . . . .

("Επεται τό τίλο;.)

ΑΛΕ ΥΦΟΥ ΠΥΡ.ΥΙΝΕΣΕΙΣ.

(Σννε’χεια. —  "¡3ε Φυλλ- Ε’.)

Λίαν δύσκολον είναι νά δοθώσι περί άρεσκεί- 
ας κανόνες ασφαλείς τ ε  καί βέβαιοι. Τό βέβαιον 
δμως είνα ι, ο τι α ί φυοικαί χάρ ιτε ; δέν άοέσκου- 
σιν επ ί πολύ χωρίς την αξιοπρέπειαν, ή δέ αξ ι
οπρέπεια κα ί άνευ τω ν φυσικών χαρ ίτω ν δ ιηνε- 
κώς τ ιμ α τα ι κα ί δο ξά ζετα ι. ’Α νάγκη  δθεν αί 
γυνα ίκες νά ηνε καθωραϊσμέναι μέ τήν άρετήν (*)’

δθεν επαναλαμβάνω  τό ανωτέρω ψηθέν δτι 
δεν περιορίζω τήν άρετην τώ ν γυνα ικώ ν εις μό
νην τήν α ιδ ώ , ά λλά  τήν επεκτείνω  ε τ ι κα ί π ε 
ραιτέρω, δ ιότι ή τ ιμ ία  γυνή  ήιχπορεΐ νά έχη 
π λ ε ίσ τα ς  ήθικάς άρετάς, ώ ; τήν σωφροσύνην, 
τή ν ευθύτη τα , τήν φρόνησιν, τή ν γεννα ιό τητα  καί 
π ολλά ς άλλα ς .

Αί λαμπραί λεγόμεναι άρεταί, είναι του γ υ 
ναικείου φύλου πάντη  άλλότριοι' είς τάς γ υ ν α ί
κας άρμόζουσι μάλλον αί ά π λα ί καί είρηνικαί ( ’ ) 
Είς τώ ν  αρχαίων λ έ γ ε ι’ «Α ί μ εγά λα ι άρεταί μό- 
η νον δ ιά  τούς άνδρας προωρίσθησαν, τώ ν  δέ γό 
η ναικών έπα ινετα ί ε ΐσ ίν , ούχί α ί δημοσίους έπ χ ι-  
» νούμεναι, ά λ λ ’ έκεΐνα ι περί τώ ν  οποίων λόγος 
» ούδείς ή ελάχιστος μ ετα ξύ  τώ ν  άνδρών γ ί* ε -  
» τα ι. » Τό χ α τ ’ εμέ ήθελον ε ϊπ ε ι δ τ ι, πάσα  
γυνή ανάγκη  νά άπαρρίπτη τήν κοσμικήν π ερ ι- 
φάνειαν καί μ ατα ίαν έπ ίδ ε ιξ ιν , νά περιορίζεται 
έντός του κύκλου τής αίδούς, κα ί νά εύχα ρ ι- 
σ τή τα ι γενομένη θεατής έαυτής. «Ή  γεννα ία  
ψυχή , έ'λεγε Πλίνιος ό νεώτερος, εύχαρ ιστείτα ι 
μάλλον είς τήν μαρτυρίαν τής συνειδήσεως, 
παρά είς τούς θορυβώδεις κρότους τής φήμης. 
Αί πράξεις ημών δέν πρέπει νά τρέχωσι κατό
π ιν  τής δόξης, ά λ λ ’ ή δόξα κατόπ ιν  τώ ν  πρά
ξεων (2).

Η άρετή μόνη έλεγεν ό Μάρκος Αύρήλιος έςο- 
μοιοΐ τόν άνθρωπον μ.έ τόν Θεόν’ τούτο είνα ι 
άναντίρρητον, τήν άρετήν δέ παρακολουθεί ή ευ
δαιμονία ’ δ ιό τ ι α ί δύο α ύτα ι ε ΐσ ίν ά λλη λένδ ε - 
τοι κα ί άπ ' ά λλή λω ν  άδιαχώριστοι’ έπομένως 
έ'σο πεπεισμένη δ τι ποτέ όέν θά γείνης ευτυχής 
ή διά τής αρετής, κα ί ά π ενα ντ ία ;, π ο τέ  δέν θά 
δυστηχήσης, είμή ενεκα παρεκτροπή; τινός’ δστις 
δέ έξετάση έαυτόν μ ε τ ’ άκριβείας, θέλει πεισθή  
δτι α ί έτισυμβαίνουσαι δυστυχ ία ι προήλθον ή" έκ 
τίνος παρεκβάσεως, ή ενεκα άθετήσεως αρετής 
τίνος, δ ιότι «οπλον μέγιστον έστίν ή άρετή βρο- 
τοίς (3) » .  ένθα λο ιπόν δυσ τυχής περίστασις εκεί

( 1)  Les femmes ont un moye i fü r de devenir des 
beautés d’une expression louchante ; c ’est d être in té
rieurem ent bonnes, douces, compatissantes, sensibles, 
b ienfaisantes et pieuses; les affections d une âme ver
tueuse imprimeront sur leurs tra its  des caractères cé-

lestes, et qui seront doux jusque dans l ’ extrême v ie il
lesse. (B . de. S a in t-I ’ ie r )

(1 ) La pureté de 1’ âme et la  conduite, est la pre
mière glo ire de la femme. (Mme Staël)

(2 ) La d ign ité de la femme est d’étre ignorée; sa g lo i
re est dans 1’ estime de son m ari, ses p la is irs  dans le 
bonheur de sa fam ille . ( J .  J Rousseau.)

(3 )  TcTTapx Ttvci ÇqToùpsv ttacx twv -juvaixtov : va fyo>- 
3iv à:erqv c i; Tqv xxpSïxv, etç to [acvoiircv,

j'/.j-.t-.z si; xà^ciXi), xxi^sTpx; Épqaiixx,. ( ’ Ari-ylt-ua. 
KtVEÎ'.XSV.)
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κα ί άθωόητος έλλειψ ις . Τέλος π ά ντω ν , δπου 
υπάρχει άρετή εκεί ένυπάρχουσιν ή θυμηδ ία , ή 
ήδονή, κα ί τής ψυχάς ή δ ιάχυσις δ ί  ών ή άρε
τή  ανταμείβει τούς οπαδούς τη ς.

'Η έπ ιθυμ ία  τού  νά άρέσκωσιν είνα ι εις τάς 
νέας έμφυτος, επειδή  εύρισκρυσαι άποκεκλεισμέ- 
νην τή ν πρός τήν δόξαν όδόν παρεκτρέπονται 
εις τήν τού καλλωπισμ.οϋ ΐνα  καταντήσω σιν όσον 
τάχος είς τόν πρός 8/ δρον τή ; ποθητής έπ ιτ εύ -  
ξεως. ’Α λλά σύ, παρατήρησαν οτι ο λ ίγα  έτη  
μ,εσολαβούσι μ,εταξύ ωραίας καί δυσειδούς γυνα ί
κας, δ ιά  νά κα ταστε ίλη ς τήν επ ιθυμ ίαν σου, ή 
τουλάχ ιστον δ ιά  νά μή τήν παριστάς καταφανή . 
Θές ορον είς τόν ώραισμόν, ώ στε νά μήν ένα- 
σχολήσαι περισπουδάστως’ δ ιό τ ι α ί αληθείς χ ά -  
ριτες δέν έξήρτηνται άπό τόν ώραισμόν τόν μ.ετ’ 
άκριβείας έντεχνον ('*). Ναι μ.έν, πρέπει νά ϋπο- 
κύπτω μ εν κα ί ημείς εις τή ν επικρατούσαν κοινήν 
συνήθειαν, ώς εις ζυγόν δυσαπόφευκτον, ά λ λ ’ 
δμ.ως άποδίδοντες εις αυτήν τοσαϋτα , δσα νά 
τή ν  στερήσωμεν δέν δυνάμεθα (2). Ό  περί τόν 
ιματισμόν νεωτερισμός δέν ήθελεν είνα ι παράλο 
γας, άν ήτο δυνατόν νά θέση τά  δριά του μ έ 
χρι βαθμού τίνος έντελε ία ς, στάσεως άνετικής 
δ ι ’ ημάς, κα ί συστηματικής χάριτος, ώ στε άπό 
καιρόν είς καιρόν νά μήν ά νακα ιν ίζετα ι. II συνε
χής δμως καινοτομία αύτη  είνα ι μάλλον άκα- 
ταστασ ία  ή φ ιλοκαλίας κα ί ευπρεπούς εύσχημο- 
σύνης επεξεργασ ία  (3).

Ή  κυρίως φιλόκαλος διάθεσις άποστρέφεται 
κα ί άποδοκιμάζει τήν ιυπερβάλλουσαν κα τά  τού
το επεξεργασ ίαν, κα ί θεωρεί α ύτά  μηδαμινά ώς 
το ιαύτην φύσιν έχοντα , χουρίς νά ένασχολήται 
περί α ύ τά  ουδόλως. 'Η εύσχημοσύνη είνα ι καί 
αύτή  μ ία  χάρις, δ ιό τ ι συγκαταρ ιθμ είτα ι είς τήν 
τά ξ ιν  τώ ν  τερπνώ ν καί έρασμ.ίων’ άλλω ς τ ε , κ α 
λόν φύουσι καρπόν οί σεμνοί τρόποι’ ά λ λ ’ δαως 
φ α ίνετα ι μικροπρεπής όταν ύπερβή τούς δρους 
τη ς. Είναι λοιπόν έμφρονο; άνθρώπου ίδιον τό νά 
φέρητα: άδιαφόρως περί τά  μικρού λόγου ά ξ ια .

( Ί )  Kat τάς γυναίκας έν κατα^τολ^ κο3[λ'ω) μετ’ αΐδίυς 
καί σω φροσύνη; x c-a ctv  έαυτας, μη έν πλέγμα3:ν ύ \ χ συσω  
το μαργαρίτα-.ς, rj ιματισμώ ττολυτελεϊ· άλλ ’8 'ίτρεπει''γυ- 
vat^tv, έπαγγελομε'ναις Οευ3ε'βειαν δι'έργων άγαμων (Παυ'λου 
•kccç Τιμοδ. V. ΊΟ).

(2 )  Voulez tous êlre belles, parfaitem ent belle? ? a - 
Yant tout soyez bouncs. (B erv ille .)

Si vous voulez être belle il faut être bonne, et votre 
visage prendra cette éxpréssion qni p lait à tous. ( M aquel)

(3 )  II fau t être vetue et coiffée simplement, quand 
on est jolie pour avo ir plus de grâce, et quand on cal

la id e , pour être moins la ide, (>Ime NeeKer)

Φύσει α ί νέαι ε ίνα ι φιλοχαρείς κα ί φ ιλεύθυμ ο ι’ 
και επειδή  άγνοούσι τά  π ά ντα , ρέπουσι μ.έ τ α 
ραχήν πνεύματος είς π ά ντα  τά  θυμοτερπή καί 
χαρ ίεντα . Α λλά  σύ φεύγε τό νάκαφ ον γ έ λ ω τ α (1), 
τήν άμετρον δ ιάχυσιν κα ί τά ς  άναρμόστους κ α ί 
απρεπείς συναναστροφάς’ επειδή  έκ τούτω ν ποο- 
κύπτουσ ιν έπ ιθυμ ία ι τοσούτον σφοδραί καθόσον 
αί νέαι είσ ί πά ντο τε  εύαισθητότεραι (2). Αί το ι- 
αύτα ι δέ έπ ιθυμ ία ι καί τή ν ησυχίαν ταράττουσ ι, 
κα ί τού καλού τό αίσθημα διαφθείρουσι κα ί τή ν 
ύπόληψιν έλαττοΰσ ι κα ί σμικρύνουσιν’ ένι λό
γ ω , σύ μένε πανταχού κα ί πά ντοτε έντός τώ ν  
ορίων τής αίδούς κα ι τού πρέποντος. Είς τάς ά νε
τους προσέτι συναναστροφάς πρέπει νά ησαι κ α -  
θεστηκυΐα  καί προσεκτική’ δ ιότι δύσκολον είνα ι 
νά φυλαχθή  ή ύπόληψις άνέπαφος’ κα ί ή μέν ώραία 
δέν πρεπει έμφανιζομένη συνεχώς νά σμικρύνη 
τού κοινού τήν πρός αύτήν έπίκλησιν* εί δέ κα ί 
άμοιρη χαρ ίτων ε τ ι μ.άλλον δέν συμφέρει.

Πρέπει νά οίκονομής τά ς ορέξεις σου κα ί τά ς 
επ ιθυμίας σου, τοσούτω μάλλον, έφ ’ δσον έξ α υ 
τώ ν  ή ζωή μ,ας έξήρτηται. ’Επί τούτοις πρέπει 
νά τάς συντηρής δ ιά  τής άθωότητος, κα ί ν’ άπο- 
φεύγης τού βίου τή ν ά ταξία ν ή όποία τά ς δ ια -  
φθειρει κα ί τά ς μ εταπο ιεί.

“Orav ή καοδία ήναι απαθής κα ί άμωμος, 
τό τε  πρυσποριζόμεθα ούκ όλίγας ήδονάς κα ί ώ -  
φελείας (0) ’ ήμεϊς δμως πλησιάζομεν είς τά ς 
ήόονάς μ.έ τή ν  έπιθυμ.ίαν άσθενούντος, ώ στε 
πολλάκ ις νομ,ιζομεν έαυτούς εΰαισθήτους ένώ 
είμεθα τό ά νάπαλ ιν . "Οταν λ.οιπόν ή καρδ ίαδ εν 
ήναι διεφθαρμένη άπό τά  αισθήματα δσα ά πο - 
π λα νώ σ ι τή ν φαντασ ίαν , μήτε ΰπό τίνος π ά 
θους ζέοντος, τό τε  ή άθωότης έκμ υζά  κα ι έφ έλ - 
κει άπό δλα τά  δντα τήν ένδεχομένην ηδονήν 
κα ί ω φέλεια ν’ δστις ε ί-α ι κακή τύχ η  συνει- 
θισμένος είς τά ς ζωηρά; ήδονάς, ό τοιούτο: κ α 
θ ίσ τα τα ι είς τάς μετρίας άναίσθητος* δ ιότι κα 
θώς ή τή ; όράσεως αίσθησις ύπό τώ ν παντοδα - 
πών θεαμ.άτων αμ βλύνετα ι κα ί δέν διακρίνει τό 
ώραιότερον, οΰτω καί ή α ίσ θ η π ; τ ή ; ηθικής χ ά 
ριτος δ ιαφθείρεται ύπό τώ ν πο ικ ίλω ν ήδονών τ ε  
καί τέρψεων.

Φοβού πρός τούτοις, φ ιλ τά τη  μου, κα ί τούς 
σφοδρούς τής ψ υ χ ίς  κλόνους, επειδή έπιφέρουσιν 
άηδίαν καί απαρέσκειαν πρός πάσαν ηδονήν.

(1 ' Γελως âxxtfoç έν βροτεΤ; ίεινον zay.3v. (ΠυΟαγ.)
(2 )  Essai sur 1’ Education des femmes. Ghap. 4 .

.  ̂ (Mme Rémusat·)
l  C”Av t Z opcvÿ; πάντα χχΐεάδαίρ,ων ( Σ - . α α ιβ η ■ )
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πρέπει δέ νά φυλάττησαι τοσούτω πλέον, δσω 
ήττον αί νέαι άντέχουσι πρός δια συναισθάνον
ται. Είς των αρχαίων έλεγε, «ή εγκράτεια είναι 
μήτηρ τής ήδονή;». Τωόντι διά τή; έγκρατείας 
ή'τις συντελεί εις την υγείαν τής ψυχής καί του 
σώματος, διαχύνεται εις τήν ψυχήν μας διά 
παντός χαρά ευφρόσυνος, επειδή δεν εχομεν τότε 
ανάγκην θεαμάτων θελξικάρδιων πρός ψυχαγω
γίαν καί διάχυσή του πνεύματος" άλλ’ άπλώς 
μ.ία ηδονική άνάγνωσις ή φιλική καί εράσμιος 
ομιλία, είσίν ίκαναί và προξενήσωσι τήν πλέον 
αρεστήν θυμηδίαν ή των ποικίλων ηδονών άπαν 
τό σύστημα ('*).

Προσέτι ai άθώαι ήδοναί είσί πάντοτε πρό 
χειροι, ευωνοι καί εύπόριστοι, αί δέ λοιπαί θέλ- 
γουσι, καθ’ δσον αύταί παραφθείρουσιν οΰ μόνον 
τήν υγείαν τής ψυχή; καί του σώματος, άλλα 
καί τήν περιουσίαν καί ϋπόληψιν (2).

Κανόνισον ακολούθως τόσον τάς πράξεις σου, 
δσον καί τα διανοήματα σου, ’καί ένθυμού δτι 
μεγίστη άρετή είναι ή αύτάρκεια. ’Αλλ’ επειδή 
εχομεν ανάγκην των πρός τό ζην αναγκαίων, ά- 
τινα ή τύχη κατ’ ιδίαν β.ύλησιν διανέμει, διά 
τούτο πρέπει έκαστος và κανονίζή τήν περιου
σίαν του, έφ’ δσον μάλιστα είναι μέτριας κατα- 
στάσεως, μετριάζων τάς τρυφάς καί επιθυμίας 
του καί συμβιβάζων τήν αναλογίαν των προσό
δων καί των εξόδων του, ό'περ καί καλείται 
οικονομία (3), καθότι δταν αί δαπάναι ύπερτε 
ρώσι τάς προσόδου;, τότε καί ή περιουσία κατα- 
ναλίσκεται καί ή οικία άρδην καταστρέφεται.

’H κατάπτωσις μιας οικίας επισύρει καί τών 
ηθών τήν κατάπτωσιν, εχομεν δέ άπειρα τά 
παραδείγματα* οφείλει όμως εκαςως và προσέχη 
μήπως, ποοσπαθών và συμβιβάσ*/) τήν οικονομίαν, 
προσολισθ/ση εϊ; τό τής φυλαργυρίας έ τονείδι
στόν πάθος. ( )̂ δώ  συ άφαίρεσον μ,όνα τών άνα- 
λωμάτων τά-περιττά, ώστε và δύνασαι έπομέ- 
νως và έκπληροϊς κατ’ αξίαν δσα χρέη σοί ύπα- 
γορεύουσι μετά λόγου οι θεσμ,οί τής εύπρεπείας 
καί τής φιλία; καθώς καί τής ϊεράς θρησκείας, 
επειδή δεν παράγει τά κέρδη ή μικροπρεπή; οι
κονομία άλλ’ ή καλή τάξις καί διευθέτησις.

( ’ Ακολουθεί.)

(1 )  11 est des pía isïrs pour tous les âg e s ; Il u’y  a r ien  
de petit, rien de m inutieux en apparence qui ne soit lié 
par ses effets aux  choses les plus essentielles.

(Mme Miremont)
(2 )  Dulce etiam  fag ias,quod fieri amarum p alest.P .S .
( e )  Κξ ήΐυνής γχυ s je rx i το άυστυχείν. (M ιν«*3?υς)
(Ay la  m ullaia avarus bounus es l, in so f  erism us.P .S .

TINA ΠΕΡΙ T il2 ΝΗΣΟϊ ΙΚΑΡΙΑΣ.

Τετράκις ενεκα εναντίων ανέμων προσορμισθείς 
εις ’ Ικαρίαν, έπεθύμ,ησα νά σπουδάσω ή δυνατόν 
τήν ιστορίαν τής γειτνιαζούσης τή πατρίδι μου 
νήσου ταύτης, ήτις άν καί προσφοροτέραν θέσιν 
κατέχουσα καί μεγαλητέρα πολλών άλλων πέριξ 
της νήσων ουσα,_ έμενε σχεδόν πάντοτε ακατοί
κητος. Προσέδραμα δθεν εις τούς ιστορικούς καί 
γεωγράφους τούς περί ’Ικαρίας πραγματευθέντας, 
εξ ών καί ήόυνήθην νά άρυσθώ τά επόμενα"

'Η νήσος Ικαρία λαβούσα τό όνομα άπό Ίκα
ρον τόν Δαιδάλου (^,κεϊται κατά μήκος Αντ Δυτ. 
εχουσα πρός Βορράν τήν Χίον, πρός Μεσ. τήν 
Πάρον καί Νάξον, πρός ’Αντ. τήν Σάμον, καί 
πρός Δυσμάς τήν Μύκωνον. ’Απέχει δέ τής 
Σάμου κα-ά μέν τόν Γεωργιρένην (2) δώδεκα 
περίπου μίλια, κατά δέ τόν Λαχροά 18. Περί 
τά 80 μίλια εχουσα περίμετρον (3), ούδένα 
έχει λιμένα ή δρμ,ον διά μεγάλα πλοία, άλλά 
δύο μόνον μικρούς κόλπους τόν του 'Αγ. Φωχα, 
άπό έκκλ. εις τόν "Αγιον τούτον άφιερωμένην, 
καί έτερον καλούμενον Κέραμοι. "Ενεκα δέ του 
δυσπρόσιτου τών παραλίων της, ή νήσος ’Ικαρία 
εγένετο τό όρμητήριον τών πειρατών κατά τάς 
άρχάς τού αίώνός μας, ώς ό Βύρων άναφέρει εις 
τόν πειρατήν του. ("*).

Τό πρός τήν Σάμον βλέπων άκρωτήριόν της, 
καλούμενον Δρέπανον, νΰν δέ Φανάρι, είχεν έπ’

( 1 )  *0 Όβίίιος βυΐΑτρ-ονεΐ nipt τής cvygxsíx; τη ; ά'.υ- 
λουΐϊων τήν £Ελλην. ΜυΟυλυγίαν, crt έκλήΊη ’ Ικαρία χνεκα 
τής πτώσεως του Ίκαρου εις το πέλαγος αυτής- (Oviilius 
1 . 1. Ell ir ,  5 . Luid fin itu t tu las , και 4 . 4 . Fast. Ica
rus Ic a r ii.)  ’ Ενώ ¿ σοφός Bochart διισχυρίζεται, οτι ή 
λτξις ’ Ικαρία παρχγεται άπό τήν Φοινικικήν Τκ.χρ, ήτοι, 
ιχΟυεσσχν. Και οι "Έλληνες έκχλουν ετι αυτήν Μάκαοιν, 
Λολίχειαν καί Ί  /Ου’εσσχν.

(2 )  Ο Γεωργιρένης επίσκοπος Σχιχου καί "Ικαρίας περί 
τα 15G0, εγραύε περί Σάμου, Πάτριου, ’ Ικαρίας, καί 
"ΛΙωνος "Ελληνιστί, οτε φυγών εις "Αγγλίαν ενεκα τών 
Τουρκικών καταδιώξεων, έδε'/Οη τήν Ορητκείαν τών Διαμαο- 
τυρουμε’νων. Μετάφρχσι; τής συγγραφής του εις "Αγγλικήν 
γλώσσαν ανευρε'Οη έπιμελε"; του ήγεμονευ'οντος εν Σάμω 
Κ. Μ ιλτ. Άριστάρχου έν τή Βιβλιοθήκη τής Κανταβριγίας.

(3 )  Ό Στοάβων περιορίζει, τήν περίμετρον τή ; ’ Ικαρίας 
εις 300 στάδια, ήτοι 37 μίλια* ό δέ Τουρνεςόρτιος εις 
60* ό δέ Ιΐλΐνιος προσδιορίζει τό μήκος της μόνον εις 17 
μ ίλλια.

( ί )  Bvron Corsaire.
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αύτού φάρον διά τούς ναυτιλλομ.ένους, ερείπια 
τού οποίου σώζονται έτι, καί ύπό τά όποια οί 
κάτοικοι έκ παραδόσεως πιστεύουσιν οτι υπάρχει 
μ,έγας θησαυρός.

Ή νήσο; ’Ικαρία ούδεμίαν ποτέ έσχεν ιστο
ρικήν φήμην" πρώτοι δέ αυτήν συνοικίσαντε; ά- 
ναφέρονται οί Μηλίσιοι" κατά τήν εποχήν όμως 
τού Στράβωνος ήτο πάντη ακατοίκητος, εξαιρέσει 
αίπόλων τινων φυλασσόντων τάς παίμ.νας τών 
Σαμίων (ί). ’Επί τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ή 
ντσος αΰτη κατωκίσθη έκ νέου, γενομένη τό 
όρμητήριον τών εξόριστων. (2). Τό 1191  ό Αύτο- 
κράτωρ ’Ισαάκ συνέστησε τήν ’Ικαρίαν εις 
Βαρονίαν ανεξάρτητον, προσφέρων αυτήν τώ εύνο- 
ουμένω του Ricard de Bejantino εί; δν ένεπι- 
στεύθη τήν ύπεράσπισίν της, καί άκολούθως τή 
οίκογενεία του, ήτις καί τήν διετήρησε μεΧΡι 
τού 1 5ου αίώνος, έν ή εποχή, οί κάτοικοι άναγ- 
καζόμενοι νά άναγνωρίζωσι ότέ μέν τήν κυρι
αρχίαν τών Ενετών, ότέ δέ τήν τών Γενουην- 
σίων, άπεφάσισαν τέλος νά έκλέξωσι κύριον δυνά- 
μενον νά τούς ύπερασπισθή κατ’ άμφοτέρων" διό 
τό 1481 έδέχθησαν τήν κυριαρχίαν τού Au- 
busson ύπό τόν όποιον ή νήσος διέμεινε μέχρι 
τής κατακτήσεως τού μικρού τούτου βασιλείου 
παρά Σολιμάνου τού κατακτητού, σύμβασης τό
1523.

‘Η μικρά νήσος ’Ικαρία, λέγει ό Dapper, (°) 
είναι ή εύτυχεστέρα καί πενεστέρα τών τού Αι
γαίου" διότι μολονότι ή γή της είναι άγονος, 
έπαρκεϊ όμως εις τάς άνάγκας τών κατοίκων της, 
οΐτινες είσί λίαν αύτάρκεις καί λιτοί, τόσον έπί 
τής τροφής, όσον καί έπί τής ενδυμασίας των. 
Ταύτα βεβαιών ό Γεωργιρένης έπιπροσθέτει, ότι 
ούδεμία καθ' άπασαν τήν νήσον ευρηται κλίνη" 
ή γή χρησιμεύει εις τούς κατοίκους άντί πτιλω- 
τών στρωμάτων, ό λίθος άντί προσκεφαλαιων καί 
τά ενδύματα άτννα φέρουν, άντί παντός καλύμ
ματος, διότι ούδείς έχει έν περισσότερον τών 
όσων φέρει, καί δέν σκέπτεται περί άλλαγής του 
είμή ότε τούτο φθάσγι εις τό άνοικονόμητον. 
Περί δέ τής τροφής των ό τε Γεωργιρένης καί ό 
Dapper διηγούνται, ότι αΰτη συνίσταται άπό 
άρτον καί χόρτα. Καί τόν μέν άρτον κατασκευά- 
ζουσι τήν αυτήν στιγμήν τού γεύματος διά χει- 
ρομύλων άλέθοντε; κέγχρον, ήν καί ζυμόνοντες

( 1 )  Στίάβων X . II. 391.
(2 )  Coromeli. I. Sola di Rodi σελ. 357.
(3 )  "Ιατρός τό επάγγελμα εγραόε περί Ά σ ια ; καί περιη

γήσεις Ttvx; εις τα ; νήσους του ’Αρχιπελάγους.

έψήνουσιν έπί λίθου, ώς πάντες τών μερών μας οί 
ορεσίβιοι βοσκοί. 'Ετοιμάζεται δέ καί παρατίθε
ται είς τήν λιτήν τράπεζάν των όσο; άρτο; άνα- 
λογεΐ δΓ άπασαν τήν οικογένειαν, διανεμόμενος 
άκολούθως εί; ΐσας μερίδας άναλόγως τών με
λών, έκτο; έάν ύπάρχ;/) γυνή έγγυος ή'τις τότε 
λαμβάνει διπλήν μερίδα. ’Εάν δε τύχχι καί ξέ
νος, τότε έκαστος προσφέρει §ν τεμάχιον έκ τής 
μερίδος το ν,εως ού συμΆληρωθή ανάλογος καί διά 
τόν ξένον μερίς. Ό  οίνος των είναι ολίγος καί 
αύτός οΰχί άκρατος. Μεταξύ τών κατοίκων οΰδε- 
μία υπάρχει συγκοινωνία, καί τότε βλέπει ό εις 
τόν άλλον, ότε ιερά τελετή ή πανήγυρις τούς 
συνενώνει" αν δέ ύπόθεσίς τις ύποχρεώσ-ρ τινα έξ 
αύτών νά έπισκεφθή τόν πλησίον του, δέν έρχε
ται εις τήν οικίαν του, άλλά καλεΐ αυτόν μα- 
κρόθεν καί οΰτω συνδιαλέγονται. Τόν τρόπον 
τούτον τού μακρόθεν δ.αλέγεσθαι μεταχειρίζον
ται μετ’ έπιτυχίας, διό μετ έκπλήξεως βλέπει 
τις αύτούς νά συνομιλώσιν ευκρινέστατα είς άπό- 
στασιν μιλίου. ’Επισκέψεις, γεύματα καί συνα- 
ναστροφαί, είσί πράγματα πάντη άγνωστα διά 
τούς κατοίκους τής ’Ικαρίας.

Μόνη ή νήσος αΰτη μεταξύ τών τού αρχιπε
λάγους δέν έχει έπιμιξίαν μέ τάς λοιπά; νήσους, 
διότι οί Ικάριοι έχουν τήν φαντασιοπληξίαν, ότι 
κατάγονται άπό τούς Πορφυρογεννήτου; τή; 
Κωνσταντινουπόλεως αύτοκράτορας. Μόλον τού
το ένεκα τής άγριότητος ταύτης καί πενίας των, 
είσίν οί μάλλον άνενόχλητοι καθ’ άπαν τό Τουρ
κικόν Κράτος" διότι καί φύλακας μόνον άν ή Κυ- 
βέρνησις άπεφάσιζε νά πέμψνι, τά εισοδήματα 
τής νήσου όλης δέν θά έξήρκουν πρός διατροφήν 
των. ’Αναφέρει δέ ό Γεωργιρένης, ότι φινευθέν- 
τος ποτέ παρά τών έγχωρίων Καδή τίνος ον ή 
Κυβέρνησις έπεμψε έκεΐ νά έδρεύνι, εστάλη ανα
κριτής ένα συλλάβη καί τιμωρήσ-ρ τούς πρωτουρ- 
γούς" ότε δέ ούτος προσεκάλεσε τινάς τών κα
τοίκων πρός έξέτασιν, προσέδραμον άπαντες όμο- 
φωνούντες ότι έκ συμφώνου τόν έφονευσαν' ωστε 
ό ανακριτής βλέπων τήν πενιχρότητά των καί 
νοαίζων άνομον νά τιμωρήση ένα έξ αύτών ένώ 
άπαντες εκαλούντο φονεϊς, άπήλθεν έκειθεν καί 
έκτοτε ούδείς ’Οθωμανός τούς ήνοχλησε' προ 
τινων όμως έτών έγκαθιδρύθησαν εις ’Ικαρίαν 
καί Τελώνης καί τινε; άλλαι άρχαί.

Περί δέ τού πληθυσμού τής νήσου, μολονότι 
στατιστική δέν υπάρχει, δυνάμεθα έκ πληροφο
ριών νά εΐπωμεν αύτόν έλάχιστον. "Ο Dapper 
γράφων τόν 17ον αιώνα αναφέρει τοσαϋτα χω-
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ρίχ, ώστε ήδύνατό τι; νά συμπ-ράνφ μεγαλήτε- 
ρον του ύπάρχοντος νυν άριθμ,όν' μέ τούτον δέ 
συμφωνεί καί ό Γεωργιρένης άναφέρων χωρία 
έχοντα πλέον των 100 οικιών. ’Απ’ εναντία; 6 
Τουρνεφόρτιος λέγει τον αριθμόν των κατοίκων 
μή ύπερβαίνοντα τού; χιλίους' αναφέρει δέ δύω 
μεν χωρία Ιχοντα άνά 1 00 οικίας, την Μουζάραν 
καί Παράμερη, τά δε άλλα μικρότατα' οία, ή ’Α- 
ρετούσα έχουσα μόνον πέντε, Πλουμάρα τρεις, 
Νέα δύο, Πέρδικα τέσσαρας, "Οξω πέντε, καί 
Λαγκάδια επτά. “Ωστε φαίνεται οί κάτοικοι κα 
λούσι χωρίον παν μέρος ένθα υπάρχουν πλέον των 
δύω οικιών η μάλλον καλυβών.

Το έμπόριον τών κατοίκων συνίσταται εις 
εξαγωγήν ξυλικής καί ανθράκων άτινα φέρουν 
εις Χίον, Ν. “Εφεσον καί Σάμον. Τό δέ ναυτικόν 
της, αν καί πρό τής 'Ελληνική; έπαναστάσεως 
ηύμοίρει καλών τινων πλοίων, σήμ,ερον συγκρο
τείται άπό πλοιάρια μικρά; χωρητικότητο;. Εις 
τά παράλια τή; ’Ικαρία; αναφέρει ό Γεωργιρέ- 
νης ότι υπάρχουν τά ώραιότερα όστρακα τής 
Μεσογείου. Π άμ.άθεια τών κατοίκων είναι ίση 
τής πενίας των, καί τοϋτο ευχαριστεί αυτούς, 
άλλως τε εΐσίν ύγειέστατοι ενεκα τής ευκρασίας 
του άέρος καί τής σκληραγωγίας των, κκί δεν 
είναι σπάνιον νά εύρη τις έργαζομ,ένου; πολλούς 
τών κατοίκων ύπερβάντας τό εκατοστόν τή; ηλι
κίας των έτος. Έκ τούτου δυνάμεθα νά πορισθώ- 
μεν ότι εκείνοι έγγίζονσιν εις τήν ε'Ααιμονίαν 
τή; ζωής, όσων αί έπίθυμίαι περιορίζονται εις 
στενώτχτον κύκλον.

Λ. I. Σ.

Π Ε Υ Τ Υ Χ Ι Α .

L ’hommé heureux change peu de place 
et il en tient peu.

Foutenelle.

Τρεις ψυχαί όμ.οιαι άλλήλων κατήρχοντο εις 
τό γήϊνον σκήνωμά των, μολονότι δέ έξήρχοντο 
έκ τή; αύτής τού ούρανοϋ πύλης ϊνα εκεί έπανα- 
κάμψωσιν, άλλοίαν έκάστη ήκολούθει οδόν.

Παρά τήν κοιτίδα ένός νεογέννητου βρέφους 
νεαρά τις μήτηρ καθημένη, άπλήστως έθεάτο τό 
τέκνον της. —  "ϊψις-ε, έφαίνετο λέγον τό ζωηρόν 
βλέμμα της, είθε Οπό τήν κραταιχν αιγίδα Σου

αυξανόμενος ό υιός μου, καταστή ευτυχής, γε- 
νόμενος πλούσιος καί άπολαύων απείρων τιμ.ών 
καί δόξης.

"Αλλη δέ τις ώχρά καί ασθενούσα μήτηρ 
έναγκχλιζομ,ένη τό βρέφος της όμ,οίως άπηυθύ- 
νετο προς τον Θεόν; λέγουσα.

—  Δεν δύναμαι, ειμή νά τόν άγαπώ, άλλά 
Συ ό καθιστών τό άσθενές δενδρύλλιον ίσχυράν 
δρΰν, κατάστησον τόν υιόν μου ένδοξότερον τών 
περικυκλούντων αύτόν.

'Υπέρ του τρίτου βρέφους ούδείς έδεήθη, κα
θότι ερχόμενον εις τόν κόσμον άπώλεσε τήν 
μητέρα του. Ο Θεός ό είσακούων τάς δεήσεις, 
όσον καί άν αύται ώσι ταπειναί, είσήκουσε τά; 
δεήσεις τών δύο μητέρων, καί τό μέν Ιν τών 
δύο τέκνων έζη καί άνεπτύσσετο έν τώ μέσω 
του πλούτου καί τής δόξη;, εις δέ τό άλλο 
έδωκε τήν ζωηρότητα μεγάλου πνεύμ.ατος. ’Αλλ’ 
άν άκούη τά ; δεήσεις τής μητρός, χάριν τή; 
στοργής της, καί του νηπίου, χάριν τής άθωότη- 
τός του, ακούει προσέτι καί τάς τών ορφανών 
τών άνευ ύποστηρίξεως ή όδηγού μενόντων εις 
τόν λαβύρινθον του κόσμου τούτου. Διό έλαβε 
συμπάθειαν διά τήν τρίτην ταύτην ψυχήν καί 
έξελέξατο αύτή Ιν στάδιον.

Είσήλθον όθεν τά τρία αυτά βρέφη εις τόν 
κόσμον διά διαφόρων καί λίχν μεμακρυσμένων 
όδών.

Τούτων τό μέν πρώτον έζη ούδαμώς αίσθαν- 
θέν τό ψύχος ή τήν θερμ,ότητα, τήν πείναν ή 
τόν κόπον' ά^ευ τέλος ούδεμιά; λύπης ή οδύνης 
έκ τών ταραττουσών συνήθως τους ανθρώπους. II 
ύπαρξίς του ώμοίαζε μέ τήν τών κεκλεισμένων 
έν τοΐς άνθοκομείοις άνθέων, διότι ή καρδία του 
ήτον ανίσχυρος παντός αισθήματος.

—  Δέν είσαι ευτυχής υιέ μου, τόν ήρώτησεν 
ή μήτηρ του, άπολαμβάνων παν ό,τι επιθυμείς ;

Οϋτος δέ ρίπτων βλέμ-μα περιφρονήσεως εις 
τόν περικυκλούντα αύτόν τύφον, καί άναμετρών 
τό κακόν τή; ψυχής του άπήντχ.

—  Πόσον μήτερ μου βαρύνομαι τήν ζωήν !
Τά δέ δεύτερον έζη, ότέ μέν βεβυθισμ.ένον εις

θλιβεράν μελαγχολίαν ότέ δέ μειδιούν ώς ή 
πρωινή τού ήλίου άκτίς, σήμερον ψάλλον έπί 
τής κιθάρας του τή; νεότητος τά κάλλη καί 
τόν έρωτα, αύριον δέ κλαίον μετ’ απελπισίας 
τήν ζωήν καί τά φαντασιώδη δεινά του.

—  Οίμοι! έσκέπτετο ή μήτηρ του, τί έζή- 
τησα ! . . .

Τό τρίτον δέν έγνώρισεν ούτε τή; άπολαύσεως-
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τήν άηδίαν, ουτε τού πνεύματος τάς ήδονικό- 
τητα;' ΰπέφερεν έν υπομονή καί καρτερία τήν 
πείναν, τήν δίψαν, τό ψύχος καί τόν κόπον, διότι 
έφεοεν έν έκυτώ ¿ ' θεϊον όώρον, την έσωτερικην 
εύχαρίστησιν.

"Ο,τι έν τούτοις ό κόσμος χωρίζει, συνενώνει 
ό ουρανός, Αί δύο μητέρες συνηντήθησαν ενώπιον 
τού Θεού. 'Ο αύτός "Αγγελος τής άγάπης τάς 
έκάλυψε υπό τάς πτέρυγάς του, έκεϊθεν δέ 
άμφότερχι έσκόπουν κκί κατεμέτρουν μέ βλέμμα 
άνήσυχον τάς θελήσεις καί έπιθυμίας τών έπί γης 
φιλτάτων των.

Ή πρώτη τούτων ένεπλήσθη φόβου, βλέπουσα 
τήν ακηδίαν ήτις κατηνάλισκε τήν καρδίαν τού 
υιού της, καί διενοείτο σκεπτομένη τί ό υιό; 
της ήδύνατο νά ήναι καί τί ήτο.

Ή δεύτερα πρό πολλού έγνώριζεν ότι ή ευτυ
χία ήτο μακράν τού υιού της, άλλ’ έφρι;ε προ- 
βλέπουσα τά αποτελέσματα άτινα έμελλε νά 
παράξη τό σκεπτικόν πνεύμα του καί ή συνεχής 
πάλη τή; ψυχής του.

Άμφότεραι αί μητέρες έκ συμ.φώνου άνέ- 
κραξαν.

—  Τί έπράξαμεν !
'θ  "Αγγελος τά; ήκουσε καί άπήντησε :

Πόσον υπήρξατε μάταιαι νομίσασαι ότι ή 
ευτυχία άπαντάιαι εις τά πλούτη, ή ησυχία 
εις τήν ακηδίαν.

—  Τότε, ήρώτησαν αί μητέρες, πού είναι ή 
ευτυχία ;

*0 "Αγγελος ταίς έδειξεν άνθρωπόν τινα κύ- 
πτοντα προς τήν γην άπό τό μέτωπον τού ό
ποιου έρρεον θρόμβοι ίδρώτος, άλλ’ οστις έψαλ- 
λεν άναλογιζόμενος οτι ό Θεός έμελλε νά εύλο- 
γήσφ τού; κόπους του, καί ότι οι σπάροι ου; ένε- 
πιστεύετο εί; τήν γήν έμελλον νά θρέψωσι τήν 
οίκογένειάν του.

'Επομένως άποκάλύπτων την καρδίαν τού 
θνητού τούτου, ήν άστήρ φωταυγής έκάλυπτε, 
έφάνησκν έγκεχαραγμέναι αί δύο αύται λέξεις: 
ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΙΣΤ1Σ.

Ο άνθρωπος ούτος ήτο τά ορφανόν εκείνο 
βρέφος, ή έγκαταλελειμένη εκείνη ύπχρξις ήν ή 
θεία Πρόνοια έπροίκισε με έν της μόνον μειδίαμα.

Α. I. ϊ. (ίχμιοί).

ΑΙ ΤΡΟΜΕΡΑΙ ΕΥΛΑΙΜΟΝΙΑΙ.

ΠΡΟίΔΙΑΑΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΙ- ΑΝΑΓΝβΣΤΟΓ 
ΚΑΙ ΤΟΓ ΓΡΑΨΟΝΤΟΞ.

— Αί τρομ.εραί εύδαιμονίαι! τί εννοείτε, κύριε;
— ’Εννοώ ότι ύπάρχουσιν εύδαιμ.ονίαι τρομε- 

μεραί.
—  ’Αλλά είσθε παράδοξος.
—  Είθε. Ζύμεν εις αιώνα καθ’ δν ή παραδο

ξολογία είναι εις τήν ήμ.ερησίαν διαταςιν, μαρ- 
τυς ό φίλος μου Θ, δστις διά τών παραδοξολο
γιών του κατέστη δημοτικώτατο;· Αλλ έγω 
δέν παραδ ομολογώ καί αν μοι χαρισητε ολίγων 
στιγμών άκρόασιν, θελω σάς αποδείξει ήλιου 
φαεινότερον ότι ύπάρχουσιν εύδαιμ.ονιαι τρομερω* 
ταται.

—  Σάς ακούω.
—  ’Εν πρώτοι; σάς αναφέρω τήν κορυφαίαν 

τών καθ’ ήμάς εΰδαιμ.ονιών. Π ευδαιμονία αυτη 
ήτις κατ’ έμέ είναι τρομέρωτάτη καλείται

ΝΕΟΤΗΣ.

Αυτήν έξύμνησαν οί ποιηταί απάντων τών 
έθνών άπό καταβολής κόσμ,ου, αυτήν θέλουσι 
παρωδεί πάντες ενόσω ύπάρχουσιν όμοιοκαταλη- 
ξίαι διά τήν ποίησιν καί ποίησι; διά τάς ομοιο
καταληξίας. ' / /  μέ&η Tijc νεότητος. Αί ώραΐαι 
ά.Ι.Ιά, βραχεΐαι ήιιέραι κτλ.

Καί όμως! . .
’Ακούσατε :
—  Ποιος είναι αύτό; ό νέο; ; —  Αύτός ; ά ! 

δέν είναι τίποτε. Κράμα οϊήσεως και έπιπολαιό- 
τητος ώς πάντες οί νέοι.

—  Φίλε κύριε Α, είσθε νέος, ώς έκ τούτου δέν 
μεταχειρίζομαι φιλοφρονήσεις μέ ύμάς. Κάμετέ 
με τήν χάριν νά μοι άγοράσητε £< ζεύγος χειρο
κτίων άπό τή; κυρίας Λιζιέ, διότι έγώ σπανίως 
εξέρχομαι τού οίκου μου.

—  Φ.λτατέ μου Α, προμηνύεται βροχή, κά~ 
μετέ με τήν χάριν νά φροντίσητε περί μιά; άμα- 
ξης όπως έπιστρέψωσιν αί κυρίαι εις τήν οικίαν* 
θά κουρασθήτεολίγον, άλλά μόνον εως ότου εύρητε 
τήνάμαξαν, διότι επιστρέφετε έν αΰτ?). "Επειτα 
είσθε νέος καί οί νέοι δέν κουράζονται, μάλιστα 
όταν πρόκηται νά ύποχρεώσωσι κυρίας.

—  Κάμνει τρομερόν ψύχος 1 ’Η μικρά μας 
’Ελπινίκη θά κρυώση εως ού φθάσωμεν εις την



οικίαν. —  Στάσου Ελένη, δ κύριος Α δύναται 
νά μάς δώση, τό έπανοφιυριόν του όπως τήν σκε- 
πάσωμεν. —  ’Αλλά σύζυγέ μ,ου, 9ά ύποφέρη ό 
κύριο?. —  Αέν βαρύνεσαι! ό φίλος μα? είναι νέο; 
καί οί νέοι αντέχουν εις όλα, δέν εχει οΰτω κύ
ριε ’Αλέξανδρε ;

—  Φίλε κύριε ’Ιωάννη, λάβετε δύο αριθμού? 
έκ του λαχείο* τούτου" είναι διά μίαν πτωχήν 
οικογένειαν, καί σείς οί νέοι οί έχοντες γενναία 
τά αισθήματα, οφείλετε νά δίδητε πρώτοι τό 
παράδειγμα τη? ελεημοσύνης.

Τοιαΰται είσίν, άναγνώστά μου, αί περιπέ- 
τειαι του νεανικού βίου* είπέ μοι λοιπόν έάν 
δύναταί τις νά λογισθή ευδαίμων υπό τοιού- 
τους ορούς !

Μετά τήν νεότητα έπεται ώς δευτέρα είκών 
των τρομερών ευδαιμονιών ή

ΤΓΕΙΑ.

Βεβαίως τό νά ή τις ΰγειής θεωρείται ώς τό 
πρώτιστον τών εύτυχημ,άτων καί όμως θά σε 
πείσω καί πάλιν δτι προτιμώτερον νά ήναι τις 
καχεκτικίς, ασθενής, κλινήρης, ή ν' άπολαύη 
τής άνθηροτέρας υγείας.

Προσεξον :
—  Τί εύρωστος άνθρωπος αυτός ! αί παρειαί 

του είσί πάντοτε ρόδιναι' τρώγει καί πίνει ώς 
'Αγγλος, περιπατεί ώ ; Τάταρος. —  Ώ  ! είναι 
είς αναίσθητος, άνθρωπος μή φροντίζων διά 
τίποτε, ό όποιος είναι ολως ύλη . . .  δι’ αύτό 
καί παχύνεται ώ ; : —  Χ ά ! χά ! χά ! πάσχετε, 
λέγετε κύριε Εύθύφρων ; δέν βαρύνεσθε ! είναι 
ποτέ δυνατόν νά πάσχη άνθρωπος μέ τοιαύτας 
ροδοβαφείς παρειάς ; κατά φαντασίαν πάσχετε 
ίσως' ή μάλλον πάσχετε εξ' υπερβολής υγείας.

—  ’Αφήσατε δά τούς αστεϊσμούς, κύριε, 
μή προσποιεϊσθε τόν ρωμαντ.κόν ! δέν είναι δυ
νατόν νά έχη τις ρωμαντικήν καρδίαν υπό το- 
σούτον λίπος. Σάς συμβουλεύω νά μή κάμητε 
καί είς άλλην έρωτικάς διαδηλώσεις, διότι 
ήμεϊς αί γυναίκες άγαπώμεν παν τό λεπτόν 
καί εύαίσθητον, παν τά φθίνον καί αληθώς πά- 
σχον. Κάμετε μεγάλους περιπάτους, κύριε Εύ
θύφρων, άσκήσεις, ύποβληθήτε εις λιτότητα καί 
όταν τό περιβάλλον τήν καρδίαν σας λίπος έλατ- 
τωθή τά αίσθήματά της θά έκδηλοϋνται καλλί- 
τερον καί θά πιστεύωνται περισσότερον.

Είπατε είς κυρίαν τινα ά'τι τήν εύρίσκεται εΰ- 
τραφεστέραν ή πρότερον. Νομίζετε ότι τήν ευ
χαριστείτε ; άπατάσθε! XI κυρία θά μορφάση,
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θά μελαγχολήση, τήν επιούσαν δε τό πρόγευμά 
της θά ήναι . . . φασιανός ·, .  . Ό χι' §ν παμμέ- 
γεθες ποτήριον όξους! ’Εγνώρισα νεάνιδά τινα 
ή'τις διήγε τρεις καί τέσσαρας ώρας τής ημέρας 
είς δυσώδη καί μιασματικά μέρη επίτηδες δπως 
μ,εταβάλνι τά ρόδινον τών παρειών της είς σιτό- 
χρουν τού συρμού. ’Επί τέλους άπέθανε φθισική, 
άλλ άπέθανεν εχουσα τό χρώμα τής ευαισθη
σίας !

Είς οίκογένειάν τινα έζων δύο αδελφοί, ό μέν 
φιλάσθενος, ό δέ εύρωστος. Τίς ήτο νομίζετε ό 
ευτυχέστερος; ό φιλάσθενος, διότι άπήλαυεν 
ολων τών περιποιήσεων, έ>ω 6 δυστυχής αδελ
φός του παρημελειτο. Δεκάκις 6 εύρωστος έξυ- 
λοκοπήθη χάριν τού φιλασθένου αδελφού του. 
Τό καλλίτερον φαγητόν, ό έκλεκτότορος οίνος, ή 
άπαλωτέρα κλίνη ήσαν διά τόν φιλάσθενον' διά 
τόν άλλον . . . έ ! οί υγιείς περνοϋε· οπως ι}μ- 
πορουν . .  . Καί όμως ό μέν φιλάσθενος άπέθα
νεν εξηκοντούτης, ό δέ εύρωστος τριακονταετής 
έξ αποπληξίας.

Μετά τήν υγείαν παρίσταται ή

ΚΑΛΛΟΝΗ.
—  ‘Ωραίος νέος I
—  Ποιος ; αύτός ; Είς κούφος, είς ματαιό- 
«>ν όστις δέν. κάμνει, άλλο ή νά έπιδεικνύνι τά

κάλλη του είς τάς τριόδους !
—  Ευειδής γυνή ! ’Εάν ή γυνή αυτη ήναι ίδική 

σας . . . σάς ταλανίζω! Μή ό σύζυγος ευειδούς 
γυναικός δέν είναι συχνάκις τό άντικείμενον τών 
μειδιαμάτων, τών σκωμμάτων, τών υπονοιών ; 
Παρών, θεωρείται ώς απών . . . άπών ; .  .

Οί κωμωδοποιοί ένησχολήθησαν πάντοτε περί 
τού αντικειμένου τούτου.

'Ας έλθωμεν καί είς τό

ΠΝΕΓΜΑ.

Όπλον πολύτιμον τώ όντι, ούτινος όμως μέ- 
γιστον ελάττωμα είναι οτι στρέφεται κατά τού 

έροντος αύτό.
Μέ τόν τίτλον ευφυής νέος καθίστασθε από

βλητος τού κύκλου τών σπουδαίων άνδρών. 
Έκάστη εύφυϊα ήν εκστομίζεις εκλαμβάνεται ώς 
προσβολή. Πλήν τούτου, όποιον μαρτύριαν είς 
τόν άπαξ άποκτήσαντα τόν τίτλον τού εύφυούς ! 
Εύρίσκεται είς τινα συνανας-ροφήν ; πάντες άτε- 
νίζουσιν αύτόν κεχηνότες, έτοιμοι νά διαρραγώ- 
σιν είς γέλωτα άμα ώς ούτος είπη τι έστω άφε- 
λέστατον. Παραδείγματος χάριν, λέγει ό εύφυής
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ε Βρέχει.* Χά ! χά ! χά ! τί νόςιμον . αΜέ πο- 
νεϊ ή κεφαλή μου.» Χά ! χ ά ! χά ! τί νόστιμα 
πού τό λέγει! Καί οΰτω καθεξής, ώστ’ επί τέ
λους καταντά τις νά άηδιάση αύτός έαυτόν.

Θιϊον όντως δώρον είναι ή

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ.

’Αλλ’ όποιους καί όπόσους δέν έχει δ ποιητής 
πειρασμούς !

—  Φίλτατέ μου Κλέων, αγαπώ καί άγαπώ 
έμμανώς. II τήν καρδίαν μου ΰποδουλώσασα κα
λείται Κλυταιμνήστρα, θά μοί κάμης βεβαίως 
μίαν ακροστιχίδα.

Ό δυστυχής Κλέων αναγκάζεται νά τονίση, 
τήν λύραν του καί ψάλη τά δεκατρία γράμ 
ματα τά άποτελούντα τό όνομ,α Κλυταιμνήστρα' 
ένώ δέ μόλις τελειώνει τόν τελευταίον στίχον, 
ιδού εισέρχεται είς τό δωμάτιόν του κύριος τις 
πενθηφορών καί μέ δακρυβρέκτους οφθαλμούς 
—  Κύριε Κλέων, άνακράζει, άπώλεσα τήν 
τρυφεράν σύζυγόν μ,ου, τήν σύντροφον καί παοή- 
γορον τού βίου μου . . . (’Ενταύθα δέ ή φωνή 
τού τεθλιμμένου συζύγου διακόπτεται έπί ήμί 
σειαν ώραν ύπό λογικών) θέλω νά τιμήσω τήν 
μνήμην τής μακαρίτιδος. Κάμετε μ,ου σάς παρα
καλώ £ν έπιτύμβιον. Έ χω πεποίθησιν είς τήν 
ποιητικήν σας φαντασίαν οτς θά ήναι σημ.αντι- 
κώτατον.

Καί ό δυστυχή; Κλέων αναγκάζεται νά αφαι
ρέτη τά προ μικρού τήν λύραν του στέψαντα 
ρόδα καί νά περιβάλη αυτήν μέ κλώνα; κυπα- 
ρίσσου.

Τέλος πάντων συνετέθη καί τό έπιτύμ,βιον 
μελ.αγχολικώτατον καί συγκινητικώτατον έκ νε- 
κρανθέμων, δακρύων, φύλλων ιτέας, μαύρου χώ
ματος, ψυχράς πλακός, κ.τ.λ.

’Αλλ ιδού τρίτος τις εισέρχεται παρά τώ 
ποιητή. Έχει τήν δψιν φαιδράν, τό βήμα γοργόν.

—  Κλέων, γρήγορα γρήγορα 1 Δέκα τετρά
στιχα συμποσίου. Τά θέλω απόψε. Δίδω γεύμα 
είς τούς φίλους μου. Θά έλθης βεβαίως καί σύ... 
Φέρε τα μαζή σου ολίγον ενωρίς θά τά απαγγείλω 
εγώ καί θά εϊπω ότι ό ίδιος τά συνέθεσα. ’Αλλά 
μήν είπης είς κανένα τίποτε, σέ παρακαλώ: 
Ύγείαινε ! . . . άπόψε είς τάς έπτά . .  . δέκα 
τετράστιχα, φαιδρά όσον δύνασαι.

Καί ή καρδία τού ποιητού καθίσταται ση
μαία στοεφομένη είς πάντα άνεμον τών ιδιοτρο
πιών καί διαφόρων διαθέσεων τών φίλων του, ή 
δε λύρα του διατελεί έν διηνεκεί άποκρέω, ότέ

μεν κοσμουμένη μέ ρόδα, ότέ δέ τυλισσομένη 
είς σάβανον καί αμέσως πάλιν στεφομένη μέ 
κισσόν καί κληματίτιδα.

Δέν είναι μία τών τρομερών εύδαιμονιών καί ή

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ;

Φίλός μου τις είχε πλουσιώτατόν τινα θειον 
πλήν ύπέργηρων ού τίνος περιέμενε τόν θάνατον 
όπως κληρονομήση τήν κολοσ.αίαν περιουσίαν 
του. ’Επειδή όμ.ως ό γέρων ήτο ιδιότροπος καί 
ήδύνατο κάλλιστα νά άποκληρώση τόν ανεψιόν 
του, ούτος ήναγκάζετο νά συνοδεύη αύτόν είς 
τούς περιπάτους του, νά τόν κολακεύη, νά ύπο- 
κύπτη είς τάς φαντασιοπληξίας του, νά γελά είς 
τάς εύφυΐας του, νά προγυμνάζη τόν ψιττακόν 
του, νά παρευρίσκηται καθ έκάστην είς τήν εκ
κλησίαν, νά εγείρεται τό πρωί πρό τής ανατολής 
τού ήλίου καί νά κοιμάται πρό τής δύσεω; αύ- 
τοϋ, νά κατηγορή τού; είς τά θέατρα καί άλλας 
διασκεδάσει; συχνάζοντας νέους, κ. τ. λ.

Μετά είκοσιδύο έτη τοιαύτης ζωής, ό θείος ά 
πέθανε, άφίνων έκατόν δέκα χιλιάδας δραχμών 
χρέη!!!

'Ηδη οί φίλοι άπαντες τού ανεψιού, οΰ τίνος 
τό μέλλον κατεστράφη, κατηγορούσιν αύτόν έπί 
φιλαργυρία, παραπονούμενοι ότι ποτέ δέν ήθέ- 
λησε νά τοίς δανείση δέκα λεπτά ένώ έκληρο- 
νόυ,ησε τοιαύτην κολοσιαίαν περιουσίαν.

Ούχ ήττον τρομερά ευδαιμονία είναι καί ή

ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ.

"Απαξ —  έκ τύχης —  ήδυνήθη; νά προσφέρης 
έκδούλευσιν είς τινα' νά έπιτύχης θέσιν τινα 
γραφικήν διά τόν παραγνιόν τού πιλοποιού σου, 
λ.όγου χάριν.

Άφ’ έκείνης τής ημέρας καθίστασαι άνθρωπος 
μέ ψοχήγ άγγέ.Ιου. Κατά συνέπειαν, άφ’ έκεί
νης τίς ημέρας, έπιστολαί, άναφοραί, παρακλή
σεις, διαταράσσουσι τήν ησυχίαν σου.

-— 'ΐμεις όστις μ’ ενα μόνον λόγον . . .  υμείς 
όστις έχετε τοσςιύτην έπιρροήν . . .  υμείς οστις 
έχετε τοιαύτην αγαθήν καρδίαν . . .  Μίαν θέσιν 
διά τόν υιόν μου . . .

—  ’Αλλά, σάς βεβαιώ . .  .
—  Άποποιείσθε ; πολύ καλά ! . . .  άν ή τον 

άλλος δέν ήθέλατε άποποιηθή.. . άλλ’ είς έμέ.. .  
δέν πειράζει μολαταύτα ! . . .

Καί άπό τίς στιγμής έκείνης ό ικέτης καθί
σταται άσπονδος έχθοός σου.
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—  Τρομερά! εύδαιμονίαι τά υψηλότερα πλεο
νεκτήματα, τρομερά ευδαιμονία ή νεότης, τρο
μερά ευδαιμονία τό κάλλος, τρομερά ευδαιμο
νία ή . .

—  Πώς μέ διακόπτεις, φίλτατε άναγνώστα ·,
—  Διότι, κύριε κατά τήν ιδέαν σας ήθέλε- 

τε μέ θεωρήσει εύδαίμονα εάν ήμην όγδοηκον- 
τούτης, αμαθής, φθισικό:, δυσειδής, ευήθης, 
πάμπτωχος καί πιρικεκοσμ.ημένος ΰφ’ όλων των 
ελαττωμάτων! "Α ! κύριε, στοιχηματίζω ότι θέ
λετε νά γελάσητε.

—  Ευχαρίστως, έάν καί συ φίλτατε άνα
γνώστα γελάστ,ς μετ έμοΰ. I, X. Κ..

ΣΓΓΧΡΟΝΑ ΕΠΕΙΖΠΛΙΑ ΤΟΓ ΓΑΛΛΟ-ΠΡΩΖΖΙΚΟΓ 
ΠΟΛΕΜΟΓ.

Συνεπεία τής συνομολογηθείσης παραδόσεως 
τού Στρασβούργου ώρίσθη νά καταληφθώσι τή 8 
ποωϊνίι ώρα τής 28 σεπτ. ρητχί τινε; θύραι ύπό 
ρητών συνταγμάτων τού γερμανικού στρατού. 
Είς άξιωματικό; τού επιτελείου προσετά/θη νά 
παραστή κατά τήν αύτήν ώραν ενώπιον τού νέου 
διοικητοϋ τού Στρασβούργου πρώσσου στρατηγού 
Μερτένς. 'II διαταγή δεν ήτο σαφής. Η έντό; 
γαλλική φρουρά δεν ήτο έτοιμος’ οι έξωθεν 
Γερμανοί μάτην περιέμενον νά καταβιβασθώσιν 
αί γέφυραι. Ο αξιωματικός, περί πολλού ποιού
μενος νά έκτελέστ) ακριβώς τά προστεταγμένα, 
παοαλαμβάνει τέσσαρας πεζούς καί μετ’ αύτών 
άναρριχώμενος άναβαίνει επί τήν πύλην καί θέλει 
νά είσέλθή εις τήν άκρόπολιν, άλλ’ έμ,ποδίζεται 
ύπό 17,000 Γάλλων. Ι ίς τούτων τον ύβρίζει, 
τόν καταραται καί απειλεί νά τον δολοφονήσφ’ 
άλλ’ ούτος αποκρίνεται « γενναίος στρατιώ
της, άνδρείως άγωνισάμενος, δέν δολοφονεί γεν- 
ναίον εχθρόν». Ο Γάλλος πάλιν καταραται καί 
θραύει τό τουφεκιόν του, τό δέ παράδειγμά του 
μιμούνται πάμπολλοι. Ο αξιωματικός πορεύε
ται μετά των τεσσάρων οπαδών του άνά μέσον 
των θραυσθέντων τουφεκίων, φθάνει είς τήν άκρό- 
πολιν, καταλαμβάνει τήν πύλην, έρωτα περί 
τού φρουράρχου καί άγεται ενώπιον τού στρα
τηγού Οΰρίχ. Ούτος συνεχάρη αύτώ ότιέφθασεν 
άβ/αβής. «Κατά τήν λυπηροτάτην τών ήμερων

τής ζωής μου (είπε) χ«£ρώ βλέπων τοιοΰτον 
ήρωϊκόν παράδειγμα ένά; τών εχθρών μου’ τοι- 
ούτους έχοντες αξιωματικού: καί στρατιώτας 
κατορθοΐτε αδύνατα. Ένόμισα ότι ή Γαλλία 
είχε τό κάλλιστον πυροβολικόν’ τό ύμέτερον 
είναι άσυγκρίτω; ύπέρτερον’ στρέψατε κύκλω τά 
βλέμμα καί ίδετε ήλίκην προεξένητε φθοράν.»

Μάχη μεταζυ γαΛΛιχοϋ χαΐ πρωσσικεϋ 
άεροίρόμοτοζ.

(Παρίσιοι, 1 Οκτωβρίου). Χθες ό Ναδάρ έ- 
πανήλθεν εις Παρισίους. Ό  τολμηρός άεροδρό- 
μος άποπτάς έκ Τούρ τή 6 τής πρωίας διέκρινε 
τούς Παρισίους περί τήν 11 ώραν άπό υψους 
3000 περίπου μέτρων, άνωθεν τού φρουρίου 
Σαρεντόν. Κατά τήν αύτήν στιγμήν ό « Ατρόμη
τος» (οδτω καλείται τό αεροσκαφών τού Ναδάρ) 
παρετήρησε πορρωτάτω τού όρίζοντος ετερον άε- 
ροσκάφιον. Ο Ναδάρ άνεπέτασε μικράν σημαίαν 
μετά τών εθνικών χρωμάτων τής Γαλλία;’ ολί
γον δ ’ ύστερον σημαία εθνική έκύμαινεν έπί τού 
ετέρου. Ζητωκραυγούντες οΐ άνθροιποι νομίζουσιν 
ότι είναι ό Δουρούφ. Οΐ άπό τού φρουρίου Σαρεν- 
τών έχαιρέτιζον τήν έμφάνισιν τών βαθμηδόν 
προσεγγιζόντων άλλήλοις δύο άεροδρομόνων. 
Αίφνης ήκούσθη κρότος σφοδρότατος’ πολλοί 
ύπολαβόντες αύτόν ώ ; σύμβολον νίκης γίνονται 
έξαλλοι ύπό τής χαράς’ ένόησαν όμως τήν άπά- 
την άμ.α ίδόντε; τόν Ναδάρ ρνπτόμενον είς τό 
δίκτυον τού άεροσκαφίου του καί λαμβανόμενον 
άπό τών πλευρών. Τό άλλο άεροσκάφιον έν τού- 
τοις τόν κατεδίωκεν. Ο « ’Ατρόμητος» κατεβι- 
βάζετο ταχέως’ οί θεαταί κατεπλάγησαν ϊδόντες 
ότι έκ τού άλλου σκάφους άφγ,ρέθη ή γαλλική 
σημαία καί άνεπετάσθη ή μελανόλευκος. « Προ
δοσία ! προδοσία! είναι πρωσσικόν ! έπυροβόλη- 
σε κατά τού ’Ατρομήτου !» . Έφοβήθησαν μ.ή- 
πως κατεστράφη παντελώς ό Ναδάρ έπειδή 
κατέβαινεν έν τηλικαύτη, βία ώς τε έπλησίασεν 
είς τήν γήν. Ούτος όμως έκρίψας τά ερμα του 
άνέβη πάλιν, καί κρατηθείς άπό τού δικτύου 
κατώρθωσε νά φράξη τήν οπήν ήν ειχεν άνοιξη 
ή έχθρική σφχΐρα. Ο τέως αμυνόμενος « ’Ατρόμη
τος» ήρξατο νά έπιτίθηται’ πυροβολών εύστο
χους κατά τού έχθρικού σκάφους, τό είδε περιε- 
λισσόμενον είς έαυτό καί μετ’ εκπληκτικής τα - 
χύτητος νά κατακρημνίζηται χαμαί. Οί Πρώσσοι 
έχαιρέτισαν τόν ήρωά των κακώς έχοντα. Έν
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τούτοι: ό Ναδάρ σώος καί αβλαβής κατέβαινεν 
εις Σαρεντών, όπου διατρίβει εως τής ώρας 
ταύτης.

*0 άνταποκριτής τού «Χρόνου» διηγείται 
πρός τοϊς άλλοις τά έξης. « ’Αξιωματικός τού 
πυροβολικού, βαρέως τραυματισθείς έν Σιδάν, 
έλεγέ μοι ότι αύτός καί ό στρατηγός Τροσού 
πολλάκις έσκέφθησαν ότι ό γαλλικός στρατό; 
θά ήττάτο άντεπεξεοχόμενο; εναντίον δυνάμεως 
οΐα ή Πρωσσία. Ώκτειρε πρό πάντων τόν ράθυ- 
μον καί άνειμένον βίον τών γάλλων άξιωματικών, 
οίτινες, άφ’ ότόυ έξήρ/οντο τής στρατιωτικής 
σχολής, κατέτριβον όλην τήν ημέραν έίς διασκε
δάσεις καί είς Ούδεμίαν έπεδίδοντο μελέτην. Τό 
γαλλικόν έπιτελεΐον είναι άμοιρον τοπόγραφικών 
καί γεωγραφικών γνώσεων. Ο Γερμανός έπί- 
σταται τήν γεωγραφίαν τής Γαλλίας πληρέ- 
στερον καί άκριβέστερον παντός γάλλου αξιω
ματικού. Πρώσσος στρατηγός παρεκάλεσε πρό 
τής έν Σεδάν μάχη; γάλλον άγρολήπτην νά 
ΰποδείξϊ) αύτώ τήν είς Βουιλλών άγουσαν βρα- 
χυτάτην όδόν. Ο γάλλος έδειξέ τινα όδόν. « Π 
όδός αΰτη (άπήντησεν ό πρώσσος στρατηγός) 
δέν είναι ή βραχυτάτη’ υπάρχει έγγύ; έτέρα 
άτραπός, δι’ ής δυνάμ,εθα νά έξοικονομήσωμεν 
ένόςχιλιομέτρου πορείαν». —  «"Ηλθετε άλλοτε 
ένταύθα» ; ήρώτησεν 6 Γάλλος μετ’ έκπλήξεω; 
τόν στρατηγόν.—  « ‘Όχι, δέν ήλθον’ γινώσκω 
όμως τήν ατραπόν έκ τού γεωγραφικού χάρτου 
8ν έχω έντό; τού θύλακό; μ.ου». —  Ό  εγχώριος 
Γάλλος έμεινεν έμβρόντητος. "Αλλοτε πάλιν 
φοβηθείς γάλλος χωρικός μήπως οί Πρώσσοι 
βλάψωσι τόν άγρόν του, είπεν είς τόν προεξάρ - 
χοντα τούτων λοχαγόν ότι πρέπει ν’ άποσυρθή 
διότι τό απόσπασμα εύρίσκεται έπί ούδετέρας 
γης. «Ό χι, άπήντησεν ό λοχαγός' εύρισκόμεθα 
άκόμη έπί γαλλικού έδάφους’ τά σύνορα τού 
Βελγίου κείνται είς άπόστασιν ήμισείας ώρας»

(Έ κ  τί\ς ΚλειοΟ-: )

ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ ΕΡΑΣΤΟ Τ.

«Πρώτον παράπονον και δάκρυ πρώτον 
είνε το ρσμά μου, κόρη, αυτό.

Είν’ ασμα κύκνειον, τάφος ερώτων, 
ψυχής πτερύγωμα έν τώ  κρύπτω.

Ναί* σέ ήγάπησα, δεν τδ αρνοΰμαι- 
άλλ’ αράγ’ έπτχισχ j λέγε, σκληρά’ 

λέγε· παντάπασι δέν ενθυμούμαι 
τι ήλικία μου ητο μικρά.

”Ημην εν άφροντι, μικρόν πχιδιον,r « ν ψ ,tjtov ο ερως μου μονη φροντις* 
έν τη καοδ’α μου αύτδν έγκλείων, 

δπως την φλόγα του ο ποιητής.

Εινε αλήθεια* λέςεις δέν ειχον
τδ φλέγον πάθος μου νά σοι είπώ* 

άλλα τών στόνων μου τών ένδομύχων 
τδ πλήθος έλεγε. «Σέ αγαπώ».

‘ Απας έ^ρόφερα «Έρώ» δακούων
πλήν δέν μ’ έπίστευσε κάνεις, κάνε:';* 

ολοι έφώνησαν £ίΕισχι παιδίον,
και δέν αισθάνεται, και δέν πονεΤς.,,

— *0 soco; αοάγε δέν εΐνε έοως 
έάν τάς δίζας τον είς νεαράν 

καρδίαν ηπλωσεν, αν πχρακαίρως 
θνητού άγήρπχσε πάσχν'/αοάν^

Tíj περιφρόνησιν zi yi  δεικνύει 
ο'τι ένίκησε νίκην μικράν, 

οτι ελάνθασε καί άνεφύη
είς στήθος εύθραυστον χωρίς φρουράν ;

νΩ oy i  ! τέρπετχι παί είς παιδίου
τήν απροστάτίυτον ψυχήν ορμών 

είς φλοίσβον λούεται του ^υακίου,
ως *' είς τά κύματα τών ποταμών, -¿.λ

38



2 3 8 I Λ I Σ Σ Ο Σ

Πλτ)ν του; επίοτιυο* κ’ ί'πον “ ά; παιί.ω 
δίν ε'μχι 2 ς ι ; ί  ν3ε άγχπώ, 

δ ίν  "¿ω ϊάκρυχ δ ι ϊ  να κλαυ'οω,
¡Α'.χρίν |Α5λε'γουοιν* ά ; σ ιω πώ .,,

Κα! τους έ ιώ τευ ια ς  χχι υΰ άχόμχ· 
περιε<ρρόνΐ)οχ; τόοου; παλμούς 

κχί το ώρχΐόν σου ηκουυα στόμα
να λβγ<ι “ "Αφητε τούς ^εμβουμοϋς.,,

Και θάψας εκτοτε τον ?ρωτά μου, 
τό δηλητηριον κρύπτω εντός* 

ούτε εδάκρυσαν τα ομματά μου, 
διότι ελεγον “ Είμαι θνητός.,,

—■Είς την καοδίαν μας, ώς πτώμα κρυον, 
δ ερως ακλαυστος ¿δεν ταοη, 

άν ή καρδ'.α μας νεκροταφεΤον 
γίνγΐ του ερωτος, ώ αδελφή,

Σκιάν επάνω του ?ν δε'νδρον ρίπτει, 
δε'νδρον πα^υφυλλον, ναρκωτικόν, 

και όσφραινόμενον νεκροΰται, π ίπτει 
π$ν δλλο αίσθημα αγγελικόν. —

ΙΙρώτονπαράπονον καί δάκρυ πρώτον 
είνε τδ ^σμά μου, κόρη, αυτό* 

είν’ ^σμα κύκνειον, τάφος ερώτων, 
ψυχής πτερύγσμα εν τώ  κρυπτώ.

"Αν είς τον Βόσπορον, οπού τδ κΰμα 
την μύρα πνε'ουσαν φιλει άκτην, 

ιδτ,ς εν ασημον, έρημον μνήμα, 
έλθΐ καί ε'νωσον την ποθητήν 

φωνήν σου, φίλη μου, μετα τοΰρόθου 
κ’ είπε : 'Απε'θανε νε'ος πολύ! 

εινε έκπλήρωσις ένός μου πόθου*
θά ελθγις βέβαια* — είσαι καλή.—

"Εν άλλο σάβανου θά με καλύψη, 
δεύτερος θάνατος Οά με εί»ρή· 

ή λήθη, φίλη μου, καλώς θά κρύόη 
τδ κρύον μάρμαρον που με φρουρεϊ.

*Αλλ* αν είς άνθοωπος δεν μ’ ένθυμήται, 
^όδον την πλάκα μου θά χγχζ·£ 

θά μ’ ήνε σύντροφος καί Οά δονήτχι 
βορράς μαινόμενος αν τδ κτυπ^.

Ζώντχ μ ’ ή-γάπησεν αυτό επίσης* 
τ ά ; δίζκς ήπλωσε μετά^στοργής 

εν τή καρδί? μου . . .  μη τό πατήστ,ς 
εινε ό ερως μου ο επί γης.

Μαζυ μου ερ γ ϊτ ιι καί είς το μνήμα, 
μαζύ μου ερ^εται ε ίς  ουρανόν ! 

θά πίπτη άναυδον κατ’ ετος Ουμα,
είκών τών τόσων μου, φίλη, δεινών.

"Ύστατον δάκρυον, αλλά καί πρώτον 
εΤνε τδ ασμα μου, κόρη, αυτό. 

είν’ ρσμχ κύκνειον, τάφος έρώτων.
¡Ιδου τδ έψαλα . . ·  καί τελευτώ.»

KAM.

'θ  λησμονών τάς ευεργεσίας δεν είναι άνήρ 
εύγενών φρονημάτων.

Έν τώ μηδέν αίσθάνεσθαι ήδιστος ό βίος, εως 
ου ¡**0η τις τό χαίρειν καί λυπεϊσθαι.

'Οταν τις βλέπη τά ϊδια αυτού πάθη, άτινα 
αυτός εις εαυτόν άνευ τής συνέργειας άλλου έπρα- 
ξε, μεγάλως λυπεϊται.

ΕΐΡΙΠΙΛΗΣ

Οί αναίσθητοι ουδέποτε πιστεύουσιν εις την 
ευαισθησίαν τών άλλων, καί εάν τις δεικνύη 
πρό; αύ-ους οίκτον, έχουσι την πεποίθησιν ότι 
ένδομύχως /αίρει διά τήν δυστυχίαν των.

"Υπάρχει μέσον ταχύτερον του χρόνου πρδς 
θεραπείαν του έρωτος’ έτερος έρως.

Τά δάκρυα τής γυναικός γνωρίζουσι καλλί
τερα τήν όδόν τής καρδίας μας.

ρ. ϋΕ κοεκ.

Ευτυχείς οί έν τή κοιτίδι άποθνήσκοντες ! 
Ούτοι δέν έγνώρισαν είμή μ,όνα τά μειδιάματα 
καί του; ασπασμούς μιας μητρός.
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’Εάν άνθρωπός τις, ολίγα έτη μετά τόν θά
νατόν του, έπεστρεφεν είς τήν ζωήν, αμφιβάλλω 
εάν εκείνοι, οϊτινες μάλλον τών άλλων ¿θρήνησαν 
διά τήν απώλειαν του, ήθελον έπανίδει αυτόν 
ευχαρίστως' τόσω ταχέως σχηματίζονται νέοι 
δεσμοί, τόσον ή άστασία είναι φυσική είς τόν 
άνθρωπον, ή δέ ζωή μας μηδέν, καί είς αύτάς 
έτι τάς καρδίας τών φίλων ήμών.

Έάν ό άνθρωπος, αμετάβλητος είς τά; δια
θέσεις του, ήδύνατο αενάως νά συνεισφέρω είς 8ν 
αίσθημα άδιακόπως άνανεούμενον, άναμφιβόλως 
ή έρημία καί ό έρως ήθελον τόν εξισώσει πρό; 
αυτόν τόν Θεόν.

CHATEAUBRIAND.

fcTS

"Ολη τών άστρων ή πληθύς ονόματα δεν φέρει, 
Καί άφανεΐ; άδάμαντας πολλά κρατούσι μέρη.

Είν ή καρδία ή'λιος, κρυπτός ώς έν νεφέλη.
Κ έπί τά χείλη μα; άκτίς ό λόγος ανατέλλει.

ΩΡΙΩ\

Υπάρχει θέαμα μεγαλοπρεπέστερον τή; θα
λάσσης, ό ουρανός- υπάρχει θέαμα μεγαλοπρε
πέστερον του ουρανού, τό έσωτερ.κόν τής ψυχής.

Μητρική χαρά, παιδική χαρά.

Οί παίδες έχουσι τό εωθινόν αυτών ασμα, 
όπως τά πτηνά.

Οί αγαθοί διαλογισμοί εχουσι τάς αβύσσους 
των, όπως καί οί φαύλοι.

V. HUGO.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.

*  ̂ 'Ο μελοποιός Wagner διωρίσθη διευ
θυντής τής μουσικής τον βασι.Ιέω ς τής ΙΙρω σ-  
σ ίας . 'Η θέσις αύτη είχε διαμείνει κενή από τού 
θανάτου τού διασήμου μελοπβιού Mayerbeer 
Ως γνωστόν ό Wagner είναι ό ήγέτης τού 
νέου μουσικού συστήματος, τής μουσικής τού 
μέλλοντος.

γ*γ ’Εν Φερράρα παρές-η νέον μελόδραμα τού 
μελοποιού Π ίτρέ.Ι.Ια  Celinda έπιγραφόμενον. 
Απέτυχε δέ τοσούτον οίκτρώς, ώστε μετά τήν 

πρώτην πράξιν έν τή δεύτερα παραστάσει το- 
σούτος έγένετο θόρυβος, ώςε ή μέν άστυνομία έ
κλεισε τό θέατρον, δημοσία δέ δύναμις παρενέ- 
βη όπως χωρίση τά διαμαχόμενα διά τών ράβ
δων έν τή όδφ κόμματα.

*γ ’Εν τώ Opéra-Comique τών Παρισίων 
έδόθη κατ’ αύτάς νέον μελόδραμα τού μελοποιού 
FlotOAV «l’Ombre)) έπιγραφόμενον,ού τινο; τό 
κείμενον συνετάχθη οπό τού Κ. de Saint- 
Georges. ‘θ  πόλεμος εμπόδισε τάς έπ’ αύτού 
τών κριτικών παρατηρήσεις, όμολογεΐται όμως 
ώς άριστον προϊόν, άζιον τού ποιήσαντος τήν 
Μ άρθαν.

ΣΤ.ΑΤΙΣΤΙΚΑΙ.

^*+ Κατά τελευταίαν στατιστικήν τδ ήαισυ 
τών ανθρώπων δεν υπερβαίνει τήν ή.Ιιχίαν τών 
19 έτών, καί έπί δέκα χιλιάδων είς μόνος ζή
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100  έτη· πραγματικός επί 1000 παιδιών μετά 
έν έτος μόνον 870 ζώσι, μετά τρία έτη 600, 
μετά πέντε 584, μετά δέκα 540 , μετά τριά
κοντα 446 , μετά εξήκοντα 226 , μετά έννενή- 
κοντα πέντε 9, μετά έννενήκοντα επτά 1.

Κατά τό 1869, 253 ,989  ξένοι μετη- 
νάστευσαν έκ της Ευρώπης είς την Αμερική*·. 
Αυξησις από του παρελθόντος έτους 45,303. 
Πλείονε; δ είσίν οί Γερμανοί, ’Ιρλανδοί κ α ί ’'Αγ
γλοι' έξ ων Γερμανοί 99,605 , Ιρλανδοί 66, 
204 , "Αγγλοι 41,090. ’Εκ τών μεταναστών 
86,810 κατώκησκν εις Νέαν Ύόρκην, 38,213 
είς ’ΐλλινοά, οί δέ ά'λλοι είς Πανσύλβανίαν, ’Οχιό 
καί άλλας επαρχίας,

'Αμαξοστοιχία, σιδηροδρομικής άποτε- 
λουμένη έξ όλων τών ατμομηχανών των ευρω
παϊκών εταιριών, θά ή'ρχιζεν εί; Παρισίους καί 
θά έτελείονεν είς Πετρούπολιν" θά περιείχε 400 
0 0 0  ταξειδιώτας, τών όποιων αί άμ.αξαι θά ήκο- 
λουθοΰντο ϋπό 400,000 αμαξών εμπορευμάτων. 
Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι διέρχονται έπί 62, 
0 0 0  γεφυρών μικρών η μεγάλων, έχρειάτθηταν

δέ 7 5  έκ. χιλιόγραμμων σίδηρου διά νά κατα" 
σκευασθώσιν αί ράβδοι. 'Η έτησία κατανάλωσή 
γα·ά*θρακος διά θέρμανσιν των μηχανών, αϊτινεϊ 
είναι 1 80 ,000  είναι 400 ,000 ,000  χιλιόγραμμα. 
Τό μήκος δε τών σιδηροδρομικών οδών υπερβαίνει 
τά 220 ,000  χιλιόμετρα.

+ ί, Θρεκτικαι ούσ,ίαι περιέχονται ώς έξης 
έντός 100 οκάδων τροφών.

00 όκά$ε; φασίολοι λευκοί περιέχουσιν 93 οκ.
)) άρτου λευ*ου S) 90 »
» » κρέατος βοείου » 35 »
» » σταφυλών » 27 9
» » βερυκόκων )) 26 »
1) » γεώμηλων ϊ) 25 »
» ροδάκινων » 25 9
» )) μήλων ·) )) 17 »
» » άπιδίων » 16 Τ)

» ίαυκ,ίων » 14 »
» » φραουλών Λ 13 »
» » κράμβης » 8 »
)) )> πέτζονος 3 ))
» άγκουρίου » 2 ϊ)

Λ Τ Σ I Σ
Γον ε ν  ί ω  Ι ΐ  . κ α ι  θ ' .  ψνΛ.Ιαδίω α ι ν ί γ μ α τ ο ς .

Γασττιρ—άστήρ 

A Υ Σ I Σ
τυΰ έν τω ίΐύτώ ψυ.ίΛαδίω γρίφον.

'II έν Αττική σφαγή τών ύπο ληστών αίχμαλωτισθέντων επισήμων 
ξένων άπαν τό έλληνικόν έλΰπηρε γένος.

ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ.
Λ'. II μάχαιρα όξύνει τον κάλαμον ή ό κάλαμος τήν μάχαιραν ;

Γ*’. Πατήρ τις διέταξε διά τής. διαθήκης του, ώστε ό πρωτότοκος τών υιών του νά λάβη 
άπό ολην τήν περιουσίαν του 1 0 ,0 0 0  λίρας καί τό έβδομον μέρος του υπολοίπου τής περιουσίας" 
ό δεύτερο; 20,000  λίρας καί τό έβδομον του υπολοίπου, ό τρίτος 30,000 λίρας καί τό έβδομον 
τού όπολ.οίπου καί ούτω καθεξής, μέχρι τού τελευταίου, αύξανομένου πάντοτε του μεριδίου άνά 
10,000 λίρας καί τό έβδομόν. Οί υιοί άκολουθήσαντες τήν οδηγίαν τής διαθήκης, εύρον ότι έλα
βαν ίσα μερίδια. Έρωτώμεν πόσους υιού; είχε, ποία ήτον ή περιουσία τού πατρός, καί όποιαν πο
σότητα έλαβεν έκαστος υιός.

Τω λύτη άμφοτέρων δωρηθήσεται μί:


