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Β
λπώοφόρος εργασία. Ώραϊαι σκηναί.

Άφήκαν οί έμποροι τά καταστήματα των. οί δημοσιογράφοι 
τής πέννες των, οί υπάλληλοι τά γραφεία των, εΐς βουλευτής 
τήν πολιτικήν του, οί έργάται τά έργαλεϊά των καί δλοι τό 
ραχάτι των. Καί έτρεξαν νά υπηρετήσουν τήν Πατρίδα, τήν 

όποιαν δέν έσυλλογίζοντο παρά έν ποτηρίοις ΰδατος συζητήσεων.
Έκεϊνο τό: «Που λέτε, ή 'Ελλάς διά νά όρδοποδήση χρειάζεται 

κ.τ.λ.» τό αντικατέστησε τό: "Ενα-δύο, εν-δυό! Δεκανέα φτειάσε τό 
βήμά σου Π

ΙΙοΰ νά έλεγες πρωτήτερα νά φτειάση τό βήμά του αυτός ό καΟοδη- 
γών τά βήματα τού Ι’ουλοχόφσκή !

Τώρα τό ακούει καί συμμορφοΰται. Μεγάλο θαύμα!

«
Ακατάβλητοι δέ από τούς κόπους καί τάς στερήσεις οί έφεδροι. 
’Λκαταβλητότατος ό Διάδοχος πρό παντός.
’Έτρωγεν εις τόν Βόλον τό βράδυ ερχόμενος έκ Λαρίσσης όπου παρέ- 

στη εΐς τά γυμνάσια.
Καί ήρώτησε τόν Δήμαρχον Βόλου κ. Γεωργιάδην τί νά κόμη διά 

μίαν ισχιαλγίαν Του.
— Νά κοιμηίίήτε,'Υψηλότατε, καλά καί νά τριφΟήτε μέ κολώνιαν 

προσωρινής. Πρό παντός άνάπαυσις.
Ή Λ. Υ. έπρόκειτο τήν Ιδίαν εσπέραν νά έφευγε διά τήν Χαλκίδα. 

Τήν νύκτα έπήρε τό τραίνο διά τάς Αθήνας, τό πρωί άπό τάς Αθή
νας εύρίσκετο έξω εις τό παιδίον τών ασκήσεων.

Τού Δημάρχου άκούσαντος ταΰτα έξέφυγεν άπό τάς χεΐρας τό πηροΰνι.

«
Τό πρωί τόν συνηντώμεν έξω. Ή A. Υ. ή Πριγκίπησσα Σοφία διά νά 

Τού άφίση τό αυτοκίνητοι1 έπήγεν έως τό πεδών τών Ασκήσεων μέ σού
σταν. Ή αδελφή τού Κάϊζερ. “Επειτα έπεζοπόρησε μέσα εΐς τά βουνά

Ό Διάδοχος έσπευσε μέ οί.ην Του τήν ισχιαλγίαν, μέ αυτήν δέ 
έστάθη καί μίαν ώραν έπειτα μέσα εΐς τόν ήλιον διά νά διδάξι) τούς 
Αξιωματικούς.

Καί οί λόγοι Του τότε, ραγδαίοι, τρίζοντες ωσάν εκπυρσοκροτήσεις 
τοΰ νέου όπλου άπό ένα τάγμα, θαυμαστοί διότι έδείκνυον ότι τίποτε 
δέν έξέφευγε τήν Ύψηλότητά Του, αυστηροί κατά παντός, έξέσπασαν 
εις τά θαυμαστής χαρακτηριστικά διά τινας ανώτερους Αξιωματικούς, οί 
όποιοι έχρωματίσθησαν μέ τό : ’Οκνηροί τήν σκέψιν» καί τό Μετα- 
χειρίζεσθε ρετσέτες- τά προκαλέσαντα τόσον ενθουσιασμόν εΐς «'ίλην 
τήν Ελλάδα, καί άποκαλύψαντα τόν Διάδοχον Στρατηγόν καί ’Έλληνα 
πονοΰντα τό μέλλον τής Πατρίδος μαζύ.

«

"Επειτα κάτω άπό μίαν έληάν ή πανεύμορφη σκηνή.
Ή Λ. Υ. ή Πριγκίπισσα. Σοφία, μέ την κουβέρταν τής σούστας 

στρωμένην κάτω, ετοιμάζει τόν καφφέν τοΰ συζύγου Της, ό όποιος τόν 
ροφφ ηδονικά.

'Υπάρχουν καί διι’ι τούς πορφυρογέννητους ώραϊαι σκηναί οικογε
νειακοί.

Τό παιδί τής Πριγκιπίσσης, ό μέλλων Διάδοχος, δέν ήλθεν έκεϊ 
ν’ Απόλαυση τών μητρικών μεριμνών.

Ήτο στρατιώτης καί ήκολούθησε τόν στρατόν εΐς τό κατάλυμά του, 
έκεϊ όπου έμενεν καί ό Πρίγκιψ Άνδρέας καί ό Πρίγκιψ Χριστόφορος, 
μεταξύ τών στρατιωτών.

«

Καί εξακολουθούν αί ασκήσεις μέ άκαταβλήτους τούς εφέδρους. 
Τούς λείπουν σκηναί, δέν έχουν σκεπά- _ ,.

σματα, εΐς τήν Βάρην στερούνται καί νερού.
Επειτα εΐς πριότην στιγμήν άναπαύσεως 

ολα λησμονοΰνται. εΐς, χορόν, εΐς αστεία, 
εΐς φσματα, μεταξύ τών όποιων καί τό αυτο
σχέδιον δίστιχοι1 τό σατυρίζον τούς άπό 
την δίψαν περισυλλέγοντας ολίγα άπομεί- 
ναντα εις τά τρυγημένα άμπέλια σταφύλια 
στρατιώτης:

-Στω1 πόλεμο άά πάμε νά πολεαήσωμε 
-Σα/ϊαταινά οταφόλια γιά >■« τριγήσωμε.

Υ Μ Ν Α Σ I A

Σπινθηρίζει άεννάως τό σατυρικόν τού "Ελληνος.
Κάτω άπό ένα δένδρον έτρωγεν ήσύχως τό άλογο τής σούστας καφ

φεντζή παρακολουθοϋντος τόν στρατόν.
Εΐς έφεδρος είχε διαταχθή άπό τόν ιατρόν τού τάγματος νά τού έτοι- 

μάση κάτω άπό τό δένδρο εκείνο τό γεύμα. Καί ό έφεδρος χαιρετρ. 
στρατιωτικής τόν καφφεντζή :

— Έξοχιότατε κύριε καφφεντζή. Εύπειθώς σάς αναφέρω δτι πρέπει 
νά πάρετε τό άλογο πού τρώει διότι τώρα θά έλθη νά γευματίση ό 
κύριος γιατρός έκεϊ!

«
Έ! Δέν ήσαν οί ίδιοι άνθρωποι πού εδώ θά έσκυλλόβριζαν τό γκαρ

σόνι αν τό ποτήρι είχε ένα τοσουλάκι πράγμα μέσα; Έκεϊ έξω έπιναν 
άπό ποτήρι ή τό συνηθέστερον άπό κουβά, άπό τόν όποιον είχε πιή 
ένας λό^ος πρωτήτερα.

Καί έπιναν κρίθινοι1 καφφέν εΰθυμώτατα σχολιάζοντες τό πράγμα; 
—Ακούσε, καφφεντζή, τόν βλέπεις αυτόν; Εΐνε δ κτηνίατρος. "Αν 

άρρωστήσω άπό τόν καφφέ φώναξε τον.

«
Καί οί ίδιοι άνθρωποι, οί όποιοι εΐς τό καφφενεϊον τού τόπου των 

ήσαν οί «μπλαζέ - δέν έδάκρυσαν εις τό Λιόπεσι αέ τά ποιήματα τού 
Ματσούκα καί δέν έσκοτώθηκαν ποιος νά πρωτοπαρη άπ’ αΰτα;

«

Οί εΰζωνοι! ’Ακατάβλητοι εΐς τά βουνά, εις τά πλάγια, ώρμων άκά- 
Οεκτοι, καμαρωνόμενοι άπό όλους, λυπημένοι όμως διότι τά τ' φέχια 
δέν έγεμίζοντο μέ αληθινά φυσίγγια καί δέν ήσαν απέναντι αληθινού 
εχθρού.

Έπυροβόλουν ταχύποδες άναβάντες ένα βουνό καί οί υποθετικοί 
εχθροί δέν έφευγον πρό τού μένους των.

Καί οί εΰζωνοι άγανακτησμένοι τούς έπετροβολούσαν !

«

Εις τήν Βάρην έψήνετο έν χοιρίδιον διά τούς Πρίγκιπας υπό τήν 
επιτήρησα1 ίππεως.

Μερικοί έφεδροι εΐχον κατορθώση νά εΰρουν μίαν κόταν καί τήν 
έψηναν κοντά εις τήν θάλασσαν. Αίφνης ήχεϊ προσκλητήριον καί ή 
κότα Απάγεται μισοψημένη πρός τόν καταυλισμόν. Έκεϊ ανακαλύπτεται 
τού πριγκιπικού χοιριδίου ό φούρνος.

— ’Επιτρέπεται νά λάβη την τιμήν ή κότα μας νά συμψηθή μέ τό 
χοιρίδιον;

Γίνεται δεκτή ή κότα, όταν έπελαύνει Αξιωματικός τής άκολουθίας 
τοΰ Ηρίγκιπος Άνδρέου.

Είδε τήν ασέβειαν καί έσίγησε. "Αν έβλεπε καί τούς έφεδρους τρώ
γοντας μεζέν άπό τό χοιρίδιον πριν τό γευθή ό ΓΙρίγκιψ τί θά έλεγε;

«

Καί οί δημοσιογράφοι μαζύ μέ τόν στρατόν παντού. Ή Μαύρη 
Ταξιαρχία όπως ωνομάσθη. Ό Διευθυντής τής «Εικονογραφημένης 
1 εν. Διοικητής της, ο Τρακάκης τών Καιρών Επιτελάρχης καί Επι
μελητής, ό Σταματίου τής Άκροπόλεως Στρατονόμος, άνθυπασπιστής 
ο Ραβάνης τού Ν. ’Αστεως καί ό υποφαινόμενος Άταξίαρχος διά τό 
φέρειν διαρκώς — αυτό μοϋ κατηγορούν — άταξίαν εΐς τό στράτευμα.

Από τήν πολλήν γίδαν ποϋ έφάγαμεν καί άπό τά πολλά πού είπαμεν 
αλλά καί έγράψαμεν περί αυτής ώνομάσθημεν γ-ειδικοΐ Απεσταλμένοι 
Αντί «ειδικοί».

«

Τελευταία εκείνη ή παρέλασις μέσοι τοΰ 
ένθουσιασμένου λαού τών ’Αθηνών, ραι- 
νομένου τού Διαδόχου μέ άνθη καί τών 
μικρών Πριγκίπων Χριστοφόρου, Γεωργίου 
καί ’Αλεξάνδρου ίππευόντων έπί κεφαλής 
τοΰ στρατού και χειροκροτούμενων.

Αναγέννησις μαραμένων ελπίδων, φύσημα 
ζωής, ελπίδων άναπτέρωσις.

'Όλα άπό τήν Αρχήν έως τό τέλος βά- 
πτισμα τοΰ λαού εις νάματα Ανανεωτικά.

ΔΗΜ. ΔΗΜ.

ΐ

ΣΟΝΑΤΑ—

ι,Ρνι1ί ευρέθην προ επιβλητικής ερήμου έκτάσεως, πού 
«ιλιμθοΰς αιγυπτιακού τοπίου εις τήν ουδόν τών 

.Z-jfglt άΐωνίων λειψάνων ενός πολιτισμού έκλείψαντος, σβε- 
* ’’ σθέντος ! . . . “Αφθαστος μελαγχολία έπλημμύρει τήν 

Φύσιν πέριξ τών ήρειπωμένων μαρμάρινων κολοσσών.
Άπό δλας τάς πτυχάς, άπό όλους τούς πόρους τής γης 

έξήρχετο μία καυστική αναπνοή, μία ψυχή λαχταριστή, ή Δύνα- 
μις ή ’Αθάνατος, ή οποία κυκλοφορεί εις τό Σόμπαν καί τά 
όνειρα τά ανθρώπινα ποϋ υπερβαίνουν τόν κύκλον τοΰ καθη
μερινού μαρτυρίου διά ν’άναπαυθοΰν εις τήν λαμπρότητα τής 
’Ιδέας καί οΐ πόθοι καί αί ελπίδες καί τό θάρρος καί ή προσ
πάθεια άπετέλουν τήν πάναγνοι1 τής Φύσεως μελωδίαν.

'Ο ήλιος έκλινε πρός τήν δύσιν του καί περιέβαλλε μέ τόν 
χρυσοΰφαντον άέρινον πέπλον του τάς άπωτάτας τοΰ όρίζοντος 
γραμμάς1 λεπτή λάμψις χρυσού έκυμάτιζεν ϋπερθεν τών κλά
δων τών φοινίκων, ένω ή χλιαρά τής άνοίξεως πνοή έθώπευε 
μελαγχολικά τά λίθινα τεκμήρια τής δόςης μιας μεγάλης σβε
σθείσης φυλής!....

Έρριμμένη έπί τών τείίραυσμένοιν σπονδύλων τοΰ περιωνύ
μου Ραμσείου έμεινα έπί πολλήν ώραν τήν εσπέραν εκείνην 
σκεπτομένη τό έκλεϊιβαν μεγαλείου τής κραταιάς φυλής πού 
έσβυσεν άνεπιστρεπτεί.

Ήσαν μόνον ερείπια γύρω μου, όγκοι υψηλοί, υπερήφανοι 
έν τή μονιόσει των, λίθινοι σκελετοί μεγάλου παρελθόντος, 
τέρατα πετριόδη, γιγάντια κεραυνοβολημένα λείψανα πεθαμ- 
μένων καιρών καί πεθαμμένων πραγμάτων, τά όποια δέν 
υπάρχουν, τά οποία δέν Οά υπάρξουν ποτέ πλέον!. . . .

Τά υπέροχα ερείπια έδιδαν μίαν άναπτέρωσιν, μίαν δύναμιν 
εις τάς σκέψεις μου, ένω συγκίνησις ϊερά είσέδυει· εΐς τήν 
ψυχήν μου καί μέ ήνάγκαζε νά παρατηρώ μέ εύλάβειαν τούς 
γύρω μου κολοβωμένους λίθινους κολοσσούς!

Πρέπει νά ζήση τις όλίγας ώρας, όλίγας στιγμάς τό ίΐέλγη- 
τρον τής έρημίας, πλανώμενος μέσφ τών συντετριμμένων λίθι
νων ερειπίων, λουόμενος εις τό χρυσίζον φώς τοΰ δύοντος 
ήλιου, λικνιζόμενος υπό τής αύρας τής θρηνούσης ήδέως παρά 
τάς όχθας τοΰ στίλβοντας γηραιού, πολύ γηραιού Νείλου, πρέ
πει ν’άναπνεύση τις τάς πένθιμους αναμνήσεις τών λευκο- 
η αίων ογκολίθων διιι νά έννοήση τό ήδύπικρον θέλγητρον τής 
θλιβερός διδασκαλίας τοΰ παρελθόντος, τό όποιον έχαράχθη 
άνε'ξιτήλως εις λίθινους στίχους έγκλείοντας τήν ιστορίαν ενός 
μεγάλου Κράτους, ενός πανίσχυρου Λαού!

Έκ τών μεγαλουργών Φαραώ, οί οποίοι έκράτουν εις χεϊράς 
των τά ηνία τής Ι’ής άπέμειναν μόνον όγκοι λίθινοι, πένθιμοι, 
θλιβεροί! . . . .

Ή φαντασία μου μέ αληθές ρίγος μακρυνών συγκινήσεων 
ανασύρει τήν παρυφήν μιας αυλαίας όπισθεν τής οποίας ό Χρό
νος καί ή Ειμαρμένη συνυφαίνουν τήν αΐωνίαν άνθρωπίνην 
τραγφδίαν.

Καί σήμερον πρό τών ερήμων έρειπίων μετά πάροδον 
πεντακισ/ιλίων έτών ή αυτή φρίκη κυριαρχεί τών ανθρωπίνων 
καί τό αύτ<) φρικώδες μυστήριον αΐωρεϊται ϋπερθεν τών 
Θείων Βωμών.

Ό ήλιος μέ μελαγχολικήν καλλονήν έδυε κατέρυθρος καλύ
πτουν μέ αερώδη χρυσήν ανταύγειαν τό πέριξ τοπίον.

Πρό τών ύπερηφάνων μαρμάρινων συντριμμάτων μέσφ τής 
διαυγούς κρυσταλλιόδους άτμοσφαίρας αναπολεί τις δλην τήν 
σβεσθείσαν μεγαλοπρέπειαν. Τά άφωνα εκείνα μάρμαρα άναδί- 
δουν μαζή μέ τήν γοητείαν μίαν πνοήν αγωνίας καί μίαν πνοήν 
τρόμου, τήν οποίαν άπαξ αισθανθείς τις αδύνατον νάλησμονήση.

ΜΑΡΜΑΡΑ

Καθημένη μέσω τών θλιβερών έρειπίων ένόμιζα, δτι επάνω 
καί γύρω τών λιθίνων όγκων έπτερύγιζον ψυχαί πεθαμμέναι, 
όντα λησμονημένα, υπάρξεις διαλυθεϊσαι εις χοΰν πρό πο/Δοΰ.

Αίφνης ώς εΐς ζωηρόν πίνακα ή φαντασία μου πρός στιγ
μήν άνέστησε τά άιρυχ'ό τ,ί όποια εκειντο θρηνοΰντα ενώπιον 
μου καί άνέζησεν έκεϊ ένας κόσμος θαμμένος πρό αιώνων, 
ένας κόσμος, τοΰ όποιου τό ιδανικόν έξεδηλοΰτο εΐς τό παρά
δοξον καί τό γιγάντειον, ένας κόσμος κρημνισθείς, έξαφανι- 
σΐΐείς υπό τήν άμείλικτον τοΰ χρόνου σκαπάνην! . .. .

Καί άνέζησαν οί θησαυροί καί τά συγκινητικά πανοράματα, 
τά όποια περικλείουν οί άφωνοι, οί συντετριμμένοι λίθοι!

Καί έβλεπα συγκεκινημένη νά παρελαύνουν αί εικόνες τής 
ιστορίας καί οί πίνακες τής Ζωής, έβλεπα νά παρελαύνη ή Ζωή 
έΐ’ός Λαοΰ-ΓΊ'γαντος, ό όποιος ήκμασεν έπί αιώνας καί δ όποιος 
έφώτισε μέ τήν δάδά του τάς αυγάς τοΰ πολιτισμού.

Καί ήθελα νά χύσω χείμαρρον δακρύων καί χειμάρρους 
ειρωνείας έπί τής ματαιότητος τών ανθρωπίνων, τήν οποίαν 
διαλαλοΰν τά ήρειπωμένα μάρμαρα καί έπί τής ανθρώπινης 
αδυναμίας, τήν όποιαν έβλεπα έκεϊ γυμνήν πρό τοΰ θανάτου 
τοΰ γενικού, τοΰ Κυριάρχου Θανάτου, θανάτου ούχί ανθρώπων 
άλλά θεών, λειψάνων οΰχί ατόμων, άΏ.α Κρατών πανίσχυρων 
καί Βωμών καί Θρησκειών καί Γίγαντος-Πολιτισμού, έκ τοΰ 
οποίοι’ άπέμειναν μόνον ολίγα πέτρινα συντρίμματα! . . . .

Ό Χρόνος έθραυσε τούς Βωμούς τών Φαραώ καί έσκότισε 
τάς θεότητας, τάς οποίας ή ανθρώπινη αδυναμία έτόλμησε νά 
τοποθετήση εις τούς ουρανούς, θεότητας αιμοσταγείς άναχαι- 
τιζομένας μόνον ελλείψει εχθρού πρός σφαγήν.

«

eO ήλιος έντοσούτφ έκλινε περισσότερον πρός τήν δύσιν του 
καί έφώτιζε μέ μίαν λάμ,ψιν άπαισίως έρυθράν τό έρημον, τό 
θλιβερόν τοπίον, ενώ τό παραπονεμένον φύσημα τοΰ άνεμου 
διά μέσου τών ήκρωτηριασμένων μαρμάρων ώμοίαζε στεναγ
μόν άνθρωπίνων ψυχών.

Έκ τής πλούσιας, τής άκμαζούσης, τής έκατομπύλου πόλεως 
τών Θηβών, ή οποία ά'λλοτε κυρίαρχος έκίνει τόν φθόνον τοΰ 
κόσμου όλου μένουν μόνον ογκώδη άμορφα έρείπια. Έκ τής 
θαμβωτικής βασιλείας τών αίματοβαφών έκείνων Φαραώ, τών 
φοβερών, άλλά καί μεγάλων, τίποτε δέν απομένει! Έκ τών 
ύπερηφάνων, τών γιγαντείων Ναών, οί όποιοι άπετέλουν τών 
όλων τόν θαυμασμόν μόνον συντετριμμένοι κολοσσοί! ....

Κολοσσοί βωβοί, έρημοι ! . . . .
Καί έφαντάσθην πρό τών έγκαταλελειμμένων έρειπίων καί 

άνεπόλησα καί άνέζησα πρός στιγμήν τό μέγα, τό πεθαμμένον 
παρελθόν, άτενίζουσα τούς μαρμάρινους σκελετούς τοΰ μεγάλου 
αυτού άρχαίου κόσμου. Καί άνέζησα πρός στιγμήν τό θαμβω
τικόν γόητρον τής χώρας τών Φαραιό, ή οποία ήτο τρομερά 
καί έπίσημος συγχρόνως καί ή όποια «όριζε τάς τύχας τής Τής.

Καί παρήλασε πρό τών οφθαλμών μου ένας μακρυνός ελιγ
μός τής άλύσσου τοΰ πολιτισμού, ένας κόσμος, ό όποιος έδέ- 
σποσε τής Ιστορίας έπί αιώνας μέ μυρίας προσπάθειας, μέ 
μύρια έργα μεγαλουργήματα τής αιώνιας Τέχνης. Καί ή παρέ- 
λασις υπό τόν χρυσοΰν τοΰ δύοντος ήλιου πέπλον ώμοίαζε 
περίλαμπρον δνειρον περιβεβλημένον άληθή μαγείαν, άληθή 
γοητείαν. Έσμός μεγαλοπρεπών εικόνων αΐωρεϊται υπέρ τά 
αθάνατα μνημεία πληρών τήν φαντασίαν. Αί άγριαι μορφαί 
τών Ραμσήδων άναθρώσκουσιν έκ τών έρειπίων ώς πρό πεν- 
τακισχιλίων έτών έν όλω τφ πλούτω καί τφ θαμβωτική) μεγα- 
λείφ τοΰ ωραίου παρελθόντος έκ τοΰ οποίου σήμερον άπομένει 
μόνον εις πένθιμος κολοσσαϊος σκελετός!
Έκ τήςΐσχυράς δυναστείας μία άνάμνησις ματαία καί σκοτεινή!
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Τήν θορυβώδη τοΰ πλήθους συρροήν Αντικαθιστά έρήμωσις 
θανάτου!

ΊΙ σιγή τώνΤιίφων αντικαθιστά τόν θόρυβον τών δημοσίων!
Τά ανάκτορα τών πανίσχυρων Βασιλέων αποτελούν τό κατα- 

φΰγιον τών άγριων ζώων!
Αί ειδεχθείς κάμηλοι βόσκουσιν εις τήν είσοδον τών Χαών 

και απεχθή ερπετά κατοικοΰσι τό ιερόν τών Θεών! ....
Ό Χρόνος συνέτριψε τήν Δόξαν .... Ό Χρόνος έμηδένισε 

τό εργον τών Γιγάντων .... Τοιαϋτη ή Τύχη τών έργων τοΰ 
Ανθρώπου! Τοιαΰτη ή Τύχη τών Κρατών και τών ’Εθνών!

Τά έρημα Μνημεία Αποπνέουσιν ακόμη τό μεγαλείου τής 
ά'λλοτέ ποτέ κυριάρχου η υλής. 'Ο κολοσσιαίος ρυθμός, οί ογκό
λιθοι τών τοίχων καί τών συντετριμμένων βαθμιδών, οϊ ήρει- 
πωμένοι στύλοι, οί κεκαλυμμένοι δΓ ίερογλυφιών και διά τών 
ερειπίων των έτι αγγέλλουσι τό μεγαλεΐον ενός Λαοΰ-Βασιλέως!

Θλιβερά λείψανα σβεσθείσης Δόξης!
Οί Αιγύπτιοι Απέθανον!
Αί στοαί, αί όποΐαι Αντηχούν άλλοτε έκ τών επευφημιών 

τοΰ λαοΰ επί τή θέα τής πορφύρας τοΰ ΰπερανθριόπου Φαραώ 
διερχομένου εντός τής πολυτελούς κιβωτού του άντηχοΰσι σήμε
ρον κατά μακοά χρονικά διαστήματα εις τό πένθιμου παράπο
νου τών νυκτόβιων πτηνών, τό όποιον μόνον διακόπτει τήν 
-θλιβερόν τής σιγής Αρμονίαν ....

Έν τή σιγή τής ερήμου ή μήτηρ τοΰ ονείρου φαντασία με 
μεταφέρει έπί τών ταχυπετών πτερύγων της εϊς τό μακρυνόν 
άκρογυάλι τών απροσπέλαστων αιώνων και βλέπω τήν μακρυ- 
νήν οπτασίαν Αναθρώσκουσαν έκ τών ερειπίων καί διακρίνω 
τόν Δεσπότην-Φαραώ, τόν όποιον περιεστοίχιζον οί ποντίφαι, 
οί λειτουργοί, οί μουσικοί, οί αοιδοί, οί κήρυκες, οί στρατιώ- 
ται, οί γραμματείς μέση» σημαιών άλλοιγορικών, ιερογλυφικών 
πλακών, παραδόξων πτηνών, μέσω νεφών λιβανωτού, υπό τούς 
ήχους τών σαλπίγγων, ακολουθούμενου υπό κυμάτων λαού, 
τοΰ όποιου αί κινήσεις καί τά βήματα ήσαν απαρεγκλίτως 
έρρυθμισμένα. Διήρχοντο έκεΐθεν οί εύσαρκοι Θεοί, υίοι τοΰ 
Τίλιου, υίοί τοΰ "Αμμωνος, κύριοι τής Ι’ής άνατρεπομένης 
υπό τά σανδάλια των! Τό φάσμα τών περασμένων έκείνων 
χρόνων ήρχετο Απαύστως πρό τών οφθαλμών μου μέ όλον τό 
θαμβωτικόν μεγαλεΐον του έπί τή εμφανίσει τής θεότητος τοΰ 
Φαραώ, τοΰ φοβερού, τοΰ Ακαμπτου, όμοιου πρός τά έκ γρα
νίτου Αγάλματα μέ τό μέτωπον έζωσμένον δια τής μαγικής έχί- 
δνης, ήτις μετεβάλλετο εϊς φλόγα καί τής οποίας τό βλέμμα 
έη ιίνευε τόν εχθρόν έ.ν τή μάχη.

Κάθε λίθος γύρω μου, κάθε τεμαχίου τών ήρειπωμένων μαρ
μάρινων κολοσσών έχει καί μίαν Ανάμνηση· υπέροχου ή ΰποία 
φέρει πρό τών οφθαλμών μου τάς ημέρας έκείνας τής Δόξης 
πού έ'σβυσαν διά παντός! ....

Και βλέπω ιερείς μέ μακράς λεύκάς γενειάδας, μέ λάμποντα 
χρυσά στέμματα καί καπνούς θυσιών καί λατρείας θυμιάματα 
καί θαμβωτικός πομπάς καί μακράς λιτανείας έν τώ περιλάμπριο 
Ναφ τοΰ 1‘αμσή. Καί βλέπω τόν λαόν νά χύνεται, νά έκχειλϊξη, 
νά πλημμυρή τάς στοάς καί βλέπω τήν περίοδον εκείνην τής 
μεγάλης ζωηρότητας, τής μεγάλης δράσεως, τής μεγάλης κινή- 
σεως, τοΰ υψηλού πυρετού πρό τής φανταστικής παρελάσεως!

Τότε ή Αίγυπτος ήτο μόνη· ήτο τό θαύμα τής Γής! Ούδέν 
όμοιοι· προς τήν μακράν αυτήν λάμπουσαν καί πρασίνην λωρίδα 
τήν παρα τήν όχθην τοΰ ποταμού, τήν κεκαλυμμένην δΓ Αγαλ
μάτων, πυλώνων, οβελίσκων, ιερογλυφικόν. Ώμοίαζε μεμονω
μένου αστέρα εις τό "Απειρον έμφανισθέντα πρό πολλοϋ, άνα- 
τείλαντα πρό χιλιάδων ετών καί Ακολουθούντο τάς τύχας του 
μέσφ της παγκοσμίου’ νυκτός, έν ή μόλις, λίαν αορίστως, διε- 
<1 αίνοντο ώς νεφελώματα κόσμοι αγνοοΰμετοι ΰπ’αύτής, κόσμοι, 
οί όποιοι ήκμασαν έ'κτοτε, εζησαν καί Απέθανον έξαντλήσαντες 
τήν τής ’Ιδέας ζωτικότητα. Καί σήμερον ....

δηλητηριώδεις όψεις πληροΰσι τά παίζόμενα τμήματα τών 
θόλων καί τά τών λειτουργών εδώλια καλύπτονται υπό άγριας 
φυτείας! "Αγριοι θάμνοι καί ακανθαι οίκοΰσι τά ανάκτορα τών 
υιών τοΰ ’Άμμωνος, τών πανίσχυρων Φαραώ καί πυκνά χαμό
κλαδα πληροΰσι τίμ· άλλοτε λαμπρόν τών εορτών αίθουσαν! 
Αείψανα !...

Τί φοβεράς σκέψεις, τί φοβερός αναμ νήσεις γεννά ή λέξις αυτή ! 
Έκ τοΰ πανίσχυρου βασιλείου ολίγοι έρημα μάρμαρα, ολίγοι 

ήκρωτηριασμένοι σπόνδυλοι έπί τών οποίων ό άνεμος θρηνεί 
τήν αίωνίαν Αδυναμίαν καί τό εύθραυστον τών ανθρωπίνων 
προσπαθειών υπό τήν Αμείλικτου τοΰ χρόνου σκαπάνην !...

Ό ήλιος όλοέν έχάνετο υπό τόν ορίζοντα, βαθειά μελαγχο
λία έχύνετο τριγύρω καί ή πυκνή τής νύχτας σκιά έσκέπαζε 
βαρειά καί θλιβερή τούς σωριασμένους Αρμούς τών μαρμάρι
νων ανακτόρων καί τά συντετριμμένα μάρμαρα τών περίλαμ
πρων Ναών πού μοιρολογούν άπό χιλιάδων ετών τό πεθαμ- 
μένο μεγαλεΐον !

Μόνη ή ιερά άνάμνησις, ή οποία άποτελεΐ τήν ψυχήν τών 
παλαιών ενδόξων Θηβών πλανάται Ανά τά έρημα μαρμάρινα 
οστά ! . . . 'Ανιί τό έρημον τοπίου ! . . .

Ήγέρθην κατηιρής καί άπεμακρύνθην σιγανά άθυμος,' 
μελαγχολική . . .

Αί συγκινητικαί. αί θλιβεροί αναμνήσεις ειχον βαρύνει τήν 
ψυχήν μου καί ό ψίθυρος τών σειομένων υπό τής αύρας κλά
δων τών φοινίκων μοΰ έψιθύριζε πένθιμα τό αιώνιον τέρμα 
τών ανθρωπίνων εϊς τό μηδέν, τόν προορισμόν τού ανθριόπου 
πρός τήν καταστροφήν καί ό συριστικός ψίθυρος μοΰ έψιθιί- 
ριζε θλιβερά τά ονόματα Αίγυπτος, Ελλάς, Ρώμη, τά όποια 
Αφού ύιριόθησαν εις τόν ουρανόν τής δράσεως καί τής δόξης 
έχάθησαν εϊς τό σκότος !

'Ο ήλιος είχε δύσει. Μια μαύρη πυκνή σκιά Αισάν πελώρια 
μελανή πτέρυξ έκάλυψε τά άφ ωνα λείψανα τής πεθαμμένης 
Ανθρώπινης ακμής ! . . .

ΆλεΐάνΛοειά ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΤΟΤ

*

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ

I

^Όδυσσεύς γνωρίζων εαυτόν τώ βαοιλεϊ τών Φαιάκων. περιγράφει 
■V7 τήν γεωγραφικήν θέσιν τής πατρίδάς του ουτω-

1·.ηι’ Όόνπαεί·; «Ιαερηάάγϊ, ό’,· π«σι Λό/,οιαιν 
άννρνίποιαι ιιν/.αι, καί μεν κλέος οέ’ρανόν ΐκει. 
Ατιιειάι» Λ’7θακ»ρ· εΰδεΰάω" έν Λ’όρος ai’lji, 
Νέ/ριτον εά-οοι’γ υλλυν ιίριπρεπές ιίμρί Λέ νήοοι 
πολλοί ναιειάονοι μάζα σ/εδόυ άλλέ/λι/αιν, 
Αονλίχιόν re Σάμη ι> καί ί'λφεσσα Ζάκυΐ'ΐ'/ο,-. 
Al'ri/ Λί: χΙΙαμαλϊι παννπεριάιη ι'μ·’ άλί κεϊται 
προ: Ζορ ον—-ιιί δε τ ιίνενΛε προ: ψΰ τ’ έ/έλιιίν τε 

[1| Όδυσσ. JX οτ(χ. Ill—28.
Οί στίχοι οντω έ'διοκαν αφορμήν κατά τόν παρελθόντα αΐώυα νά 

ύποστηριχθώσι γνώμαι άφιστάμεναι, <>ϋ μόνον τής άρχαίας παραδό- 
σεως, άλλά καί διεγειρουσαι έ’κπληξιν, διά τό ιδιότροπου καί παράτολ
μου αϋτών. ΊΙ περιγραφή αυτή, λέγουσί τιυες. είναι είς τόσην άντίφ α- 
σιν. πρός τήν πραγματικήν θέσιν τών νήσων τούτων, ώστε συνεπερανον, 
δτι είναι αδύνατον ό τών στίχων τούτων ποιητής νά έγνώρισε τήν 
’Ιθάκην προσωπικώς, διότι τίϊίησι ταύτην πρός δυσμάς τής Κεφαλλη
νίας καί εϊς τά όρια τοΰ τότε γνωστού κόσμου είς τούς ’Αχαιούς. ’Ονό
μασαν δέ αρχαιολογικά φαντάσματα, τόν άναγνωρισμόν τής 'Ομηρικής 
τοπογραφίας έπί τής πραγματικής ’Ιθάκης, διότι οΰδείς γνωρίζει λέγουσι. 
κατά τήν γνώμην τοΰ ποιητοΰ. πού εκειτο ή νήσος Ιθάκη, τά ανάκτορα 
τού ’Οδυσσέως καί ή πόλις ώς καί οϊ λιμένες τής νήσου. Προσέτι ή άπό 
τοϋ γεωγραφικού χάρτου άπό τών χρόνων τής άρχαιότητος έξαιμιίνισις 
τοΰ ονόματος τοΰ Δουλιχίου, έδωκεν αφορμήν είς διαφόρους ύποθέσεις 
περί τής τοποΐετήσεως αύτοϋ. καταζητούμενου, ότέ μέν εδώ, ότέ δέ 
έκεϊ· και τελευταίως κατέφυγεν ό Κ. Diirpfelil όπως θέση έν άρμονίφ 
τήν 'Ομηρικήν περιγραφήν τών τεσσάρων τούτων νήσων, πρός τόν 
γεωγραφικόν χάρτην τών παρόντων χρόνων τοΰ Ίονίου πέλαγους, νά 
μεταΟέση τά ονόματα τών νήσων τούτων, άτινα άπό τών προϊστορικών 
χρόνων η έρουσι· καί νά όνομάση Δουλίχτον μέν τήν Μάμην' τήν δέ Ιθά
κην Σάμην καί τήν Λευκάδα Ιθάκην 'Ομηρικήν μόνον τήν παρθενίαν 
τής Ζακύνθου σεβασθείς. Καί ουτω μετά πάροδον 29 αιώνων περίπου 
άπό τής γεννήσεως τών έπών, άνευ μαρτυρίας τινός, άλλά καί εναντίον 
τής παναρχαιοτάτης παραδόσεως ή Λεύκάς εισέρχεται ώς Όμηρική 
Ιθάκη, χάρις εϊς τήν εϋστροη ον φαντασίαν καί ιό έπιχειρηματικόν 
πνεύμα τοϋ κ. I)<irj>£el<l είς το βασιλέων τοΰ Όδυσσέως· ουτω δέ πάσαι 
αί χαρίεσσαι, ρομανπκαϊ καί δραματικοί σκηναί, ας ή παράδοσις δέχε
ται. δτι έλαβον χώραν έπί τής σημερινής Ιθάκης μετατίθενται αύθαιρέ- 
τως τό πρώτον είς τήν Λευκάδα Πέτραν τής Όδυσσείας, ήν ό "Ομηρος 
καλεϊ άκτήν Ήπείροιο.

II

'ίίς έμοιγε δοκεί.ή εξωτερική αυτή περιγραφή τής νήσου’Ιθάκης έν 
τοϊς ανωτέρω στοίχοις, δέν είναι περιγραφή ιιπλώς τής νήσου δΓ αυτήν 
καί μόνην, άλλ’ αυτή περιγράφεται καί έν σχάσει πρός τάς γειτονικός 
χιίιοας· καί προσέτι διά ταύτης καθορίζεται ή γεωγραφική αυτής θέσις 
ναυτικώς, ώστε οϊ ναυτικοί τής εποχής εκείνης πλέοντες βορειοδυτικώς, 
άπό τής δυτικής παραλίας τής ΙΙελοποννήσου πρός τάς νήσους τοΰ 
Βασιλείου τοΰ Όδυσσέως νά δύνανται νά τήν διακρίνωσι. Καί άν δεχθή 
τις ότι ό συντάξας τόν Νόστον, δέν είδε τήν ΊίΙάκιρ·. ούτε τάς άλλας 
νήσους τάς άποτελούσας τό Βασίλειον τοΰ Όδυσσέως, τοϋτο ούδέν 
σημαίνει' διότι ή περιγραφή αΡτη έγένετο κατά συντεθειμένοι· σχέδιον 
έν τη» νφ> τοΰ ποιητοΰ έπί τή βάσει, ή προηγουμένου περίπλου πιθανώς 
Φοινικικού, δν είχεν ύπ’ όψιν του ό ποιητής, ιός ό Στράβων, ό Βεράρ 

καί ό Γλάδστων ΰποστηρίζουσιν 1 ή έξαλλων παραδόσεων καί πληρο
φοριών, ώς αυτός ό ποιητής μάς γνωρίζει ‘‘·

Μόνον οί έκλαμβάνοντες τόν Όμηρον ώς μυθολόγον διηγούμενοι· 
τερπνά καί ευάρεστα, ή ο'ι ζητοΰντες νά έπιδείξωσιν είς βάρος αύτοΰ 
σοφίαν, μόνον αυτοί εΰρίσκουσι τάς τοπικός περιγραφάς τοΰ ποιητοΰ 
άφισταμένας τής πραγματικότητος ή φανταστικός. ΊΙ ’Οδύσσεια γράφει 
ό Bevar. δέν είναι άθροισμα μύθων, «ντε διήγημα πρός τέρψιν, είναι γεω
γραφικόν έργον υπό ποιητικήν μοριρήν, εϊνε ή περιγραφή τής Μεσογείου 
θαλάσσης κατά τούς χρόνους τοΰ ’Αχαϊκού κόσμου, δτε ή θαλασσοκρα- 
τία τών Φοινίκων είχεν υποχωρήσει είς τήν 'Ελληνικήν Ναυτιλίαν μετά 
τών ναυτικών της συνηθειών, τώνκρατουσών τότε θεωριών περί κόσμου, 
μετά τής ναυτικής της ζωής, τής ναυτικής της επιστήμης καί τοϋ έμπο- 
ρίου της. ’Εάν ή ’Οδύσσεια, περιγράφη ακριβώς τάς εξωτερικός καί τάς 
εσωτερικός θαλάσσας. τοϋτο οφείλεται, λέγει ό Στράβων, είς τό οτι ό 
ποιητής ήντλει τήν έπιστήμην του άπό τούς Φοίνικας. Οί Φοίνικες κατα- 
κτηταί τής Λιβύης καί τής Ίβηρίας υπήρξαν οί διδάσκαλοί του. Ή 
’Οδύσσεια είναι αριστοτέχνημα κεντηθέν, γράφει ό Βεράρ, έπί στερεού 
Φοινικικού καμβά έν ώ τά αντικείμενα προσωποποιοϋνται, αί φυσικοί 
δυνάμεις άνθρωποποιοΰνται καί ή φ ύσις Έλληνοποιεϊται ύπό χειρός 
άριστοτεχνικής, καθ’ ον τρόπον οί "Ελληνες διέπλασαν ίίλην αυτών τήν 
μυθολογίαν- ώς έκ τούτου τήν ’Οδύσσειαν πρέπει νά μελετώμεν ούχί ώς 
τούς ρήτορας ή τούς ποιητάς, όπως θαυμάζωμεν τό κάλλος τοϋ λόγου 
καί τό Ριρος τών ιδεών καί τήν χαρίεσσαν λέξιν άλλ’ ώς βιβλίον επι
στημονικόν. Ό ’Όμηρος είναι ό αρχηγός τής Γεωγραφικής επιστήμης, 
λέγει ό Στράβων- τόν ονομάζει Αρχηγέτην τής γεωγραφικής εμπειρίας, 
ου αί περιγραφαί είσίν ακριβέστεροι καί τών περιγραφών μεταγενεστέ
ρων χρόνων καί παρέχουσι μέν Αλληγορίας άλλ’εχουσιν επιστημονικήν 
βάσιν '. Πολύ όρθώς δέ γράφει ό Berar δτι ' Les descriptions 
O<lyss0ennes les plus fantaisistes en apparence ne sont toujours qtte 
une exacte copie de la realite .

Ill

Νομίζω δτι τό ζήτημα αν έγνώρισε προσωπικώς όΝομίζω δτι τό ζήτημα άν έγνιόρισε προσωπικώς ό ποιητής τήν 
πατρίδα τοΰ Όδυσσέως ή όχι οϋδεμίαν σι,μασίαν έχει, διότι δύναταί τις 
νά περιγράΐ|'[) ακριβώς καί σαφώς χώραν τινά χωρίς νά έπισκεφθή 
αυτήν, άλλ’ έπί τή βάσει περιγραφών γινομένων ΰπ’ άλλων έπιτοπίως. 
Τό ζήτημα είναι άν ή περιγραφομένη ’Ιθάκη έν τή Όδυσσείφ είναι 
αύτή αΡτη ή πραγματική ’Ιθάκη, ήτις άπό τών αρχαιότατων χρόνων 
φέρει τό όνομα τοϋτο, ώστε νά δύναται νά άποτελέσρ τήν βάσιν πρός 
κατανόησιν τών ύπό τοϋ ποιητοΰ περιγραφομένων τόπων. ΊΙ άρ-χαία 
γραμματολογία ουδέποτε ήγειρε ζήτημα περί τής ταΰτότητος τής νήσου 
Ίθάκης-ή άρχαιοτάτη παράδοσις δτι ή σημερινή ’Ιθάκη είναι ή νήσος ήν 
ή 'Ομηρική έποποιεία περιέβαλε διά τοσαύτης αίγλης, ούδέποτε διημφι- 
ορηιήθη. Οί Αρχαίοι γεωγράφοι καί οί περιηγηιαί περιέγραψαν ακριβώς 
τη,ν θέσιν αυτής- καί ή γεωγραφική θέσις της μετά τών άναμνήσεων 
τής 'Ομηρικής ποιήσεως, διετηρήΰη αναλλοίωτος μέχρι τελευταίωςδ.

Μόνον κατά τόν δωδέκατον αιώνα ή Ιθάκη καλείται ύπό τοϋ χρο
νογράφου Καφάρου Vai di Compare», επαναλαμβάνεται δέ ή αύτή 
όνομασία κατά τόν δέκατον τέταρτον αιώνα ύπό τοϋ Buondelmonti. 
Μεταγενέστεροι δέ περιηγηταί τούτων ώς ό Coronelli, ό Pietro della 
Valle, ό Philippe du fiesne χαρακτηρίζουσιν αυτήν καί διά τών εξής 
ονομάτων Vai di Compagno, Cefalonia piccola, l’altra Ceffallonia, 
Anticeplialonie 6‘ άλλ’ αί όνομασίαι αύται ουδόλως εθεντο έκποδόν τό 
πανάρχαιον όνομα τής νιώσου ουδέ αντικατέστησαν αΰτό αί άποδοθεϊσαι 
διάφοροι όνομασίαι ύπό επιπόλαιων περιηγητών καί χρονογράφων-διότι 
τό άρχαΐον όνομα τής νήσου έπέπλευσε πάντοτε καί διετηρήθη είς τήν 
συνείδησιν τών κατοίκων της τό άνευρισκόμενον είς τούς ναυτικούς 
ύδηγούς τοΰ δεκάτου πέμπτου καί δέκατου έκτου αίώνος ύπό συντομο- 
τέραν έκφρασιν καί ώς ακόμη σήμερον εξακολουθεί νά προφέρηται ύπό 
τών Ιθακήσιων, ο'ίτινες τήν πατρίδα των σήμερον άποκαλοΰσι Θιάκη. 
Τό δέ λεγόμενον δτι οί κάτοικοι τής νήσου είχον έξαφανισθή- καί ότι 
ήτο έρημος κατοίκων καί νέοι κάτοικοι πάμφυλοι μετιόκησαν τή προσ
κληθεί τής’Ενετικής Γερουσίας, είναι υπερβολή ασυμβίβαστος πρός τήν 
φύσιν τών πραγμάτων. Πιθανόν οί κάτοικοι τής νήσου περί τό τέλος 
τοϋ δεκάτου τετάρτου αίώνος νά είχον άραιωθή έκ τών ποικίλων επι
δρομών, άλλ’ ούδέποτε ήτο δυνατόν νά είχον έκλείψει παντελώς, διότι 
ολίγος δεκαετηρίδας μεταγενεστέρως άφότου έδημοσιεύθη ή προκήρυ- 
ξις τής Ένετικής Γερουσίας περί συνοικισμού τής νήσου, άνευρίσκομεν 
τό όνομα τής νήσου Ιθάκης άναφερόμενον άπό τούς ’Ενετικους ναυτι
κούς οδηγούς- εάν πράγματι οί κάτοικοι είχον έκλειψη πρό πολλοϋ. πώς 
διετηρήθη ή όνομασία τής νήσου; Άφ:οΰ οί νέοι κάτοικοι οϋδεμίαν άνά- 
μνησιν τής παλαιός ονομασίας τής νέας πατρίδος των είχον άλλ’ έγνώ- 
ρισαν αύτήν ύπό τό όνομα δΓ οΰ έν τή διακηρύξει ονομάζεται Vai de 
Compari. Τά επιχειρήματα άτινα έπάγεται ό κ. Παυλάτος έπί τοϋ ζητή
ματος τούτου είναι λίαν πειστικά καί άποδεικνύουσι τήν επιπολαιότητα 
τής περί έρημώσεως τής Ιθάκης γνώμης. Οί έπιχειρήσαντες έκ τής δια- 
κηρύ'ξεως τής Ένετικής Γερουσίας περί έρημώσεως τής ’Ιθάκης ν’ άρυ- 
σθώσιν επιχειρήματα, έπανέλαβον τόν τοϋ Φαλμεράερ ισχυρισμόν περί 
έκσλαβώσεως τής ΙΙελοποννήσου. τελευτώντας τοΰ έκτου αίώνος, δν 
έστήριξεν έπί τοΰ χρονικού περί κτίσεως τής Μονεμβασίας.

IV
Πρώτος δστις άντετάχθη κατά τής ταΰτότητος τής σημερινής ’Ιθά

κης, πρός τήν έν τή γ·εωγραφία τής Όδυσσείας ’Ιθάκην, είναι ό Volcker. 
Κατ’ αυτόν ή πραγματική θεσις τών ι-ήσων τών ΰπαγομένων ύπό τό

1 Κόσμου Νεότης, μετάφρ. Ίδρωμένου σβλ. 476. Birar «Les Phiniciens et 
lOdyssie».

2 Όδυσ. Θ' 481»- 191. «ος τε σου ή αυτός παρεών, ή άλλου άκούσας.
3 Καί δι’ Ακρίβειας ό 'Όμηρος καί μάλλον γε τών Οστερον μυθολογείται, σύ 

πάντα τιρατευύμενος άλλά καί πρός επιστήμην ύλιγορών i| διασκει άζων ή δημα
γωγών άλλοτε καί τά περί τήν Όδυσσέως Πλάνην.

4 Τόμ. 1 σελ. 51.
5 'Ορα Παυλάτον σελ. 10.
ιΐ Σάθα Documents inedits ν. 157. 1504.

Κράτος του ’Οδυσσέως πρός τήν 'Ομηρικήν περιγραφήν, διαφέρει έπί 
τοσούτφ, ώστε πρός κατανόησιν τών 'Ομηρικών στίχων οφείλει τις νά 
σχεδιαγραφήση Ιδανικόν χάρτην, καί νά δεχιΐή έν ταύτφ δτι ό περιγρά- 
ψας τάς χώρας ταύτας, οϋδεμίαν σαφή ιδέαν είχεν αυτών. ΊΙ ιδέα αΰτΐ| 
τοϋ Volcker άπεκρούσθη ύπό τοϋ Riilile von Lilienstern καί τοΰ Klau- 
sen. άλλ’ ή αρχαία παράδοσις περί τής Ιθάκης άνεστηλώθη ύπό τοΰ 
Leake, δστις κατά τό έτος 1835 έγνώρισε τό πόρισμα τών ερευνών του 
έν ’Ιθάκη, καθ’ δ τό "Αστυ καί ή έδρα τοΰ Όδυσσέως έπρεπε νά ζητών- 
ται ούχί έπί τών απόκρημνων βράχων του Άετοΰ. όπου ό Γκέλ ΰπεστή- 
ριξεν οτι έκειντο. άλλ’είς τό βόρειον μέρος τής νήσου άνωθεν τοΰ λιμέ
νας Πόλις» παρά τό χωρίον Σταυρός. Ό Leake είς τήν πεποίθηση· 
ταύτην ήχθη κυρίως έκ τοϋ κατά παράδοσιν είς τό μέρος τοϋτο διασω- 
θέντος ονόματος «Πόλις·, δπερ κατ’ αυτόν είναι σπουδαίοι- επιχείρημα. 
Ή πόλις, ής τά ερείπια ϋφίστανται έτι καί ήτις άληθοφανώς καθ’απαν
τάς τούς χρόνους έφέρετο έν τώ στόματι τών ‘Ιθακήσιων ώς τό κοινό- 
τερον όνομα τής πρωτευούσης αϋτών, είναι ή ύπό τοϋ Σκύλακος καί 
Πτολεμαίου μνημονευόμενη ώς ομώνυμος τή ’Ιθάκη. Διά τής ΰποθέ- 
σεως ταύτης τοϋ Leake τής δεχόμενης τό 'Ομηρικόν αστυ έν τώ βορείιρ 
μέρει τής νήσου, τό αρχαιολογικόν ζήτημα τής Ιθάκης είσήλθε πλέον 
εϊς εύθετον καί ομαλήν οδόν, γράφει ό ΙΙαυλάτος, έθεμελκόθη δέ έπί 
άκραδάντου πλέον βάσεως ή επιστημονική τής ’Ιθάκης τοπογραφία, 
δι’ ής δυνάμεθα σήμερον εϋχερώς καί άβιάστως νά έρμηνεύσωμεν πάντα 
τά χωρία τής Όδυσσείας καί νά τοποθετήσωμεν άκριβέοτατα έν τή 
νήσιρ τάς αθανάτους τοϋ έπους σκηνάς. "Εκτοτε πλήν ολίγων τινών 
άρεσκο(ΐένων νά έμμένωσιν είς τήν παλαιόν πλάνην, πάντες σχεδόν οί 
περιηγηταί καί έρευνηταί τής νήσου ήκολούθησαν τήν γνώμην τοΰ 
Leake- άλλά κατά τό i860 άνεφάνη νέος έρεσιάρχης ό Hercher, δστις 
ύπεστήριξεν άποτόμως δτι ό Ομηρος δέν έγνώρισε τήν 'Ιθάκην έξ 
αυτοψίας- μετά καυτηριάσεως δέ ώμίλησε περί τών άνακαλύψεων τοϋ 
Γκέλ, άποκαλέσας αύτάς αρχαιολογικός φαντασιοπληξίας, ίσχυρισθείς 
δτι μεταξύ τής ’Ιθάκης τοΰ Όμηρου καί τής άληθείας, ϋφίσταται σειρά 
πραγματικών άντιφάσεων άς, δέν πρέπει νά παρορώμεν. Μονοήμερος 
οδοιπορία εϊς τό μεσαϊον καί νότιον μέρος τής νήσου ήρκεσεν είς τόν 
Χέρχερ νά έξαγάγη τό συμπέρασμά του. ότι μόνον αρχαιολογικά φ>αν- 
τάσματα δύνανται νά καταστήσωσι δυνατόν τόν άναγνωρισμόν τής 'Ομη
ρικής τοπογραφίας έπί τής Ιθάκης. Αί τοποθεσίαι τής Ιθάκης, ας οί 
ϋπερασπίζοντες τήν παράδοσιν άναγνωρίζουσι περιγραφομένας ύπό τοϋ 
'Ομήρου καί ιδίως τό βόρειον μέρος τής νήσου, έμειναν άγνωστοι εϊς τόν 
Χέρχερ. δστις άπέφυγε νά άπαντηβη είς τάς γνιόμας τοΰ Leake ώς φαί
νεται έξ υστεροβουλίας. Διότι ό Leake ήτο ό θεμελιωτής νέας γνώμης, 
διαφόρου τής τοΰ Γκέλ, ήν ή τοΰ Leake γνώμη είχε καταρρίψει. Άλλ’ 
εις τά έπιχειρήματα ταϋτα τοϋ Χέρχερ άπήντήσαν ό Seecke, καθ’ δν αί 
περιγραφαί τής Ιθάκης έγκλείουσι τοσαύτας λεπτομέρειας καί φυσικό
τητα, ώστε έάν έν τή νήσφ δέν έγεννηθη πάντως δμως, έπί μακράν είς 
αυτήν διέμεινεν, εις τών ποιητών τής Όδυσσείας. Προσέτι <> Emile 
Reiscli, ό Rodolfe Menge καί ό Partsch δστις δι’επιχειρημάτων στηριζο- 
μένων έπί σοβαρός έπιτοπίου μελέτης τής τοπογραφίας τής Ιθάκης καί 
διά λογικής ερμηνείας τοΰ κειμένου, κατέδειξε την περί Όδιισείας κρίσιν 
τοΰ Χέρχερ καί τών οπαδών τόν άθεμελίωτον, «Άλλά τά μεγάλα δια
γράμματα. γράφει ό Partsch, τοΰ τοπογρτιφικοΰ διαμερισμοΰ τής ’Ιθά
κης. αί κύριαι σκηναί τής ποιήσεως, ή πόλις καί ή μετ’ αυτής ατενώς 
συνδεόμενη καθέδρα τοΰ άρχοντος, οί λειμώνες τοΰ Εϋμαίου καί οί 
κόλποι, οί όρμοι τών όρέων αυτής έλήφθησαν έκ τής πραγματικότητος- 
προδήλως δέ ύ φυσικός χαρακτήρ τής νήσου, έχει άποδοθή παηαχοϋ 
τόσον πιστώς καί έπιτυχώς καί μετά λεπτής σταθμήσεως τών προτερη
μάτων καί ελαττωμάτων, οΰτως ώστε ό ζωηρός οϋτος καί γνήσιος τοπι
κός χρωματισμός, άποτελεΐ ουσιώδες τι θέλγητρον τοϋ ηρωικού έπους.

Κατά πρώτον έρωτώμει-, γράφει προσέτι ύ Partsch, ή καθόλου 
ορθή, ή εσφαλμένη τοποθέτησις είναι ή Λυδία λίθος, δτι έγένετό τις 
αϋτόπτης ή οΰ; Τούτο οΰδείς θά τολμήση νά ίσχυρισθή. Ακριβώς έν 
τή προκειμένη περιπτώσει άποδεικνύεται δτι καθ’ άπαντας τούς χρό
νους έν τή συνειδήσει τών επισκεπτών καί αϋτών τών κατοίκων, ή 
τοποθέτησις τών Ίονίων νήσων ήτο άβββαιοτάτη.

Πάντοτε καταφαίνεται ή κλίσις νά έκλαμβάνωσι τήν νοτίαν ή 
νοτιανατολικήν διεύθυνσιν έκάστης νήσου ώς καθαρώς Ανατολικήν. 
Περί Κέρκυρας, άπό τοϋ Στράβωνος καί Πτολεμαίου διά τών ^ιεσαιω- 
νικών καί νεωτέρων πηγών μέχρι τοΰ παρόντος δύναταί τις νά παρα
τήρηση. ότι έσφαλμένως ύπελάμβανον τήν μέν βορείαν άκραν τής 
νήσου ώς δυτικήν, τήν δέ νοτίαν ώς ανατολικήν. Περί τής Κεφαλλη
νίας έν ταΐς έκθέσεσι τών προβλεπτών άπαντώσιν δμοιαι άνταλλαγαί 
τών σημείων τοΰ όρίζοντος, ύπό τήν αυτήν έννοιαν καί ό Bondelnonte 
μεταθέτει τό μοναστήριον Σίσια τής νοτιάς παραλίας είς τήν ’Ανα
τολικήν. τό βόρειον άκρωτήριον μετά τοϋ λιμένας Φισκάρδου είς τό 
δυτικόν ταύτης τής νήσου. Μετά τούτων συμφωνεί εντελώς καί ή έν 
έπισήμοις έκθέσεσι μετάθεσις τής νήσου Ιθάκης πρό τοϋ Βορείου 
τής Κεφαλληνίας καί τοϋ μεγάλου αυτής κόλπου μετά τοΰ κυρίου 
λιμένος Βαθέως πάλιν είς τό Βόρειον τής ’Ιθάκης. Ό Aug Basadonna 
(159°) γράφει: ΊΙ νήσος Ίθιίκη κεϊται πρός άρκτον καταντικρύ τής 
Κεφαλληνίας -Ό δέ Ang Calbo (159°) έν τή νήσφ Ιθάκη είναι πολ
λοί λιμένες, ών μέγιστος δ καλούμενος Βαθύ ή Vai di Compare πρός 
Άρκτον». Καί αϋτός ό Dodwele ύ συνοδεύσας τόν Γκέλ κατά τήν 
σχεδιαγράφ-ησιν τής ’Ιθάκης καί μετά πυξίδος περιοδεύσας τί|ν νήσον, 
περιπίπτει ενίοτε κατά τήν περιγραφήν αυτής φανερά είς τό αΰτό 
σφάλμα. Καί έρωτά δ Πάρτς, άν επιτρέπεται ήμϊν νά θαυμάζωμεν, 
έάν ή ψευδής τοποθέτησις ή ΰπάρχουσα ακόμη έν τή κεφαλή νεωτέρου 
έπιστήμονος περιηγητοΰ άπαντψ έν τή Όδυσσείφ ; ΙΙοΐον δικαίωμα 
έχομεν νά άπαιτώμεν περισσότερα παρά ποιητοΰ τής 7’ις ή 8ηί έκα- 
τονταετηρίδος π. χ.1;

V
Ότι κυρίως παρέχει επιχείρημα πρός ΰποστήριξιν τής γνώμης δτι 

ό ποιητής δέν έγνωριζε ποΰ κεϊται ή ’Ιθάκη καί ότι ή περιγραφή

1 Πάρτς, Κεφαλληνία καί ’Ιθάκη σελ. 141, μετάφρασις Λ. Γ. Παρανδρέου.
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αυτής είναι ασυμβίβαστο; πρό; τήν πραγματικήν 'Ιθάκην, είναι οί 
έξης στίχοι : . ,

Αύτή δε χθαμαλή πανυπερτατη ην άλι κεΐται προς ζόφον». Καν 
ή λέξις ζόφος έν τή περιγραφή ταύτη, σημαίνη τήν δύσιν, ως μετα- 
φράζουσιν αύτήν οί ύποστηρίζοντες τήν ανωτέρω γνώμην, δυνατοί τις 
νά εϊπη ότι έκ τής Όδυσσείας δέν άποδεικνύεται, ότι ό ποιητής έγί- 
νωσκε τήν σχεδιογραφίαν καί τήν τοποθέτησιν τής 'Ιθάκης, καί ότι 
στηριχτείς έπί πληροφοριών ανακριβών, έτοποθέτησεν αύτήν πρός 
δυσμάς ή φανταστικό»; περιέγραψε ναύτην. Νομίζω όμως ότι ή λέξις 
ζόφος, έν τή περιγραφή ναύτη έχει άλλην έννοιαν, καί ώς έκ τούτου ή 
παρερμηνεία τοϋ κειμένου καί έξ ής ή εσφαλμένη τοποθέτησις τής 
'Ιθάκης πρός Δυσμάς τής Κεφαλληνίας παρά τήν γνώμην τοΰ συγ
γραφέα»; τής Όδυσσείας. όστις τήν λέξιν «ζόφος δέν τίΟησιν όπως 
όρίση τήν γεωγραφικήν θέσιν τής Ιθάκης πρός τήν Κεφαλληνίαν ή 
τών άλλων νήσων τοΰ βασιλείου τοϋ Όδυσσέως. άλλ’όπως προσδιορίση 
τήν γεωγραφικήν αυτής θέσιν έν τω όρίζοντι, διιΐ τούς πλέοντας έκ 
τών μεσημβρινών ή δυτικών παραλίων τής ΙΙελοποννήσου είς τό βασι
λείαν τοϋ 'Οδυσσέως. [Όρα χάρτην ’Ιθάκης εις τό προσεχές τεύχος).

Ή λέξις ζόφος έν τή περιγραφή ταύτη δέν δηλοϊ τήν δύσιν. αλλά 
τήν σκιάν, τό σκότος, τό μέρος όπου ουδέποτε μεταβαίνει <» ήλιος, ώς 
μεταφράζουσιν αύτήν ο! κλασικοί· έχει τήν αυτήν σημασίαν οΐαν έν 
τφ στίχιρ τής Όδυσσείας, ότε ή ψυχή τής μητρός τοϋ Όδυσσέως 
προσελθοΰσα. τόν έρωτά τέκνον έμόν πώς ήλθες ύπό ζόφον ήερόεντα*.  
Τούτο σαφώς άποδεικνύεται έκ τών εξής στίχων τής Όδυσσείας, ότε ο 
Όδυσσεύς ευρισκόμενος έν τή νήσοι τής Κίρκη; άλλ’άγνοών τό σημεϊον 
τοϋ όρίζοντος έν ώ εύρίσκεται. λέγει εις τούς συντρόφους του τά εξής: 
•Ώ φίλοι ού γάρ τ' ϊδμεν‘, όπη ζόφος ούδ’ όπη ΊΙώς ούδ’ όπη 
ήέλιος φαιόμβροτος είσ’ ύπό γαΐαν, ούδ’ όπη αΐνεϊται . ..» Ό ποιητής 
έν τοϊς στίχοις τούτοις είναι σαφ ής, διακρίνει τήν Αυγήν, άπό τήν ανα
τολήν τοϋ ήλιου, τήν δύσιν άπό τόν ζόφον. Κατά τήν άντίληψιν τοΰ 
ποιητοΰ ή ακριβής καί πιστή μετάφρασις πρέπει νά γείνη οΰτω· «ώ 
φίλοι μου, δέν γνωρίζομεν ποΰ είνε (ό ζόφος) τό σκότος; ποϋ είναι 
ή αύγή (Ήώς), ποΰ ό ήλιος ό φωτίζων τούς ανθρώπους κατέρχεται 
είς τήν γην (δηλ. δύει) ούτε ποΰ ανατέλλει (ούδ’ όπη αΐνεϊται). Ή άνα- 
τολή τοΰ Ήλιου καί ή ΊΙώς. ή δύσις καί ό ζόφος είνε τέσσαρα σημεία 
τοΰ όρίζοντος διακεκριμένα είς τήν άντίληψιν τοϋ ποιητοϋ.Έκάστη τών 
λέξεων τούτων έχει Ιδίαν έννοιαν, συμφώνως πρός τάς περί φωτός καί 
σκότους καί περί ήλιου, περί σχήματος τής γής καί ούρανοϋ καί όρί
ζοντος ιδέας τοϋ ποιητοΰ.

Οί μεταη ράζοντες καί έρμηνεύοντες τόν Όμηρον μέ τάς ιδέας, ας 
έχομεν σήμερον περί σχήματος τής γής καί άτμοσφαίρας, περί Φυσικής 
καί Μετεωρολογίας καί Κοσμογραφίας, όμοιάζουσι τούς ηθικολόγους 
εκείνους οΐτινες κρίνουσι τήν ηθικότητα τών ηρώων τής Ίλιάδος διά 
τών περί ήθικής ιδεών τοΰ χριστιανικού κόσμου, διά τών περί ήθικής 
θεωριών τοΰ ίεροΰ Αύγουστίνου. Ό Άχιλλεύς, δ εύγενέστερος καί ίππο- 
τικώτερος τύπος τών ύπό τό Ίλιον έλθόντων ’Αχαιών, κατά τάς ιδέας 
ταύτας, δέν είνε. ή εις αίμοβόρος κακούργος, όστις θυσιάζει έπί τοΰ 
σωρού τοΰ Πατρόκλου δέκα Τρώας.

Κατά τούς 'Ομηρικούς χρόνους, ή περί τής υδρογείου σφαίρας καί 
ούρανοΰ καί ήλιου καί αστέρων άντίληψις είνε πολύ διάφορος τής 
άντιλήψεως τοΰ ελληνικού κόσμου κατά τούς χρόνους τοΰ Θάλητος. 
Τήν γην έθεώρουν επίπεδον ελλειψοειδή, ακίνητον, κέντρον τοΰ κόσμου 
έφ’ ής έπικάθηται. εϊς ουρανός θολοειδής, κυανόλευκος, στερεός, έντός 
τοΰ οποίου κινούνται καί θεοί καί άνθρωποι καί ήλιος καί άστρα καί 
νέφη. ΊΙ τών χρόνων εκείνων "Ομηρική κοσμογονία μάς γνωρίζεται 
υπό τοΰ συγγραφέως τής Ίλιάδος έν τή περιγραφή τής άσπίδος τοΰ 
Άχιλλέως.

Τό γενικόν διάγραμμα τής γής παρ' Όμήρφ δεικνύει ότι ή γή καί ή 
θάλασσα έξετείνοντο πολύ πρός βορράν, άλλά δέν παρέχει Ιδέαν μεγά
λων άποστάσεων κατά μήκος γεωγραφικόν, έξ ανατολών πρός δυσμάς. 
Μέχρι ποιου δέ σημείου πρός νότον προέβαινε δέν έχομεν μέσα νά κρί- 
νωμεν. ΙΊνώσκομεν ότι ή άσπίς τοΰ Άχιλλέως παρίοτα τό σχήμα τής 
γής περιβαλλόμενης υπό τού Ωκεανού. Ό ’Ωκεανό; καθ’ "Ομηρον 
έτρεφε τήν θάλασσαν· σαφώς δέ ό ποιητής έν τή ’Οδύσσεια άναφέρει 
πορθμόν ένοΰντα τήν θάλασσαν μετά τοΰ ’Ωκεανού. Ένφ τήν σήμερον 
ή επιστήμη διδάσκει ότι ή ημέρα καί ή νύξ γίνεται έκ τής περιστροφι
κής κινήσεως τής γής περί τόν άξονά της, καθ’ όσον ώρισμένος τόπος 
άνήκει είς τό φωτιζόμενοι· ή(ΐισΐ| αίριον ύπό τοΰ ήλιου, καί ότι ό ήλιος 
είνε ή πηγή τοΰ φωτός έπί τής γής καί ότι άνατολή είνε αί πρώται 
ακτίνες του ήλιου, αΐτινες δέν μάς φωτίζουσιν άπ’ ευθείας. Ό 'Όμηρος 
έχει άντιλήψεις άλλος περί τούτων, έχει τάς αύτάς περίπου ας ή Παλαιά 
Γραφή, καθ’ήν τό φώς έδημιουργήθη πρό τοϋ Ήλιου καί ότι ή ημέρα 
καί ή νύξ ήτο άνεξάρτητος τοΰ Ήλιου. Κατά τούς χρόνους τού 'Ομή
ρου ήγνόουν εντελώς τήν δράσιν τής άτμοσφαίρας έπί τού φωτι
σμού τής γηΐνης σφαίρας. Έβλεπον τήν ημέραν άρχίζουσαν πρό τής 
ύψώσεως τοΰ Ήλιου καί τερματιζομένην μετά χρόνον τινά μετά τήν 
δύσιν του, καί ένφδ ήλιος ήτο εντελώς κρυμμένος υπό ουρανόν κλει
στόν, έν τούτοις έβλεπον ότι ή ημέρα καί ή νύξ ήρχοντο κατά τήν 
ώραν των καί ώς έκ τούτου ύπέθετον ότι ό ήλιος δέν έχει σχέσιν πρός 
τήν ημέραν καί τήν νύκτα, καί οτι μόνον εις τήν ημέραν προσθέτει τήν 
λαμψιν του καί τήν θερμότητά του. Ή άστρονομία αύτη τών αισθή
σεων μόλις πολύ ιίργά ήρξατο νά ύποχωρή είς έπιστημονικωτέραν θεω
ρίαν. Ή,άρχέγονος αύτή γνώσις ότι ή έναρξις τής ημέρας εκτείνεται 
αμέσως άπό τό^έν άκρον είς τό άλλο τής γής, προήρχετο έκ τοϋ ότι 
δέν έγνώριζον οτι ή γή ήτο σφαιροειδής, άλλά τήν ένόμιζον επίπεδον, 
ελλειψοειδή, καί προσέτι ήγνόουν ότι ή γή περιβάλλεται ύπό άτμοσφαί
ρας ής τά, άνώτερα στρώματα δέχονται τό φώς τοΰ ήλιου πριν ή γή 
φωτιάθή άπ’ εύθείας. καί ότι αί ακτίνες τοΰ ήλιου παράγουσι τό φώς 
τής πρωίας καί τήν άμφιλύκην τής εσπέρας. 'Ηγνόουν ότι ό άήρ δια
σκορπίζει τάς ακτίνας τοΰ Ήλιου καί παράγει τό φώς τής ημέρας. Ή 
ιδέα τού νά άποδίδωσιν είς τήν ημέραν καί είς τήν νύκτα άλλην κατα

1 OS. X. 1211. 192. 

γωγήν παρά τόν ήλιον, οφείλεται είς τό ότι ό άήρ είνε αόρατος. Οί 
Ελληνες ένεκα τών άντιλήψεων τούτων έπροσωποποίουν τήν 'Πω (τήν 

αύγήν) καί τήν έποίουν θεότητα· ώς καί οί άρχαΐοι Ρωμαίοι έπροσω
ποποίουν τάς ιδέας ταύτας είς τήν θεότητα Ματούτα

Ή Ήώς δέν είναι τέκνον τοΰ ήλιου άλλ’αύτή δίδει τό φώς είς τους 
θνητούς καί τούς αθανάτους κατά τόν Όμηρον. Όδυσσ. Ε'.

Ήύκ Λ’ εκζο/έα»· παρ’ ά;·αι·όι· ΤιΟωνοΐοι
'Ώρνί'ίί' !>·’ άΟανάτοισι φόώί μέρος γύε βροζοϊβιν.

Ή ημέρα δέ κατά τόν Ησίοδον είναι ή κύρη τής Νυκτός καί τοΰ · 
Έρέβου.

II μέι*  πρώτιστα Χάος (·η·ετ αΓ'ταρ επε/τα 
Ιαν εύρόστερεοί πάιτω; Λ5ο; άο'/ιιλί.· αίνΐ 
/Ί-Ιθαί’άτωι*  οί εχονοι κόρη νιφόενιος 'Ολαμ^οι·/ 
Τάρταρα ρεριίει'τα /'ΐ/ώ ■/Μονός εΰρί'οδείρ; 
ι/δ’ “Εριος, ο; κάλλιοτος ίν άΟανάτοις ihotni 
λναιμελής, πάετωε δέ @εώι· πάντων ανθρώπων 
Λάιιΐ'αται Ιν αιηΟεοοι νο'ον καί ΐ.ιίρρονα βονλην 
έκ Λ'άο; <5’ ’/'.'ρερ’ιά τε μέζαιΐ'ά τε Λ’ΐ'ς έχέυοί'τσ 
AWriij δ' αύζ' ΑΙ&ήρ τε καί Ήμερα έξεγένοντο 
οΰς τόκε κυσαμένη Ερέβη φιλότητι μιγεΐαα 
ΓαΤα δέ τοι πρώτου μεν έγείνατο Ισον εαυτφ 
Ουρανόν ιίστερόεΐ'θ’ ένα (άν περί πά»·τ« καΖι'πτοι 
όγ ρ' ει’ρ μακάρεσοι VtOl> έδος άσγαζε»· αι’ει.

Τοιαύτη είναι ή άντίληιρις τοΰ Πλάτωνος έν τφ Τιμαίιιΐ. έ:νθα έκτί- 
θησι τήν περί δημιουργίας θεωρίαν του. Ή γή είναι ή πρώτη καί 
άρχαιοτάτη Οεότης ήν ό άγαθός Θεός έδημιούργησεν. Ό "Ηλιος καί ή 
Σελήνη έδημιουργήθησαν κατόπιν καί έτέθησαν ή μέν είς τόν πρώτον 
κύκλον περί τήν Γήν ό δέ είς τόν δεύτερον. Ή Γή είνε. λέγει ό Τίμαιος 
είς τόν Σωκράτην, ή ήμετέρα τροφός καί ευρίσκεται συσσωματωμένη 
μετι'ι τοΰ άξονας δι’ ού ο κόσμος διέρχεται" ό Θεός τήν έποίησε φύλακα 
καί παραγωγόν τής νυκτός καί τής ημέρας· καί είναι ή πράιτη καί ή 
άρχαιοτέρα όλων τών θεοτήτων, αΐτινες βγεννήθησαν έντός τοϋ ούρανοϋ.

Λέγουσιν ότι ό Πλάτων περί τό γήρας του μετενόησε ότι έθετο τήν 
Γήν έν τφ κέντρο» τοΰ κόσμου. Ή Πυθαγόρειος θεωρία ήτο επικίνδυ
νος, ώς άνπτιθεμένη είς τήν κοινήν πεποίθησιν τοΰ πολυθεΐσμοΰ. Ό 
Πλάτων δέν ήδύνατο νά λησμονήση τήν τύχην τοϋ Σωκράτους· αναμφί
βολος θά εύρίσκετο είς καταμηνυτής. ώς ό φιλόσοφος Κλεάνθης, ένα 
αιώνα μετά ταϋτα. κατηγόρησε τόν Πυθαγορικόν φιλόσοφον Άρίσταρ- 
γον, ότι προσέβαλε τήν ακινησίαν τής Γής. Καί αύτός ό Μέγας ’Αριστο
τέλης κατεπολέμησε τήν θεωρίαν τοϋ Πυθαγόρα, ότι η Γή κινείται 
περί τόν Ήλιον"

Ή νύξ λέγει ο Λουκρήτιος“ καλύπτει τήν Γήν διά τών πυκνών σκο
τών της ή διιίτι ό "Ηλιος άφιχθείς είς τά έσχατα τοΰ Ούρανοΰ καί 
κεκμηκως άπό τιήν άπειρον πορείαν του. άφίνει νά έκπνέωσι τά ήδη 
έξησθενημένα φώτά του ύπό τής (ίακράς του πορείας καί τών χειμάρ- 
ρων τοϋ άέρος. οΐτινες είσέδυσαν, ή διότι ή αύτή δράσις ήτις μετέφερε 
τόν δίσκον του ύπεράνω τών κεφαλών μας. τόν άναγκάζει νά περιστρέ- 
φηται ύπό τούς πόδας μας εις άντίθετον διεύθυνσιν. Ή Ματούτα έν 
ώρισμένη στιγμή οδηγεί έν μέσφ τών αιθέρων τήν ροδοδάκτυλον Αύγήν 
διά νά άνοιξη τάς Αύρας τοϋ φωτός ή διότι ό "Ηλιος, όστις ήτο κρυμ
μένος ύπό τήν Γήν προπορευομένων είς τήν επιστροφήν του τών άκτί- 
νων του άναγκάζεται νά θερμάνη τόν ούρανόν, ή διότι είς κανονισμένος 
ώρας μέγας άριθμός πυρών καί άμφιλυκών πύρινων συναθροίζονται 
περιοδικώς καί σχηματίζουσι καθεκάστην νέον ήλιον. Οδτω διηγοΰνται 
ότι έκ τών κορυφών τοΰ όρους "Ιδη βλέπουσι κατά τήν έναρξιν τής 
ημέρας πυρά πλανόδια νά κινώνται ύπό μορφήν σφαίρας καί νά δια
τρέχουν τούς ουρανούς.

'Εκ τών άνω στίχων τοϋ Όδυσσέως άποδεικνύεται ότι ό ποιητής τήν 
Ήι'ο καί τήν άνατολήν τοΰ Ήλιου, θεωρεί δύο διακεκριμένα καί φυσικά 
φαινόμενα· ώς καί τήν δύσιν καί τόν ζόφον καί ότι διαιρεί τόν ορί
ζοντα είς τέσσαρα διαμερίσματα, είς τήν Ήώ, ήτις εύρίσκεται είς τήν 
Βορειοανατολικήν πρόσοψιν" είς τήν πρόσοψιν τοϋ Ήλιου, εύρισκομέ- 
νην Άνατολικομεσημβρινώς' εις τήν Δύσιν ήτις εύρίσκεται είς τήν Νοτιο
δυτικήν πρόσοιριν καί είς τόν Ζόφον όστις κρατεί τήν Βορειοδυτικήν 
πρόσοψιν. Έκ τών τεσσάρων τούτων σημείων τοΰ όρίζοντος πνέουσιν 
οί τέσσαρες άνεμοι κατά τόν "Ομηρον- ό Βορράς έρχεται άπό ΝΑ. ό 
Νότος έρχεται ΔΑ. δ Εύρος έρχεται ΝΔ. καί δ Ζέφυρος έρχεται άπό ΒΔ.

Έκ τούτων καταφαίνεται σαφώς ότι δ Χύφος δέν είναι ή δύσις 4, 
άλλ' είναι τό σκότος Γ) σκιά, τό μέρος τοϋ κόσμου όπου ουδέποτε μετα
βαίνει ό ήλιος καί όπου'ό "Ηλιος απειλεί τόν Δία ότι θά μεταβή νά 
δύση, έάν δέν τόν ίκανοποιήση τιμωρών τόν Όδυσσέα καί τούς συντρό
φους του. οΐτινες έφαγον τούς βόας του «Δύσομαι ές Άιδαο καί έν 
νεκύεσσι φαείνω λέγει ο 'Ήλιος είς τόν Δία (Όδ. μ. 383)· Ή περίερ
γος αύτη άπειλή τοϋ Ήλιου ότι θά δύση είς τόν ”/\δην καί θά φωτίσει 
αύτόν δέν είναι παράδοξος. Παρά τοϊς λαοίς παρ’οίς ό ήλιος, ή σελήν») 
καί τά άστρα είσί φωτοβόλα σώματα, άνερχόμενα καί κατερχόμενα 
κατά διαταγήν τοΰ Θεοϋ ή αύτά είναι θεότητες, ούδέν φυσικώτερον 
τοΰ άποδίδειν αύτοίς θελήσεις, πάθη καί ιδιοτροπίας θεών· μεταβάλ- 
λουσι τόν δρόμον των. ΐστανται, ή ταχύνουσι τήν πορείαν των κατά 
διαταγήν τών θεών, ή Ιδίρ. θελήσει ή συνεπείρ εύχών καί μαγγανίων. 
Ό Ηρόδοτος διηγείται ότι τετράκις δ ήλιος έν Αίγύπτφ ήλλαξε 
πορείαν, άνατείλας δίς οθεν εδυε καί δίς δύοας όθεν άνέτειλεν*.

("Επεται συνέχεια] ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΠΕΤΑΛΑΣ, αρεοπαγίτης

1 Thiorie Cosmogooiques des anciens el des modernes par l-'ave σελ. 13.
2 Πλάτων. Τίμαιος.
If Titus Lucretius Carns de reruni natura.
4 Λεξικόν έβελιν*  ζόφος*  λέξις σκότος σκιά· αί φράσεις

Ίλ. Ο 1»1 ’ΑΤδης λάχε ζόφον ήερόεντα
Μ 240 Ποτέ ζόφον ήερόεντα
Φ άναστήσαντι υπό ζόφον ήερόεντος, έχονσι τήν αύτήν έννοιαν.

Γι Ήροό. 11. 112.
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Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕβΡΒΝ ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝΟ ΠΡΙΓΚΙΨ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΓβίΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΛΙΟΠΕΣΙ

Η ΚΥΑΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΜΑΧΗΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΜΕΡΕΝΤΑΝ ΟΙ ΕΥΖβΝΟΙ ΠΑΡΕΛΑΥΝΟΝΤΕΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤβΝ

Η Α.Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΗΥΔΟΚΗΣΕ ΝΑ ΠΟΖΑΡΗ. 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗΝ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΧΑΙΡΕΤΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕβΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΟΥΔΗ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΨΕΥΔΟΜΑΧΗΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗΝ

Η Α.Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΘΕΒΡΠΝ ΤΑ ΠΑΡΕΛΑΥΝΟΝΤΑ ΣΑΜΑΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΕΦΕΔΡβΝ ΕΙΣ ΤΟ ΛΙΟΠΕΣΙ ΑΙ Α Α.Υ Υ. ΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΤΩ< ΠΕΔΙβ, ΤΟΥ ΓΟΥΔΗ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΝ
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“ΟΚΝΗΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΣ,, — .άΰτή είναι ή φωτογραφία τής έπί τοϋ λόφου 

Άλικο - ΙΙροφ άρτα κριτικής τής δευτέρας άοκήσεως, καθ' ήν ο Ιιάδοχος πόλις αφικό- 

μενος εκ Θεσσαλίας ήρχιιιε νά καντηριάζη τά γενόμενα !·πό πο>· ιίνωτήρων σφάλματα. 

Είναι ή στιγμή -τοϋ ή Α.άφήκε νά ιίποκαλυφθή πρός στιγμήν μέρος τών σκέψεων Ίον, 
τών ονείρων Τον. τών πόθοιν Τον, οΐτινες καί τών Πανελλήνιον είναι όνειρα καί πόθοι 

ϊίοβεοτοι.’Άς γίνη ή ίλπιδοη όρος αύτή σκηνή νίκι'ον .τοοοκί'νι/,ιιιιτος Λ«<< π«>-τκ 7ίλΖτ)>·«,

ΟΙ ΕΠΙΔΟΞΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ

ΊΙ .4.}’. όΆντιβαοιλεύς Αιάδογος 
έπιθεωριον τήν ΙΪΊν Σεπτέμβριοι· 

τάς έν θεσσαλίτρ άσκήσεις, ταξειδεΐ·- 

<ι«ί ίίλην την ννκτα άτμοπλοϊκώς καί 
οιδηροδρομικώς, ευρέθη τήν Αην 

πρωινήν ώραν τής 7<S’T|S είς τό μεσο- 
γειότερον οημεΐον τής Λαυρεωτικής. 
' Ηψηφισεν ό βασιλικός Σιρατιο'ιτης 

τους κόπους καί τήν κονρασιν, καί 

μόνον δταν μετά 'ήν άσκηοιν τής 

ημέρας εκείνης, μετά τό καθήκον, 

ήθέλησε νά ίππεύση έγινε καταφα

νής η εξαντλησις και ήναγκάσθη 

πεζή νά λάβη τήν πρός τό Κορωπί 

άγουσαν μαζή μέ τούς άποονρομέ-

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΝ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΣΑ ΣΑΝΔΟΥΙΣ ΚΑΙ ΚΑΦΦΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ A. Β. Υ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΑΣΚΗΣΙΝ

ΚΟΡΠΠΙ.—Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΠΙ ΣΟΥΣΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΥΛΑΡΧΟΥ κ. ΠΑΛΛΗ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

νους τελευταίους στρατιώτας. Καί 

τότε εΰρήκε τής Συζύγου τάς περι

ποιήσεις. Παρέκει κάπου, κάτω άπό 

μίαν ίλμάν ευρίσκει τήν Λ. Υ. την 

ΙΙριγκΐπισσαν Σοφίαν, ή οποία γονα- 

ιισμένη κάτω άπό τό δένδρον Τον 
ήτοίμαζεν ί'να άνιύ,ηπι ικιΐιτατον πρό

γευμα με ένα τονοτικιότατον κάψει·.

"Ολα αύτά ιίνεγράιιγησαν είς τάς 

εφημερίδας υπο τών παρακολον- 

θουντων τας ασκήσεις δημοσιογρά

φων, διά νά μάθη ό "Ελλην, πώς 

εργάζεται ακούραστος ο ςΐιάδοχός τον 

καί Ιδού διιιτί ό λαός τής Πρωτευού- 

οης δακρύων ές ευγνωμοσύνης καί 

επευφημίαν εδεζιώθη άποθεωτικώς 

τους επιδόξους βασιλείς του παρε- 

λαννοντας διά τών οδών τής πόλεως.

0 ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΙΓΚΙΠΩΝ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΕΛΑΥΝΩΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
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ίς τήν περί τοΰ Φρουρίου τοΰ Άγιου 'Αγγέλου περιγραφήν (τεύχος 
Μαίου «Εικονογραφημένη?·), μνείαν έποιηοάμην και τής κατά τά 

1537 προ’ττη? πολιορκίας τής Κέρκυρας.
Μεταξύ τών κατ' αυτήν ουλληφθένιων ύπερεικοσακισχιλίοιν αιχμαλώ

των καιελέγετο και ή Καλή Καρτάνου, περί ή?, ιό? ύπεοχέθημεν, έπι- 
λα/ιβανό,ιιεθα, παρενθέιοντες καί τινα περί τής πολιορκία? τοΰ 1537.

Μετά τριήμερον έν Ανλ.ώνι οίιοκεψιι· τοΰ Σουλτάνου Σουλεϊμάν μετά 
τοΰ Άγια πασά, τον Ίαννούση [μάλλον Γιαννούση] * βέη καί τοΰ Έρυ- 
θροπιόγωνος (lhirbiD'OSS:!), τον 'Αγια διαφωνούντο?, καί κατά τήν 261’’, 
κατ’ άλλου? δέ, 27'1’’ Αύγουστου 1537, ό Έρυθροπώγων έπί κεφαλή? 
πολλοΰ οτριιτοΰ καί ακολουθούμενος ί·.·τ.ό μεταγωγικών πλοίων φερόντων 
1000 ίππε!? καί απειραρίθμου? πεζούς, ένεφανίοθη προ τοΰ λιμένος τής 

Κέρκυρας καί προέπεμψε δύο κάτεργα, ίίιινα, άμα τφ κατάπλοι παρά τήν 
αντίκρυ τής πόλεως καί τοΰ προαοτείου παραλίαν, παρά τήν όποιαν όλίγτιι 
όπήρχον οίκίαι, έπυρπόληοαν αυτά? και τό χωρίου Ποταμόν.

• Ό Ίαννοΰσης ή Γιαννούσης βέης, κατά τήν ύμολογίαν τοΰ Brantonie (Mem.
Disc. I. Part. T. IV. 22. "Οριι καί 'Λνάλεκτα Μουστοξύδη σελ. 8ιί| έγεννήύη έν 
Κερκύρρ καί έλάλει μετ’ Απίστευτου ευκολίας δεκαεπτά γλώσσας, ήτοι τήν άρχαίαν 
καί νεωτέραν έλληνικήν, τήν έβραίκήν, τήν λατινικήν, τήν Ιταλικήν, τήν γαλλι
κήν, τήν Ισπανικήν, τήν Αραβικήν, τήν τουρκικήν, τήν περσικήν, τήν τών Μαύρων, 
Ταρτάρων καί ’Αρμενίων, τήν γερμανικήν, τήν σλαυικήν, τήν ούγγρικήν καί τήν 
ρωσσικήν. Ό δέ. Σουλτάνος, είτε διότι ήγάπα τήν σπουδήν τών γλωσσών, είτε 
διότι οί Τούρκοι νομίζουσϊ τινα τοσάκις άνθρωπον, ίίσαι αί γλώσσαι τάς όποιας 
δμιλεϊ, έφίρετο τοσόύτω γενναίος πρός τόν Ταννούσην, ώστε ούτος άπεποιήάη 
δλας τάς πλούσιας προσφοράς, δι’ ών έπειράύη νά έλκύση αυτόν ό αΰτοκράτωρ 
Κάρολος ύ Ε*, μεγάλως έπιΰυμών νά έχη τόν Ανδρα παρ’ αΰτώ.

Έξ όσων δέ καί ημείς γνωρίξομεν, ’ Λ Γιαννούση βέης είλκε τό γένος έκ τού 
χωρίου Βρυμάδες τής Ηπείρου, τής γενεάς δέ αυτού Απόγονοι εϋρίσκονται ίτι 
καί νυν ένταύύα καί έν Ήπείρω.

ΟΙ ενταύθα Απόγονοί του είνε οί Αποτελοϋντες τήν γνωστήν τών Γιαννούση 
οικογένειαν Αδελφοί Νικόλαος, ’Αλέξιος, Γεώργιος καί ’Αθανάσιος, υιοί τού πρό 
διετίας, περίπου άποβιώσαντος Σπυρίδωνος Γιαννούση. Γόνος τής αυτής οίκογε- 
νείας ήτο καί ό Κωνσταντίνος Γιαννούσης, τόν όποιον πολύ έφοβεϊτο ό Άλή 
πασάς, δστις κατώρύωσε νά τόν πείθ|), ϊνα μεταβή είς τό κονάκι του, καί δστις 
—διά τού πεοιφήμου κ α φ έ-τόν έδηλητηρίασε καί παρέλαβε τά δύο αυτού τέκνα 
Ε&στάΟιον και Σπυρίδωνα, τετραετή τόν μέν, πενταετή τόν δέ, άνέύρεψεν αύτά 
καί τα έκράτει ώς δούλους.'Εκ τούτων ό Σπυρίδων διετέλεσε λοχαγος τής φάλαγγος.

Γόνοι τινές τής γενεάς τού Γιαννούση βέη ήσπάσβησαν τόν Ισλαμισμόν καί τό 
ίπωνυμον αϊτών μετέτρεψαν εις Γ κ ι ο ν ο ύ σ η, Απόγονοι δέ τούτων ϋπάρχουσιν 
ίτι διεσπαρμένοι εΐς τινα τουρκικά χωρία τής Ηπείρου.

Ταΰτα κατά τον Γουάτιον. Άλλ’ ό Μοροζίνης λέγει, οτι οί Κερκυραίοι 
μετά ισχυρόν στόματος Χιμαραίων άντέοτησαν γενναίως εις τήν αποβίβαση· 
τοΰ Έρυθροπώγωνος καί οτι μετά θηριώδη μάχην καί αμφοτέρωθεν σφα
γής, ουτος άπέβη καί έλεηλάτησεν ίίπαοαν τήν χώραν.

Κατά τήν 29Ίν Αύγουστου, ό Σουλτάνος Σουλεϊμάν έπεραιώθη εις Κέρ
κυραν, ακολουθούμενος υπό 50 κάτεργων καί 25,000 στρατού υπό τήν 

διοίκηση· τοΰ ’Αγά τών Γιαννιτζάρων Βελέρβεη τής Ανατολής, τοΰ ’Αγά 
τών ’ Ιαγκάγκων (γκέκηδωνι ή αλητών καί τοΰ Μουσταφά πασά.

«

Ή πόλις, ή μάλλον τό προάοιειον [διότι ή κυρίως πόλις εκειτο τότε 
εντός του δικορύφου παλαιού φρουρίου] ΰπέοτη τήν διά πυράς καί 
σιδήρου καταστροφήν, πυρκαϊά δέ τρεις συνεχείς ημερονύκτια? διαρκέσαοα 
συνεπλήρωοε τήν έρήμωοιν.

Ή φρουρά τοΰ φρουρίου άπετελειτο έκ δισχιλίων Ιταλών καί ισαρίθμων 
Κερκυραίων καί άνθίοτατο έρρωμένως κατά τών επιθέσεων τών βαρβάρων, 
άπήνια δέ εύατόχως εις τό έχθρικόν πυρ.

Κατά τάς άρχάς τοΰ Σεπτεμβρίου, Ιδιον ό Σουλεϊμάν οτι αί κατά τοΰ 
φρουρίου καί τοΰ λιμένο? διά ξηρά? καί θαλάσσης επιθέσεις άπέβησαν 
μάταιοι, καί οτι επιδημία καί σιτοδεία έ/ιιιοτιζον τόν στρατόν του, αποδε
χθείς δέ καί τάς συμβουλής τοΰ Άγια πασά, διέλυσε τήν πολιορκίαν καί 
άπήλθε τής νήσου κατά τήν Ι7'1ν Σεπτεμβρίου 1537.

Τήν έπομένην <S Χαϊρατίνης Έρυθροπώγων έπεβίβαοε τόν άπομείναντα 
στρατόν καί άπέπλευοε ουγκομίζων νπερεικοοακισχιλίους αιχμαλώτους άμφο- 
τέρων τών φύλων καί πάσης ήλικίας, ώς καί πολυάριθμα κτήνη.

Τής βαρβαρότητος καί θηριωδίας τών ’Αγαρηνών άπηλλάγησαν μόνον 
οί εις τό Άγγελόκαστρον καταφυγόντες χωρικοί. Γ'Ορα καί Είκονογρα- 
φημένην Μαίου).

Οί 'Αγαρηνοί, οί’ μόνον τήν Κέρκυραν τότε, έδ/'/ωσαν, αλλά καί τοΰ Βου- 
θρωτοΰ τήν χώραν καί τήν νήσον ιών ΙΙαξών.

Τά κατά τήν πολιορκίαν ταύιην αφηγούνται έν εκτάσει καί έτεροι ίοτο- 

ρικοί Ιταλοί· ό ’Ιωάννης Κρίοπος, δοί’ξ τοΰ Αιγαίου Πελάγονς, έν έπιστο- 
λαϊς του πρός τόν Πάπαν Κάρολον Ε' καί ετέρους χριστιανοί·? ήγεμόνας, 
'Ανδρόνικος ό Νούκιος, αύτόπτης μάρτυς τής πολιορκίας καί τών κατ’αντήν 
άλησμονήιων διά τήν βαρβαρότητά των καί θηριωδίαν ουμβτίντων, εις ον 
τούς αναγνωστας τής α Εικονογραφημένης παραπέμπομεν.

«

Ή κατά τήν καταστρεπτικήν ταύτην πολιορκίαν αιχμαλωσία τοαούτων 
χιλιάδων Κερκυραίων, έπιβεβαιοΰται υπό πλείοτων όσων ιστορικών, δέν 
είνε δέ άπίθανον ότι θά υπάρχουν έιι έν Τουρκίρ καί άπόγονοι αυτών 
έξιολαμισθέντες ή καί τηρήσανιες τό όρθόδοξον δόγμα.

Κατ’ έγγραφον, ιό όποιον ευρηται έν τοϊς Άναλέκτοις Μουστοξϋδη 
ολόκληρον, καί τοΰ οποίου τό πρωτότυπον, ίταλιστί γεγραμμένον, έσώζετο 
παρά τή γνωστή οικογενεΐρ Καρτάνου — έξ ής καί ή Καλή—καί τής όποιας 
τελευταίος γόνος τυγχάνει ό παρ' ήμΐν κ. ’Ιωάννης Καρκίνος, ό αριθμός 
τών αίχμαλ.ωτισθένιων άνήρχετο είς 2-1,000.

Τούτους οί Τούρκοι μετέφερον είς Κο>ν/πολιν καί έξέθηκαν είς τό 
φρούριον τοΰ Γαλατά, οπού τους έπώληοαν, τά δέ έκ τής πωλήσεως χρή
ματα κατέθηκαν εις τά αυιοκρατορικά θησαυροφυλάκια.

Μεταξύ τών αιχμαλώτων κατελέγετο — ώς εΐρηται — καί ή έπταέτις 
Καλή Καρτάνου, ήτις, ενεκα τής υπέροχου καλλονής καί τής σπάνιάς 

ευφυΐας της, ήγαπήθη έξάλλως υπό τοΰ Σελήμ, υίοΰ καί διαδόχου τοΰ 
Σουλτάνου Σουλεϊμάν, καί ήτι: έν ήλικίιι 10 έτών έγένετο σύζυγός του 
καί εοχε μετ’ αύτοΰ υιόν τόν Μουράτ, μετά τόν θάνατον δέ τοΰ Σουλεϊμάν 
καί Σουλτάνα.

Οί Ενετοί συγγραφείς — ώς έν τοΐς Άναλέκτοις Μουστοξύδη άναφέρε- 
ται—είτε διότι ή Κέρκυρα άνήκεν εις τήν ένειικήν πολιτείαν, είτε λόγω 

άγνοιας, τήν Καλ.ήν άποκαλονν εύγενή ενετήν, τό γένος έλ.κ.ουοαν έκ 
τοΰ οίκον τών Βάφων, άλλ’ ό .Ιάζαρος Σοράντιος έκφράζει ενδοιασμούς ώς 
προς την ενετικήν καταγωγήν της καί προοτίθηοιν ·ίίν τούτο άληθεύη».

Αλλ’ ό αοίδιμος Μουοτοξύδης, άναδιφών τήν διπλωματικήν αλληλο
γραφίαν τών παρά ταΐς εί’ρωπαϊκαϊς αΰλ.αΐς ένετΰίν πρέσβεων, ήτις τό 
πρώτον μετεκομίοθη είς ΙΙαρισίους, είτα δέ είς Μεδιόλανα, άνεκιιλυψεν 
έγγραφον, ευρισκόμενον δέ μεταξύ τών έπισήμων, Suva ό Βάϊλος Σοράν- 
τιος έπίοτελλε προς τήν κυβέρνησίν του κατά τήν 26ΐν 'Οκτωβρίου 15'ίί>, 

τό όποιον τρανώς ίιποδεικνΰει, οτι ο! είρημένοι Ιστορικοί σφάλλονται άπο- 
δίδοντες τή Καλή ένειικήν καταγωγήν.

Τό άνακαλυφθέν έγγραφον είναι έ.πιοιολή τής ί'εγγίνας Καρτάνου, τήν 
οποίαν άπέοτελλε πρός τήν θυγατέρα της Σουλτάναν Καλήν καί μητέρα 
τοΰ Μουράτ, καί τήν όποιαν ελληνιστί γεγραμμένην, μετέφρασαν εΐς τήν 
Τουρκικήν, καί έκ ταϋτης πάλιν είς τήν έλληνικήν.

Τήν επιστολήν ταύιην, χάριν τών αναγνωστών τής , Εικονογραφημένης· 
παραθέτομεν απαράλλακτοι· ώς έχει έν τοΐς Άναλέκτοις, προστιθέμενοι 
οτι ταύτην έκόμιοεν είς Κωνίπολιν καί ένεχείρισεν είς τήν Σουλτάναν 
Καλήν ό έκ μητρός θείος αυτής Μιχάλης Παπαδόπουλος, ίίοτις, ώς έκ 
τοΰ παρακατιόν παρατιθέμενου διατάγματος καταφαίνεται, ήτο ιδιοκτήτης 
πλοίου καί έμπορος.

Ή επιστολή έχει ώς εξής

Κυρία μου και θύγατερ, οοΐ πέμπω μυρίους χαιρετισμούς. ’Από 
εϊκοσιεννέα ήδη έτών περί σοΰ μόνον διαλογιζομένη, έάν ζής ή άπέ- 
θανες, ούδεν άλλο έπεθόμουν εϊμή νά ακούσω ειδήσεις, αί’τινες ντϊ μέ 
άπαλλάξωσιν έκ ταΰιης τής αμηχανίας. Έπί τέλους δέ μαθοΰσα ότι είσαι 
γυνή τοΰ ιιυθέντου Σουλτάνου Σελήμ, έκ τοΰ όποιου απέκτησες υιόν 
όνόματι Σουλτάνοι· Μουράτ, ευχαρίστησα τό μεγαλείου τοΰ θεοΰ. Βέβαιον 

ότι άπό τών πρώτων ετών σου πολλά έδείκνυες σημεία οτι εμελλες νά 
γΐνης μεγάλη, καί ελπίζω οτι καί εΐς τό μέλλον θέλεις λάβη ευτυχίας μεί- 
ζονας τής παρούσης. Έγώ δέ, ώ θύγατερ, έμεινα 27 ετη αιχμάλωτος, 
καθ’ ήν εποχήν ύπέφερα πολλούς κόπους καί ταλαιπωρίας- άλλ’ έπί 
τέλους, θεία χάριτι, άπό δύο ήδη έτών έλευθερωθεΐσα, έπέσιρεψα εΐς τήν 
πατρίδα ημών Κέρκυραν, εΐς τήν άρχαίαν ημών κατοικίαν, ένθα μαθοΰσα 
ια περί σοΰ, έγραψα τήν παρούσαν καί έπεμψα αυτήν διά μέσου τοΰ 
θείου σου. Έγώ ονομάζομαι Ρεγγίνα, ό πατήρ σου Νικόλαος, συ δέ Καλή. 
Είχες δύο άδελφούς καί μίαν άδελφήν. Οί αρρενες ώνομάζοντο Γέώργιος 

καί Μανώλης, τό δέ όνομα τής άδελριής ήτο Φωτεινή. "Οτε ήχμαλωτίοθη- 
μεν ήσο επταετής. Ό πατήρ σου άπέθανεν έν τφ κατέργφ. Οί λοιποί άδελ- 

φοί οον ά.ΊΕΠΛαι·ήί)ηοαΓ, wore oi'Ae.'torr FAafior -ίεοΙ αι-τών ειάήαΒίς. Εαν 
όβ Ava.ttotfjs /Ις ιονς λόγον; ίμον, δίαν ^λδη txti ό Οηός σοι·, ροιόιηαον 
ηί'τόν καί βββαιώίίιμι .tegi ^ανιο; πράγματος. 'Επί του παρόντος ν.πάρχει 

tfjs γενβΐις οου ό Αντώνιος Κέιριάνος, δοτις, ώς γινωοκιις ερ'οίτα εις 
ιό όιΑιιοκαΖηον. ·<> rv tfj ίκκληαία roO ’.-ίχίου Γιωργίου, ijxovoa Λε οτι 
είναι σκλάβος οον καί rav σιόλον ιών Σπαχίδων. Τό όνομα τί)ς κώμης 
εξ η; εζιογρηΟης καλείται ’Ααονμετη, κείμενη πλησίον τής Κέρκυρας. Ή 
τοΰ πατρός οον άδελγή ώνομάξειο Φραγκεακίνα. Ή γενεά οον κατάγεται 
εξ ενός κνρ 'Αντιονίου Καρτάνου. Συ ουνείΟιξε; νά λέγης. Μήτερ μου, 
μήτερ μου. Οά ελ.Οιοσιν οί Ιοΰρκοι καί ih'i μάς πάρτοσι ί)ά ελδη ό Ναϊρα- 
ιιν-παοάς νά μάς άρπάοη, ημείς δε ελεγομεν ή κόρη αυτή hti τέλους t)a 
ιονρκενση. Καί μετ’ ον πολν, κατά Οεϊαν βού/.ηοιτ, επληοοεδηοαν οι λόγοι, 
οου. θΰγατερ, εάν δεν έληομόνηοες τά και/ήκοντα, άτινα χρεοίοιεΐς ι·ά 

.τρό; τίμ· μητέρα σου, θέλεις ·ΐέ/ιη·η άνθρωπόν τινα, Γνα με παρα
λαβή καί έλθω πλησίον σου. Έάν δε καταισχύνεσαι νά με. καλής μητέρα 
σου, ουδεν έιλλο δύναμαι νά πράξω, ειμη νά ευχηθώ νά σε άπαντέ^σω είς 
τόν άλλον κόσμον. 'Αλλ.’ έλπίξιο ίίιι δίν θέλεις μσι άρν ηθή τό τοιοϋτον, 
διότι ιό πρός ιήν μητέρα όφειλόμτνον καθήκον νιιαι μέγιστοι·’.

77 Δόράυπος παριιιηρεϊ ότι ή έπιοτολή αί'ΐη πτριτΐχεν έν τΐδει νοτιρο- 
γράιφον καί τουρκιστί, διά ιής ιιυτής χειρός γεγραμμένην καί ιήν παρακα- 
τιόν παράγραφον, παραιεθκϊοαν, φιιίνειαι, ιή παραιν οτι τον Παπαδοπούλου.

. Κυρία μου, ή έπιοιολή, ήν έγόι ό θείος καί δοΰλός σου εκόμισα ήτο 
γεγραμ/ιένη έν ιή γλιόοοη toll· χριστιανών καί ρύδείς ήίευρε ν' άνα- 
γνιόσιι αυτήν. "Ομως τυρόν τόν συγγενή σόι· ’Αντωνάκην ιόν Σπαχίδην, 

Sort? ιιειά μεγίστου κόπου εΰρε μειαφραοτήν εΐς ταύιην τί/ν γλόισσαν. 
Κιιί ούτιο μετέφραοεν αύιήν όσον ήδυνήθη κάλλιοντ.

Έπί τής κεφαλίδα? τής έπιοτολή? καί έτέρτ/. χειρ! γεγραμμένα άνεγινώ- 
οκοντο : .'Οπουδήποιν καί εΐς χμ'ϊρας οίουδήποιε εί-ρι/ς τήν μητέρα μου 
θέλεις λάβη καί όδηγήση αυτήν ενταύθα ι’ινυπερθέτω?·:.

Ό Παπαδόπουλος ΐοχυρίζετο ίίιι αί λέξεις αύται περιείχαν τήν δοθέΐοαν 
παρά τής Καλής άπιίντησιν.

Παρά τφ Παπαδοπούλα) εύριοκετο διάταγιΐά τής μητρός τον Σουλτάνου 

Μουράτ, έχον έν μειαφράοει ώς έξής ?

• Αιά τοΰ παρόντος έντέλλεται είς -τιίντα .Σαντίάχτ/ν, ΛΓαόρι*,  Βοϊβόδαν 
καί Ιδιαιτέρως είς ιόν Καπιιάνον τής Σμύρνης, ϊνα πορευομένου Μιχάλη 
τοΰ έκ Κέρκυρας μετά τοΰ πλοίου αύτοΰ είς οίονδήποιε σκάλωσα αυγχω- 
ρήοωσιν αΐιτώ νά άποβιβάση ό’,τι βούλεται, μηδόλως ένοχλοΰντες η κωλΰον- 
ιες ανιόν καί ώσιιύιως ϊνα μή ενοχλώσι τάς εν ταΐς χωραις εκειναις κεί
μενα? εκκλησίας· έιι δέ ϊνα δντ’ήται νά έλευθερή σκλάβους Κερκυραίους 
οπουδήποτε άνευρη αυτού?-.

θέσις τής οφραγίδος φερούοης τάδε :

•Μήτηρ τοΰ Σουλ.τάνου Μουράτ».

«
Ό 'Ιωάννης Φραγκίσκος δίοροζίνης, Βάϊλάς ιής Ένετικής Δημοκρατίας 

έν ΚωνΙπόλει, έν τινι εκθέσει αύτοΰ [μεταξύ τοΰ 155S-1586] πρός τήν 
Έντικήν Κυβέρνηση· άπευθννομένην καί έν τή Σύγκλητοι άναγνωσθεϊσαν, 
λέγει, ότι ή Καλή διέταξε)· ϊνα τόν υιόν της Μουράτ βαπιίσωσι κατά τό 
ορθόδοξον δόγμα, προστίθηοι δέ οτι τούτο έπραξεν, ουχί τύσφ χάριν τής 
θρησκείας, άλλ' ενεκα τής παρά τοϊς Όθωμανοϊς έπικραιούοης δοξασίας, 
οτι τά τέκνα αυτών, κατά τό ορθόδοξον δόγμα βαπτιξόμενα, έχουσι 
καλλητέραν τύχην, δέν ύπόκεινιαι δέ είς τήν επιληψίαν, έξ ής πλεϊ- 
στοι έν ΚωνΙπόλει πάσχονσι, καί τής όποιας οΰδ' αίιτός ό Μουράτ άπηλλάγη.

Αλλά καθ' ήμιις κοιτάς, ή βάπτισις τοΰ Μουράτ αποδεικνίει, οτι ή 
έπί ιοοαΰτα ετη συμβίωοις τής Καλής μ.εί άλλοφύλων, κατ' οΐ'δέν ϊσχνσε 

ν’ άποσβέσ/ι τήν χριστιανικήν ορθόδοξον αυτής θρησκείαν καί πίστιν, καί 
ότι δ βία έξισλααισμός αυτής, και' έπιφάνειαν μόνον ήτο τοιοΰτος, οΐδε- 

μίαν δέ έξήσκηοτν έπί τής ψυχής καί τής διάνοιας αυτής ίπίδρασιν.
Άλλως τε, τι'ς οι’όεν άν ή Καλή, έπί έπιαετίαν ολην είς τό ορθόδοξον 

δόγμα άνατραφεΐοα και ύπό τών γονέων της — Ιδία τής μητρός της — τά 
θρησκευτικά καθήκοντα διδαχθεΐσα, συμφώνως πρός τό ήμέτερον δόγμα, 
δέν έιήρει ζωηράν τήν μνήμην τής πρός τόν ' Ιηοοΰν Χριστόν καί Θεόν 
προσευχής, 'ήν ανέκαθεν απασαι αί Έλληνίδες μητέρες διδάοκουσιν εΐς τά 
τέκνα ττον άπό ιής τρυφερωτάτης αυτών ηλικίας;

Άλλ' είνε ποτέ δυνατόν ν άμφιβιίλλη τις περί ιής εΐς τήν όρθόδοξον 
θρησκείαν άφοσιώοεο)? τής Καλής, αφού και διά τοΰ διατάγματος της, 
ό'πνρ δνωθι παρεθέσαμεν, έντέλλεται εΐς άπάοας τάς τουρκικός—πολιτι
κά; τε καί στρατιωτικά; — άρχάς, ϊνα μή ενοχλώσι τάς εν ταΐς τουρκι- 
καΐς χώραις εκκλησίας τών ορθοδόξων ;

Αναπαύεται ή ψυχι'ι λέγει ό τά Άνάλεκτα συγγράηαις —διαλογιζο- 
μένη, ίίιι ουδέ τό αϋιοκραιορικόν μεγαλείου, οϋδε ή έκ νηπιόιητος αυμ- 
βιωσις μετ’ άλλοφύλων ήδυνήθησαν ν' άποσβέσωσιν έκ ιής ψυχής τή; 
νέας Καρτάνου τήν μνήμην τή; «ρτρός, τών συγγενών, τής πατρίδας, 
ϊσως δέ καί αυτής τής χριστιανικής πίστεως.

'Εκ τούτων πάντων άποδεικνίεται, ότι ή Καλή Καρτάνου, σύζυγος 
ιού Σουλτάνου Σελήμ καί μήτηρ τοΰ Σουλτάνου Μουράτ, ήτο γόνος τοΰ 

γνωστού κερκυρμ'ι'κοΰ οΓκου τών Καρτάνων, καί ότι καί αυτή αυτή έγί- 

νωσκε τοΰτο.

Άλλ' έν τοϊς Άναλέκτοις Μουστοξύδη άναφέρεται, ότι ή Καλή, 

θέλουσα νά έκλάβωσιν αυτήν ώς γόνον ύψηλοτέρας περιωπής, διηγείτο 
οτι δέν έγίνωσκε τά ονόματα τών συγγενών αυτής [έπομένως και τά τών 

γονέων της] καί ότι ρτο ενετή, αΐχμαλωτισθεϊσα έν Κέρκυρα κατά τήν 
πολιορκίαν τοΰ 1537, ότε ό πατήρ αυτής διέμενεν έν στρατιωτική υπηρε
σία αυτόθι.

’.-1ς μάς επιτροπή ν’ άμφιβάλλιομεν περί τούτου. Δέν δυνάμεθα νά 
πιστεύοωμέν ποτέ, ότι ή Καλή ήτις διά τοοούτων έκοσμεΐτο αρετών, θά 
ήονεϊτο τήν πραγματικήν καταγωγήν ιης, ϊνα έπιδείξη καταγωγήν εΰγε- 
νοΰς άριστοκράιιδος, διότι τοΰτο καί αλαζονείαν, καί δή άγυρτείαν προδίδει.

Τό ν' αύτοκαΐ,ήταί τις εϋγενής αριστοκρατικός γόνος—ένώ δέν είναι — 
καί αϊτός ούιος νά διαδίδ// οτι είναι τοιοΰτος, φρονοϋμεν ότι δέν είναι 
ιδιότης γυναικός τοιαύτης περιωπής καί διά τοοούττον προτερημάτων 
πεπροικισμένης.

Ή Καλή δέν εϊχεν ανάγκην ν' ιίποκού.ττη καί διαψεύδη την πραγμα
τικήν καταγωγήν ιης, διότι - ώς καί έξ έπισήμων έγγράφαιν εξάγεται ·— 
καί έξ εΰγενοϋς άριστοκραιικοΰ καί μεγαλοκτήμονος οίκου είλκε τό γένος, 
καί διότι καί οί μετ' αυτής αΐχμαλωιιοθένιες Κερκυριιΐοι εγίνοτσκον τίνος 
οίκου ήτο γόνος.

Άλλα ιήν άποδιδομένην είς ιήν Καλήν πρόθεοιν ιού ν 
τήν κακι;·το;'ήν της άνατρέπουοιν άρδην αί έπί ιής κεφαλίδας ιής προτε- 
θείοης επιστολής χαραχθεϊοαι λέξεις : .'Οπουδήποτε καί εΐς χεϊρας οίου- 
δήποτε εΰρ>;ς τήν μητέρα μου, θέλεις λάβη καί όδηγήοη αΐ/τήν ενταύθα 
ανυπερθέτως ’.

Κατά ιό 1515 ιίποβιιόοανιος ιού Σουλτάνου Σελήμ, διεδέχθη αυτόν ό 
υιός αύτοΰ καί τής Σουλιιίνας Καλής Μουράτ.

ΊΙ Καλή ήγε τότε τό ·15"ν έ’τος τής ήλικίας ιης, ήτο δ’ έ’τι άκμαία 
καί μεγάλην είχε πείραν τών έν τοΐς Σεραγιοις τοΰ Γιλδίζ τεκιαινομενοιν 
καί τιΰν ανέκαθεν έξυφαινομένων μηχανορραφιών.

Ό θιίνατος τοΰ Σελήμ — ώς έκάστοιε σύν tip θανάττμ Σουλτάνου συμ

βαίνει έν ΚωνΙπόλει—άπεκρύβη, ϊνα μι/ ή εΓΛ>|σις έςεγείρρ ιό στράτευμα, 
όπερ έν τφ ζητήματι τής διαδοχής ιού οουλτανικοΰ θρόνου άείποιε δια
φωνεί καί διχάζεται, ούρόμενον ί·πό τών όπαδιΰν τοΰ μέν ή τοΰ δέ επιδό
ξου διαδόχου.

Ό θάνατος τοΰ Σελήμ άνηγγέλθη εΐς τόν υιόν του Μουράτ ευρισκόμε
νον εις 'όμάσιαν, αμα δέ τή άγγελίρ άπήλθε νύκτωρ καί άφίκετο είς 
Κωνίπολιν, όπου ό Μέγας Βεζύρης ώδήγησεν αυτόν είς τά δώματα τής 
μητρός του Καλής, τήν όποιαν ύπερηγάπα καί έλάτρευε, μεθ' ής ουνε- 

οκέφθησαν περί τής εις τόν θρόνον άναρρήσεως ιού Μουράτ.
Τούτων γινομένων ό Μέγας Βεζύρης καί οί έν τώ Σεριιγίψ καί άπάοη 

τή Κων]πόλει μεγιοιανες άνεγνιόοιοαν έπιοήμως καί άνεκήρυξαν νεον 
Σουλτάνον τόν Μουράτ.

Ί1 Καλή έξήοκει μεγάλην έπί του Μουράτ έπιρροήν, αλλά φοβηθεΐοα 
μή ή μεγάλ.η πρός τήν σύζυγον σιοργη ιού υίοΰ της έξουδετερώση την 
επ' αύτοΰ έπιρροήν της, επιδίωξε ν' ιιποοπάοη δσω τό δυνατόν αυτόν άπό 

τά γόητρα τής συζύγου καί νά τρέη·η τούς πόθους καί ιήν στοργήν αύτοΰ 
πρό? έτέραν γυναίκα, πρός τόν σκοπόν δέ τούτον έπενόηοε τό έξής τέχνασμα:

’Εν τφ Σεραγίω ΰπήρχεν οί’γγρίς τις αιχμάλωτος, ήτις — κατά τούς 

Ιστορικούς—εΐς τήν γοργόνητα τοΰ χορού ουνήνου ιήν γοητείαν τοΰ ήσμα- 
τος, ταύτην δέ ή Καλή μειεχειρίσθι/ ϊνα διασκεδάζη τόν Μουράτ, όστις 
και συνεπαθηοε πρός αίιιην.

Ή σύζυγος τοΰ Μουριΐτ, βλέπουοα ότι ή πρός τήν τωχηοιρίδα στοργή 
του ηΰξανε καί τήν συζυγικήν αγάπην έξεμηδένιζεν, υπό τοιαύτης κατε- 
λήφθη ζηλοτυπίας, ιυστε κατέφυγεν εΐς τινας μαγίσσας ΐοραηλίτιδας, ϊνα 
διά /ιαγγανειών κατορθο'ισωοι ν' άποσπάοουν τόν Μουράτ άπό τής όρχή- 
στρίδος. Τοΰτο άντιληφθεΐσα ή πολύπειρος Καλή έγνιόριοεν εΐς τόν υιόν 

της τά τεκταινόμενα, ό>ν φυσική συνέπεια ήτο ή μετά τής συζύγου του 
φιλονεικία καί διχόνοια.

’Εκ τούτον άποδείκνυται ότι ή Καλή οϋ μόνον πολύπειρος ήτο άλλα 
καί έμπειρος περί τήν τοιαύτην διπλωματίαν, ήτις κατά τούς χρόνους 

εκείνους έξηοκεΐιο έν τφ Σεραγίφ.

Ή Καλή, τό 5‘ΐον έτος τής ήλικίας ιης άγουσα, ακμαίας δ' έχουσα έτι 
τάς δυνάμεις καί τήν διάνοιαν, ήοθένηοε. Πάντα τά μέσα τής επιστήμης 

άπέβησαν μάταια, ή δέ διπλωμάτις αύ'τη και πεπειραμένη εΐς τήν πολιτι
κήν γυνή, ή ώραία Σουλτάνα Καλή ϊόδευε πρός τό μοιραίοι· τέλος.

Ό Μουράτ μαθών ότι ή κατάοιασις τής ασθενούς μητρός του έδεινοΰτο, 
έδραμεν είς τήν κατοικίαν της, διέ/ιεινεν έφ' ώρας κολλάς παρά τήν κλί

νην ιης καί έξετέλεσεν άπαντα τά πρός τάς μητέρας όφειλόμενα καθή
κοντα, έλαβε δέ παρά.τής θνηακούοης πολυτίμους σύμβουλός, αΐτινες, μόλις 

Ιγνώσθησαν, έπεκροτήθησαν καί ένεποίησαν βαθεΐαν καθ’ ολην τήν 
Κων πολιν αίσθηση·.

ΛΙετ ί τάς πρός τόν υιόν της σύμβουλός ή Καλή παρέδοικε τό πνεύμα, 
ούτος δέ κλαύσας πικριος ιήν απώλειαν τοιαύτης πολυτίμου μητρός, προέ- 
πεμψε τόν νεκρόν αυτής μέχρι τής τελευταίας εξόδου τών ανακτόρων, καί 
διέταξεν ϊνα ταφή έν τφ τεμένει ιής 'Αγίας Σοφίας, καί έν τώ αύτφ 

τάφοι τοΰ συζύγου της Σουλτάνου Σελήμ.
Τοιαύτη ή κερκνραία Καλή Καρτάνου καί Σουλτάνα, ήτις κατέλιπε δύο 

εκατομμύρια χρυσού (πιΛανόν τουρκικών λιρών), τά δύο τρίτα τών όποιων 
έκληροδότηοεν εΐς τόν υιόν της, τά δέ λοιπά εΐς τά έν Κο>ν]πόλει τεμένη.

Κέρκυρα. Ν. Γ. ΜΑΥΡΟΧΗΣ

• θαυμάξομεν πώς ό τά ’Λνάκικτα συγγράψας δέν έποιήσατο καί τάς δέουσας 
παρατηρήσεις, τάς παραβολάς τών έγγράφων καί τάς έπ’ αί·τών κρίσεις του, ϊνα 
μή περιπέση είς τδ βαρύ σφάλμα καί άποδώσ|) είς τήν Καλί,ν Ιδιότητα μη έμπρί- 
πουοαν αΰτή.
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ΟΙ ΔΥΟ ΛΕΙΜΩΝΕΣ
ΔΙΚΗ Π

πηρχον, μίαν φοράν, δύο μεγάλοι λειμώνες τούς 
έχώριζε διαυγές ρυάκιον, εις εν μέρος τοΰ όποιου, αί δχθαι 
απομακρυνόμενοι άλλήλων, έσχημάτιζον ένα πορθμόν.

Ήτο ούτος μικρά λεκάνη ΰδατος άταράχου δπου, διά μέσου 
τοΰ κυανού κρυστάλλου, διεκρίνετο ό χρυσόχρους πυθμήν. 

-Ανθη λωτών. ροδόχροα καί λευκά έξήρχοντο τοΰ ΰδατος λυγιζόμενα 
πρός τήν κρυσταλλίνην επιφάνειαν. Πεταλούδες καί ίριδόχροοι ψυχαί 
επαιζον μεταξύ τών άνθέων. καί είς τά φυλλώματα τών φόινικοειδών 
τά όποια έσκίαζον τόν ρύακα. τό έρέτισμα τών πτηνών έγέιιιζε τήν 
ήλιόλουστον ατμόσφαιραν μέ ήχους γλυκυτάτους, όμοιους προς άργυ- 
ροήχου κώδωνος. Ό πορθμός αυτός ήτο ή διάβάσις άπό τοΰ ενός 
λειμώνας είς τόν άλλον άπό τοΰ λειμώνας τής Ζωής είς τόν λειμώνα 
τοΰ Θανάτου. Τούς είχε δημιουργήσει ό παντοδύναμος Βράχμα;, τήν 
διοίκηση- τοϋ λειμώνος τής Ζωής δώσας είς τόν καλόν Βισνοϋ. καί είς 
τον φρόνιμον Σίβα τήν τοϋ λειμώνας τοϋ Θανάτου, είπών είς αυτούς : 

— ΙΙράξατε ο,τι νομίζετε καλήτερόν.
Ταχέως ο ,λειμιον τοϋ Βισνοϋ έπληρώθη ζωής. Ό ήλιος ήρχισε νά 

στρέφεται καί αί ήμέραι διεδέχοντο τάς νύκτας. Ή άμπωτις’καί ή 
παλίρροια έφανησαν είς τάς θαλάσσας. Τά νέφη πλήρη βροχής, έτρε- 
χον είς τόν ουρανόν. Ή γή έκαλύφΟη εις πολλά μέρη' ύπό δασών, καί 
κατφκήθη ύπό ανθρώπων, ζώιον, πτηνών........

, ΐ'·α τά οντα αυτά δυνηθώσι νά πολλαπλασιασθώσιν, ό καλός 
θεός έπλασε τόν έρωτα, πηγήν ευδαιμονίας.

Τότε ° Βράχμας έκάλεσε είς τόν θρόνον του τόν Βισνοϋ καί είπεν 
είς αυτόν:

— θυζεν τΊ? Υ’Ίϋ υπάρχει τελειότερου εκείνου τό όποιον έπλα- 
σας. Καί επειδή πρό σοΰ, έγώ έπλασα τόν ουρανόν, πήγαινε εκεί καί 
άναπαιιθητι. Τά δέ οντα τά όποια ονομάζεις ανθρώπους, άς έξακολου- 
θήσωσι τήν ύπαρξή· των διά τών ιδίων αυτών δυνάμεων.

Ο Βισνοΰ ύπήκουσε, καί τό ανθρώπινον γένος έγκατελείφ/θη είς 
εαυτό. Αί καλαί του αποφάσεις έγέννησαν τήν εδχαρίστησιν, αί κακαί 
τάς πικρίας. Οί άνθρωποι έκπληκτοι παρετήρησαν τότε ότι ή Ζωή 
δέν είναι ύφασμα άτελευτήτου χαράς, αλλά ότι είς τήν κατασκευήν του 
κατεγινον δύο γυναίκες, ή μία τιΰν όποιων είχε τό μειδίαμα εί; τά χείλη 
ενώ οί οφθαλμοί τής άλλης έδάκρυζον.

Μετεβησαν τότε είς τόν θρόνον τοΰ Βισνοϋ καί παρεπονέθησαν.
— Κύριε είναι σκληρόν νά ζώμεν είς τήν θλίψιν.
Ό Βισνοϋ άπήντησεν: — Νά σάς παρηγορή ό Έρως.

, Επέστρεψαν οί άνθρωποι πλήρεις θάρρους. Πράγματι ό Έρως 
απεδιωκε τάς πικρίας. Αί θλίψεις έφαίνοντο τόσον ασήμαντοι. παρα
βαλλόμενοι πρός τήν ευτυχίαν τήν οποίαν παρέχει ό Έρως, ώστε οί 
άνθρωποι ουδέ άντελαμβάνοντο αΰτάς.

’Αλλά ό Έρως είναι δύναμις δημιουργική.
, Οσον απέραντος, καί άν ήτο ή χιόρα τοΰ Βισνοϋ ταχέως έφάνη ή 
άνεπάρκεια των αγρίων καρπών τούς όποιους οί άνθρωποι εΰρισκον είς 
τα δάση, τοΰ μέλιτος το οποίον συνέλεγον είς τάς ρωγμάς τών βράχων, 
τών οπωρών τών δένδρων.

Οί ευφυέστεροι ήρχισαν τότε νά. σκάπτουν τήν γήν. ν’άροτριοϋν καί 
σπείρουν, νά συλλέγουν τά προϊόντα. Ούτω δέ έκαμε τήν έμφάνισίν της 
Ί Εργασία. Μετά τοσούτου δέ ζήλου έπεδόθησαν εί; αύτήν. ώστε ή 
'Εργασία κατέστη ή ψυχή τής Ζωής.

Άλλά η ’Εργασία απαιτεί Προσπάθειας, καί αί Προσπάθειαι έπι- 
φερουν τόν Κόπον.

Οί άνθρωποι λοιπόν συνηθροίσθησαν έκ νέου είς τούς πόδας τοϋ 
Βισνοϋ.

— Κύριε, ίκέτευσαν, — τείνοντες πρός αυτόν τάς χεϊρας, — αί ΙΙροσ- 
παθειαι εςησθενησαν τούς μυς ημών, ό Κόπος έθραυσεν τά οστά ημών. 
Εχομεν αναγκην άναπαύσεως, καί απεναντίας πρέπει νά έργασθώμεν 

διά νά ζήσωμεν.
Άπήντησεν ό Βισνοΰ :
— Ο μέγας Βράχμας δέν μοί επιτρέπει ν’αυξήσω έπ’άπειρον τάς 

δυνάμεις σας. δύναμαι όμως νά δημιουργήσω κάτι τό όποιον θά σάς 
παρεςη αναπαυσιν.

Καί έπλάσθη ό "Υπνος.
Ή άνθρωπότης υπεδέχθη μετ’ άγαλλιάσεως τό νέον τοΰτο δώρον. 

το οποίον ταχέως έφάνη είς αύτήν τό πολυτιμότεροι· έξ όσων ή θεότης 
την,είχε πληρώση, διότι ο Ύπνος κατέπαυε τά βάσανα, έδιδε νέας 
δυνάμεις, καί καθώς μήτηρ αγαθή, άπεξήρανε τά δάκρυα καί έξήπλωνε 
ελαφρο.ν πέπλον λήθης έπί τοϋ λυπηρού παρελθόντος.

—- Ευλογημένος νά είσαι, ώ "Υπνε! άνέκραζον οί άνθρωποι. Είσαι 
γλυκύτερος τής Ζωής!
,... Εν ίιύν?ν παράπονου ειχον. ότι δέν ήτο ατελείωτος, καί ότι τόν 

Υ πνον διεδέχετο ή άιρύπνισις καί μετ’αυτής ή εργασία καί νέαι προσ- 
παθειαι και νέοι κόποι.

Η σκέψις αύτη τοσοΰτον τούς έλύπησε, ώστε διά τρίτην φοράν 
παρουσιασθησαν είς τόν Βισνοϋ:

— τ° αγαθόν τό όποιον μάς εδωκες είναι μέγα, απερίγρα
πτοι·, α/.λα είναι ατελές. Κάμε νά γίνη ό "Υπνος αιώνιος!

οποίους

A Ρ Α Δ Ο Σ I ΣΙ

Βαρυνθείς διά τήν επιμονήν των,,ό Βισνοϋ συνωφρυώθη καί είπε:
— Δέν δύναμαι νά κάμω τούτο, άλλά διαβήτε τόν πορθμόν, καί είς 

τόν έτερον λειμώνα θά εύρήτε εκείνο τό όποιον ζητείτε.
Τό πλήθος ήκολούΟησε τήν συμβουλήν αύτήν καί έβάδισε πρός τόν 

πορθμόν, σταθέν δέ είς τήν όχθην παρετήρησε τόν λειμώνα ό όποιος 
έξετείνετο παρά τήν άλλην όχθην.

’Εκεϊθεν τον διαυγούς καί άταράχου ΰδατος ήρχιζε τό βασιλείου 
του Θανάτου, τό κράτος τοϋ Σίβα. Εκεί ούτε ανατολή ήλιου, ούτε δύσις. 
Ούδεμία διαδοχή ημέρας καί νυκτός. ΊΙ άτμοσφαϊρα έφωτίζετο ύπό 
γλυκείας όπαλοχρόου φωταύγειας. Τά αντικείμενα δέν έρριπτον σκιάς, 
διότι τό φώς ένεπότιζε τά πάντα καί έφαίνενο ότι ήτο τό πνεύμα όλων 
τών πραγμάτων.

\έν ήτο έρημος. Ε<| ’ όσον διέκρινε ό οφθαλμός έφαίνοντο πράσιναι 
πεδιάδες καί λόφοι καλυπτόμενοι ύπό ώραιοτάτων αλσών. Ή κληματίς, 
τό αιγόκλημα, τό αναρριχώμενον ρόδον έστόλιζον διά περιπλοκάδων 
τούς βράχους. Αλλιΐ οί βράχοι, τά δένδρα, τά χόρτα, πάντα ήσαν δια
φανή, ώς κατασκευασμένα έκ συμπεπυκνωμένου φωτός. Τά φύλλα ειχον 
τό λεπτόν ροδόχρουν τών πρώτων άκτίνων τής αυγής. "Ολα τά άντικεί- 
μενα διέπνεον ύψίστην γαλήνην, ειρήνην έξαισίαν. άγνωστον. Έφαί
νοντο βυθισμένα είς όνειρον ιδεώδες, ήδύ, αιώνιον. Πνοή ανέμου δέν 
ύπήρχεν είς τήν ατμόσφαιραν. Ουδέ ό ζέφυρος ένανούριζε τά φύλλα.

Τό θορυβώδες πλήθος, όταν έφθασεν είς τά σύνορά τοϋ κράτους 
τοϋ Σίβα. έσίγησε πρό τής θέας τοϋ άφωνου εκείνου απείρου.

,— ’Ω- ί| ειρήνη τής φωτεινότητος αύτής! έψιθύρισαν πάντες, βυθι
σμένοι, είς αίφνιδίαν έκστασιν. Ώ, ο "Υπνος, ή αιώνια άνάπαυσις!

Και οί πλέον κουρασμένοι προσέθεσαν :
— Ηηγαίνωμεν νά ζητήσωμεν τήν άτελεύτητον εκείνην άνάπαυσιν. 
Καί είσήλΰον είς τόν πορθμόν.
Τό ύδωρ, μέ τάς άδαμαντίνας άναλαμπάς του, έφάνη υποχωρούν 

διά νά εύκολύνη τήν διάβασή· των. "Οσοι έμειναν είς τήν όχθην.’ κατα- 
ληφθέντες ύπό αιφνίδιου φόβου, ήρχισαν να κραυγάζουν, εκείνοι όμως 
οΐτινες ήσαν έντός τοϋ πορθμού ουδέ έστρεψαν τήν κεφαλήν. Έπρο- 
χωρησαν ,εύτυχεϊς, μαγευμένοι ύπό τής άπειροκάλλου θέας τοϋ άγνώ- 
στου τοπίου.

Τ Ιο επι τής όχθης ,ύπολειφθέν πλήθος παρετήρησε πόσον ταχέως 
ουτοι ι,ιετεβάλλοντο. Τά σώματά των έλαιρρύνοντό, καθίσταντο δια
φανή. αερώδη. Έφαίνετο ότι άνελύοντο είς τό φώς τό όποιον ήκτινο- 
βόλει είς τό βασίλειον τοΰ Σίβα.

Εισερχόμενοι είς τό βασίλειον τοϋ Θανάτου, έξηπλοϋντο άλλος είς 
τούς πρόποδας ενός βράχου, καί άλλος ύπό τά δένδρα ή ύπό τά ανθι
σμένα δενδρύλλια. Οί οφθαλμοί των ήσαν κλεισμένοι, άλλά είς τήν μορ
φήν των διεκρίνετο μία γαλήνη, μία έκφρασις ευτυχίας. όποιαν ό Έρως 
ουδέποτε είχε παράσχη είς τόν λειμώνα τής Ζωής. ’

Τότε εκείνοι οΐτινες είχον μείνη εΐπον:
— Ή χώρα τοϋ Σίβα είναι προτιμότερα έκείνης τοϋ Βισνοϋ.

, Και_θθΖισεν ατελεύτητος μετανάστευσις γερόντων καί άνδρών έν τή 
ακμή τής ζωής, συζύγων μετιΐ τών γυναικών των. μητέρων μετά τών 
τέκνων των. παιδιών καί κορασίων. Χιλιάδες καί μυριάδες ανθρωπίνων 
υπάρξεων συνωστίζοντο δια νά διαβοϋν τόν πορθμόν, καί ταχέως ό λει
μών τής Ζωής ήρημυ’ιθη.

I ότε δ Βισνοΰ με,τεμελήθη διό. τήν συμβουλήν τήν όποιαν είχε 
δωοη εις τήν ανθρωπότητα είς στιγμήν οργής, καί μεταβάς παρά τώ 
Βραχμφ είπεν είς αυτόν:

— Ποιητά. προστατευσον τήν ζωήν! Έποίησας τό βασίλειον τοϋ 
Θανάτου τόσον ώραϊον. τόσον σαγηνευτικόν, ώστε όλοι έγκαταλείπουσι 
τό βασίλειον μου.

— Ούδείς. λοιπόν, έμεινεν; ήρώτησεν ό Βράχμας.
— Δύο μόνον, άπήντησεν ό Βισνοϋ. είς νέος μετά τής μνηστής του. 

Λγαπωνται τοσον πολύ, ώστε προτιμούν νά παραιτηθούν τής αιώνιας 
ευτυχίας παρά νά κλείσουν τούς οφθαλμούς καί νά μή βλέπονται πλέον.

— Καλά, έγω τί δύναμαι νά πράξω ;
— Κάμε τό βασίλειον τοϋ Θανάτου όλιγώτερον σαγηνευτικόν. Διότι 

φοβούμαι ότι. και εκείνοι οί δύο θιι μ’ έγκαταλείψουν όταν παρέλθΐ] ή 
άνοιξις τοϋ έρωτός των.

Ό^Βράχμας έσκέφθη έπ’ ολίγον, καί ιίπήντησεν :
, — “Οχι· δέν θά έλαττώσοι ούτε τήν ευτυχίαν ούτε τό μεγαλεϊον τής 

χωράς τοϋ Θανάτου, άλλά θά προστατεύσω δι’ άλλου μέσου τήν Ζωήν. 
Οί άνθρωποι,θά διαβαίνουν τόν πορθμόν, άλλά δέν θιι κάμνωσι πλέον 
τούτο μετά τόσης προθυμίας.

Ταΰτα είπών ό Βράχμας, ίίφανε πέπλον σκότους, έπλασε δέ δύο 
τέρατα τόν Πόνον, καί τόν Τρόμον, τά όποια έθεσεν εκατέρωθεν τοΰ 
πορθμού καί τά διέταξεν νά κρατώσιν άνηρτημένον τόν μελανόν πέπλον 
άνωθεν αυτού.
_ , ‘Υ-'θ τ’1? ή.οέρας έκείνης ό λειμών τοϋ Βισνοΰ έπληρώθη έκ νέου 
ζωντων. Τό βασίλειον τοΰ Θανάτου είναι πάντοτε φωτεινόν καί γλυκύ, 
άλλ’ ή διάβαοις τρομάζει τούς άνθρώπους.

(Κατά τόν Έρ. Σώγκββιτς) ΣΠ. I. ΚΑΜΗΛΕΡΗ

Η ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
Τό καθήκον τής γυναικός είνε ή ώραιότης, 
άλλ’ ή ώραιότης είνε τέχνη δύσκολος».

Ερνεζτοζ Ρζναν

[Αί άναγνώοιοιαι τή; tΕικονογραφημένης· καλούνται νά έντρνφήοουν 

tit πρώτης τάξεοις άπόλαυοιν. θά μάθουν άπό τή>· περίφημον Dora d'lstria 
τά τών Έλληνίάο»’ μετά τήν Έτιανάοταοιν. ΊΙ βαθεΐα ψυχολογία καί ή 
έ.τιοταμένη μελέτη τής σι.·γγραφέο>ς ποικίλλεται με έπειοόίια καί άσματα καί 
ίοτορικά γεγονότα, ιοστε τό ανάγνωσμα νά καθίσταται ϊγγορ&ον καί νά διε- 
γείριι δικαίως τήν νπερηφάνειάν μας. Ί’ό βιβλίον θά δημοσιεύεται κατ' άνε- 

ξάρτητα κεφάλαια].

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΕΠΤΩΝ

πείνα, τό ψΰχο; καί ό θάιατο; ύπάρχουσιν έλάχιστα δεινά ώ; πρό; άλλα, 
όσα παρέστησαν εί; τού; δακρυρρόους ήμών όφθαλμούς. Αί πλείοται άπω- 
λέααμεν αδελφοί·; καί αδελφός. Τινέ; έμειναν όρφαναί καί άποροι. Άλλ’ ο> 
φίλαι τής'Ελλάδο;, πιστεύσατε ότι ούδεμία ιών συμφορών αυτών διεπέρασε 

τόσοι βαθέω; τάς καρδία; ήμών, όσον ή Απανθρωπιά, ήν έδειξαν πρό; τό 
Ελληνικόν"Εθνος πολλοί έκ τών καυχωμένων ότι έγεννήθησαν έν τοϊς κόλ

ποι; τή; πεπολιτισμένη; Ευρώπης................ oora d’istria

ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ

. (<ά τού; οφθαλμού; θά δμιλήσοι τιάρα, δι*  αυτού; τοΰς οποίους, όταν 
υπήρξαν ωραίοι ύμνησαν οί ποιητα! καί οί όποιοι αντανακλούν τήν ψυχήν 
καί τήν διάνοιαν.

Ή σύζυγος τοΰ κλέπτου αναγκαϊως έζη είς διηνεκείς αγωνίας. Ο Κα- 
λιακονδας, προττοπαλλήκαρον τον άτρομήτου ’ Ανδροντοου, άνεχώρησεν είς 
μακρυνήν έκοτρατείαν. 'Π σύζυγο: αύτοΰ θρηνεί καί στενάζει καί θλίβεται 
ώς αέρδις και φέρει μανρον ένδυμα ώς τάς πτέρυγας τοϋ κόρακος. Όρθια 
πρό τοϋ παραθύρου καί βλέπουσα τήν θάλασσαν έρωτα τά πλοία:

Βαρκούλες καί καράβια μου, γρήγορα περγαντϊνια, 
αυτοί· ποΰ πάτε κ’ έρχεσύε στον Κόρφο καί στό Βάλτο 
μήν είδατε τον άνδρα μου τόν Δούκα Καλιακονδα;

Ίοοω ταραχώδη βίον διάγουσαι αί γυναίκες' τών κλεπττόν καί πολ.λ.άκις άπό 
τών 'Οθωμανών πλουτισθεΐοαι κατήνιων 'ύστερον είς απελπισίαν καί πενίαν: 

Κοιιιΰτ’ ή Καπετάνισσα, κόρη τοΰ,Κοντογιάννη, 
μεσ* τά χρυσά παπλώματα μέσ’ τούς χρυσούς πελτέδες· 
νά τήν ξυπνήσω σκιάζομαι νά τής τό πώ φοβούμαι.

"Ας μάσω μοσχο,κάρυδα νά τήν πετροβολήσω 
μήνα τήν πάρη μυρωδιά καί μοναχή ξυπνήιημ 
Κι’ άπό τόν μόσκο τόν πολύ, κι’ άπ’ τά πολλά καρύδια 
’σικώθ’ ή καπετάνισσα και μέ γλυκορωτάει:
• Παιδί, τί καλά μούφερες άπό τούς Καπετάνους ;
«Κακά ψυχρά κι’ Ανάποδα, κυρά μου, ’γώ σοΰ φέρνω· 
>τόν Νικολάκη πιάσανε, τόν Κωσταντή βαρέσαν·.

"Αλλοτε ή σύζυγος τοϋ κλέπτου αιχμάλωτος γενομένη υπέμενε σκληρούς σαρ
κασμούς ή υβριστικά: προτάσεις, άς ομο>; άπέρριπτε μετά γενναίας άφοβίας: 

Τ’ εΐν’ τό κακό ποΰ γίνεται στοΰ Λιάκου τήν γυναίκα ; 
Πέντ’ ’Αρβανίτες τήν-κρατούν καί δέκα τήν ξετάζουν. 
Λιάκαινα δέν παντρεύεσαι: Δέν παίρνεις Τούρκον Ανδρα; 
Κάλλιο νά ίδώ τό αίμα μου τή γή νά κοκκινήση 
παρά νά ίδώ τά μάτια μου Τούρκος νά τά φιλήση.

Είς τά όρη όπου ενρΐσκοντο τά παλληκάρια πολεμούν, αγαπούν καί 

ιίνταγαπίύνται.
Τόν έτοιμάζει φεύγοντα τόν Αήμον ή κόρη:

Κι’ όσα ποτήρια· τόν κερνά τόσες φορές τού λέει:
■ ΓΙάρεμ’ άφέντη, π άρε με κι’ έμένα όπου παγαίνεις 

στό πλάι σου νά πολεμώ, στόν ίσκιο σου ν' Αδειάζω

Γιά ντύσεμε στά τζάιιικα, βάλλεμ’ άντρίκια ρούχα 
δός μου κι’ ένα γοργ' άλογο μέ σέλα χρυσωμένη 
κι’ άν δέν τραβήξω σάν έσέ, στείλε με πάλε πίσω-. 
Κόρη ιιή κί,αίς, κι’ άν βούλεσαι, σέ πέρνω μετ’ έμένα 
κι’ άς περπατήσομε μαζύ σέ χιόνια καί σε πάγους».

Άλλ’ αν ό κλέπτη; ασμένως ακούει τήν ίκφρασιν εξημμένου πάθους, 

προσέχει όμως καί εις τήν φωνήν αίχμαλοιτου γυναικός, διατηρούσης τήν 

ιδίαν τη; αξιοπρέπειαν:
Δήμο, δέν είμαι δούλα σου, κρασί νά σέ κερνάω 
Έγώ ’μαι νύφη προεστών κι’ Αρχόντων ΐλυγατέρα.

'II θυγάτηρ «;« τίνος ή βέη ήτον επίσης σεβαστή ώς ή τοϋ "Ελληνος 
προεστώιος. Ωραία ή άσχημος, πλούσια ή πτωχή, Χριοτιανή ή ' ΟΟιομα- 
νίς, πάσα γυνή περιπεσοΰοα εί; τάς χεϊρας τών κλεπτοιν ήτο βέβαια ότι ό 
αρχηγός καί ο! στρατιώται. αύτοΰ θά έφέροντο καλοί; πρό; αυτήν. Τόν 
κιιπετάνον, όστις έτόλμα νά παραβή τόν κανόνα τούτον, εγκατελιμπανον οι 
στρατιώται ώ; ανάξιον νά διοική παλληκάρια. ‘Ορθοί; ό Φωριέ). είπεν: 
ώΕκ τοιούτοτν άνθρώπων ούδείς έθαύμαζε τόν Σκιπίωνα ώ; μή έξυβρί- 

σαντα τήν αιχμάλωτον αυτού .
Οί τοσοΰτον αίδήμονε; πρό; τάς αιχμαλώτους ουδέποτε συνεχότρουν έν 

ταίς οίκογενείαις αυτών τήν ακολασίαν. Αί γυναίκες αυτών έξειχον κατά 
τε τήν ανδρείαν καί τά; άρετάς. "Οταν οί σύζυγοι αϊτών άνεχώρουν είς 

εκστρατείαν, αυται περιεζο'τννυον αυτούς τά ξίφη, άοπαζόμεναι δε αυτούς 

ηνχοντο νά Γδωσι νικηφόρου; επιοτρέφοντας ■.

Το ισχυρότατου τοΰ Μεσολογγίου φρούριον ήτον ή άνδρεία αύτή -τών 
κατοίκων. Αί γυναίκες καί αί θυγατέρες έβοήθουν σταθερώ; τού; συζύ

γου; καί πατέρας φαινόμεναι είς τά ρήγματα τοϋ φρουρίου μέσοι τών βο
λίδων καί τών σιδηροβόλων καί φέρουσαι στρώματα καί σανίδα; πρό; επι
σκευήν τών χασμάτων όσα έμ'οιγε τό τρομερόν πυροβολικόν τοΰ στρατάρ

χου Ρεοΐτ, <ί>; διευθυνόμενον υπό Ευρωπαίων αξιωματικών, παρεχόντων 
εί; τού; Τούρκου; όλα τίι βοηθήματα τής χριστιανική; επιστήμης. Αί γυ
ναίκες τού Μεσολογγίου ένόμισαν καθήκον νά έπικαλεσθοϋν κατά τοιούτων 
σκανδάλισε τήν ύποστήριξιν τών άδελφόιν γυναικών έν τή Αυσει. II Ευαν
θία έξ Ηράκλειά; IΚνδωνιοιν/, ή Μαρία θυγάτηρ τού ναυάρχου 'Ιακώβου 
Τομπάζη, ή Βασιλική ιού ’Αναστασίου Τσαμαδοΰ, ή 'Ελένη σύζυγος του 
Γεωργίου Σαχίνη, ή Ειρήνη αδελφή τού Αντωνίου Μελιδόνη καί αλλαι 

πολλαί τών ενδόξων'Ελληνίδων, άπηύθυναν πρό; τούς Φιλέλληνα; επιστο

λήν ή; ιδού αποσπάσματα τινα :
ΤΑπαοιιι σχεδόν είδομεν μητέρας άποθνηοκοϋσας έν ταΐ; άγκάλαι; τών 

θυγατέρων, θυγατέρα; έκπνεούσα; ενώπιον τιΰν πατέρων, τέκνα ζητούντα έτι 
σταγόνα γάλακτος εί; τού; μαστού; τών νεκρών μητέρων. Ή γυμνότης, ή

ζίιά νά είναι ωραίοι οί όφθαλμοί σας πρέπει νά είναι υγιείς. Χωρίς νά 
προτάξω έξάρσεις αύτό νομίζω ότι πρέπει νά σάς είπω.

Πώς νά περιποιεΐσθε τά μάτια σας. Καλά μάτια ίσον καλ.όν βΐ.έμμα. Καί 
καλόν βλέμμα είναι θέλγητρου άκατανίκητον.

'II μεμετρημένη, πολύ μεμετρημένη χρήσις τοΰ kolieu! έχει θαυμάσια 
άποτελέσματα. Τονώνει τούς όφθαλμούς, όταν γνωρίζ}) νά τό μεταχειρίζεται 
κανείς καί νά το περνρ ταχύτατα με τήν βοήθειαν ένό. ραβδίου άπό έλεφαν- 
τοστοϋν, μεταξύ τών βλεφάρων τά όποια πρέπει νά κραιοινται σχεδόν κλειστά.

Τό heniir' έχει τά ίδια αποτελέσματα Τά μεταχειρίζονται αύτά τά δύο 
καί ώς καλλυντικά, άλλ*  ή συχνή των χρήσις πρέπει ν Αποφεύγεται.

"Εν άφέηιημα κ νάνων (bluet) με τό όποιον πλύνετε τούς οφθαλμούς σας 
δύο ή τρεις φοράς τήν ημέραν, έχει θαυμάσια άποτελέσματα. ’Ενισχύει τήν 
ίίρασιν καί καθαρίζει τούς όφθαλμούς.

Πέντε γραμμάρια άνθέων κυάνων είς ί'δτορ ενός ποτηριού άρκούν διά τό 
άφέψημα, τού όποιου γίνεται χρήσις ψυχρού ή χλιαρού, καλλίτερου όμως 
ψυχρού τόν χειμώνα καί χλιαρού τό καλοκαίρι.

ΑΙ ΟΦΡΕΙΣ

Άλλ’ αϊ όφρεΐς δεν είνε καί αύται συστατικόν τή; ωραιότητάς μας άπό 
τά κυριώτερα; Ό La-eater είπεν ότι αί όφρεΐς είνε ό,τι ή σκιά έν τή εικόνι, 
προβάλλονσα τά χρώματα καί τά οχήματα. Άσχημοι λοιπόν ή άραιαί όφρεΐς 

βλάπτουν τρομερά μίαν καλλονήν.
"Οταν αί όφρεΐς είνε άραιαί πρέπει νά τάς βουρτσίζετε κάθε πρωί μέ 

μαλακήν βούρτσαν βρεγμένην είς τήν εξής διάλυοιν :

Alcool a So'·.....................................................................ίο Grammes
Εαιι boriqnee.............................................................too »
Essence de Violette................................................... X Gouttes

Ίο φάρμακον αυτό καθιοτφ κανονικήν τήν τριχοφυΐαν τών όφρύοιν καί 
εμποδίζει διαφόρους Ασθένειας, αί όποίαι δύνανται νά επιφέρουν Αληθείς 
καταστροφάς καί εί; τό ωραιότεροι· πρόσωπον.

ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ

Άς έλθωμεν είς τά βλέφαρα καί τάς βλεφαρίδας.
Φαντάζεσθε γυναίκα χωρίς βλεφαρίδας; Όσον ωραία καί αν είνε δεν 

θά χρησιμεύο/ι ή ώραιότης τη; παρά διά >·ά δείξη τί καίριου τραύμα δύνα- 
ται νά έπιφέρη ή ίλλειψις τών βλεφαρίδων.

Αί βλεφαρίδες λοιπόν συχνότατα Απειλούνται άπό τήν νόσον βλεφαρί
τιδα, ή όποια δεν είνε παρά φλόγωοις τών βλεφάρων.

Όταν προχωρήοη ή νόσο; αΰιη είμπορεΐ νά έπιφέρη πτώσιν τών βλε- 
φαρίδων, αί όποίαι καί άν άναφυοΰν έπειτα Αναφύονται μέ κακήν διεύθυνοιν.

' II έξης διάλυσις είνε ουντελεοτικωτάτη κατά τής βλεφαρίτιδας;

/ode................................................................................. - Grammes
Tuiu'ii .............. β 
Sirofi de ratanhia ......... too 
Sirop de sucre..........................................................Soo

Λαμβάνετε δύο ή τρία κοχλιάρια τ'ην ημέραν.
Κάθε αιτία έρεθισμού πρέπει νά λειψή. Νά φέρετε μαύρα διόπτρα διά 

σκόνην καί τόν άνεμον καί >·ά μή Αναγινώοκετε.
Τοπικώς πολεμήσατε τήν νόσον μέ πλύσιν διά τής ίξής διαλίσεως:

Borate de sonde.............................................. S Grammes
Εαιι distillee.........................................................  200 »

'Αφού πλύνετε καλώς τούς οφθαλμού; έπιθέσατε τήν εξής Αλοιφήν: 

Oxyde de soude porphyrise de mercure 25 Centigrammes 
Vaseline...............................'.........................................<5 Grammes

TO ΜΕΤΩΠ0Ν

"Ας άναβώμεν όλίγον επάνω τών όφθαλμών.
Λύο μύς, οί μετωπικοί, είμποροΰν νά κάμουν τήν γυναίκα άοχημον μέ 

μίαν των μικρόν πιιραμόρφωσιν. Λιιίτι τό μετωπον έχει επιδραοιν επι τής 
φυσιογνωμίας μεγάλην, είνε δέ καί κάτοπτρου ιών διαθέσεων ιών άνθρώ
πων καθαρώτατον. Ό θυμός, ή χαρά, ή έκτασις, όλα τά αισθήματα άντα- 
νακλοινται είς τό μέτωπον μέ εντυπώσεις διαφόρους, αί όποίαι έπί τέλους 

σχηματίζουν τάς ρυτίδας.
/Ιέ>· πρέπει λοιπόν ν Αφίνετε είς τήν η’υχήν τό δικαίωμα νά έκφράζη 

δυνατά τά αίοθήματά της καί τάς έντνπο'ιοεις της. Πρέπει ν' αποφεύγετε 
όσον τό δυνατόν τάς συγκινήσεις καί ιούς κόπους.

‘Εναντίον τιΰν ρυτίδων τού μετοΐπου μεταχειρίζονται μασσάζ. Ιδού δμως 
έν άλλο μέσον πρ ικιικώτερον. 'Επιθέτετε τό εσπέρα; δέμα έκ καουτσούκ 
τοϋ .-ιλάτους τοϋ μετώπου τό όποιον στερεώνετε όπισθεν.

"Αλλο μέσον είνε ΰποδέρμειοι ενέσεις μέ βαζελίνην. μια
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΪΙΕΓΓΕΒΙΤΧ

QUO VADIS?
(Χυνέχβια Λπό τό προηγούμενων

— Είθε νά γίνη ο,τι λέγεις. θησαυρέ μου. 'Ο Παύλος προτιμφ νά 
περιπατή μεταξύ τών Ανθρώπων μου. Εϊνε ιϊμως μαζύ μου καί θά είνε 
ό κύριός μου καί ό σύντροφός μου. Άφαίρεσε αύτόν τόν πέπλον, μόνη 
μου χαρά, διά νά σέ θαυμάσω πριν φύγω. Διατί έκρύβη.; ουτω ;

— Είνε κακόν ; είπεν εκείνη άφαιροϋσα τόν πέπλον.
— Εινε κακόν διά τούς οφθαλμούς μου. οί όποιοι δέν θά ήθελον 

παρά σέ νά βλέπουν μέχρι θανάτου.
Καί πρός έκπληξιν τοΰ όχλου ο μεγιστάν ήσπάσθη τάς χεϊρας της 

ταπεινής κόρης. Άνεχώρησε ταχέως διότι ή αύτοκρατορική συνοδεία 
είχε προχωρήση. Ό Απόστολος Πέτρος τόν ηύλόγησε δΓ Αδιόρατου 
σημείου τοΰ σταυρού καί εϊτα. προσκτ.ηΒεις, μετέβη μέ τούς συντρόφους 
του εϊς τήν οικίαν τοΰ Δέμα- Λιερχομένων έπειτα όλων δΓ υψώματος 
τινός. ή Λιγύα διέκοψε σιγηλήν προσευχήν τήν όποιαν έκαμνεν ό 
Απόστολος :

— Θά έλεγε κανείς ότι ολη ή πόλις καίεται. είπε.
Πράγματι ό ήλιος δέων εϊχέ τι τό ιίούνηΰες. Γύρω οϊ τοίχοι, οί κίο

νες καί αί στέγαι τών ναών έφαίνοντο ώς χρυσωμένοι, ερυθρωποί. Ό 
ποταμός έφαίνετο κυλίων αϊμιι. Καί έη ’ όσον ό ήλιο; έβυϊίίζειο. έπί 
τοσοΰτον ό ουρανός έη αίνετο ηωτιζόμενος άπό τήν λάμψιν πυρκαϊάς

— Θά έλεγε κανείς ότι ή πόλις καίεται. έπανέλαβεν ή Λιγύα.
Καί ό Πέτρος :
— Ή οργή του Θεού έπικρέμαται έπ’ αυτής.

XII
Δύο έπιστολαί τοΰ Βινίκιον είχον η θάση εις τήν Λιγύαν. Χιη- 

γοϋντο τάς έορτιίς, αί όποϊαι έγίνοντο πρός τιμήν τού Λϋτοκράτορος, 
τήν όργήν τής Αύγουστος κατ’ αυτού διότι Γιπεκάλυΐ|·εν ότι ούτος 
ήγάπα άλλην, τήν Λιγύαν, τάς προόδους τάς όποιας εκαμεν είς τόν 
χριστιανισμόν. Περιέγραφεν ό Βινίκιος τάς ωραίας του παραθαλασσίας 
έπαύλεις είς τάς όποιας ϊ)ά εζη ευτυχής μέ τήν Λιγύαν. Καί περιέγρα- 
η εν Ακόμη τάς έορτάς τοΰ Άντίου κατά τάς όποιας ό Καϊσαρ άνέγνωσε 
τό ποίημά του περί τής πυρκαϊάς τής Τροίας. Παρεπονέθη ο Λύτοκρά- 
τωρ ότι δέν εϊχε ποτέ ϊδή πάλιν καιομένην. Καί ό Τιγγελΐνος άπήντη- 
σεν: «Είπε, μίαν λέξιν. θειε. Λαμβάνω ένα πυρσόν καί πρό τοϋ τέλους 
τής νυκτός θά ϊδης τό "Αντιον παραδεδομένον εϊς τάς φλόγας-·’. Άλλ’ό 
Καϊσαρ τοϋ εϊπε: Καί πού θά υπάγω νά άναπνεύσω θαλάσσιον Αέρα 
καί νά περιποιηθώ αύτήν τήν φωνήν, τήν οποίαν μοΰ έχάρισαν οί θεοί 
διά τήν ευτυχίαν τών ανθρώπων; ΤΙ Ρώμη δέν είνε εκείνη ή όποια μέ 
βλάπτει καί αί πνιγηροί της αναθυμιάσεις; Και ή Ρώμη καιομένη δέν 
Οά ήτο θέαμα μεγαλοπρεπέστεροι· καί τραγικώτερον παρά τό "Αντιον:» 
Έδήλωσεν ότι τότε τό ποίημά του Οά ϋπερέβαινε τά 'Ομηρικά καί οτι 
οί αιώνες Οά τόν έΟαύμαζον άνιδρΰοντα νέαν Οαυμασίαν πόλιν.

Τέλος ό Βινίκιος έγραφεν είς τήν Λιγύαν νά ΰπάγη είς τήν οικίαν 
τών Α ϋλων.

XIII
Ό Θύρσος ήντλει ύδωρ ψύλλων άσματα λιγυκά καί μέ οφθαλμούς 

λάμποντας άπό χαράν παρετήρει τήν Λιγύαν καί τόν Βινίκιον μεταξύ 
τών κυπαρίσσων τοΰ κήπου τοΰ Λίνου. Διαύγεια χρυσού καί κρίνων 
έξηπλιόνετο εϊς τόν ουρανόν ολίγον κατ’ ολίγον. Έν τή σιγή τής εσπέ
ρας συνωμίλουν οί μνηστήρες κρατούμενοι άπό τών χειρών.

— .Μήπως σοϋ συμβή τι δυσάρεστου, Μάρκε, διότι άφήκες τό "Αντιον 
έν Αγνοίφ τοΰ Καίσαρος; ήρώτησεν ή Λιγύα.

— Τίποτε, Αγάπη μου. άπεκρίθη ό Βινίκιος. Ό Καϊσαρ άνήγγειλεν 
ότι θά έμενε κλεισμένος δύο ημέρας μέ τόν Τερπνόν διά νά σύνθεση 
νέα ιϊσματα. Έξ άλλου τί μέ ενδιαφέρει ό Καϊσαρ όταν είμαι πλησίον 
σου καί σέ βλέπω, λατρευτή μου ;

— Έγνώριζα ότι Οά έλθης. Δύο φοράς ό θύρσος ήλθε κατά παρά
κλησή· μου νά μάθη νέα διά σέ.

Πράγματι ήτο φανερόν ότι τόν άνέμενε, διότι άντί τοΰ πένθιμου 
ενδύματος, τό όποιον έφερε συνήθως, έφόρει τώρα λευκήν έσθήτα από 
λεπτόν ύφασμα, τό όποιον άφινε νά λάμπουν αί λευκότητες τών ώμων 
της. Ροδόχροοι άνεμώναι έκόσμουν τήν κόμην της.

Καί ήδη ήσθάνοντο ο είς πλησίον τοΰ άλλοι·, ότι δέν τούς συνέδεε 
μόνον ο έρως Γιλλά καί άλλη δύναμις, δύναμις γλυκεία. Έπόθουν καί 
οί δύο νά βασιλεύση είς τόν κόσμον ή Αλήθεια άντί τοΰ ψεύδους, ό 
έρως άντί τοΰ μίσους, ή άγαθότης αντί τοΰ εγκλήματος, ή πίστις άντί τής 
προδοσίας, ή φιλανθρωπία άντί τής έκδικήσεως. Καί ελεγεν εκείνος νά 
ζήσουν εϊς τήν. Σικελίαν, μαζί· μέ τούς Αύλους καί τόν Απόστολοι’ 
Πέτρον, ίδρύοντες εϊς εκείνο τό γλυκύ κλίμα, παρά τόν θαυμαστόν 
αίγιαλόν, έκεϊ όπου αί νύκτες είνε γαληνιώτεραι άπό τάς τής Ρώμης, 
Αποικίαν χριστιανών.

— Σέ Αγαπώ· άπήντα ή Λιγύα. όταν ό Βινίκιος έσχεδίαζεν όλα αυτά. 
Γύρω σιγή, ή όποια δμως διεκόπη άπό βρυχηθμούς λεόντων.Ήσαν οί

λέοντες τών Ιπποδρομίων. Ή Λιγύα έφοβήθη καί εϊσήλβον καί οί δύο 
εϊς τήν οικίαν τοΰ Λίνου.

XV
Είς το "Αντιον ο Πετρώνιος κατέκτα περισσότερον τήν εύνοιαν τοϋ 

Λΰτοκράτσρος καί ό Τιγγελΐνος έξέπιπτεν αύτής- Έπρότεινεν ούτος είς 
τόν Λΰτοκράτορα καί πάλιν νά καύση τό "Αντιον, ή τά πλοϊα. ή μίαν 
πόλιν τήν όποιαν Οά έκτιζε μέ ξύλα. Καί ό Καϊσαρ έθυμώθη διότι ό 
Τιγγελΐνος δέν έκρινε τά ποιήματά του Αξια μεγαλειτέρας Ουσίας.

— Καϊσαρ. άπήντησεν ό Τιγγελΐνος. όταν Οά η άγουν οί Λύγουοτανοί 
επίτρεψε μου νά μείνω μίαν στιγμήν μόνος μετά σοϋ.

Ό Νέρων έπαιζε καί ήδεν. ΠσΟάνετο ότι ή μουσική έμάγευε τούς 
άκροατάς του καί έφαίνετο έμπνεόμενος έκ τούτου. Έπί τέλους ώχρία- 
σεν άπό αληθή συγκίνησιν. Διά πρώτην ιί.ναμη ιβόλως φοράν δέν ήΟέ- 
λησε ν’ άκούση τούς επαίνους τών Ακροατών. ΈκάΟησεν ολίγον μέ τάς 
χεϊρας στηριγμένος εϊς τήν κιθάραν καί έπειτα έσηκώθη. έκάλυψε τόν 
λαιμόν του μέ μετάξινοι· λεπτόν ύφασμα καί εϊπε. στρεφόμενος πρός τόν 
ΙΙετριόνιον καί τόν Βινίκιον :

Ελθετε μαζύ μου. Σί· Βινίκιε. δός μου τόν βραχίονα σου διότι μέ έγ- 
κατέλειψαν αί δυνάμεις μον.'Θ Πετρώνιος Οά μοΰ όμιλήση περί μουσικής. 

ΈξήλΟον εις τό άνδηρον τοΰ Ανακτόρου.
— ’Εδώ Αναπνέει κανείς καλλίτερα, είπεν ό Νερών. Ή ψυχή μου 

εϊνε ταραγμένη, μολονότι γνωρίζω ότι μέ αύτό. τό οποίον σάς έψαλα 
διά δοκιμήν εϊμπορώ νά έμηανισΟώ πρό τοΰ κοινού καί νά προκαλέσω 
θρίαμβον ι'ιποΐον κανείς Ρωμαίος δέν κατήγαγεν.

— Είμπορείς νά έμφανισθήξ εδώ, εϊς τήν Ρώμην, εϊς τήν Άχαΐαν 
ακόμη. Σέ έθαύμασα μέ όλην μου τήν ψυχήν, άπεκρίθη ό Πετρώνιος.

— Είσαι ειλικρινής, είπεν ο Νέρων. Καί έπειτα έξήγηοεν είς τους 
συνοδούς του πόσον μεγάλοι· έρωτα είχε διά τήν τέχνην, .τόσον τρυφ ερά 
ήτον η ψυχή του. όταν τήν έλίκνιζεν ή μουσική. Ό Τιγγελΐνος μοΰ 
άνέφερεν, ϋξηκολούθησεν. ίίτι είς τήν Γερουσίαν ψιθυρίζεται ότι ό 
Διόδωρος καί ό Τερπνός παίζουν καλλίτερα άπό έμέ κιθάραν. Σύ 
όμως. ΙΙετρώνιε, ό όποιος λέγεις πάντοτε τήν αλήθειαν, είπέ μου είλι- 
κρινώς: Παίζουν καλλίτερα, ή τόσον καλά όσον καί εγώ;

— Καθόλου. Παίζεις λεπτότερα και μέ μεγαλειτέραν δύναμιν. Είς σέ 
αναγνωρίζει κανείς τόν καλλιτέχνην, εις εκείνους τόν τεχνίτην. Όταν 
άκούη κανείς τήν μουσικήν των έκτιμφ τήν ϊδικήν σου.

— Δν εϊνε ουτω ας ζήσουν! Ποτέ δέν Οά φαντασθοΰν τήν ευεργε
σίαν, τήν όποιαν έκαμες τώρα είς αυτούς.

Έσίγησε καί έπλησίασεν έπειτα τά χείλη του εϊς τό ούς τοΰ Πετρω- 
νίου. ώστε, νά μή άκούση ό Βινίκιος.

— "Εκαμα Ουσίας όποιας δέν ήδύνατο νά. κάμη άνθρωπος. Έθυ- 
σίασα τήν μητέρα βου καί τήν αδελφήν μου.. . Μοΰ χρειάζεται μία 
θυσία μεγαλειτέρα Ακόμη. Γεννηθήτω ή Οέλησις τών θαυμάτων!

— ΙΙοϊον σχέδιον έχεις ;
— Θά ίδής. Θά Ιδης ταχύτεροι· παρ’ όσον νομίζεις. Έν τιϊι μεταξύ 

μάθε ότι υπάρχουν δύο Νέρωνες· Αύτός τόν ι'ιποΐον γνωρίζουν οι 
άνθρωποι. Καί ο άλλος, ό καλλιτέχνης, ό όποιος διψά τό ωραΐον, καί 
τόν ι'ιποΐον γνωρίζεις μόνος σύ.

— Σέ θαυμάζω καί έγόι καί <’> Βινίκιος. είπεν ό Πετριόνιος.
Καί αυτός μοΰ εϊνε προσ<(Λής, άπεκρίθη ό Νέρυιν, καίτοι λατρεύει 

τόν "Αρην καί όχι τάς Μούσας.
- Πρό παντός τήν Άφροδίτην.

Καί έξαφνα ιλπεφάσισε να τακτοποιήση τήν ΰπόθεσιν τοδ Ανεψιού του.
ΆγαπΓι, Καϊσαρ. Έπίτρεψέ του. Αΰθέντα νά έπιστρέψη είς τήν 

Ρώμην άέώως θά τακή εδώ υπό τούς οφθαλμούς μου. Γνωρίζεις τήν 
Λιγύαν εκείνην. \έν σοϋ ώμίλησα δΓ αύτήν διότι συνέθετες τόν ύμνον 
σου, πράγμα τό όποιον εϊνε σπουδαιότεροι· άπίι κάθε άλλο. '< ) Βινι- 
κιος τήν ήθελεν ερωμένην του. άλλ’ επειδή άνεδείχθη ενάρετος όσον ή 
Λουκρητία, ένικήθη Από τήν αρετήν της καί θέλει νά τήν νυμφευθή. 
Είναι βασιλικής καταγωγής. Ό Βινίκιος περιμένει τήν άδειαν τοΰ 
Αϋτοκράτορός του-

— Ό Αύτοκράτωρ δέν εκλέγει τάς συζύγους τών στρατιωτών του. 
Τί Ανάγκην έχει τής άδειας μου;

— Άπίι σέβα;, Λΰθέντα.
— "Ε λοιπόν! Τήν έχει τήν άδειαν. Ή Αΰγούστα ΙΙοππαία κατήγ

γειλε τήν Λιγύαν οτι έγινεν αιτία τοΰ θανάτου τοϋ τέκνου μας με τάς 
μαγείας της.

— Καί έγιίι παρετήρησα είς τόν Τιγγελϊνον ότι αί θειότητες δέν υπο- 
κεινται είς μαγείας.

— Ενθυμούμαι. . . Καί στρεφόμενος πρός τόν Βινίκιον. Τήν άγαπφς 
όσον λέγει ό Πετριόνιος;

— Τήν Αγαπώ, αΰθέντα.
Λοιπόν, σέ διατάσσω ν’ άναχωρήσης αέριον διά τήν Ρώμην, νά 

τήν νυμφευθής καί νά μή έπιστρέηιης εδώ είμή μέ τόν γαμήλιοι' 
δακτύλιον.

— Σέ ευχαριστώ, Λΰθέντα. Άπό τίι βάθος τής ψυχής μου καί τής 
καρδίας μου, σέ εύχαριστιΰ !

— Πόσον εϊνε γλυκύ νά κάμη κανείς ευτυχείς! είπεν ό Καϊσαρ. Θά 
ήθελα νά μή είχα Αλλην Ασχολίαν.

— Μίαν χάριν ιίκόμη. θείε, είπεν ό Πετρώνιος. Νά έκφράσης τήν 
θέλησίν σου πρό τής Αύγουστος. Ό Βινίκιος δέν θά έτόλμα νά νυμ- 
φευθή γυναίκα εναντίον τής οποίας ή Αΰγούστα Οά είχε παράπονα. Σί· 
όμως, Αΰθέντα. θά διάλυσης κάθε προκατάληψιν μέ μίαν σου λέξιν, 
δηλών δτι διέταξες σύ ουτω.

— Δέν δύναμαι ούδέν ν’ ιίρνηθώ είς σέ καί τόν Βινίκιον.
Έπειτα εϊσήλθον έκεϊ όπου έκάθητο ή Λύτοκράτειρα. Ό Νέρων διέ

ταξε νά φέρουν κάτι καί ό άκόλουθος έκόμισε χρυσήν θήκην. Ό Καϊ
σαρ εξέλεξε περιδέραιον άπό μεγάλους άχάτας.

— Ιδού κοσμήματα άξια αύτής τής εσπέρας, είπεν.
Ή ΓΙοππαία ήτο βέβαια ότι δι’ αύτήν προωρίζετο τό περιδέραιον.
— Βινίκιε, είπεν ό Καϊσαρ. Θά προσφέρης έκ μέρους μου αύτό τό 

περιδέραιον είς τήν λιγύαν Πριγκίπισσαν, τήν οποίαν σέ διατάσσω νά 
νυμφευθξις!

Τό βλέμμα τής ΓΙοππαίας ώργισμένον καί κατάπληκτοι· έστρέφετο 
άπό τοΰ Καίσαρος είς τόν Βινίκιον καί έσταμάτησεν είς τόν ΙΙετρώνιον, 
ό όποιος προσεποιεϊτο ότι παρετήρει μίαν άρπαν.

— Πώς νά σοϋ δείξω τήν ευγνωμοσύνην μου ; εϊπεν ό Βινίκιος είς 
τόν Αύτοκράτορα.

Καί ό Πετριόνιος σιγά:—’Ιδού ότι ό Καϊσαρ λαμβάνει τήν φόρμιγγα. 
Κράτησε τήν Αναπνοήν σου, ακούε καί χύνε δάκρυα.

['Έπρται ηυνίχρία]

Έν ·Λ0ί|ναις, Τυπογραίρεϊον 'Εστία Κ. Μάΐσνεο καί Ν. Καργαδούρη — «201.


