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Α Χ Ι Λ Λ Ε Υ Σ  Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Σ .

'Ο  περιπαθέστατος ποιητής, περί ου ό κ. Άλ. Ρ. 'Ρ α γκ α -' 
βής εν τη πρό μικρού έκδοθείση ιστορία της Νεοελληνικής 
φιλολογίας γράφει ότι „κρούει πάντοτε χορδάς άπαραμίλ- 
λως μελωδικάς, αίτινες έκπέμπουσιν έκ βάθους τής καρδίας 
γλυκείς αλλά συνήθως βαρυθυμίαν πνέοντας τόνους είς γλώσ
σαν πλήρη εικόνων“ έγεννήθη τώ 3838 έν Ναυπλίω. Οί 
φλογεροί του στίχοι έν περιοδικοίς καί ήμερολογίοις δημο
σιευόμενοι, έν Συλλόγο:ς απαγγελλόμενοι εΐχον καταστήση 
τό όνομα αυτού προσφιλέστατου 
πανταχού όπου υπήρχον"Ελλη
νες άναγινώσκοντες καί καρδίαΐ 
συγκινοόμεναι. Τω 1881 έξεδό- 
θησαν είς τρεις τόμους τά έργα 
αυτού ύπό τόν τίτλον, Ποιή
ματα, ή δ ’ έκδοσις αυτών έθεω- 
ρήθη τό σπουδαιότατου φιλολο
γικόν γεγονός τών τελευταίων 
έτών. Έ κ  πάντων τούν ζώντων 
ποιητών, μεγάλων ή μικρών, είς 
μόνον τόν Άχιλλέα Παράσχον 
άπονέμεται ό τίτλος ,,έθνικός 
ποιητής“. 'Η  Μούσά. του έξ-, 
ύμνησεν όπερόχως τάς έθνικάς 
μας δόξας, έκλαυσε διά τάς 
έθνικάς μας συμφοράς. Έ ν  στιγ- 
μαίς έπισήμοις ότε εΤνε ανάγκη 
νά έκδηλωθή πάνδημόν τ ι αί
σθημα τά  βλέμματα τού έθνους 
πρός τόν Παράσχον στρέφονται, 
καί διά · τού στόματος αυτού 
ώμίλησεν ή Ε λ λ ά ς  πρό τού άν- 
δρίάντος τού Βύρωνος έν Μεσο* 
λογγίω καί διά τού στόματος

Κ Λ Ε ΙΩ . Τ Ο Μ Ο Σ  Λ \

αυτού θά όμιλήση πρό τού μνημείου άου Όδυσσέως Άν- 
δρούτσου, είς τό Χάνι τής Γραβιάς, μετά τινας μήνας,

Συναισθανόμεθα ότι τά  ολίγα ταύτα δέν θά φανώσιν 
έπαρκή είς τους πολυπληθείς θαυμαστάς τού ποιητοΰ, ότι 
θά  έπεθ'όμουν λεπτομερείας τινάς, έπεισόδιά τινα χαρακτη
ριστικά τού βίου του. Ευτυχώς δυνάμεθα νά παράσχωμεν 
τήν άπόλαυσιν ταότην είς τούς ήμετέρους άναγνώστας. Έ κ- 
θάπτομεν ώραιοτάτην σκιαγραφίαν τού Άχ. Παράσχου δημο-

σιευθεΐσαν πρό επταετίας έν σα
τυρική έφημερίδι, είς ολίγα φύλλα 
έκδιδομένη, άγνωστον είς τους 
πλείστους καί τών έν Άθήναις 
έτι, γραφεΐσαν δέ υπό τού γλα
φυρού λογογράφου κ. Χάρ. Άννί- 
νρυ, έκ τού σύνεγγυς γνωρίσαν- 
τος τόν ποιητήν.

# *

,"Οσοι δέν τό γινώσκουσι 
θά  έκπλαγώσιν, είμαι βέβαιος, 
άκου'οντες πρώτην φοράν οτι ό 
λιγυς καί αίσθηματίας ποιητής, 
ό διαπρύσιος τού ρομαντισμού 
κήρυξ, ό ένθουσιώδης υμνωδός 
τής φουστανέλλχς καί τού κα
ρυοφυλλιού, ό πυρπολήσας πολ- 
λάς νεανικάς καρδίας μέ τό 
φλογερόν έρωτικόν ασμά του καί 
ήλεκτρίσας πολλάς άλλας διά 
τού σθένους τών αρειμάνιων έγερ- ■ 
τηρίων του είνε . . . Χίος:

‘Η λέξις αυτη σύρει έξόπί- 
σθ·εν αυτής συνήδ·ως ένα φχκελ- 
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98 ΚΛΕΙΩ.

λον μ,ετοχων της Έδνικής και [της Πιστωτικοί τραπέζης, 
δέσμην συναλλαγμάτων καί χρεωγράφων, Ιν μέγαρον μαρ- 
μαρόκτιστον, μίαν άμαξαν μ.έ δύο ίππους, ¡Λίαν κόρην με 
τετρακοσίας χιλιάδας προίκα· Ούδέυ έξ δλων τούτων κέ- 
κτηταί ό Παράσχος. Πλούσιος εις στίχους καί ομοιοκατα
ληξίας, εΐνε πτωχός, διά την δυστυχίαν των φίλων του, είς 
εκατομμύρια. Μετοχάς δεν έχει, εκτός εκείνων όσας μετά 
των λοιπών μερών του λόγου μεταχειρίζεται εις τούς στίχους 

• του, δέν εχει κόρας προς υπανδρείαν, έπί του παρόντος του
λάχιστον,· καί ενα μόνον έχει ίππον, τον Πήγασον, ή δια
τροφή του οποίου δεν τω στοιχίζει πολύ, πιστεύω.

'Αλλως τε δέν είνε καί καδ’ ολοκληρίαν Χίος, διότι ναί 
μέν οί γονείς του κατάγονται έκειδεν, ό Αχιλλεύς ομως γεν
νηθείς έν Ναυπλίω καί άνατραφείς έν Άδήναις εΐνε γνήσιος 
ΆδηναΤος καί λατρεύει τήν πρωτεύουσαν του μετά, δέρμης 
ίσης περίπου προς ¿κείνην,, μεδ’ ής λατρεύει τήν Μούσαν,

— Είνε ωραία, μοί ελεγέ ποτε, με τήν έκφραστικήν του 
γλώσσαν έπανελδών αρτΐως ¿κ τής 'Εσπερίας, είνε ωραία ή 
Φραγκιά, αλλά τόν ουρανόν τής ’Αττικής μας δεν τόν εχει! 

* *

*0 Άχϊλλευς Ισχεν Ικ γενετής ακέραιον κ«ί γνήσιον τό 
ποιητικόν τάλαντον. Τό σδένος του φρονήματος, τήν θ·ερ- 
μουργόν φύσιν, τήν άνυπότακτον, όρμήν τής ψυχής έδειξεν ό 
μέλλων άοιδός καδήμενος Ιτ ι επί των δρανίων του σχολείου 
καί μή άνήκων είς τους έπιμελεστέρους των μαθητών. 'Ημέ
ραν τινά τό μάδημα ήτο έπί του χωρίου αρχαίου συγγρα- 
φέως, Ιν ω Έ λλην  και Σκύυ-ης φίλονεικοΰσι περί φιλίας κάί 
Ικάτερος αναφέρει παραδείγματα, ίνα άποδείξη πόσον τό 
αίσδημα τούτο είνε σεβαστόν παρά τω ίδίω εδνει. Οί μ.α- 
δηταί έρωτώμενοι υπό του διδασκάλου έδικαίουν χάριν με
ρολήπτου έδνισμοϋ τον “Ελληνα· άλλ’ ό μ.ικρός Αχϊλλευς 
Ιρωτηδείς έδικαίωσεν εύθ'αρσώς τόν βάβαρον. Οί μαδηταί 
¿κάγχασαν είρωνικώς· άλλ’ ήπύρησαν πολύ, ότε μετά τινας 
ημέρας C διδάσκαλος έπήνεσε παρρησία τήν άτημέλητον καί 
κακογραμμένην έκδεσιν έπί του δέματος τούτου του αμε
λούς 'συντρόφου των καί προέτρεψεν αυτόν μετά κολακευτι
κών φράσεων νά ή του λοιπού επιμελέστερος.

Αγνοώ πότε έγραψε τά  πρώτα αύτού ποιητικά δοκίμια 
ό Αχιλλεύς, ούδ’ αποδίδω εγώ εις τά  πρώτα ψελλίσματα 
δσον δήποτε μεγάλου συγγραφέως έκτακτον σπουδαιότητα. 
Τά μικρά παιδία είνε μηχαναί ατελείς· τό άληδές καλλι
τεχνικόν πνεύμα τό ζωοποιούν τήν μηχανήν έπέρχεται βρα- 
δύτερον. 'Ο  Μόξαρτ, μικρός έτι παΐς, έπαιζε δαυμασίως είς 
τό κλειδοκύμβαλον, άλλ’ αν δεν έγραφε κατόπιν τον Λ>ν 
Ζονΰν, τίς θ·ά ένεδυμείτο τούτο; Ή  νομίζετε ότι ό Ούγκώ 
δ ά  έσώζετο Ικ  τής άσημότητος μόνον δ ιότι δεκαπενταέτης 
ών ήρατο τό βραβείον τής Ακαδημείας τής Τουλούσης;

Έ ν  τούτοις νομίζω δτι τά  πρώτα έργα τού Άχιλλέως 
ανώνυμα όντα έλαβον μεγίστην διάδοσιν, καί τούτο διότι 
ήσαν εύχαί τής πρώτης τού έτους γραφείσαι ύπ’ αυτού χά
ριν πτωχού τίνος διανομέως, δστις είχε μέγιστον συμφέρον, 
ώς εννοείτε, νά παραδώση είς πάσαν δόραν τους στίχους 
τού μέλλοντος ποιητού τού Άλφρέδου.

* **
Έ πήλδε μετέπειτα έποχή οργασμού καί σάλου. Τ ά  με

γάλα πολιτικά γεγονότα, τά  διαδραματιζόμενα έν Ευρώπη, 
περί τά  τέλη τής Ικτης τού παρόντος αίώνος δεκαετηρίδος- 
ήλέκτριζον τάς ψυχάς- Υπήρχε τότε νεολαία σφριγώσα ¿κ 
ροίμης καί φιλοπατρίας ¿ν Αδήναις, πολλά μέλη τής οποίας

σήμερον αδίκως καλύπτει τού μνήματος ό χούζ, ή  πής άση
μότητος ή βαρεία σινδόνη. Καί ή νεολαία αυτη φιλοτάρα- 
χος, έξαλλος, ένδουσιώσα έδημιούργησεν αυτή πρώτη τήν 
κατά των καδεστώτων άντίδρασιν, συνεδαύλισε τό πύρ, έρ· 
ρίφδη ακράτητος είς τήν πάλην, καί δ ι’ άγώνος έχοντος 
φάσεις ότέ μέν παιδαριώδεις ότε δέ ήρώϊκάς, συνήργησεν 
αΰτη πάντων πρώτιστη είς τό σπουδαϊον γεγονός τής ανα
τροπής τής πρώτης δυναστείας. Τήν πολιτικήν δέ ταύτην 
οίονεί χειραφέτησιν παρηκολούδει εκ τού σύνεγγυς ή κοινοι- 
νική καί φιλολογική ¿ξέγερσις. Αί πέδαί τής σκαιάς άκοι- 
νωνησίας διερρηγνύοντο καί ό ρομαντισμός, φδίνων ήδη εν 
τή  Δύσει, είσήλαυνεν ένταΰδα φέρων μεδ’ εαυτού τά  άνει- 
μένα ήδη, τους αορίστους πόδους, τάς άκατασχέτους όρμάς, 
τήν δυσέλπιδα απαισιοδοξίαν, τήν παδολογικήν ¿κείνην κατά- 
στασιν έπί τέλους, ήτις είνε τό χαρακτηριστικόν τού αίώνος 
ημών γνώρισμα.

'Ο  διφυής οδτος οργανισμός ένεσαρκώδη είς τόν ήβά- 
σκοντα ποιητήν, οστις έν τω μέσω μιας συνωμοσίας καί μιας 
διαδηλωσεως έσχε τόν καιρόν νά γράψη στίχους έμπλεους 
αρμονίας καί πάδους άγνοίστου μέχρι τότε. 'Η  νεοελληνική 
ποίησις εύρίσκετο είς πρόσκαιρον ύφέσεως σημεΐον. 'Η  χρυσή 
τού Ζαλοκώστα λύρα είχε δραυσδή έκ τής οδύνης. Οί 
Σούτσοι έφδινον έξόριστοι ή πενητεύοντες. Καί ήχει μεν 
είσέτι ή μολπή τού 'Ραγκαβή, τού Όρφανίδου, τού Ταντα- 
λίδου, τού Βαλαωρίτου, Τού Καρασούτσα, τού Γεωργίου Πα
ράσχου- άλλ’ οί διάδοχοί των δέν έφαίνοντο έτι είς τόν 
ορίζοντα. 'Τπό τήν έποπτείαν του τελευταίου των άνωδι 
βηδέντων ποιητών, γλυκυτάτου καί πατριωτικωτάτου ποιη- 
τού, δσον φίλου καί αδελφού φιλοστόργσυ, ό Αχϊλλευς ¿τά
νυσε τας πτέρυγας, καί απο των ταπεινών ευχών των δια
νομέων, προέβη είς τήν διερμήνευσιν των άρρητων αίσδημά- 
των τής καρδίας

Οί στίχοι του, πλήρεις Βυνάμεο>ς καί έκχυλίζοντες έξ 
αίσδήματος άνυποκρίτου, ένεποίησαν πολλήν αισδησιν παρά 
τω κοινφ, δπερ άπεστήδεζε καί τονίζον έψαλλε τους περι- 
παδέΐς στεναγμούς του ποιητού. Ή  ωραιότερα περίοδος τού 
ποιητικού βίου τού Άχιλλέως, είνε κατά τήν έμήν ταπεινήν 
γνώμην, αδτη διαρκέσασα έπί τινα έτη. Έ ν αύτή έγράφη- 
σαν πολλά ώρα~α έργα καί έξ αυτής έλκουν τήν γένεσιν 
πολλά άλλα γραφέντα μεταγενεστέρως. Βάς έπί τήν τέως 
άπάτητον οδόν τού ακράτου ρομαντισμού, έγκολπωδείς τό 
Ιδιόρρυδμον σύστημά του, έσυρε κατόπιν αυτού πολλούς, 
ταχδείς αυτός πρωτοστάτης καί διηρμήνευσε τούς μυχίους 
παλμούς ολοκλήρου γενεάς- Έγένετο ίσως τεχνικώτερος κα
τόπιν, ή Μούσά του κατέστη άνδρ'ικωτέρα καί εύηχοτέρα, 
καί απέκτησε τήν σοβαρότητα καί τό ύψος αιρόμενη υπερδεν 
των φαντασμάτων τής νεότητας καί επισκοπούσα κύκλον εύ- 
ρύτερον καί μάλλον ποικίλον. Αλλ’ έγώ είς τάς στροφάς 
έκείνας, άς έξέπεμπεν ή λύρα τού Αχιλλέως, κατά τήν άκ- 
μαίαν αυτού έποχήν, τάς τολμηράς, τάς άλλοκότους, τάς 
μή λογικάς ένίοτε καί έν τούτοις σαγηνευούσας, αίτινες 
τώρα μεν είσί στεναγμοί ήδυπαδείας καί τώρα βρυχηδμοί 
μανίας, είς τά  παράβολα έκεινα άλματα, είς τήν άκόρεστον 
καί φρενητιώδη δίψαν τού αγνώστου, έγώ όχι μόνον τού 
ποιητού τό  άτομον ανευρίσκω έλόκληρον αλλά και μίαν όλην 
έποχήν.

Έ ν ω δέ 0 Αχιλλεύς θ·ύων άκαταπαύστως ταΐς Μού- 
σαι'ς'έγένετο τό προσφιλές αυτών τεκνίον, δεν παρημέλει 
σύναμα καί τήν Πολιτικήν. Έσχεν ένεργόν μέρος ε ίς .τά  
πλειστα των έπαναστατικών κινημάτων, άτινα έπήνεγκον

ΚΛΕΙΩ.,

τήν 10. ’Οκτωβρίου, καταδικασδείς καί φυλακισδείς μετά 
των άλλων. Αλλ’ ότε έτη τινά μετά ταύτα ό άγαδός ¿κεί
νος Μονάρχης έδνησκεν άφιλος μακράν τής πεφιλημένης αύτω 
γής, ό ποιητής αντίπαλος εύγενής καί μακρόδυμος έγραφε 
τό  προς τον Ό&ωνα Ελεγειον, όπερ έν ω εΐνε μία τών 
ωραιότερων αυτού ποιητικών σελίδων, εΐνε ταύτοχρόνως καί 
μία τών ώραιοτέρων πράξεων τής ζωής του.

9 **
*Ητο νέος, ζωηρός, αίσδηματίας, καί συμπαθής τήν δψιν 

αί τού καιρού έκείνου εικόνες του τό μαρτυρούσι. Καί σή
μερον έτι ότε ό χρόνος ήρχισε νά έπιδέτη τήν πρώτην του 
αργύρου βαφήν έπί τής κόμης του καί ν’ αύλακοϊ μέ τήν 
πρώτην πρόωρον ρυτίδα τό μέτωπον, διατηρεί τούς τόπους 
τής έκφραστικής μορφής του, τό ανδρικόν τής οποίας έπέ- 
τεινε τό κατά παράδοξον Ιδιοτροπίαν τής φύσεως φυόμενον 
έπί τής άτριχου μορφής του υπογένειον υπό τόν παχύν αυ
τού μ.ύστακα. Περιεβάλλετο δέ προς τούτοις με τήν αϊγλην 
ήν έπιχέει έπί τής μορφής αείποτε ό γνήσιος ποιητικός στέ
φανος. Καί τόν στέφανον τούτου, είρήσδω έν παρόδω, ό 
Άχϊλλευς δ'εν έλάμβανεν εκ της χειρός των Ελλανοδικών, 
οΐτινες έφάνησαν βραδύτερον τόσον Ιλευδέριοι διανέμοντες 
τήδε κάκεισε τούς κλάδους τών δαφνώνων τού Παρνασσού 
καί τά  χαρτονομίσματα τού κ Βουτσινα. 'Ο  αυστηρός είσ- 
η γη τής τού άγώνος, φερόμενος ώς ό παροιμιώδης κεραμεύς 
προς κεραμέα, έπήνεσε μέν γλυκυπίκρως τόν "Αγνωστον, τό 
μόνον ποίημα όπερ ύπέβαλεν είς τόν αγώνα ό ’Αχιλλεύς, 
ήρνήδη ομως αύτω τό βραβεΐον.

Αλλά τήν δάφνην ήν ήρνεϊτο αυτώ ο άλάνδαστος Σύλ
λαβος τού Πανεπιστημίου, άπένειμεν αύτω έν άνευφημία ή 
αδέκαστος κοινή γνώμη. Τοιαύτην λοιπόν έχων φύσιν καί 
τοιαύτα προτερήματα, άφέδη ό σφριγών νεανίας είς τήν 
άκράτητον ορμήν τής καρδίας του, καί έκ πολλών χοιρίων 
τών διαφόρων αύτοΰ ποιητικών έργων καί ίδια τών επικών, 
ίπισδεν των φανταστών ηρώων του οποίου νομίζω ότι δια
βλέπω τα ύπογένειον τού Αχιλλέως, με πείδουσιν ότι ή νεό- 
της του υπήρξε τρικυμιώδης, καί τό κεφάλαιον τών αίσδη- 
ματικών περιπλοκών του έμπλεων περιπετειών.

Εις έρως φλογερός, ηφαιστειώδης, μυθαστορικός, ύπήρξεν 
ή κορωνίς, τό έπισφράγισμα τής πυρετώδους ταύτης περιόδου.

Δεν δέλω ν’ ασεβήσω άνασύρων α’πό τού χρόνου τό 
κοιμ.ητήριον τάς λεπτομερείας τού έρωτος τούτου, γνωστάς 
είς τό κλειστόν μέρος τής προηγούμενης γενεάς τών Άδη- 
νών, άφ’ ου μάλιστα τό έρωτικόν αύτό είδυλλιον έσχε το- 
σον δραματικόν τέλος. Ή  Ελληνική φιλολογία ομως οφεί
λει χάριτας προς τήν Μαρίαν, ώς μετωνόμασε τήν λατρευο- 
μένην γυναίκα ό ποιητής, ήτις καί διά  τού έρωτός της καί 
διά τής άκιστίας της έγένετο παραίτιος νά γραφώσι τόσαι 
ώραάαι στροφαί, τόσα περιπα&ή άσματα. "Ο,τι άληδώς εΐνε 
παράδοξον, εΐνε τό έξης, άν άληδεύη· ό έρως ουτος έπέ-' 
πρώτο νά λάβη βλας καί πλήρεις του μυδιστορήματος τάς 
φάσεις. Έ τ η  τινά βραδύτερον ό ποιητής, έπαρχος τότε έν 
Θήρα, ,είμαρτο νά δεχδη καί νά φροντίση ώς αρχή περί τού 
περιορισμού είς μοναστήριον παράφρονός τίνος γυναικός.

Καί ή γυνή αυτη ήτο ή Μ αρία  1
« *

*

Αλλαχού, ποιητής δεδοκιμασμένος, συγκινών τά  πλήδη, 
τοποδετούμενος υπό τής κοινής γνώμης είς έξέχουσαν έν τη 
φιλολογία δέσιν, δά  είχεν έπαόλεις, μέγαρα, καί όταν δά

έβαρύνετο νά γράφη στροφας δά  μετέβαινε προς αναψυχήν 
είς Θήραν. Αυτό έσκέφδη βεβαίως ή τότε κυβέρνησις καί 
μή δυναμένη νά δωρήσηται αύτώ τάς απολαύσεις ταύτας 
πρκγματικάς, τω έδώρησε κάτι τι όμοιάζον πρός αύτάς, 
άποστέλλουσα αυτόν έπαρχον καί είς Θήραν καί είς Μέγαρα. 
Μίαν τών ήμερων όμως άπαυδήσας ό ποιητής νά όμιλη πρός 
τους δημάρχους καί τους ηγουμένους, κάί νά κρύπτη-τόν 
Βύρωνα υπό τους φακέλλους τής αλληλογραφίας διά νά μή 
φωραδή υπό τού κλητήρος, έπεμψεν είς κόρακας τήν υπηρε
σίαν καί έπανήλδεν εις Άδήνας.

Διωρίσδη κατόπιν έφορος τής Βιβλιοθήκης, τής Βουλής 
καί είς τήν δέσιν ταύτην διετέλεσεν έπί ικανόν χρόνον έως 
ότου ή κομματική μνησικακία άνευρε καί κατεδίωξεν αυτόν.*)

* %%
Είς τήν συνομιλίαν του ο ’Αχιλλεύς μεταχειρίζεται τήν 

έμφασιν τής ποιήσεως. Άπαγγέλλων μετά στόμφου καί μετ’ 
έπισημότητος, διατηρεί καί έν τη σονήδει ομιλία πολλάκις 
τόν αυτόν τόνον, καί μεταχειρίζεται φράσεις ότέ μεν τολ
μηράς, ότε δέ άλλοκότους, άλλοτε δυσκαταλήπτους καί 
άλλοτε ωραίας. Οί άκούοντες νομίζουν τό υφος τούτο ¿πι- 
τετηδευμένον απ’ εναντίας είς αυτόν εΐνε φυσικόν. Ποιητής 
κατά πάντα, καί εις πάσας τάς δοξασίας αύτού άγακα συμ- 
καδώς τό παρελδόν καί έμμένει — με τόν νούν τουλάχι
στον — είς τήν ευσεβή καί σώφρονα απλότητα τών πρώ
των χρόνων, άσπονδος πολέμιος δεικνύμενος πρός τήν υλι
στικήν τάσιν πρός ήν άκατασχέτως φέρεται ήτε φιλοσοφία 
καί ή τέχνη τών νεωτέρων καιρών. Έ κ  τών ποιητών λα
τρεύει τόν Βύρωνα καί τόν “Ομηρον, άγαπα δέ τοός ήρωας 
τού τελευταίου, πλήν τού Όδυσσέως, -ως αν ήσαν παιδικοί 
αύτού φίλοι. Έ κ  τών τραγικών δαυμάζει τόν Σαίκσπηρ.

Αλλ’ υπέρ παν άλλο κυρίως λατρεύει καί δαυμάζει το 
μεγαλείου τής Πατρίδος, άναπλάσας διά τού νού τό ένδο
ξον καί φωτοβόλον παρελδόν αυτής καί άνατρέχων είς αύτό, 
οσάκις ή ποιητική καρδία του άλγουσα αίσθ'άνεται τήν ανάγ
κην τής παραμυδίας. Τρέφει δερμήν λατρείαν πρός τούς 
μεγάλους του άγώνος άνδρας/ μετά καταπληκτικής ακρί
βειας γινώσκων τα  καδέκαστα τού βίου οίουδήποτε «ύτών.

ί: *
*

Σήμερον ό ’Αχιλλεύς φιλόστοργος σύζυγος καί ■ πατήρ 
άποταξάμενος τόίς άνεφίκτοις όνείροις τής νεότητος, διάγει 
ήρεμου καί εύδαίμονα οικογενειακόν βίον. Σήμερον ομιλεΤ 
περί Πατρίδος μετά βαρυδυμίας καί απαισιοδοξίας, άλλα 
τούτο εΐνε παροδικόν είνε ή όβρις ήν άπευδόνει ένίοτε ό 
έραστής πρός τήν έρωμένην. ’Εντός αύτού διατηρεί άκοί- 
μητον τήν λατρείαν, πρός τήν μεγάλην, πρός τήν ένδοξον 
Ε λλάδα , καί κλείων τούς όφδαλμούς μεταφέρεται είς άλλας 
ευκλεείς, παρελδούσας ή μελλούσας ¿ποχάς, καί γράφει . . ,

Διότι γράφει, γράφει έτι μά άκμαίαν χείρα· καί εύχό- 
με9·α νά γράφη έπί πολύ είσέτι όπως πλουτίση καί μέ άλλα 
ωραία έργα τήν ήμετέραν φιλολογίαν.

“Οστις δέλει νά τόν Ιδη δυνάται νά τόν άπαντήση 
μετά μεσημβρίαν, άν ή ήμέρα εΐνε εύδία, έξωδι τού καφε
νείου τού Γιαννοποΰλου χίνοντα ΐρατεινόν, ώς άποκαλεΐ τόν. 
καφέν, καί ροφώντα ανηλεώς τό σιγάρον του, τήν δέ νύκτα 
είς τό αύτό καφενείου μέχρις. ώρας προκεχωρημένης.“

») Σημ. Κλ. Βραδύτερον διωρίσδη πρόξενος, έν Ταϊγανίω.
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Εξαντλημένη -κατέιΐεσε παρά τον λίδον φρέατός τίνος 
προβεβηκυΐα γονή,· πενιχρά φέρουσα ίμάτια. Έφαίνετο κα
τάκοπος- Ρυτίδες βαδείαν ηύλάκουν τδ περίλυπον χρόσωπόν 
της· τδ βλέμμα της ήτο βαδύ καί αυστηρόν, διά δέ της 
συννοίας .ή-ης εύκρινώς Βιεγράφετο έπί της στυγνής οψεως 
τής αγνώστου, Βιέκρινέ τις την βίαν δλίψεως καί οργής, 
άτελώς χαλινουμένης, καί ή ορμή τής οποίας περιοΒικως 
Ιξεχέετο Βια του απειλητικού βλέμματος, δίκην κρατήρος, 
άφ’ ου ανακουφίζονται τά  μυκώμενα έγκατα κοχλαζόντων 
ηφαιστείων. Τήν έξελάμβανέ τις έπαίτιδα, καί έν τούτοις 
Ικφρασιν δείας μεγαλειότητος ένέφαινεν ή άπειρηκυΐα έκείνη 
μορφή, αΐσδημα Βέ δέους αγνώστου καί μυστηριώδους συν- 
είχεν άνεξηγήτως τους παρερχομένους τήν κώμην τής Έλευ- 
σΐνος, καί ατενίζοντας τήν μελαγχολικήν γραίαν, ής σιω
πηλότατα ήσαν τά  χείλη, πρός τήν γήν κεκλιμένοι οί 
όφδαλμοί, καί πένδιμος απολύτως ή εκφρασις.

.  »

Αμφορείς φέρουσαι Ιπί τής κεφαλής προσήλδον μετά 
μικρόν νά υδρευδώσιν από του φρέατος αί δυγατέρες του 
Κελεοϋ; Ένητένισαν τήν ¿γελαστόν γραίαν, ωκτειραν αυ- 

,τήν καί τήν φαινομένην δυστυχίαν της, καί συμπαδήσασαι 
είς τό σιωπηλόν έκεΐνο άλγος, το τοσουτον πειστικόν καί 
τοσοΰτον ευγλωττον έν τη σιωπή αυτου, προσήλδον παρά 
τη ξένη προσφέρουσάι φιλοξενίαν είς τά  δώματα του πατρός 
των Κολεού, βασιλέως τής Έλευσίνος. Έ δέχδη , σιωπηλώς 
κατανεύσασα, ή περίλυπος-γραία, καί έγερδείσα ήκολούδησε 
μελαγχολική τάς θυγατέρας του Κελεοϋ. Ό  κόσμος ουδα- 
μώς έφαίνετο άπασχολών τήν μυστηριώδη οδοιπόρον. Ήκο- 
λούδει, μηχανικώς τάς -νεαράς οδηγούς της, βεβυδισμένη 
πάντοτε είς .λογισμούς, καί σπανιώτατα άποσπώσα άπδ του 
εδάφους τους ο’φδαλμούς αυτής, όπως δεωρήση άδιαφόρως 
τους· αγρούς δι’ ών διήρχοντο. „’Αδελφή“ εΤπε χαμηλοφώ- 
νως ή νεωτέρα κόρη του Κελεοϋ πρός τήν πρεσβυτέραν αδελ
φήν της άποστραφεΐσα. „’Εάν δεν ήτο ουτω πενιχρώς ένδεδυ- 
μένη ή ξένη, καί Β'εν έφαίνετο κύπτουσα υπό τδ βάρος Βυσ- 
τυχήματος: φοβερού, δάένόμιζον ότι δέν είναι δνητή. ΊΒέ, 
αδελφή-, πώς βαδίζει. 'Οσάκις τδ  βλέμμα σου συμπέση νά 
συναντήσή. τδ ίΒικον τη ς, δέν νομίζεις ότι άκτίς μυστηρι
ώδης σελαγίζει Ιντδς του οφδαλμοϋ, καί πϋρ άνεξήγητον,

.. [άή-αποσβεσδ-εν υπό των Βακρύων; άτινά πολλά δα έρρευσαν 
άπό: τών. οφδαλμών της, λάμπει είσέτι Βι' αίγλης δείας 
έντδς τής . κόρης τών -οφδαλμών;“ ■ Όρμητικώς ανύψωσε 
τήν κεφαλήν ή. άγνωστός'εύδύς ώς ήκουσε τήν λέξιν κόρη. 
Τό λιχόσαμκον στή'δ'ός-τής-ώγκώδη., καί στεναγμός-βαδύς, 
άνελδών-κπό. του -βάδούς τής καρδίας της,, έξήλδε' Βιά' τών 
ωχρών -χειλέων τού άφωνου- στόματός της;/Εκλινεν έν τοΰ- 
τοις καί πάλιν προς τήν γήν, καί σιωπηλώς νήκολούδει τάς 

,Β.ύο παρδένόυς βεβυδισμένή πάντοτε είς ατελεύτητους καί 
αλγεινούς·'λο·)ισμούς. ·,;Άδελφή μου“ άπήντησεν ή πρεσβυ

τέρα- κόρη' τοϋ Κελεοϋ, ,,δέν ήδελον νά σοί έκφράσω πρώτη 
τας σκέψεις.μου,- όπως, μή.πτοήσω τήν άπειρον καί τρυφέράν 
νεότητά·' σόυ. ,’Αλλ’ άφοϋ καί έπί σε επεφοίτησεν 6 αυτός 
λογισμός, σοί λέγω ότι άληδώς ή γράϊα μοί φαίνεται πα-” 
ράΒοξος, καί, μά.τόν Δία, ίσως είναι δεά τις κατελδοδσα 
είς τήν γήν όπως Βοκιμάση τήν φιλοξενίαν τών άνδρώπων.“ —

,,ΙΙάσχουσι λοιπον καί οί δεοί, υπόκεινται είς το γήρας, καί 
είς τάς πικρίας τής ζωής;“ δίέκοψε γοργώς τήν πρεσβυ
τέραν της αδελφήν ή. νεωτέρα κόρη τοϋ Κελεου. ,,ΊΒέ την, 
αδελφή, πώς φαίνεται άλγοϋσα, πως κινεί τον οίκτον, καί 
έμπνέει δλίψιν ή δυστυχής! Αδύνατον νά ήναι δεά. Τ ί δά 
διέφερον τότε οί Άδάνατοι άπδ τούς δνητούς ήμάς, έάν 
έγήρασκον καί εκείνοι, καί έάν ή οδύνη ήτο επίσης ό κλή
ρος τής άδανάτου αυτών ζωής; Αφού, έπακούοντες οί δεοί, 
παρέχουσιν είς τούς άνδρώπους άνακούφισιν τών πόνων, βε
βαίως δέν είναι δυνατόν νά στερώνται τής Βυνάμεως νά 
χρησιμοποιώσιν υπέρ εαυτών το σωτήριον καί γλυκύ φάρ- 
μακον, όπερ, οίκτείροντες τάς δυστυχίας μας, παρέχουσιν 
ένίοτε είς ήμάς. Καί όμως, αδελφή, ανησυχία τις μέ κατ
έχει. Δέν ένδυμοϋμαι ποτέ να ήσδάνδην τήν έντύπωσιν ήτις 
μέ κατέλαβεν εύδύς ώς είδον τό πρώτον καδημένην παρά 
τό φρέαρ τήν στρυφνήν ταύτην γραίαν. Πρέπει νά είπωμεν 
τούς φόβους μας είς τδν πατέρα μας! Είναι σοφός, καί, 
καδώς βεβαιοϋσιν οί ίερείς, άγαπάται μεγάλως υπδ τών δεών. 
Θά μας έξηγήση έκεΐνος τό μυστήριον.“

*

Έφδασαν είς τήν δύραν τοϋ οίκου τοϋ Κελεοϋ. 'Η  
γραία παρέμεινεν έξω, αί δέ δυγατέρες τοϋ άνακτος τής 
Έλευσίνος, διαβασαι τδν ουδόν, άπέδηκαν τους πλήρεις 
υδατος αμφορείς, καί σπεύσασαι, άνεζήτησαν τόν πατέρα 
αυ’τών Κελεδν καί τήν μητέρα Μετάνειραν. Μελαγχολική 
όπως πάντοτε, ΐστατο έξω ή ξένη. Προσεκτικώς ήρεύνα 
τάς Βιερχομένας έκεΐδεν γυναίκας, άναπηδώσα βιαίως οσάκις 
διέκρινε νέαν κόρην, Ιρευνώσα μετά προσοχής τό πρόσωπον 
τών νεαρών παρδένων ιδίως, δσαι διήρχοντο τήν ώραν έκείνην 
έξωδεν τοϋ οίκου τοϋ Κελεοϋ. Είς πάσαν ματαίαν έρευναν 
¿στέναζε πικρώς ή γραία, καί Ιπανερχομένη έκάδητο περί- 
λύπως έπί πρέμνου τινός έρριμένου παρά τήν είσοδον τοϋ 
οίκου τοϋ Κελεου. Έ ν τούτοις ό άναξ τής Έλευσίνος, ύπ< 
τής συζύγου καί τών δυγατέρων άκολουδοόμενος, Ιπιφαΐνεται 
είς τόν ουδόν. Αί δυγατέρες του δεικνΰουσιν αύτώ τήν 
γραίαν στηρίζουσαν είς τάς χεΐρας αυτής- τήν άφηρημένην 
κεφαλήν, καί είς σκέψεις λυπηράς βεβυδισμένην. „Ξένη“, 
φωνεΐ ό Κελεός, „καλώς ήλδες!“ ,,Ό  οΐκός μας είναι οίκός 
σου. Είσελδε έντός, όπως, λουομένη άναπαύσης μικρόν τό 
τ ^  σώμά σου, καί παρά τήν τράπεζαν τοϋ Κελεοϋ κατασι- 
γάσης τήν πείναν σου. Είς τόν βωμόν τοϋ ξενίου Διός.πα- 
χύν δά δύσωμεν βουν, έορτάζοντες τήν άφιξίν σου. Εύπρόσ- 
δεκτος δά  άνέλδή είς τόν 'Ολυμπον ή κνίσσα τών έντοσδίων 
τοϋ δύματος. Τά νώτα τοϋ πίονος βοϋ δά  διανείμωμεν 
όμοϋ, -καί είς δαίτα ευτυχή δά  καδήσωμεν είτα. Οί Άδά- 
νατοι έπιτάσσουσι νά.συμπαδώμεν καί νά περιποιώμεδα τούς 
ξένους. Ταχεία έντός τοϋ οίκου , τοϋ Κελεοϋ είσελδε, ξένη', 
φίλη καί προστατευομένη τοϋ Διός. Είδε είς τοϋ οίκου μου 
τδν ουδόν νά άφήσης τήν.δλίψιν, ήν καιρίαν. καί βαδυτάτην 
βλέπω είς τδ πρόσωπόν σου.“

*

Φιλοστόργως έδεξιώδη τήν γραίαν ό άναξ τής Έλευσίνος 
καί ή όίκογένειά του. Πράγμα παράδοξον! Είςμειδίαμάάστρα- 
πιαΐον διηνοίχδη τό τεδλιμμένον χείλος τής ξένης. Έξε- 
πλάγη.καί αυτή, καί οίονεί μετανοήσασα Ιπανέπεσε βαδύ-

Η  Α Ρ Π Α Γ Η  ~Τ Η Σ  Π Ε Ρ Σ Ε Φ Ο Ν Η Σ .
Είκών ύπ· Ρ»ιιΙ βεδοδείί.
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τερον εις την στυγνήν καί άκαψ.πτον μελαγχολίαν της. Τίς 
ή*ο: πόδεν ήρχετο; -τί ¿ζήτει; ν,άί του άπήρχετο ούδεΌ 
έγνώριζε, αλλά καί ουδείς ήροίτησε! Τον πενιχρόν πέπλον 
άνκσύρουσα ετρεχεν άπό πρωίας ή περίλυπος γραία είς τούς 
άγρρώς έξετάζουσα μετά προσοχής τά  χωρία καί τούς δια- 
βάτ * καί τήν εσπέραν περιαλγεστέρα έπανήρχετο εις τά 
δοίρ Ι .α  του Κελεού, καί συνεχώς, άρνουμ.ένη νά γευδή τι 
δ ι δί,ης τής ήμέρας, νήστις άπεσύρετο, πάντοτε σκυδρωπή, 
όπως αναζητήση, ματαίως ίσως, τήν αμφίβολον λήδην τού 
ύπνου. Άλγούσα έξήρχετο τήν πρωίαν, άπελπις έπανήρχετο 
τήν εσπέραν! Ημέραν τινά ¿κανήλδεν άργότερον. Έφαίνετο 
σφόδρα έξωργισμένη. Τά ωχρά χείλη τής ετρεμον σπασμω- 
δικώς· ό λιχανός τής δεξιάς της, τεταμένος, έκινεϊτο άπει- 
λ.ητικώς, καί πλήρης οργής καί πάδους ¿κυλινδούντο των 
έμμάτων της οί βολβοί. 'Ο  Κελεός έφοβήδη, καί αί θυγα
τέρες του περίτρομοι έσπευσαν ν’ άποκρυβώσιν εις τά  δώ
ματα τής μητρός των Μετανείρας. ’Ανεξήγητος δυσφορία 
έπεκάδησεν έπί τάς ψυχάς των υπηκόων του ανακτος Κελεού. 
Ή  Έλευσίς πάσα έπασχε, καί τά  δένδρα αυτά άκατανοή- 
τως καί παραδύξως ήρξαντο αίφνης φυλλορροούντα. ίίερι- 
δεεΐς άπεσυρδησαν είς ύπνον ό άρχων καί οί υπήκοοι. /Α ν
ησυχία αόριστος έπίεζε τού λαού τήν ψυχήν ήσδάνοντο 
πάντες, ότι έκτακτόν τ ι  συνέβ-η ή ¿κυοφορείτο, άλλ’ ούδείς 
ήδυνατο νά μαντεύση ή νά έξηγήση τί. Τήν Ιπαύριον ένω- 
ρίτερον τού συνήθους έξήλδεν ή γραία από τού οίκου τού 
Κελεού. ’Εφαίνετο άϋπνος, ήτο οργίλη, καί ή στυγνή φυ- 

‘ σιογκμμία της εΤχεν άποβή στυγνότερα. Ό τ ε ,  μικρόν μετά 
τήν έξοδον τής γραίας, έξήλδον άπό τώ ν  καλυβών των οί 
κάτοικοι τής Ελευσίνος, έμεινον κατάπληκτοι ίδύντες νέ
κραν -’προ αύτών τήν φύσιν, ξηρά τά  δένδρα τού δάσους, 
ξηρούς τους δάμνους, καί νεκρωδείσαν Ιντελώς τήν χΟΊς 
έτι πλουσίαν βλάστησιν τής γης. Τ ά  πτηνά δεν ¿κελάδοϋν, 
άλλα μέ συνεσταλμένας τάς πτέρυγας έπεκάδηνεο πενΟ-ίμως 
επί τών ξηραδέντων κλάδων έν σιωπή βλέποντα τον άνα- 
τέλλοντα Φοίβον! νΕμφοβοι οί κάτοικοι προσήλδον είς τον 
Κελεόν, ζητούντες του μυστηρίου τήν ¿ξήγησιν. Τό πυρ 
τών βωμών άνήφδη, άδρόας έδυσαν δυσίας οί κάτοικοι, 
ευχόμενοι είς τούς ’Αθανάτους νά έπιβλέψωσι ουμπαδως έπί 
τήν γην, καί τούς άνδριύπους. Τήν έσπέραν ¿κείνην ή γραία 
δεν ήλδεν είς τού Κελεού. Άνέτειλεν ή πρωΐα, έπήλδεν ή 
έσπέρα, ¿πεφάνη καί ή άλλη Αυγή, άλλ’ ή  γραία ούδαμού 
τής Ελευσίνος έδεάδη. Ό  Κελεός καί ή οίκογένειά του 
ήτο ανήσυχος. Συνεδύαζον τό άπροσδόκητον φαινόμενου τής 
φύσεως, πρός τήν άνεξήγητον άφάνειαν τής γραίας, καί 
φόβος μυστηριώδης κατελάμβαυε τάς ψυχάς των. „Βεβαίως 
δεώ τις δά  κρύπτεται ύποπ τό σχήμα τής γυναικός ταύτης“ 
ελεγεν ό Κελεός και ό λαός του. Καί"πυκνοτέρα τότε άν- 
ήρχετο.πρός τον ουρανόν ή κνίσσκ τών'θυσιών, δαψιλώς 
έπιπτον τά  σφάγια υπό τήν μάχαιραν τού δύτου, καί ζωη
ρότερου ελαμπεν είς τόν βωμόν τό πύρ τής δυσίας. Ό ι  
ίεροφάνται,' ίλαστήριον άντλούντες υδωμ από τής καδαρω- 
τέρας πηγής,^ρραινσκ τήν πόλιν καί τούς αγρούς, ευχόμενοι 
είς ΐόν.Δ ^τ'νά  ελεήση τούς έντρομους βροτούς.

1 *
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Έ ν  τούτοις ή  αφορία τής γης έπετείνετο- Ο ί αγροί 
εΤχον άποβάλει τήν χλοεράν στολήν των, καί τά  δένδρα τά 
πράσινα φύλλα των. Αί βάλανοι εΐχον έξαφανισδή, ό χόρτο^  
τών λειμώνων Ιξηράνδη εντελώς, καί πείνα φρικτή ήρ|ατο 
μαστίζουσα τους ανθρώπους καί τά  ποίμνια. Οί βωμοί τών

'ν εμενον άνευ δυσίας. Οί παχείς αμνοί καί οί· βόες 
ησαν λιπόσαρκοι, καί άφοϋ είχον αναζητήσει ματαίως 

όπως χορτάσωσι τήν Λείνάν των, επιπτον 
χαμαί δνήσκυντες ¿ξ ασιτίας. Ή  σάρξ αυ’τών, ώς θνησι
μαίων, ούτε είς δυσίαν τών δέων, ούτε είς τροφήν των αν
θρώπων ήδυνατο νά χρησιμεύση. Προφανώς οί δεοί είχον 
όργισδή κατά τών ανθρώπων, καί ώς μέσον καταστροφής 
τού άνδ'ρωκίνου γένους Ιξέλεξαν τήν αφορίαν τής γης. ’Από 
τού ύψους τού φαεινού Όλυμπου είδεν ό Ζευς καί ωκτειρε 
τάς δυστυχίας το~ν (Αητών. Τών δυσιών ή κνίσσα δεν έτερπε 
πλέον τήν όσφρησίντου καί Ισβεσμένοι έντελως άπέμειναντών 
άλλων δ-εων καί λεαινών οί ¿πίγειοι βωμοί. Δυσφορούντες 
προσήλδον τότε παρά τον δρόνον τού νεφεληγερέτου πατρός 
οί Άλάνατοι, παραπονούμενόι διά τήν έγκατάλειψιν καί τήν 
ραδυμ,ίαν τών δνητών. Ή  Δήμητρα μόνη δεν είχε προσ- 
έλδει, μόνη αύτή από μακρού' ήδη χρόνου δεν είχε φανή 
είς τού Όλυμπου τάς άκρωρείαίς, ούδ'ε μετάσχει τών τελε
τών γαί τών δείπνοίν άτινα / λ  Αδ'άνατοι έτέλρυν είς τά 
χρυσά δώματά των. φΕννόήσεν ό Ζευς τήν αιτίαν τής άφο-, 
ρέας, καί καλέσας τόν Έρμήν διέταξεν αύτόν νά κατέλλη 
είς τήν γην, νά άναζητήση πανταχού τήν Δήμητραν, καί 
νά καρακαλέση αυτήν νά άποδώση τήν γονιμότητα είς τήν 
γήν, άποδίδουσα τήν κνίσσαν τών λυσιων είς τούς δ·εούς, 
/.af τή.ν τροφήν είς τούς άνδ·ρώπους. Τών πεδίλων τάς 
πτέρυγάς κινήσας ό Αργειφόντης, έσχισε ταχύς τόν όρί- 
.ζοντάΐ Έφ&ασεν είς τήν ’Ελευσίνα, άνεζήτησε τήν Δήμη
τραν αλλά μή ευρών αύτήν έπήδησεν είς τήν Πελοπόννη
σον, καί από τού Ίσλμού δι ενός άλματος έφδασεν είς τήν 
πατρίδα του .Κυλλήνην, Ιπί τής ,υψηλοτέρας κορυφής τής 
οποίας-έστη έπισκοπών τά  πέριξ. 'Η  πονηρά φυσιογνωμία 
του έφαιδρύνλη. 'Γψώλη μετέωρος, καί μετ’ ολίγον έφλα- 
σεν είς τό Λυκαιον όρος, από τής κορυφής τού οποίου έστη 
πάλιν έπισκοπών. Τψώλή καί παλιν, καί καταχτάς είς τό 
Έλάϊον ορος ευρε τόν Πάνα συρίζοντα τόν αυλόν. Ήρώ- 
τησε τόν τραγόποδα λεόν/εάν εϊδέ που τήν Δήμητραν, ή 
έάν δύναται να δώση εϊδησίν τινα περί τής λελς. 'Ο  Πάν 
έδειξεν είς τόν Έρμήν μέλάν τ ι άντρον είς κρημνώδη δχΟην 
τής Νέδας χαίνον, απρόσιτον δλως καί φοβερόν τήν ίύέαν. 
,Έ κεΐ εύρίσκεται ή Δήμητρα“ είπεν ό ΙΙάν είς τόν Έρμήν. 
„’Εκεί άπελδ-ε“, καί έπανέλαβε τόν αυλόν. Σαρκαστικώς 
μ.ειδιάσας, καί ύπόδρα Οεωρήσας τόν τραγόποδα Πάνα 
ύψώδ·η εκ νέου ό Έ ρμης, καί ¿'Ρφίρίός έφδ·ασεν είς τού με- 
λανού σπηλαίου τήν είσοδον.

* '

Αφοβος έχώρησεν έντός. Με μέλανα πέπλον κεκαλυμ- 
μένην, καί καλημένην έπί βράχου ύγρου είς το  ζοφερόν 
έκείνο άντρον ευρεν ό Έρμης τήν Δήμητραν. Ή  οργή καί 
ή απελπισία έφαίνοντο είς τό πρόσωπόν της. Ήσύχως έπλη- 
σίασεν ύ Ερμής, καί προσφωνήσας τήν τελλψ.μένην λεάν, άνε- 
κοίνωσεν είς αυτήν τήν ¿ντ'ολήν τού Διός. „Ή  αφορία τής 
γής είναι Ιργον σου“ είπεν ό υίός τής Μαίας. ,,Ούδείς, 
έκτος σού, δύναταί τ ι έπί τής γής .καί τούν προϊόντων της. 
Άποδος τήν ευφορίαν είς τούς άγρΟός, έπαναφέρουσα τήν 
είρήνην , είς τόν διαταραχ&έντα "Ολυμπον, καί προλαμ- 
βάνουσα τόν έπικείμενον πρόωρον λάνατον τών βροτών. 
Είναι τούτο τό λέλημα τού Διός.*' Όργίλως άνεπήδησεν 

,ή ^ ή μ η τρ α . „Φύγε έν τάχει, μιαρέ, άνέκραξε. Moi είσε 
μισητός, όπως καί οί άλλοι του Όλυμπου Αδύνατοι. Έ γώ 
κατεδίκασα είς αφορίαν τήν γήν, καί είδε νά ήδυνάμην νά
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καταδικάσω είς μαρασμόν καί εξορίαν έξευτελιστικήν τόν 
άστοργον πατέρα σου, καί τούς λοιπούς τού Όλυμπου 
έγωϊστάς. ’Αναίσθητοι είς τό άλγος καρδίας μητρικής είδον 
άδιαφόρως τήν ΓΙότνιαν Δήμητραν, τήν ζωοφόρον 9-εάν, 
έγκαταλείψασαν τόν "Ολυμπον, πλανωμένην είς τήν γήν καί 
ζητούσαν πανταχού τήν δυγατέρα της. Ήδύνατό τις - νά 
άρπάση τήν ΙΙερσεφόνην μου, άνευ τής άδειας το>ν 0·εών; 
Αυτοί είναι οί αυτουργοί καί οί συνεργοί ένταυτώ. ΓΙαρείδον 
έμέ, δεάν ά&άνατον, ο.πως καί έκέϊνοι, άλλα πλειίτερον 
έκείνων εύεργέτιδα, περιπλανωμένην καί πεν&ούσαν πανταχού 
τό άρπαγέν τέκνον μου, καί άντί νά συμπα&ήσωσιν είς τήν 
δυστυχίαν μου, καί νά συντρέξωσιν ούχί τήν άλάνατον δεάν 
άλλα τήν άπ&ρφανιζομένην μητέρα, έχαιρον ίσως οί κακοί, 
έντρμφωντες είς τήν κνίσσαν τών δυσιών, άς οί 0-νητοί εδυον 
είς αυτούς. Α ς άπολαύσωσιν ήδη δυσίας! Ούδέν ή γη δά 
άναδοίση εφεξής, αφού τήν κατηράσδην. Σβεστοί δά μεί- 
νωσι τών δεών οΐ βωμοί. Τό γένος τών «νδρώπων δά  έξ- 
αφανισδή, καί οί ακόλαστοι τού Όλυμπου ούδέν δά δύνανται 
πλέον νά δηρεύσωσιν είς τήν γήν ταύτην, ήν, καίτοι ’Ολύμ
πιοι, δεν άπαξιοΰσιν έντούτοις......................... Είς κόρακας
απελδε αύτοστιγμ.εί, καί τήν άπάντησίν μου ταυ'την είπε είς 
τόν Δία. 'Η  ώργισμένη καί κόρης ορφανή Δήμητρα τήν 
απειλήν ταύτην ρίπτει κατά του προσώπου των άδανάτων.“

«

Έφοβήδη ό Έρμης καί με μαλακούς λόγους έσχέφδη 
ό πονηρός νά πραυνή τήν Δήμητραν. „Γνωρίζεις κατά βά- 
δος“ είπε, „τόν σεβαστόν μου πατέρα, διότι χολλάς πρός 
τούτο έχεις άφορμάς . . . . . “ προσέδηκε μετά τίνος είρω- 
νίας. „Γνωρίζεις πόσον είναι έκδικητικός, καί ποίας άδυ- 
σωπήτουςποινάς έπιβάλλει είς τούς παραβάτας τών διαταγών 
του. ”Ωμοσον είς τά  ΰδατα τής Στυγ&ς νά μή προδώσης 
τόν Έρμήν. Θά σοί είπω έγώ πού είναι ή ΙΙερσεφόνη διότι, 
ώς γνο>ρίζεις ίσως, λαμβάνω ενεργόν μ.έρος είς δλας τάς
υπόπτους υποδέσεις..........................Μέ έννοεΐς! . . .“ Βιαίως
άνεπήδησεν ή Δήμητρα. "Ωρμησε -ρός τόν Έρμήν, καί 
έπιληφδεΐσα τού ίματίου αυτού, διότι συνέπεσε τήν ημέραν 
εκείνην νά φέρη ίμάτιον, ίσως διότι έμελλε νά έμφανισδή 
ένοίπιον δεάς, „που εΐναι λέγε, πού είναι ή Περσεφόνη“ είπεν 
,άγωνιώσα ή Δήμητρα. „Τά πάντα είμ.αι έτοιμη να λησμο
νήσω, τά  πάντα νά συγχωρήσω, δεκαπλασίαν νά αποδώσω 
τήν γονιμότητα είς τήν γήν, άρκεϊ μόνον να ίδω τό τέκνον 
μου, τήν Περσεφόνην μ.ου. Τήν άδανασίαν αύτήν προδυμως 
δυσιάζω είς τό  φίλτρον τό μητρικόν. Αντί δεάς ορφανής, 
προκρίνω νά καταστι» δνητή μήτηρ, άλλ’ έχουσα τό τέκνον 
μου.“ — „Θά μοί σχίστς τό ίμάτιον“ άπήντησεν ό Έρμης 
,,μή με σείης ούτω ίσχυρώς. Δεν έχω άλλο, καί μ’ δλον 
οτι μέ λέγουσι δεόν τού Κέρδους σέ βεβαιώ ότι έλάχιστα
απολαμβάνω καίτοι Ιργάζομαι π ο λ ύ .................. ’Ελπίζω ότι
δ ά  μοί δώσης καί άμοιβήν τινα διά τήν έκμυστήρευσίν μου“' 
προσέδηκεν ό Ερμής. „Καίτοι ’Ολύμπιος, αίΟ'έριος δηλο
νότι, ποιητής, υπέρτερος ύλης, ούχ ήττον άγαπώ ο’λίγον τ-ήν 
ύλην, προτιμών, όσον άφορα τούτο, τόν τίτλον τού γήινου 
. . . .  Αλλ’ ήδη, ότε ώμοσας είς τήν Στύγα νά μή με 
προδώσης είς τούς δεοός, καί νά μοί δοίσης δώρόν τ ι άξιον 
τής χαράς ήν δά  σοί προξενήσω, σοί λέγω Ιν όλίγσις, ότι 
τήν κόρην σου Περσεφόνην ματαίως άναζητεϊς είς τήν γήν, 
καδόσον τήν άπήγαγεν ο Πλουτων είς τά  βασίλειά του, 
συνεννοηδείς προς τούτο μ.ετά τού Διός όστις καί συνέπρα- 
ξεν είς τήν αρπαγήν.“ Βιαίως άνεπήδησεν ή Δήμητρα,- αλλ

ό Έρμης προλαβοιν αύτήν ,,μή με διακόπτης“ τή είπε, 
,,είδ’ άλλως φεύγω' καί είναι μέν άληδές ότι &ά χάσω τό 
δώρου, άλλά καί σύ δεν δά  μάδης τάς λκπτοιμερείας τής 
αρπαγής ούτε τ ί πρέπει νά πράξης διά  νά εόρης τήν κόρην 
σου. "Ηδη ότε ήσύχασας συνεχίζω τήν διήγησίν μου. Λοι
πόν, έπαναλαμβάνω, ότι εκ συνεννοήσεως οί δύο αδελφοί καί 
άνακτες του Όλυμπου καί τούν Ήλυσίων άπήγαγον τήν 
κόρην σου. Ό  Πλουτων τήν κατέχει ήδη, καί αύτού κατ
έστη ή νόμιμος-σύζυγος. Άρ.έριμνος έδρεπεν άνΟ-η είς τούς 
λειμώνας ή οίραία Περσεφόνη. Σεισμός κλονίζει αίφνης τά  
πέριξ, φλόγες άναπηδώσιν από τού έδάφους, σχίζεται βαδέιος 
ή γή, καί ίδού αίφνης προκύπτει τέ9·ριππον άρμα νύκτιον, 
υπο ίππων μελανών ελκόμενον. Φωνάς βάλλουσαι, τρέπονται 
είς φυγήν ή ΙΙερσεφόνη καί «ί άκόλουδοι συμπαίκτριαι. 
Αλλά τί δύναται τό βήμα τών παρδένων πρδ τού τάχους 
τού άρματος; Διπλοί ηνίοχοι, μάστιγας καί δίκρανα κρα- 
δαίνοντες έλαύνουσι τούς ίππους. Άκάδεκτον κυλιέται, έν 
μέσοι κονισαλέου νέφους, και καπνού μυκτήρων καί κυρο’ς, 
το τρέχον άρμα. 'Ο  άναξ Πλούτων έπί του ύψους κάδηται, 

.καί ενώ τούς ίππους οί ηνίοχοι μαστίζουσι, τούς ηνιόχους 
νά μαστιγοίση άπειλεΤ ό άκαμπτος δέος, βραδύτητα ύ ς  το  
άρμα τό ιπτάμενον καταγιγνιύσκων μετ’ οργής. Τάς κόρας 
ούτο) έντός μικρού κατέφδασεν ό Πλούτων. Εξέλεξε τήν 
προσφιλή μνηστήν, καί κατ’ αυτής έρρίφδη. Από τού μέσου 
τήν άνήρπασεν, ως αετός ορμών κατά άβροπτζχου κυκνου. 
Τήν Περσεφόνην φέροιν Ιν χερσί τό άρμα του ανέρχεται ό 
Ιίλούτων. Βρυχάται απειλών τούς οδηγούς, καί είς γλυκέΐαν 
ήμερον' φωνήν νά μεταβάλη προσπαδεί τόν.βρυχηδμόν, τήν 
κόρην νά καδησυχάση καί νά ένδαρρύνη προσπαδ&ύν. Κλαίει 
¿ν τούτοις ή ταλαίπωρος! Διά τών βραχιόνων της τό πρόσ- 
οιπον καλύπτει, καί έκανειλημένως τής μητρός τό όνορ.α 
αναφωνεί, καί πάλιν τήν μητέρα ή Περσεφόνη κράζει. Ταχύ 
έν τούτοις τό άρμ.α έκυλίετο. Δεν ετρεχεν άλλ’ ίπτατο υπό 
τό κάλπασμα τών άτιδάσσων ίππων. Ίσχυρώς. τήν λείαν 
του συνέσφιγγεν ό Πλούτων, καί όπερδεν ό κλάζων άετός, 
τόν Πλοότωνα έπί τό εργον ενεδάρρυνε, τήν έμ.φάνισιν καί 
σύμπραξιν άγγέλλων τού Διός. ’Εγγύς τού χάσματος χατ- 
έφδασε τό άρμα. Βαρεία έπί τόΐν ίππων τών πλευρών ή 
μάστιξ κατηνέχδη· αγρίως είς τόν δρόμον τόν ταχύν τούς 
ίππους προέτρεψαν μαστίζοντες οί οδηγοί, έπί τών νώτων 
των κελήτων άνεπήδήσαν, έμάστισαν καί πάλιν, καί έντός 
τού χάσματος καί ίπποι, καί ίππείς μετά τού άρματος, καί 
6 Ιίλούτων μετά  τής Περσεφόνης κατεχόδησκν. Μ ητέρα  
τό ύστατον ή κόρη άνεβόησεν, καί έκ νέου ή διχασδεΐσα γή 
συνεκολλήδη αυδις, καί ούδαμού τού χάσματος τα  ίχνη νά 
διακρίνη τις  ήδυνατο . . . .“

*

Γόοι έσχισαν τήν ατμόσφαιραν τού μέλανος άντρου. 
Τής αξιοπρέπειας αυτής έπελάδετο ή αδάνατος Δήμητρα, 
καί κραυγάς άπέλπιδος άγανακτήσεως βάλλουσα πλήσσει 
τό στήδός της διά τών χειρών. ,,’Απαγωγείς άδλιοι“ άνέ
κραξε, ,,δεοί διούκται τής δικαιοσύνης, τής άδωότητος δια- 
φδορείς, προδόται επίβουλοι, αναίσχυντοι, εκβιασταί, ακο
λασίας υποδείγματα, είς τό φίλτρον τής μητρός καί είς τόν 
πόνον της, είς τής φιλοστοργίας τόν στεναγμόν καί τήν 
έπίκλησιν άκαρδοι! Αί Μοΐραι ούδίν έπεκλήρωσαν.. ¿μοί, 
ίκανόν νά σάς βλάψη. Ξηφαίνουσα ορ/ιΐς τό έδαφος τής 
γής, τό κάρπιμον «ύτής καταστρέφουσα σας έκδικούμαι 
έμ.μέσως άφού δεν δά  ύπάρχωσι πλέον δνητοί έτοιμοι νά
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θύσωσιν είς τούς βωμούς σας. Άμετακλήτως άπεφάσισα ν’ 
άπονεκρώσω. εντελώς της γης. την ίκμάδα, Άπελθων εις 
τόν Όλυμπον άνάγγειλον τοίς Άθανάτοις. τήν.έμήν άπό- 
φασίν. . ’Από του βάθους του σπηλαίου αυτής, ή εγκατα- 
λελέΐμένη και άλγοΰσα Δήμητρα, απειλεί τούς Αθανάτους 
του ’Ολυμπου, και ως μόνον ορον συνδιαλλαγής τίδ-ησι τήν 
άπόδΟσιν της Περσεφόνής καί του άθλιου άπαγωγέως τήν
τιμωρίαν. Είδ’ ά λ λ ω ς.................. εΐπον ήδη. Άπελθε Ερμή,
κγγέλλων δτί είμαι άκαμπτος. Ο δρκος μου σε ασφαλίζει 
άπο πάσης ακριτομυθίας. Ούδέν θά  μάθη ό Ζευς, έάν δε 
εύγνώμων είναι ή Δήμητρα 0·ά καταμάθης ευθύς ώς έπανίδω 
τήν φιλτάτην τού τέκνου μου κεφαλήν.“ — „Τήν γνώμην 
μου προέλαβες“ άπήντησεν ό φαιδρυνΟε'ις Έρμης „Εις τήν 
άπόφασίν σου έμμεινον,’ καί 8·ά νικήσης ασφαλώς. Πλήν, 
μή με προδώσης πρόσεξον; καί ένζυμου τό δώρον.“ Καί 
τόν αίδ-έρα έσχισε, τραπείς επί τόν Όλυμπον.

*
Είς συμβουλιον τούς Αθανάτους έκάλεσεν ό Ζευς. ’Ο 

Ό λυμπος .ακτινοβολεί, καί ήδεία αμβροσίας ευωδία σκορπί
ζεται πέριξ. Ή  Ή βη πληροί τά  κύπελλα καί ετοιμάζεται 
νά ίεριέλ&η τάς τάξεις των 8·εών. Των Ά8·ανάτων τήν 
εΰδυμίαν ,έσκίασεν αίφνης βαδ·ύ τού Κρονίδου συνοφρυωμα. 
Τήν δρεξιν άπώλεσαν οί θεοί, ό νΟλυμπος Ισαλεόδ·η, καί 
περιδεείς- έπληξαν οί ’Αθάνατοι, άνησύχως διερευνώντες τής 
οργής του Διός τήν αιτίαν . . . Ά λλ’ ήδ-ρίασεν ή όψις τού 
Ά9·ανάτου πατρός των θεών, καί περιδεείς πάντοτε, άλλ’ 
ήσυχώτεροί ήδη, των γονάτων αυτού άψάμενοι, ¿τόλμησαν 
οί λοιποί ’Αθάνατοι νά ερωτήσωσί εύλαβώς τόν Δία περί 
τής αιτίας,τής οργής του. Καί ή "Ηρα αυτή λησμονήσασα 
προς στιγμήν τάς εύλογους άφορμάς τής ζηλοτυπίας της, 
μειλιχίως ήρωτησε τόν Δία, καί έπειράθη νά καταστήσή 
αίθριώτερον τό σΰνοφρυ αυτού βλέμμα. „Οί βωμοί ημών 
άγευστοι πάσης θ'υσίας θά  απομείνωσι, καί ή κνίσσα δεν θά 
τέρψη πλέον τήν όσφρησιν ήμών“ εΐπεν ό Ζευς. ,,Τό αν
θρώπινον γένος θά άφανισθή, τό χάος θά έπανέλθη καί, 
έάν έμφυσή.σω είς τόν πηλόν νέαν ανθρώπων ζωήν, δ·’ άναγ- 
κασδ'ώ-ίσως νά παλαίσω καί νά ταρταρώσω τούς νέους 
υ'περφιάλδυς Τιτάνας καί τούς θρασείς κλέπτας Προμηθείς 
των τιμκοτέρων τού Όλυμπου αγαθών. Ή  Δήμητρα βαρέως 
φέρουσα. τής 6·υγατρός της Περσεφόνης τήν αρπαγήν, ¡1η- 
νίουσα μοί μηνύει, 2τι.8·ά άποξήράνη άμετακλήτως τήν γήν, 
καθιστώσα άγονον'τό έδαφος .της, ¿άν ή άρπαγεϊσα κόρη 
της δεν. ευρεθή .καί σώα δεν άποδοθή είς αυτήν. Προ μι
κρού τήν είδον καταλιμπάνουσαν τό άντρον της-, καί ένάέ- 
ριον φδ-άν.ουσαν, υπό τήν μορφήν γραίας πιναράς, είς τήν 
χώραν τής Έλευσίνος, ¿γγύς τού οϊκου τού Κελεού. Άπέλ- 
θετε εκεί πάντες καί πάσαι. Δυσωπήσατε τήν παρωργισμέ- 
νην θεάν, καί συ Έρμή σπεόσας άγγειλόν μοι τό άποτέ- 
λεσμα,.καί της Δήμητρας τήν άπόφασιν. ·

*
’Εντός, νεφέλης' εναέριον κατέφ&ασεν είς τήν ’Ελευσίνα 

τό Όλύμπιον- Πάνδ-εον. Μορφήν κοινών, βροτών- λ'αβόντες 
οί θεοί καί αί θεαί, καί τόν. Έρμήν τάξαντες πρόσκοπον έν- 
τεταλμένον νά'.άπομακρύνη πάντα διαβάτην, προσεπέλασαν 
¿ν σώματι τήν Δήμητραν οί θεοί τού Όλυμπου. Ή  Άδηνα 
Ιλάλησε πρώτη. ,,Ή οργή σου δεν. είναι άδικος“ εΐπεν ή 
Άθηνά' ,,ήδικήθης καί τού αδικήματος· έπανόρθωσις σοί 
οφείλεται. Θά. συνηγορήσω παρά'τώ  Πατρί μου πρός τούΐά, 
άλλ’ έάν τής μητρικής καρδίας σου οί πόθοι συγκρουσδ-ώσι

τυχόν πρό'ς τής Ειμαρμένης τάς άμετακλήτους βουλάς, καί 
των τετελεσμένων τήν άδυσώπητον δΰναμιν, δέχδ-ητι .συμ
βιβασμόν τινα οίονδήποτε, καν έτι πλήρης ίκανοποίησις ήθελε 
κρι&ή αδύνατος υπεμ σού.“ Όμοθόμως έπεκρότήσαν είς.τούς 
συνετούς λόγους τής Άδηνάς οί λοιποί &-εοί καί αί'&εαί. 
Ήπιωτέρα άπέβη τής Δήμητρος ή μορφή, καί είς ταχύ έκ- 
φραστικόν βλέμμα τής Αθήνας, ΰπόπτερος επέταξε πρός 
τόν Όλυμπον ό Έ ρμης, παρακαλών τόν Δία νά. εύδοκήση 
νά κατέλδ·η έπί τήν γήν. Ήξίωσε νά συγκατάνευση 6 μέγας 
Ζευς, καί ευωδία αμβροσίας σκορπισθείσα είς τήν ατμόσφαι
ραν ανήγγειλε τού υπάτου τών θεών τήν άφιξιν. Ή  Δή
μητρα έκάμφ8·η. Έστερξε νά άποδώση τήν γονιμότητα είς 
τήν γήν, δεχθεϊσα τόν συμβιβασμόν νά παραμένη τό ήμισυ 
τού ένιαυτού ¿γγύς αύτής. ή κόρη της Περσεφόνη, καί τό 
έτερον ήμισυ ¿γγύς τού συζύγου της Πλοότωνος. Έβρόν- 
τησεν ό Ζεύς· οξύ κλάζων κατέπτα ό άετός, δργυιαίας τα- 
νόων' πτέρυγας, δράγματα κεραυνών εξηκόντισεν είς τού 
όρίζοντος τά  σημεία ό Ζην, καί τήν γην πλήξας διά τού 
ποδός ήνέωξεν αυτήν άχρι τών ¿σωτάτων Ιγκάτων. Εϊπε! 
Καί παραχρήμα έπεφάνη άνερχόμενος άπο τού βάθους,· άρ
ματος έπιβαίνων μελανού,·ό· Πλουτων, τήν σύζυγόν του Περ- 
σεφόνην έχων παρ’ εαυτω. Κόρη καί μήτηρ προσείδον άλλή- 
λας,.καί είς ασπασμόν καί είς περίπτυξιν περιπαθή ήφανίσθη 
άμφοτέρων τό μόχιον άλγος. .Ή  φύσις ¿βλάστησεν ¿κ νέου. 
'Γπό άνθέων έκαλΰφδ-ησαν παραχρήμα οί λειμώνες, καί τά  
δάση ένεδυθησαν τήν χλοερ'άν καί άπαράμιλλον τών φύλλων 
στολήν. Ή το  έαρ τότε. Τά φυτικά σπέρματα εΐχον βλα- 
στήσει, καί ή Περσεφόνη λιπούσα τόν σκοτεινόν κόλπον τής 
γης άνήλδ-εν είς τό φώς τής ήμέρας. Θά κατέλθη πάλιν 
άμα το φδ-ινόπωρον επιστή, όπως έπί μήνας κατακλεισθή 
είς τής γης τούς γονίμους κόλπους, όπόθεν θά  άνέλθη ¿κ 
νέου άμα τού έαρος έπιπνέοντος. Μήτηρ καί Κόρη, Πλού
τον καί Ζεύς, οί θεοί πάντες καί αί θεαί έδέχθησαν καί 
επεκρότησαν τόν έπιτευχδ·έντα συμβιβασμόν. Ταχύ ύψωθέν- 
τες άνήλθον πρός τόν Όλυμπον οί θεοί, καί ό Πλούτων, 
τήν Ιϊερσεφόνην άφήσας είς τήν γήν, κατηλθεν αυθις είς τά 
χ&όνια βασίλειά του. Ή  φύσις ¿χλόασε πασα. Οί άνθρω
ποι προσέπεσον ευγνωμονούντες, προσήνεγκον είς τούς θεούς 
άφθ-όνους θυσίας, καί είς τήν αρμονικήν αύτής τροχιάν έπα- 
νήλθεν ή διαταραχ&εϊσα φυτική οικονομία. Αντί μιας δυο 
γυναίκες ένεφανίσθησαν προ τής 8·όρας του Κελεού. · Αί θυ
γατέρες του άνεγνώρισαν τήν Δήμητραν, ό λαός άνεγνώρισε 
την γραίαν, καί άθρόος έσπεύσε περιέργως έρωτών τά  κατ’ 
αυτήν. ' Άλλ’ αίφνης άλλοιοΰται ή μορφή τής 8·εάς. Ή  πε
νιχρά γραία μεταβάλλεται είς ρωμαλέαν εύμορφόν γυναίκα. 
Καρπός υπόχρυσος, άγνωστος έντελώς, στέφει τήν κεφαλήν 
της.· Καλείται στάχυς. ·Ό  Κελεός καί ό λαός του μένου- 
σιν ¿νεόί, άλλ’ ή Δήμητρα, ένδ-αρρύνει αυτούς διά τού τρό
που της, ευχαριστεί τόν Κελεόν διά .τήν φιλοξενίαν του, καί 
•άποσπώσα άπο τής κεφαλής αύτής τούς σιτοφόρους στάχεις 
διανέμει τούς κόκκους των είς τόν λαόν. Μυεί τά  πλήδη εις 
τό ευεργέτημα τής γεωργίας, καί παρέχει τόν πρώτον είς τό 
άνθρώπινον γένος σίτον. Καί καλοϋσα τόν Τριπτόλεμον έν- 
τέλλεται αύτω νά έπιβή τού άρματός της, καί νά διδάξη, 
έξ ονόματος' αύτής, τήν σποράν τού σίτου πανταχού. Τήν 
προσφιλή Κόρήν δ'λίβουσα εΐτα είς τό στήθος της ή Μή—ηρ 
— Γή,.ή Δημ'ήτηρ, αφανίζεται βραδέως άπο τάς όψεις τού 
έκπλήκτου καί εύγνώμονος πλήθους.

( Έ |  Ά&ηνΰν.)
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Η ΑΚΡΟΠΟΛΙ Σ  ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
(itb  ϊίϊΓ Ε Ή ΙΟ Ϊ ΖΩΜΑΡΙΛΟΪ.

(συνέχεια.)

Εν έτει 1749 έποιήσατο ο λόρδος Gbarleinont μετά 
τον ζωγράφου Richard Dalton αποδημίαν εις ’Ανατολήν, το 

. δε 1751 έξέδωκεν 6 Dalton εικόνα τής τότε καταστάσεως 
τού Παρθενώνος, έν ή βλέπει τις τήν δεινήν βλάβην ήν ύπέ- 
στη το δυτικόν αέτωμα τοΰ ναού. Ή δ η  το 1748 ό ζωγρά
φος James S tuart έδημοσίευσεν έν 'Ρώμη αγγελίαν περί εκ- 
δόσεως των μνημείων των Αθηνών, μετά δε τοΰ ζωγράφου 
και αρχιτέκτονες Nicholas Revett άπήλθ'εν τό 1750 έκ 'Ρώ 
μης είς ’Αθήνας, ένθα παρά τω προξένορ της ’Αγγλίας Λογο
θέτη ξενιζόμενος διέτριψε δυο όλα έτη. Μετώ παρέλευσιν 
επτά έτών (1780) έδημοσιευθη ό πρώτος τόμος των Anti
quities of Athens, περιέχων δείγματα έκαστου αρχιτεκτονι
κού ρυθμου, ούδέν όμως και έκ τών μνημείων τής Άκρο- 
πόλεως. Ναυαγησάσης τής έπιχειρήσεως τούτης, έποιήσατο 
ή πλούσια εταιρία των Dilettanti, είς ήν «νήκον ó Stuart^ 
o Revett και ο ευφυής νέος ζωγράφος William Pars νέαν 
εΐζ 'Ελλάδα αποδημίαν. Έ νχέκ μήνας διέμεινεν ή εταιρία 

' «ΰτη"έν'Ά'θήναΐς' (1765—1766) ένθα ô'Pârâ ήσχόλήθη περί 
τό έργον μετά φιλολογικής ακρίβειας, αί δέ απεικονίσεις 
αυτού υπερβάλλουσαι πολύ τάς τού Stuart Απολείπονται 

_κατά τι μόνον τών τοΰ Corbould. Είκοσι έτη ύστερον (1785) 
ήλθε πάλιν είς ’Αθήνας !ν μέλος τών Dilettanti, ό S ir Richard 
W orsley χάριν αρχαιολογικών σπουδών. Έ τ ι  δέ προς τού- 
τοις καί ο πρέσβυς τής Γαλλίας παρά τή υψηλή Πύλη κόμης 
Choiseul Gouflrier συλλέγει διά τοΰ ζωγράφου Fauve! όσα 
ήδύνατο διαγράμματα τού Παρθενώνος. Τό έτος 1790 δύο 
έτη μετά τόν θάνατον τοΰ S tuart έξεδυθη ό δεύτερος τό
μος τών αθηναϊκών αρχαιοτήτων αυτού περιέχων μετά καί 
άλλων τής Άκροπόλεως οικοδομών τα  Προπύλαια, τόν Παρ
θενώνα καί τό Έρέχθειον. Το καλούμενον Museum Wors- 
leyanum έξεδόθη τό 1794. Τέλος δε αναφαίνονται 1797 
καί τ ά  διαγράμματα τοΰ Carrey.

Τό ετο; 1799 πρεσβευτής τής ’Αγγλίας έν Κωνσταντι- 
νουπόλει διωρίσθη ό λόρδος Earl of E lgin- ό άρχιτέκτων 
τής πρεσβείας Harrisson κατέστησε τόν πρεσβευτήν προσ
εκτικόν έπί τών κινδύνων, ύφ’ ών ήπειλοΰντο οί αρχαιολο
γικοί έν ‘Ελλάδι θησαυροί, ό δε  λόρδος λαβών από τοΰ 1800 
μέχρι τού 1818 διάφορα παρά τής υψηλής Πύλης φιρμάνια 
έσύλησε τον Παρθενώνα, τό Έρέχθειον, τό λείψανα τοΰ ναού 
τής άπτέρου Νίκης καί άλλους ούκ ολίγους θησαυρούς τής 
’Ακροπόλεως. Τά Elgin-marbles tivat τά  κειμήλια τοΰ βρετ- 

τανικοΰ Μουσείου. Ή  άρά τής Αθηνάς ύπό τοΰ Βύρωνος 
καί ή καταδίκη πολλών αρχαιολόγων κατά της αρπαγής τοΰ 
Αγγλου είναι τοΐς πασι γνωστά. Τινές όμως άναλογιζόμενοι 
την τότε κατάστασιν της Ελλάδος, τήν αδιαφορίαν τών αν
θρώπων προς τα  αριστουργήματα τής τέχνης έτι δε καί τήν 
Ιδιοτέλειαν πολλών περιηγητών άρπαζόντων δ,τι ήδύναντο 

• καταδικάζουσιν ούχί τόσον τήν έπιχείρησιν τού Elgin, όσον 
τόν τρόπον τής έκτελέσεως αυτής, ένεκα τού οποίου πολλαί 
μετόπαι αποσπωμεναι βιαίως κατεστράφησαν.

Έ ν έτει 181υ ήλθεν εις Ε λλά δα  ή διεθνής Ιταιρία 
Αγγλων καί Γερμανών αρχαιολόγων, ή τ ις  ¿νεκάλυψε (1812) 
τον ναόν τού Απόλλωνος Έπικουρίου έν Φιγαλεία*) καί τόν

·_) Ό  περιώνυμος ουτος ναός ιδρυ&εϊς (419—4 1 7 )’ΑπόΜ.ωνι τ φ ’Είΐι- 
κουρίω διά τήν αποτροπήν τοΰ λοιμοί» άπό τής Πελοπόννησου είναι έργον

τής ’Αθήνας έν ΑΙγίνη, ουτινος τά  έπί τών Αετωμάτων συμ
πλέγματα αγαλμάτων υποκείμενα νύν εν τή Γλυπτοθήκη 
τού Μονάχου καταπήγνυνταί ύπό τοΰ σκυθικού κρύους τής 
βαυαρικής πρωτευούσης· πολλά τών μελών τής εταιρίας ταύ- 
της ήσχολήθησαν καί περί τόν Παρθενώνα, οΐον ύ Αγγλος 
Αρχιτέκτων Cockerell καί 6 Δανός λόγιος Bröndsted.

Απασαι αυται αί σπουδαί έπαΰσαντο έπί τών αγώνων 
τής 'Ελληνικής έλευθερίας· Οί “Έλληνες έκπολιορκήσαντες 
τήν Άκρόπολιν τήν 22. ’Ιουνίου 1822 παρέδοσαν πάλιν αυτήν 
είς τους Τούρκους τήν 5. ’Ιουλίου 1827. Μέχρι τοΰ 1833 
κατεϊχον οί Τοΰρκοι τήν Άκρόπολιν τών Αθηνών, τήν δέ
11. Απριλίου ό ταγματάρχης ßaligand ώς αντιπρόσωπος τοΰ 
βασιλέως νΟθωνος, έδρεύοντος έν Ναυπλίω, έλθ·ών είς ’Αθή
νας παρέλαβεν αυτήν. Οί Τούρκοι άπήλθον ήσύχως είς τήν 
κάτω πόλιν, ένθα διέτριψαν ημέρας τινάς έτι, έν τή  Άκρο- 
πόλει 1>ί μετά τήν παράδοσιν αυτής είς τους Έλληνας 
(12. Απριλίου) παρέμεινεν ό Όσμάν-Έφφένδης, ό Αλί-’Αλενδάρ 
καί Δερβέντ-Άγάς, όπως παρασταθώσι είς το Déjeuner à  la 
fourchette. Ή  τράπεζα παρετέθη έν τφ  ΙΙαρθενώνι, παρ- 
εκάθισαν δέ Έ λληνες, Βαυαροί, Α γγλοι, Γάλλοι, 'Ρώσσοι, 
Τούρκοι, Αραβες, Αμερικανοί καί πλήθος λογίων καί καλλι
τεχνών. Εν μέσω τής γενικής ευθυμίας τρις αντήχησαν αί 
λέξης ,,ζήτω ό βασιλεύς“, ό δ'ε τούρκος φρούραρχος Όσμάν- 
έφφένδης τρίβων τόν πώγωνα άνεφώνησε τό Άλάχ-κερίμ. 
Τήν 1 7. κατέλιπον οί Τούρκοι τήν πύλιν τών Αθηνών, εύθυς 
δ'ε μετά ταύτα, ό Πιττάκης, ό σύζυγος τής πολυθρύλητου 
κόρης, τής ύπο του Βύρωνος έξυμνηθτίσης Maid of Athens, 
σονέλεξε τ ά  διάφορα τής γλυπτικής έργα είς προσωρινόν επί 
της Άκροπόλεως Μουσεϊον, τό δέ φθινόπωρον τού 1833 διω- 
ρίσθη ό Γερμανός L. Ross έφορος τών αρχαιοτήτων.

Τόν Αύγουστον τού 1834 έλθών έκ Μονάχου είς Αθή
νας ό KleDze, περιώνυμος άρχιτέκτων, έξώτρυνε τήν τότε 
άντιβασιλείαν είς άνασκαφάς έπί τού Παρθενώνος- αί έργα- 
σίαι ήρξαντο υπό τήν επιστασίαν αυτού τού Klenze, εύρέ- 
θησαν δέ τρία τμήματα τού γείσου τής βορείου πλευράς τού 
ναού- κίνδυνος όμως έπέκειτο τω ΓΙαρθενώνι. Τώ  Klenze 
έπήλθεν ή ατυχής ίδεα τής άναστηλώσεως τής Άκροπόλεως. 
Τό έργον ήρξατο έπί παρουσία τού βασιλέως τήν 10 Σεπτεμ
βρίου. Οί έξ άνεγερθέντες στύλοι τού Παρθενώνος, έμβλη- 
θέντων κεράμων μεταξύ τών βεβλαμμένων σπονδύλων τών 
στύλων, έξ ών έπί δύο έτέθησαν καί κιονόκρανα, μαρτυρούσε 
πόσον άπροσδιόνυσον θά άπετελεΐτο τό ολον- ευτυχώς ό 
Klenze κατέλιπε μετ’ ου πολύ τήν ιδέαν ταύτην.

Α ί άνασκαφαί έπί τής Ακροπόλεως άρξάμεναι το φθινό- 
πώρον τού 1834 κατέληξαν τό θέρος τού 1836 υπό τήν 
διεύθυνσιν κατ’ άρχάς τού Klenze, είτα-δέ τού Ross καί τών 
αρχιτεκτόνων, E. Schaubert, Ch. Hansen καί Laurent. 'Ο 
Ross έσκόπει νά δημοσιεύση περί τών ανασκαφών τούτων 
μέγα έργον, ουτινος δμως μόνον τό  πρώτον τεύχος περί τοΰ 
ναοΰ τής άπτέρου Νίκης ήχθη είς φως. Ό  ναος ουτος, ως 
έν τοΤς έμπροσθεν έδηλώθη, απεκομίσθη κατά τήν πολιορ-

τοδ Ικτίνου , τά δέ τοΰ ζφφέρου πωλη&έντα εις τήν άγγλικήν κυβέρνησιν 
άντί 300,000 φράγκων άποτελοϋσι μετά των μετοπών του Παρΰενώνο» τά 
πολυτιμότατα κειμήλια τοΰ βρεττανικοΰ Μουσείου. Πρβ. Siackelbeig-. 
D e r Apollotem pel z u  B assae in  A rkadien  1826.
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κίαν τού 1687 είς κατασκευήν τηλεβολοστοιχίας, εξαχθείς 
δε τό 1835 υπό τών αρχιτεκτόνων Schaubert καί Hansen 
άνηγέρθη πάλιν (πρβ. Der Tempel der Nike Apteros υπό 
Ross, Schaubert. καί Hansen . . 1839)- τέσσαρας πλάκα; τού 
πρός δυσμάς καί βορράν ζωφόρου άπήγαγεν ό Elgin είς 
Αγγλίαν, ένθα άπόκεινται νύν έν τοΰ βρεττανικώ Μουσείο»- 
ή μεσημβρινή κατά μήκος πλευρά καί ή σχεδόν τελεία ανα
τολική. άνεστηλωθησαν πάλιν, τό δέ λοιπόν αντικατέστη δΓ 
άπομιμήσεως έξ οπτής γης. Κατά τάς άνασκαφάς ταΰτας 
άπηλλάγησαν καί τά  Προπύλαια τών παραμορφούντων αυτά 
φραγκικών καί τουρκικών οίκοδομημάτων, τού δέ χώματος 
έκ τής Άκροπόλει»; καταρριπτομένου έπί της πρός μεσημ
βρίαν κλιτύος τής Ακροπόλεως κατεκαλύφθη ό χοΰρος, ένθα 
έκειντο το Άσκληπιέΐον, ό ναός τής Θέμιδος καί ό τηςΗσι- 
δος, οϊτινες, ώς λεχθήσεται κατωτέρω, άνεκαλΰφθησαν (1876) 
υπό τής αρχαιολογικής εταιρίας. Κατά τους αυτούς χρόνους 
-(1835) μείζων κίνδυνος έπέκειτο τή Άκροπόλει, τού αρχι- 
τέκτονος Schinkel προτείναντος τήν οίκοδόμ.ησιν των βασι
λικών ανακτόρων έπί τού ίερού τής Αθήνας βράχου- έκα
στος φίλος τής άρχαιότητος. χαίρει ότι το φαντασιώδες σχέ- 
διον δέν Ιξετελέσθη. Τοΰ Ross άναγκασθ'έντος (1836) να 
άπέλθη τών ’Αθηνών διεκόπησαν επί πολυν χρόνον αί ανα-, 
σκαφαί έπί της Άκροπόλεο»;, τό δέ σπουδαιότερον έργον είναι, 
ότι ό μεν ΙΙιττακης τό  1857 καί 1858 ¿ξέθαψε τό έπί 'Ρη- 
γίλ.λη ’Ωδέϊον, οπερ έπί τών χρόνων τού Stuart ήτο ιππο- 
στάσιον, ύστερον δέ άγρός, 6 δε H. Strack τό 1862 άπε- 
κάλυψε το διονυσιακόν θέατρον.

Καί περί μεν τού πρώτου μέρους τοσαΰτα- τό δέ περιε- 
χόμενον τού δευτέρου μέρους τοΰ βιβλίου (περί τής Ακρο
πόλεως άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τέλους τής αρχής

τόύ Κίμωνος) είναι τοιόνδε. Έρεχθευς (ή Έριχθόνιος) ήτο 
ό καρπός του έρωτος του Ήφαιστου 'καί τής Αθηνάς- ή Γή 
παραλαβούσα τό έκτεθέν έγένετο τροφός αυτού, άλλ’ ή 
Άθηνόί τό μέν οίκτο» καμπτομένη, τό δέ αίσχυνομένη προ- 
είλετο νά έκθρέψη τό βρέφος κρύφα τών άλλων θεών καί 
Οεϊσα αυτό έν κίστη έκόμισεν είς τό ¿πί τής Ακροπόλεως 
ίερόν αυτής, ένθα έζων αί τρεϊς τού Κέκροπος θυγατέρες, 
Πάνδροσος, Αγραυλος καί Έρση, καθωσιωμέναι τή  λατρεία 
τής θεάς. Ημέραν τινά ίδούσα ή θεά, δτι ή πόλις αυτής 
ήτο βατή έκ δυσμών άπήλθεν, όπως λάβη όρος έκ Πελλή- 
νης· έπιτρέψάσα τήν κίστην τή Πανδρόσω έκέλευσε' νά μή 
άνοίξωσιν αυτήν. Ή  Γίάν’δρυσος έφάνη ευπειθής, αί έτεραι 
δύο όμως άδελφαί υ'πό περιεργίας κινούμεναι άπεκάλυψαν 
τό απόρρητον. Κορώνη έμήνυσε τό πράγμα τή Άθηνά, έπι- 
στρεφούση μετά τοΰ έν χερσίν όρους- τής-θεάς έκπλαγείσης 
καί θυμωθείσης έξέπεσε τών χειρών τό ορος, δπερ άπετέλεσε 
τόν Λυκαβηττόν, ή δέ "Ερση καί Αγραυλος μανία άλούσαι 
Ιρριψαν έαυτας κατά κρημνών ούτως ό μύθος- εΐτα περι- 
γράφεται ό πρός τήν βόρειον κλιτόν τής Ακροπόλεως ναός 
τής Άγραύλου, τό σπήλαιον τού Πανός μετά είκόνος, τό τοΰ 
Απόλλωνος ( ’Απόλλων 'Γπάκραιος), καί ή κρήνη Κλεψύδρα 
πρότερον Έμπεδώ καλουμένη- ένταΰθα λέγεται ότι ή βασι- 
λόπαις Κρέουσα καταληφθεισα έξ άπροσδοκήτου υπό τοΰ 
υίού τής Λητούς έγέννησε τόν Αωνα, ένεκα δέ τούτου ή 
άφιέρωσις τοΰ σπηλαίου είς τόν Απόλλωνα δέν δύναται νά 
εΤναι νεωτέρα τής είς ’Αττικήν έλεύσεως τών Ίώνων, είσ- 
αγαγόντων αύτόσε τήν λατρείαν του Θεού. Μετά τήν σύν
τομον ταύτην περιγραφήν τών έπί τής βορείου κλιτύος σπη
λαίων μεταβαίνομεν είς τήν κυρίαν Ακρόπολιν.

(έπετΚ ί συνέχεια .)

Σ A Π Φ Ω.
(ΜΓΘΙΣΤΟΡΙΑ Ε Κ  ΤΗ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)

{συνέχεια.)

Ή  Σαπφώ έσήκωσε τόν καταγής πεσόντα πάπυρον καί 
προχωρήσασα πρός τό π«ράθ·υρον άνέγνω του’ς ωραίους έν 
αύτώ στίχους, έν ο» δάκρυα άνέβλυζον έκ τών οφθαλμών της.

Ε ΐτα  έπέστρεψε πρός τάς κόρας καί είπε.
— Σήμερον άπέθανε ποιήτρια, ήτις εάν Ιζη ήθελεν.έπι- 

σκιάσει τήν δόξαν τής Λεσβίας άηδόνος. Τιμήσωμεν τήν 
μνήμην της, τιμώντες τό ποίημά της, όπερ έποίησεν έχουσα 
ήδη τον θάνατον είς τά  στήθη της! Αλλ’ αιώνια θά  μείνη 
ή μνήμη τής καί όπου θά γίνηται λόγος περί ποιητών, έκεΐ 
θ ά  μνημονεύεται μετ’ αγάπης και συμπα&είας τό  όνομα 
τής παρθένου καί προώρως υπό τοΰ θανάτου άφαρπαγείσης 
χοιητρίας!

IX-
Ή  ’Ανδρομέδα ήτο δύςτροπος καί ά&υμος διαρκουσης 

τής άσκήσεως κατά τήν ημέραν ¿κείνην. Ή  βεβαιότης, ότι 
ό Ιίιττακός διέφυγε διά παντός τών χειρών της καί εδρε 
γαλήνην έν τή  έρώση καρδία τής Μνησιδίκης, κα&ίστα αυ
τήν σχεδόν μανιώδη. Έ π ί ήμέρας ολοκλήρους τόν παρηκο- 
λουθει παντού κατά πόδας. Χωρίς ν’ άναγνωρισθή ύπ’ 
αυτοΰ, έπερίμενε ζηλοτύπως έως οδ έξήρχετο τής οικίας της 
έρωμένης του, καί έπειτα διήρχετο άγρυπνους νύκτας διω- 
κομένη ύχό τού δαίμονος του μίσους καί τοΰ φθόνου. Έ ν

τοιαύτη καταστάσει τά  θέλγητρά της βεβαίως δέν έκέρ- 
δαινον. ”Εγινεν Ισχνότερα, τά  χαρακτηριστικά της άπεσκλη- 
ρύνθησαν, ήτο πάντοτε δύςτροπος, οξύθυμος, ιδιότροπος καί 
τόσον ανυπόφορος έν τή  ίδία της οίκία, ώςτε καί αυτός 6 
Αλκαίος ,ήρχισε νά βαρύνηται τόν έρωτά της καί δέν τήν 
έπεσκέπτετο πλέον τόσον τακτικώς. Ερεθιζόμενος ήδη καί 
δυςανασχετών συχνάκις ένεθυμεΐτο τό παρελθόν καί τήν 
Ήρινναν, πολλάκις δέ τω έπήρχετο ή Ιδέα νά έπανορθώσγι 
τό κατ’ αυτής διαπραχ&έν σφάλμα. "Οτε όμως πλήρης 
μετάνοιας άπεφάσισε νά έπανέλθη είς τήν καρδίαν τής άπί- 
στως Ιγκαταλειφθείσης έρωμένης, ευρεν αυτήν νεκράν.

Ή  Ανδρομέδα ποτέ δεν εΐχεν αγαπήσει αληθινά τόν 
’Αλκαίον. Είς τοΰτο τήν είχε παρακινήσει τό μίσος πρός 
τάς μαθήτριας τής αντιζήλου της, ή- ματαιοφροσύνη καί ή 
φιλοδοξία καί ή άμετρος αυτής φιλαρέσκει«. Ή  άγρα της 
έπέτυχεν. Ό  Αλκαίος, φιλάρεσκος καί αυτός,' ασταθής, ευ
κόλως κορεννύμενος έκ τών απολαύσεων καί κακομαθημένος 
ύπο της ευνοίας τών γυναικών περιεπλ.άκη είς τά  δίκτυα καί 
συνελήφθη. Καί αί πρώται θωπεϊαι τής νοήμονος ταυτης 
καί φιλήδονου γυναικός ήρκεσαν νά τόν κάμωσι νά λησμο- 

-νήση, χωρίς νά τό αίσθαν&ή καί ό ΐδιος, τά  φιλήματα τής 
τρυφερά; καί παρθενικής του έρωμένης.

Αλλ’ είς τήν Ανδρομέδαν δέν ήτο τώρα ευχάριστον,
14*
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ότι αυτός ήδελε πάλιν να λΰσγι τούς δεσμούς καί ν’ απαλ
λαγή "̂ ήζ μαγείας, δ ι ής τόν έκράτει υποχείριον πάντοτε 
πλησίον της. Τοιουτοτρόπως ¿φοβείτο μή χάση έκτος τού 
αληθούς έρωμένου της, οςτις δι’ αυτήν ήτο πλέον διά παν- 
τός χαμένος, και τό άντικείμενον τού ψευδούς αυτής έρωτος 
και των υπολογισμών της.

Αυται αί σκέψεις και αυτοί οί φόβοι κατέστησαν αυτήν 
σήμερον διαρκούντος τού μαδήματος τόσω άπρόςεκτον καί 
εύερέδιστον. ’Αφ' ου άπεμακρύνθησαν τά  κοράσιά της έμει- 
νεν έπί ώρας ολοκλήρους καδημένη είς τήν Ιδίαν δέσιν και 
ρεμβάζουσα, επειτα έλαβε τόν καδρέπτην καί ήρχισε νά 
τρέμη άμα ώς ειδεν έν αυτού τήν άγρίαν έκφρασιν τής μορ-

— Ό . ’Αλκαίος ¿πήγε καί έδ·ρήνησεν είς τό δωμάτιον 
τής νέκρας.

Ή  Ανδρομέδα ώπισδοχώρησεν ολίγα βήματα, έπειτα 
ήρπασε τήν δοόλην από του βραχίονος καί εΐπε:

— Ψεύδεσαι, άχρεία, είπέ δτι ψεύδεσαι!
Ή  δούλη κατελήφθη ύπό τρόμου καί ήγωνίζετο ν’ 

απαλλαγή των χειρών τής δεσποίνης της.
— νΟχι, όχι, εΐνε αλήθεια, μαζή με αυτόν ήσαν έκεί 

καί αί μαδήτριαι τής Σαπφούς.
— Έ ξω  γρήγορα! — έφώνησε τώρα ή Ανδρομέδα. — 

Εξω! Δεν είμαι καλά. Ζαλίζομαι. Έ χ ω  ανάγκην ήσυχίας.
Καί άπομακρυνδείσης τής δεραπαινίδος κατέπεσεν ¿πί

Α Ι Β Ε Λ Ο Ν Α Ι.

?ή? τϊΚ κ*ι τας ρυτίδας τού, μετώπου της, ,τάς οποίας ήρ- 
χισε νά ψαυη διά τών δακτύλων της ώςαν νά ηνδελε διά 
τής έλαφράς ταύτης τρίβής νά τάς άπομακρύνη. Τόσον ήτο 
βυ&ισμένη είς τήν δέαν τού προςώπου της, ώςτε δέν παρε- 
• ηρησε τήν είςελδούσαν νεαράν δούλην, ή οποία έμφροντις 
έστάδή καί έπερίμενετήν διαταγήν, όπως διακόψη τήν σιωπήν’ 

Τέλος ¿στράφη ή Ανδρομέδα καί τήν ήρώτησε τί ήδελε.
— Έ χ ω  μίαν καλήν είδησιν, κυρία.
— Τί; αυτο εινε δ ι’ έμέ σπάνιον. Λέγε!

: Εμαθα οτι σήμερα τό μεσημέρι άπέθανεν ή ΥΗριννα! 
; — Δεν εΐνε άσχημη αυτή ή — είδησις εΤπεν ή Ανδρο

μέδα. — Ιδου, λάβε τό δώρον σου.
Καί εξήγαγε μικρόν άργυρούν δακτύλιον καί ένεχείρισεν. 

αυτόν είς τήν δούλην.
— Έ χεις καί άλλην καμμίαν καλήν είδησιν ;

ν
Είκων ύπο Οτοηιιη.

έδρας καί ¿κάλυψε διά των χειρών της τό πρόςωπον. Έ πειτα  
άνεπήδησεν έκτος έαυτής έκ τής θέσεώς της καί ήρχισε νά 
διασκελίζη τό δωμάτιόν της.

— Α ! — ανεφώνησε — θά  χάσω λοιπόν καί τούτον, 
οπωί  έχασα τον Πιττακόν! Δεν θά  χραγμ.ατωθή τό όνει- 
ρόν μου καί &ά φύγω άπό τόν κόσμ.ον τούτον περίγελως 
τών έχθρών μου καί χλευαζομένη άπό ¿κείνους, διά τόν 
έρωτα τών οποίων τόσον ¿κόπιασα! Ναί, τό αισθάνομαι, 
έχασα πλέον τόν Αλκαίον διά παντός. Δεν θά έπιστρέψη 
ποτέ πλέον οπίσω είς ¿μέ! Έ μ έ ¿βαρυνθη πολύ ταχύτερον, 
παρά τήν'Ηρινναν! νΩ, διατί έδιδον πίστιν είς τούς όρκους 
τού αθλίου τουτου, ο οποίος τοσάκις ¿δείχτη έπίορκος;· 
Αλλά δεν θά τω παράσχω τήν ευ’χαρίστησιν νά μέ ίδή τα- 
πεινωμένην. 0 ά  προλάβω τόν κόσμον καί θ’ άφήσω τήν 
'κοινιννίαν αυτήν, όπου μοί ήτο προωρισμένον μόνον ν’ άκο*
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λουθώ τούς άλλους καί να ήμαι κατωτέρα των! — Αλλά 
δά καταφέρω ακόμη Ιν κτύπημα, δια νά μ’ ένθυμώνται 
πάντοτε, Ιν κτύπημα-κατά τής αχαριστίας, μ.εδ ης με ώθη
σαν μακράν των! — 0 ά  προςκαλέσω έδώ τήν Μνησιδίκην 
καί θά  έξετάσω άκόμη μίαν φοράν τήν καρδίαν, ή οποία 
¿δέσμευσε τόν μέγαν πολιτικόν άνδρα — τήν μικράν ¿κείνην 
καρδίαν — καί ¿γέλασεν είρωνικώς — ή όποία έπροτιμήθη 
άπό τήν ίδικήν μου. Πρέπει νά ήμαι βεβαία διά νά μή 
πλανηθώ. Τότε δέ θά πλήξω άπαξ έτι έκείνον, ό οποίος 
τόσον μέ προςέβαλε διά τής αγνωμοσύνης του! Αλλά μέ 
οπλον θανατηφόρον, διά  νά _μή συνέλ&η ταχέως πάλιν! 
’Αλλά πώς!; Τ ί πρέπει νά τόν κάμω; Πρέπει νά τρέξω είς 
τούς δρόμους, νά φωνάξω τόν λαόν, καί νά είπω μεγαλο
φώνως, ότι δέν ¿γνωστοποίησε τίποτε περί τής συνωμοσίας 
τών εύγενών κατά τής έλευθερίας τού λαού και επομένως 
εΤνε προδότης; Ή  ύπόληψίς του ομως εΐνε στερεά θεμελιω- 
μένη καί δέν δ ά  κατορδώσω τίποτε. 0 ά  με ¿πιπλήξουν 
μόνον ώς τρελλήν! — Αλλά στάσου, εύρον τό μέσον! Έ  
Μνησιδίκη πρέπει ν’ άποδάνη! Α .  διατί μοι έρχεται ή 
λαμπρά αυτή ίδέα τόσον αργά; Διατί, ώ Αδηνά, τώρα 
μόλις φωτίζεις τόν νουν μου; Αυτό εΐνε τό τραύμα, το 
όποιον δά  φονεόση τήν εύπλαστον καρδίαν του! Δέν δά 
δυνηδή νά τό ύποφέρη καί &’ άποδάνη! — Μικρόν ποτή- 
ριον λεσβίου οίνου εΐνε τό άδωότερον πράγμα τού κόσμου. 
0 ά  τον πίη χωρίς καμμίαν υποψίαν καί έπειτα — έγώ θριαμ- 
βεόω! — Μετά τήν ίκανοποίησιν αυτήν είμαι έτοιμη νά κα
ταβώ καί εγώ είς τόν 'Α ^γ)ν· Έπακουσατέ μου, ώ ευμενείς 
Έριννύες, καί οδηγήσατε τήν ¿κδικητικήν μου χεΐρα! — Τα
χέως όμως τώρα-είς τό έργον, τό όποιον πρέπει νά ήνε τε- 
λειωμένον πρίν ή τό άρμα τού ήλίου καταβυδισδή είς τά 
κύματα τού ’Ωκεανού.

Καί έγερδέΐσα διηυθ·ύνθ·η πρός τ ι έρμάριον, όπόδεν 
έλαβε μικρόν φύλλον παπύρου, ¿φ’ οδ διά καλάμου ¿χάραξε 
τάς ,εξής λέξεις:

„’Ανδρομέδα τη Μνησιδίκη. Έ λ δέ  μετά τής κομιζού- 
σης τό παρόν μου όσον τό δυνατόν τάχιον εις τήν οικίαν 
μου, διότι έχω νά σοι ανακοινώσω τ ι,  δι’ ου δύνασαι νά 
σώσης τήν ζωήν ένός σημαντικού άνδρός.“

Καί σφραγίσασα τόν πάπυρον έκάλεσε τήν θεραπαινίδα,

ή όποία τη εΐχεν αναγγείλει τόν θάνατον τής Ήρίννης, καί 
διέταξεν αυτήν νά φέρη τόν κύλινδρον εί; τήν οικίαν τής 
Μνησιδίκης καί νά περιμένη εκεί έως ου λάβη άπόκρισιν.

Έ π ’ ολίγον έμεινεν ή Ανδρομέδα βυδασμένη είς σκέψεις, 
εΐτα δ ’ έτρεξεν είς τόν κήπον, διηυδύνδη πρός τινα πρα
σιάν είς τό βάδος του καί έκοψε διά τίνος κερατίου μαχαι
ριού ολίγα φύλλα φυτού τίνος, κώνειου όνομαζομένου,· τά  
όποια έφερεν οπίσω είς τό δωμάτιον, κατέκοψεν είς μικρά 
τεμάχια καί έρριψεν είς δοχεΐον πλήρες οίνου. Έ π ί ήμίσειαν 
ώραν ΐστατο καί έβλεπεν ατενώς τό υγρόν, ωςεί δέλουσα νά 
έξιχνιάση τήν δ·ανατηφόρον άλλοίωσιν τού ποτού, μόλις δέ 
ότε ήκουσε δόρυβον βημάτων είς τό προαόλιον ¿σήκωσε τό 
δοχείον καί ¿κένωσε τό ¿ν αυτού υγρόν εις δύο κρυστάλλινα 
κύπελλα, τά  όποία ΐσταντο έτοιμα.

Μετ’ ού πολό έίςήλδ-ον αί δύο κόραι είς τόν θάλαμον, 
ήγουμένης τής Μνησιδίκης, ή όποία έφόρει έρυδράν ¿σδήτα 
καί έκράτει είς τήν χείρα ¿ιπίδιον. Τό ώραίόν της πρός
ωπον ήτο καταπόρφυρον έκ τής ταχείας πορείας καί .οί 
όφθ·αλμοί της μετά δειλίας καί φόβου ήτένιζον τήν Ανδρο
μέδαν. Αυτή τήν έλαβεν άπό τής χειρός καί τήν παρεκί- 
νησε νά τήν άκολουδήση είς τ ι σκιερόν μέρος τού κήπου, 
εν «ψ συγχρόνως ένευσεν είς τήν δούλην μετ’ ολίγον νά φέρη 
τά  δύο κρυστάλλινα κύπελλα είς τόν κήπον.

Α μα έχάδησαν εγγύς άλλήλων είς τόν κήπον εΐπεν ή 
’Ανδρομέδα. — Νά με συγχωρήσης ότι κατά τήν ' άσυνήδη 
ταύτην ώραν — διότι ακριβώς δά  ¿γευματίζετε τωρα '— 
σέ προςεκάλεσα καί μάλιστα χωρίς νά γνωρίζω, έάν πράγ
ματι ένδιαφέρεσαι διά τό πρόςωπον, χάριν τού όποιου έπε- 
θώμουν νά σοι ομιλήσω. Γνωρίζεις τόν ΓΙιττακόν, τόν πρώ
τον πολίτην τής πόλεως;

Καί ταύτα είπούσα προςέβλεψεν άσκαρδαμυκτεί τήν 
νεαράν κόρην, ή ό'ποία έγινε καταπορφυρος καί κατεβίβασε 
τούς όφδαλμ.ούς.

— Ναί, τόν γνωρίζω — άπεκ'ρίθ·η ταπεινή τή φωνή. ή 
Μνησιδίκη.

— Αυτό όμ.ο>ς δέν αρκεί, διότι έγώ έπεδΰμουν νά μάδώ, 
έάν έχης ένδιαφέρον υπέρ αυτού καί τής ζωής του, έπειδή 
τόν έκτιμάς, ή τόν σέβεσαι, ή τόν αγαπάς. .

(«Wreu. αννέχεία.)

1. ΑΧΙΛΛΕΪΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (¿ν σελ. 97).
2. Η ΑΡΓΙΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ. Είκών ύπό Paul 

Sehobelt (έν σελ. 101), μετ’ άρδρ. ύπό Σπυρίδωνος Παγανέλη.
3. Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΔΕΞΙΟΣ. Είκών ύπό Anton R otta (έν 

σελ. 105). ‘Η είκών αΟτη χαριστώ σκηνήν, συχνάκις ¿πανα- 
λαμβαΛομένην έν ταίς οίκογενείαις, όπου ύπάρχουσι μικρά 
παιδία. 'Ο  μικρός, ώς φαίνεται, έδραυσεν άγγειόν τ ι καί 
έκόπη. είς τόν δάκτυλον ή μήτηρ δένει διά λινής ταινίας 
τόν δάκτυλόν του ένώ ή μάμμη προσπαδεί νά τόν παρ- 
ϊιΥοοάισϊΐ.

4. ΑΙ ΒΕΛΟΝΑΙ. Είκών ύπό Cronau (έν σελ. 108). 
Αί βελόναι (needles) είναι βράχοι έκ κιμωλίας έξέχοντες τής 
δ·αλάσσης παρά τή  νήσω W ight, ονομαζόμενοι βελόναι απο 
αρχαίων χρόνων ώς έκ τού σχήματος τών κορυφών των. Διά 
τόν εκ Γερμανίας είς Αμερικήν μεταναστεύοντα είναι οί βρά
χοι ουτοι τό σημ.έϊον τού τελευταίου αποχαιρετισμού, ένώ 
είς τόν έρχόμενον έξ Αμερικής προσφέρουσι τόν πρώτον χαι
ρετισμόν τής Ευρώπης.

5. Η ΜΙΚΡΑ ΠΛΓΝΤΡΙΑ. Είκών ύπό P. W agner (έν 
σελ. 112).



l io ΚΛΕΙΩ.

Άπό τινο; παρετηρήθη, ότι ήρχισε ν’ αυξάνεται σημαντικό!; ή  Ιξ- 
όρυξι; ταυ χρυσοί? καθ’ ολην τήν ύφήλιον. Έ κ το ; τη ;  χρυσοφόρου χώρΒί, 
τής κειμένη; Ιγγι»; τών γερμανικών κτήσεων εν τη νοτιοδυτικοί ’Αφρική, 
άνεχαλύφθη εσχάτως κ«ί άλλη ε ΐ;  τά  μέρη Ιχέϊνα. έκτασι; γη ; μεγάλη, 
ήτις δύναται νά Ικμεταλλευ&ή τελεσφορώ;. Οί “Αγγλοι, Τζόνσων κα'ι Μπαίν, 
Ιπισχεφθέντε; εσχάτω; καί εξετάταντε; τό Γρανσβάαλ, άποφαίνονται ότι 
καί ή  χώρα κύτη Ιγκρόπτει μεγάλα ποσά χρυσοί. 'Ομοίως κ α ι τά  χρυ
σωρυχεία των βρετανικήν ’Ινδιών Ιπροώδευσαν εσχάτως πολύ’, ή  δέ Ουαλία 
άπροίδοχήτω; άπέφερε κατά τά τελευταία έτη τεράστια ποσά χρυσίου,

'Ω ; γνωστο'ν, έ βέλγο; αστρονόμο; Χουζώ καί ό εν Βρυξέλλαι; δια
τριβών διάσημος μετεωρολόγο; Λαγκάστερ έκδίδουσιν άπό ετών τήν „Γε
νικήν'βιβλιογραφίαν τή ;  ’Αστρονομία;“, η ;  συντάκται εΐνε οί σπουδαιότεροι 
τών καθ’ απασαν τήν ύφήλιον αστρονόμων. Παν ί , τ ι  άπό των αρχαιότα
των χρόνων έγράφη σχετικόν περί αστρονομία; Ικτί&εται καί ταξινομείται 
επιστημονικό»; Ιν τω τριτόμω τούτω συγγράμματι, γεγραμμένω μετά παρα
δειγματική;, τ ίί ϊν τ ι ,  άκριβολογία; κ α ί επ ί τή  βάσει συστήματος επιστη
μονικοί; άνεπιλήπτου, 'Ο  δευ'τερος τόμο;, περιλαμβάνω·» παν δ,τι έδημο- 
σιεύθη ίν  περιοδικό?; συγγράμμασιν, Ιξεδόθη ήδη, περιέχει δέ εν 2300 σε- 
λίσι 35,000 άρθρα δημοσιευθένεα άπό της εποχή; τή ; ίδρόσεω; τή ; 
’Ακαδημία; (1066) μέχρι τή ; ση'μερον. Ό  πρώτος τόμο; εκδο&ήσεται καί 
αυτό; μετ’ δλίγον, περιλαμβάνει δέ παν δ,τι Ιδημοσιεύθη πανταχοΰ τή ; 
γης καί εις πϋσαν γλώσσαν περί αστρονομίας, δεν εξαιρούνται δε ουδ 
αυτά τών αρχαίων Ίνδόίν τά  χειρόγραφα κ α ί τά  αστρονομικά συγγράμ
ματα των Κινέζων. Γ0  τρίτος καί τελευταίο; τόμο; μέλλει νά Ικδοθή τω 
1&89, θ ά  περιλαμβάνη δε δλα; τάς μέχρι τών ήμερων ημών από τών αρ
χαιότατων χρόνων γενομένα; αστρονομικά; κ α ί μετεωρολογικά; παρατηρή
σει; καί ανακαλύψει;.

Τ ή  16. Μαρτίου ετελεύτηοεν έν Μονάχο» ό Λουδοβίκο; Στόίίβ, φίλο; 
τή ; Έ λλάδο; καί εΤ; έκ των άνδρόϊν ¿κείνων, οιτινε; διά των φώτων καί 
τή ; παιδεία; συνετέλεσαν εύ&ύ; μετά τήν ίδρυσιν το? ελληνικοί» βασιλείου 
εις φωτισμόν καί ε ί;  τήν πνευματικήν προαγωγτν του ήμετέρου έθνους. 
Ό  άοίδιμο; άνήρ, σπουδαίαν κατέχων θέσιν μεταξύ τών γερμανών λογίων 
διά τίυν συγγραμμάτων του, διηγημάτων καί μυθιστοριών γεγραμμένων εί; 
βαυαρικήν διάλεκτον, εϊνε γνωστό; παρ’  ήμ~ν κυρίω; διά τών διατριβών 
του, ά ; έκάστοτε έγραψεν υπέρ Έ λλάδο;, καί διά των μετά πολλή; φιλα
λήθεια; καί αγάπη; γεγραμμένων περιγραφών των άνά τήν 'Ελλάδα περι
ηγήσεων του, ων τήν τελευταίαν έπεχείρησε τώ 1882.

ώ ; εξής: Έ ν  Βελγίω έκαστο; κάτοικο; πίνει 165 λίτρα;, Ιν ’Αγγλία 122, 
Ιν  Γερμανία 99, Ιν  Δανιμαρχιο: 57, Ιν 'Ολλανδός 3 4 , εν Αυ’στροουγγοιρία 
καί Ε λβ ετία  33, εν Νορβηγία 21, Ιν Γαλλία. 21, Ιν  Σουηδία. 20, Ιν 'Ρωσσί^. 
μόλις 5 καί Ιν ’Ιταλία μάλιστα ούτε κ ίν  ’/ ι  λίτρα; κατ’ ετο;.

'Ω ; φοβερά, θεία δίκ,η φαίνεται ήμίν τό  τραγικόν συμβάν, όπερ 
ελαβε χώραν εν τή  μικρά κοινότητι ϋ ΐ'β ΐια ίά ϊ πλησίον τή ; Νεαπόλεω;. 
Οί εύλαβε?; χριστιανοί ήσαν συνηθροισμένοι εν τή εκκλησία. ■ εξω Ιμαίνετο · 
φοβερά θύελλα, εντό; δε τή ; εκκλησία; ό πρώτο; ίερεύ; του χωρίου εξ- 
εσφενδόνιζεν από -σου άμβωνο; φρικώδει; κατάρα; κατά τών εχθρών τή ; 
άγία; εκκλησία;. Μόλις ό ίερεύ; εΐχεν εκφέρει τήν κατάραν: ,,οί κεραυ
νοί του ουρανοί» νά ενσκήψωσιν Ιπ ί-τού; άπίστου;“, ότί αίφνης ό κεραυνό; 
διετρυ'πησε τόν θόλον του οίκον το? ®εου μετά τρομερού πατάγου. Ό τ ε  
οί αδελφοί συνήλθον εκ το? τρόμου τω ν, εϊδον κεραυνόπληκτο·» τόν ιερέ* 
εν τώ μέσω του άμβωνο; έξηπλωμενον.

Ή  βόρειο; ’Αμερική παράγει καί καταναλίσκει τόν περισσότερον χάρ
την, κυρίω; όμως επειδή ο ί κάτοικοί τη ;  εΐνε πολυαριθμότεροι τών τής 
’Αγγλία;, όπου πρδ; πάν άτομον άντιστοιχοΰσι 12 λίτραι χάρτου, Ιν ω Ιν 
Αμερική μόνον 10. Ο ί εξής αριθμοί δίιπνύουσι τί]’» παραγωγήν καί την 
κατανάλωσιν τοίϊ χάρτου ε ί;  τά ;  κυριωτέρα; χώρας τής ύφηλίου:

'U. .. ' ·*· '

Τηλεγραφήματα εκ Μεξικό? άναγγέλλουσι περί τίνος καταστροφή;, 
πρό τινο»ν ήμερων συμβάση; εν τό» ίπποδρομίω τή ; μικρΰ; πόλεω; Ce- 
lay a  άπεχούση; 100 περίπου αγγλικά μίλια βορειοδυτικό»; από τή ; πρω- 
τςυούση; του μεξικανινΛ? κράτους Gu&najaAo. Κατά τινα κυριακήν είχε 
συναθροισθή πολυπληθέστατου κοινόν εκ τών αρίστων πολιτών όπως παρα- 
στώσιν ε ϊ;  τινα ταυρομαχίαν. Αί άρχαί c ’jfiv  έπιτρεψη είς τινα; λιποτά- 
κτα; καί άλλου; παραβάτα; των στρατιωτικών νόμων νά παραστώσιν ώσαυ- 
τω ; ε ί; τήν ταυρομαχίαν, εννοείται ύπό ισχυρά·» περιφρούρησιν. Ο ί φρου- 
ρουμενοι στρατιόίται έυηκαν πυρ ε ί; τινα; από τη ;'σ τέγη ; το? θεάτρου 
κρεμαμένα; ψάίλα; ελπίζοντες οτι εν τη Ιγερ&ησομένη συγχύσει Μ  δυνη- 
&»3σι νά δραπετεύσωσιν ú ισχυρό; άνεμο; Ιβοήδησε τό σχέδιόν των καί 
ριετ’ ολίγον αί φλόγε; διεδό&ησαν εί; 3λον τό 6-έατρον μεγα; πανικό; φό
βο; κατέλαβε τό πλήδοί «αί απελπιστική συγχυσι;, έκαστου προσπαδο?ντο; 
νά σώση τήν ζωήν του. Πολλοί επήδησαν άπό τό»ν δεωρείων καί 50 Ιξ 
αυτών επληγώδησαν. “Αλλοι άνέτρεπον ώ ; εν παραφροσυ'νη παν τό προσ- 
τυχόν κ α ί βαίνσντες Ιπ ί των κατά γης κειμένων Ιξήρχοντο ε ί;  τήν Ιδόν. 
Τ ινε; τών θεατών παρεφρόνησαν. Έ ν  τό» μεταξύ οί τα?ροι άπολυ&έντο; 
Ιφώρμησαν κατά του πλήθου; καί κατέρριπτον δεξιά καί αριστερά άνδρα; 
γυναίκα; καί χαιδία. 'Γπό τά ερείπια άνεκαλυφ&ησαν Ιννέα πτώματα, 
άτινα παραμορφωδέντα υπό των φλογών δέν ήδόναντο νά αναγνωρισ&ώσι· 
άλλοι |ν ν |α  εξαχθέντε; Ιτι ζώντε; άπέθανον μετ’  ολίγον. 50 άλλοι Ικά- 
ησαν επικινδύνω;.

Λ ν ω μ ,ν ο ν  H o h rtT u i  
’-¿■/■/U* μ ι  t i .  τ ύ ν  ΰ π ο ν , ,ύ .

ΓαίΧία . 
dimitía . 
Itaíía .

π α ο ά γ .  5 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0  λ , ι^ .  y a l  x a t a v u X í a x .  5 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0  

„  « Ο ,Ο Ο Ο ,Ο ΙΚ »  „  , ,  „  4 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0

, .  4 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  , .  „  „  4 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0

, .  3 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0  „  „  „  3 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0

„  1 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0  „  „  „  1 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0

, .  1 0 5 ,0 0 0 ,0 0 0  „  „  „  1 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .

Ό λ α  τά ζυθοποιεία του κόσμου παράγουσιν ετησίω; 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  έκα- 
τολίτρων ζύθου. Έ κ  τούτων τά 22 εκατομμύρια παρασκευάζονται Ιν ’Αμε
ρική, Ιν  εκατσμμάρ. Ιν  Αυστραλία καί τά  λοιπά εν Ευρώπη. Μεταξύ τών 
ευρωπαϊκών κρατών τήν πρώτη·» θέσιν κατέχει ή  ’Αγγλία, παράγουσα ετη
σίω; 45 έκατομμόρ. έκατολ. ζύθου, κατόπιν έρχεται ή Γερμανία μετά 
42 Ικατομμ. Ικατολ. εΐτα ή  Αύοτροουγγιιρία μετά 13  εκατομ. εκατολ. τό 
ΒέλγιΟν μετά 2 ίχα ΐομ . έκατολ. ή  Γαλλία μετά 8 Ικατομ, έκατολ. ή  
'Ρωσσία μετά-5  Ικατομ. έκατολ. ή  'Ολλανδία μετά 2 Ικατομ. εκατολ. Ιν 
ώ  ή  Ε λ β ετ ία , ή  Σουηδία κ α ί ή  ’Ιταλία δέν εφθασαν άκόμη μέχρι τσϋ 
εκατομμυρίου ε ί; τήν παραγωγήν του ζύθου. Καταναλίβκονι»ι 81 καθ' 
έκαστον ετο; 148 εκατομμ. Ικατολίτρων καί κατά τά ; διαφόρου; χώρα;

Γ ι'; x a l  β χο λ(ϊο ν . Ό  ιατρό; Δρ. F ritsche, λαβών αφορμήν εκ τινο; 
άρθρου δημοσιευ&έντο; εν τή" γερμανικό» περιοδικό» G artenlaube (έτος 1887, 
σελ. 442) περί χρονικού τής £ινό; κατάρρου, ύπέθειξεν ότι νοσήματα ρινό; 
δυνανται νά έπηρεάσωσι τήν πνευματικήν ενέργειαν σπουδαίο»;. Περί του 
θέματος τουτου επραγματεόθησαν κατά τήν τελευταίαν αυτών συνέλευσιν 
οί ιατροί καί φυσιοδίφαι τή ;  Γερμανία;. Ό  κύριο; Guye Ιξ  ’Αμστελοδά- 
μου Iπλούτισε μάλιστα τήν επιστήμην διά τή ; ελληνική; λέξεω; άπροαε- 
ξ ία  „ Aptoaexia“ ήτις ύ -ό  ογενοτέραν I«  τη επιστήμη σημασίαν δηλο~ τήν 
άνικανότητα το? συγκεντρόνειν τήν προσοχήν Ιπ ί Ινό; αντικειμένου. Ό τ ι 
μεν ή  άνίκανότη; αΰτη προέρχεται συχνότατα εκ. νοσημάτων τ ϊ ;  ρινός, πορ- 
ετηρήθη έπανειλημμένω;· αλλά τρανώτατον εϊνε τό έξη; παράδειγμα, όπερ 
άναφέρει ί  G uye: 'Ε πταετή ; π α ϊ; δεν ήδυνή&η νά μάθη έν τώ  σχολείω 
καθ’ όλον τό ετο; είμή μόνον τά τρία πρώ*α γράμματα το? αλφαβήτου. 
Μετά μίαν Ιμ α ζ  Ιγχείρισιν εσωτερικού εξοιδήματος τή ; ρινό; έμαθεν έν- 
τό ; μ ια ; Ιβδομάδο; όλόκληρον τό άλφάβητον. Ό  Guye συνιστδ συμφώνω; 
πρό; τήν μακράν του πείραν εΐ; τού; παιδαγωγού; θερμώς, παρ’ Ικάστω 
μαθητή ύπολειπομένω τών άλλων συμμαθητών του νά εφιστώσι τήν προσ
οχήν των ε ί; τήν κατάστασιν τη ;  ρινό; καί ιδία ε ί; τόν τρόπον τη ; ανα
πνοή;. Έ ννοέϊΐα ι βεβαίως ότι κατά τά ; πλείοτα; περιπτώσεις ή  α π ρ ο 
σεξία  ευρίσκεται εί; άμεσον σχέσιν με τήν ύχνηρίαν καί επομένως δέν 
πρέπει εν τώ  σχολείφ οί διδάσκαλοι νά άποδίδωσι πδσαν αιτίαν εί; 
τήν ρίνα.
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Έ ν  τά ϊ; Ιν.θέσεσι τή ; |ν  Παρισίοι;’Ακαδημία; τό»ν ’Επιστημών εύ- 
ρίσκεται νέα εξήγησι; τής ’Αφροδίτη; τή ; Μήλου. Ώ ς  γνωστόν, μετά 
πολλά; Ιρεύνα; καί απειραρίθμου; ερμηνεία;, γενομένα; Ιπ ί τή βάσει καλλι- 
τεχνικοϊστορικων Ιρευνών, κατέληξαν ε ί; τό συμπέρασμα, ότι τό τών βρα
χιόνων του εστερημένον άγαλμα κατ’ άρχά; άπετέλει μέρος συμπλέγματος, 
παριστάνοντο; τήν Άφροδίτην καί τόν Άρην. 'Ραβεσών, ό διευθυντή; του 
μουσείου το? Λούβρου, παρήγγειλε ν’ άνασκευασθή τό σύμπλεγμα το?το, 
καί τό μεν άγαλμα το? “Αρεω; νά κατασκευαοθή κατ’ ¿πομίμησιν άλλου 
αρχαίου αγάλματος το? θεοί» τούτου, τή ; δε ’Αφροδίτη; το? Λούβρου νά 
συμπληρω&ώσι μόνον οί βραχίονες καί αί χεΐρες. Ή  άπομίμησι; αδτη 
άπετελειώθη πρό ολίγου χρόνου, υπήρξε δε τόσον αρμονική ή  στάσι; τών 
δύο θεών, ώςτε οί παρισιανοί τεχνοκρίται, άπεφάνθησαν, ότι δέν ήτο δυ
νατόν νά ύπαρξη τι θαυμασιώτερον αυτή; καί ότι άναμφιβόλω; τό σύμ
πλεγμα αρχικό»; ου δέν άλλο παρίστανε, παρά τόν Άρην εί; τό πλευράν τή ; 
’Αφροδίτης. Άλλί άκριβώ; καθ’ ον χρόνον άπαντε; οί Ιν Παρισίοι; απέ

κτησαν τήν πεποίθησιν, ότι τοίαυτη τ ι; ήν ή ύπόθεσι; το? συμπλέγματος 
καί πρό πάντων ότι τό άρχαΐον άγαλμα παρίστανε τήν Άφροδίτην, παρέστη 
νέο; εξ ’Αμερική; τεχνοκρίτη; καί διαμφισβητεΐ τήν θεωρίαν ταυτην. Κ ατ' 
αυτόν τό περίφημον άγαλμα δέν εϊνε ’Αφροδίτη, άλλα Νίκη άπτερο; τών 
Ά&ηνοίων, ή ; άπεκόπησαν τά πτερά διά νά μή δυνη&ή νά εγκατάλειψη 
τήν πάλιν. Πρό; ένίσχυσιν το? διΐσχυρισμοδ του εκθέτει ό Ιν λόγω τεχνο
κρίτη; πολλούς καί διαφόρου; λόγους. ΙΙρό παντό; δε στηρίζεται ε ί; τό 
ότι τό άγαλμα εχει εκφρασιν τινα ειΐγενή καί μεγαλοπρεπή, οι χαρακτήρες 
του άποπνέουσι μεγαλείόν, Ιν ω τών αγαλμάτων τή ;  ’Αφροδίτη; γνώρισμα 
εινε ή περιπαθή; καί ήδονικτ χάρις τής τελεία; γυναικεία; καλλονής. Αί 
παρατηρήσει; αΰταί εϊνε όρθαί, Ιγένοντο δέ καί ύπό παλαιοτέρων τεχνο
κριτών, ΰφ’ ών μάλιστα Ιδόθη εί; τήν Άφροδίτην τη ; Μήλου καί τό Ιπώ- 
νυμον „νικήτρια“ . Έ ά ν  ομω ; παραβάλη τ ι; τό Ιν Λούβρω άγαλμα τή ; 
ύποτιθεμένη; ’Αφροδίτη; πρό; άλλα άρχάϊα άγάλματα τή ; Θεδ; Νίκης, 
αμέσως Ιπανευρίσκει τού; αυτούς χαρακτήρας, τήν αυτήν εκφρασιν τή ; 
μορφή; καί τήν αυτήν στάσιν, προςέτι δέ καί ή συμπλήρωσι; αυτο? διά 
τών συνήθων συμβόλων τή ; Νίκη; είνε πολύ φυσικωτέρα, παρά τήν παρ
ουσίαν Ινό; άλλου Θεοδ, ή όποία δέν συμφωνεί πρό; τήν μεγαλοπρεπή, 
σοβαράν καί σχεδόν αυστηρόν μορφήν του άγάλματος. Ό  άμερικανό; σο
φ ό; -εξήτασε τόν ναόν εν Άθηναις, όπου, κατ’ αύτόν, εξετέθη πρώΐην φο
ράν τό άγαλμα, επίση; δ ’ ήρεύνησε καί τήν Ιν Μήλω θέσιν, όπου τό άνε- 
κα'Χυψαν, έπείσθη δέ τοιουτοτρόπως, ότι οί Αθηναίοι «ατά τινα περίστασιν 
μετήνεγκον τό άγαλμα εί; Μήλον καί εκεί τό έκρυψαν. Καθ’ δ ία ; τά ; 
πιθανότητα; ό καλλιτέχνης, ε ί; ον χρεωστουμεν τό αριστούργημα τούτο τή; 
γλυπτικής, ηκμασε κατά τήν μεταξύ Φειδίου καί Πραξιτέλου; χρονικήχ 
περίοδον, εΐνε δέ ό Σκόπας. Καί άλλοτε άπεδό&η ε ί; τόν ΆθηναΤον τού
τον άνδριαντοποιόν τό άγαλμα τούτο, χωρίς όμως νά προςενεχθώσιν αι 
πρό; τούτο δέουσαι άποδείξεις. Έ ά ν  όμως ή νέα αυτη Ιξήγησις άποδει- 
χ&ή αληθής, τότε ούδεμία πλε’ον θά ύφίσταται αμφιβολία, ότι ό Σκόπας 
εϊνε ό φιλοτέχνησα; τό απαράμιλλο·» τούτο εργον.

• Κατά τά ; τελευταίας ήμερα; του Μαρτίου συνήλθεν Ιν Βερολίνο» ή 
17. σύνοδο; τών χειρουργών τη ; Γερμανίας. Έ ν  τή» καταλέγω ήσαν εγγε
γραμμένα 180 παρόντα μέλη τής γερμανική; χειρουργική; εταιρία; καί 
έτεροι 80 χειρουργοί προςίλθόνεες εξ όλων τών μερών τή ; Γερμανία; καί 
τών πλησίον χωρών. Έ ν  ταΤ; συνεδριάσεσι παρήσαν οι επισημότατοι δ ι
δάσκαλοι καί καθηγηταί τη ; χειρουργική; επιστήμη;, προέδρευε δ αυτών 
ό φόν Βέργμαν, περί ου τόσο; επ’ έσχατων έγινε λόγος, Τών επιστημο
νικών αγορεύσεων έναρξιν άκαμεν ί  έν Γοτίγγη καθηγ. Kouig, ομίλησα; 
8tà μακρών περί το? προγνωστικού το? καρκίνου. Μεταξύ άλλων πολλών 
λίαν ενδιαφερόντων λόγων μνημονεύομε·» Ινταυ&α τέν λίαν περισπούδαστον 
άγόρευσιν το? εν Λειψία καθηγ. θειρσίου περί τή ; άντικαταστάσεω; τή; 
τραχειοτομία; διά τή ; λεγομένη; In tu bation , ήτοι τής διά του στόματος 
είςαγιογή; ενός σωληνίσκου ε ΐ; τήν τραχεϊαν άρτηρίαν.

Πίλλα'κ:; άνεκινήθη τό ζήτημα διά τ ί πρό τών φαγητών το? γεύ
ματος πίνομεν πρώτον ζωμόν; Μερικοί θεωρουσι κακήν τήν συνήθειαν

--------------- Η

ταυτην, δίίσχυριζόμενοι ότι τόσο» ρευστή τροφή καταπονεί1 τόν στόμαχον 
καί καθιστά άραιότερον τόν γαστρικόν χυμόν. ’Αλλά δέν κατέστη, μέχρι 
τουδε δυνατόν ν’ άποδειχθή τούτο, απ’ εναντία; δ ' άπεδείχθη, ότι δ ζω
μ ό ; πρό του γευματο; εϊνε δ ιά  τόν οργανισμόν λίαν ωφέλιμο;. Διότι αμα 
είςελ&ών ε ί; τόν στόμαχον έξαφανίζεται σχεδόν άμεσο»; καί δέν παρα
βλάπτει τόν γασερικόν χυμόν, ό ¿ποΤο; εινε έπισωρευμένο; ε ί; τά παρά
γοντα αύτόν κύτταρα καί εΤνε έτοιμο; νά βοηθήση ¿ί; τήν πέψιν. Ή  συν- 
η'&εια του νά τρώγωμεν τό γεύμα πρό τών άλλοιν φαγητών β ο ϋ π π α ν  έχει 
τήν αρχήν τη ; ε ί; αυτήν τήν φύσιν το? ζωμού, ό όποιο; άμέσω; μετα
βαίνει ε ΐ; τό αΤμα καί ενδυναμόνει τόν πεινώντα. Έ ντό ; δύο ή τριών 
λεπτών, αφ’ ου εκένωσεν εν ή δυο πινάκια θερμό? ζωμο?, αισθάνεται τόν 
κάματον παρελθόντα καί σχετικήν τινα ευεξίαν ε ι; τό σώμα του. Πολλοί 
έχουσι τήν συνήθειαν άμέσω; πρό το? γεύματος νά πίνωσιν εν ποτήριον 
μαστίχης, ή  ρακίου, τοιουτοτρόπως όμως βλάπτονται καί Ινοχλο?®ι τήνΙνέρ- 
γειαν το? γαστρικό? χυμου.

Ή  υραβις νπτ(ντια9ΐντος. Ό τ ε  τά θαύματα το? ζωϊκο“  μαγνη
τισμού περί τά τέλη του παρελθόντος καί τήν αρχήν το? παρόντος αίώνο; 
άπησχόλουν πάντα τά πνεύματα Ιν Γαλλία, έθηκεν, ώ ; γνωστόν, ή  ακα
δημία τών ΓΙαρισίων, ά&λον δΓ εκείνον, όστι; θά ήδυ'νατο νά Ιδη διά 
μέσου μ ι8 ; σανίδος. Τοΰτο μέχρι τή ; σήμερον ούδεί; κατώρθωσεν. Άλί.ά 
τώρα, όπου δ μαγνητισμό; υπό τήν νέαν αύτο? Ονομασίαν ώ ; υπνωτισμό; 
εορτάζει τήν άνάσιασίν του, διεδό&η ή φήμη, ότι νέοι τινέ; εύρίσκονται 
πλησίον τή ; Ιπιτυχία; του προτεθέντο; βραβείου. Λέγεται ότι Ιν Cler
m ont υπάρχει μαγνητιστής, όστι; δ ιά  της καλούμενη; μεταφορά; τών ιδεών 
(G edankenübertragung! έκτελεϊ εκπληκτικά θαύματα. Ό  άνήρ οοτας καθίζει 
άπέναντί τινων ύπ»ωτισθέντων νεανιών, λαμβάνει ε ί; χέϊρα; βιβλίον, τό άνοτρει 
ούτως ώστε πρό; τόν ύπνωτισθέντα νά εϊνε έστραμμένον τό όπισθεν μέρος 
(ήτοι τό περικάλυμμα) του βιβλίου, άναγινώσκει καθ’ εαυτόν αριθμού; είτε 
Ρίξε»; τινάγ χαί οίφνης δύνανται οί ύπνωτισθέντες νά άναγνώσωσιν άκριβώ; 
τά ; λέξεις ταύτας. Δύο γάλλοι επιστήμονες μετέβησαν πρό; το?το ε ί; C ler- · 
m ont, καί κατώρθωσαν νά έξηγήσωσι τό &α?μα φυσικώς. Έ κ  τών ύπνωτι- 
σθέντων εΤ; μόνο; ήδύνατο συνήθως νά άναγνώση τά ; λέξεις, δέν άνε- 
γίνωσκεν δμω; αυτά; έν τή διανοία το? μαγνητιστοΰ άλλα έν τοι; οφθαλ
μοί; αύτο?. Έ π ί  του κερατοειδου; χειτώνο; το? οφθαλμο? το? μαγνητι
στώ? κατωπτρίζοντο αί άνεωγμέναι σελίδες το? βιβλίου καί δ υπνωτισθεί; 
ήδύνατο παρατηρών το? όφ&αλμού; το? μαγνητιστοΰ. νά διακρίνη τού; 
άριθμού; ή τά ; έπιγραφά; τών κεφαλαίων. Ά ν ό μαγνητιστής διετάσοετο 
νά κλείση τού; όφ&αλμού; άντί, ώ ; πρότερον, νά παρατηρή τόν άπέναντί 
του ύπ»ωτισμέ·»ον νεανίαν, έπαυεν άμέσω; καί τό θαϋμα. ’Εν τούτοι; r  
παρατήρησι; αύτη εχει διά τήν επιστήμην μεγίστην άξίαν, διότι δ ι αιίτή; 
Ιγνώσθη, μέχρι τίνος βα&μο? δύναται νά αύξη&ή ή λεπτότη; τή ; όράσεως. 
Τό μέγεθος το?  ινδάλματος τών ψηφίων καί άρι&μών Ιπ ί to ?  κερατοει- 
δο?ς χιτώνο; το3 ανθρωπίνου οφθαλμού δεν ΰπερβάνει τό V,o to ?  χιλιο
στομέτρου. Ί γ ιή ;  όφθαλμό; ουδέποτε θά ήδύνατο νά διακρίνει τό σμικρό- 
τατον το?το ίνδαλμα, δύναται δμω; κάλιστα νά τό διακρίνη όφθαλμός, 
όστι; δι’ ύπερβολικο? ερεθισμού καί ύπερβαλλούσης αύξήσεω; τή ; ευαισθη
σία; του ευρίσκεται οΰτω; είπεΐν, ε ί; νοσώδη κατάστασιν. Ο ί ιατροί ¿νο- 
μάζουσι τοΰτο Τπεραισθησίαν (H yperästhesie) τη ; όράσεως, ύπό τη ; όποία; 
πράγματι επασχε κατά τήν στιγμήν Ικείνην δ Ιν λόγω υπνωτισθεί;. 
Πληρέστατη·» άπο'δειξιν παρέσχε τό εξής: παρουσίασαν αύτώ εικόνα; 
έλαχίστου μεγέ&ου;, επί τών όποιων ήδύνατο νά διακρίνη καί νά ίχνο- 
γραφή κατόπιν γραμμά; Ινό; δεκάτου πέμπτου του χιλιοστομέτρου, τά; 
¿ποιας ημείς οί Ουνή&ει; θνητοί μόνον τή βοηθεία μεγεθυντικών φακών 
θά ήδυνάμεθα μόλις νά διακρίνωμεν. Τό γεγονός εΐνε βέβαιον, όσον δήποτε 
καί άν φαίνεται άπίθανον. Κ α ί ό L udw ig B üchner άναφέρει αύτό Ιν  τώ 
νεωτάτω συγγράμματί του τω έπιγραφομένω „T hatsachen and  T heorien“ .

Άπό τινο; ήρχισαν έν ’Ιταλία νά παρασκευάζωσιν έλαιον Ικ  τών πυ
ρήνων τών σταφυλών. Οί πυρήνες ουτοι, άφ’ ού πρώτον ξηραν&ώσι καί 
κα&αρισθώσι, αλέθονται καί Ικ  to? άλεύρου αυτών εξάγεται τό νέον τούτο 
εΐδο; ίο ?  Ιλαίου.
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Al ΤΕΛΕΥΤΑ!AI ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑΝ-ΤΟΥ ΟΑΝΑΤΟΤ.

η παραδώση to  πνεύμα* την αυτήν κ&θαράν συναίσθηση περί τής σοβαρό·Πολλάκις υπο πολλών έλέχθη ότι a i τελευταίοι λέξεις του ανθρώπου 
άποθνήσκοντος, πρέπει να θεωρώνται ως η πολυτιμότερα ομολογία, ώς ή 
αυγκεφαλαίωσις της ιστορίας όλου του βίου των, διότι ή πνοή τον θανα- 
του άφαιρε? τήν προσωπίδα πόσης υποκρισίας* οϋχ ήττον είναι πολλά τά 
μαρτυροΰντα κατά της παραδοχής τοΰ ισχυρισμού τούτου, πολλοί δε ,,τε- 
λευταΤαι Ικφρασεις“  ώς γνη'σιαι θεω- 
pl'o-tîoat είναι λίαν αμφιβόλου κατα
γωγής, Ό υτω  π . χ. εινε λίαν απί
θανου - ότι οι τελευταίοι λόγοι του 
D a o to n * εν τινι προς φίλον του γε- 
νομένη ομολογία ησαν; „φίλε μου, 
αν τυχόν γίνονται καί εις τόν άλλον 
κόσμον επαναστάσεις, δεν αναμιγνύο
μαι εις αυτός.

Του Goethe ό τελευταίος στε
ναγμός: „φως, περισσότερον φως!'1 
διαμφισβητεΐται υπό τής O ttilie ν.
G oethe,: καί του Hegel ή πνευμα
τώδης .τελευταία δήθεν ρήσις „εις 
μόνος με ενόησε καί ουτος μέ παρ- 
ενόησε“ φαίνεται ωσαύτως να είναι 
μεταγενεστέρα εφευρεσις, διότι ή 
χήρα του Hegel, ήτις περιέγραψε τον 
θάνατον τοΰ φιλοσόφου τούτου, ου- 
δεμίαν ποιείται τοΰ πράγματος μνείαν^
Ω ραία  ωσαύτως ήχοΓσιν αί τελευ- 

. τάΓαι του Καίσαρος λέξεις: „καί συ 
Βρούτε;“ περί των οποίων όμως ου- 
δέν αναφέρουσιν οί 'Ρω μαίοι ιστορι
κοί* κατα δε την μαρτυρίαν του 
Σουετωνίου ό μέγας ΚαΤσαρ έπεσεν 
άφωνος. Άξιαι παρατηρήσεως είναι 
α ί τελευταίοι του H einrich Heine 
λέξεις, <$ς μετά θνησκούσης φωνής 
έπϊόφερε ,,νά γράψω , , . χαρτί . . 
μολυ'βι“  μετά τάς όποιας έκλεισε 
τους όφθαλμούς καί έξέπνευσεν. *0 
Schü ler έπε&ύμησε κατά τάς τελευ
ταίας του στιγμάς να ρίψη „εν βλέμμα 
πρός τόν ήλιον“ . Κατ’ άλλους έψι- 
θύρισαν τά χείλη τοΰ θνήσκοντος 
ποιητοΰ „πάντοτε καλήτερα — πάν
τοτε ήσυχότερα“ . Μέ τήν ευσεβή 
προσευχήν „εν ταΐς χερσί σου, Κύ
ριε" άπέθανεν ό Τορκουατο; Τάσ- 
σος, ό δε Klops tock άνεφώνησε θνήσκων: ,,ναί, όλοι εϊμεθα σημειωμένοι 

. ε ι ς  τάς χεΤρας τοΰ 'Γψίστου“. Τοΰ ευσεβούς H erder ή τελευταία ευχή 
άπηυθύνετο πρός τάς „ιδέας“ ό δε W ieland λέγεται ότι άπη'ιλάγη τοΰ 
βίου μέ τήν έρώτησιν τοΰ Άμλέτου „to  be o r no t to  he“ . ’Αληθώς φ ι
λοσοφική ήτο ή τελευταία λέξις τοΰ άγγλου φιλοσόφου Locke „enough, 
αρκετά“ . Ό  Μόζαρτ κατά τήν τελευταίαν του ώραν έπεθύμησε ,,νά άκούση 
διά τελευταίαν φοράν τήν μουσικήν“ , όπως ό M irabeau ,,νά άποθάνη μέ 
τούς τόνους τής μουσικής“ * ,,ίδού, ή ώρα τοΰ ύπνου“· είπεν ό Βύροιν πριν

τητος τής δέσεως του έξεδήλωσεν ό A lûeri με τήν εξής παρακλησιν προς τινα 
φίλον του ,,σφίγςον μοι τήν χε~ρα, αγαπητέ φίλε, τοίρα άποθνήσκω“ .

Ό  εσχάτως ά.τοθανών T h. V iecher άφήκεν είς τόν υιόν του τήν εξής 
τελευταίαν, σημαντικωτάτην λέξιν „’Εργασία“ , ήν έπανέλαβε δίς μετ’ ασθε

νούς φωνής. Συναίσθημα άπελευθε- 
ρώσεως θά έφαίδρυνε τάς τελευταίας 
τοΰ CroDwell στιγμάς, αναφώνησαν- 
τος μετά στεναγμοΰ ,,έλυτρώθην“ , 
ένω ό W ashington έλεγε μέ σιγά* 
λγν φωνήν „όλα πηγαίνουν καλά“ . 
Ομοιοι ήσαν αί τελευταίοι λέξεις τοΰ 
W ellington. 'Γπερήφανον μεγαλείου 
‘Ρωμαίου αύτοκράτορος έκφράζουσιν 
οί τελευταίοι τοΰ Ούεσπασιανοΰ λό
γοι ,,ό αύτοκράτωρ πρέπει νά άπο- 

Ό  Αϋτο κράτωρ 
Αύγουστος είπε ,,έτελείωσεν ή κω
μωδία“ . Μέ τήν αϋτήν απάθειαν 
■περιέμενε τόν θάνατον Γεώργιος ο 
τέταρτος τής 'Αγγλίας, ερωτήσας ένω 
εξέπνεε ,,τοΰτο εΤνε λοιπόν ό θάνα
τος;“ ένω άπεναντίας ή βασίλισσα 
τής ’Αγγλίας ’ Ελισάβετ άποθνήσκουσα 
έλεγεν ίκετευτικώς ,,όλόκληρον τό βα
σιλεών μου θα έδιδον διά νά ζήτω 
εν είσέτι λεπτόν τής ώρας“ . ’Αξιό
λογος ομολογία είναι ό τελευταίος 
από τής ζωής αποχαιρετισμός Φρει
δερίκου τοΰ τετάρτου: „Αί χέίρές 
μου είναι καθαραί από αίματος“ . 
Εικόνες εκ τοΰ παρελθόντος θά παρ- 
ήρχοντο πρό τής σβεννυμένης φαν
τασίας τοΰ Ναπολέουτος, όστις έκ· 
πνέων εΤπε τήν μόνην λέξιν „colonne“ .

Τίερί τοΰ περιφήμου διευθυν- 
τοΰ της κλινικής τοΰ ΙΙανεπιστημίου 
της Βιέννης, άποθανόντος τό 1821 
διηγούνται τό έξης: οκτώ των έξ- 
οχωτέρων ιατρών ίσταντο περί τήν 

ασθενής
έξερράγη είς ισχυρόν γέλωτα* ερω- 
τηθείς, περί τής αιτίας του γέλωτος 
του, άπήντησεν: ,,Ένεθυμήθην τήν 
ιστορίαν τοΰ επίλεκτου, οστις επι 

τοΰ πεδίου τής μάχης του W jg ram  κείμενος ήρίθμει τάς πληγάς του* 
„parbleu  !“ άνεφώνησεν, όκτώ σφαϊραι έχρειάσθησαν όπως άφαιρέσωσι τήν 
ζωήν ενός γάλλου επίλεκτου. Καί σεΤς εΤσθε επίσης όκτώ“ * μέ τάς λεξεις 
ταύτας λέγεται ότι μετήλλαξε :όν βίον γελών. Μέ Ιν λογοπαίγνιου άπήλθε 
τοΰ κόσμου ό γάλλος ηθοποιός Dudos. Άπέπεμψε τόν πνευματικόν, όστις 
ήλθε νά τόν εξομολογητή, μέ· τάς λέξεις: ,,Άνευ υποδημάτων καί περικνη
μίδων ήλθον είς τόν κόσμον, .δύναμαι λοιπόν νά έγκαταλίπω αυτόν καί 
άνευ πίλου (chapeau)“ . Ό  πνευματικός ώνομάζετο Chapeau.

Η  Β Π Κ ΡΑ  ΙΪΛ Τ Ν Τ Ρ ΙΑ . Είκών ύπό P. W agner.
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