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ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΕΝΙΕΡΟΣ
[ Συνέχεια, όρχ φυλλάδιον 21.]

ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ ΔΩΜΑΤΙΟΝ

ΙΪ αίθουσα, όπου εύρισκόμην, βεβαίως δέν είχε 
τήν έφάμιλλόν τη; εν Γαλλία. Μοί άνέμνησε δε 
κοιλάδα τινά ήν είδον παρά την γέφυραν Σεντίνο 
εις ’Ιταλίαν, όπου η άναβρχζουσα λάβα ηφαιστείου 
έσβέσθη έν άκαρεί διά τή; πνοή; τοΰ θεοΰ, και 
διετήρησεν εΐ; τήν αιφνίδιου αυτής άπολίθωσιν 
τάς μορφάς τή; άτάκτου δρμής της, άς απέδειξε 
κατά τήν υγρότητα της. Έκαστη έδρα τής αι
θούσης αύτής έφαίνετο έξεστηκυΐα τής συμμέτρου 
Θέσεώς της, καί έμαρτύρει εϊσέτι τήν οργήν ε
κείνου, όστις εξαπίνης τήν έγκατελιπε, δηλονότι 
κατά τδ 1788, ‘Η δέ συνέλευσις αύτη τών κι
νητών εεχέ τινα γλώσσαν και φωνήν. Ενόμιζέ 

τι; δτ! έναυλοι ήσαν εϊσέτι αί συζητήσεις τών άπδ 
Παρισίων ειδήσεων, καί ότι έτάρασσον τήν μαλ
θακήν άμεριανοσύνην τών εύγενών εκείνων εύ
τονων.

Οτε δέ εαέλλον νά εϊσέλθω εις τήν παρακει- 
μένην αίθουσαν, ή φρουρός μοί παρήγγειλε τήν μά
λιστα απόλυτον σιγήν, καί μ άπηγόρευσε καί 
τήν αναπνοήν αύτήν. Τήν ήρώτησα περί τοΰ λόγου 
τής π^οφυλάςεως ταύτης" αύτη δέ, σοβαρόν τδ 
ήθος έπιδεικνύουσα, μοί είπεν’

— ‘Η αίθουσα όπου τώρα πηγαίνομεν, είναι 
σιμά τοΰ δωαατίου εϊ; τδ όποιον έργάζεται ή 
Κ. «Κ. . .

Τπεκλίθηντότε εύσεβάστως έγώ κ ένευσχ ότι έ- 
μελλον ν άνακόψω τήν αναπνοήν μου, ω; δ υπο
βρύχιος κολυμβητής.

Ή δέ παραβολή μου αύτη σχεδόν άστείως εκ
πεφρασμένη διά κινήσεως μιμικής, ολίγου δεϊν 
προύκάλεσε δεύτερον γέλωτα, όστις ήδη έγίνετο 
κινδυνώδης παρά τήν θύοαν αύτήν τής Κ. Κ. . .
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ή φρουρός έδηξε τά χείλη της κ’ έκρατήθη.
‘Η νέα αΰτη αίθουσα είχε φυσιογνωμίαν ήρε- 

μον" αί εδραι δέν έδείκνυον κάνέν ίχνος πολιτι
κού, ταράχου’ άφοΰ παρέτήρησα έπί τινας στιγμάς 
έχώρησα έπ άκρων τών ποδών χαράσσων κόνεως 
κύματα προς τήν θύραν τής Κ. Κ . .. Η φρουρός έ
φαίνετο συγκινουμένη· τά πλατέα τρίχαπτα τοΰ κε- 
κρυφάλου αυτής έφρισσον έπί τών κροτάφων της. 
Εμέ δέ ούδέν άνεχαίτισεν. Τή βοήθεια οπής λίαν 
στενής έπραξα άκριτομύθειαν έγκληματικήν διότι 
ήθέλησα νά βαθύνω είς το εσωτερικόν μυστήριον 
τοΰ δωματίου έκείνου τής εργασίας. Η Κ. Κ. . . . 
καθημένη έπί σκίμποδος εύρέος, άνεγίνωσκ», καί ή 
μεγάλη ακινησία της έδήλου την μεγίστην προσο
χήν’ ή εύγενής καί γαλήνιος όψιο της δέν μ’ έφάνη 
ότι διεδέξατο άπό τοΰ παρελθόντος ρυτίδας οργής 
καί μελαγχολίας’ ήτον ό άναχωρητής τής έρήμου.

‘Υπάρχει δέ τή αλήθεια εις τήν άπόφασιν τής 
ευγενοϋς ταύτης γυναικός ηρωισμός, δστις συγκι- 
νει καί καταπλήσσει' ανθηρά τήν ηλικίαν, ωραία, 
πλούσια, πολύζηλος, άπεχαιρέτησε τόν κόσμον, 
τήν οικογένειαν της, τοός φίλους, δέν ήθέλησε 
νά ίδγ) διερχομένας τάς επαναστάσεις υπό τά 
παράθυρά της, καί διέμεινεν ύπό τό άρχαϊον 
αύτής σύστημα.

Αλλά μή σπεύδωμεν είσέτι πρός τά σπουδαία, 
άτινα ταχέως νά ίδώμεν μέλλομεν ! ’Εξήλθον άρα 
τής αιθούσης εκείνης,έν ή λίαν βραχύ έμεινα, καί διέ- 
βην είς άλλην, ής ό χρωματισμός έλαφρώς μαρ- 
γαριτόχρους μ’ έφάνη λίαν πλούσιος" μεγάλα ρά
κη άπεσπώντο έκ τοΰ τοίχου υποχωροΰντα είς 
τήν υγρασίαν’ Παρώδευσα 8 έπειτα μακρόν τι πα
ραπέτασμα, δπου άνεΰρον τήν διηνεκή φαντασίαν 
τοΰ 18 αίώνος, τήν άναπόφευκτον αγέλην τών 
ποιμένων,ου; ώδήγουν τά πρόβατα’μετά δέ τοΰτο 
εισήλθον είς καλλίμορφόν τινα στοάν, δπου τά 
βήματά μου έτρεψαν είς φυγήν λόχον πτηνών, καί 
ούλαμον αλλιον τινών όντων ήττον τήν θέαν α
γαθών, άτινα εγκαθίστανται, ώς οι αναξιόχρεοι 
ενοικητορες, καί οί αγενείς λυμεώνες πασών τών 
εγκαταλελειμένων οικοδομών.

Ανακοπτόμενος είς τήν διάβασίν μου διά τής 
θεάς πληθύος πραγμάτων περιέργων σκωληκόβρω
των, ηθελον, διά τρόπων έπιτηδείων έξοτρύνων, 
να γνωρίσω τήν ιδέαν τής γηραιάς θαλαμ.ηπόλου 
περί τής κυρίας αυτής. Αλλ ή διπλωματία μου 
απέτυχε πρός τήν άφοσίωσιν. Η διαγωγή τής Κ. 
Κ. . . . τή έφαίνετο λίαν φυσική’ διότι πας τις 
άλλος ήδύνατο νά πράξη τό αυτό’ καθόσον ό τρό
πος τ?7ς ύπάρςεώς της, έλεγεν ή γραύς, ήτό τι 
τών συνήθων, καί ιδού παν δ,τι κατόρθωσα νά μά- 
αλλα μοί έγνωστοποίησε λεπτομέρειας τινας 
περί τοΰ εσωτερικού, αϊτινες μ εϋηρέστησαν’ καί 
μεταςύ τών άλλων ήτον καί αυτή. — « Εβγαίνω 
κάθε πρωί, μοί είπε, πριν έβγη δ Ηλιος, καί πη
γαίνω καί αγοράζω τά χοειαζόμένα διά τήν κυ
ρίαν μου καί δι’ έμέ. ·

Τή ευγνωμόνησα διά τήν εμπιστοσύνην αυτήν, 

ητις διωρθωσε τούς συλλογισμούς μου, διότι ήμην 
έτοιμος σχεδόν νά παραδεχθώ διά τό μέγαρον τής 
Κ. Κ. τό αγγελιοφόρον πτηνόν, δπερ έκόμιζε κα
θ ήμέοαν τήν τροφήν εις τόν άναχωρητήν τής 
έρήμου.

ΓΙοοαίσθησις δε τις έλεγέ μοι, δτι διερευνών ου- 
τω τάς γωνίας και παραγωνίας τοΰ οίκου έκείνου, 
έμελλον νά φθάσω είς άνακάλυψίν τινα άπροσδό- 
κητον. Η τύχη, δταν έτάζωμεν πειράζοντες τά 
μυστήρια της, μάς έπιφυλάττει πάντοτε τινα 
έκπληξιν.

Κατά τήν άκραν στοάς, υπώπτευον τι είς θυ- 
ραν, ήτις δέν ένέδιδεν είς τήν ώθησιν, ώς δταν 
δυσπιστώμεν} είς άνθρωπον, δςκς δέν θέλει νά μάς 
άποκριθή. Δέν άνθίστατο δέ τό κλειθρον’ κλεί
θρα καθ δλον τό μέγαρον δέν ύπήρχον' έπρεπεν 
δθεν νά κρημνίσωμεν θύραν άνοικτήν, άλλά πιθα
νώς προσκόπτουσαν έσωθεν είς έπιπλα ή είς τοί
χου πεσόντας λίθους. Επειδή δέ τοΰ μελάθιου. έ
κείνου ή γενική κατάστασις δέν άπήτει άπ’ έμοΰ 
ούδεμίαν φειδώ, καί έπιτρέπεται ή καταστροφή 
εις τά έρείπια, έσχισα τήν σκωληκόβρωτον θύραν, 
ώς τις σχίζει τετράγωνον χάρτινον είς τό ιππο
δρόμων, καί εισήλθον είς δωμάτιον μικρόν πε- 
πληρωμένον έκ πραγμάτων ούδέν έχόντων ονομα, 
καί άτινα τό βλέμμα τοΰ θαλαμοστόλου αδυνα
τεί νά κατανοήσν).

Τό παράθυρον τού δωματίου τούτου κεκλει- 
σμένον διά δικτυωτοΰ είς τεμάχια, έκοσμεΐτο δι’ 
ερήμων φωλεών χελιδόνων’ άποτείνων δέ βλέμ
μα έπί τών κήπων διά τών έκλελυμένων σει
ρών, άνεκάλυψα είς τδ ευώνυμον γράμματα κε- 
χαραγμένα είς τόν τοίχον’ ό χρόνος έμαυρισε τδ 
κοΐλον αύτών καί τά κατέστησεν ούτως έπίγραμ- 
μα εύανάγνωστον είς τόν τυχόντα οφθαλμόν' ά- 
νέγνων λοιπόν ευθύς τά δύο ταΰτα ονόματα. Λε- 
ηήίί>(— Tpvdairr/c, τδ μέν ύπδ τδ έτερον' και, 
δτε έμελλον νά έξέλθω τοΰ μικρού δωματίου, 
ήθέλησα νά τά ΐδω καί αυθις, ΐνα πεισθώ ευκρι- 
νώς περί τής αλήθειας τής πρώτης θεωρίας μου.

Η δέ φρουρός μοί παρετήρησεν δτι έπεξέτει- 
νον τήν έπίσκεψίν μου άκριτομύθως πως, καί δτι 
/φοβείτο μή τήν κράξη ο κώδων τής κυρίας της. 
Τή έζήτησα είλικρινώς συγγνώμην, καί τήν ήκο- 
λούθησα πρδς τήν μεγάλην κλίμακα. Η δέ αγαθή 
ήνέωξε ηήν όρσοθύοαν μετά ποοφυλάξεως τό ψο- 
φοδεές αύτής έκδηλουσης, καί μοί είπε νά παρα
τηρήσω έπιδεξίως μή τις διέβαινεν έπί τής δδοΰ. 
Εν γένει δέ ούδείς πέρα έπϊ τών οδών τοΰ Ακουϊ- 
σγράνου. Αί όδοί είσίν έρημοι καί άποστρέφονται 
έν φρίκη τούς διαβάτας, καθώς ή φύσις τδ κε
νόν’ δθεν άδιστάκτως χαί αμέσως άπεκρίθην δτι 
δέν υπήρχε κίνδυνος άπδ βλέμματος ανθρωπίνου. 
Εθλιψα δέ τήν χεϊρά τής άγαθόφρονος θαλαμη
πόλου, ήτις ζωηρώς άπεποιήσατο νόμισμα χρυ- 
σούν, δπεο τήπροσέφερα, καί αμέσως ευτυχής λο- 
γιζόμενο; διά τήν έπιτυχίαν τής επιχειρήσει^; 

μου, έπάτησα τήν χλόην τής δδοΰ τών τεσσάρων 
Δελφίνων.

Κατά δέ τήν έκτην ώραν μετέβην εις τοΰ Εί- 
σαγγελέως Κ. Βορέλη, δπου εύρον συναναστροφήν 
πολυμελή. Μέ παρεκάλεσαν καί τοϊς διηγηθην 
καθ’ δ*ας αύτής τάς λεπτομέρειας τήν περιηγη- 
σίν μου έν τώ μεγάρω τής Κ. Κ. . . . και μά
λιστα μ’ έπεφόρτισαν καί νά τήν γράψω. Είχον 
δέ κατά τήν έποχήν εκείνην λόγους ιδιαιτέρους 
μή υφισταμένους σήμερον, καί οίτινες μοι άπη- 
γόρευον τήν δημοσιότητα τής διηγήσεως μου άλλ 
ύπεσχέθην μετά τινας ήμέρας νά μεταχειρισθώ το 
μέγαρον τής Κ. Κ ... ώς πρόλογον δια τινα Ιστο
ρίαν τοΰ Ανδρέου Χενιέρου ανέκδοτον, ητις μοι ε- 
προμηθεύθη παρ’ άνδρδς ίδόντος τδ μέγαρον τούτο 
καθ’ δλην αύτοΰ τήν λαμπρότητα, μέχρι τοΰ < ”88.

Τ’ ονομα τοΰ Χενιέρου δπερ άνέγνων έπι λίθου 
δέν είχε πρό αύτοΰ ούτε έπώνυμ.ον, ούτε το άρ- 
χικδν γράμμα έπωνύμου’ ό γενικός πρόξενος ;Χε- 
νιέρος είχε τέσσαρας υιούς, τον Μάριον Ιωσήφ, 
τδν Σωτήριον, τδν Άνδρέαν, καί τον Κωνσταν έν 
τούτοις τ’ ονομα τοΰ Τρυδαίνου τεθειμεννον παρα 
τδ τοΰ Χενιέρου άντικαθίστη ώς ειπειν το επωνυ- 
μον τοΰ Ανδρέου* έλεγον δε καθ εαυτόν, ποτέ ό 
Ανδρέας Χενιέρος ήλθεν είς Ακουΐσγρανον; Διέτρι- 
ψε τά πρώτα του έτη εϊς Ναρβονην, και απο τοΰ 
ώοαίου έκείνου τόπου καί τών οχθών τής Αΰδης 
τώ άπέμειναν ενθυμήσεις γλυκειαι’ πιθανώς ό ποιη
τής, ποδ τοΰ I 789 ήθέλησε νά έπανίδη τδν το- 
πον αύτδν τής αγάπης του, καί άπέμεινε βεοαίως 
εις Αζου’ί’σγρανον.

Αλλως τε, ήκιστα σπουδαία ή γνώσις περί τής 
έποχής καθ’ ήν ό ’Ανδρέας Χενιέρος έφιλοξενήθη 
εϊςτήςΚ. Κ... Ηλθε παρ’ αύτή, καί τούτο δι’ 
έαέ ήν αποδεδειγμένου" άλλά, συνομιλών μετά συγ
χρόνου άνδρδς τών αρχαίων ημερών, μετ’ άνδρδς 
έξ’ εκείνων, οίτινες τδ παν είδον, έμαθον πλήθος 
λεπτομερειών έπί τής διαβάσεως τού Ανδρέου Χε
νιέρου μεταξύ ’Ακουϊσγράνου καί τής Προβηγγίας 
τώ 86 ή 87. Χωρίς δέ τής έπισκέψεώς μου είς τδ 
μέγαρον τής Κ. Κ . . . καί μάλιστα χωρίς τής ά- 
νακαλύψεως τών δύο ονομάτων έν τώ μικρώ 
δωματίω έπρεπε ν’ άγνοώ διά παντός τδ έπεισό- 
διον τούτο τής ζωής τού ποιητοΰ. Επί πέντε έτη 
ένήργουν έρευνας έκ διαλειμάτων εις ‘ Ρουέν, είς 
Βεοσαλλίας, εϊς πόλεις δηλονότι τής άποχωρή- 
άεως τού ’Ανδρέου Χενιέρου, δπως συνδέσω τήν 
ιστορίαν μου άπδ τής διαμονής του είς ’Ακουΐσγρα
νον μετά τών έποχών τοΰ 93 καί τού 94, καί δ
τε έφωτίσθην ίκανώς, περιέγ^αψα όλα’ είναι δέ 
ή ιστορία τού νέου ποιητοΰ έν τώ μέσω τών 
επαναστάσεων.

ΕΣΠΕΡΑ ΤΟΤ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΕΙΝΟΤ

’£r τω αύτω μεγάρω.

Τδ 1789 έμελλεν έντδς ολίγου νά έπιφανή είς 
τδν όρίζοντα τής άνατολής. Ητον τότε όμήγυρις 
εσπερινή έν τώ μεγάρω τοΰ Πύργου τής Α’ίγης 
εϊί ’Ακου’ί’σγρανον, αιθρία δέ τοΰ χρυσού αίώνος 
διεχύνετο είς τάς αιθούσας, καί διά γλυκείας άν- 
τιλάμψεως έπεφαίνετο εις τάς όψεις τών γυναι
κών καί τών άνδρών1 άπας ό κόσμος έκεΐνος 
κηλαινόμενος είς νωχέλειαν μαλθακήν έδείκνυτο 
ώς παράρτημα τών άραβαγραφιών, έν αίς οί ποι
μένες καί αί ποιμενίδες τού Λινιδν προσεμειδίων 
άλλήλοις κρατούντες τήν ποιμενικήν ράβδον.

Η δέ όμήγυρις τοΰ μεγάρου τοΰ Πύργου τής 
Αΐγης διελέγετο τήν ήμέραν εκείνην περί παν
τός δ,τι στιγμιαϊον καί επιπόλαιου, δτε άνηγ- 
γέλθη είς τήν οικίαν οδοιπόρος τις συγγενής τοΰ 
μακαοίτου Βολταίρου. Ητο δέ δ Κ. Φλωριάν, δσ-

_ — -- —
είς Παρισίους. Τδν 
καί εΐξευρον οτι έ- 

ιιελλε νά δημοσίευση τά δύο μυθιστορήματά του 
τήν ’Εστέλλην καί τήν Γαλάτειαν, καί ύπεσχέθη 
πρδς τούτοις ν άναγνώση αύτά τήν αύτήν έσπέ- 
ιαν. Σχεδόν δέ άκριβώς τότε άφίχθη καί 6 μαρ- 
κέσιος Αλβέρτος άπδ τοΰ μεγάρου αύτοΰ τοΰ έν 
Γημενω μετά τοΰ ίερέως Δελίλλη. 0 δέ οίκος τοΰ 
πύργου τής Α’ίγης έξένιζεν ήδη πρό τινων -ήμε
ρων άλλον περιηγητήν ποοωρισμένον είς εύκλειαν 
ετεροειδή, τδν νέον Ανδρέαν Χενιέρον. Η εσπέρα 
δθεν ποοηγγέλλετο λαμπρά. Αί νεαραί γυναίκες 
τής αριστοκρατία; 
χον τδ 
έμελλον 
στέλλην 
τής Γράβη 
ποοσεδοκάτο.

Η Κ. Φλωριάν ανέπτυξε τι χειρόγραφον, έβ- 
δοαον αντίγραφου, και γ, κκροία τοΰ εύγενούς 
ακροατηρίου έπαλλεν έκ ^αράς είς τήν απαγγε
λίαν τοΰ προοιμίου. « Ώ σείς ποιμενίδες · τού 
χωρίου μου, σεϊς αί δποϊαι μέ τδ άχόρινον σκιά- 

κρύπτετε θέλγητρα δυνάμενα ν’ ά- 
πλήθος άλλων ! » Καί προσοχή συμ- 

άείποτε, ενίοτε δέ ενθουσιασμού, ίσυνώ- 
τήν άνάγνωσιν τού βουκολικού ιστορή

ματος τής ’ίίκκιτανίας. Αί δέ χειροκροτήσεις σχε
δόν καθολικαί έξερράγησαν είς τδ τέλος, 
' ' . — _ Si- Sil.. 2Ο.Λ 
γράφον.άντιζήλου δίκην επίφοβου, προεϊπε μεγά
λην έπιτυχίαν είς τά βουκολικά τού Κ. Φλωριάν.

—- Τώρα, είπεν ό βουκολικός ποιητής, έάν ή 
εύγενής όμήγυρις έπιτρέπη, νέος τις μουσουργός 
ερχόμενος έξ Ιταλίας καί όδοιπορών μετ εμού, 
μέλλει νά σάς ψάλλη έν τών άσματιων ^τής £- 
στί.Ι.Ιηζ κρούων τδ κλειδοκύμβαλου.

τις ερχόμενος έκ Λαγγεδόκ διάβαινε τήν πόλιν 
Ακου’ί’σγρανον κ έπορεύετο 
άνέμενον δέ μετ έπιθυμίας

:ς τού Ακουϊσγράνου ραδινόν εί- 
-ρόσωπον έκ τής χαράς, λογιζόμεναι δτι 
ν’ άκούσωσιν άναγινωσκομένην τήν Ε- 
πρδ τών φίλων αύτών τών τού μεγάρου 
ος έν Βερσαλλίαις, δπου ό Κ. Φλωριάν

διόν σας 
φανίσοισι 
παθεία£ 
δευσε

και ο 
ίερεύς Δελίλλης, δστις δέν έθεώρει ποιητήν λαγό-

,ενα-
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Καί ψιθυρισμοί εύαρεσκείας διέδραμον τάς τέσ- 
σαρας γωνίας τής αριστοκρατικής αιθούσης'-νεα
νίας δέ μικρός τδ ανάστημα καί την δψιν ζωηράν 
εχων διά τών ύγρών ιταλικών οφθαλμών! του, έ- 
καθέσθη πρδ τοΰ κλειδοκυμβάλου, καί έψαλε τδ 
άσμάτιον.
» Af! fra ενμΟρφον βοσχάν αν ι7γε τό χωριά σας 
β Ευαίσθητο* xal θε.Ιχζιχό* ...»

0 ήχος έφάνη οτι ένέπνεεν ήδυπάθειαν' τδν έ- 
χειροκρότησαν λοιπόν παραφόρως — Αίτδςδ νεανίας 
θά προχωρήση πολύ, είπεν ό Φλωριάν. — Ονο
μάζεται ήρώτησάν τινες. — Χερουβίνής. — Τι 
ευδαίμων έσπέρα ! ήκούετο άφ’ δλων σχεδόν τών 

, παρισταμένων τά στόματα.
Τότε δέ δ Κ. Αλβέρτος (ομίλησε.
— Θά δοκιμάσωμεν ακόμη νέον τι ευτύχημα. 

Ο ίερεύς Κ. Δελίλλης θα μας απαγγείλει τούς στί
χους τούς οποίους αύτοσχεδίασεν εις τήν εξοχήν 
μου τοΰ Γημενοΰ, καί τούς οποίους προορίζει διά 
τδ ποίημά του τδν άνροτικάκ άι θμωποκ. — Τήν 
διακοίνωσιν δέ ταύτην ΰπεδέξατο μέγα χαίρουσα 
ή όμήγυρις, καί ό ποιητής έγειρόμενος διετέθη έν 
στάσει μετριάτητος, ώς άνθρωπος είθισμένος είς 
τούς θριάμβους, καί. Απήγγειλε τήν περικοπήν άρ- 
χομένην ώς έπεται.

Ώ Γημενός ! χαρίεσσκ κοιλάς τής ευτυχίας ! 
Χλωρής αμπέλου βόστρυχος τήν δψιν σου καλλύνει, 
Φίλη σου είναι ή συκή, καί λίβανον λατρείας 
Είς σέ τδ δένδρον τής θεάς Παλλάδος διαχύνει. 
Λαμπρόν είσ’ άμφιθέατρον, καί πράσινοι βαθμίδες.

Τδ δέ τεμάχιον έτυχε τής επιδοκιμασίας, ής οί 
■στίχοι απαντες τοΰ ίερέως Δελίλλη’ δ Κ. Αλβέρ- 
της αξιόλογος ευπατρίδης, προικισμένος καρδίαν 
τά μάλιστα αγαθήν, έθριάμβευσεν άπδ χαράς ά- 
κροωμενος τούς στίχους τούς έξυμνοΰντας τά ε
παρχιώτικα τέμπη του, άλλ ή χαρά αύτη ήτον ή 
τελευταία τής ζωής του, διότι έμελλεν έντδ; ολί
γου νά πέση ύπδ τό εγχειρίδιου δολοφόνου είς τήν 
πάντερπνον εκείνην δασιν τήν πλήρη δένδρων καί 
ύδάτων καταρρακτών,ών μέσω ύψοΰντο οί τέσσαρες 
πύργοι τοΰ αρχοντικού αύτοΰ μεγάρου τοΰ Γη- 
μενοΰ.

Δεϊπνον δέ μεγαλόπρεπες έπεραίωσε τήν φιλο
λογικήν αύτήν καί βουκολικήν έσπέραν. Καί, ώς 
συμβαίνει αείποτε, οί δαιτυμόνες μόνον άντι- 
κειμενον λόγου είχον τήν λογογραφίαν καί τούς 
στίχους τούς άπαγγελθέντας.

Ιδίως δέ ό Κ. Καστελάνης ένεποίησεν αίσθημα 
ζωηρότατου είς τούς περί τήν τράπεζαν διά σκέ- 
ψεως, ήτις έφάνη λίαν λογική.

— ®Χ°μεν> είπεν, όλίγας λεύγας μακράν τοΰ 
Ακουϊσγράνου μέγαρον τδ όποιον μου ένθυμίζει 
μίαν σκέψιν καί ένα σκεπτόμενον . . . Τδ μέγα
ρον τοΰ Βωβενάργη ; είπον διάφοροι φωναί. — 
Μάλιστα, Κύριοι’ ό Βωβενάργης λοιπόν είπεν ότι 
τά γράμματα άντανακλώσι τήν κοινωνίαν, ή δέ 
σκέψις αύτη έχει ακρίβειαν καί αλήθειαν Αναμ

φισβήτητου. ‘Η ήμετέρα κοινωνία ή λίαν συντα- 
ραχθεΐσα ύπδ τήν Σφενδόνην καί κατά τούς τελευ
ταίους θρησκευτικούς ημών πολέμους διάκειται 
σήμερον· είς, ήρεμον κατάστασιν, Αφ’ ής ποτέ πλέον- 
δέν θά έξέλθη, διότι ή πείρα διδάσκει τούς αν
θρώπους’ δθεν, τί πράττουσιν ήδη οί λογογράφοι, 
οι μουσουργοί, οί ποιηταί ; Γράφουσιν, αύτοσχε- 
διάζουν, άδουσι κατά τάς ήσύχους ορέξεις, τής 
κοινωνίας ήμών. Ενθουσιάζει τις τήν πατρίδα 
μας διά τής αφελούς διηγήσεως τών έρώτων δύο 
ποιμένων. Τά ήθη μας είναι τόσον ήμερα, ώστε 
ούλεμίαν άλλην φιλολογίαν έπιζητοΰσι, καί οί 
λογογράφοι ημών αποκρίνονται εις τάς ευτυχείς 
αυτάς απαιτήσεις δι’ έργων αφελών, δι’ Ασμάτων 
απλών, άξιων τοΰ χρυσού αίώνος. — Αυτό είναι 
πολύ λογικόν είπεν δ Κ. Φλωριάν’ οί λογογρά
φοι πριν ή αύτοσχεδιάσωσιν, άκούουσι τδ κοινόν, 
καί δίδουσιν είς αυτό μόνον δ,τι ζητεί, καί μόνον 
διά τού τρόπου τούτου δύνανται νά εύδοκιμήσω- 
σιν. Οΰτω φερ είπεϊν, έάν σήμερον ποιητής τις 
έσάλπιζε τδ πολεμιστήριου, ή προύκάλει τδν λαόν 
εις έπανάστασιν κατά τών βασιλέων, δ ποιητής 
ούτ,ας ούτε ενα είχεν Αναγνώστην ! — Ούτε ένα ? 
είπον πολλοί δαιτυμόνες καί τινες πολιτικοί 
άνδρες τοΰ <788. — Διά τούτο, έζηκολούθησε λέ- 
γων ό Κ. Φλωριάν, θά εΐπώ έγώ, καθώς ό έκ Γε- 
νέβης Κύριος Ρουσσώ καί μέ ευτυχίαν πολύ με- 
γαλητέραν’ Είόαζά ηθη ζο% αίώνος μας χαι έ
γραψα βουχοΛικά.

‘Η δμήγυρις δέ θερμαινόμενη έξετάθη είς άλλα 
θέματα λόγου, οπού ήμεΐς δέν τήν άκολουθοΰμεν. 
Αρκούμεθα δέ ίχνογραφοΰντες γωνίαν τινα τοΰ Ι
στορικού εκείνου είκονογραφήματος, καθ 8 ή γαλ
λική κοινωνία άπεκοιμίζετο εύτυχής καί Αμέρι
μνος είς τδ κατώφλιον τού 89. Οί δαιτυμόνες 
έπλήρουν τήν αίθουσαν διά τών φωνών αύτών-εϊς 
τοιουτον τρόπον, ώστε δεινόν ήτον ν’ άκούση τις 
συνομιλίαν έρημικήν, γινομένην είς μίαν τών ά
κρων τής τραπέζης μεταξύ νεαράς γυναικδς και 
ποιητοϋ, δστις δέν συμμετέσχε καθόλου τών γε
νικών συζητήσεων.

— Μάλιστα Κυρία, είπεν δ ποιητής άποκρινό- 
μενος είς μίαν τών έκ νωχελείας προκαλουμένων 
ερωτήσεων, ακτίνες πάντοτε προηγούνται ώς πρό- 
φασις καί προοίμιον διαλόγου έπερχομένου’ μάλι- 
λιστα, άγαπώ πολύ νά ήμαι άκροατής. Εν τούτοις 
Κύριε, είσθε καί σείς ποιητής ; ήρώτησεν ή νεαρά 
γυνή. — Ποιητής ! Κυρία, δέν εΐξεύρω τόσοι κα
λά .. . αμφιβάλλω . . . ήμην άνθυπολοχαγδς εις 
Ρουαϊάλ Αγγουμουά, καί σήμερον δέν είμαι πλέ
ον. Ημην ίσως καί ποιητής χθες, καί σήμερον. 
— Σήμερον Κύριε έστερήθητε ίσως άνθυπολοχαγίας 
τίνος εις τήν ποίησιν ; Δέν είσθε λοιπόν σταθερός, 
είς τά έπαγγέλματά σας; — Δοκιμάζω Κυρία, δο
κιμάζω τήν ζωήν. — Εγεννήθητε είς τόπον ποιη
τικόν ... είς Κωνσταντινούπολή. — Κυρία, ό 
ποιητικός αυτός τόπος ούτε ένα Οθωμανόν διέ- 

ςςλασε ποιητήν. — Η Κωνσταντινούπαλις έπίερ-

Φαίνεται Κύριε ότι είμαι άδεξία είς τάς έρωτήσεις 
μου. — Βεβαίως έγώ Κυρία, άπέβαλον τήν συνή
θειαν τοΰ άποκρίνεσθαι άφ ού καιρού έξήλθον τού 
συντάγματος. — Ας ίδωμεν θά είμαι εύκρινεστέρα 
τήν φοράν αύτήν, Κύριε. Ποία είναι ή γνώμη σας 
περί τής ’Εστέλλης τού Κ. Φλωριάν ; — Είναι 
κομψή μετάφρασις πολλών έκ τών άραβογραφιών 
μας. Αί ποιμενίδες καί οί ποιμένες είναι παν δ,τι 
άλλο θέλετε, έκτδς ποιμενίδων καί ποιμένων. — 
Φαίνεται Κύριε, οτι άριστα άνεκτήσατε τήν έζιν τοΰ 
άποκρίνεσθαι. Νομίζει τις ότι μέλλετε νά έπανέλ- 
θητε είς Ρουαϋάλ Αγγουμουά. — Ω ! υπηρέτησα 
τδ Κράτος έξ μήνας Κυρία’ καί νομίζω οτι τδ δι
άστημα τούτο δέν άποδεικνύει τδν προορισμόν μου 
εις τήν υπηρεσίαν. — Επεθύμουν έπίσης Κύριε Χε- 
νιέρε νά γνωρίσω τήν γνώμην σας περί τών στί
χων τούς όποιους δ ίερεύς Κ. Δελίλλης μας απήγ
γειλε τόσω καλώς. — Τωόντι Κυρία, άπαγγέλει 
θαυαασίως. — Μάλιστα’ άλλ’ή γνώμη σας περί. . . 
— Α ναί λοιπόν ! αυτοί οί στίχοι έγράφησαν μέ 
πολήν ευχέρειαν . . . άλλά σας δμολογώ ότι δέν 
άγαπώ πολύ στίχους αύτού τού είδους.

Φί.Ιη acv ttrai ή σνχή, xal Mfiaror Λατρείας.··

Οχι κατ’ αυτόν τδν τρόπον νομίζω, πρέπει δ 
ποιητή; νά έξεικονίάη τήν αξιοθαύμαστου θεσσα- 
λικήν κοι λάδα τοΰ Γημενοΰ’ άντί δλων τών εύκό- 
λων αυτών στίχων, τών κομψών, άλλά ψυχρών, 
θά έπροτίμουν δι όλης μου τής ζωής έν τετράστι
χον τδ όποιον ήκουσα χθές άπαγγελόμενον είς ένδς 
Βασιλικού Επιτρόπου τού Βουλευτηρίου. Τδ 
τράστιχον αυτό είναι τοΰ συμπατριώτου σας Κ. 
Βαλβέλλου δστις ύπήρξεν δ εύτυχής εραστής τής 
Κ. Κλαιρόν μέλους τής Γαλλικής κωμωδίας. — Μια 
έσπέρα περιεπάτουν όμού είς τδν περίβολον τής 
Τούρβης έδώ πλησίον τοΰ Ακουϊσγράνου. ‘Η Κυ
ρία Κλαιρόν έκύτταξεν Βν άστρον μετ’ έπιθυμίας, 
καί δ Βαλβέλ τη έποίησε τδ τετράστιχον τούτο 
τδ όποιον αξίζει ενα Αστερισμόν κατά τήν γνώ
μην μου.

Τά μεσάνυκτα όταν είς Ανέφελου θόλον
‘Η τού έρωτος ώρα σημάνη,

τε-

μενε βεβαίως τούς τέσσαρας υιούς τού γενικού Μή τδ βλέπης τδ άστρον’μ’έχεις λάτριν σου όλον, 
προξένου Κ. Χενιέρου. —» Σάς ευχαριστώ έν δνό- | 
μάτι τών αδελφών μου Κυρία. ■ Μέ συγχωρεϊτε , 
νά γίνω Ακριτόμυθος Κύριε Χενιέρε ; — Ω ! Κυ-

θόλου τδ δικαίωμα νά ζητήσωσι συγγνώμην.

Πλήν τδ άστρον ή χείρ μου δέν φθάνει.
0 Ανδρέας Χενιέρος απήγγειλε τού; στίχους 

να· γίνω ακριτυμυμος mvpi» —- τούτους, θαυμασίως έκφραζων τδ αίσθημα, καί οί
ρέα ! ή νεότης, ή χάρις τδ κάλλος δέν έχουν κα- δφθαλμοί του οί λαβόντες τδν σάπφειρόντων έκ 
θόλου τδ δικαίωμα νά ζητήσωσι συγγνώμην. ““ τοΰ γενεθλίου αύτών Βοσπόρου, έξήστραψαν ύπδ 
Σάς παρετήρησα μετά προσοχής οτε δ Κ. Φλω- μέτωπον εύρύ, πλήρες μέλλοντος.
ριάν άνεγίνωσκε τήν Εστέλλην του, καί ότε ά ίε- | ή δέ νεαρά γυνή έκύτταξεν ατενώς τδν ποιητήν, 
ρεύς Κ. Δε/.ίλλης άπήγγελλε τούς στίχους του, καί καί δύο δάκρυα μυστηριώδη, δύο μαργαρίτα’, με- 
ή όψις σας δέν είχε καθόλου τδ πΰρ τοΰ γενικού λαγχολίας Αορίστου έκύλισαν 
ένθουσιασμού. Γ 
πάντοτε εσωτερικός’

Είς τήν Γαλλίαν ποτέ δέν εύδοκιμεϊ τις άν δέν 
έχη μεγάλα προτερήματα, αύτοί εύδοκίμησαν. —

Βεβαίως ενώ Κυρία, άπέβαλον τήν συνή-
. , λ , > r _

ι έπί τών ωραίων 
Κυρία, δ θαυμασμός μου είναι : αύτής παρειών’ δ Ανδρέας Χενιέρος διελογίζετο 

_______  ____ ό Κ. Φλωριάν καί δ Κ, Δε- I περί τών ποιητικών έρώτων τοΰ Βαλβέλ καί τής 
λίλλης είναι άμφότεροι λογογράφοι μεγάλης Αξίας. ! Κ. Κλαιρόν.

νά έχω φοικτήν ωχρότητα, άλήθεια

— ’Εσυλλογίσθητε κάμμίαν φοράν, είπεν ή 
νεαρά γυνή έπαναλαμβάνουσα τδ μειδίαμά της, 
ότι ολίγον χρειάζεται νά γίνη τις μελαγχολικδς 
είς τδ τέλος ενός φαιδρού δείπνου ; — Ω ! οχ δι’ 
όλους Κυρία. ’Εν γένει ή φαιδρότης έξοτρύνεται 
άφ’ έαυτής διά προηγουμένων προκλητικών’ ζαλί
ζει δλας τάς κεφαλάς’ εκβιάζει μάλιστα τους 
διαφωνοΰντας συμπότας, καί τότε ή φαιδρότης αύ
τή έπιχέει τήν μελαγχολίαν είς γωνίαν τινα φιλο
σοφικήν τής τραπέζης, όπου τήν βλέπουσι όια- 
βαίνουσαν.

— Πιθανώς, είπεν ή νέα γυνή, ή ένθύμισις 
τοΰ πτωχού εκείνου Βαλβέλλου μέ συνεκίνησε πρδ 
μιας στιγμής’ ήτον φίλος τής οικογένειας μου, 
άνθρωπος πολύ εράσμιος. — Κυρ α μου, λυπού
μαι πολύ ότι μ’ ήλθεν είς τδν νοΰν ή ανόητος 
ιδέα, νά φέρω σάβανον είς τήν αίθουσαν αύτην 
τοΰ συμποσίου. — Είναι αξιόλογος ιδέα Κύριε’ οί 
Αιγύπτιοι είχον δίκαιον . . . ώ ! δέν μ ένεπνευσε 
μελαγχολίαν τοΰ Βαλβέλ τδ όνομα. . .. Σάς παρα- 
ποναύμαι αδίκως ... μ έφάνη ώς αν έπερασε πρό 
τών δφθαλμών μου σύννεφόν τι αίματος . .. Πρέπει 
νά έχω φοικτήν ωχρότητα, αλήθεια ; — Τδ λέγε
τε γελώσα Κυρία, διά τοΰτο καί δέν Ανησυχώ κα
θόλου . . . ε/ετε βύιν λαιαπράν . . . ιδού μάλιστα 
καθρέπτης ί 
διά νά σας 
πιστεύσατε εκείνον.

‘Η νεαρά γυνή ήγέρθη βραδέως,καί έστη όλίγας 
γραμμάς άπδ τού καθρέπτου’ είτα δέ άναλαμβάνου- 
σα τήν θέσιν της είπεν έν ηρεμία.

— Είμαι τωόντι πολύ ώχρά’ είζεύρετε λοιπόν 
νά ψεύδεσθε υποχρεωτικώς, Κύριε Χενιέρε.

— Κυρία ! . . .
— Ω ! έχομεν έδώ δικαστήν τής Βενετίας όσ- 

τις άνήρεσε τήν απόφασίν σας.
Μετέστη δέ άπδ τοΰ μειδιάματος είς τήν 

σύννοιαν’ καί είπε· — Πάντοτε έχομεν απαίσια 
τινά προαισθήματα είς τάς στρατιωτικός ήμών 
οικογένειας . . . ότε ό θεϊός μου έφονεύθη είς τήν 
/ίραία» Ορνιθα τήν όποιαν εκυβέρνα ό Κ. Κλοστε- 
ρής, ή μήτηρ μου κατά τήν ιδίαν στιγμήν τοΰ 
θανάτου έκείνου ώχοίασεν ενώπιον ενός καθρέ
πτου ... ό σύζυγός μου είναι είς τδ πέλαγος μ^ 
τδ πλοϊόν του τήν ώραν ταύτην’ διατρέχει μέ_

ίχετε δψιν λαμπράν . . . ιδού μάλιστα 
δστις δέν έχει συμφέρον τι να ψευσθή 

; βεβαιώση . .. μή πιστεύετ’ έμέ, άλλά
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γαν τινα κίνδυνον · . . Θά ίδήτε, Κύριε Χενιέρε . 
. . Σημειώσατε τήν ήμέραν χαί τήν ώραν . . . Α* 
Γαλάτιδες τοΰ Ροδανού έχουσι καί σήμερον ώς 
καί τό πάλαι τήν μαντικήν δύνχμιν.

0 Ανδρέας έκύτταξε τήν νέαν γυναίκα' δι’ ο
φθαλμών άλλόζοτον έζφρασιν έχόντων' οί συμ- 
πόται άπεχώρουν' οί χαμισται τών φορείων έπλή- 
ρουν τον πρόδομον’ οί δαδούχοι έφώτιζον τήν ό" 
δον, άντηλάσσοντο δέ οί χαιρετισμοί, αί υπο
σχέσεις συνεντεύξεως, χαί τά συγχαρητήρια διά τήν 
πολύ ώραίαν έσπέραν* δ δέ Χενιέρος ήκολούθει εί- 
σέτι τήν γείτονα του διά τών οφθαλμών, καί μό
νον αυτήν έβλεπεν είς τον έκλάμποντα εκείνον κό
σμον, όστις έαυτόν μόνον έβλεπε.

Τότε ό Κ. Καστελλάνης τόν έπλησίασε καί τώ 
είπε.

— Θά εχωμζν ακόμη δια τινα ζαιοον τήν ευ-

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μ Ο Ν Τ Τ Ω Ν.

Εις τών έπί φιλ ανθρωπία διαπρεψάντων είναι ό 
Μοντυών’ τών τοιούτων άνδρών ό έπαινος υπάρ
χει καθήκον, ού υ.όνον τών συμπολιτών, άλλά 
παντός ανθρώπου, διότι οί τοιοΰτοι έν τώ άτό- 
μω ύπήοετοΰσ,ι τήν ανθρωπότητα, ύ Μοντυών έ- 

χαρίστησιν νά σάς βλέπωμεν εις τον κύκλον μας; 
— Ω ! κατά δυστυχίαν όχι’ εϊπεν ό ποιητής’ α
ναχωρώ εντός δύο ήμερών διά Παρισίους’ δ πατήρ 
μου μέ περιμένει' δδδς Κλα·ρύ, άριθμός 97. — 
Είχετε είς τήν^τράπεζαν μίαν γείτονα πολύ έρα- 
σμίαν ... — Ω λαμπράν ! δέν είχα τό θάρρος ούτε 
τ’ όνομά της νά έρωτήσω ... — Είναι ή κυρία 
Κόμησσα Μαργαρίτα Γ. . .— ’α ! είναι σύζυγος α
ξιωματικού τοΰ Β. Ναυτικού ; — 0 σύζυγός της 
κυβερνά τό πλοΐον τοΰ Βασιλέως τόν ίέραζα, 
όστις άνεχώρησε μ’ έντολήν διά τήν Σενεγάλην.

0 Ανδρέας έποίησε σημεΐον αδιαφορίας, καί 
χαιρετών τόν συνδιαλεγόμενον, ήκολούθησεν ένα 
υπηρέτην καί άνέβη τήν μεγάλην κλίμακα τοΰ με
γάρου.

Τά προηγούμενα κεφάλαια είναι άντί προλόγου 
τής επομένης ιστορίας. (ακολουθεί).

γεννήθη τώ 1.33 ήν δέ υιός αρχηγού τίνος τού 
λογιστικού παρά τή αυλή τής πατρίδο; του Γαλ
λίας. Σπουδάσας δε τήν νομικήν ώνοαάσθη δι
κηγόρος έν τώ άκυρωτικώ. Υψωθείς είς τόν βαθ
μόν μέλους τού ανακτοβουλίου τοΰ έπί τών α
ναφορών τμηματάρχου τοΰ οικονομικού επιτρό
που τής Ωβερνίας τής Προβηγκίας, τής ‘Ρωσέλ- 
λης, τού συμβούλου τής επικράτειας καί τοΰ 
σφραγιδοφόλακος τοΰ αδελφού τοΰ βασιλέως, αεί
ποτε άνεΟείχθη άνήρ ανεξαρτήτου χαραζτήρος καί 
ευθύς, καί τοιοΰτος διετέλεσε δι όλου τοΰ βίου

αυτού, δι’ 8 καί κολλάς κατ' αύτόν έποτίσθη πι
κρίας.

Καρατομηθέντος Λουδοβίκου τοΰ ι<7· και έξο- 
ρισθείσης τής βασιλικής οικογένειας, 
μένος είς τήν μοναρχίαν καί είς 
δ Μοντυών ένόμισε καθήκον του 
-ούς ήγεμόνας του εις
»αρα
είς

άφωσιω- 
τάς άρχάς του, 
ν’ άκολουθήση

‘ς τήν εξορίαν των' έξωρίσθη 1 
τώ 1791, καί κατά πρώτον μέν άπεσύρθη 
Ελβετίαν, κατόπιν δέ είς Αγγλίαν, τόν χρό

νον δέ τον όποιον διήρχετο έκτος τής πατρί
δας του μετεχειρίσθη είς σπουδάς καί είς έργα 
ι^»νοητικά εις τά όποια άείποτε παρεδίδετο.

’Αλλ’ή κυριωτέρα καί λαμπρότερα τοΰ χαρα- 
κτήρος τοΰ Μοντυών ίδιότης ήν δι όλου τοΰ βίου 
του ήσκει ώς έργον καί ώς αρετήν, ητο τό ά- 
γαθοεργεΐν. Κληρονομήσας περιουσίαν λαμπραν, 
ενωρίς ήδη καθιέρωσε μέγα μέρος αύτής προς 
έγκαρδίωσιν τών φιλοσοφούντων. Η όε γενναιό- 
της του δέν ήτο μόνον ελευθέριος, άλλά πρός τή 
μετριοφροσύνη τοΰ όίόοντος, ήτις σέ κάμνει νά δέ
χεσαι τήν έλεημοσύνην άνεουθριάστως, κατείχε και 
τήν ευφυΐαν ήτις καθιστά αυτήν γόνιμον ζαί τε 
λεσφόρον.

Πολλάκις ύπό τό κάλυμμα τοΰ άνωνύμου ήρχετο 
πρός βοήθειαν τών άκαδημ'.ών. Κατά τινα συνε- 
δρίασιν ή Γαλλική ακαδημία διεκήρυξεν δτι τέσ- 
σαρα μέν συγγράμματα τή έφάνησαν άξια βρα- 
βεύσεως, άλλά, μή έπαρκούντων τών πόρων της, 
ήναγκάζετο ν άφήση τά τρία άβράβευτα. Αλλά 
μετ ολίγον τά άναγκαιούντα ποσά έφθασαν είς 
τρεις διαφόρους σύνδρομά,ς ών ό κύριος έμενεν 
άγνωστος.

’Αφ’ δτου έπαυσε διοικών τά οικονομικά τής 
Ωβερνίας, ή άθλιότης καί ή στέρησις ζατέτρε- 
χον τήν επαρχίαν ταύτην. Μή άρκεσθείς δέ είς 
τό νά άνακουφίση τήν δυστυχίαν πλήθους δλου 
άνθρώπων, έπειράθη νά είσδύση μέχρι τής πη
γής τής συμφοράς, καί έπροίκισε πολλά; πόλεις, 
ιδία τό Μωριάκ, διά πολλών χρησίμων καλλω
πισμών, φεοόντων έτι καί νΰν τό όνομά του.

Καθ δλην τήν εξορίαν του, έτησίως καθιέοου 
πεντακισχίλια φράγκα υπέρ τών έν ανάγκη ευρι
σκομένων συνεξορίστιον του, έτέρας δέ 5,000 υ
πέρ τών έν Αγλία φυλακισμένων δημοκρατικών 
στρατιωτών, έτήσιον δέ βοήθειαν 19,0 00 φράγ
κων εσέλλε ταζτικώς είς Ωβερνίαν υπέρ τών πτω
χών τοΰ τόπου έκείνου.

Τό νά άπαριθμήση τις πάσας τάς αγαθοεργίας 
τοΰ έναρέτου τούτου άνδρός είναι αδύνατον.

Κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του, συνέ 
στήσε διά προίκοδοτήσεως σημαντικής, 
τών 1 2 τμημάτων τών Παρισίων, άνά 
σττ,μα, σκοπούν νά περιθάλπη 
άναρρωνύοντας τούς 
μείων, καί οΰτοο οί ασθενείς φιλανθρώποος περιε- 
θάλποντο μέχρι; ού τάς δυνάμεις των άναλαμ-.

κατά παν 
έν κασά

του ς δυστυχείς 
έξερχομένους τών νοσοκο-

βάνοντες ήσαν είς κατά στάσιν να προσπορίζων- 
ται τά πρός τό ζήν επιτήδεια.

’λπέθανε δέ δ Μοντυών έν Παρισίοις τή 2 9> 
Δεκεμβρίου 1820, άγων τό 87 έτος τής ηλικία ς 
του, παραδούς τό πνεύμα εις άποστείλαντα αυτόν 
έπί τήςγής Θεόν έν πάση τή γαλήνη καί τή ησυχία 
έκείνη ήν δίδωσιν ή συνείδησις ζωής πλήρους α
γαθοεργιών. Διά τής διαθήκης του έκληροδότει είς 
τά νοσκομεία ποσόν 3 έκατομμυρίων φράγκων.

Τοιοΰτος ύπήρξεν ό ενάρετος ούτος άνήρ' είθε 
συχνούς νά εύρίσκη τους μιμητάς πρός περίθαλψιν 
τή; πασχούσης άνθρωπότητος. Π. Γ.

Η ΒΜίΙΠΑ ΤΟΪ ΤΑΣΣΟΪ.
(Συνέχεια, όρα φυλ. 22.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ίΟ ΟχτωβαίΐΊος.

‘Η κυρία Ρούβενσ έπιστρέψασα μετά είκοσιν 
■η είς Ανβερσ, εύρε τήν άτυχή πόλιν άπηλλαγμε-έτη είς Ανβερσ, εύρε τήν άτυχή πόλιν απηλλαγμε- 

νην ήδη τών αιρετικών εγκλημάτων καί τών δια- 
σπαραγμών τών εμφυλίων. Προ πολλοΰ απειθοΰσκ 
είς τήν ισπανικήν εξουσίαν ή τεταλαιπωρημένη πό
λις, ζαί ύποστάσα τόν λιμόν καί τάς συμφοράς 
πολιορκίας δωδεκαετούς, ήναγκάοθη νά παραόοθή 
έπί τέλους είς τόν πολιορκούντα Δούκα τής ΓΙάρμας. 
Δύο εκτοτε. έπέρασαν έτη καί τό μέν έμπόριον ά- 
νέζυπτεν ήδη, οί δέ νόμοι καί ή δικαιοσύνη άνε- 
λάμβανον τήν προτέραν ίσχύν ζαί ενέργειαν.

Οθεν ή κυοί^ Ρόύβενσ δειλή πρώην καί άπειρος 
τών τού. εμπορίου, ήτις έζη, ώς κάλλιστα ελεγον 
οί παλαιοί, οικουρούσα καί κλώθουσα μαλλίον (<1ο- 
muia mansil tauamfecit) έκτήσατο ήδη τάς ά- 
ίναγκαίας γνώσεις καί ανέπτυσσε θαυμασιαν περί τας 
ύποθέσείς έπιδεξιότητα, διότι ενθυμούμενη τήν α
κάματου δραστηριότητα τού άποθανόντος συζύ
γου, έκανόνιζεν ούςω πάσαν εμπορικήν αυτής έπι- 
χείρησιν. Απήλθε. μετά τού υίοΰ ϊνα απαίτηση τήν 
άπόδοσιν πολλών. κτημάτων, άτινα .κατά τήν α
πουσίαν τής οικογένειας έδημεύθησαν, ότέ μέν ύπό 
τώ·^.-βασιλικών, ότέ δέ ύπό τών έπχναστάντων, 
διότι άμφότεραι αί φατρίαι έύίόοντο εις· άόικιας 
καί διαρπαγάς προφασιζόμεναι, δτι δικαίως έδη- 
μευον τά κτήματα τών φυγάδων' χάρις δε εις τήν 
επιμονήν καί είς τήν άγχίνοιαν τής Μαρίας, ήτις 
ίπήτει μετά σταθερότητας και.φρονήσεως τά άρ- 
πασθέντα, άπεδόθη αΰτη πλήρης δικαιοσύνη καί οί 
δικασταί έπήνεσαν τούς συνετούς τρόπους τοΰ υιού 
της, όστις, άν καί τρυφερός τήν ηλικίαν, διωρι- 
σθη είς δημόσιον ύπηρεσιαν τής πολεως·

0 μικρός έν τούτοι; Πετρος-Παΰλος άνελαβ.ε τάς 
σπουδάς του είς τό Ανβερσ καί έπί τοσοΰτον προέβ ς

υ *
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ώστε έν ήλιχία δεκατριετεΐ ώαίλει, ώς πάτριον 
αυτού γλώσσαν, τήν τε Ελληνικήν και την Λατι
νικήν, ούδ’ έδυσκολεύετο είς την τών Ισπανών, τών 
Γάλλων τών ’Ιταλών καί τών Αγγλων. Εΐχεν έ- 
ξαίσιον κάλλος, λαλοϋντας οφθαλμούς, εύγενεΐς καί 
κανονικούς χαρακτήρας, εύτονον καί καλόν τό 
σώμα, ήτο έξυπνος, τολμηρός, επιδέξιος κατά τάς 
σωματικά; άσκήσεις, καί ήγαπάτο γενικώς διά τε 
τήν ειλικρίνειαν καί τήν ευθυμίαν του. Διό ή άνά- 
δοχος αύτοΰ κόμησσα Δαλαίγγ δέν άφινε ποτέ είς 
ησυχίαν τήν κυρίαν Ρούβενσ ζητούσα τόν Παύλον 
είς τήν ύπηρεσίαν της, δπως διά τούτου - ούτως έδι - 
καιολόγει τήν έπιθυμίαν της - τό μειράκιον τελειο
ποιηθώ έν τή αύλή κατά τήν ήδη άρίστην άγωγήν, 
δπως, πλησίον τής άναδόχου οΐκειωθή εις τήν ά- 
νωτέραν συμπεριφοράν, δπως δι αύτής φθάση προε
τοιμαζόμενος είς άξιάλογόν τινα λειτουργίαν παρά 
τφ βασιλεϊ τής Ισπανίας. Τοιοΰτο στάδιον, κατ 
αύτήν, ήτο προτιμότερον τοΰ δικαστικού, αρμόδιον 
είς νεανίαν έστολισμένον ήδη διά προτερημάτων 
καλού Ιππότου. ‘Η δέ μήτηο καί τοι μακρόν άντι- 
στάσα, ένέδωκε τέλος εϊς τάς παρακινήσεις της. 
Χαράς λοιπόν καί θριάμβου ήμερα ήτο, δτε ή κό
μησσα Δαλαίγγ παρέλαβε τόν Πέτρον-Παύλον εις 
τήν ύπηρεσίαν της καί άπήλθεν είς τάς Βρυξέλλας 
μεταχειριζομένη αυτόν ώς υιόν καί ώς άδελφόν 
τών ιδίων της τέκνων.

Εκ τών διατριβών, έν τούτοις, τής άσώτου καί 
καί μεγαλοπρεπούς ζωής είς ήν μετέβη ό νεανίας, 
ήσκημένος αυτός είς τήν οικιακήν αυστηρότητα 
καί έργασίαν, καθ tv μόνον ήρέσκετο — τήν ιπ
πασίαν. Αντί νά πέρα δλοκλήρους καθ έκάστην 
ώρας άεργος καί έν παραλυσία, άνέβαινεν Ιππον 
καί διέτρεχεν μακράν πεδιάδα, καταστάς ιππεύς 

έποδέξιος καί τολμηρός τοσοΰτον, ώστε δαμάζων 
τούς σγοιοτέρους Ιππους έθαυμάζετο καί ύπό τών 
έπισημοτέρων καί έν τη έπιστήμ-ρ γηρασάντων ιπ
πέων. Αλλ άμα έπέστρεφεν είς τό μέγαρον τής 
κομήσσης, δτε κατ ανάγκην μετέσχε τών διατρι
βών καί τοΰ παιγνίου τών κύβων, άπεθαρρύνετο 
καί έμελαγχόλει.

0 Πέτρος-Παύλος μετά ένό; δλου έτους απου
σίαν, έπανήλθεν είς τήν οικίαν τής μητρός καί 
χαίρων και άγαλλόμενος είδε τήν πατρικήν βι
βλιοθήκην καί αμέσως ήοπασε τήν άπε.Ιευθίρω- 
air τής 'lepoucfaAnft, δώρον σταλέν έξ Ιταλίας 
ύπδ τοΰ Τουρκ^άτου Τάσσου, άλλ ώ πώς έξε- 
πλάγη πεισθεϊς δτι ό πατήρ διετήρησεν εΰλαβώς 
τάς ζωγραφιάς αύτοΰ, τάς νεανικά; του ζωγρα
φιάς ! Η άνακάλυψις αυτή άνεζωπύρησε τήν προ; 
τό ζωγραφεϊν κλίσιν του. Ηρχισε λοιπόν μετ’ έ- 
πιμονής έργαζόμενος καί ήμέραν τινά είσελθοΰσα 
ή μήτηρ τόν εύρε κρατούντα εις χεϊοα; γραφίδα 
καί ζωγραφικόν πυξίδιον, έκπλαγεΐσα δε καί χαί- 
ρουσα διά τήν ύπδ τοΰ υιού έζωγραφημένην ο
θόνην, έπήνεσε τδ έργον διά λόγων συγχαρη
τηρίων.

— Αϊ μήτέο μου, έπεφώνησεν αύτδς, άντί νά

μέ στείλης είς τδ μέγαρον τής κόμήσση; νά ζήσω 
βίον άπραγή καί άδοξον, έπρεπε μάλιστα νά 
μέ τοποθετήσης παρά τινι .ζωγράφφ. Είμαι πε
πεισμένος δτι θέλω ευδοκιμήσει, δτι θέλει άκβυ- 
σθή τδ όνομά μου,

— Πώς είπες, Παύλε ; πώς ; συ, υιός εύγενοϋς;
— Εσκέφθην, μήτέρ μου, δτι άντί νά ιππεύω 

καί νά παίζω βλασφημών τδν Τψιστον, ήτο ϊσω; 
προτιμότερον νά ποιήσω άριστουργήματα καί νά 
τά ύποβάλω είς τον θαυμασμόν τών ανθρώπων’ 
Εννόησον τώρα οποίαν ζωήν διάγω διαιτώμενος 
μετά τών υιών καί τών θεραπόντων τής Κο- 
μήσσης.

— Ας ήναι ! θέλεις έπανέλθει εί; τδν πατρι
κόν οίκον, αλλά μη άνάφερε σκοπούς τοιούτους, 
έγώ τούς άποδοκιμάζω.

Καί τοι άποτραπείς δέν έπαυε μελετών πώς 
νά έκπληρώση τήν πρδς τήν ζωγραφικήν κλίσιν 
του, καί βραδύτερου έδοκίμασε νά πιίση τήν μη
τέρα' αΰτη αποστρεφομένη τδ ύπ αύτοΰ προ- 
τεινόμενον στάδιον, τφ παρετήρησεν ότι τδν προε
τοίμασε διά καταλλήλου ανατροφής διά τδ δι
καστικόν, καί οτι, ού μόνον διά τήν μικράν ηλι
κίαν του άλλά καί διά τδ ταπεινόν καί τδ άβέ- 
βαιον τής τέχνης, δέ; συγκατένευεν είς τήν έκ- 
τέλεσιν τής έπιθυμίας του.

Αλλ δ Πέτρος-Παύλος, παρασυρόμενος ύπδ τής 
ορμής τών έπιθυμιών του καί ύπδ τής δυνάμεως 
τού προορισμού του, έδοκίμασεν έκ νέου νά κάμ
ψη τήν μητέρα του καί τήν παρεκάλει καί τήν 
ήνώχλε». λέγων πάντοτε, ότι αύτδς δέν έγνώριζε 
στάδιόν τι τής ζωγραφικής εύγενέστερον, έν ώ 
δ βίος καί ανεξάρτητος καί άκίνδυνος είναι.

‘Η δέ μήτηρ πριν ένδώση άποφασίζουσα περί αν
τικειμένου τοσοΰτον σπουδαίου, ήθέλησε νά συμ- 
βουλευθή τούς συγγενείς καί τούς κηδεμόνας τοΰ 
υιού τη;' ούτο>. δέ δμοφώνως έγνωμοδότησαν ότι 
αρμόδιον ητο τδ στάδιον, οπερ τδ μειράκιον έ- 
πόθει νά διατρέξη. Φαντασθήτε τήν ]ζαράντουυτε 
είσήλθεν ώς μαθητευόμενος είς τδ έν Ανβερσ έργο- 
στάσιον τοΰ Αδάμ Νούρδ, πεοηφήμου τής εποχής 
ταύτης ζωγράφου.

‘Ημερα λο πδν πανηγόρεως δτε ό Πέτρος ‘Ρού
βενσ έπαρουσιάσθη ύπδ τοΰ κηδεμόνος αυτού είς 
τδν διδάσκαλόν του. Ην ούτος άνήρ απότομος καί 
τραχύς, άπδ τής ξυλουργικής μεταπηδήσας εις τήν 
ζωγραφικήν ήτις τδν έδόξασεν. όθεν οι λόγοι του 
οι αύθάδεις καί ή σχεδόν κτηνώδης αγωγή, κατήγ- 
γελλον τδ πρώην επάγγελμά του. Οί μαθηταί αύ
τοΰ έμάνθανον τήν τέχνην, πολλά; έν εκα τών τρό
πων του υπομένοντες κακουχίας καί δέν ήθελον 
μένει ουδέ στιγμήν είς τδ εργοστάσιου τοΰ βαρβά
ρου διδασκάλου, έάν δέν έφλέγοντο άπδ τήν άσβε- 
στον τής επιστήμης επιθυμίαν' καί ά Πέτρος-Πχύ- 
λος διά τδν αύτόν ζήλον ύποκύπτων, άφιερώθη εις 
τήν σπουδήν μετ’ επιμονής καί άγχινοίας, δέν ά- 
φώπλιζεν δμως διά τοΰτο τόν άκρόχολον έκεϊνον 
διδάσκαλον' εδρισκεν έν τούτοις ικανήν παρηγο- 

είαν έν τή συντροφιά τριών συμμαθητών του, κτη- 
σαμένων βραδύτερον πολλήν φήμη'1, οίτινες ήσχο- 
λοϋντο, ώς αύτδς, μετά πολλοϋ ζήλου εΐ;|κτή- 
σιν τών άπαιτουμένων γνώσεων, δπο>; δι αυτών 
ριφθώσιν είτα είς τδν δρόμον τοΰ πλούτου καί 
τής δόξης.

Δεκαοκτώ ήδη μήνες παρήλθον καί ό Πέτρος 
Ρούβενσ μετ’ αύταπαρνήσεως ύπέστη τήν βάρ
βαρον διδασκαλίαν τοΰ θηριώδους Αδάμ Νοόρδ. 
Αλλ’ δ γέρων ούτος ζωγράφος έπανελθών έκ τοΰ 
καπηλειού, έσπέραν τινά, οίνου καί χολής πλή
ρης άπέτεινε πρδς τούς μαθητάς αυτούς ύβρεις 
καί τών καπηλικών αίσχροτέρας καί έφθασε νά 
ύψώση χεΐρα καθ ένδς, 8ν μάλιστα ώφειλε νά εύ- 
λαβηθή δ'ιά τήν νεότητα αυτού καί τδ άδύνατον 
τοΰ οργανισμού του. 0 Ρούβενσ τότε καί οί λοι
ποί έσωσαν τδν παιδα άπδ τούς ξυ/ιτμού; 
τοΰ άτιμου διδασκάλου των, άποφασίσαντες νά 
άφήσωσιν άμέσως ’τδ αισχρόν καταγωγών του. 
Εκαστος δέ άπήλθεν είς τά ίδια καί ή κυρία 
Ρούβενσ, έκ τούτου ώφεληθεϊσα, ήρχισε νά συμ- 
βουλεύη τδν υίδν λέγουσα, ότι, ένώ τοιαΰτα ά- 
τοπήματα παρέχει ή γραφίς τοΰ ζωγράφου, ώ- 
φειλε νά άφιερωθή άπδ τοΰδε εις τδ δικαστικόν 
στάδιον. Αλλ’ ιππότης τις παρευρεθείς τήν στιγ
μήν ταύτην, έμειδίασε καί είπεν είς τήν κυρίαν 
Ρούβενσ ότι όλοι °ί ζωγράφοι δέν όμοιάζουσι τδν 
Αδάμ Νοδρδ καί ότι έγνώριζεν αύτδς άλλους 

άξιους πολλοϋ σεβασμού καί άνθρώπους καλής 
ανατροφής καί χριστιανικών τρόπων. Εν τούτω 
φθάς δ ήγεμών Χιμάη, έτρεξε πρδς τδν ούτως 
δμιλούντα, τδν ένηγκαλίσθη φιλοφρονέστατα καί 
τδν ήλεγχε φιλικώς, ότι φθάς είς Ανβερσ δέν 
κατέβη εϊς τδ μέγαρόν του, δπου ευχαρίστως ή
θελε δεχθή άνδρα τοσαύτης φήμης καί ύπολή- 
ψεως.

— Βλέπετε λοιπδν, κυρία μου, είπε τότε μει- 
διών δ ιππότης, ότι όλοι οί ζωγράφοι δέν είναι 
αντίχριστοι καί Θηριώδεις ; Μάθετε ήδη ότι έγώ 
είμαι ζωγράφος, έάν δέ καλώμαι όκτάβιος Βάν- 
Βεέν ώ; μέ παρουσίασεν εϊς τδν οίκόν σας ό Νο
μάρχης, υπογράφομαι Οκτωβαίνιος εις 
τάς εικόνας μου, λατινίζων τδ όνομά μου.

— Διά τάς εικόνας ταύτας, ύπέλαβεν ό ήγε
μών, τάς πολυζητήτους έκέρδισες τήν ύπόληψιν 
καί τήν φιλίαν, ού μόνον πάντων τών διακε- 
κοιμένων άνδρών, άλλά καί τών αρχιδουκών Κα
ρόλου καί ’Αλβέρτου καί τού πανιερωτάτου δου- 
κδς τής Πάρμης.

0 Ρούβενσ έτρεξεν είς τδν ’Οκτωοαίνιον φλο
γερός τήν οψιν καί δεδακρυσμένος, έγονάτισεν ύ- 
ποκλινώ; καί λαβών καί άσπασθείς τήν δεξιάν 
του,

— Αφετε, είπε, νά προσκυνήσω τδν δοξά- 
σαντα τήν Γερμανικήν σχολήν ! καί ό ’Αδάμ 
Νοδοδ αύτδς έλεγεν ότι πρέπει νά τδν εύλαβη- 
θώμεν ώς τήν μεγαλοφυίαν τού αίώνος.

—-Τέκνον μου, δέν είμαι άξιος τών ύπερβο- 
( Εύτέρπ. Τομ, ΣΤζ φυλλάδ. 23 ) 

λικών έπαίνων σου' άλλ άν δέν ημαι προωρΐ- 
σμένος, ώς Μωσής, νά είσέλθω είς τήν Χαναάν, 
έχω τούλάχιστον εντολήν νά δείξω είς τούς εύ- 
τυχεϊς Ισραηλίτας τούς μέλλοντας αύτής οίκητάς.

— Μήτερ, υψηλότατε, κύριε Νομάρχα, πρέ
πει νά μεσιτεύσητε Ινα δ Οκτωβαίνιος μέ δεχθή 
μαθητήν του, έπεφώνησεν ένθουσιών δ Ρούβενσ' δι
δάσκαλε, δέν έγείρομαι εντεύθεν πριν άπολαύσω 
τής χάριτος ταύτης.

— Τέκνον μου, τώ είπεν δ ζωγράφος, έάν ό 
θεός σε προώρισεν εις τήν θείαν τής ζωγραφι
κής τέχνην, δέν διστάζω ούτε ^στιγμήν νά σέ 
παραλάβω είς Βρυξέλλας καί νά σέ παραδεχθώ, 
εις τδ έργοστάσιόν μου, δπερ μοί παρεχώρησαν 
είς τδ κατάστημα αύτδ αί άρχαί τής πόλεως, 
διότι μέ έθελξαν ήδη οί τρόποι καί ή φυσιογνω
μία σου' έάν δμως φέρησαι πρδς τήν τέχνην ύπδ 
αισθήματος άτόπου ύπερηφανίας, έχω τδ θάρρος 
νά σοι εϊπω έλευθέρως νά άφήσρς τδν δρόμον, 
όπου δέν ώρίσθης νά διαβής πρώτος πάντων, 
Δεϊξόν μοι εικόνας τινα; τής παρά τω Αδάμ Νοδρδ 
σπουδής σου.

— Είς τδν παρακείμενον κοιτώνα, είπεν ή 
κυρία Ρούβενσ, έχω τδν Βορέαν άρπάζοντα τήν 
ίίρείθυιαν, δώρον τής ημέρας τών γενεθλίων μου. 
Ακολουθεϊτέ με.

Καί άπήλθον επομένου τού μικρού Ρούβενσ, οΰ- 
τινος οί παλμοί καί ή ανησυχία ήσαν απερί
γραπτοι.

Αμα ίδών τήν εικόνα δ ’Οκτωβαίνιος έχυσε 
κραυγήν θαυμασμού καί έκπλήξεως, στραφείς 
δέ πρδς τδν ί*ούβενσ, ένηγκαλίσθη αύτόν καί τώ 
είπε χαίρων.

— Σύ θά ήσαι ό μεγαλείτερος ζωγράφο; τής 
Φλανδρίας ! θά ήσαι ό μεγαλείτερος δλου τού κό
σμου ζωγράφος, έάν άφήσης τδν χρόνον καί τήν 
έργασίαν νά ώριμάσωσι τήν θαυμαστήν ευφυΐαν ήν 
ό "Τψιστος ένεφύσησεν έν σοί. Ελθέ μετ έμοΰ 
Πέτρε-Παύλε εϊς τάς Βρυξέλλας. Ού μ.όνον μετά 
χαράς συγκατανεύω, άλλά τδ αιτώ, σέ παρακα
λώ μάλιστα, θά ήσαι ούχί μαθητής μ.ου, άλλά 
φίλος, άδελφός. Σέ δοξάζω, Θεέ μου, δτι έπεφύ- 
λαττες είς έμέ τήν τιμήν τού νά χειραγωγήσω 
εύφυΐαν τοιαύτην καί νά φέρω πρδς δόξαν καί 
φήμην άθάνατον τδν άνδρα, δστις είναι είμαρ- 
μένο; νά καθήση μεταξύ τού Μιχαήλ Αγγέλου, 
τοΰ Βοναρόττου καί τοΰ Ραφαήλου ! ευχαριστώ σε, 
Θεέ πανάγαθε! διότι, καί τοι τεχνήτη; έκ τών 
δευτερευόντων, π*ρηγοροΰμαι δτι οί μεταγενέστε
ροι θέλουσι προφέρει πάντοτε τδ δνομά μου, όταν 
δμιλώσι περί τοΰ ολβίου ζωγράφου Ρούβενσ. 
Ελθέ, φίλε, έλθέ άμέσως είς τδ έργοστάσιόν μου ’

Είναι εύκ,ολον νά φαντασθώμεν τήν χαράν τοΰ 
Πέτρου καί τήν εύχαρίστησιν τής μητρός του, ή- 
τις τοιαύτην ήκουσε διά τδν υίρν προαγγελλομε- 
νην μοίραν* Τή έπαύοιον λοιπόν ό μαθητή; και ό 
διδάσκαλος άνεχώρησαν είς Βρυξέλλας, ένθα, ό α
γαθό; ’Οκτωβαίνιος καί τήν ιδίαν άπαρνούμενος
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δόξαν, έσπούδαζεν ού ροόνον νά μόρφωση τδ 
πνεύμα τοΰ Ρούβενσ, άλλά καί νά τώ άποκαλύ- 
ψη τά μυστήρια τής έπιστήμης, χειραγωγών διά 
τής συνέσεως τήν άκοάτητον όρμήν τής εύφυί’ας 
του. Δέν τδν άφινεν ούτε στιγμήν, τδν έλάμβα- 
νε πάντοτε μεθ έαυτοϋ, παοετήρει ώς φιλό
στοργος μήτηρ τά ήθη του, καί άνέδειξεν αυτόν 
μέγαν ζωγράφον άμα και ιππότην άριστον.

(ακολουθεί.)

■ "Τ I DUU «π----------------

Η Kffll ΜΑΡΙΝΙΑΪ
Συνέχεια δρα φυλ. 22. 

Ωραίαν τινά εσπέραν τοΰ τρυγητού ίππος τα
χυδρόμου διέβαινε καλπάζων άπδ τδν πλατανώνα, 
άγγέλλων τήν άπδ Παριβίων άφιξιν τής κυρίας 
Σαίν-Κλαίρ.

Μεγάλη λοιπόν υπήρξε διά τούτο ή ταραχή είς 
τδν πύργον, και ό μέν κόμης άπήρχετο σπεύδών 
εις τά δωμάτιά του, ινα έπιμεληθή τής ενδυ
μασίας του, ή δέ κυρία Μαρινιάν, περιμένουσα 
είς τδν εξώστην, έπεσκόπευε τδν δρόμον διά τοΰ 
τηλεσκοπίου, καί ό Κ. Αρώνης άπεσόρθη είς τήν 
βιβλιοθήκην’ τέθριππο; δέ ταχυδρομική άααξα 
εϊσήλθε μετ ολίγον είς τήν αυλήν καί ή Κλάρα 
Σαίν-Κλαίρ έξήλθεν ελαφρότερα περιστεράς, ώς 
εάν άπήρχετο είς χορόν, συνωδεύετο δέ υπό τού 
αδελφού αύτής, τοΰ κόμητος Ρινάλδβυ Μομβάλ, 
νεανίου περικαλλούς καί διακεκριμένου διά κομ
ψότητα και τρέλλας.

ύ κόμης τότε ήθέλησε νά βπεύση πρδς ΰ- 
ποδοχήν, διά γενναιότητος όπλισθεί; και Απο
φασισμένο; νά καταβή εις τδ στάδιον τής φιλο
φροσύνης καί τών χαριεντισμών καί αμέσως εύ- 
ρεθη πλημμυρουμενος υπδ τών θωπευτικών τρό
πων καί τών κομψιλογιών τής κυρίας Σαίν-Κλαίρ, 
προ πάντων τών άλλων έπιφαζναμένης πάντοτε. 
Αύτη έπηνει, έΟαόμαζεν, έχειρο*ρότει, έθώπευε 
καί ό κόμης, έν διασΐήματι δέκα μόνον λεπτών, 
ήκουσε τδν πλήρη πανηγυρικόν τού καλού γή
ρατος του, τής εύγενείας,- τής άγαθωσύνης, τών 
ευεργεσιών, πάντων τέλος προτερημάτων καί πα
σών άρετών, άτινα ηρκβυν νά προικίσωσι δεκαο
κτώ μεγιστάνας, ό δέ κύριος Μομβάλ, όστις ή- 
τοίμαζεν έαυτον δια το στάδιον τής διπλωματίας, 
ήδύνατο ήδη νά τήν έπιδεικνύη έξωτεοικώς, διότι 
έφρόνει ότι έπρεπε νά κοσμήται ύπδ άξίοπρε- 
πείας τινδς καί σπουδαιότητος έθιμοταχτιχης, 
άλλα ταΰτα παν τα δεν ήσαν ή χρέη συμπερι
φοράς, αναγκαία κατά τάς πρώτας μόνον στιγμάς 
τής έλεύσεως καί μετ ολίγον δ περιλαμπής μυ- 
ρογείΓος άνελάμβανε καί τήν ζωηρότητα τήν προ
τού καί τήν άπερίσκεπτον ελευθερίαν τής. ήμαρ-

τημένης ανατροφής. Είπον δέ διά πολλών όλίγι- 
στα, ώς γίνεται πάντοτε είς τοταύτην περίστασιν. 
Η Κλάρα ήρώτα περιέργως πώς είχεν ή Σοφία 
Μοντλώρ, αύτη ή εγκάρδιος φίλη, καί ή πνέυμα- 
τιή τής Μαλβίνης άδελφή καί ή Κλάρα ουδέπο
τε τήν είχεν ίδεϊ, ήσχολεΐτο όμως περί αύτής ά- 
διακόπως καί μετά ζηλοτυπίας διαφερούσης, διότι 
έθάρρει δτι αύτήν ήγάπα ιδίως ή κυρία Μαρινιάν, 
καί έκάλει τούτο κλοπήν, απαιτούσα άποκλειστι- 
κήν τήν φιλίαν της. Εννοείται έν τούτοις ότι ή 
κυρία Σαίν-Κλαίρ, ήτις ήρέσκετο θαυμάζουσα τδν 
αδελφόν της, έζήτει νά επίδειξη τά προτερήματά 
του, άνελίσσουσα αύτά er παίοράματι.

Η συναναστροφή ^λοιπόν έγίνετο εύθυμος καί 
άκαταλογίστως ταχεία, διόττήΜαλβίνη έμαθεν, έν 
διαστήματι τριών τετάρτων ώρας, τά χρονικά 
πάντα τοΰ παρελθόντος χειμώνος, ήκουσε τήν βιο
γραφίαν πάντων τών προσώπων τού περιλαμπούς 
δράματος, οπερ ονομάζεται κόσμος’ τδ δράμα 
δέ τούτο, ζωηρότητος πλήρες καί περιπετειών, 
μίγμα χρωμάτων καί χαρακτήρων ποικίλων, ά- 
ποβάλλει έν τούτοις τά θέλγητρά του, διότι συνε
χώς καί πολλάκις διδάσκονται έπί τής σκηνής 
γρίφοι χειμαιρικοί καί Ακατανόητοι πρδς τέρψιν 
τών άνοήτων καί πρδς όφελος τών αγυρτών. 0< 
κύριος Μομβάλ έν τούτω, λησμονήσας ήδη τήν ά- 
ξιοπρέπειάν του, έγένετο έπί τέλους πρωτότυπο»", 
πνευματώδης *αί διασκεδαστικδς, δ δέ κόμης έ— 
γέλα πολύ καί συνείθιζεν εαυτόν εις τδν νέον 
τούτον βίον, άλλ ητο ήδη καιρός νά όμιλήση είς 
τούς φίλους περί τού κυρίου Αρώνου καί δ υπέρ 
αυτού ένθουσιασμός του έξέπληξε καί έτάραξε τήν 
Κλάραν, ένώ ή κυρία Μαρινιάν όλίγας λέξεις 
προσέθηκεν είς τήν ομιλίαν τού γέροντος θείου της-

— 0 κύριος. Αρώνης είναι έδώ τήν στιγμήν· 
ταύτην.

— ’Εδώ; είς τδν πύργον ; είπεν ή Κλάρα.
— Ναι, κυρία...........ύπέλαβε προσκυνήσας ό

κόμης·
— A ! νά μοί τδν παρουσιάσητε. Τδν γνωρίζετε 

πρδ μιας -ημέρας, κύριε κόμη ! καί όμιλεϊτε ώς 
περί τοΰ παλαιοτέρου φίλου.

— Δέν έχω, ώς πιστεύω, προλήψεις, άπεκρίθη ό 
γέρων, άλλ ό κύριος Αρώνης είναι τοιοϋτος ώς- 
τε κατά πρώτον τδν άγαπα τις καί δ·.ά παντός.

— Εχω πολλήν περιέργειαν νά τδν ίδώ, είπεν 
δ Ρίνάλδος Μομβάλ.

— Θά τδν ευχαρίστηση ή γνωριμία σας, ύπέ- 
λαβεν δ κόμης.

Καί έγερθεΐς. άπήλθεν είς άναζήτησιν τού κυ
ρίου Αρώνου. Ούδέν έν τούτοις Αξιοσημείωτου είς 
τδν πύργον καί'τινες ήμέραι παρήλθον, καθ’ άς έ- 
βασίλευε γενική σύμπνοια, ήτις άν δέν έχαρακτη- 
ρίζετο άκριβώς, δέν διέψεύδετο δμως.

0 δέ κύριος Αρώνης παρουσιάσθη εις τούς εύ- 
γενεϊς ξένους μετά χάριτος καί εύρίσκετο ήδη είς 

.σχέσιν άρίστην, διότι ό βίος τής έξοχή; είνα’· 

ϊυκολός πάντοτε καί γλυκύς, δυνήθως δε παρέ
χει αιτίας σ>μπεριφορά; καί Ανταλλαγή; περι- 
ποιήσεως καί φιλοφροσύνης.

Πρωίαν δέ τινα δροσέρωτάτην καί αιθρίαν, ό 
κύριος ’Αρώνης έκάθητο πλησίον πηγής, ή Πηγη 
τών Ιτεών καλουμένης, ής τά νάματα τά διαυγή 
πηγάζοντα πλησίον βουνού , άνέβλυζον έν 
αφθονία άπό τίνος βρυοφόρου κρημνού καί κα- 
•τέπιπτον είς δεξαμενήν ύπ’ αύτών έσκαμμενην. 
Εξεχύνοντο δέ ήσύχως, κρυστάλλινον καί εύρύν 
σχηματίζοντα καταρράκτην, καί κατέρρεον έπί 
λειμώνος διαποικιλλομένου υπό μυροπνόων ναρ
κίσσων. Εις δέ τήν όχθην της παρακρήμνου δε
ξαμενής ήσαν δύο μεγάλαι ίτέαι, τοσοΰτον πολύ
κλαδοι καί πυκναί, ώστε οί κλώνε; έφθανον μέχρι 
τού ύδατος, κυμαινόμενοι έν τώ δλισθήματι τοΰ 
ρείθρου, όπερ έζήτει νά τούς σύρη είς τδν δρόμον 
του. Εκεί λοιπόν ό Φερδινάνδος έκάθητο ύπδ 
τών ιτεών τήν παχυτάτην σκιάν, τοσοΰτον δέ τδ 
■φύλλωμα ύπήρχε δασύ, ώστε ήτο Αδύνατον, άπδ 
τής άλλης όχθης τού ρείθρου, νά διακρίνεται ό 
ύπδ τήν μεγάλην εκείνην σκιάδα άναπαυόμενος. 
Πολλάκις έκεΐ, ό ’Αρώνης, λάτρις τών άρχαίων, 
άνεπόλει κατά νοΰν τούς δύο τούτους στίχους τού 
Βιργιλίου, παθητικώτατα μελαγχολικούς.

Oh! qui me gelidis in vallibus mami 
iistat, et ingenti ramorum protegat umbra !...

Ο καί πώς νά μεταφράση τις τδν ρεμβασμόν 
ιοΰτον, δστις πίνει τδ μύρον τής ειρήνης καί τής 
έρημίας; 0 Φερδινάνδος τουλάχιστον δέν έδοκίμα- 
σε ποτέ, έλεεινολόγει μάλιστα είλιχρινώς τούς 
τε μεταφραστάς καί τούς άναγνώστας τών μετα
φραστών, άν καί πολλάκις μετέφραζε καί αυτός. 
Ερρέμβαζεν ήδη ένθυμούμενος τδν Βιργίλιόν του, 
η μάλλον μίαν περικαλλή αύτοϋ Μούσαν, ότε δύο 
τινές έλθόντες έκάθησαν εις τήν άλλην όχθη*, ύ
πδ τήν σκιάν τής μεγάλης ιτέας καί ό μέν ήτο 
γυνή άργυρόφωνος, ό δέ, νεανίας.

— Ναι, έλεγεν ή Κλάρα, αί παρατηρήσεις μου 
είναι πολύ όρθαί. Επί τέλους θά άναγκασθή νά 
σε αγαπηση περιπαθώς, έγώ θά σέ νυμφεύσω 
έντδς έξ μηνών.

Οίανδήποτε καί άν ήκουεν ομιλίαν άλλην ό Φερ- 
δινάνδος, ήθελεν έγερθή μετ’ Αδιαφορίας, Απο
μακρυνόμενος είτε κατά συνείδησιν, είτε κατά 
καθήκον, άλλ’ έδώ παρεβιάζετο, ούτως είπεϊν, 
καί έμαχαιρόνετο. Απεφάσισεν δθεν νά μή κινη- 
θή άπδ τήν θέσιν, δπου εύρίσκετο πριν οί άλλοι 
εκείνοι φθάσωσιν εκεί.

— Εγώ δέ, άπεκρίνατο ό κόμης Μομβάλ, δέν 
παραδέχομαι τάς ονειροπολήσεις σου, άδελφή μου.

— Σύ; συ δ άπολαύων τοσοΰτον μεγάλης ύπο- 
λήψεως είς τδν κόσμον ; έλεγεν ή Κλάρα.

— όποιας, άδελφή μου ;
— Τής ύπολήψεως λαμπρού ανθρώπου καί ·τα- 

^,α.έί.έυμεκου.
— Μή έφαοπάζεσαι, Αγαπητή’ 

τούτο μάλιστα καί άν ήθελον νά δοκιμάσω μόνον, 
είναι πιθανόν δτι θά έξηρχόμην νικητής καί τρο- 
παιούχος’ Αλλά τί τά θέλεις ; είμαι μόνον είκοσι 
τεσσάριον έτών . . .

— Ναι, άλλά τά χρέη ποϋ τά άφίνείς ;
— Πά ! μόνον είκοσι τέσσαρας χιλιάδας φράγ

κων χρεωστώ . . . μοΰ μένει εϊσέτι εισόδημα τριά
κοντα χιλιάδων λιρών, ή δέ τόλμη μου καί ή 
τύχη . ..

—ϊ’ινάλδε, τδ παίγνιον είναι θανάσιμου πάθος.
— Δέν μέ κυριεύει, δέν μέ κυριεύει, μά τδν 

Θεόν !
— Καί δέν έπαιξες καθ’ δλον τδν χειμώνα ;
— Ω τούτο ητο ποικιλία διατριβής, φίλη μου' 

άλλοι μέν τρελλαίνονται δι ένα ίππον, άλλοι διά 
τδ ύπόύημα τής Μαρίας Στουαρδ, οπερ έφόρει ίσως 
ή μάμμη μου καί άλλοι πάλιν δι’ έν ζεύγος ο
φθαλμών ζωηροτήτων η μελαγχολικών καί δι’ δ,τι 
άλλο είπής . . . Εγώ δέ τέρπομαι προικίζων έ- 
κατδν φλωρία ενα φ ά ν τ η ν, ή ένα ρήγαν.

— Είναι τέρψες κακόζηλος καί τδ xagxperetor 
καί τδ θέατρου θέλουσιν έπί τέλους σέ άναδείξει 
γελοίου.

— Μή, άδελφή μου πεισμώσης" σοί ύπεσχέθην 
υά μή παίξω πλέον, φθάνει μόνον μή ή τιμή μου 
μέ προκαλέση, η μη μέ έλξωσνν Ακουσίως πρδς 
τό άντρου τού Μινωταύρου . . . *Ω σύ δέν γνωρί
ζεις, άδεΛφοϋ,Ιά μου, τί θέλγητρου έχει ή χρυ
σή σωρεία ένδς έκατομμυρίου, δταυ ΐσταται ένώ- 
πιόν σου καί σοί προσμειδιά γλαφυρότατα !

— Είσαι τρελλδς, άλλ’ άν ήσαι τετρωμένος 
άπδ τά θέλγητρα ένδς έκατομμυρίου, έγώ έχω νά 
σοί προσφέρω κατά τι πλειότερα τούτου.

—— Είς τήν πίστιν μου σοί λέγω δτι είσαι έρα- 
σμιωτάτη καί άν δέν ήμεθα μόνοι ήθελον νά σέ 
έναγκαλισθώ.

— Ας ίδώμεν άν δέχεσαι §ν έκατομμύριον καί 
τετρακόσια; χιλιάδας φράγκων, 8 έστιν εισόδημα 
έβδομήκοντα ώς έγγιστα χιλιάδων ταλήρων. Δέ
χεσαι ;

— ’’Ω τώρα πρέπει νά σέ έναγκαλισθώ.
Καί άσπασθείς τδ μέτωπον τής Αδελφής ύπέ

λαβε.
— Δός, μά τδν Θεόν, δός ! καί δέχομαι, Α

ξιέραστε Κλάρα, δός !
— Φέρε τήν νεΐοά σου έδώ.
— ’ιδού.
— όρκίσου δτι θά άκολουθήσης τάς συμοου- 

λά; μου.
— όρκίζομαι, Κλάρα.
— Εΐμεθα σύμφωνοι, θέλεις νυμφευθή τήν 

ΜαλΕίνην.
— Εχει προίκα ύπέρ τδ έκατομμύριον . . . εί

σαι βεβαία ; . . .
— Βεβαιοτάτη, μόνον οί άφηρημένοι, ώς σύ, 

ούσιώδη.
αληθώς κόρη πχ-

δέν μανθάνουσι τά
— Η κυρία Μαρινιάν είναι 

συμφωνώ προς ραπολύ ώραία καί διακεκριμένη.
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— Εσκότωσα τον νουν μου οσω νά σέ πείσω.
Τί τά θέλεις ; δέν είμαι πάντοτε προσε

κτικός ... είναι πραγματικής αξιέραστος ; άλλά 
λέγε μοι, Κλάρα, λεπτομέρειας τινάς, ευχαρίστως 
6 ακούσω τά καθέκαστα τών προτερημάτων τής 
φίλης σου.

— Μάθε δτι ό κύριος Μαρινιάν, ό πατήρ τής 
Μαλβί νης, παρ ολίγον κατέστρεψε τήν περιουσίαν 
του διά τδ άκρατον καί μεγαλοπρεπές τών έξό- 
δων, τδ κτήμα δέ τοΰτο καί τά άλλα κτήματά 
του δέν ήρχουν ίσως είς άπόδοσιν τών χρεών των, 
δτε δ έξάδελφος αύτού έπιστρέψας έκ Γερμανίας α- 
ποκατέσττ, είς τήν Γαλλίαν, είχε δέ περιουσίαν 
άκαταλόγιστον, ήγάπα τδν έξάδελφόν του άλλ’ άαα 
είδε τήν Μαλβίνην ή αγάπη του πρδς αυτούς έ- 
δεκαπλασίάσθη. Αγοράσας λοιπδν δλα τοΰ έξα- 
δέλφου του τά κτήματα, έπλήρωσεν δλα τά χρέη 
του, και εδωκεν είς τήν άνεψιάν του προίκα μέν 
τά πατρικά κτήματα, διαθήκην δέ, μετά τδ-ν θά
νατόν του, πάσαν τήν λοιπήν αΰτοΰ περιουσίαν.

Ο γέρων κόμης, άδελφή μου, είναι ό εΰγε- 
νέστερΟς τήν άνθρώπυν, εϊπεν ό ϊ’ινάλδος.

Λαι, φίλε μου. 0 πατήρ τής Μαλβίνης δέν 
έπέ-,ησε πολύ εις την απροσδόκητου ταύτην ευ
δαιμονίαν, άλλα θανών κατάλιπε κηδεμόνα τής 
θυγατρος τον άζιολογον εζαδελφόν του. Δέν πρέ
πει λοιπον να θαυμαζωμεν άν ή Μαλβίνη αγαπά 
και περιποιήται μετά τοσαύτης άφοσιώσεως τδν 
ευγενή τούτον γέροντα. Χάριν δέ αυτού- κατεδίκα- 
σεν εαυτην, ζώσα τοιουτοτρόπως είς τήν έρημον, 
αλλά πιστεύω δτι ό κόμης, άμα τή υπανδρεία τής 
ανεψιάς του, θέλει συγκαταβή νά άφήση τά βουνά 
ταύτα δια την πόλιν τών Παρισίων" τούτο δέ άπό- 
κειται εις τήν διπλωματικήν σύνεσίν μου. Σύ λοι
πόν, αδελφε μου, τδ άπεφάσιβες, έχω τδν λόγον· 
σου, θά νυμφευθής τήν Κυρίαν Μαρινιάν, εγώ δέ 
θέλω μακαρίσει άμφοτέρους.

Μά την αλήθειαν, άδελφή, σύ μού άναστα- 
τονεις ηδη τον νοΰν . ... ποτέ δέν έφανταζόμην-δτι 
νεανις έπαρχιώτις . . .

Μη άπατάσαι πλέον, ή Μαλβίνη δέν είναι 
ούτε έπαρχιώτις, ούτε Παρισιανή, ούτε άλλο τι 
Ζ πΛασιχα εκ των τίοιζτιζωτερων του κοσμου τού- 
του,, άγγελος παροδικές, σπανιότατα καί τυχαίως 
άπαντωμενος είς τήν κοινωνίαν.

Μετά ταυτας τάς λέξεις δ Φερδινάνδος, καί τοι 
πληγωθείς τήν καρδίαν έν τώ διαστήματι τούτο», 
ητοιμάζετο ήδη έγερθεις νά προβάλη καί νά ά- 
τπασθη τήν χεΐρά τής Κλάρας, άλλ’ ή ομιλία τού 
Ρίνάλδου τδν άνεχαίτισε.

Καλλιστα άδελφή μου, κάλλιστα’ ό ποδς- τήν 
κυρίαν Μαρινιάν ενθουσιασμός σου τιμά καί αυτήν 
και σε, ποτέ δένσέ ήκουσα ούτως επαινούσαν άλλην 
γυναίκα.

Αλήθεια, Ρινάλδε, ούδεμία γυνή' παοοιαοιά- 
ζει τήν Μαλβίνην.

Σύ μέ αναγκάζεις νά έρωτευθώ μέχρι μα
νίας ?

— Καί διά τί νά σέ αναγκάσω ; σύ άνακαίεσακ 
ήδη.

— Εγώ ; . . . όχι !
— Α, κρύπτεσαι ; Ρινάλδε, είσαι ίε,αατισ/ιώ oc 

καί φοβούμαι ... άν ήθελε καί ή Μαλβίνη ήθελες 
rz/r πάθει !

— Λοιπδν μέ προκαλεΐς; μετά οκτώ ημέρας 
άπδ τής σήμερον βλέπεις.

— Εστω, Ρινάλδε! καί τί θά γίνγι έπειτα;. .
— Αγνοώ, μά τήν· αλήθειαν, άλλά δι’ δλον τδ 

χρυσίον τού κόσμου δέν έπεθύμουν νά έρωτευθώ.
— Σέ συμβουλεύω νά λάβρς τά μέτρα σου, 

διότι θά έχης τρόπους τόσον αδέξιους!... Τούτο 
δέ θά σέ ταπεινώσει .

— Αλήθεια, προσέθηκεν ό Ρινάλδος Μομβάλ, 
είπε μοι εϊληκρινώς’ θαρρώ δτι ώμίλησες πολλά
κις μετά τοΰ κυρίου Αρώνου, όποιος τις εωαι ά 
κύριος Αρώνης αυτός ;

’Αλλ’ ό Φερδινάνδος μόλις τήν τελευταίαν ά- 
κούσας έρώτησιν ήγέρθη καί άνελήφθη όπισθεν τών 
βράχων τής Πηγής τών Ιτεών, φοβηθείς μή άκούση 
μίαν λέζιν περί αυτού άλλην. 0 δέ θόρυβος δ έκ 
τής άναχωρήσεώς του προξενηθείς διήγειρεν ανη
συχίαν είς τδ πνεύμα τών συνδιαλεγομενονν, άλλ 
ή Κλάρα ίδοΰσα ποιμένα τινά πρδ αυτών, είπεν είς 
τδν αδελφόν της.

— ©άρρει, ήτο ποιμήν καταβαίνων είς τήν 
βρύσιν. Ο κύριος Αρώνης, ήκολούθησεν είτα, είναι 
ποιητής μισάνθρωπος.

— Τδ είχον μαντεύσει, άπεκρίθη ό Ρινάλδος, 
καί δμως συμφωνεί πάντοτε σχεδόν πρδς τήν γνώ
μην μου, ουδέποτε δέ φιλονικεί . . -

— Διότι αποφεύγει σέ, αποφεύγει καί. τδ 
πνεύμά σου.

--- 0 μωρός !
— Είπε μάλλον υπερήφανος !
— Ολοι οί ποιηταί είναι πλήρεις οίήοεος’ δέν 

μοί λέγεις, άδελφή μου, εις τί χρησιμεύει ή πιίη- 

σΐί ’ . , , ,
— Είς τδ νά καταστήση τούς ποιητάς. δυστυ- 

χϊΐς’ , , , , , .
— Καί τούς άναγνωστας εϊσέτι" τδ κατ έμέ, ή 

ποίησίς μου πάσα συνίσταται είς δύο ωραίους ο
φθαλμούς. Καί δύναμαι άλλο τι νά όνειρευθώ ; 
μήπως ή μέθη τοΰ έρωτος δέν είναι καλλιτέρα πάν
των τών κοπιαστικών έργων, δσα παράγουσιν οι 
νοσοϋντες τών ποιητών εγκέφαλοι ; Ω έγω απο
στρέφομαι καί τάς Μούσας καί τδν καθηγητήν αυ
τών Απόλωνα! αί σεμνοπρόσωποι συμφωνούσι μετά 
τών σχολαστικών, τούτο δέ θέλω τδ είπεϊ εις τδν 
κύριον ’Αρώνην, καθόσον μάλιστα φοβούμαι μή και 
ή κυρία Μαρινιάν κλίνη ολίγον πρδς τήν άγυρτείαν 
τής τέχνης.

— Μή φοβοϋ, άδελφέ μου, ή Μαλβίνη, άν καί 
άοέσκεται πολύ είς τήν ποίησιν, ποτέ δέν θέλει 
άγαπήσειένα ποιητήν".αυτός δέν είναι ό φόβος σου

— ‘Ως μάγισσα τδ είπας’ ομολογώ ότι αύτός 
ό βάρδος μοί προξενεί ολίγην ανησυχίαν.

— Παραλογισμοί ! είς ξένος όστις προ τριών 
εβδομάδων ήλθεν έδώ, καί όστις αύριον ίσως α
ναχωρεί ! εις μισάνθρωπος, μελαγχολικδς ερα
στής τών έρημιών καί τής φύσεως, όστις έκ- 
πληττόμ,ενος προ ένδς άνθους άγριου άρέσκε- 
ται είς αύτδ μάλλον ή εις τά επαγωγά θέλγη
τρα τών Παρισίων ! Παραλογισμοί, Ρινάλδε, τδ 
επαναλαμβάνω’ έχε πίστιν· εις έμέ σοί λέγω, διότι 

' ή γυνή είναι ό καλλίτερος . διπλωμάτης τοΰ κό
σμου καί βεβαιώθητι ότι γυναίκες έπρεπε νά ά- 
ποστέλλωνται πρέσβεις πρός διαπραγμάτευσιν τών 
υποθέσεων τής Ευρώπης.

Ε.
Τοσοΰτον αί ήμέραι τοΰ τρυγητού ήσαν νήνε

μοι καί περικαλλείς, ώστε οι κάτοικοι τού πύρ
γου άπεφάσισαν μίαν οδοιπορίαν είς τδν Μ ό- 
λ ύ β δον τού Καντάλ — ούτως ονομάζεται τδ 
ΰψηλότερον άκρον τών όρέοιν εκείνων δ δέ 
κόμης Μαρινιάν άπεδέχθη τήν περιήγησιν ταύτην. 
άν καί ήναγκάζετο ίσως νά μένη είς τούς πρό- 
ποδας, κεκλεισμένος είς τδ όχημά του. ή άνα- 
χώρησις έγένετο λοιπόν ώραίαν τινά πρωίαν ά- 
νατέλλοντος τοΰ ήλιου καί μετά τινας ώρας οί πε- 
ριηγηταί ήναγκάσθησαν νά διαβώσιν έκ κατωφε- 
ρειών. 0 κόμης τότε έδέχθη τδν ίππον τοΰ κυ
ρίου Αρώνου ώς τδν ρωμαλεώτερον καί τδν άσφα- 
λέστερον τής συνοδίας, άλλ ούχΐ άνευ κόπου ά- 
νεβιβάσθη έπί τοΰ Σ ε λ η ν ί τ ο υ, όστις ένόη- 
σεν άναμφιβόλως όποιον ήτο τοΰ φορτίου τδ 
πολύτιμον,ίδιότι ηύχαρίστησε πάντας, πράος ά- 
ναδειχθείς καί ακάματος. Οι δρόμοι έν τούτοις 
δέν έκαλύπτοντο ύπδ χιόνος ή πάγων ή δέ ά- 
γριοδάφνη τούς περιεκύκλονεν ώσεί στέμμα περι
καλλές καί έορτάσιμον. Η Κλάρα κατά τήν όδοι · 
πορίαν έκείνην τοσαύτην άνεδείκνυεν εύθυμίαν ώ
στε λησμονούσα τδν παράδεισον τών Παρισίων, 
ήγάπα τήν επαγωγόν καί μεγαλοπρεπή φύσιν, 
τότε τδ πρώτον γνωρίσασα τά θέλγητρά της. Η δέ 
Μαλβίνη έξεπλήττετο διά τδν ένθουσιασμδν τής 
φίλης της, ουδέποτε ύπολαβοϋσα τήν ύλικήν ταύ
την ψυχήν ώς δυναμένην νά εύφραίνηται τοσού- 
τον έν μέσω τής έρημίας καί άφοΰ έξήγησε τδν 
θαυμασμόν της είς τήν φίλην, ούτως αυτή τή 
άπεκρίθη.

— Καί πώς γίνεται, σύ ή καλλιτέρα φίλη 
μου νά κρίνης τοσοΰτον αύστηρώς ; τίς λοιπόν μέ 
συκοφαντεί, Μαλβίνη ; επειδή αγαπώ τδν κόσμον 
ώς νέα, πρέπει νά στερώμαι διά τοΰτο καί αί- 
σθήσεως καί ένθουσιασμοΰ; ή ψυχή μου λοιπδν 
έπωρώθη είς τήν φωτοχυσίαν τών συναναστρο
φών, ώστε δέν χρησιμεύω ή μόνον ώ.ς τύπος τών 
εφημερίδων τοΰ συρμού ; μέ ωραία λοιπδν χρώ
ματα σοί έζωγράφησαν τδν χαρακτήρα μου, κυρία 
Μαρινιάν ! καί σύ τοσοΰτον καλή καί άγχίναυς τδ 
έπίστευσες ; . . .

— Εχω άδικον, μά τήν αλήθειαν, άπεκρίθη 
ή Μαλβίνη, άλλά μόνον είς τούς Παρισίους σέ 
είδα καί τήν ήμέραν άπατώμεθα, Κλάρα, κρίνον- 

τες τούς φίλους μας. Μά τδν Θεόν, αγαπητή μου, 
σύ έκέρδησας πολύ, έπιφανεϊσα είς τά βουνά καί 
είς τάς ωραίας ταύτας κοιλάδας.

Εν τούτω έφθασαν ήδη είς τδν τελευταϊον ό
ρον ένθα ήτο ανάγκη νά άφήσωσι τούς'ίππους, 
καί έπέζευσαν πρδ ξύλινης καλύβης κατωκη— 
μένης ύττό τίνος ποιμένος, έπικληθέντος δ έρημί- 
της τού Καντάλ. ‘Η μέν γενειάς αυτού ήμιλλάτο 
πρδς τήν λευκότητα τής χιόνος, ό δέ γέρων, α
κάματος καί ρωμαλέος, έφαίνετο ώς ίερεύς τις τών- 
αρχαίων εποχών δεχόμενος πρδ τοΰ άλσους τοΰ 
Ιερού τούς προσερχομένους ίκέτας. Αλλ α ναός 
τού γέροντος ήτο τδ όρος του καί εκεί έξετέλε.ι, 
ούτως είπεΈν, τά ιερά καθήκοντά του, διότι μεταξύ 
τούΚαντάλ καί αύτού υπήρχε μυστηριώδης τις σχέ- 
σις. Κατά σπιθαμήν έγνώριζεν-ό έρημίτης τοΰ ό
ρους τάς φάραγγας τάς έλαχίστας καί τούς πά
γους τούς πλέον άποκρύφους, προενόει δέ κατ ά- 
κρίβειαν τήν έποχήν έκάστης λαίλαπος καί νι- 
φάδος, ώς οί άστρονόμοι τήν έμφάνισιν τών κο
μητών καί τών άστέρων. Πολλάκις δέ ήμ.έρα εΰ- 
δία καί άταράχω είσήγαγεν· είς τήν μάνδραν τά 
κτήνη του καί έρωτώμενος άπεκρίνετο ότι τδ 
βουνδν ήρχιζε νά σχνά^ωπάίμ καί ότι μετ ολί
γον έρρηγνύετο ή οργή του, τήν προφητείαν δέ 
τού ποιμένος έπαλήθευον μετ ολίγον καί αί νι
φάδες καί ή ομίχλη. Αμ.α ίδών καλούς περιηγητάς 
πρδς τήν κατοικίαν του έρχομένους, άνέβη έπί 
βράχου τινδς, συνήθους αυτού σκοπευτηρίου, καί 
έξέτασε τδν ουρανόν. Οτε δέ ήλθεν είς συνάν- 
τησιν αυτών, είχε τδ πρόσωπόν φαιδρόν καί χαρ- 
μόσυνον καί φέρων τήν βακτηρίαν του τήν έπι- 
σιδηρωμένην, τούς παρεκάλεσε νά τδν άκολου- 
θήσωσι. Οί μέν ίπποι ήσφαλίσθησαν ύπδ ξυ- 
λίνην στένην, ό δέ κόμης Μαρινιάν ηύχαριστήθη 
διότι ήδυνήθη νά άναβή μέχρι τής μέσης τοΰ ό
ρους, διέταξε νά άνακαύσωσι πΰρ είς τήν γω
νίαν τοΰ γέροντος ποιμένος καί έστρώθη άναπαυ- 
τικώς είς τήν καλύβην φρουρούμενος μέν ύπδ 
τοΰ Ματθαίου καί δύο αιγοβοσκών, ευχόμενος 
δέ ευτυχή τήν άναβασιν είς τήν έτοιμαζομέν ην 
είς άναχώρησιν. περικαλλή νεολαίαν. Τότε ό γέ
ρων ποιμήν πλησιάσας τδν προσεκύνησε καί τώ 
είπε ταύτα.

— Δέν έγνώριζα τδ όνομά σας, αϋθέ ζτα, καί τ δ 
έμαθα άπδ τούς ανθρώπους σας’ έγώ σάς άκο- 
λουθοΰία μίαν φοράν είς τά κυνήγια τού άγρ ο- 
χοίρου, είναι άπο τότε περισσότερον άπδ πενήν
τα χρόνους . . .

— Α! έπεφώνησεν ό κόμης φέοων τήν χεΐρά έπί 
τδ μέτιοπον, σύ είσαι, εύθυμε σύντροφέ μου ! δέν 
ονομάζεσαι ’Ιάκωβος ; . . .

— Μάλιστα, αύθέντα.
— 0 νεανίας σύζυγος τής ΐ’αχήλ έγεινε λοι

πόν πατριάρχης !
— Μάλιστα αύθέντα.
— Πώς ή ηλικία μάς έλεύκανε καί τούς δύο! 

καί δμως, άγαπητέ μου ’Ιάκωβε, εΰήάβήθη τούς 
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βραχίονας σου χχί τούς κραταιούς πόδας σου, 
ένώ έμέ . . . μέ συνέτριψε ! Καί πώς χατώρθω- 
σες νά μή φαίνεσαι γέρων ή μόνον άπο τήν κό
μην καί άπό τδ γένειον;

— Αύθέντα, ποτέ δέν έσάλευσα άπδ τδ βου- 
νόν.

— Αλήθειαν λέγεις ’Ιάκωβε ! έπεφώνησεν ό 
ποδαλγός γέρων- ή πτωχεία είναι προφυλακή, 
τδ πάτριον κλίμα είναι ή ύγεία τοΰ σώματος και 
τής ψυχής. Δύναται τις νά γράψη δλον βιβλίον, 
σχολιάζων τάς όλίγας λέξεες σου « ποτέ δέν έ
σάλευσα άπδ τδ βουνόν, » Χαίρω, φίλε μου, καί 
ευχαριστώ τον θεόν, δτι μέ ήξίωσε σήμερον νά. 
σφίγξω τήν χεϊρά ένδς άρίστου υπηρέτου μετά 
πεντηκονταετή αποχωρισμόν.

0 δέ ποιμήν έβρεχε διά τών δακρύων τού
τα μεταξωτά έπιχειρίδια τοΰ κόμητος, δστις τδν 
ένηγκαλίσθη καί ήτο ώραϊον τδ περιπαθές ε
κείνο τών δυο γερόντων σύμπλεγμα.

— Εμπρός, φίλε μου, είπεν ό κόμης, έσο οδη
γός τών φίλων μου, εϊς σέ τους άφιερόνω...........
προσέθηκε λαβών τήν χεϊρά τής Μαλβίνης.

— Αυτή ; έπεφώνησεν ό γέρων ερημίτης, ©εέ 
παντοδύναμε! αύτή ή άγγελοπλασμένη είναι ϊδι- 
κή σου, αύθέντα ;

— Είναι ή κυρία Μαρινιάν θυγάτηρ τού εύγε
νοϋς έξαδέλφου μου, άπεκρίθη δ κόμης.

—- Α αύθέντα ! είπέτε καλλίτερα δτι είναι ή 
βασίλισσα τών βουνών, ή αρχόντισσα τοϋ ελέους, 
ή φίλη δλων τών πτωχών καλυβίων . . . Καί 
δέν ήξεύρετε δτι μάς επισκέπτεται, ώσάν άγ
γελος ούρανακαταίβατος ; . . .

— Γνωρίζω δτι ή κυρία Μαρινιάν έχει πολ
λούς φίλους έδώ τριγύρω καί συνεχώς τους επι
σκέπτεται έφιππος τήν πρωίαν, γνωρίζω έπίσης 
ότι οί φίλοι της δέν διαλαλοΰν τά μυστικά των.

Καί δ γέρων ποιμήν, άνοίξας τότε τδ μικρόν 
παράθυρου τής καλύβης, δθεν έφαίνετο δρυμών 
καί κτήνη τινά βόσκοντα,

— ΐδέτε, είπε, τδ ποίμνιον όπου μέ έχάρισε 
δταν έχασα τδ ΐδικόν μου είς τά χιόνια.

— Ιάκωβε, είπεν ή Μαλβίνη, άγαπάτε νά μάς 
οδηγήσετε είς τήν κορυφήν τοϋ Καντάλ ;

Καί ή συνοδία άνεχώρησε πεζή, προηγουμέ
νου τοΰ γέροντος έρημίτου, άνέβη δέ τήν δυτι
κήν ζώνην τοΰ όρους ακολουθούσα τούς δρόμους 
οίτινες είλίσσοντο περί τά κρυστάλλινα ΰδατα, 
τά άπδ τής χιόνος ύποσταθέντα. Εκεί τά λει
βαδιά ύπδ μυρίων διατεμνόμενα ρυακίων, έπε- 
κράτουν είς τήν τραχεϊαν έκείνην φύσιν καί βρά
χοι τινές προαιώνιοι ύψοΰντο ένθα καί ένθα, πυ- 
ραμοειδώς ώσεί τάφοι αίγύπτιοι, αλλαχού δέ ό 
είς έπί τοΰ άλλου έπιθλιβόμενοι, έθάρρεις δτι ή
σαν έτοιμοι κατά τήν πρώτην βροχήν νά κα- 
ταπέσωσιν εις τήν άβυσσον. Περί τήν μεσημ
βρίαν τέλος οί περιηγηταί έφθασαν εις τήν έ- 
σχάτην κορυφήν τού όρους, τδ άπειρον έκεϊνο ύ
ψωμα, δπεο ή χιών διά τδ λίαν κατωφερές αυ

τού σκεπάζει μόνον κατά τήν εποχήν τών πά
γων, χλόη δέ τώρα τδ περιέστρεφε λιπαρά καί 
ύπδ κυανών άοσμων ποικιλλόμενη. Εδώ ό γέρων 
τούς ώδήγησεν εϊς τδ ύψηλότερον άκρον τού Μό
λυβδου καί ό θαυμασμός των έξεφράσθη δι’ επιφω
νήσεων χαράς, τραπεισών μετέπειτα είς θεωρίαν 
έκστατικήν, ώς συμβαίνει πάντοτε προ θεάμα
τος μεγαλοπρεπούς καί διά μιας έπιφαινομένου.

Καθώς οί χυάρωνες καλούμενοι ύπδ τών πε
ριηγητών οδηγοί, οίτινες άγαπώσι περιπαθώ; τά 
θαύματα τών Μουσείων άτινα βλέπουσι καθεκά- 
στην, ομοίως καί δ γέρων Ιάκωβος ώνόμαζε δει- 
κνύων άνά έν τά διάφορα άκρα τού όρους, χω
ρίς νά παραλείπη τδν ελάχιστου βράχον ή κα
ταρράκτην, χωρίς νά λησμονή τήν έλαχίστην κοι
λάδα καί άφοΰ έτελείωσε τήν άγόρευσίν του, στρα
φείς καί χαιρετήσαί, ταΰτα είπεν είς τούς πε- 
ριηγητάς.

— Αύτά είναι τά θαύματα ποϋ έκαμεν ό μεγα- 
λοδύναμος διά τήν ευτυχίαν τοΰ τόπου μας, άς ή - 
ναι δοξασμένου τδ όνομά του.

Καί ύποχωρήσαςμειρδν έκάθησεν έπίχλοεράς τί
νος θέσεως, άφίνων τούς περιηγητάς είς τδν θαυμασμόν 
των καί μετά ήμίσειαν ώραν άναπαύσεως ήγέρθη 
προαγγέλλων τήν κατάβασιν, έπειδή δέ ολισθη
ρά ητο αύτη καί επικίνδυνος, ό Ρινάλδος Μομ
βάλ προσέφερε τδν βραχίονα εις τήν Μαλβίνην, 
ήτις δέν ήδύνατο νά τδ άποποιηθή, δ δέ βρα
χέων τοΰ κυρίου Αρώνου ανήκε κατά συνέπειαν 
δικαιωματικώς είς τήν Κλάραν καί ουτω έβά" 
διζον βραδύ, άποκεχωρισμένοι, προσέχοντες.

— Διατί έφύγομεν, κύριε ; είπεν ή Κυρία Σαίν- 
Κλαίρ εϊς τδν Φερδινάνδον, ή έρημία είναι ίσως 
σύντροφος τής ποιτσεως.

— Αγνοώ άν ήμαι ποιητής, άπεκρίνατο ό Φερ- 
δινάνδος, άλλ’ άγαπώ υπερβολικώς καί λατρεύω 
τήν φύσιν όταν τήν άπαντώ περιβαλλομένην τδ 
μεγαλεϊόν της.

— Δηλαδή κατακρίνετε ήμάς οτι έπεσκέφθη- 
μεν τδ Καντάλ ώς τδ έν Παρισίοις Διόραμα ! ή 
αδικία σας αΰτη ήθελε μοί προξενήσει τρόμον 
έάν δέν έγνώριζα τδν άξιόλογον χαρακτήρα σας.

— Σάς ευγνωμονώ, κυρία, διά τήν φιλοφρο
σύνην, άπεκρίθη έκπληχθείς ό Φερδινάνδος, άλλά 
πιστεύω οτι άπατάσθε διότι ό χαρακτήρ μου δέν 
είναι ούτε καλός, ούτε κακός, φοβούμαι μάλι
στα μήπως δέν έχω κανένα.

— Οχι, κύριε, άπεκρίνατο ή Κλάρα, δέν ά- 
πατώμαι ευκόλως- θέλετε νά κρύψετε τά προτερή- 
ματά σας καί αυτός είναι ό σκοπός σας διότι 
θέλετε νά ήσθε ιδιότροπος, θέλετε νά μαντεύσω 
τήν τύχην σας

— Κάλλιον νά όμιλώμεν, κυρία, περί τών πλεο
νεκτημάτων σας;

— Ύμεϊς, κύριε; ύμεϊς ; ... πιστεύετε είς 
αύτά όσον πιστεύετε καί τδν Μωάμεθ.

— Καί δμως έχω οφθαλμούς, άν δέ δέν ά- 
πατώμαι, καί ναΰν δυνάμενον νά κρίνη.

— Ω χωρίς άλλο, αύτά τά παραδέχομαι, άλ
λά τώρΧ είναι ή περίστασις άρμοδία καί πρέπει 
νά σάς είπώ, δτι άνήρ διακεκριμένος ώς ύμεϊς 
έπρεπε ν’ άφήσϊ) κατά μέρος τήν κενοδοξίαν, ή- 
τις είναι δ χαρακτήρ μόνον τής μωρίας. Πρό 
δεκαπέντε ήδη ημερών, άφοΰ ήλθομεν ήμεϊς είς 
τδν πύργον δέν έπαύσετε διόλου περιτυλισσόμενος

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ U)
ΓΟ'ίχαί παρατηρήσεις έ.τί τής ‘Α,βυσσίας.

(Εκ τών σημειώσεων Γάλλου περιηγητοϋ )

Συνεχώς έν ταΐς άγίαις γραφαϊς γίνεται λόγος 
περί τής Αιθιοπίας ή Άβυσσίας, καί ό- Ησαίας πα- 
ριστά ήμϊν τούς κατοίκους τής χώρας ταύτης ώς 
φιλεργούς και πεπολιτισμένους, ά δέ Ιερεμίας ώς

Εν τή εικονογραφώ ταύτη παρίσταται δ βασι
λεύς τής ’Αβυσσίας έξηπλωμένος έπί κλίνης και 
στηρίζων τήν μέν κεφαλήν έπί βελούδινου προσκε- 
φαλαίου, τούς δέ ποδας έπί τών γονάτων τής A. Ε. 
τοϋ πρωθυπουργού· ταυ καθημένου έπί τού έδάφους, 
καί πχρουσιάζαντος αύτώ χονδροειδή rapyu.lh\ 

είς τάς Λτυχάς τού μισανθρώπου τρίβωνός σας, 
τούτο δέν είναι πάντοτε καλόν.

— Αλλ’ άν ενίοτε μάς προφυλάττη άπδ τδν 
κίνδυνον δύο ώραίων οφθαλμών ; . . .

— Απδ τίνα κίνδυνον, κύριε ; . . . τή άληθεία, 
σήμερον μέ φέρετε είς έκπληξιν.

( άκολουθεϊ ).

ισχυρούς έν πολέμοις. Μεταξύ δέ τών έθνικών ί1 
στοριογράφων, ό μέν Ηρόδοτος έγκωμιάζε·. τδ α
νάστημα αύτών, τδ κάλλος καί τδ μακρόβιου, ό 
δέ Διόδωρος, δ Στράβων, ό Άγαθαρχίδης καί ό 
Πλίνιος ένδιατρίβουσι περί τήν γεωγραφίαν τοΰ 
τόπου καί περιγράφουσι τά ήθη καί έθιμα τών κα
τοίκων. Αλλ ούδ αυτοί οί ποιηταί άπελίποντο 
τοΰ νά δμνήσωσιν αυτούς. Διότι ό μέν όμηρος λα- 
λεϊ περί αύτών έν τή όδυσσεία, ή δέ μυθολογία ου
δόλως παρεΐδε τά λαμπρά αύτής άνελίσσουσα 
πλάσματα, πολλοϊς δέ ίσως ύπάρχει γνωστή ή κατά

Περικυκλούται δέ ύπδ τών πρωτίστων τή; αυλής 
του μεγιστάνων. Περί τήν κλίνην παρατηρούνται 
άγγεϊά τινα καί φιάλη μακρυλαιμος καί πρ.ογά- 
στωρ έν ή δ ήγεμών πίνει συνήθως τδ ύδρόμελί του. 
Τά δύο ικετεύοντα άτομα αίτοΰσι παρ’ αύτοΰ δι
καιοσύνην,καί πριν έκθέσωσιτά παράπονά των χαι - 
ρετώσ; τδν βασιλέα προσκλίνοντα μέχριςεδάφους}. 
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τά fyy τής β·ί.?//ΐ'ης περιήγησις τοΰ ’Αστόλφου, 
πλασθεϊσα μέν ύπδ τή; γονίμου φαντασία; τοΰ Α- 
ριόστου, άποδεικνύουσα δέ αύτή καί μόνη την περί 
τής καταστάσεω; τών άγριων τούτων καί μεμα- 
κρυσμένων χωρών γενικήν άγνοιαν.

Κατά τους άρχαιοτάτου; χρόνους, αί κτήσεις 
τών ήγεμόνων τής ’Αβυσσινίας άπήρτιζον εύρεΐαν 
αύτοκρατορίανδιαμεμελισμένην σήμερον,διότι ήτο
σοΰτον άκμαία άλλοτε Αβυσσινία περιέπεσεν άπό 
πολλοΰ είς τήν οί*τροτέραν και τήν μάλιστα σκλη- 
ροτράχηλον αναρχίαν, ώστε οί μέν άγροί αύτής οί 
τόσω γόνιμοι, άκαλλιέργητοι διαμένοντες, άπεχερ- 
σώθησαν, ένεκρώθη δέ τδ έμπόριον καί ώπισθο- 
δρόμησεν, αντί νά προοδεύσει, ή βιομηχανία, οί 
δέ Αβυσσινοι καί τοι παρά τής φύσεω; λαβόντες 
γήν εύφορον, άλλ δμως ύπδ τοΰ εμφυλίου πολέμου 
παρεμποδιζόμενοι εις τήν καλλιέργειαν τή; χώρα;, 
συνεχώ; περιπίπτουσιν είς λιμδν ελεεινότατου.

Ομολογοΰσι δέ οί Αβυσσινοι τδν χριστιανισμόν, 
άλλά νόθον καί πεπλανημένον. Καί πολλοί μέν 
συγγραφείς άποδίδουσι τδν κατηχισμδν αύτών εϊ; 
τδν απόστολον Φίλιππον, έ'τεροι δέ εις τδν Αγιον 
Ματθαίον ή τδν Βαρθολομαίον, έτεροι δέ τινες εί; 
τδν ύπδ τοΰ άγιου Φιλίππου βαπτισθέντα εύν^ΰχον 
τή; βασιλίσσης Κανδικίας. Αλλ’ ό Βαρόνιο; καί δ 
Σκαλίγερος φρονοΰσινδτι οί λαοί ούτοι έμυήθησαν τήν 
θρησκείαν τοΰ ’Ιησοΰ κατά τδ δέκατον πέμπτον έ
τος τή; βασιλείας τοΰ ’ίουστιανοΰ, έκ δέ τή; πα- 
ραδόσεως καί τών αίθιοπικών χρονικών βεβαιού- 
μεθα δτι ό χριστιανισμός είσήχθη έν Αβυσσινία 
ύπδ τοΰ Φρουμεντίου, έπισκοποΰντος τοΰ Αγίου 
Αθανασίου, καί τήν άλήθειαν ταύτην τών έγχω- 
ρίων χρονικών έπικυροϋσιν δ,τε Σωκράτη; καί ό 
Θεόδωρος έν τοϊς δύο διαφόροις αύτών περί εκ
κλησιαστική; ιστορία; συγγράμμασι.

Αλλ ή εϊ; τήν θείαν τοΰ Χριστοΰ θρησκείαν 
προσελευσις .τών Αβυσσινίων συνδέεται μετά περι
στάσεων τοσοΰτον περιέργων καί έκτάκτων, ώστε 
δέν είναι ίσως άνωφελέ; νά ποιήσωμεν μνείαν αύ
τών. Κατά τδν τέταρτον δθεν μ. X. αιώνα, φιλό
σοφό; τι;, Μητρόδωρο; ονομαζόμενο;, επιχείρησε 
διαφόρου; έν Περσίια καί ταίς Ανατολικαϊς ’ίνδί- 
αι; περιηγήσεις δπως γνωρίση τού; ολίγον έτι 
γνωστού; τούτους τόπους, έπανελθών δέ εί; Κων
σταντινούπολή έδωρήσατο είς Κωνσταντίνον τδν 
Μέγαν λίθου; τιμαλφεί; καί έτερα άντικείμενα πε
ρίεργα, άτινα περιηγούμενο; άπέκτησε. Ενθαρρυν- 
θείς άρα έκ τή; έπιτυχία; τοΰ Μητροδώρου, Μέ- 
ροψ ό έκ 'Γύρου σοφιστής, άπεφάσισε νά τδν μι- 
μηθή, καί άνεχώρησε συμπαραλαβών τούς δύο αύ- 
τοΰ ανεψιού; Φοουμέντιον καί Εδέσιον, ών τήν ά- 
γωγήν αύτδς έπεμελήθη. Αλλά μόλις έφθασαν είς 
λιμένα τινά τής ερυθρά; θαλάσσης καί οί άπδ τής 
παραλίας Βεδουίνοι έπιπίπτουσι πανταχόθεν κατά 
τοΰ πλοίου και άνηλεώς κατασφάζουσι πάντα; τούς 
περιελθόντας είς χεϊρα; αύτών, μόνον δέ του Φρου
μεντίου καί Εδεσίου φείδονται, έλεήσαντες αύτών 
σδ κάλλος καί τήν νεότητα.

Ούτω λοιπόν οί δύο νεανίαι αϊχμαλωτισθέντε; 
φέρονται πρδς τδν εί; Αζούμ έδρεύοντα τότε βα
σιλέα τής Αβυσσινίας, δστις, παρά πάσαν προσδο
κίαν, ού μόνον έφείσθη αύτών άλλά καί τούς ήγά- 
πησε τόσον ώστε, τόν μέν Εδέσιον ώνόμασεν άρ- 
χιοινοχόον αύτοΰ, θησαυροφύλακα δέ τδν Φρου- 
μέντιον, έςηκολούθησε δέ τιμών αύτούς πάντοτε 
καί προστατεύων, άποθνήσκων δέ άπέδ&ικεν αυ
τοί; τήν έλευθερίαν των. Επειδή δέ δ υίδς αύτοΰ 
Αβρέχα; ήν άνήλιξ, ή άντιβασίλισσα ένεπιστεύθη 
είς τούς δύο Λενχ'ιύς τήν άγωγήν τοΰ νέου ήγεμο- 
νόπαιδος, καί δ Φρουμέντιος, δστις άπήλαυε με
γάλη; καί γενικής ύπολήψεως, ήθέλησεν, ωφεληθείς 
έκ τή; έπι^ιροή; αύτοΰ, νά κατηχήσει τήν Αβυσσι- 
νίαν εί; τδν χριστιανισμόν. Εμύησε λοιπόν τδν μα
θητήν του εί; τά θεία δόγματα καί έσχε λαμπρά; 
έλπίδας δτι ήθελε γίνει απόστολος τών ήμιαγρίων 
έκείνων χωρών. Αλλά πρόσκομμά τι παρενέβαι- 
νεν εί; τήν έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου του. Μή ών 
ίερεύς, ούδέ κάτοχος ήν τών άναγκαίων γνώσεων 
ώστε νά ύψωθή είς τήν θέσεν ήν φιλοδοξών έπε- 
δίωκε.

Ενόμισεν δμω; άξιόμεμπτον τδν άφήση, διά 
φυγοπονίαν, άτελή τήν έπιχείρησιν αύτοΰ. Αφείς 
δθεν τήν ’Αβυσσινίαν έπορεύθη πρδς τδν Αγιον ’Α
θανάσιον, έπαξίω; κατέχοντα τότε τδν έπισκοπικδν 
τής Αλεξανδρεία; θρόνον, διεκοίνωσεν· αύτώ τδν 
λόγον τής έλεύσεώς του καί ούτος έχρισεν αύτδν 
έπίσκοπον τοΰ Αζούμ άφοΰ συνεκάλεσε σύνοδον 
ήτις άπεφηνατο δτι ούδείς άλλο? ήν Ικανό; νά φέρη 
είς πέρας τδ έργον οπερ αύτδς τοσοΰτον έπιτυ- 
χώς ήρχισε. Καί ούτω; δ έπίσκοπο; τοΰ Αζούα, 
’Αββά; Σαλάμα, ήτοι πατήρ τής σωτηρίας, έπικλη- 
θείς, έπανήλθεν εϊ; Αβυσσ’νίαν καί έβάπτισε τδν 
Αβρέχαν μετά τών πρωτίστων αύτοΰ αύλικών,καί 
μεγιστάνων. Τδ παράδειγμα τών αρχηγών του δέν 
έβράδυνε καί 6 λαός νά άκολουθήση, άλλά είτε εί- 
δωλοίάτραι, είτε σαβεϊσταί ή πυοολάτραι, είτε 
πολυθεϊσταί, είτε Ιουδαίοι, πάντε; έν γένει δσοι 
δι άντιπάθειαν ή άδιαφορίαν άπεϊπον ν’ άσπασθώσι 
τήν νέαν λατρείαν, έλεύθεροι άφέθησαν νά διατη- 
ρήσωσι τδ άρχαϊον αύτών θρήσκευμα’ ώστε ή κοι
νωνική αύτη άναγέννησις διεξήχθη άνευ σπαραγ
μών, άνευ χύσεως ούδέ μιας καν σταγόνος αίμα
τος. Αναλογιζόμενος δέ τις τάς πολυχρονίους καί 
πεισματώδεις έριδας τάς έν Εύοώπη έπισυμβάσας 
ένεκα τών θρησκευτικών σχισμάτων καί διχονοιών, 
άπίστευτον θέλει βεβαίως νομίσει τήν ευτυχή ταύ
την έν Αβυσσινία έκβασιν τής διδασκαλίας τοΰ 
χριστιανισμού" καί δμως είναι άληθεστάτη καί αμ
φιβολία δέν επιτρέπεται περί τοΰ άξιοπίστου αύτή;.

Οί Αβυσσινοι σέβονται μεγάλως καί ίδιαζόν- 
χως τήν Παρθένον Μαρίαν’ πολλοί δέ μάλιστα έξ 
αύτών πιστεύουσιν δτι δ κόσμος έπλάσθη ύπ αύ
τής καί δι αύτήν. Σέβονται μέν καί τιμώσι πάν
τα; τδύς αγίους καί τού; έπικαλούται έν τή δυστυ
χία δπως μεσιτεύσωσι πρδς θεόν, άλλ (έξαιρέτως 
πεποίθασιν εί; τδν άγγελον Μιχαήλ καί τδν

άγιον Γεώργιον. Κατ’αύτού; δ άνθρωπο; έξ ύπαρ- ' 
χής έπλάσθη θνητός, ώστε δ πρωτόπλαστος καί , 
τδν άπηγορευμένον άν δέν έτρωγε καρπόν πάλιν I 
ήθελεν άποθάνει, προσδοκώσι δέ γενικήν τών νε- | 
κρών άνάστασιν καί τελευταίαν κρίσιν. Δοξάζου- 
σιν οτι πάσαι αί θρησκεϊαι πηγάζουσιν έκ τού Θεού 
καί δτι πας τις δύναται νά τύχη σωτηρίας έν τή ; 
πίστει ήν παρά τών γονέων αύτοΰ παρέλαβε, ή Ό- 

' ξασία δέ αύτη έξηγεϊ τήν άνεςιθρησκείαν ήν αεί
ποτε άνέδειξαν οί λαοί ούτοι, καί την δλίγην αύ
τών προσπάθειαν είς τδ νά έ/κύσωσι πρδς τήν 
έκκλησίαν των τούς περικυκλοΰντας αύτούς ’Ιου
δαίους ή έθνικούς. ’Αλλά, καί τοι δοξάζοντε; δτι 
πάσαι αί θρησκεϊαί είσι καλαί, πεποίθασιν δμω; 
δτι οί χριστιανοί μέλλουσι νά καθέξωσιν έν ούρανω 
θέσιν ιδιαιτέραν καί μακαριστήν.

0 κλήρος τής Αβυσσινίας διευθύνεται ύπδ έ ■ 
πισκόπου έκ Κάιρου στελλομένου, ώ δέδοται τδ I 
όνομα 'Αβούσσαΐ. Οί βασιλείς φέρουσι μέγα σέ- : 
βας καί ύπόληψιν πρδς τδν μητροπολίτην τούτον 

Κοινωνοΰσι δέ οί Αβυσσινοι κατά δύο τινάς 
τρόπους" δταν δέν έχωσιν οίνον μεταχειρίζονται 
ξυστόν τι έξύδατοςκαί σταφίδων κατεσκευασμένον’ 
ό δε άρτος πρέπει πάντοτε νά ζυμοϋται ύπ άν- 
δρδς καί ούχί ύπδ γυναικός* κατά τού; μεταλαμ- 
βάνοντας δέ μεταβάλλεται καί ό όγκο; του.

Οί ίερεϊς δίδουσι τήν ευχαριστίαν εί; τά παι
δί» άπδ τής τρυφερωτέρας ηλικίας μέχρι τής έ* 
φηβότητος, δτε τούς άπομακρύνουσι τής ιερά; τρα
πέζης ένεκα τών άταξιών των. Οι άνόρες δέ καί 
αί γυναίκες, οί πλέον τών τριών γάμων συνά- 
ψαντές εϊσιν άποκεκλεισμένοι τής ευχαριστίας, 
ούδέ δύνανταε νά μεταλάβωσιν αύτής είμή γινό
μενοι μ.οναχοί" άλλά τήν θυσίαν ταύτην όλίγιστοι 
τών ’Αβυσσινών συγκατατίθενται νά έπιβάλωσιν 
έαυτοϊς.

Εις τούς πολύγαμους δέν δίδεται ή ευχαρι
στία’ κατά τάς νηστησίμους έποχάς, οί ιερείς 
μεταδίδουσι τών άχράντων μυστηρίων μετά τήν 
τρίτην ώραν τής έσπέρα;, κατά δέ τάς κοινάς ή- 
μέρας άμα τή αύγή. Οί Τιγρηνοϊ παραδέχονται 
τήν πραγματικήν παρουσίαν, άλλ’ οί κάτοικοι τοΰ 
’Αμάρα δέν συμμερίζονται τήν δοξασίαν αύτών. 
0 μεταδίδων τήν ευχαριστίαν ίερεύς πρέπει νά 
συμπαρίσταται μετά τεσσάρων διακόνων.

Η εκκλησία τής Αβυσσινίας άινεΐται έν γένει τήν 
θρησκευτικήν αύτής σύμπραξιν πρδ; τελείωσιν τοΰ 
γάμου’ δταν δέ δύο άτομα άποφασίσωσι νά συνέλ- 
θωσιν είς νόμιμον γάμον, άφοΰ προσκαλέσωσιν 
εϊς δέϊπνον τούς συγγενείς καί φίλους, μεταπέμ- 
πονται καί τδν Ιερέα τής έν' ρίας δστις απευθύνει 
τυπικήν τινα προσφώνησιν πρδς τούς συζυγου;. 
άλλά σπανιότατα προσφεύγουσιν είς τήν σύμπρα- 
ξιν τών ιερέων άφοΰ μάλιστα πρώτοι ούτοι συμ- 
βουλεύουσι τούς πιστούς νά συνέρχωνται άνευ 
αυτών είς γάμον.

όταν δέ άποθάνη τις, οί ίερεϊς, κατά τδ μάλ
λον ή ηττον πολυάριθμοι, κατά τήν κατάστασιν 

( Εύτέρπ. Τομ. ΣΤ7, φυλλάδ. 23)
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ή κοινωνικήν θέσιν τοΰ άποβιώσαντος, τδν μετα- 
φέρουσιν είς τήν έκκλησίαν ένθα ψάλλουν τήν νε
κρώσιμου ακολουθίαν, καί τδν ένταφιάζουσιν έν 
τώ κοιαητηρίω οπερ ύπάρχει πάντοτε έντδ; τοΰ 
περιβόλου τοΰ ναού, μετά δέ τοΰτο, έπανέρχον- 
ται εις τήν οικίαν τοΰ άποθανόντος καί συγκοι
νωνούσε τοΰ επικήδειου δείπνου.

Οι Αβυσσινοι ούδόλως παραδέχονται τδ καθαρ
τήριον ή πουργάτόριον τών καθολικών’ πιστεύ- 

οί άμαρτωλοί ρίπτονται άμέσως είς 
άλλα δεν έννοοΰν διά τούτου ότι ή 

των είναι αιώνιος, διότι άπ’ έναντίας 
πεπεισμένοι δτι μετά τινα ώρισμένον χρό- 

άναγζ.α·.οΰ/τα πρδς εξιλασμόν τών αμαρτιών 
εάτων αύτών, οί αμαρτωλοί είσά- 
,ς χοροί; τών δικαίων. Δοξάζουσι δέ 

γενικώς δτι αί αγαθαί πράξεις τών ζώ.των δύ- 
νανται νά έπιταχύνωσι τήν στιγμήν τής άπελευ- 
θερώσεως τών τεθνεώτων. Οί εξωτερικοί τοίχοι 
τών έν ’Αβυσσινία ναών καλύπτονται συνήθως 
ύπδ ζωγραφημάτων παριστανόντων σιηνάς έκ τε 
τή; άοχαίας καί τής νέας διαθήκης, τδν άγιον 
Γεώργιον, τδν άγιον Μιχαήλ, τήν Παρθένον και τδ» 
Χριστόν.

έπε δή δέ τά οικοδομήσιμα ξύλα είσίν έν 
’Αβυσσινία σπάνια, ή ξυλική τών ναών ΰπάρ/ει 
δλω; ανεπιτήδευτος, καί τά τεμάχια τά όποια με
ταχειρίζονται συνδεόμενα τδ έν πρδς τδ άλλο 
στηρίζονται έπί τών τοίχων τοΰ ιερού καί τοΰ 
πεοιστηλίου. Καί τοι δε ή στέγασις είναι εκ κα
λάμων, δυσκόλως διαπερά αύτήν ή βροχή· έν γένει 
δέ τδ έδαφος καλύπτεται διά καλάμων ζωγρα- 
φηαένων μετά φιλοκαλίας, έξειργασμένων ύπδ τών 
’Ιουδαίων απολαμβονόντιβν δικαίαν έπιδεξίων άν- 
θοώπων φήμην. Επί τού αετώματος τών εκκλη
σιών διακρίνεται σταυρό; σιδηρού; είς τοΰ όποιου 
τάς άκοας κρέμανται ώά στρουθοκαμήλου, κυρίως 
έν ταϊ; άρκτικαϊ; έπαρχίαις. "Απασαι δέ αύται αί 
έκκλησίαι έχουσι πρδ αύτών κατάσκιον τινά αύλήν 
ή μάλλον κοιμητήριον, ύπό τείχους περικυκλού- 
μενον. Επί τών τάφων ούτε μνημεία άπαντάς, ούτε 
έπιγραφάς άναγινώσκεις’ μόνο' δέ ή έπί φιλαν
θρωπία διαπρέψαντες ένταφιάζονται ύπδ τδ 
δαφος τού ναού. ,

’Αξιοΰσιν οί βασιλείς τής Αβυσσινίας δτι 
τάγονται έκ τοΰ Σολομώντος. διά Μακέδας 
βασιλίσσης τοΰ Σαββά, ήτις έγέννησεν έκ τού 
γεμόνος τούτου, μετά τήν άπδ Ιερουσαλήμ έπάνο- 
δόν του, υιόν ονομαζόμενου Μενιλέκ. 0 Μενιλέκ 
δέ ούτος ή Δαβίδ δ α'. άνέβη έπί τοΰ θρόνου έν 
έτεε 986 π. χ, ώστε, άν ή εγχώριος αύτη πα- 
ράδοσιξ ύπάρχει άληθής, ούδεμία Ευρωπαϊκή δυ
ναστεία δύναται νά καυχηθή έπί καταγωγή άρ - 
χαιοτέρα τής τών Αβυσσινώά βασιλέων, ό θεμε
λιώδης νόμος τοΰ κράτους, ύπδ τή.ς Μακέδας τε
θείς, είναι όμοιος μέ τδν καθ ήμ&; άαλικδν νό
μον, τδν άποκλείοντα τάς γυναίκας τ»ΰ θρόνου.

’Εν τή οίκονενεία τοΰ Σολομώντος, δ θρόνος 
69 
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«β’ή τοδιαδοχι^δς δικαιώματι πρωτοτόκιας· διότι 
πρδ τΟΰ θανάτου αύτού, έ πατήρ -διώριζε ποιον 

τών τέκνων του έμελλε νά τδν διαδεχθή" ®^λ 
α1 τελευταία'. θελήσεις του σπανίως έσεβάζοντο, 
»®ί οί αύλικοί, ών μεγίστη ή έπιρψοή; εξέλεγαν 
συνήθως νεώτατον ήγεμόνα, δπως δύνωνται νά 
διοικώσιν έλευθέρω; κατά τδ διάστημα τής άνη- 
λικιότητος αϋτοΰ. Οί βασιλείς τής Αβυσσινίας, 
•οϊτινες ήθελον νά δώσωσιν εις τάς συγγενείς των 
τδ δικαίωμα τοΰ άντιβασιλεύειν μετά τδν θάνατον 
αύτών, έν περιπτώσει καθ ήν ήγεμών άνήλιζ ε
καλείτο είς διαδοχήν, έστεφον αύτάς πρδ τοΰ 
θανάτου των.

Τδ έθιμον δέ τοΰτο έρριψεν είς πλάνην πολ
λούς συγγραφείς άξιούντας, δτι ή Μακέδα δέν ' 
απέκλειε του θρόνου τάς γυναίκας, άφοΰ είναι ‘ 
άποδΐδει··μένον, λέγοοσιν, ότι μετά τον Μενιλέκ · 
ή Αιθιοπία έκυβερνήθη ύπδ βασιλίδων ένδοξων. 
■Οι δέ Ιεραπόστολοι, οί τήν γνώαην ταύτην έπι- I 
στι.ρ ς-ζντε:, εσζ,οπουν ν αποοείζω^ιν OTt η Καν- 
δακία έβασίλευεν έν Αβυσσινία δτε ό ευνούχος 
αύτής έβαπτί.θη παρά τού άγιου Φιλίππου, καί 
rz ’ · r 5Χ ' ' . > C -vr XΟτι κατ εκείνην όη την εποχήν ο Λοιστιανισαος 
εΐσήχθη έν τή χώρα,ταύττΓ άλλ’ή Κανδακία έ-| 
βασίλευεν έν Νουβία, άπεδείχθη δέ σήμερον ότι ° 
απόστολος τής Αιθιοπίας ΰπήρζε ό Φρουμέντιος. · 
Δυνάμεθα δε νά βεβαιώσωμεν ότι αί υποτιθέ
μενα'. αύται βασίλισσα1, ών μνεία γίνεται έν τισι 
ίστορίαις δέν ήσαν είμή άντιβασίλισσαι ών ή ι 
ισχύς καί τδ κράτος έξέλειπον τή ένηλικιότητι ! 
τού αμέσου κληρονόμου.

Εν Αβυσσινία ήνεα,ών ήζοωτηοιασυ.ένος έθεσα— 
ρείτο ώς ανάξιος νά βαοιλεύση, όθεν καί κατά 
τινα εποχήν άπέκοπτον τδν ένα πόοα ή τήν μίαν 
χείρα τών έξασζούντων έπίφοβον επιρροήν, ο πω; 
τώ τρόπω τούτω άποκλείσωσιν αυτούς τού θοόνου.

Αί έν χρήσει κατά τήν στέψιν τών αρχαίων 
ήγεμόνων τελεται ήσαν αξιοσημείωτοι' τήν ώρι- 
σθεϊσαν πρδς ζαθιέρωσιν ήμέραν, ό βασιλεύς, ίπ- 
πεύων ίππον λευκόν καί καταστόλιστον, έπο- 
ρευετο πρδς τήν εκκλησίαν τοΰ Αζούμ" ήκολου- 
θείτο δέ αμέσως ύπδ τοΰ μεγάλου ίερέως, φύ
λακας τής βίβλου τών νόμων' μετ’ αύτόν ήρχοντο 
οι υπέρτατοι δικασταΐ, ό έπίσζ.οπος καί ό αρ
χηγός τών μοναχών ηγούμενος τοΰ κλήρου" εϊ- 
ποντο δέ αυτών οί αύλικοί, οί διοιζηταί καί οί 
ύποδεέστεροι αξιωματικοί.

•Οι δέ στρατιώται οϊτινες. έπλήρουν τήν πρδ 
τής έκκλησίας πλατείαν έδίδοντο είς παιδιά; θω- 
ρυβώδεις' έν μέσω δέ πάντων τούτων αντηχεί ά- 
γρεία τις μουσική, διακοπτομένη συνεχώς ύπδ τοΰ 
ροπισμοΰ τών τυμπάνων.

Αφοΰ δέ διά τοΰ ξίφους εκοπτε σχοινίον τι 
μετάςινον, τεταμένον ύπδ δύο νεανίδων έκ τών 
πρώτων οικογενειών, αϊτινες έφαίνοντο δήθεν θέ- 
λουσαι νά άντιστζθώσιν εις τήν διάβασιν αύτού, 
ό βασιλεύς έπέζευε και έδέχετο έπί τής κεφα

λής τδ καθηγιασμένον έλεον δι ού έχριον τάς τρα
χείας καί οΰλας αύτού τρίχας. Κράνος δέ έκ χρυ
σού καί αργύρου είς ύελίνην σφαίραν άπολήγον 
ετίθετο έπί τής κεφαλής του άντί στέμματος, καί, 
τότε έκαθέζετο έπι τού θρόνου, μετά δέ μίαν 
στιγμήν ανέβαινε τάς βαθμίδας τάς ά ( ούσας πρδς, 
τήν έκκλησίαν, όπως συμπαραστή είς τήν θείαν 
ιερουργίαν, μετά τήν όποιαν ό νέος βασιλεύς άπε- 
στρέφετο πρδς τδν λαόν, τδ στέμμα έπί κεφαλής 
φέρων, καί πάντες προσέκλινον μέχρι εδάφους" ή 
βασιλική μεγαλειότης όψώθη είς τούς οφθαλμούς 
τών θεατών διά τής τελεσθείσης ιερουργίας.

Αμα έξελθών τής έκκλησίας ό βασιλεύς άπέ- 
θετε τδ στέμμα, καί έκάλυπτε τήν κεφαλήν 
διά λευκού έκ μουσελίνης διαδήματος ού αί ά- 
κραι έκυμάτιζον πρδς τά όπίσω. Τά περίχωρα 
τοΰ Αζούμ έκαλύπτοντο ύπδ σκηνών, οί βόες έ- 
Ουσιάζοντο κατά χιλιάδας, καί τό ΰδρόμελι διε- 
χέετο καθ όλας τάς δεκαπέντε ημέρας,καθ ά; διήρ- 
κουν αί δημόσιαι έορταί. 0 βασιλεύς έδέχετο καί 
διένειμε πλούσια δώρα,αί δέ δαπάναι τής στέψεως 
ύπερέβαινον τδ έκατομμύριον. Οι ηγεμόνες, τής 
Αβυσσινίας ήσαν τότε μεγαλοπρεπέστεροι καί I- 
σχυοότεροι παρά σήμερον. Η τελετή αύτη τής 
στέψεως διήρκεσε μέχρι τού δεκάτου αίώνος, έκ- 
το-ε δε οί πλείστοι τών ηγεμόνων χρίονται άνευ 
τελετής έν τοΐς άνακτόροις αυτών ύπδ τού ιδιαι
τέρου αύτών ίερέως.

Κατά τήν αρχήν τής βασιλείας των, οί βα
σιλείς προσεκάλουν τούς εύγενείς καί διέταττον 
Θήρας επισήμους, ότέ μέν κατά τών ρινοκέρων και 
ελεφάντων, ότέ δε κατά τών μαύρων καί τότε αί 
θήσαι άπέβαινον αληθείς πολεμικαί έκδρομαί.

ύ βασιλεύς έπρεπε νά άφήση τό πρώτον βέ
λος, έάν δέ τις προελάμβανεν αύτόν, ή πράξις αυ
τή έθεωρείτο ώ; έγκλημα έσχάτης προδοσίας. 
• 'άντε; οί αύλικοί έφλέγοντο έκ τής έπιθυμίας 
τοΰ νά διακριθώσιν ενώπιον τοΰ ήγεμόνος αύτών 
όστις απέδιδε μεγάλας καί σπουδαίας θέσεις εις τους 
διακριθέντα; έπί μεγάλη γενναιότητι.

Εν διαστήματι μαζοοχρονίω έφρόνουν έν Εϋ- 
•ρωπη ότι οί βασιλείς τής Αβυσσινίας δέν είχον 
μόνιμον κατοικίαν, άλλ ή καθέδρα τού βασιλείου 
αύτών, ήτον, έλεγον, φόλις τις, "ή μάλλον στρα- 
τόπεδον συγκροτούμενον ύπό 40 ή 50 χιλιάδων 
στοατιωτών καί έκατδν περίπου χιλιάδων δού
λων, οϊτινες πάντες κατωκουν ύπό σκηνάς, όί δέ 
ναοί καί τά ανάκτορα ήσαν έξ ύφάσματος βαμ- 
βακηροΰ' άλκ οι συγγραφείς οί διαδόντες τήν 
πλάνην ταύτην ούδόλως άνελογίσθησαν δτε έν χώρα 
πλημμυριζομένηϋπδ περιοδικών ύετών,άδύνατον ήν 
νά κατοικώσι εριστικώς καί διά παντός ύπδ σκηνάς

Τδ μόνον αληθές είναι ότι οί βασιλείς τής ’Α
βυσσινίας άλλαξαν πολλάκις καθέδραν" καί έν μέν 
τοΐς πρώτοι; χρόνοις ή αϋλή ήν συνηγμένη είς 
Αζούμ, μετά ταΰτα δέ μετηνέχθη αλληλοδιαδό

χους είς διαφόρους άλλας πόλεις" διότι οί δεισι- 

δαίμονες ήγεμόνες έφρόνουν 5τι αί διαμοναι ’τών 
προγόνων των ήθελον είσθαι απαίσιοι εις αύτούς.

Οί βασιλείς τής Αβυσσινίας έξασκοΰσιν έξου- 
•ίαν άπόλυτον πολιτικήν τε καί θρησκευτικήν, 
μεταβάλλουσι καί τροποποιούσε τούς νόμους κατά 
θέλησιν, άκυροΰσι τούς αρχαίους ή θέτουσι νέους 
χωρίς νά υπόκεινται είς ούδεμίαν έξέλεγξιν. Είσί 
κύριοι τής ζωής καί τής περιουσίας τών υπηκόων 

, αυτών, διορίζουσι πάντα; τούς υπαλλήλους καί 
διανέμουσι κατά βούλησιν τάς δημοσίους λειτουρ
γίας.

ΟΙ τάφοι τών βασιλέων είσί μέν διεσπαρ
μένοι καθ’ άπαν τό βασίλειον άλλά πάντες σχε
δόν έντδς έκκλησιών. Αμα δ βασιλεύων ήγεμών 
άπέθνησκε, τά τύμπανα ήκούοντο άντηχουντα, κή- 
ρυξ δέ προϋχώρει μέχρι τής θύρας τών ανακτό
ρων κηρύσσων « δ βασιλεύς άπέθανε » καί άφοΰ 
ωριζε τόν διάδοχόν του, προσετίθη β θρηνήσατε 
τόν άποθανόντα βασιλέα άλλά έπαναχάρητε διά 
τον ζώντα. II. Γ.

aoe<xa

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ.

Κατά τό ’haJtxor.

Μιά βοσκοποϋλα αγάπησα, μιά ζηλεμένη κόρη 
Καί τήν αγάπησα πολύ, — 
Ημουν αλάλητο πουλί, 
Αέκα χρονών αγόρι —

Μιά μέρα ποΰ καθόμασθε στά χόρτα τ’ ανθισμένα, 
Μάρω! ενα λόγο θά σοΰ πώ, 
Μάρω τής είπα, σέ αγαπώ, 
Τρελλαίνομαι γιά σένα.

’Από τή μέση μέ άρπαξε, μέ φίλησε στό στόμα 
Καί μοΰ ’πε γιά αναστεναγμούς, 
Γιά τής αγάπης τούς καΰμούς 
Είσαι μικρός άκόμα.

Μεγάλωσα, καί τήν ζητώ... άλλον ζήτα ή καρδιά τη; 
Καί μέ ξεχάνει τ όρφανό . . .
’Εγώ όμως δέν τα λησμονώ 
Ποτέ τό φίλημά της

Γ. X. Ζ.

------------------------ IW■ -------------------

ΩΔΗ Α'.

Ητο πρωία, κ' είς τάς άλμαίας 
Ακτάς τοΰ λάμποντος Φαληρέως, 
Νέα, ή μάλλον παρθένων κλέος, 
Ηλθε μέ άλλας ωραίας νέα;,

Καθώς τό ^όδον έν μέσω ϊων 
Ούτως έν μέσω τών νέων ήτον. 
^.εί μειδίαμα τών χαρίτων 
Τα θεία χείλη της έμειδίων.

Χύσασος κύκλω πλήθος βλεμμάτων 
Βλέπει άναύδητον έρημίαν. 
’Εμπρός'της βλέπει τήν παραλίαν 
Εστερημένην σχεδόν κυμάτων.

όθιν μέ χάριν πλείστην γυμνόνει 
Τούς γαλακτώδεις της πόδας έως 
Τής λείας κνήμης της καί βραδέως 
Είς τά γελώντα νερά σιμόνει'

Ω ! ποία νύμφη, Νηρηίς ποία, 
Ετναι μέ ταύτην τότε όμοια ; 
Τδ ύδωρ βλέπον τοιαΰτα κάλλη 
Τήν ήρεμίαν του άποβάλλει.

Καί μανιώδες περικυκλόνει 
Τά αλαβάστρινα αύτής μέλη' 
Ν αναχώρηση ή νέα θέλει 
Καί μέγα κύμα τήν περιζόνει.

Τέλος τδν πόδα της έξω βάλλει, 
Κ αί αθραι πάραυτα τήν θωπεύουν, 
Εύθύ; ή θάλασσα αποβάλλει 
Τάς δίνας, αϊτινες τήν σαλεύουν.

Καί φωνή άνωθεν καταβαίνει 
« Χάνει είς μάτην τά βήματά του, 
όστις νά φέρη είς τά νερά του 
Τοιούτον πλάσμα ποτέ προσμένει ®. 

Π. Μ.

ΧΡΟΝΙΚΑ

Μή άπορης, φίλε άναγνώστα, άν, μετά πολυ
χρόνιον σιωπήν, αίφνης βλέπης πάλιν τδν Εύ&ν- 
βηυ.Ιρτ άναπηδώντα έν τώ μέσω τή; κοινωνίας" ή 
άστασία του αξιοκατάκριτος, άλλά μήπως ό κό
σμο; δέν έπλάσθη καί διά τούς άστατους ·; .. .

Νομ&ίζομεν ότι οΰ.δέν έκ τών λογικών δντων ό
που καί άν εύρ.ίσκεται, εις Καλ) ιφορνίαν, εΐ; Αύ- 
στραλλίαν, ή πέραν τοΰ Ατλαντικού Ωκεανού, α
γνοεί τά έν τή Ανατολή διατρέχοντα. Η Ευρω
παϊκή ισορροπία έγγύς είναι νά ταραχθή καί έκ- 
πλήκτφιά συμβάντα ίσως θέλουσι διαδεχθή τήν 
πρό τόσου χρόνου βασιλεύουσαν μανότονον ειρή
νην. 1‘πομονή, άναγνώστα τών επαρχιών, σύ τού- 
λάχιστον δέν δμοιάζεις τού; εν τή πρωτευαύση 
μ.εγάλου; πολιτικούς, οϊτινες άύημονούσι καθημε
ρινώς όταν τδ έβδομαδιαίω; περιμενόρυεναν. άτμό- 
πλοιον δέν φέρη ti}r τοΰ βεσουάώυ.
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Εν Αθήναις αί Κυρίαι λαμβάνουσι μέρος είς τάς 
πολιτικά; συζητήσεις, ώ ! τή άληθεία τοΰτο είναι 
πρόοδος !! ! πλήν τής παρατηρήσεω; οτι αύται 
δέν είναι φιλοπόλεμοι, δώτι ε> τή είξ>ή>·η τά θέ.Ι- 
]ητρα, er τή είρήκη οί στολισμοί, er τή ειρήνη 
τά αισθήματα καί αί όιασκεάάσεις.

Εν μια ώραία εσπέρα τοΰ μηνδς ’Ιουνίου, Κυρία 
τις θελκτική, τρώγουσα παγωτά καί περικυκλου- 
μένη άπδ φίλους, έλεγε (γαλλιστί), δέν πιστεύω εις 
τδν πόλεμον, έχω πεποίθησή είς τήν έσπερίαν Ευ
ρώπην ώς καί είς τούς λόγους τοΰ Πρέσβεως τής 
.................... οί δέ περιεστώτες έκλινον γόνυ, διότι 
ή Κυρία είχε τούς οφθαλμούς μαγευτικούς καί τδ 
βαλάντιον πλήρες" είς μόνον αδιάκριτος τή είπεν, 
ότι ή αποστολή της ώς πρεσβευτρίας έν τή ’Ανα
τολή τά πάντα ήθελε διευκολύνει, άλλ έτιμωρήθη 
διά βλέμματος περιφρονητικού.
Αλλοτεείς τήν Κηφισίαν έξήρχετο μέρος τής εκλεκτής 
Αθηναϊκής κοινωνίας, τδ θέρος τοΰτο, τέοπονται 
είς τήν χλόην τών έξοχων έκόντες άκοντες υ.όνον οί 
ίδιοκτήται Ο Πειραιεύς άποκατέστη έπιζήτητος διά 
τά λουτρά του" πλήθος δέ Κυριών καταβαίνουσιν έξ 
Αθηνών, ϊνα λουσθώσιν ώς νύμφαι ύπδ τδν άφρδν 

τής θαλασσής, καί έπειδή έντδς αύτής βασιλεύει ι- 
σήτης, ά^εφύτηο, όροίότης, καμμία όήξις δεν έ
λαβε χώραν μεταξύ αυτών καί τών έν Πειοαιεΐ 
ευρισκομένων, άλλά τουναντίον τά θαλάσσια γυ
μνάσια άρ/ονται και τελειόνουσι διά πατάρον καί 
φωϊώκ καί ά.ΙΛαγμωκ φι.Ιικής σνκεκκοήσεωζ.

Εν Πειραιεϊ υπάρχει λόφος τεοπνδς, έξ ού φαί
νονται αί δύο θάλασσαι" ή τής Μονυχίας καί τοΰ 
λιμένος" τδ δενδρόφυτον τοΰτο μέρος ώνομάσθη 
Πάνθεον" έκεϊ λοιπδν συναθροίζονται τάς κυριακάς, 
καί μόνον τάς κυριακάς, περί τήν δύσεν τοΰ ήλιου 
πλήθος οΰκ ολίγον, ή δέ μουσική τοΰ πυοοβολι- 
κοΰ παιανίζει διάφορα άσματα. 0 Πειραιεύς διαφέ
ρει τά μέγιστα τής πρωτευούσης, διότι οί ’Αθη
ναίοι άγαπώσι τήν κίνησιν, έν ω οί Πειραιεΐς καί 
πρδ πάντων αί κυρίαι τήν άνάπαυσιν τοΰ άνακλιν- 
τηρίου, μόνον δέ τάς έορτάς παιανιζούσης τής 
μουσικής, ρυθμίζουσιν αύται τά βήματά των πρδς 
τδ Πάνθεον, κρατούσα·, διά τής χειρος τάς λεπτάς 
έσθήτας των άπδ φόβον μή διά τήν ανωμαλίαν τοΰ 
γηπέδου μ,ετρήσωσι τήν γην.

Είς τδν περίπατον τούτον άν δέν βλέπη τις ρόδά, 
ευρίσκει δμως τά Ια τοΰ Αιγαίου καί τής Άλβιό- 
νης τά κρίνα τής Ερμουπόλεως, τάς ροδοδά
φνη; τής Πεντέλης, τά ηλιοτρόπια, τά καρεόφυλ- 
λα καί ευκόλως σχηματίζει ανθοδέσμην καλ- 
λίστην.

Είς Αθήνας δέν υπάρχει καμμία διασκέδασις" 
η μουσική τυπικώς παιανίζει κατά Κυριακήν καί 
το πλήθος συνέρχεται" τά νομοθετικά σώματα σχε
δόν σχολάζουσι, καί ή μέν Βουλή, έπειδή πρόκει
ται νά ένεργηθώσιν έντδς ολίγου νέαι έκλογαί, 
τοκ Βοϋκ έπί γ^ώααης ΐχει, ή δέ Γερουσία ά- 
πήυδησε πλέον μή δυνηθεϊσα, άν καί συνεκέντρω- 

σεν δλας της τάς δυνάμεις, νά ρίψη τδ υπουρ
γείου.

Ας μεταβώμεν εϊς τήν Εύρώπην. Εν ’Αγγλία τδ 
ζήτημα τής ’Ανατολής καί έφοπλισμδς στόλου 
φοβερού έπασχολοϋσι τά πνεύματα τών πολιτώ» 
καί τής Κυβερνήσεως. — Εν Γαλλία: έγένετο ε
σχάτως σκευωρία δολοφονίας λίαν περίεργος" οί 
συνωμόται, πλείονες τών διακοσίων, περιέμενον τδν 
Ναπολέοντα έξωθεν τοΰ Θεάτρου καί είς τδ σύν
θημα, Ζήτω δ Αύτοκοάτωρ, έμελλον νά πυροβολή- 
σωσι κατ αύτοΰ, άλ.λ δ άγρυπνος Οφθαλμός τοΰ 
αστυνόμου άνεκάλυψε τδ έγκλημα" πλησιάσα; είς 
ύποπτόν τινα, τδν ήρπασεν έκ τοΰ τραχήλου καί 
τδν ήοώτησε τί θέλει έκεϊ, άμέσως δέ πυροβόλου 
έπεσε χαμαί" τότε κλείσας αύτόν είς δωυ-άτιόν τι 
τώ έδωκεν ήμίσειαν ώραν διά νά όμολογήση τούς 
συνοιμότας, άλλως τώ άνήγγειλεν ότι θα τδν φο- 
νεύση" τρία λεπτά πρδ τή; προσδιο^ισθείση; ώρας, 
ιδων ούτος τούς στρατιώτας έτοιμους νά πυροβο
λήσω σι κατ αύτοΰ καί φοβηθείς τδν θάνατον έ- 
μαρτύρησε τά πάντα.

Δύο περιστατικά άξια λόγου έχομεν νά άνα- 
φερωμεν, τδν κατά τήν 7. τρέχοντος, πρδς τδ μέ
ρος τής ύύσεως, άναφανέντα κομήτην, δστις ώ; λέ- 
γουσι διανύει τήν τροχιάν του έν διαστήυ,ατι 70 ε
τών,καί τδν μετά κλονισμού σεισμόν, συμβάντα τήν 
6 τοΰ ίσταμένου περί τήν 1 I ώραν π. μ. καί δι- 
αρκέσαντα I a δευτερόλεπτα" εις τά βορειότερα 
μέρη τής Ελλάδος ό σεισμός υπήρξε πολύ σφοδρό
τερος, ή δε πόλις τών Θηβών σχεδόν κατεστράφη. 
Ιδού τί γράφουσιν εκεϊθεν.

« Η πόλις τών Θηβών δέν υπάρχει πλέον" σει- 
» σμδς απροσδόκητος διέσεισε καί διεκλόνισεν αύ- 
» τήν σήμερον ώστε πολλαί μέν οίκίαι κατέπεσ’ν, 
» 1 Ο δέ άνθρωποι έφονεύθησαν καί πολλοί έπλη- 
» γώθησαν" ό σεισμός ήρχ σε τήν 10 1]2 ώραν 
» π. μ. καί διήρκεσε μέχρι τών 3. Κατοικοΰμεν 
» έν υπαίθρω καί έν τή σκιά: τών δένδρων, μή τολ- 
» μώντες να είσέλθωμεν έντδς τών οικιών μας. »

Επειδή δέ περί σεισμών δ λόγος, ή έφημερίς δ 
Καύκασος δημοσιεύει έπιστολήν τοΰ Κ. Φαγεργίου, 
ιατρού Σουϊδού έν Περσία, έν ή πεοιγράφονται 
τά καθέκαστα τής φοβερά; καταστροφής τής πό- 
λεω; Σχ·'ρας εί; Περσίαν, ένεκα τού κατά τήν νύ
κτα τής 21 πρδς τήν 22 Απριλίου συμβάντος σει
σμού. Η έπιστολή δέ αύτη όπδ ήμερομηνίαν 1 4 
μαϊου, ιδού τί αναφέρει.

« Γνωρίζετε ήδη, γράφει δ Ιατρός, δτι ή πόλις 
» Σχίρα δέν υπάρχει πλέον, καί παντελώς κατε- 
» στράφη συνεπεία σεισμού γήινου. Μέχρι τοΰδε 
» δεν κατέπαυσεν όλικώς, καί Κύριος οιδε, πότε 
11 θέλομεν απαλλαγή τών δεινών μας. ’Αδυνατώ 
» νά περιγράφω τδ τρομ.ερδν τού πρώτου δονισμού, 
» διαρκέσαντος πέντε λεπτά. Πάντες οί κάτοικοι 
’ έκοιμώντο, δτε έξηγέρθησαν υπό θορύβου τινδς, 
» πολλώ τού κεραυνού ίσχυροτέρου, καί μιας πλη- 
» θύος λίθων πιπτόντων έντδς τοΰ θαλάμου.

« Η πρώτη μου σκέψις υπήρξε νά φύγω. Ημην 

» δ’ευτυχής, διότι, καθ’ήν στιγμήν όλόκληρος ή 
» οικοδομή μας κατέρ^εεν έπί τών βάσεων της, 
» έγώ μετά τών συγκατοίκων μου ευρέθην έν τώ 
» μέσω τής αύλής τής οικίας. Τών δεινών τούτων 
» τδ αποτέλεσμα δέν έφάνη ή τήν πρωίαν, δτε ό 
» ήλιος έφώτισε τά κρημνίσματα- Εξ όλων τών 
» μερών ούδέν άλλο διέκρινεν δ οφθαλμός, ή έρεί- 
5 πεια, δδούς πλήρεις λίθων, καί πτωμάτων κο- 
» μιζομένων έπί φορείων έκτδς τών τειχών τής 
» πόλεως Η καρδία έσπαράσσετο είς τήν θέαν τών 
» διεσκορπισμένων μελών, τά όποια έκειντο ύπδ 
» τάς κατακρημνισθείσας οικίας και τών θρηνούν- 
» των συγγενών τών άνδρών, γυναικών καί παί- 
» δων, οίτινες ήναγκάζοντο νά άποσύρωσιν έκ τών 
» έρειπίων τά ακρωτηριασμένα τών οικείων των 
» λείψανα, σκαλίζοντες τά κρημνίσματα διά τών 
» όδόντων, τών χειρών καί τών ονύχων. Εκ πολ- 
» λών χιλιάδων θυμάτων δέν ήδυνήθησαν νά δ;α- 
s σιόσωσι τήν ζωήν των, είμή έλάχιστα. Αί σκη- 
» ναι δέ αύται έπανελήφθησαν έπί πέντε ημέρας, 
» καθ’ ά; άριθμοΰνται 12,000 πτωμάτων. Τήν 
» τετάρτην ημέραν έφάνησαν έντός καί έκτδς τή; 
» πόλεως συμμορίαι ληστών οίτινες έσύλουν τούς 
» δυστυχείς κατοίκους, στερουμένους πάσης βοη-
• θείας καί παντός άσυλου. Επί τρεις ημέρας ή πό- 
» λις ήτο παραδεδομένη είς τήνλήστευσιν άσπλάγ-
• χνων κακούργων, τών δποίων δ άριθμδς ηύ-
* ξησε πολύ ένεκα τής σφαλερά; είδήσεως, δτι ό 
» Βεγλέρ Βεής, Πασάς τής Σχίρας, άπέθανε.

« Μέχρι τοΰδε τδ έδαφος είσέτι δέν έστερεώθη, 
» καί οί δονισμοί είσι κατά συνέχειαν έπαισθητοί. 
» Επαναλαμβάνονται δέ τρις ή τετράκις τής ή- 
» μέρας καί είναι είσέτι τοσοΰτον βίαιοι, ώστε τά 
» λείψανα τών κατοικιών, αϊτινες μέχρι τοΰδε διε-
* τηρήθησαν, καταπίπτουσι τά μέν μετά τά δέ.

ΕΤΘΤΒΟΤΛΟΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Είναι άληθές δτι ή άξια τών βιβλίων έν γένει 
δέν συνίσταται είς τδν όγκον, άς δμολογήσωμεν 
δμως δτι τδ πλουσιώτερον προϊόν τών έν Αθή- 
ναις πιεστηρίων είναι τά φυλλάδια ών τά πλεϊ- 
στα άποθνήσκουσι, νωπήν έτι φέροντα τήν τυ
πογραφικήν μελάνην. Καί οί μέν τυπογράφοι δέν 
ποέπει βεβαίως νά έπιτιμώνται, τούς δέ συγγρά
φοντας έν μόνον, ίκανώς ίσως, δικαιολογεί, ή 
μανία τοΰ γράφειν, έριννύς δεσποτική καί άνοι- 
κονόμητος. Εννοείται δέ δτι δ λόγος έξαιρεϊ τά 
πολιτικά έργα, άτινα αί παρούσαι περιστάσεις 
ένέπνευσαν είς άγαθούς τινας πολίτας, καί περι
λαμβάνει μόνα τά φιλολογικά, διότι ή Εύτέρπη, 
ζώσα υπό τήν προστασίαν τού ωραίου φύλου, ούτε 
«ρέσκεται, ούτε αναμιγνύεται είς τήν έμβρίθειαν

τής πολιτικής. Η Εύτέρπη άποστρέφεται τήν πο-· 
λυπραγμοσύνην καί άμέτοχος, τό πολύ εύχομένη, 
άφίνει έλευθέραν τήν φοράν τών πραγμάτων.

Ενώ λοιπόν τά φυλλάδια ταΰτα έρχονται καί 
παρέρχονται, έφήμερα μέν, άλλ ένίοτε πολλά, 
τήν φοράν ταύτην άγγέλλομεν μετά χαράς τήν 
έμφάνισιν ένδς, δσον μικρού, τοσοΰτον «ρασυίου" 
τδ φυλλάδιον τούτο τιμά τδ καλόν φύλον, είναι 
έργον τής κυρίας Π. Μπορέλη και επιγράφεται,

ΠΡΩΙΝΗΣ ΔΡΟΣΟΤ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΑΤΟ.

Δέν είναι δυο μόναι σταγόνες, ευωδιά ολον 
άπδ μύρα Ακακ/ας ^ευκή( καί ‘/«μ» 0"ora» oc, όμι
λε! τήνγλώσσαν τής καρδίας καί τών άνθών. Χς 
τήν άκούσωμεν.

» Αλέξαδρε ! — είναι λόγοι έρωμένης, ήν έτη- 
κεν ή φθίσις, ήν έκάλει δ θάνατος, ένώ « χρυσός 
τής ψυχή; τη; έκαθαρίζετο εις τδ χωνευτήριον 
τών παθημάτων, ΐνα άναλάμψη ώραϊος είς τούς 
ούρανού;» — ’Αλέξανδρε, άγαπώ τδν χλωμόν τοΰ
τον ήλιον, τδν ψυχρόν αύτδν αέρα, τήν μ«λαγ- 
χολικήν αύτήν ήμέραν" ή σκυθρωπότης τοΰ ού- 
ρανοΰ συνάδει μέ τήν τής γής καί καθιστ^ δ- 
μαλωτέραν τήν πρδς τδν τάφον όδόν μου ! »

Μονολογούσα δέ ταΰτα έσκέπτετο, τ^έμουσα 
μέν πρδ τοΰ πλησιάζοντος θανάτου, άλλ ελπί- 
ζουσα είς τήν πέραν τού τάφου ζωήν. «Δυστυ
χή φύλλα, ποΰ άπέρχεσθε ; είς τήν άβυσσον ; 
εις τούς αιθέρα; ;. . . Η φύσις δέν θνήσκει, κοι
μάται ! . . . άλλ’ οχι, όχι, δέν θέλω κοιμάσθαι 
είς τδν τάφον αιωνίως" αίσθάνομοι δτι υπάρχει 
έν έμοί τι τδ δποϊον δέν δύναται νά έκλυθή . . . 
Τδ σώμα καλύπτει τήν ψυχήν, ώς τδ νέφος τδν 
ήλιον" τδ κάλυμμα πίπτει, τδ νέφος παρέρχεται, 
ό ήλιος καί ή ψυχή λάμπουσιν έτι διαυγέστερα!

Ούτως δμιλεϊ ή καρδία, ά; άκούσωμεν καί τδ

ΗΡΑΝΘΕΜΟΝ.
7'ήκ πρώτηκ κεότητητα.

«Ο: κρόκινοι λόφοι τοϋ ήρανθέμου μά; άναγγέλ- 
λουσι τήν ώραν τοΰ έτους, καθ’ ήν, άποσυρόμενος 
δ χειμών, βλέπει τά κράσπεδα τοΰ χιονώδους 
μανδύα του πεποικιλμένα άπδ χλόην καί άνθη. 
Μόλις παρήλθεν ή ώρα τών τρικυμιών, μόλις 
ήλθον αί τερπναί ήμέραι. Τοιουτοτρόπως καί ή 
νέα κόρη άμφιρρέπει στιγμάς τινας μεταξύ τής 
παιδιάή; ηλικίας καί τής νεότητος. Μόλις ή δει
λή ’Αγλαΐα είδε τδ δέκατον πέμπτον αύτής έαρ, 
καί θέλει άκόμη, άλλά δέν δύναται πλέον νά 
συμμερισθή τά ζωηρά παίγνια τών μικρών αύτής 
συχτρόφων. Και όμως, τάς θεωρεί μετά πόθου, 
θέλει ;νά τάς άκολουθήση καί νά παίξη καί αύ
τή μέ τά εύώδη σφαιρίδια τού ήρανθέμου.»

« Αίσθημα άγνωστον είς αύ^τήν άπομακρόνει άπδ 
τήν καρδίαν της τάς αθώας χαράς. Θελκτική ω- 
χρότη; διαχέεται έπί τοΰ μετώπου της, ή κεφα
λή της κλίνει, ή καρδία τη; μελαγχολεί και στε-
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ήμετέρων άπέστησαν δυστυχώς, άναμιγνύοντες I- 
θιμα ξένα είς θέματα δλως Ελληνικά. Εκαστος 
τόπος έχει τδ χρώμά του, καί είναι ήδη καιρός 
νά όμιλώμεν την γλώσσαν καί νά γράφωμί* τά 
ήθη τοΰ τόπου.

------------------ iim» η>· ι ·ι·· 

ΠΟΙΚΙΛΑ.
‘Ημέραν τινά γάλλος τις συγγραφεύς, κενόδοξος 

καί μάταιος είς ύπέρτατον βαθμόν, υπάγει πρδς 
έπισκεψιν φιλολόγου τινδς έτι ματαιότερου καί ά- 
λαζόνος. Χαιρετώνται, κάθηνται, συνδιαλέγονται, 
και άνχγ-νώσκουσιν άμοιβαίως τεμάχια βιβλίων 
άτελών έτι.

' Αίφνης ό είς εγείρεται ένθους καί, — Κύριέ μου, 
λεγει εις τόν έτερον, καλέ γνωρίζεις δτι έντδς τοΰ 
δωματίου τούτου εΰρίσκονται οί δύο μεγαλήτεροι 
τοΰ αίώνος λογογράφοι ;

— Συγχώρησαν, κύριε, άπεκρίθη φλεγματικώς 
ό έτερος, να σοί εΐπώ δτι ό λόγος σου κατά τδ ή- 
μισυ μόνον αληθεύει.

/ίΐ Ταμβαχοθϊιχαι.
Καλλιτέχνης τις, Γάλλος πάλιν καί αυτός, όνομα- 
ζόμενος Λαμπλάς είχε ταμβακοθήκας μόνον 366. 
καί ιδού πώς.

Τδ <841 ό Λαμπλάς εύρίσκετο έν ’Αγγλία' ή 
βασίλισσα ήτις ιδιαζόντωςετίμα τδν καλλιτέχνη» 
τούτον, τώ προσέφερεν ήμέραν τινά ταμβακοθή- 
κην λιθοκόλλητον, παρακαλοΰσα αυτόν νά τή ύ- 
ποσχεθή δτι θέλει μεταχειρίζεται αυτήν μίαν ή
μέραν τού έτους.

Ζητώ συγγνώμην παρά τής Τ. Μ. άπεκρίνατο « 
καλλιτέχνης ότι δεν δ όναμαι νά ύποσχεθώ Αυτή τοι- 
αύτην ύπόσχεσιν' δλαι αί ήμέραι μου είναι κλει- 
σμέναΓ έχω 3ΰ5 ταμβακοθήκας.

— Τότε, έπανέλαβεν ή Βασίλισσα θελκτικόν μει- 
διάσασα, ή άδική μου ταμβχκοθήκη Θέλει σοί χρη
σιμεύσει διά τά βίσσεκτα έτη.

0 Καλλιτέχνης έδέχθη καί ακριβώς συνεμορ- 
φώθη τή διαταγή τής βασιλίσσης. Απδ τοΰ 4 844 
ή ταμβχκοθήκη Βικτορία τρις μόνον έχοησίμευσε 
θέλει δέ πάλιν χρησιμεύσει τήν 29 Φεβρουάριον 
1855.

ΓΓαράύιζος θρίαμβος er ‘Ρώατ?.
Γνωστόν πόσον γελοίως κατέστη καταχρηστι

κή ή πομπή τού θριάμβου κατά τους τελευταίους 
χρόνους τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας- Πάντες οί 
αύτοκράτορες έψήφιζον άλληλοδιαδόχως εις έαυ- 
τούς τήν τιμήν ταύτην, άλλοι μέν ένεκεν άν- 
δραγαθημάτων φανταστικών, άλλοι δέ ούδέ φρον
τίζοντας κάν νά εύρωσι λόγον τοΰ θριάμβου των 
άλλον, ή τήν Οέλησίν των. ‘Ο δέ λαός, βλέπω» 
βεβηλουμένην ούτω τήν εθνικήν ταύτην καί ίε- 
ράν τελετήν, συνείθισε νά διασκεδάζω δι’ αυτής

νάζει, ζητεί αγαθόν τι άγνωστο* είς βύτήν καί 
τό φοβείται συνάμα.

« Πολλάκις ήκουσεν 5τ: τδ* χειμ«ν« διαδέχε
ται τδ έαρ καί αί τέρψεις τοΰ έρωτος τά παι
δικά πχίγνια.

• Τάλαινα κόρη ! θέλεις γνωρίσει κα'ισύ τάς τέρ
ψεις αυτός τάς μεστάς πικρίας καί δακρύων ! ή 
Επάνοδος τοΰ ήρανθέμου σοί τάς προαναγγέλλει, 
καί σοί λέγει συγχρόνως δτι δ ευδαίμων τής παι
δικής ήλικίας καιρός δέν επανέρχεται πλέον δι έσε!

« Φεϋ! όχι μετά πολλά έτη, θέλει πάλιν επα
νελθεί διά νά σέ είπη δτι δ έρως καί ή νεάτης 
έφυγον άνεπιστρεπτεί ! ό

Είς τδ μικρόν τοΰτο αριστούργημα δέν ένε- 
χεται ή μελέτη, ή ή τέχνη, είναι ζμνος έκχυ- 
θεί; αυτομάτως άπδ νοΰν εύθύν, άπδ καρδίαν,αί- 
σθανομένην. Αβρός είναι και δ ύμνος είς τδ Ιον, 
περχινόμενος ούτω"

» Τότε ή ευτυχία τήν οποίαν μ ύπεσχέθη τδ 
» δνειρόν μου έκυκλοφόρησεν εις τάς φλέβας μου, 
» καί ένόμισα δτι ώσφράνθην εντός μιας στιγ- 
» μής δλα τοΰ έαρος τά άνθη, δλας τής νεότη- 
t τος τάς ήδονάς. Και δμως, τδ ήόυ τοΰτο αισθη- 
s μα διεδέχθη άλλο θλιβερόν' δέν είχον φίλην 
» πλησίον μου δια να συμμερισθή τή; αθώας μου
• χαράς. Εσύναξα μολοντούτο δέσμην ίων, τήν 
έθεσα επί τού στήθους μου καί είπα « Εράσμια 
» άνθη, σα; άφιερδ εις τήν φίλην τήν όποιαν 
» θ’ αποκτήσω. Είς σέ, φίλη Καλιόπη,τ άφιέρωσα' 
» είς σέ τής όποιας ή φιλία έζωογόνησε τήν ψυ- 
» χήν μου, άηδιάσασαν τδν κόσμον εις τδ είκο-
• στόν μου έτος, ώ; άλλοτε είς τδ δέκατονπεμ- 
» πτον είχον αηδιάσει τήν ζωήν.

» Τδ ϊον λαβε ώς άνθος σου, αγαπητή φίλη, σοί 
» όυ.οιάζει, διότι είναι τδ έμβλημα τής σεμνο
ί τητος.

Η ερασμία αύτη στροφή λόγου πολύ ύπόσχε- 
ται, εάν ή γράύασκ έμμένη εις τδ καλόν στάδιον 
τών γραμμάτων.

Η γλωσσά της είναι αφελής, άβίαστος, εκλεκτή, 
εξαιρέσει μόνον μ/.κρών τινών άνωυ.χλιών απα
ραιτήτων είς τά πρώτα δοκίμια. Λ; άκολουθήση 
τδ άστρον της, άς γράφη.

Τοΰ άβρού τούτου έργου σχεδόν σύγχρονον 
έξεδόθη φυλλάδιο* άλλο, έπιγραφόμενον τά Ψκόρά, 
τραγωδία, καί ή άλωσις τών Ψαρρών, ποιημά
των, έργα ποιηθέντα αμέσως μετά τδ ύμ.νού- 
μενον πάθημα, γεγραμμένα είς γλώσσαν τής η
ρωικής έκεί <ης εποχή;. Και ποιητή; μεν είναι έν 
εύγενές τέκνον τή; πατρίδος, αγαθό; αγωνιστή;, 
θύμα σφαίρας χριστιανικής, ύ ατυχής Αλκαίος, 
είς τά έογα δέ ταΰτα δέν επικρατεί ή τέχνη 
καί τδ πάθος τδ δραματικόν, έπανθεϊ δμως φλο
γερόν τδ φιλόπατρι καί προσφέρεται τώ μέλλοντι 
‘Ομήρω ή ήροδότω ύλη Ιστορίας άκριβεστάτη.

Τά συνιστώαεν διότι πλήν τούτων αί αφε
λείς αυται ποιήσεις έχουσι άξιομίμητον προτέ
ρημα, τδν Ελληνισμόν, άφ’ ού οί πλείστοι τών 

καί πολλάκις έψήφισε θρίιάμβο* έν τή ίδίφ αύ
τοΰ έξουσίφ είς χορευτάς ή μελωδ,ούς»

ΕζευτελισθΛσα ούτως, ή τιμ,ή αύτη παρά πάν
των περιεφοονήθη, καί άπδ πολλοΰ ήδη περιέ
πεσεν εις παντελή αχρηστίαν, οτε έπί τής βα
σιλείας τοΰ Θεοδοσίου άποκατέστη πάλιν υπέρ 
άνθρωπον τινδς έκ τών τοΰ όχλου, ου’ τδ όνο
μα δέν διετήρησεν ή ιστορία" ό λόγος δε, δι 

1 3ν τιμή τοιαύτη ϊψηφίσθη τώ άνθρώπω τούτω, 
είναι άξιος ν άναφερθή τοσούτω μάλλον καθό
σον δεικνύει εις ποιον βαθμόν έξσχρειώσεως και 
κουφότητος έφθασε τότε ό ρωμαϊκός λαός.

Χειμώνας τις δστις είχεν ήδη νυμφευθή γυ
ναίκας είκοσι καί πάσας τάς είόεν είς τδν τάφον 
άπαχθείσας, ένυμφεύ’.’η τέλος καί εικοστήν πρώ- 
την, -ήτις καί αύτή είχε ρά /Ζΐ χαταβιΜβα, τό δή 
λεγόμενον, είκοσι καί δύο συμβίους. Τδ κοινόν 
δθεν πληροφορηθέν περί τής έ-.ώσεω; ταύτης άνυ- 
πομόνως περιέμενε τό άποβησόμενον. Τέλος ή 
γυνή άπέθανε ! Καί πάραυτα ό λαός ωρμήσαν πρδς 
τήν οικίαν τοΰ τεθλιμμένου καί άπαραμ.υθήτου συ
ζύγου, τοΰ βάλλούσιν έπί τής κεφαλής στέφανον, 
τφ δίδουσι 3έ κλάδον ώς νικητή, καί, φερόμενος 
έπί θριαμβευτικού άρματος, οδηγεί αύτδς τήν νε 
κρώσιμον πομπήν εν μέσω τών άνευφημίσεων τοΰ 
ύ.αοΰ καί τών χειροκροτήσεων τών γερουσιαστών !

0 Βασιλεύς τής Αγγλίας,' ϊδ&ιν ποτέ έν Αονδίνω 
περιπατοΰντα εις τδν δρόμον τον περίφημον ποιη
τήν Πώπ, χωλόν όντα, ήρώτησε τού; αυλικούς του" 
έπεθύμουν νά μάθω τί χρησιμεύει ό άνθρωπίσκος 
αύτδς, δστις περιπατεϊ λοςώς ; ύ δέ μεταφραστής 
τοΰ όμηρου, άκούσας αύτδν, έστράφη καί έπεφώ- 
νηαε. Νά σέ διδάξη νά περιπατής ορθώς.

’Επαίτης τις, ζητών ελεημοσύνην, έλεγεν είς τδν 
Μαλέρβην, »τ. θέλει παρακαλέσει τδν Θεόν νά τδν 
■πολυχρονίση. Αγαθέ άνθρωπε, τώ είπεν δ ποιητής, 
πώς θέλει σέ εισακούσει ό Θεός, δστις σέ άφίνει νά 
άποθήσκτρς τής πείνας.

ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΠΟΛΙΣ.
{[Ιαράδνσις Ίκόιχή.)

Τήν ΰπερηφανίαν δέν κατέταξε μεταξύ τών θα
νάσιμων άμαρτημ,άτων μόνος ό χριστιανισμός καί δ 
νόμος δ μωσαϊκδς, άλλά τήν αύτήν ιδέαν άνευρίσκο- 
μεν κβι εις τά Ινδικά θρησκεύματα, ή δέ μυθολο
γία τών Βραχμάνων παρέχει ήμίν τδν έπόμενον 
μύθον.

« Τών αρχαίων Τις βασιλέων τής Ινδίας, ό Τρι- 
» ζανκοϋ μέν κατά τινας, ό Αριστχάνδρα δέ κατ’ 
» άλλους συγγραφείς, υίδς ή απόγονος τοΰ Τρι- 
• ζανκοϋ, κατέστη άξιος, διά τής εόσπλαγχνίας 
> καί απεριορίστου αύτοΰ γενναιότητας, νά άναρ- 
» πασθ·$ εις ουρανούς μεθ’όλων τών υπηκόων του. 
» Αλλ δμως, προσκαλέσαντο; αύτδν τοΰ πονηροΰ 

» Νααράδα (υίοΰ τοΰ Βράχμα , δμοίου ίίρδς τό» 
» Ερμήν τών αρχαίων Ελλήνων) νά διηγηθή τήν 
» τήν Ιστορίαν ψον, τό^δν μέψαλά π^ρέστησε τά 
» κατορθώματα κφΐ τάς άρετάζ αάτοΰ, ώστε καθ’ 
» έκαστον περιστατικό* τής ζωής;του τό όποιο* ά- 
» νέπτυσσε, κατέβαινε τοΰ σουάργά (τοΰ ουρανού 
» τών Ινδών) καί άνά μίαν βαθμίδα, μέχρις ου, 
» τελειώσας εγκαίρως κατ’ εύτυχίαν, καί τοϊς 
» θεοϊς ταπεινωθείς πάλιν, έστη έν μέσω τών αέρων 
» μετά τής καθέδρας αύτοΰ.

II Ευτέρπη, διατρέχουσα έβδομον μέν έτος 
άπο τής αρχικής αυτής έκδόσεως, δεύτερον δέ 
άπδ τής νέας Διευθύνσεως, δύναται ού μόνο* 
•ν άκολουθήση θαρραλέως τδ στάδιόν της, άλλά 
καί νά βελτίωση καί νά ποικίλλρ έτι μάλλον 
τά άρθρα της.

II νέα Διεύθυνσις, πιστή εις τδ πρόγραμμά της, 
έςεπλήρωσε τά ύποσχεθέντα, έκδοΰσα καί άρθρα 
πρωτότυπα καί μεταφράσεις καλλιεπείς, καί ποιή
σεις ούχί εύκαταφρονήτους. Ούτως, ή μούσα τοΰ 
Ελίκώνος έπεσκέπτετο κατά δεκαπενθήμερον τά 
τεύχη τής Ευτέρπης, ένώ, είς άραιοτέρας διαστά
σεις, τοΰ Εύθνοούλου τα χρονικά καί τοΰ Γορ'ίίου 
τά εράσμια έργα καί ήμέραι διεκάλλ.υνον τάς άλ
λα; δίατριβάς, δ ιώκοντα έν τώ τερπνω τό ώφέ- 
λιμον. Καί τοΰτο μέν είναι τδ σύυ.βολον της Ευ
τέρπης, ή δε Διεύθυνσις θέλει επιμελείται νά τήν 
καταστήση εύαρ,εστοτέραν εί; τού; ,άναγνώστα; καί 
εϊ; τά; προστάτιδα; αύτής άναγνωστρίας. Τακτι
κοί συντάκται είναι, ό διατάσσων τά τή; ύλη; 
Κ. Γ. X. Ζαλοκώστας, ό Κ. Πώπ (Γοργίας) καί 
άλλοι νέοι τιμώντε; τήν εθνικήν ήμών φιλολο
γίαν, καί έγγυώμενοι, ώς είπεϊν, τά; ’υποσχέσεις 
τής Διευθύνσεως. Πλήν δέ τούτου Οέλομεν εκδίδει 
πέντε κατά μήνα εικονογραφία; άντί τεσσάρων, 
ύπδ χ»ιρδς επιτηδείου έγγεγλυμμένα;. Τδ δέ δια- 
κοπέν πρδ μικρού μυθιστόρημα, ό 1’π ο κό
μη; τής Βραζελόννης, οπερ έτυχε γενικής 
επιδοκιμασίας, δημοσιεύεται πάλιν άπδ τοΰ ά. 
φύλλορ του β . έτους, τούτέστιν άπδ τοΰ 25.

IJe^l avrSj-npur e'r γίνει.
Αί συνδρομαί προπληρόνονται, διότι ή πείρα 

άπέδειξεν ότι κάνέν περιοδικόν σύγγραμμα δέν 
δύναται νά εΰοδωθή άνευ τοΰ συστήματος τής 
προπληρωμής. Εάν ποτέ καθυστέρηση ή αποστολή 
τοΰ συγγράμματος, ά; πεισθίό ό συνδρομητή; οτι 
ή τιμή τής συνδρομή; δεν περιήλ.Οεν εϊ; ήμάς.

Οΰτις όε»· ΐζώ/γ./ησε νην συν^γιεγιην τον .-τα- 
ρε.Ιθύντος ετονς, ύεν Λαμβάνει ποσώς γυ^.Ιάόιον 

\ ΰιά τό δεύτερον έτος χαΐ Οέ.ϊει χαταδιωχΰή. ύ
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8έ προπληρόνω» την συνδρομήν λαμβάνει άμέσως 
δωρεάν τά τελευταία τρία ή τέσσαρα φύλλα τοϋ 
ώραίου μυθιστορήματος ή ΜιΧροϋ.ία.

Συκύρομαί.

ΑΙ συνδρομαί τής Ευτέρπης είναι αί αύται τοϋ 
παρελθόντος έτους, τόσον εϊς τδ εξωτερικόν δ- ί 
σον καί εις τό εσωτερικόν, εϊς δέ τους νέους <■ 
συνδρομητάς προσφέρομεν δωρεάν τά φυλλάδια 
τοϋ ά· έτους άριθ. 21, 22, 23 καί 24, διότι εξ . 
αυτών άρχεται ή δημοσίευσις τεσσάρων ώραιο- | 
τάτων διηγημάτων ή ΙΙετάκοια, οί Χρυαοθήραι, 
ή Κ. Μαρινιάν· καί <5 Xerifyoc.

"Oom ούσιώύίΐς. _ίώρα (primes)
δστις γίνεται συνδρομητής διά δυο έτη, δηλ. ’ 

άπο 15 7βρίου 1852 μέχρι 1 δβρ'.ου 1854 καί I 
προπληρωση τήν συνδρομήν του, είτε έντδς, ! 
είτε έκτος τοΰ Κράτους πληρόνων έτι δυο μέν 
δραχμάς έν τώ Κράτει, τρία δέ φράγκα έν Εϋ- 
ρώπρ, ϊν εϊκοσάριον έν Τουρκία, καί Sv δίστυ- I 
λον έν Βλαχία λαμβάνει τά εξής βιβλία

Τούς δύο πρώτους τόμους τοϋ Ϋποκόμητος 
τής Βραζελόννης . φύλ. τυπ. 21

Ενα τόμον τοϋ μυθιστορήματος ή Μι
κρούλα . . φύλ. τυπ. 11

1 τόμον Γαλλικής Χρηστομαθ. » 30
1 τόμον τού μυθιστ. ή Ιίαυλίνα » 1 1

Τδ δλον φύλ. τυπ. 74
Τά βιβλία ταύτα είναι αξίας δραχ. 14.

Π αρηγωρήσεις.
Οί συνδρομηται τής Ευτέρπης δέν άγνοοΰσιν 

δτι ό ϊποκόμ.ης τής Βραζελόννης, τδ αριστούργημα 
τού Δουμά, είναι συνέχεια τών μυθιστορημάτων 
Mera tteiatr (τη, καί οι Τρεις Σωματοφύλακες.

Τά πολλοϋ λόγου άξια ταύτα μυθιστορήματα 
έξεδόθησαν τά πρώτα δύο έτη παρά τής παοελθού- 
σης διευθόνσεως εϊς οκτώ τόμους, φύλλα τυπογρα- 
φικαώς έγγιστα ίκατόκ, καί έτιμώντο δρ. δεκαοκτώ 
έντδς τού Κράτους καί είκοσι είς τδ εξωτερικόν

Πολλοί τών συνδρομητών τής Ευτέρπης έξέ- 
φρασαν τήν επιθυμίαν τοϋ νά άποκτήσωσι τά μνη- 
μονευθέντα βιβλία εϊς μετριοτέραν τιμήν. Θέ- 
λοντες καί ήμεϊς νά τούς εΰχαριστήσωμεν κατα- 
βιβάζομεν τήν τιμήν τών δύο τούτων μυθιστο
ρημάτων εϊς δρ. έννέα διά τδ εσωτερικόν, φράγκα 
1 1 διά τήν Ευρώπην. Είκοσάρια τουρκικά 2 1 [4 
διά τήν Τουρκίαν καί δίστηλα δύο ήμισυ διά τήν 
Μολδοβλαχίαν. Τδ δικαίωμα τοΰτο δέν έχουσίν, 
είμή μδνον οί παλαιοί καί νέοι συνδρομηται τής 
Ευτέρπης, άλλά δέν δυνάμεθα νά άποστείλωμεν έ- 
σωτερικώς καί ανεξαιρέτως είς οϋδένα τά βιβλία 

» ταΰ-α, άν πρώτον δέν λάβωμεν τά χρήματα ε
λεύθερα ταχυδρομικών δικαιωμάτων, λέγομεν ε
λεύθερα, διότι, ώς είναι γνωστόν τά ταχυδρο
μεία τοϋ Κράτους λαμβάνουσι 5 τοΐς έκατδν έπί 
τών εισπράξεων.

Συνύρομαί Εύτύρττης.

Διά τήν Ελλάδα μετά τού Παραρτήμ. δρ. 4 9
Διά τήν Τουρκίαν είκοσάρια τουρκικά 5
Διά τήν Βλαχίαν δίστηλα . 5 *
Διά Ευρώπην καί Ιονίους νήσους, φραγ. 19 
Διά τήν ίωστίαν ρούβλια άργυρα 7
Συκόρ >μαί Ευτέρπης δύο ε’τύκ μετά τωκ 

παραρτημάτων.

Διά τήν ίλλάδα μετά τοΰ παραρτήματος καί 
τών προσφερομένων δωρεάν βιβλίων δρ. 40

Διά τήν Τουρκίαν » είκοσάρια 11 4[4
Διά τήν Βλαχίαν » δίστηλα 11
Διά τήν Ρωσσίαν ^ούβλια άργυοά 1 5

ΣυκάρΟμή Ευτέρπης μετά παραρτήματος δύοίτωκ.

0 γενόμενος συνδρομητής είς τήν Εΰτέρπην 
διά τδ τρέχον έτος, έπειδή είναι υπόχρεως νά 
λάβη τούς έκδοθέντας τέσσαρας τόμους τού Υπο- 
κόμητος τής Βραζελόνης, δηλ. τδ παράρτημα τής 
Ευτέρπης διά τδ παρελθόν έτος θέλει πληρώσει

Διά τήν Ελλάδα δρ. 29
Διά τήν Τουρκίαν είκοσάρια τουρκ. 7 4(2
Διά τήν Βλαχίαν δίστηλα 7
Διά τήν Ευρώπην καί Ίονίους νήσους φρ. 30 
01 δύο πρώτοι τόμοι τού Ϋποκόμητος τής Βρα- 

ζελόνιης ώς καί τδ μυθιστόρημα ή Μικρούλα θέ- 
λουσι δοθή δωρεάν είς τούς γινομένους συνδρο
μητές,

Παρακαλούνται οί Κ. Κ. Συνδρομηται, άναλογι- 
ζόμενοι τά βαρέα έξοδα τής έκδόσεως τού συγ
γράμματος απέναντι τής μέτριας τιμής τήν ό
ποιαν πληρόνουσι νά μή παρεμβάλλωσιν έμπόδια, 
ταΰτοχρόνως δέ οί απανταχού άνταποκριταί μας 
νά έπιστήσωσι, τήν προσοχήν των είς τήν έγκαι
ρον εΐσπρχξιν καί άποστολήν τών συνδρομών, 
διότι άλλως ύποχρεοΰμεθκ νά ύποστώμεν ζημίαν, 
ή νά δυσαρεστήσωμεν αύτούς.

Περιμένομεν εγκαίρως τδν κατάλογον τής ά- 
νανεώσεως τών συνδρομών διά νά μή συμ.βή άρ- 
γοπορία είς τήν άποστολήν τοϋ 25 φυλλαδίου 
τοϋ Β . έτους

CH Λΐίύθυκυις

Π Ε Ρ I Λ Η Ψ I Σ.

’Ανδρέας Χενιέρος, συνέχεια. —Βιογραφία, Μον- 
τυών. — ‘Η Παναγία τοΰ Τάσσου, συνέχεια. — ‘Π 
Κυρία Μαρινιάν, συνέχεια. — Εθνογραφία, περί 
’Αβυσσινίας. — Ποιήσεις. — Χρονικά. — Βιβλιο
γραφία. — Ποικίλα. — ’Αγγελία.

Είκονογραφίαι. — Μοτυών. — Βασιλεύς τής Α
βυσσινίας.


