
ETOS Β'.

ΧΡΥΣΑΑΑΙΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ, ΠΟΙΚΙΛΑ.

ΤΟΜΟΣ Β'. | 15 ΜΑΪΟΥ, 1864. ' | ΦΪΛΑΑΔΙΟΝ 33

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Ι1ΕΓ1ΗΓΠΣΕΩΣ

ΕΝ Μ I Κ Ρ A. Α 31 Αι.
ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΡΆ.

(Συνίχιια ίδε φυλλάδ. 32).

‘Λπό Προύσης ιίς Κιουτάγιατ.

ΊΙνΕΧΩΡΗΣΑΜΕΝ τέλος πάντων έκ Προΰσσης 

τήν 9 π. μ. όδεύομεν παρά τάς υπώρειας τοΰ 
όλύμ.που διά μέσου αμπελώνων καί καρυοφυτειών, 
διήλθομεν διά ξύλινης γέφυρας τοΰ Λουφερζού, 
καί άφήσαμεν καθ' οδόν πολλούς λοφίσκους θα
μνοσκεπείς, κώμας τ-.νάς καί σλίγας γαίας καλ
λιεργημένα; καί έφθάσαμ.εν περί τήν έκτην ώραν 
είς τό χωρίον, όπου Οά διανυκτερεύσωμεν, καλού
μενων Καρααγάτς καί κείμενον είς τερπνότατη·/ 
θέσιν έπί οίονεί ακρωτηρίου προεκβάλλοντο; είς 
τήν Απολλωνίδα λίμνην. Τό χωρίον τοΰτο περιέ
χει έβδομήκοντα οικίας ές ών αί πεντήκοντα είναι 
έλληνικαί, είκοσι δε περίπου τουρκικαί, πρός δέ 
κα'ι εκκλησίαν άνακαινισθεϊσαν άρκετά μεγαλο
πρεπής, άναλόγως τοΰ μέρους εκείνου,έν ετει 4817,

Τήν λίμνην δέν έθεωρήσαμεν ές αρχής άξίαν 
λόγου, άλλ’ άπό τοΰ άκρωτηοίου τούτου μας 
έφάνη ωραιότατη" μικρά πλοιάρια εύμορφα έχοντα 
ανοιγμένα τά λευκά πανία των διασχίζουσι πζν- 

ταχόθεν τά νερά τής λίμνης- τά πλοιάρια δέ 
ταΰτα δέν είναι αλιευτικά, άλλ εμπορικά μετα- 
φέροντα έπιβάτας καί έμπορεύματα άπό παρα
λίαν είς παραλίαν τής λίμνης. Υπάρχει τωόντι είς 
τά παράλια ταΰτα περισσότερα κίνησις καί καλ
λιέργεια ,παο δ,τι είς όλα τά άλλα μέρη τής 
’Ανατολής τά ούχ’ ήττον γόνιμα, καί τοΰτό διό:· 
οί έδώ κατοικοΰντες έλληνες είναι πολυάριθμοι, 
πρλυαριθμότεροι, τών τούρκων" ομιλούν παντού 
ελληνικά καί αυτοί οί χωρικοί μέ καλησπερίζουν 

ελληνιστί.’
Μετανοώ δτι δέν διήλθον άπό τήν άρχαίαν 

Απολλωνίαν, οπού κατά τό λέγειν τινών υπαρ- 
χουσι πεντακόσιάι πεντήκοντα οικίαι, ές ών τε- 
τρακόσιαι περίπου έλληνικαί καί πολλαί αρχαιό
τητες, ένώ έδώ άλλαι άρχαιότητες δέν σώζονται 
έκτος ολίγων τεμαχίων κιόνων και κιονόκρανων 
βυζαντινής τέχνης...........

Τήν έβδόμην άνεχωρήσαμεν καί τήν δεκάτην 
καί ημίσειαν έφΟάσαμεν εις τάς δχθας τοΰ Ρύν- 
δακος είς μέρος δπου άλλοτε μέν υπήρχε λιθό
κτιστος γέφυρα, σήμερον όμως δέν σώζονται παρά 
αί βάσεις αύτής. Πότε άρά γε θά έπισκευασθή ; 
ούδείς γινώσκει ούδέ φαίνεται καν φροντίζων περί 
τούτου, διότι είς όλα τά μέρη τής Ανατολής όπου 
ή Δύσις δέν έτυχε νά βάλη τόν δάκτυλόν της πρός 
τό ίδιον συμφέρον, εννοείται, τά όργανα ταΰτα
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τής πρώτη; ανάγκης τοΰ πολιτισμού οίον λιμένες, 
κρηπίδες ποταμών, διώρυγες, γέφυρα-, καί τά 
τούτων όμοια καθίστανται όσημέραι σπανιότερα 
καί τά έπερχόμενα ετη βλέπουσι καταστρβφόμενα 
άλλεπαλλήλως δλα εκείνα τά οικοδομήματα τά 
όποια αί προγενέστεραι γενεά-, οί Ελλ,ηνες δη
λαδή, οί ί>ωμαΐοι, οί Βυζαντινοί καί αυτοί άκόμη 
οί πρώτοι Σουλτάνοι μετά κόπου καί χρόνου πολ
λοΰ έθεμελίωσαν" ουδέποτε δέ σχεδόν οί σήμερον 
κρατούντες τής χώρας έπιχειροΰσι ν άναπληρώ- 
σωσι τά καταστρεφόμενα' άλλ’όσω μέν τά πράγ
ματα διατηρούνται τά μεταχειρίζονται, ολίγον 
δέ φροντίζουσιν όταν -ά στερηθώσι.

Περί τήν I μ. μ. έφθάσαμεν εις Μιχαλίτς, τήν 
άρχαίαν Μελιτούπολιν, περιέχουσαν χιλίας πεντα
κόσια; οικίας, έξ ών έξακόσιαι ελληνικαί καί δια
κόσια-. άρμενικαί. Κατελύσαμεν δέ παρά τινι τών 
εύπόρων ελληνικών οικογενειών καί τό έπίλοιπον 
τής ήμερα; κατετρίψαμεν έπ-.σκεπτόμενόι τάς 
σωζομένα; έν τή πόλει αρχαιότητας, όδηγόν δ 
έχομεν εις τήν Αρχαιολογικήν ταύτην έκδρρμήν 
τόν διδάσκαλον τοΰ ενταύθα σχολείου έλληνα, 
καππαδόκην τό γένος, νοήμονα, ώς είναι όλοι οί 
έλληνες οί τυχόντες μικράς ανατροφής, ολίγον 
φιλόνεικον και σχολαστικώτατον. Οπως δήποτε ή 
σχολαστικότη; είναι συγγνωστεα έν τή Ανατολή 
παρά εις κάθε άλλο μέρος, διότι ή παιδεία εις 
τά μέρη ταΰτα είναι τόσον σπανία, ώστε δέν είναι 
παράδοξον τό νά έγκαυχώνται καί νά επιδει
κνύονται οί καί έλάχιστΟν αύτής μεταλ.αχόντες. 
Ο όδηγίς μας λοιπόν Ιωάννης Φίμιος ’Αρνάκης 
είναι τωόντι «νήρ άγχίναυ; καί περίεργος, μάς 
είπεν ότι περιηγηθεί; ολόκληρον τήν μικράν Ασίαν 
ήρχισε νά συντάττη τήν περιγραφήν της' μοί εκ
θέτει δέ τάς περί συγγένειας τής Ελληνικής πρός 
τήν Τουρκικήν γλώσσαν ιδέας του, αΐτινες όμως 
είσίν ολως εσφαλμένα:. ’Εξετάζει μετά σ.εγάλης 
περιεργεία; τά γεωμετρικά καί τά φωτογραφικά 
έργαλεϊά μας καί μάς διηγείται ότι διατριβών έν 
Κωνσταντινουπόλει ένησχολήθη καί αύτό; ολίγον 
περί τήν φωτογραφίαν, ότι δ’έπ-.δοθεί; κατ’άρχά; 
εΐ; τό έμπόριον άλλ’ άποτυχών εΐ; τά; επιχειρή
σει; του, έπανήλθεν αύθις είς τό διδασκαλικόν 
στάδιον. Τώρα διευθύνει τό Ελληνικόν σχολεϊον 
εις τό οποίον φοιτωσι πεντήκοντα περίπου παί- 
δες' διακόσια ό ώ; έγγιστα άρρενα καί θήλεα 
φοι τώσιν εΐ; τό αλληλοδιδακτικόν, διευθυνόμενον 
ύπό τοΰ υιού το»' καί αύτός μέν απολαμβάνει οκ* 
τακ. -.αγρόσια μηνιαίαν αντιμισθίαν ό δέ υίόςτου 

διακόσια' δέν είναι όμως ευχαριστημένο; έκ τής 
θέσεώ; του καί οίκτείρει το μέλλον του. Δέν ί- 
γνώρισα είσέτι Ελληνα άοκούμενον καί εύχαρις-ού- 
μενον εις τά υπάρχοντά του τά παρόντα' όλοι είναι 
ανήσυχοι, όλοι επιζητούν τά ανωτέρω" καί ή τοι- 
αύτη μέν τάσι; τού; καθιστά, ένίοτε αύθάδει; καί 
δυσφόρου;, άλλ’ όπως δήποτε είναι, μοί φαίνεται, 
προτιμητέα τή; όλω; άντιθέτου τάσεως τήςπαρά 
τοϊς Οθωμανοί; παρατηρουμένης, διότι είναι κά
κιστον σημε'ιον δταν τά άτομα καθ’έαυτά, ή οί 
λαοί έν γένει είναι καθ’ υπερβολήν αύτάρκεις καί 
δέν έπιζητούσιν ούδεμίαν βελτίωσιν, άλλ’ άρκοΰν- 
ται εί; τά παρόντα
······ ·· ····· ·····

Τά έρείπια τή; Κυζίκου μικρόν άπέχουσι τοΰ 
Πανόρμου ή Πανδέρμου καί έπειδή ούδεμία κα
τοικία υπάρχει εϊ; τήν θέσιν όπου άλλοτε ήκ- 
μαζεν ή Αρχαία άυτη πόλις, άπεφασίσαμεν νά 
καταλύσωμεν είς ΙΙάνορμον, δθεν διά ξηρά; μέν 
φθάνει τί; έντός μιας καί ήμισείας ώρας, διά 
θαλάσσης δέ έντός τριών τετάρτων περίπου.

Τά έρείπια τή; Κυζίκου άλ.λως τά έφαντα- 
ζόμεθα καί άλλα πραγματικώ; είναι, ό Στράβων 
λέγει ότι ή πόλις αύτη ήτο μία τών πολυανθρω- 
ποτέρων καί έπιφανεστέρων έν τή μικρά 'Ασία 
καί τωόντι δύναται νά σι-μπεράνη τις τό μεγα
λείου τη; άκόμη καί σήμερον άπό τήν έκτασιν 
τών έρειπίων αύτής καί άπό τό πλήθος τών λί
θων καί τών μαρμάρων τών τήδε κάκείσε κατα- 
κειυ.ένιον έντός τοΰ χόρτου καί τής γής, δέν σώ
ζεται ου.ως ούδέ Sv έκ τών εύγενών έκείνων λει
ψάνων τών βοηθούντών τήν φαντασίαν εί; τήν 
άντίληψιν τοΰ όλου καί προσφερόντων ένίοτε ώ; 
δι’ οπτική; απάτης, τήν έντύπωσιν τή; αρχαίας 
λαμπρότητος. Ούδέ μία στήλη δέν σώζεται όρθια 
καί έκτος τών τειχών, κρυπτόμενων καί αύτών 
ύπό πυκνότατων παρασίτων φυτών, τά μόνα 
ορατά λείψανα τών παλαιών οικοδομών είναι με
γάλα βάθρα λιθόκτιστα έκ τοΰ αρχαίου αμφι
θέατρού.

’Απεφασίσαμεν νϋ όπερνικήσωμεν τάς δυσκο
λία; καί νά γράψωμεν τό καθολικόν σχέδ-.ον τών 
έρειπίων, δπερ ούδείς άλλο; πρό ήμ.ών επραξεν. 
Καί θά δαπανήσωμεν μέν άρκετά; ημέρας εϊς τό 
ϊργον τοϋτο, άλλ’ εύτυχώς τά; έσπέρα; τάς δια- 
νύομεν εύχαρίστως είς Πάνορμον, δπου έσχετί- 
σθηαεν υ.ετά δύο νέων ιατρών τελειόφοιτων τή; 
ιατρική; σχολή; τή; έν Ι’αλατα-Σεράγι ίδρυθείση; 
παρά Ρεσίτ Πασά. Οί νέοι ούτοι ονομάζονται Δια- 

μάντης καί Ναζαρέτ καί ό μέν είναι Ελλην, ό δέ ί 
Αρμένιος, άμφότεροι δέ έννοοΰσι τήν Γαλλικήν, 
άλλά μετρίως, άν καί εί; τήν σχολήν όπου έσπού- 
δαζον ή διδασκαλία έγίνετο Γαλλιστί" μοί φαί" 
νεται οτι τοιουτοτρόπως πολλά έξ όσων έλεγον 
οί καθηγηταί των δέν τά άντελαμβάνοντο ! Εκ 
τών δύο δέ τούτων νέων προτιμώ τδν ’.Αρμένιον» 
διότι ό μέν Ελ.λην είναι έξύνους, άλλ’ είναι και 
πονηρό; καί φίλο; τή; ρακής, μετανοεί δέ ότι δέν 
άφιερώθη εΐ; τον μοναχικόν βίον « οί ορθόδοξο, 
επίσκοποι καί οί παπάδες Οθωμανοί, λέγει, έχου- 
σι τά έπικερδέστερα επαγγέλματα, διότι έκ συμ
φώνου ληστεύουσι τόν λαόν καί ωφελούνται ση
μαντικά. (I) » ό δέ Ναζαρέτ είναι αφελέστερος 
τού; τρόπου; καί άγαθώτερο;" ένυμφεύθη πρό δύο 
μηνών καί μετά μεγίστη; προθυμίας μάς φιλο
ξενεί έν τή οικία του' ένώ δέ συνωμιλοϋμεν ή σύ
ζυγός του ήλθε καί μάς ποοσέφερε καφέ καί έν 
τώ προσφέρειν προσέκλινεν ένώπιον ήμών καί έ- 
νώπιον τοΰ συζύγου της, είναι δέ μεγαλόφθαλμος 
καί έχει δλα τά χαρακτηριστικά τών ομοεθνών 
αύτή γυναικών. 0 Κ. Ναζαρέτ έν τούτοι; μάς 
διηγείται μετά πολλής χάριτος, τά; αρχαίας 
αρμένικά; παραδόσεις, μάς αναφέρει περί τοΰ 
Αρμενίου βασιλέως, δστις ψωριών ίατρεύθη ύπ’ αύ- 
τοΰ τοϋ Ιησού Χριστού, περί τών δύο άποστόλων 
τών διδαξάντων τήν αληθή πίστιν είς τον Άρμε- 
νικδν λαδν, καί έν τέλει περί τοΰ ιερού πέπλου 
το» όρφα, τού παρέχοντας εί; τούς πιστού; τήν 
λατρευτήν εικόνα τοΰ Σώτήρος.

Οί Α ρμένιοι δέν έχουσι τήν εθνικήν εκείνην πε- 
ποίθησιν καί τάς άκορέστου; καί φιλοδόξους ελ
πίδα; δι’ ών έμψυχοΰται καί ένδυναμούται ή Ελ
ληνική φυλή' οί ’.Αρμένιοι ώ; έθνος δέν έχουσιν 
ούδεμίαν ελπίδα περί μέλλοντος καί τούτο τδ 
αίσθανόμεθα οσάκις συνομιλούμεν μετ’ αύτών. 
Ούδεμία έκ τών μεγάλων δυνάμεων τούς προ
στατεύει, ούδέ ένδιαφέρεται περί αύτών' ή Δύ.σις 
ούδέ καν τού; γνωρίζει, διότι είσί διεσπαρμένοι 
άπό τά; ’Αλεξανδρείας έως είς τήν Μόσχαν καί 

άπό τή; Καλκούτα; έως εί; τήν Πέστην, πατρίς 
των δέ είναι ή Περσία, ή Τουρκία, καί ή ‘Ρωσσία, 
τού; διαιρεί δέ πρδς τούτοι; καί ή θρησκεία, διότ1 
οί μέν αύτών είναι καθολικοί, οί δέ σχισματι
κοί (2)' άλλ’ εύτυχώς τό άλλοτε άσπονδον κατ

(I) '.Αποιοϋμεν πώς ό Κ. Πε$ώ δεν ήίέλητε να ε’ν- 
νοήση, 8τ·. οί λόγοι ούτο·. είναι συνήθης αστεϊσμός.

("2. Οί καθολικοί δνομάζουσι τούς ορθοδόξους σχισμα
τικούς I

άλλήλων μίσος τώρα πλέον σχεδόν έξέλιπε. «Αί- 
σχυνόμεθα, μοί έλεγεν ό Κ. Ναζαρέτ, ενθυμού
μενοι οτι έν ετει 1829 έξωρίσαμεν είς Καισα
ρείαν τού; καθολικούς αδελφούς μας. » Καί ναι 
μ.έν υπάρχουσιν έτι καί σήμερον έν Κωνσταντι- 
νουπόλει σχολειά χωριστά έκαστου δόγματος, 
υπάρχουσιν όμως'καί άλλα,ένθα συμφτιτώσι παΐδες 
άμφοτέρων τών θρησκευτικών αιρέσεων.

Η έκπαίδευσις παρά τοΐ; Αρμενίοις δέν έκαμε 
μεγάλα; προόδου;, είς πλεϊστα μάλιστα μέρη 
άπώλεσαν καί αύτήν τήν πάτριον γλώσσάν των, 
ώστε δέν όιαφέρουσι τών Τούρκων παρά μόνον 
κατά τδ θρήσκευμα, καθ’ όλα δέ τά άλλα συνε- 
ταυτίσθησαν μετ αύτών. Εξ όλης ταύτη; τή; 
επαρχίας μόνοι οί έν Πανόρμω Αρμένιοι λαλοϋσι 
τήν Αρμενικήν, έχουσι δέ καί Sv σχολεϊον καί 
τούτο άλ.ληλοδιδακτικδν, όπου μόλις διδάσκεται 
άτελώς ή γραμματική τής δημώδους αρμένικης. 
Η ενταύθα κοινότη; άν καί ήναι όλη σχισματική, 
διαιρείται μολοντούτο εί; δύο πολεμίους φατρίας, 

καί τόσον είναι τδ κατ άλλήλων μίσος, ώστε άμα 
προτείνη ή μία έξ αυτών λυσιτελή τινα πρότασιν, 
αμέσως ή άλλη τήν απορρίπτει, ίΐσαύτως καί είς 
’Ερδέκ ένυπάοχει όμοια καί έτι λυσσωδεστέρα 
δ-.αίρεσι; μεταξύ τών έκεΐ Ελλήνων. Οί τοϋρκοι 
έχουσιν άκόμη έν όπλον ισχυρόν κατά τών χρι
στιανών καί κατά τούτο ύπερτεροϋσ-.ν αύτών, 
ότι δηλαδή ένώ ούτοι κατατρίβουσι τδν χρόνον 
εί; ολέθρια; έριδα; καί διχονοία;, εκείνοι ομονο- 
νοοΰσι καί συνασπίζονται.

Είς Ερδέκ έγνώρισα πρδ; τούτοι; τδν Γάλλον 
Σ* έπαγγελλόμενον τδν ιατρόν καί τδν Κ. Στα- 
μέλην διδάκτορα τής έν Αθήνα·.; ιατρική; σχο
λής. Καί τοϋ μέν Γάλλου ό βίο; είναι λίαν σκαν
δαλώδης, ώς βραδύτερον έπληροφορήθην, διότι 
θελήσας νά νυμφευθη μίαν έντοπίκν Ελληνίδα 
καί άπαντήσας δυσκολία; έβαπτίσθη' ύστερον έλ- 
Οών είς ρήξιν μετ’ αύτής τήν έχωρίσθη καί ήθέ- 
λησε νά νυμφευθη έκ δευτέρου, άλλά τούτο δέν 
τώ έπετράπη ύπο τής εκκλησίας καί τώρα συζή 
άνόμως μετ’ άλλης γυναικός* ομολογεί δέ δημο
σία ότι ούδ’ εί; τον Χριστόν πιστεύει ούδέ εί; 
τδν Μωάμεθ, και οτι είναι άθεος. Τούτου ένεκα ό 
Καϊμακάκη; τού Ερδέκ εν τινι δίκη άπέρριψε τήν 
μαρτυρίαν τοΰ Κ. Σ*, είπών ότι ήτο απαράδεκτος 
ό όρκος ανθρώπου μή πιστεύοντας είς τδν Θεόν. 
Δέν μάς τιμώσι τή άληθεία. πολύ οί έν Ανατολή 
κατοικοΰντες Γάλλοι !

ό Κ. Σταμέλης τουναντίον μοί ήρεσεν' ούτος
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είναι Ελλην Θεσσαλδς και έχρημάτισεν άλλοτε 
διδάσκαλος έν Δαρδανελίοις, νεότατος ετι ών’ 
οϊκονομήσας δ’ ολίγα χοτ,ρ.ατα αετέβη εις’Αθή
νας καί έκεϊ, πενταετίαν διατρίψας, έδιδάχθη τήν 
ιατρικήν, τώρα δέ προσπαθεί νά άποταμιεύση 
έκ τών έντεΰθεν ιατρικών αποδοχών του ικανά 
χρήματα, διά νά μεταβή εϊς Παρισιού; καί δια- 
τρίψη καί έκεΐ δύο έτη. Είναι τωόντι νέος χρη
στοήθης καΐ άγχίνους;

0 Κ. Σταμέλης καί 5 Κ. Σ', μοί διηγούνται 
αρκετά περίεργα ανέκδοτα καί έν. άλλοι; τδ εξής. 
Γνωστόν είναι δτι έν Τουρκία. επαγγέλλεται ό 
τυχών τδν ιατρόν, οί δέ καθηγητάΐ της εν Κων'τ 
σταντινουπόλει ιατρικής σχόλη; παοέστησαν πολ
λάκις εις τήν Οθωμανικήν Κυβέρνησιν τδν έκ τής 
τοιαύτης άγυρτείας προερχόμενον κίνδυνον’ έποά 
μένω; ή υψηλή ΙΙύλη μεριμνώσα δήθεν περί τόζ> 
ευ είναι τών υπηκόων τής, διακηρύττει κατά 
καιρόύς έπισήμως δτι Οά άποστείλη εις τάς έπαρ.τ 
χία; τοϋ Κράτους έπιτροπάς διά νά έξετάσωσι 
τά διπλώματα τών έξασκούντων τδιατρικόν επάγ
γελμα καί καταδιώξωσι τους μή έχοντας τοιαϋ- 
τα ή τους μ.ή κριθέντας ικανούς υπδ τής εξετα
στικής επιτροπής. ’Εννοείται δέ δτι αί τοιαϋτα·. 
διακηρύξεις ένεργούντα; κατά φαντασίαν καθώς 
καί άλλα: πολλαί, τάς όποιας ή ’οθωμανική Κυ- 
βέρνησι: δαψιλώς· μέν αύτή έκδίδει, τινες δέ δη^ 
μοσιογράφοι είτε άπατώμενόι, είτε συναπατώντες 
μεταφέρουσιν εις τάς εύρωπαϊκάς εφημερίδας μετά 
πολλών εγκωμίων υπέρ τοϋ άναμο’ρφωτοϋ.εκείνου 
υπουργού δστις ,έπρότεινε τοιαϋτα σωτήρια μέτρα 
καί δστις, έν παρενθέσει, διανέμει εις τοιαύτας. 
περιστάσεις δεξιά καί αριστερά παράσημα τοϋ 
Μετζιτιέ’ ούτως αναγγέλλει δ,τύπος δτι ή Τουρ
κία πρόέβη καί έτερον βήμα πρδς’ τήν πρόοδον 
καί οτι μετ’ ού πολύ θέλει έξισωθή κατά τδν πο
λιτισμόν πρδς τήν Γαλλίαν καί τήν ’Αγγλίαν..' 
Πράγματι όμως ή Κυβέρνησις πολλάκις ούδέ προ
σπαθεί νά έκτελέση, πρό; τδ θεαθήναι τούλάχι
στον, τά; αποφάσεις της ! Καί είναι τωόντι 
πάντη περιττόν, διότι ό σκοπός ήτο νά γίνη λόγο; 
εις τήν Ευρώπην, όπερ καΐ έγένετο καί ή κωμω
δία έπέτυχε.

Κάποτε δμως διά τήν έντροπήν προσποιούνται 
δτι έκτελοϋσι τ άποφασισθέντα, άλλά ιδού τότε 
πώς τά πράγματα συνήθως συμβαίνουσι.

Πρδ ενός μηνδς ήκούσθη ενταύθα δτι έρχεται 
απεσταλμένος κατά διαταγήν τοϋ πασά τής 
Προόσης, διά νά έξετάση τά διπλώματα καί 

τάς ιατρικός γνώσεις τών έν τή επαρχία έξα
σκούντων τδ ιατρικόν επάγγελμα. Μετ’ ολίγον 
τωόντι ήλθεν ό παρά τοϋ Σουλτάνου απεσταλ
μένος ονόματι ΙΓ ΐτα.λδς τδ γένος καί φέρων μεθ’ 
εαυτού ένα διερμηνέα. 0 Κ. Σ’ άμα τδν είδε τδν 
άνεγνώρισεν δτι ήτο τυχοδιώκτης τις έκ τών έν 
Κωνσταντινουπόλει λεμβούχων, δστις κατηγορη- 
θεις άλλοτε έπ’ έγκλήματι μόλις καΐ μετά βία: 
έσώθη τή μεσιτεία τοϋ Κ. Βερολότου ιατρού τοΰ 
έν Κωνσταντινουπόλει Γαλλικού νοσοκομείου, ένε- 
θυμήθη δέ δτι τδν διερμηνέα του τδν είδε πρδ 
καιρού ύπηρετοΰντα εϊ; έ’ν τών έν Γαλατά καπη
λειών. Συνεννοηθέντες λοιπόν αμέσως ό Γάλλοξ Σ* 
καί δ'Κ. Σταμέλης περί τοϋ πρακτέου, διεκήρυ- 
ξαν δτι άπόφασιν έχουσι νά μή έμφανισθώσιν ένώ
πιον τοιούτου κριτόϋ καί νά μή άποκοιθώσιν εϊς 
ούδεμίαν τών έρωτήσεών του, δπερ παρόργισε 
σφόδρα τδν διοικητήν τού Ερδέκ διατεθέντα ευθύ; 
έξ αρχή; υπέρ τοΰ ίταλοϋ απεσταλμένου. Εύρέ- 
θησαν δμω; άλλοι συμβιβαστικότεροι καΐ δύο μά
λιστα εμπειρικοί ιατροί προσήλθον ζητοϋντες 
διπλώματα, ό μέν ιατρική; ό δέ φαρμακευτικής. 
Εφθασε λοιπόν ή επίσημος ημέρα τών έξετάσεων 
καί τά πάντα διετέθησαν έπί τδ μεγαλοπρεπέ
στερου. Μετεκομίσθη εϊς τήν αίθουσαν τοϋ συμ
βουλίου στρογγύλη τράπεζα εις τήν μίαν μέν 
πλευράν τή; όποιας παρεκάθησεν δ έζεταστής 
μετά τοϋ διερμηνέως του, καί όπισθεν αύτών έπί 
τοϋ διβανίου δ καϊμακάμης καί άπαντα τά μέλη 
τοΰ μετζιλισίου,. εΐ; δέ τήν άλλην πλευράν έτοπο- 
Θετήθησαν ο.ί μέλλοντες νά έξετασθώσιν, έφ' ών 
ήσαν όλων τά βλέμματα προσηλωμένα. Τόσω δέ 
άγέρωχον καί μεγαλοπρεπές είχε τδ ήθος δ Κ. 
Π ώστε πραγματικός Οά ένέπνεε τρόμον εις 
τού; έξετασθησομένου;' άλλ’ ούτοι προλαβόντες 
συνεβιβάσθησαν εις τό καφενείου καΐ έφείλκυσαν 
τήν εύνοιαν τοϋ παντοδυνάμου απεσταλμένου. 
Πρώτος έρωτηθείς ό ιατρός τί έστί .ταάο.έοχία; 
άπεκρίθη εύτόλμως’ «Η παθολογία είναι κλάδος 
τής έπιστήμης έκείνης, ήτις εξετάζει ·κ·τ.λ.» καί 
έξηκολούθησεν άποστηθίζων ολίγα; γραμμάς έκ 
τοϋ προσδιορισμού τοϋ ευρισκομένου έν αρχή 
δλων τών εγχειριδίων τών περί παθολογίας πραγ
ματευόμενων’ — <ι Εξαίρετα, εξαίρετα, άνέκραξεν 
δ έξεταστής, ταύτα άρκοϋσι.» ό δέ καϊμακάμης 
καΐ οί προύχοντες τής πόλεως έκυττάχθησαν, έκ- 
πλαγέντες έπί τοσαύτη σοφία καΐ ευστοχία α
παντήσεων καί έξέφρασαν τήν ευαρέσκειάν των 
εις τδν ίξετασθέντα.

Μετ’ αύτόν ήλθεν δ φαρμακοποιό; — * Κάμε 
υ.α; ?να πρεπαρατζιόνε ξυνό » (τοιαϋτη είναι σχε
δόν ή έν μικρά Ασία λαλουμένη ελληνική) — 
« Λαμβάνω έν λειμώνων, τδ κόπτω, το έκθλιβω 
έντδ; αγγείου περιέχοντος ύδωρ κ.τ.λ.® έξέθηκε 
δηλαδή τίνι τρόπω κατασκευάζεται ή λειμωνάδα, 

ό δέ Κ. Π* άπεφήνατο οτι είναι υπερευχαριστη
μένος έκ τής άπαντησεω; τών έξετασθέντων καί 
άπδ τής ώρας έκείνης δ μέν Παναγιωτάκη; είναι 
ό άναγνωρισμένος ιατρός τής πόλεω; Ερδεκ, ό 
δέ Δημητράκης έχει δικαίωμα νά δηλητηριάζη, 

•ύπ ευθύνην τής κυβερνήσεως, τού; ζητοϋντας παρ’ 

.αύτού σκευασίας ολίγον πολυπλοκωτέρας έκείνης, 
ήν τόσον έπιτυχώ; περιέγραψε.»

Θ. Ν. Φ.

ΠΕΡΙ ΨΑΡΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΩΝ ΑΪΤΩΝ, 

Εφ’ όσον άφιστάμεθα τής αρχαϊκής τοϋ έθνους 

άπλότητος καΐ συμφυρόμεθα ούτως είπεϊν πρδ; 
τά τών έσπερίων ήθη, έπί τοσοΰτον ή μελέτη 
τών παρά τοϊς διάφοροι; Ελληνικοί; μέρεσιν ηθών 
καΐ έθίμων καθίσταται άναγκαιοτέρα, διότι μετά 
τήν γλώσσαν τά έθιμα ταϋτά είσι τδ χαρακτη- 
ριστικώτερον γνώρισμα τού μή διακοπέντος έθντ- 
κοϋ ήμών βίου καΐ ή καλλιτέρα άπάντησις πρδς 
τούς πολυτρόπως περί τών νεότερων Ελλήνων 
δογματίσαντας. Ωστε δέν νομίζομεν άνάξιον άνά- 
γνωσμα εις τούς φίλου: άναγνώστας τή; Χρυσαλ- 
λίδο; τήν έκθεσιν τών ηθών καί τών έθίμων νήσου 
ιστορικής, τών Ψαρών. Καί τοι δέ δ τών εσπε
ριών πολιτισμός κατέκλυσεν άπασαν τήν Ελλάδα 
ολίγον δμως επηρέασε τήν ένδοξον έκείνην νήσον, 
ώστε έκ τών διαγραφομένων έθίμων τούτων, ώ; 
τεκμαιρόμεθα έκ τοϋ συγγράμματος τοϋ Κ. Νι
κοδήμου, τά πλεϊστα καΐ μέχρι τοϋ νϋν ύπάρχου
σι παρά τοϊ; Ψαριανοί; έν χρήσει, συμφωνοϋντα 
μεγάλως πρδς τά τών άρχαίων καί ιδίως πρδς 
τά τών ’Αθηναίων.

Καί περί μέν τών άρχαίων Ψαρών ούδέν έχο
μεν νά είπωμεν, καίτοι τδ όνομα τής νήσου ά- 
ναφέρεται παρά τοϋ Ομήρου, πρδς δέ καί άπδ έπι- 
πιγραφήν τινα, ήν δ Ποκώκιος αύτόσε εύρε καΐ άπδ 
άλλας άλλων μαρτυρίας δεικνύεται ότι κατφκεϊτο 
τδ πάλαι. Καί δ περιγραφήν δέ τής Χίου συγγράψας 
Ιερώνυμος ’ίουςινιάνης βέβαιοί οτι μετά τήν άλω- 
σιν τής Κωνς-αντινούπολεως,οΣ κάτοικοι τής νήσου

μεΐωκίσθησαν εις Χίον καΐ διέμειναν έκεϊ,μέχρι; ού 
τής Χίου ύπό τών Τούρκων άλωθείσης, τά Ψαρά 
κατωκήθησαν ύπό ξένου τίνος έθνους, τοιοϋτο δέ 
υπολαμβάνει ίσως τδ ’Αλβανικόν’ άλλ επειδή ή 
’.Αλβανική γλώσσα ούδέποτ’ έλαλήθη εϊς Ψαρά, 
ούδόλω; δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν τήν τοϋ Ιου- 
στινιάνου μαρτυρίαν.

Κατά τήν παράδοσιν, οί πρώτοι κάτοικοι τή; 
ύπαρχούση; γενεάς τών Ψαριανών, ώς ό ’λνδρέας 
Κανελλιεύ; καί έτεροι, ήσαν έκ Θετταλομαγνη- 
σία; καί άλλαχόθεν τής Ελλάδος, γνήσιοι όμως 
Ελληνες, οΐτινες μή ύπομένοντες τάς εις τάς πα
τρίδας αύτών καταδυναστεύσεις τών τυράννων, 
κατέφυγον ε·; τήν ξηράν μέν καί άκαρπον, άλλ 
ύπό τής έλευθερίας διαυγαζομένην νήσον τών Ψα
ρών,'ένθα κατέβαλαν τά πρώτα θεμέλια τοϋ συν
οικισμού τών άτρομήτων έκείνων ναυμάχων. Π 
έλευθερία, ήν άπελάμβανον προσείλκυσε καΐ πολ
λούς ετέρους κατοίκους, οίτινε: έχοντες, ώ; οι 
Αθηναίοι τού; εννέα αύτών άρχοντας, τήν βουλήν 

τών πεντακοσίων, καΐ τήν εκκλησίαν τοϋ δήμου, 
έκλέγοντες, δηλονότι τήν δημογεροντίαν, έχοντες 
αϊρετοκριτάς, συγκροτούντες συνέλευσιν ές οικο- 
κυραίων, άπετέλουν είδος τι δημοκρατίας, μικράς 
μέν, άλλ’ αυτοδιοικήτου και αυτοσυντήρητου.

Οί Ψαριανοί έχοντες τδ πνεύμα τής έλευθε
ρίας άκμαιον, άσπονδον μίσος κατά τών τυράν
νων τρέφοντε; καΐ τήν άνέγερσιν Χριστιανικού 
βασιλείου αείποτε προσδοκώντας, έδράςαντο πά- 
σης περιστάσεως, όπως διαδηλώσωσι τά αισθή
ματα αύτών ταύτα’ δι’ όπερ θΐωρούντες ώς έπο
χήν κατάλληλον τής άνεγέρσεω; τήν έλευσιν τοϋ 
ί’ωσσικοϋ στόλου εϊς τδ Αιγαϊον κατά τδ έτος 
■I 770, έπανέστησαν κατά τοϋ Σουλτάνου καί διέ- 
πραξαν έργα άξια θαυμασμού, διακόψαντες τήν 
θαλασσοπλοΐαν τών Τουρκικών εμπορικών πλ.οίων, 
λεηλατοϋντες καί καταστρέφοντες τά; χώρας καΐ 
χωρία τών έχθρών καί πολλαχώς αύτούς κακο- 
ποιοϋντες. ό Σουλτάνος μένεα πνέων κατά τών 
αγέρωχων έκείνων άνδρών, άπεφάσισε τήν κατα
στροφήν των’ άλ.λά δύο γέροντες Ψαριανοί, πα
ράδειγμα άξιομίμητον τδ τοϋ Κόδρου θεωροϋντες, 
μετασχημάτισθέντες εις μοναχούς, προσήλθον εϊ; 
τον άρχιναύαρχον, ώ ένετάλθη ή καταστροφή τής 
πατρίδος των, καΐ κλίναντε; τά; κεφαλάς αύτών 
ύπό τήν σπάθην τοϋ δημίου προσέφερον εαυτούς 
εις θυσίαν πρδς άπολύ'.-ρωσιν τών συμπολιτών των· 

’Εν έτει 1778 πάλιν ή’Οθωμανική εξουσία 
ύποβλέπουσα τούς ψαριανούς, άπεφάσισε τήν εϊς 



262 ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ.

διάφορα μέρη τή; Τουρκίας διασποράν αυτών, 
αλλά χάρις εΐς τδν τότε δραγουμάνον Χαντζερήν 
έσώθησαν καί ήδη* ουδόλως όμως έκείνοι έκ τοΰ 
κινδύνου, όστις τους ήπείλησεν, άποθαέρυνθέντες, 
έσπευσαν καί πάλιν λάθρα εις τδν στόλον τοΰ 
περίφημου Λάμπρου Κατζώνη καί συνεπολέμησαν 
μετ αύτοΰ, άποδεικνύοντες τοιουτοτρόπως .ότι 
ούδεΐς κίνδυνος δύναται νά κατασιγάσω τδ υπέρ 
τής πατρίδος αίσθημα εΐς τάς καρδίας λαοΰ γεν
ναίου. Πλείστας τοιαύτας Αποδείξεις τοΰ φιλελευ
θέρου χαρακτήρας τών Ψαριανών έχομεν. όσάκις 
οί παρά τή; Οθωμανική; εξουσίας Αναστελλόμε
νοι Τούρκοι χάριν δημοσίων υποθέσεων, έξέκλινον 
εΐς παραλόγους απαιτήσεις, έ^ραβδίζοντο καί κα
κώς εχόντες άπεπέμποντο τής νήσου. Γνωρίζοντε; 
οι Ψαριανοί ότι τδ πράσινον χρώμα έθεωρ'εϊτο 
ύπδ τών Τούρκων ώς ιερόν,. πρδς πείσμα των 
έκρέμων έκ τοΰ καλύμματος αυτών θύσανον πρα- 
σινόχροον, και ήγανάκτουν μέν διά τοΰτο οί Τούρ
κοι, άλλά διά μόνον σιωπηλών ύβρεων έτόλμων 
νά διαδηλώσωσι τήν οργήν των.

Οτε τώ 1821 ή σάλπιγξ τής έλευθερίας ήχη
σε καί τά στήθη τών Ελλήνων πάντων έθέρμανε, 
τότε καί οί Ψαριανοί έν τοΐ; πρώτοις άναπετάσαν- 
τες τήν σημαίαν τής έπαναστάσεως, διεπράξαντο 
έργα, τά όποια καί γνωστά πάσι τοϊς Ελλησιν 
όπάρχουσι καί αδύνατον είνε έντός τών σελίδων 
τής Χρυσαλλίδος νά περιληφθώσι. Μεταβαλόντες 
τδ όνομα τής δημογεροντίας ήν άπεκάλεσαν Βου- 
.Βρ· τής Νήαου Ψαρ&>·, διόρισαν έφορους, ών δ 
μέν, τοΰ πολέμου λεγόμενος, ήσχολεϊτο πεοί τήν 
κατασκευήν τών κανονοστασίων καί πεοί παν 
ο,τι απέβλεπε τδν οπλισμόν καί τήν οχύρωσιν 
τής νήσου, ό δ: τή; αστυνομίας καλούμενος, κα
θήκον είχε νά έπιβλέπη τούς ερχομένους καί ά- 
~:rZoy-^'ou’ νά,σου, καί τρίτο; ό λεγόμενος 
τοΰ λιμένος, ήτον εντεταλμένος τά λιμεναρχικά 
καί υγειονομικά καθήκοντα. Πρδς τοϊς έφοροι; 
συνεστήσκντο καί επιτροπήν τών λειών, ήτις ώ- 
φειλε νά επιστάτη τήν εΐσπραξιν καί διανομήν 
τών εκ λείας προερχόμενων ωφελειών* άπατα·, δέ 
ζύται αι άρχαί ήσαν ύπδ τήν άμεσον δικαιοδοσίαν 
τής Βουλής ήτις, διευθύνουσα τάς υποθέσεις τής 
νήσου καί κατά τάς περιπτώσεις πρ.οσκαλοΰσα 
τήν συνέλευσιν τών οΐκοκυραίων καί τήν συνέλευ- 
σιν τοΰ λαοΰ, άπεφάσιζον όμοθυμαθδν τάς πολε
μικά; επιχειρήσεις υπέρ, τής ευοδώσεως τοΰ α
γώνες καί τά; κατά τοΰ εχθρού εκστρατείας. Τά 
πρώτα τή; έπαναστάσεως έτη οί Ψαριανοί διά 

τών πλοίων των ήνώχλουν τούς έν τοϊς παραλίοιφ 
τής Μικρά; ’Ασίας κατοικοΰντας Τούρκους, συνε
χείς ποιούμενοι έκεΐ τού; έπίπλους, ζ-αταστρέφον- 
τες τά; πόλε·.; καί τούς αγρούς αύτών, λαφυρα- 
γωγοΰντες αύτούς, κυριεύοντες τά φρούριά των, 
καίοντες τά πλοϊά των καί μυρία; προξενοΰντες 
τοϊς έχθροϊς ζημίας. ’Επί τέλους ό Σουλτάνος 
βλέπων τά δεινά, άτινα έφίσταντο οί υπήκοοί 
του έκ τών έπιδρομών έκείνων, άπεφάσισε τήν 
καταστροφήν τής νήσου, καί δή συναγαγών πο
λυάριθμον κατά ξηράν καί θάλασσαν στρατιάν, 
έξέπεμψεν αυτήν κατά τών ψαρών. Αί μεγάλα·, 
δυνάμεις τοΰ έχθροΰ, αί έντονοι τοΰ Σουλτάνου 
διαταγαί όπως έξανδραποδισθή ή νήσος καί τά 
ασθενή μέσα τά όποια έδύναντο οί εγχώριοι νά 
άντιτάξωσι, βεβαίως ήθελον κλονίσει καί τάς γεν- 
ναιοτέοας καρδίας* άλλ’ οί Ψαριανοί άποφασίααν- 
τε; ν’ άντις-ώσι μέχρι τελευταίας αναπνοή; εΐς 
τήν προσβολήν τοΰ εχθρού, έλαβον πάντα τά πρδς 
τοΰτο κατάλληλα μέτρα, καί ότε Γάλλος τις 
πλοίαρχος έντολή τοΰ Οθωμανού Ναυάρχου τοϊς 
έπρότεινε ν’ άναχωρήσωσι τή; νήσου διά νά μή 
χυθή άθώον αίμα, έκείνοι άπεκρίθησαν τδ τθύ 
Λεωνίδα Μο./ών .Ιαβίτω. Καί τώ όντι ήρωϊκώ; 
ένεκαρτέρησαν εΐς τάς επανειλημμένα; τών κολοσ- 
σιαίωνέχθρικών δυνάμεων προσβολάς,καί τότε μόνον 
ή νήσος παρεδόθη είς τδν ’Οθωμανόν ναύαρχον, ότε 
δέν ύπήρχον πλέον μαχηταί νά τήν ύπερασπίσωσιν.

II καταστροφή τών Ψαρών θεωρουμένη έν τών 
φρικωδεστέρων καί ένδοςοτέρων έπεισοδίων τή; 
νεωτέρας ημών εθνικής ιστορίας, διήγειρε γενικήν 
εις τήν Εύρώπην υπέρ τής άνίσω; άγωνιζομένης 
Ελλάδος συμπάθειαν. Καί άρχοντες καί άρχόμενοι 
έστρεψαν βλέμμα δακρύβρεκτον πρδ; τήν άτυχή 
εκείνην χώραν, το έδαφος τής οποίας αφού αφει
δώς έβράχη άπδ τάς καταστροφής τών Κυδω
νιών καί τής Χίου, τδ τρίτον ήδη έέραίνετο μέ 
τδ αίμα τοσούτον ανδρείων υιών. Αιωνία ή μνή
μη τών άνδρών έκείνων, οΐτινες προσεφέρθησαν 
σφάγιον είς τδν βωμόν τής πατρίδος, ένδοξα δέ 
άς διατελώσι καί μετ’ εύγνωμόνων χειλέων άς 
προφέρωνται καί τά ονόματα τών μεγάλων έ
κείνων φιλελλήνων, οΐτινες ή διά τών λυπηρών 
ήχων τής λύρας των,· ή διά κεραυνωδών έν τοϊς 
ΒΟυλευτηρίοις άγορεύσεών των έπέτυχον νά συγ- 
κινήσωσι τάς τέως άμαλλάκτους καρδίας τών μο
ναρχών τή; Εσπερ;ας ! 0 Πουκεβίλ, ό Ραφενέλ, ό 

Ραΰβώ αιωνίως θέλουσιν έπιζή εΐς τήν ευγνωμο
σύνην τών Ελλήνων.

Αλλά καί μετά τήν πτώσιν τή; πατρίδος των 
οί Ψαριανοί διετήρησαν, έν Λΐγίνη παροικήσαντες, 
κοινωνικόν σύστημα, καθίδρΰσαν έτέραν επιτρο
πήν, καί έξηκολούθησαν έχοντες τάς συνελεύσεις 
τών οΐκοκυραίων καί τά; τοΰ λαού, προς δέ καί 
ταμεϊον τή; κοινότητάς των. Παρ αύτοϊς, άπα- 
τ·ισι καί ξένοις διατελοΰσι, κατέφευγον οί πρό
κριτοι τής στερεά; Ελλάδος καί Πελοποννήσου, 
ένίοτε δϊ καί αύτή τής Ελλάδος ή κυβέρνησι;, 
καί έζήτουν τήν συνδρομήν των, ήν φιλ.οτίμ.ως 
έκείνοι έκάς-οτε τοϊς παρέσχον. Πράγμα περίεργον ! 
Διαρκοϋντο; τοΰ ιερού άγώνος πολλαί πόλεις καί 
έπαρχίαι τή; Ελλάδος κατεστράφησαν, οί δέ κά
τοικοι αύτών με-.ώιιησαν εΐς έτέρα; έλευθέρας πό
λεις καί συνέστησαν αύτόσε έπιτροπάς* άλλ' εις 
ούδεμίαν τών επιτροπών τούτων έφάνη τοιαύτη 
ενεργός δύναμις ώ; εΐς τήν των Ψαριανών.

Καθ’ δλον τδ διάστημα τού ίεροΰ άγώνος οί 
Ψαριανοί διετήρησαν άπαραμείωτον τόν πατριω
τισμών αύτών καί τήν άκαταμάχητον έπιθυμίαν 
των πρός άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος. Τπ', αισθη
μάτων αδελφικών εμφορούμενοι, έδέξαντο φιλαν- 
θρώπως τού; έκ Κυδωνιών, Μοσχονησίων, Χίου, 
Κασσάνδρας, Εύβοιας καί άλλαχόθεν τής Τουρ
κικής επικράτεια; εί; τήν νήσον των καταφυγόντας 
δυστυχείς, ό>ν ό αριθμό; άλληλοδιαδόχω; υπο
λογίζεται εΐς εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας, καί 
ού μόνον άρτου; καί ίμάτια έστερουμένους, αύ
τούς έθρεψαν καί ένέδυσαν άλλά καί νοσοκομεία 
πρδ; θεραπείαν των έσύστησαν καί π'λείστα; όσα; 
περιποιήσεις τοϊ; έκαμον. Αξιοσημείωτο; μάλιστα 
υπάρχει ή φιλανθρωπία τών γυναικών αύτών, 
διότι δίκην υποζυγίων έφορτώνοντο τά ολίγα 
σκεύη τών δυστυχών φυγάδων καί έφερον αύτά 
εί.; τού; οίκους των, όπως εί δυνατόν καταστή- 
σωσιν ήττον ζωηράν τήν συναίσθησιν τής δυστυ
χίας των εΐς έκείνους* ένί δέ λόγω οί σλίγιστοι 
Ψαριανοί συνέδραμον τού; πάσχοντα; αδελφού; 
των άναλόγως τών μέσων, ά έκέκτηντο, πολύ 
Περισσότερον άφ δ,τι ένίοτε ή Διοίκησις αύτή 
τής Ελλάδος έπραττε. Καί μετά τήν παΰσιν δέ 
τοΰ ιερού άγώνος, χάρις εί; τδ ένωτικδν πνεύμα 
καί το φιλόπατρι αύτών ού μόνον συνοικισμόν 
ίδιον έκαμον, άλλά καί ασφαλιστικά καταστή
ματα συνεστήσαντο καί πλοία ούκ ολίγα κέκ- 
τηνται.

Τοσαύτα περί τού δημοσίου βίου τών Ψαρια
νών εϊπόνΛε;, φέρων. ν ήδη τδν λόγον καί έπί 
τού ιδιωτικού βίου α,τών. Τδ δημοκρατικόν ει- 

δο; τής διοικήσεως συνετέλει όπως έμπνέη είς 
τον λαόν τδν πρδς τού; νόμ.ους καί τδ πρδς έκα
στον ιδία τών πολιτών σέβας* πρδ πάντων δέ οί 
ίερεϊς καί οί πρεσβύται ήσαν άντικείμ.ενον μεγά
λου· σεβασμού, αί συαβουλαί τών έτιμ.ώντο πάν
τοτε καί έάν έτύγχανον καί όπωσοΰν εύπαίδευ ■ 
τοι, οί οίκο! των άπετέλουν είδό; τι στοάς, ένθα 
συνερχόμενοι οί πολϊται ήκροώντο τών λόγων 
αύτών* τού; δέ γονείς έσέβοντο καί έγηροκόμουν, 
καί οί παραλείποντε; 'τδ καθήκον τοΰτο κατε- 
κρίνοντο καί έβδελύσσοντο παρά πάντων. Το αύ
τδ δέ συνέβαινε καί όπόταν έπώλει τι; τά έκ κλη
ρονομιά; περιελθόντα αύτώ κτήματα* σημειωτέο·/ 
δ’ ότι τήν περιουσίαν των οί Ψαριανοί έκληροδό- 
τουν έζ ί'σου εΐς τά τέκνα των.

Περί τδν οικογενειακόν βίον οί Ψαριανοί ήσαν 
άπλοι καί αφελείς. II λαοφθόρος πολυτέλεια, ή 
τά βαλάντια ημών έξαντλήσασα καί ώ; άρπυικ 
παρ’ ήμϊν έμφωλεύουσα, ήν τδ· παράπαν άγνωτον 
αύτοϊς. Τά οικιακά των σκεύη ώς καί αί έκκλη- 
σιαστικαί τελεταί, οίον τδ βάπτισμα, οί γάμοι 
κλ. ήσαν απλά, καί τά χρυσά καί πολυτελή ίμά
τια έθεωροϋντο ώς ταϊς έταίραις μάλλον άρμό- 
ζοντα. Διά τούτο διά συνελεύσεως τοΰ δήμ.ου καί 
δι’ εκκλησιαστικών επιτιμίων ήν παρεμποδισμέ
νη η ολίγη χρήσι; τοΰ χρυσού καί τής μετάξης, 
μόνον δέ εΐ; τά; γυναίκα; ήν έπιτετραμμένη ή 
λευκή μέταξα, ήν μετεχειρίζοντο αυται ώ; κέν
τημα είς τού; χιτώνά; των.
- Η οικιακή αΰτη άπλότης αποτέλεσμα έσχε τήν 
έξαφάνισιν τών χαμ.αιζήλων παθών, άτινα νύν 
έν τή κοινωνία βρίθουσιν. Οί κακοήθεις έρωτες αί 

αοα-

*.

άπαγωγαί, αί έκκορεύσει; καί τά τούτοι; π: 
πλήσια ήσαν δλως άγνωστα. Τάς θυγατέρα; 
ένύμφευον άπδ τού δεκάτου τετάρτου καί 
έτους τής ηλικίας των, συμφώνως πρδ; το 
Πλάτωνος παράγγελμα, ούδεμίαν δέ αυται έδύ- 

τή; έκλογής τού νυμ'φίου 
νά ύπακούσωσιν εΐς τών 

·, διότι εκείνοι μόνοι είχον 
τών τέκνων των. 

καί αί άρχαϊαι κόρα·., ώ: 
τοΰ Εύριπ'δου λέγουσα.

των 
άνω 
τοΰ

νάντο νά φέρωσιν έπί 
γνώμην, άλλ ωφειλον 
γονέων τήν άπόφασιν. 
μέριμναν τήν άποκατάστασιν 
Τοιούτό τι έπρέσβευον 
υ.α: ι · υρεΐ η Ερμιόνη

Νυαφευμάτων μεν τών έμών πατήρ εμοι 
μέριμναν έξει, κούκ έμ.δν κρίνειν τάδε.

Καθώς παρά τοϊ; αρχαίοι; ’Αθηναίοι; δέν ήτον 
έπιτετραμ.μένον έπί βαρυτάτη ποινή, νά νυμ- 
φευθή άνήρ ή γυνή ’Αθηναίος μετά ξένου, τοιου-
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τοτρόπως καί οί Ψαριανοί έτήοουν αύστηρώς τό 
έθιμον τοΰτο. Σπανιότατα ή θυγάτηρ ,Ψαριανοΰ, 
ένυμφεύετο μετά ξένου, καί τοΰτο δταν ό πατήρ 
τής κόρης ήν πένης, καί έπείθετο καλώς περί τής 
διαγωγής τοΰ γαμβρού του, δτι δηλαδή, δέν ή
θελε παραιτήσει' τήν γυναϊκά του καί άπέλθει, 
πρός δέ καί οτι είνε ικανός νά διαθρέψή τά έξ αύ
τής τεχθησόμενα τέκνα. Εϊς τδν ξένον ούδόλως 
έπετρέπετο νά λάβη'μέρος εϊς τ-ήν διοικητικήν τοϋ 
τόπου αρχήν, άλλ’ οί απόγονοί του ■ έλάμβανον 
τδ δικαίωμα τοΰτο. Τδ δέ περίεργον εις τούς ξέ
νους δέν έπετρέπετο, ούδέ Θεαταί νά ωσι τών 
χορών των, έκτος μόνον άν προσεκαλοϋντο ύπδ 
τών έπιτελούντων τούς γάμους- Οί χοροί έγίνον
το σχεδόν πάντοτε εις τό ύπαιθρον, τήν δέ άπό- 
κρεω ήδον άσματά τινα άσεμνα τά όποια δέν ήτον 
επιτετραμμένο·; καΐ’ άλλην ήμέραν νά τραγωδή- 
σωσιν, έθιμον βεβαίως ύπομιμνήσκον τά έξ ίίχ/ά- 
ξης τών άρχαίων Ελλήνων.

At συνήθεις τών'νέων παιδιαί, ήσαν ή αμάδα, 
τδ λιθάρι, τδ πήδημα καί οί χοροί' τινές μάλιγα 
έγυμνάζοντο εϊς τήν πάλην καί έλαίω άλειφόμε- 
νοι. Εϊς δέ τούς νικώντας παρέθετον οί νικώμενοι 
ποικίλα εδέσματα. Κατά τήν μαρτυρίαν τών 
πρεσβυτών, πλοίαρχός τις καταδρομικού πλοίου, 
καλούμενος Μακρής, ύπερέβαινε πά.ντας κατά τδ 
πήδημα, διότι έφθανε μέχρις έννεακοσίων εξήκον
τα βελονών τοΰ ραψίματος. Εις δέ τήν πάλην 
διεκρίθησαν καί άλλαχόσε οί Ψαριανοί, ώς έκ πα
ραδείγματος, εϊς καλούμενος Νικολάρας κατε- 
πάλαισε περιβόητου τινα Τούρκον έν Τζανταρλή, 
καί έτερος καλούμενος Λμιρίσσας ένίκησεν εϊς 
Βηρυτόν περίφημόν τινα άραβα, 8ν ό διοικητής 
τής πόλεως έκείνης είχε παρ’ έαυτω.

Κοινόν ήτον εις τούς άνδρας καί τάς γυναίκας 
δτε έφθανον εις τήν πρεσβυτικήν αύτών ηλικίαν, 
νά προετοιμάζη έκαστος· τά τοϋ θανάτου, τουτέ- 
στιν έθετον έντδς κιβωτίου ενδυμασίαν νέαν, 
υποδήματα, !πανίον διά σάβανον, καί τά τής 
ταφής , έξοδα' πολλοί δέ καί τούς τάφους αύτών 
κατεσκεύαζον.

Οί άνδρες έφερον άρχήθεν τά καί μέχρι τοΰ 
νυν έν χ ρήσε·, παρ’ αύτοϊς ίμάτια, εις δε τήν κεφα
λήν σκούφον ερυθρόν' άλλ’ άφού παρήρχετο ή αν
δρική ηλικία, έφόρουν σερβέταν.

’Απδ δέ τοΰ εξηκοστού έτους τής ηλικίας έ- 
παυον πλέον νά ξυρίζωσι τδν πάγωνα, τήν, δέ 
ήμέραν έκείνην, καθ’ήν δ γέρων άπεφάσιζε τδ 
τοιουτο, έκάλει τά τέκνα καί έγγονά του μεθ ών

συνέτρωγεν, έπομένως δέ εκείνα ήσπάζοντο τόν 
πώγωνά του καί τώ τ,υχοντο καλόν καΐ άνώδύίον 
γήρας’ έκεϊνος δέ. τά ευλογεί καί τοϊς έδιδε τήν 
εύχήν του. Παρομοίαν τελετήν είχον καί οί Ρω
μαίοι, καθ δν χρόνον δμως αί πρώται τρίχες ήρ- 
χιζον νά φύωνται εις τήν παρεών τοϋ νεανίου.

Οτε άπέθνησκέ τις συνηθροίζοντο πέριξ τοϋ 
νεκροϋ, ·η σύζυγος, ή μήτηρ καί καί αί λοιπαί συγ
γενείς τοϋ τεθνεώτος καί τίλλουσαι τήν κόμην 
καί κτυπώσαι τά στήθη των έμυρολόγουν τόν 
.νεκρόν. Μετά τών αύτών θρήνων έγίνοντο καί ή 
εκφορά παρακολουθοϋντος του πλήθους. Μετά τό 
τέλος τής νεκρώσιμου ακολουθίας, συνώδευον τόν 
νεκρόν εις τήν ύστάτην αύτοΰ κατοικίαν ένθα τώ 
έδιδον τόν τελευταίου ασπασμόν' αί δέ οίμωγαί 
καί θρήνοι τών εις τά ίδια έπιστρεφουσών γυναι
κών έπλήρουν τόν αέρα καί άντήχουν καθ’ δλην 
τήν πόλιν. Τό πένθος 
χήρα·., αί μή έρχόμεναι ε! 
ρουν τά πένθιμα ίσοβίως, 
μή έχουσαι τέκνα' οί δέ άνδρες διετήρουν

έτηρεϊτο ετήσιον, αί δέ 
;ΐς δεύτερον γάμον έφό- 
, ώς καί αί μητέρες αί

* ’ επι 
τεσσαράκοντα ημέρας τόν πάγωνα αύτών ώς ση
μεΐον πένθους καί έπί έν έτος έφερον μαύρα.

ό Κ. υποναύαρχος Κωνσταντίνος Νικόδημος, 
περί ού ή Χρυσαλλίς καί άλλοτε εύρεν εύκαιρίαν 
νά ποιήση μνείαν, συγγράψας τάέργα τών Ψαρια
νών, ατινα ό χρόνος καί ό θάνατος τών ζώντων 
έτι λειψάνιόν τοϋ άγώνος ήθελον βεβαίως επι
σκιάσει τω πέπλω τής λήθης, άφήκεν αθάνατον 
κληρονομιάν εις τούς απογόνους τών άνδρών έκεί
νων τής έπαναστάσεως. Εύχόμεθα όπως καί οι νεό
τεροι μιμούμενοι τά έργα τών πάτερων των, τά 
όποια μετά φυσικής όντως καί απέριττου άπλό- 
τητος ό σεβάσμιος συγγραφεύς καί τοϋ ενδόξου 
έκείνου άγώνος ένδοξος άλείπτης έκτίθησιν, εις τά 
πάτρια έμμένοντες καί τά έκφυλα τών έσπερίων 
ήθη καί έθιμα άποσκορακίζοντες, δυνηθώσι νά 
εΐπωσιν έκ μέρους τής πατρίδος αύτών πρός τον 
καταστροφέα της τό τοϋ μυθευομένου κλήματος 

πρός τον τράγον.

Κήν μέ φάγης έπί ρίζαν δμως έτι ανθήσω 
δπως έπισπείσω σοι, τράγε, θυομένω.

ΕΠΑΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΑΗΣ.

ΑΙ ΕΑΛΠΝΙΑΕΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.

(Συνϊχιια,ίδε φυλίάδιον 32)·

Ί. Λ νεώτερα έθνη εϊσίν ένότης γεωγραφική, ένώ 

τά άρχαϊα, καί ιδίως τδ ελληνικόν, ήσαν μάζα τις 
ένουμένη διά τού αίματος. Εν ταϊς ήμέραις ήμών 
τά Κράτη διακρίνονται άπ’ άλλήλων δι όρίων 
φυσικών, είτε τεχνητών, κυρουμένων διά τών με
ταξύ γειτόνων γενομένων συμβάσεων' έσω τών 
όρίων τούτων έτεραι γεωγραφικαί -υποδιαιρέσεις 
άντιστοιχοΰσι πρδς διοικητικής διαιρέσεις, καί εϊς 
τών σημαντικωτέρων δρων καταλλήλου πρω- 
τευούσης είναι η όσον ένεστι κεντρική αύτής θέσις. 
Τέλος,ώς αί έξωτερικαί υποθέσεις κανονίζονται διά
συνθηκών, ουτο> καί αί εσωτερικά·. κανονίζονται j δτ·. 
διά τοΰ πολιτεύματος καί'άλλων έγγράφων νόμων.

’Αλλ’ ούδέν τούτων όμοιον άνευρίσκομεν έν τή 
άρχαία Ελλάδι' έν αύτή ή οικογένεια άναδειχθεϊ- 
σα φυλή, έσχημάτισεν ακολούθως τήν πόλιν ήτις 
μετά ταΰτα ύπερμέτρως άναπτυχθεϊσα, άπέπεμ- 
πε παν τδ περισσεΰον εϊς τάς αποικίας. ’Αντί τής 
συγκεντρωτικής κινήσεως, ήτις ισχυροποιεί τήν ε
νότητα τών νεωτέρων έθνών, εύρίσκομεν έν τή 
άρχαιότητι άποκεντρώσεω; κίνησιν τείνουσαν εις 
τήν διαίρεσιν καί τήν διασποράν. Αντί παντός 
δεσμού ούδέν άλλο έμενεν ή αί άληθεϊς είτε μυ 
θολογικαί τών γενεαλογιών παραδόσεις, ούδεμία 
κοινωνική συνθήκη υπήρξε, έκτδς άν Οελήσωμεν νά 
δόσωμεν τδ όνομα τούτο εις τάς ’Λμφικτυονικάς 
συνελεύσεις.

Λί δημοκρατία·, τής Ελλάδος όπως όρίσωσι τά 
σχετικά πρδς άλλήλας δικαιώματα καί κανονί- 
σωσι τάς μεταξύ των διαφοράς, άνεφέροντο εις 
τδν έν τή ’οδυσσεία περιεχόμενον τηοκατά.ϊογον. 
Ο πατήρ τής πολιτικής ιστορίας, ό Θουκυδίδης, 
αναγνωρίζει καί επικαλείται μάλιστα το νομικόν 
κύρος τοΰ έγγράφου τούτου, καί ό ίδιος ούτος 
ιστορικός αναφέρει ώς αιτίαν τοϋ πελοποννησια- 
κοΰ πολέμου, τήν μεταξύ μιας αποικίας καί τής 
μητροπόλεώς της άναφυεϊσαν έριδα, άπαιτούσης 
τής τελευταίας σεβασμόν καί ύποταγήν παρά τών 
άποίκων της, ώς Οά έπραττεν εϊς οικογενειάρχης 
ευρισκόμενος εις όμοίαν θέσιν απέναντι τών ένε
κα τής ενηλικιότητά; των χειραφετηθέντων τέ
κνων του.

Δύναται τις νά άντιλέξη πρδς ταΰτα, άφ’ ενός 
ότι έν τή άρχαιότητι ή περί έθνους ιδέα άπέ- 
βαινεν δλως φαντασιώδης διά τής παραχωρη- 
σεως πολιτικών δικαιωμάτων εϊςτε τούς ξένους 
καί τούς άπελευθέρους, καί προσέτι ένεκα τής 
άποστάσεως τής άποχωριζούσης τάς άποικίας άπδ 
τών μητροπόλεων' άφ’ ετέρου οτι τά νεώτεοα 
έθνη δέν είναι άποκλειστικώς γεωγραφική ιδέα, 
καθότι τδ γένος παριστάται διά τής ένότητος 
τής γλώσσης καί τών πολιτικών δικαιωμάτων ά- 
τινκ τηροϋσιν οί έν τή άλλοδαπή γεννώμενοι πο- 
λϊται. Τέλος, δύναται τις νά εϊπη, δτι έν ταϊς 
ήμέραις ήμών, ή άνέγερσις τών εθνικοτήτων ού
δέν άλλο είναι ή ή άναγέννησις τής ιδέας τοϋ γέ
νους.

Αί αντιρρήσεις αυται έχουσιν έν μέρει ύπό- 
στασίν τινα' άλλ’ έκαστος γινώσκει οτι εϊς πάν
τα πολιτισμόν υπάρχουσιν άναγκαίως αί αντιθέσεις 

ή κίνησις μεταβάλλουσα πάσας τάς ύπαρ- 
χούσας σχέσεις μετατρέπεται εϊς νόμον, εΐτα ο 
νόμος ούτος άποκαθιστάται έξαίρεσις' δθεν ή ύφ 
ήμών τιθεμένη, ένταϋθα άντίθεσις, εΐ καί δέν εί
ναι άπόλυτος, δέν είναι δμως διά τοΰτο καί ήτ
τον ισχυρά' II θεμελιώδης βάσις τοϋ αρχαίου έ
θνους, ήτις ήν τδ γένος, αποβαίνει δευτερεϋον 
δλως στήριγμα έν τώ νεωτέρω έθνει, τδ δέ ήκι
στα άξιον λόγου έν τώ πρώτω στοιχεϊον, ό έστίν 
ή έπικράτεια, κατέστη ήδη τδ κυριώτερον έν τώ 
νεωτέρω.

II ρωμαϊκή ένότης έπειράθη νά συμβιβάση τάς 
γεωγραφικής άνάγκας μετά τών συμφερόντων καί 
συγγενειών τών φυλών, II επιτυχία τής έν ταϊς 
ήμέραις μας έπκναληφθείσης ταύτης απόπειρας, 
επιφυλάσσεται άναμφιβόλως εϊς τήν έν τώ μέλ- 
λοντι πολιτικήν. Εν τούτοις, είναι βέβαιον οτι τά 
φυλετικά ζητήματα, άσυμβίβαστα όντα πρδς τάς 
περί αδελφότητος ιδέας ήμών, εϊσί μάλλον τής 
τάξεως τδ σύνθημα ή δημώδης τις άλήθεια' τού
το δέ άποδεικνύει άρκούντως ή αόριστος καί άσα 
φής λέξις τής έθνικότητος.

ΐΐμεϊς οί Γάλλοι γελώμεν, δταν ό Γερμανός πα
τριώτης άπαιτεϊ νόλάβη τήν ’Αλσατίαν καί Λοό- 
όαίνην έπικαλούμενος τήν ταυτότητα τής γλώσ- 
σης'.άν δ’οί Βέλγαι καί οι ’Ελβετοί δέν γελώσιν δτε 
ήμεϊς έπικαλούμεθα τά αύτά δικαιώματα ώς πρός 
-.-ήν χώραν των, τούτο προέρχεται έκ τού δτι 
αισθάνονται προδιδομένην τήν ισχύν των έκ τών 
συμφερόντων τών στηριζομένων έπί τοϋ ultima 
ratio regum.

34
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Η Ελληνική έθνικότης ορίζεται σαφέστατα καί 
άπλούστατα ύπδ τοϋ ήροδότου. Ο,τι παρ εκεί- 
νω συγκροτεί αυτήν, είναι ή πίστις είς κοινήν 
τινα καταγωγήν, πίστις έπιβεβαιουμένη ύπο 
πολλών συλλήβδην γεγονότων ών τά κυριώτερα 
είσί κοινή γλώσσα, λατρεία τών αυτών θεών 
καί τών αύτών ημιθέων, ώ; πατέρων και πολι- 
τιστών τοϋ έθνους, και κληρονομική παραδοχή 
έν τοϊς τέσσαρσι μεγάλοι; περεδιοκοϊς άγώσιν.

’ΐδού τί τδ διαιρούν τδν Ελληνα άπδ παντδς 
μ.ή Ελληνικού, έν άλλαις λέξεσιν άπδ τοΰ Βαρ
βάρου.

Πρδς άρκτον τής Ελλάδος ηύρ'σκοντο φυλαί 
ιόν ή έθνικότης έφαίνετο αμφίβολος τοϊς Ελλησιν, 
οΐτινες έδίσταζον άν ώφειλον νά όνομάζωσιν αυ
τούς Ελληνας ή Βαρβάρους, άν ώφεΛον νά πα- 
ραδεχθώσιν αυτούς ώς άδελφού; ή ν απολακ- 
τίσωσιν ώς ξένους. Τδ ζήτημα τούτο έλύετο έκ 
τής καταστάσεως τοϋ πολιτισμού, καί ούχί έκ 
τής κατοχής χώρας τινδς ώρισμενης. Οπως στη- 
ρίξτ, τι; τά δικαιώματα του έπ1. τοΰ τίτλου τού 
Ελληνος ώφειλεν, ώς έπραξαν οί Μακεδόνε; βασι- 
σιλείς, νά παρουσίαση γενεαλογικά; αποδείξεις, ή 
τουλάχιστον νά έπικαλεσθή θρησκευτικά; παρα
δύσει;, ή μνείαν έν τινι τών άρχαίων ποιητών, 
ή τέλο; οίονδήποτε άλλο όμοια; φύσεως προη
γούμενου,

Ουτω, τδ έΟνο; έθεωρεϊτο ώ; μεγάλη τις οι
κογένεια, ό δέ πρδς τήν πατρίδα έρως ην απλώς 
ή άνάπτυξι; τού τή; οικογένειας έρωτος. Η κατά 
τή; οικία; προσβολή έδωκε χώραν είς τήν γέν- 
νησιν τή; πρώτης μεταξύ τών μικρών τής ηρωι
κής Ελλάδος βασιλείων» ομοσπονδίας. Βραδύτερου 
έτι έν τή δημοκρατία τών Αθηνών, ό πρδς τήν 
οικογένειαν έρως έπί τοσούτον έθεωρεϊτο έτι ώ; 
έγγύησι; τοΰ πατριωτισμού, ώστε ό λαδς δέν έ- 
δέχετο νά διορίζη στρατηγούς είμή πολιτα; νυμ
φευμένους. ύ καλλίτερος τών λόγων τού Περι- 
κλέους άποδεικνύει καί σήμερον ημίν ότι, κατά 
τήν ιδέαν τοϋ μεγάλου έκείνου πολιτικού, ήν 
έπεξήγησε καί βεβαίως παρεδέχετο ό Θουκυ
δίδης, ή ΰπαρξι; τή; πόλεω; είναι πρδ πάντων 
ή υπέρτατη έγγύησι; τή; ύπάρξεω; τής οικία;.

Τή σήμερον, τδ πατριωτικόν αίσθημα, ώς ε
πίσης καί ή τή; έθνικότητο; ιδέα, έλαβε μάλλον 
άφηρημένον χαρακτήρα. Η μεταξύ τοΰ δημοσίου 
καί τοϋ ιδιωτικού βίου άντίθεσις διεκρίθη ήδη καί 
έμονιμοποιήθη διά πολύν έτι χρόνον. Αν ό στρα- 
τολογηθε·; βρετανδς, ώ; έπί παοαδείγματι. νομί- 

ζη δτι μαχόμενος έν τώ στρατώ τοϋ Ρήνου ή 
καλλιεργών τον πατρικόν αυτού άγρδν, έξασφα- 
λίζει επίσης εις εαυτόν τήν ευδαιμονίαν τοϋ οι
κογενειακού βίου, τήν ιδέαν ταύτην δέν συνέλαβεν 
άφ’ εαυτού' και άν αί γυναίκες συγκινώνται υπέρ 
ενός πολέμου γενομένου άναμέσον δύο τακτικών 
στρατών, αι συγκινήσεις αύτών καί αί άγωνίαι 
διαρκούντων τοιούτων πολέμων, άνάγονται μάλ
λον είς τήν ζωήν τών προσφιλών πολεμιστών ή 
είς τδ εξαγόμενον τής πάλης, καθότι, έν τοϊς 
σπλάγχνοις τού ήμετέρου ομοιομόρφου πολιτι
σμού, αί τών νόμων καί οικογενειακών ηθών δια- 
φοραί είναι μικραί μεταξύ τών έθνών, καί ό πό
λεμος, έξαιρουμένης τή; έν τή μάχη σφαγής, είναι 
άνθρώπινος. Οθεν τών ορίων αί μεεαβολαί καί 
έκεϊναι τών πολιτευμάτων, ή καί αύτή ή έκ τοΰ 
πολέμου προερχόμενη απώλεια τή; έθνικότητο; ά- 
φίνει άθικτον εντελώς τήν σφαίραν τής γυναικείας 
ενεργητικότητας, ήτοι τήν οικογένειαν. Οι μόνοι 
τών νεωτέρων πόλεμοι οΐτινες διεγείρουσι τδν έμ
φυτον πατριωτισμόν, είσίν αί εΐσβολαΐ, δτε, κατά 
τακτικού στρατού τδ έθνος έγείρεται σύσσωμ.αν 
καί άναπολεϊ εις ημάς τότε μακρόθεν τάς άρχαίας 
έκείνας καταστροφής. Εν τή άρχαιότητι, ή ήττα 
συνεπάγεται τήν καταστροφήν τής οικίας, καί 
καθ’ δσον άφορα τδ άτομον, τδν θάνατον ή τήν 
δουλείαν. Τούτου ένεκα, πάς οικογενειάρχης είναι 
καί πολεμιστής τοσούτον μάλλον σταθερός καθ 
δσον οί δεσμοί τοΰ έρωτος οί συνάπτοντε; αύτδν 
μετά τών συγγενών του, είσί καί ισχυρότεροι καί 
γλυκύτεροι. Εί; τοιοΰτον πολεμιστήν ή οικιακή 
ευδαιμονία χορηγεί άπασαν τήν ίσχύν καί άν- 
δρίαν, ούχί δέ ή στρατιωτική πειθαρχία.

0 Ομηρο; παρις-δ τδν ήρωα Μελέαγρον έπισύ- 
ροντα τάς άοάς τής μητρός του, ειτα άποσυρόμε- 
νον παρά τή νέα αύτού συζύγω, ένώ οι Κυρήται 
άπειλοΰσι τήν πόλιν τή; Καλυδώνος. Μή έλπί- 
ζουσαή εΐ; μόνον τον υίόν της, μεταμελείται ακο
λούθως καί έρχεται, συνοδευομένη καί ύπδ τών α
δελφών τού ήρωος, δπω; ίκετεύση αύτδν νά τάς 
υπεράσπιση. Αλλ- αναίσθητο; είς τά δάκρυα των, 
αναίσθητος εΐ; τήν δόξαν, ό Μελέαγρο; απολαύει 
έν τή απραξία του τήν σκληράν ηδονήν τής μνη- 
σικακίας καί έκδικήσεω;. Έν τούτοι; ό κίνδυνο; 
έγγίζει, καί ί εχθρός άναέριχάται έπί τών προ
μαχώνων καί ρίπτει πΰρ είς τά προτειχίσματα. 
Τότε, καταληφθεϊσα ύπδ τρόμου, ή γυνή τοϋ 
Μελεάγρου προσπίπτει κλαίουσα εις τού; πόδας 
τοϋ άνδρό; της, καί σκιαγραφεί πρδς αύτδν τα 

δυστυχήματα πόλεως κυριευόμενης έξ εφόδου, τούς 
άνδρα; σφαζομένους, τάς δέ γυναίκας καί τά παι
δία συρόμενα είς τήν δουλείαν. Τότε ή ψυχή τοϋ 
πολεμιστοϋ συγκινεϊται' αναχωρεί, καί, ώς λέγει 
ό ποιητής, ένδίδει είς τήν κίνησιν τή; καρδία;, 
του, καί οΰτω άπαλλάττει τούς Αίτωλού; άπδ 
τή; καταστροφή; των. (Ιλ. I.)

Λλλά μόνον άποτέλεσμα τοϋ τή; οικογένειας 
έρωτος δέν είναι οτι εμπνέει τδ θάρρος καί τήν θέ- 
λησιν τοΰ νικδιν.Διά τών συνήθων μερίμνων καί τών 
πολυπληθών επινοημάτων της, διά τής γενναίας 
φιλοξενία; ήν προσφέρει προ; τού; συνεταίρους 
τοΰ οικοδεσπότου καί διά τή; είτημερίας ήν καθιε- 
ροϊ έν τή οικία, ή συνετή καί προνοητική γυνή 
έπαυξάνει τήν πιθανότητα τής νίκη; είτε τή; 
σωτηρίας τοϋ έαυτής συζύγου.

II Ανδρομάχη τρέφει αύτή διά τών χειρών της 
τού; ίππους τοΰ Εκτορος, διότι άπδ τών υπηρε
τών τούτων έξαρτάται διαρκούση; τής μάχη; ή 
τύχη τοΰ ήρωος. Αν προέδιδον αύτδν οί ίπποι 
του, είς τί άλλο ήδύνατο νά τώ χρησιμεύση ό 
ηρωισμός του είμή τδ πολύ είς τδ ν’ άποθάνη έν- 
δόξω; ; Θέλων ό Εκτωρ νά όρμήση κατά τών 
εχθρών ιδού τινι τρόπω λαλεϊ πρδ; τά εύγενή ζώα 
τά έζευγμένα έν τή άμάξη του.

« Ξάνθε τε καί σύ,Πόδαργε, καί Αίθων λάμπε τε δϊε, 
νΰν μ.οι τήν κομιδήν άποτίνετον, ήν μάλα πολλήν 
Ανδρομάχη, θυγάτηρ μεγαλήτερος ΪΙετίωνος, 
ύμϊν πάρ προτέροισι μελίφρονα πυρδν έθηκεν 
οίνον τ έγκεράσασα πιεϊν, δτε θυμός άνώγοι, 
ή έμο1., δςπερ οί θαλερός πόσις εύχομαι είναι.

Δυνάμεθα νά εϊπωμεν οτι τδ κοινωνικόν οικο
δόμημα τής Ελληνικής άρχαιότητο; έρείδεται 
ολόκληρον είς τήν μητέρα τής οικογένειας.

Ούχί μόνον ή άκεραιότη; τή; συνιστώση; τήν 
εθνικήν ένότητα φυλής ήρτητάι έπ’ αύτή;’ άλλ’ 
εί; αύτήν προσέτι άνήκει ή διεύθυνσι; τών τή; 
ειρήνης έργων, τοΰ άνδρό; δντο; αφιερωμένου είς 
τόν πόλεμον καί είς τάς δι αύτδν προπαρασκευα
στικά; ασκήσεις. Είς τήν γυναϊκα έτι άνήκει ή 
πρώτη άνατροφή καί ή μετάδοσις τών παραδό
σεων, αΐτινες, κατά τήν αρχικήν έποχήν, άποτε- 
λοΰσι τήν μόνην τή; διδασκαλίας βάσιν, τήν μό
νην τής προόδου πηγήν, τδν μόνον τή; τε οικο
γένειας καί τοϋ Κράτους δεσμόν.

Τή σήμερον, άπ’ έναντίας τά ιδιωτικά ήθη έ- 

πιδρώσιν ασθενώ; καί βραδέως έπί τού πολυσυν
θέτου κοινωνικού οργανισμού έν τώ όποίω οί μό
νιμοι στρατοί καί ή διοικητική υπαλληλία άρπά- 
ζουσι τδν πολίτην άπδ τής έπιέροή; τής οικογέ
νειας, έν ώ έπίπλαστός τις αρμονία τηρείται διά 
τής τών νόμων ισχύος. II νεωτέρα κοινωνία δύνα
ται έπί πολύν χρόνον νά εύδαιμ ονή μεθ’ όλον τδν 
έντελή άνταγωνισμδν τον υπάρχοντα μεταξύ νό
μων καί ήθών, ένώ τούτο θά έπέφερεν είς τδ αρ
χαίου έθνος τήν διάλυσιν καί τδν θάνατον.

Μή δέν βλέπομεν αρα περί ήμά; τήν αγωγήν, 
τάς ιδέας καί τά άντίθετα θρησκεύματα απολύ
τως διαιρούντα τδν άνδρα άπδ τής γυναικδς, 
χαλαροΰντα τού; οικογενειακού; δεσμούς καί δια- 
σπώντα τήν σειράν τών οικιακών παραδόσεων ; 
Καί ό’μως τί; έξ ήμών πιστεύει ότι εύρισκόμεθα 
εις παρακμήν ; Τίς δέ άγνοεϊ οτι ή διατήοησι; τή; 
πολιτικής ύπάρξεω; άοκεϊ όπως δώση είς τάς η
θικά; μεταρρυθμίσει; τδν άναγκαϊον πρδς τελειο- 
ποίησίν των χρόνον ;

Η ποοοδ εύουσα άς-ασία τής νεωτέρα; οικίας άνα- 
μιμνήσκει ημάς, κατά τι εύτυχώς περιωρισμένον 
μέτρον, τήν σκηνήν τοϋ βεδουίνου, ώς ή ιδεώδη; 
αρετή τών μονίμων στρατών, ή τυφλή ύπακοή εί; 
τδ πρός-αγμα έχει τέλειον πρότυπον τδν γενίσσα- 
ρον, ό^ι; ούδεμίαν οικογενειακήν άνάμνησιν τηρών 
άγνοεϊ έπίση; τήν τε συμπάθειαν καί τδν οίκτον. 
II νεωτέρα γυνή, συρόμενη οπίσω τοΰ άνδρός τη;, 
8ν κοινωνικά καθήκοντα είτε βιομηχανικά συμ
φέροντα προσκαλοΰσιν άλληλ.οδιαδόχως εί; μεμα- 
κρυσμένας χώρας, ούδ αποτελεί ήδη κέντρον τι, ου
δέ καν τήν οικίαν.Η παο’αύτή; καθ’ ύπέρβασιν‘τών 
τε διατάξεων καί τών νόμων ένασκουμένη έπιρροή 
είναι δλω; ατομική, ούδ’ είναι τδ παράπαν πε- 
ριστάσεω; έπιρροή. Στερημένη πολιτικής ένεργεία; 
καί κοινωνικών έργων, μή έχουσα ίδιάζουσαν τή 
πατρίδι αύτής θρησκείαν, ή σύγχρονος ήμών γυνή 
δέν δύναται νά έχη αύθορμήτως ενθουσιώδη καί 
ρέκτην πατριωτισμόν" τούτου ένεκα ή γυνή είναι 
μάλλον τοϋ άνδρός προπαρεσκευασμένη εις τήν 
παγκόσμιον αδελφότητα, εΐ; τήν κόσμοπολιτικήν 
τοΰ μέλλοντος κοινωνίαν.

Μεχρισοϋ τδ αίσθημα τούτο τεθή έν αρμονία 
πρδ; τάς περνάσεις, ή γυνή κινείται έντδς στενού 
καί περιωρισμένου κόσμου. Η σημαντικότης τή; 
Οέσεώς τη; έξαρτάται απολύτως έκ τής έπικρα- 
τούσης κοινής γνώμη;' έπειδή δέ ή κοινή γνώμη, 
άόριστος καί ακατανόητο; .ουσα, τροπολογείται 
καί μεταβάλλεται άπδ γενεά; είς γενεάν, ή ίς-ο- 
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ίίζ τών νεωτέσων γυναικών είναι σειρά αποτόμων 
παλινωδιών.

Και όμως μελέτη ΐοιαύτη, παριστώσα άξ·.ο- 
σηαεώτου; και γοητευτικά; τοιαύτας βιογραφίας, 
δεν Οά έσχημάτιζεν είμή σύνολόν τι μεμ-ονωμενων 
παρατηρήσεων και αναλύσεων τή; ιδίως λεγομενης 

ιστορίας.
Τούναντίον, ή ιστορία τών γυναικών τής -Ελ

λάδος (καί τοΰτο δύναται νά λεχθή σχεόον καί 
περί τής ιστορίας τών ρωμαίων γυναικών) πα
ρουσιάζει εύρεϊαν τινα σύνΟεσιν. ό γενικός χαρα- 
ζ.τήρ καί ή φυσική αλληλουχία τοΰ ημετέρου αν
τικειμένου ύποχρεοϊ ημάς νάυποδείςωμεν, προ- 
κειμένου λόγου περί τή; ηρωική; εποχή;, ήν μο
νήν προτιΟέμεδα ν άναπτύξωμεν, και τά; επόμε
να; έποχά;, καί άπαλλάττει ημάς άπδ τών λε
πτομερειών ύπδ τών όποιων καταβαρύνονται 
πολλάκις αί μονογραφία'.. Τδ αληθές διάφορον ό 
παρέχει ή ιστορία τών Ελληνίδων γυναικών έγκει
ται έν τινι γενική σκιαγραφία, λαμβζνομενη άπο 
σημείου έπί πολύ παραμεληθέντος, άπδ τοΰ ο
ποίου όμως έπιχύνεται ικανόν φώς έπί τών βα- 
Οειών καί σκοτεινών χωρών τοΰ ελληνικού πολι

τισμού.
V.·

Η έν Ελλάδι κοινωνική ιστορία τών γυναικών 
παρουσιάζει τρεις άλληδοδιαδοχου; καταστάσεις 
αντιστοιχούσα; πρδς τρεις πολιτικού; τύπου;, 
ί’,περ είναι αναγκαίου νά χαρακτηρίσωμεν άπ άρ
χή;, δπως άποφύγωμεν πάσαν ώ; πρδς τήν χρο
νολογίαν σύγχυσιν. Καί πρώτον, η έν τή -ιστορία 
τών ηθών άρμοζομένη τελευταία αυτή λεςι;» 
δέον νά έννοηθή ύπδ τήν εύρυτάτην αύτή; σημα
σίαν. ’Ενταύθα πρόκειται, προδήλώ;, οΰχί περί 
ετών άλλά περί αιώνων, καί περί μακροτάτων 
μάλιστα περιόδων.

1'1 πρώτη τών τριών μεγάλων εποχών τοΰ ελ
ληνικού βίου περιλαμβάνει τού; ήρώϊκού; χρό
νου; καί καταλήγει εί; φάσ-.ν τινα ολω; απρόσι
τον εΐς τδν ιστορικόν. Τδ καθ ημάς δεν θέλομεν 
άποπλανηθή έντός τών σκοτεινών έκείνων επο
χών' θέλομεν δ’ άρκεσθή μόνον είς το νά εςετά- 
σω'χεν τήν ηρωικήν κοινωνίαν ώς ευρισκομεν αύ
τήν έν τε τή ΐλιάδι καί τή όδυσσεία.

11 βαρβαρική τής Ελλάδος εποχή δικαίως ονο
μάζεται ομηρική εποχή, καθότι μόνο; ό Ομηρο; 
συσχετίζει ημάς μετά τοΰ έξαφανισθέντος έκεί- 
νου κόσμου.

Πρδς τοΐ; δυσί τούτοι; απαράμιλλοι; πο·,ή- 
μασι δυνατόν νά έπισυναφθώσι καί τινες ειδήσεις 
λαμβανόμεναι άπα τοΰ Ησιόδου καί τών Τμνων, 
ώ; επίσης καί μύθοι τινες διασωθέντες μέχρι τών 
τοΰ Περικλεούς και Αλεξάνδρου αιώνων, είτε διά 
ζώση; φωνής, είτε διά τινων ποιημάτων άπω- 
λεσθέντών έκτοτε. Εν τοϊς πλείστοις τών μύθων 
τούτων καί ταϊ; μυθικοί; παραδόσεσι διατηρούν
ται, άναμέσον τών σημαντικών τροποποιήσεων 
ά; υπέστησαν, ίχνη τινά τοΰ αρχικού αύτών χα- 
ρακτήρος' τινέ; αύτών, τούναντίον, μετεβλήθη- 
σαν έξ ολοκλήρου, καί ούτοι είναι ιδίως εκείνοι 
οΰ; αντέγραφαν οί πεζοί συγγραφείς.

Α· νόθα·. αύται μαρτυρία·, δέον ν’ άφεθώσι 
κατά μέρος. Μόνοι οί μεγάλοι τραγικοί, παρ’οί; 
ή μεγαλοφυ'ία άναζωπυροϊ τά ήρωϊκά πάθη καί 
τήν συγκεκριμένη·/ έννοιαν τών μύθων, εχουσι, 
καθ’ ημάς, υψηλήν τινα αξίαν, ημείς δέ τού: 
νέου; τούτους Αχιλλεϊ; άκούομεν μετ’ εμπιστο
σύνης, ψάλλοντας, μέ τήν λύραν είς τάς χεϊρα:, 
καί μεταξύ δύω μαχών, τά εις τού; αρχαίους 
χρόνους Ανδραγαθήματα τών όμοιων των.

όπως άνιχνεύσωμεν τδ ιδεώδες τής πρωτογε
νούς Ελλάδος άρκεϊ ν’άφαιρέσωμεν άπδ τοΰ Α·- 
σχύλου, τού Σοφοκλέους καί τοΰ Εύριπίδου τά 
σημεία τής τοΰ ποιητοΰ ατομικότητας, καί έν ά 
νάγκη νά περιορίσωμεν τδ δράμα είς τήν απλήν 
ύπόθεσιν. Είς τδ ιδεώδες τούτο προσεγγίζου- 
σιν ή Κασσάνδρα, ή Κλυταιμνήστρα καί ή Χτοσ- 
σα τοΰ Αισχύλου’ ή Μήδεια τοΰ Εύριπίδου, καί 
αί πλεϊσται τών τοΰ Σοφοκλέους γυναικών. (I)

Αλλ’ όπως έπιτύχωμεν τήν δύσκολον άνάλυσιν 
τών αρχαίων τραγικών καί λοιπών ποιητών τών 
λαλούντων περί τών ήρωϊκών χρόνων, ανάγκη 
πάσα τδν όμηρον νά λαμβάνωμεν αείποτε ώ; 
σύμβουλον. Αί μεγάλα»., αί αληθείς καί έντελεϊ; 
περιγραφαί του είναι αναγκαία·, πρδς κατανόησιν 
καί αύτών των έτι μάλλον σκοτεινών, άμυδρών 
καί κοινών τοΰ Ησιόδου εικόνων, θ', ύμνοι, οι 
Τραγικοί, ό Ηρόδοτος καί ό Παυσανίας δύνανται 
ΐν συντόμω,νά έπιρρώσωσιν αναμφιβόλους τήν μαρ
τυρίαν τοΰ όμηρου’ παν όμως αίσθημα μή έκφρα- 
ζόμενον έν ταϊς δυσίν αύτοΰ έποποϊίαις δέον ν ά-

(I Ές όλων τών γυναικών τοΰ Σοφοκλέους, ή Διηά- 
νειοα απομακρύνεται πλειότερον τής. ομηρικής ισχύος. Έ
νεκα τής τρυφερά; αύτής ευαισθησίας καί τής μελαγχο- 
λικής άγαΟότητος, ό συμπαθητικός αύτής χαρακτήρ είναι 
πλ.ησιέστερο; τών ήρωΐνων τοΰ ‘Ι’ακίνα.

πορριφθή άπδ τή; ηθική; ιστορία; τών Ομηρικών 
χρόνων.

Μεταξύ τής ιστορική; καί πολιτικής ιστορίας 
τών ελληνικών δημοκρατιών καί τή; ομηρικής 
εποχής μεσολαβεί δυσδιάγνωστόν τι χάσμα, ούδ’ 
ύπαρχε·, μεταβατική τις περίοδο; άπδ τή; μια; 
εις τήν άλλην έποχήν, $ν νά δυνάμεθα νά έκτι- 
μήσωμεν. Απδ τή; τών Ολυμπιάδων εποχή; καί 
τοΰ αιώνος τών τυράννων, άπδ τών λυρικών ποιη
τών καί τών έπτά Σοφών, ή δεύτερα περίοδος έ- 
πεκτείνεται μ.έχρι τών διαδόχων τοΰ Αλεξάνδρου, 
καί καταλήγει μετά τής παρακμή; τών δυνά
μεων καί τή; διαχύσεως τών ελληνικών γνώσεων.

Τέλος, ή ρωμαϊκή κατάκτησις συν.στά τήν 
τρίτην καί τελευταία* φάσιν τής ήθικής καί κοι
νωνικής ιστορία; τή; Ελλάδος. Η ελληνική φυλή, 
εΐ καί στερηθεϊσα πολιτική; ύπάρξεως, άκτινοβο- 
λεϊ μ’ όλα ταΰτα εισέτι λαμ.προτάτη διά τών φι
λοσοφικών αύτής σχολών, τής φιλολογίας της καί 
τών καλών αύτής τεχνών’ ή φαινομένη παρα
κμή της, τδ βραδύ δηλαδή αυτής γήρα:, διατη
ρεί έν τώ κόσμω τόν πολιτισμόν.

Π διανοητική υπεροχή τής ήττηθείσης Ελλά
δος ύπήρξεν άπειρος. Εν τή μέχρι θανάτου μο
νομαχία εις ήν άπεδύθησαν υπέρ τής κατακτή 
σεως τών ψυχών ή τε Ρώμη καί ή ϊουδαία, ή Ελ
λάς, δευτερεύουσαν κατέχουσα θέσιν, άνυψοΰται 
κατά μικρόν καί λαμβάνει θέσιν διαιτητοΰ καί 
μεσάζοντος, καί καθίσταται ό μεταξύ ανατο
λή; καί Δύσεω; κρίκος, ό μεταξύ παρελθόντος καί 
μέλλοντος δεσμός. Διά τής επιστημονική; καί 
κριτική; κινήσεω; τής Αλεξανδρινής σχολής, διε- 
τήοησε τό παρελθόν, διά δέ τής ανεπαίσθητου 
μέν, άλλά κατισχυσάση; τών εβραϊκών δογμάτων 
έπιδράσεως αύτής, μετεσχημάτισε τόν μ.ονοθεϊσ- 
μδν καί έφερεν αύτδν έν άρμ.ονία πρός τδ πνεύμα 
τών ευρωπαϊκών λαών.

(έπεται συνέχεια.)

ΣΕΡΒΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ.
ΕυΧΑΡΙΣΤΩΣ δημοσιεύομεν τά επόμενα ποιη- 

μάτια τής αδελφής Σερβίας, μεταφρασθέντα ύπ 
«νδρό; έπίσημον καί διακεκριμένη* κατέχοντας 
θέσιν έν τώ φιλολογικώ καί πολιτικώ κόσμω, τοΰ 
Κυρίου Νικολάου Τομαζαίου. ό Κ. Τομαζαΐος ώς 
"ληροφορούμεθα πρό τοΰ 40 έτους τής ηλικίας 
του δέν έγίνωσκε τήν απλοελληνικήν γλώσσαν’ 

διαμείνας έπί τινα έπη ώς εξόριστος έν Επτα- 

νήσω έμελέτησε καί τήν γλώσσαν ταύτην. Μόνον 
λοιπόν ή αρμονική ψυχή καί ό φιλελληνισμό; τοΰ 
ένδοξου Ιταλού εξηγούν τήν χάριν τή; μεταφρά- 
σεώς του. Εΐ; τά επόμενα φυλλάδια θέλομεν δη
μοσιεύσει καί έτερα, μεταφράσεις τοΰ ίδιου Το
μαζαίου.

Περιπατούσε ή Παναγιά στην γην στο οώ; του κόσμου, 
κ' έχει στά χέρια τδν Χριστό, τό τέκνο τη; έλπίδος. 
Βλέπει τόν Γιάννη κ' έρχεται ή Παναγιά καί λέει· 
έλα, παιδί μου κί αδελφέ, νά πάμε στον Ιορδάνη, 
νά πάμε νά βκπτίτωμε (τοΰτο τό παιδί μου.
Πάνε μαζί και φτάσανε, στέκει νά τόν βαπτίση- 
τ’ άγιο βιβλίο πού (διάβαζε τοΰ πέφτει άπό τά χέρια. 
Τί εχει;, παιδί μου και αδελφέ, ή Παναγιά βωτάει- 
Πώς τί έχω, μάνα κι’ αδελφή, δ Γιάννης άπεκρίθη’ 
Τό κρύο νερό ίτρελάδηκε δέν θέ νά τόν βαπτίση, 
καί τό βουνό κατέβηκε μέ τήν κορφή στά χόρτα, 
κι άσήκωσε τά μάτια σου επάνω μας καί βλέπε, 
πώς οί ουρανοί έτσακίσΟηκαν στά τέσσαρα τά μέρη· 
Αχ! μήν φοβάται, Γιάννη μου, ή Παναγιά τοΰ λέει, 
δέν έτρελάβη τό νερό’ τρέχουνε καί ζητούνε 
τά κρύα νερά άπ’ τόν Χριστό νάναι ολα εύλογημένα, 
καί τό βουνό (γονάτισε νά τόν επροσκυνήση. 
Δέν έτσακίσόη ό ουρανός στά τέσσαρα τά μέρη, 
μόνον οί άγγελοι άνοιξαν τούς ουρανούς νά βλέπουν, 
τού; άνοιξαν νά βλέπουνε που τόν Χριστό βάπτίζουν. 
Στην Ούρα της ανατολής στέκει ό Θεός καί λάμπει. 
Τό άγιο βιβλίο ποϋ τοΰ έπεσε τό πέρνει καί διαβάζει, 
καί τόν Χριστόν έβάπτισε, τό τέκνο τής έλπίδος. 
Τότε διά μιας αρχίσανε Βαπτίσματα στον κόσμο- 
ϊλους ή χάρι τοΰ θεού πάντα νά μας φωτίζγ,.

Ώμορφο πούναι ή συντροφιά ποϋ κάθεται τριγύρω, 
στή μέση ή νύμφη ποΰ σιωπά σάν νά ’ναι κουρασμένη" 
αναστενάζει 5τι έφΟασε ή νιά σέ ξένο σπήτι, 
ξένο πατέρα καί άγνωστο πατέρα της νά κράζη 
καί τόν καλό της τόν γονιό νά ΒυμηΟή μέ πίκρα- 
ξένη μητέρα κι’ άγνωστη μητέρα της νά κράζη 
καί τήν καλή τήν μάνα τη; νά ΟυμηΟή μέ πίκρα’ 
στήν ςενητιά νιόν άδελφό τώρ’ αδελφό νά κράζη 
καί τόν δικόν της άδελφό νά θυμηόη με πικοα· 
στήν ξενητιά νιάν αδελφή σιόρα άδελφή νά κράζη 
καί τήν δικήν τη; άδελφή νά θυμηΟή μέ πίκρα- 
Τήν κόρη οί γυναικάδελφοι παρηγορούν καί λένε ■ 
νά ’σαι καλή κι' ολ.α Οέ νάν ολα καλά γιά σένα.

Τής Βενετία; τήν έρημη τήν βάλασσα περνάει, 
έρχεται μαύρο; κόρακα;, έρχεται κουρασμένος, 
καί στο γιαλό τοΰ Κάταρου.μαΰρα μαντατα φερει. 
Μαύρο ίχει γράμμα στό πτερό, καί μαύρα βουλομένο
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— Στά ξένα αφέντη πιθανές μέ ξένα μυργιολο'για 
χαΐ τοΰ θανάτου το φιλί β’ έδωχαν ξένα χείλη. 
Τάκαμε; 3λα φρόνιμα, μόν έσφαλλες άφέντη 
καί τους δικοΰ; δέν έκραξες τριγύρω στό κρεββάτι, 
καί δέν τοΰ; ευχαρίστησες καθένα χαιρετώντας· 
δέν είπες λο'για τη; χαρδιας βυγχώρησιν να δώσουν, 
η δέν ^παρακάλεσες τόν χάρον νά σ’ άφήση, 
νάλθη; για νά σέ κλάψωμε σ’ αγαπημένο σπητι, 
στερνό φιλί νά δώσωμε στά μαραμένα χείλη.

Γιά σένα, πρωτοσύντροφε, τό πρώτο τό κλονάρι· 
Καλώς, καλώς βρίζετε ή συντροφιά της νύμφης’ 
Είναι γιά σέ, κουμπάρε μου, τό δεύτερο κλονάρι" 
Καλώς, καλώς δρίζετε ή συντροφιά της νύμφης· 
Γιά σένα, γυναιχάδελφε, τό τρίτο τό κλονάρι. 
Καλώς, καλώς ορίζετε ή συντροφιά της νύμφης’ 
Έκειό τοΰ πρωτοσύντροφου δεμένο μέ μετάξι· 
Καλώς, καλώς ορίζετε ή συντροφιά της νύμφης· 
Καί τ’ άλλο τοϋ κουμπάρου μας δεμένο μέ τ’ άσημι* 
Καλώς, καλώς δρίζετε ή συντροφιά της νύμφης. 
Έκειό τοΰ γυναικάδελφου δεμένο στό χρυσάφι* 
Καλώς, καλώς δρίζετε ή συντροφιά της νύμφης. 
Άλλ ’ δ δεσμός τοΰ τέταρτου είναι δεσμός ειρήνης· 
Καλώς, καλώς δρίζετε ή συντροφιά της νύμφης. 
Ειρήνη μας Εφέρατε νάναι μέ σας ειρήνη· 
Καλώς, καλώς δρίζετε ή συντροφιά της νύμφης.

Παρακαλοϋσε τόν θεό ή Μαρουδιά ή νύμφη, 
ναχε τοΰ κύκνου τά πτερά τοΰ γερακιοΰ τά μάτια, 
γιά νά πετάξη γλίγωρα στοΰ ‘Ριζανοΰ τήν χώρα 
νάμδη τά σπήτια τοΰ γαμβρού. τόν νιόν νά τόν κυτάξη, 
άν ήνε ωραίος άν ήν καλός δσον δ κο'σμος λέγει· 
άν στην αυλήν χορεύουνε και γλυκοτραγουδούνε, 
άν σέρνει ή μάννα τόν χορό καί πρώτη τραγουδάει, 
άν στήν αυλήν τά φλάμπουρα τά χρυσοχεντημένα 
παίζουνε, κι’ αερίζονται μεταξωτά μπαϊράκια. 
ΙΙαραχαλοΰσε τόν θεό ή Μαρουδιά ή νύμφη* 
Έχει τοΰ κύκνου τά πτερά, τοΰ γερακιοΰ τά μάτια· 
επέταξε στό Ί’ίζανο στό σπητι τοΰ καλοΰ της* 
Τό παληκάρι είν εύμορφο παρά δποΰ τό λένε, 
είναι καλό καλήτερο παρά ποΰ τό παινοΰνε· 
καί στήν αυλή χορεύουνε καί γλυκοτραγουδούνε, 
και σέρν’ ή μάνα τόν χορό, πρώτη τραγούδια λέει, 
και στήν αύλή τά φλάμπουρα τά χρυσοκεντημένα 
παίζουνε, κι' αερίζονται μεταξωτά μπαϊράκια.

Μέσα στήν μέση τ' ουρανού ξεφύτρωσ' ενα δένδρο, 
μιά δάφνη μέ χρυσά κλαδιά καί μ’ ασημένια φύλλα* 
άγιο χρεββάτι δροσερό ανθίζει έκεΐ στήν ρίζα, 
βασιλικό και κόκκινα τριαντάφυλλα μυρίζει.
'Ο αϊ Νικόλα; κάθετα·, στό λουλουδένιο στρώμα· 
Τότε δ Ήλίας έρχεται ώς στρατηγό; ειρήνης, 
κράζε· τόν άγιο γέροντα, σήκω, Νικόλα, λέει, 

σήκω νά πάμε στό βουνό νά φτιάσωμε καράβι, 
καί ταΐς ψνχαϊς ψέρωμεν άπ' ένα σ’ άλλον κόσμο. 
Άφες με, ΊΙλία, παρακαλώ, δ άϊ Νικόλας τουπέ- 
Σήμερον είναι Κυριακή, δουλια; δέν είναι 'μέρα, 
οί Χριστιανοί 'πανδρεύοντα·. σήμερον καί βαπτίζουν, 
άσπρα κορμάκια πλένουνε, ξανθά μαλλιά κτενίζουν- 
Πάλιν δ Ήλίας έκραξεν, δ στρατηγός ειρήνης. 
Σήκω, Νικόλα, γλίγωρα, σήκω, αδελφέ, σου λέω, 
πάμε στά δάση, στά βουνά νά φτιάσωμεν καράβι, 
καί ταΐς ψυχαΐς νά φέρωμεν άπ’ ένα σ' άλλον κόσμον- 
Πάνε στά δάση, στά βουνά καί φτιάνουν* καράβι 
καί ταΐς ψυχαΐς έφέρανε, μόν ’ είναι τρεις ή μαύρες, 
τρεις εϊναι κατ δέν ήμποοοΰν νά φθάσουν στό καράβι. 
Μιά τόν κουμπάρον έσυρε καί τόν κατηγορούσε, 
ή άλλη μέ τόν γείτονα εΰρηχε νά μαλώση, 
ή τρίτη ή χειρότερη κόρη παρθένα φθείρει.

Αγάπη μου τό στόμα σου τί τόσ' ωραία μυρίζει, 
μήν ήν άπό βασιλικό, τριαντάφυλλο ή βιολέτα ;
— Δέν εϊν' άπό βασιλικό, τριαντάφυλλο ή βιολέτα, 
άπό ψυχή παρΟενική (α) τό στόμα μου μυρίζει.

0 ------- —-------

ΤΙ ΗΤΟΝ;

Tfi χυρία Ε. Π.

Αύρα Ζεφύρου, έρωτος μανδύαν Ενδυμένη 
δέν έπατοΰσεν είς της γης τό μολυσμένον χώμα* 
εις της Έδέμ νά τέρπηται τους κήπους είθισμένη, 
έπέτα καί τών ουρανών ώράϊζε τό δώμα·

”Ω κάποτ' Επισκέπτονται οί άγγελοι τού Πλάστου 
τόν κόσμον, 8που θάπτεται προσκαίρως ή ψυχή μα;' 
στον τάφον τούτον φαίνονται, κηρύττουν τάς βουλάς του 
καί είς τάς δυστυχίας μα; είναι παρήγοροί μας.

θνητός κι' Εγώ τρισευτυχής πλησίον σου εύρέθην, 
ω άγγελε, κι’ άπήλαυσα στιγμών ευδαιμονίας 
άπήλαυσα πλήν πρό; στιγμήν, καί πάραυτα άφέθην 
στη; συμφοράς τά κύματα, στον ροΰν τής δυστυχίας.

Ποΰ τότ ένεφανίζοντο ε!ς τήν ψυχήν μου πόνοι! 
στους παραδείσου; τή; χαρα; εμέθυον άφθονως· 
εμπρός μου λύπαι, παρελθόν, τό παν έκλινε γόνυ 
καί ευτυχής έπί τής γής έλογιζόμην μονος.

Τά στήθη μου μετά παλμών συχνών σέ έχαιρέτων, 
θυμίαμα προέπεμπε σιγώσα ή ψυχή μου· 
μαζύ σου ποτ' εις τοΰ θεού τά δώματα Επέτων, 
πότε στοΰ κόσμου σ' ίφερον τά κύματα μαζύ μου.

(α) Περίεργος σύμπτωσις τοΰ στίχου τούτου μέ ένα ή- 
μίστιχον τοΰ Εύριπίδου είς τόν Ιππόλυτον, δταν δ αθώος 
νέος λέγει «παρθένον ψυχήν έχων. Καί δ Φίλων Ίώση- 
πος λέγει «παρθένους τά; ψυχά; διαφυλάττουσαι».

’Αλλά στίγμα) όπως αύται, έπί τής γής δέν μένουν, 
οφεις τάς φαρμακεύουσι, τά πάθη, αί πιχρίαι· 
ώς λάμψουν άπό τ' ουρανού τά αγαθά μας σβένουν 
καί μας παρουσιάζονται ώ; οροΰδαι δπτασίαι.

II. Ν. Μ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-
Λαιιαρτίνου τιοιητιχαί με.Ιίται μεταγραβθεΐσαι 

χατ έχ.Ιογΐρ· ίμιιέτρσκ; όηύ ΆγγίΛου 2’. 
Β.ίάχου. Έν Άθήναις 1864.

Η 1ΆΛΛ1Λ δέν έχει μεγάλους ποιητάς, ούδ’ 

εύρίσκεται εις τήν Γαλλικήν ποίησιν τό ύψος ε
κείνο τό Θαυμαζόμενον είς τά έργα τών προγό
νων μα; καί είς τά τοΰ Βύρωνος, τοΰ Σακεσπήρου, 
τοΰ Σίλλερ. Παρά τοϊς Γάλλοις η ποίησες είναι 
όπως καί παρ’ ημϊν σήμερον, είναι μικρά χρυσαλ* 
λις απτερος' είσέτι καί δύναται νά όνομασθή <71- 
χουργία μάλλον ή ποίησις’ ούχ’ ήττον όμως με
ταξύ τών εύαριθμήτων κατοίκων τοΰ Γαλατικού 
Έλικώνος διεκρίθη άναντιρρήτως καί ό Λλφόνσος 

Ααμαρτϊνας, οΰ τήν βιογραφίαν έδημοσίευσε περί 
τάς άρχάς τής έκδόσεώς της ή Χρυοα.ΙΛίς. 1'1 
άνά χεϊρας έμμετρος μετάφρασες τοΰ Κ. Α. Βλά
χου είναι λίαν επιτυχής καί περί τό λεκτικόν 
καί περί τό μέτρου’ σύγκειται δέ έξ είκοσιτεσσά- 
ρων ωδών καί τούτων ό μεταφραστής προτάσ
σει έμμετρον ωσαύτως άφιέρωσιν τώ Λαμαρτίνω. 
Ε>. τής όλης μεταφράσεως παραΟέτομεν ενταύθα 
τήν πρώτην ωδήν,κατά τύχην αύτήν άποσπάσαν- 
τες, Ινα λάβωσι πείραν οί άναγνώσται ήμών τής 
ποιητικής καί στιχουργικής ίκανότητος 
γράψαντος καί τοΰ μεταφράσαντος.

τοΰ τε

Π ΜΟλΩΣΙΪ.

Συχνάκις επί τοΰ βουνού, υπό δρυός σκιάδα,
"Ινα ρεμβάσω κάθημαι, πρίν ή δ Φοίβος δύση, 

Φέοω είκή τά βλέμματα έπί τήν πεδιάδα,
~11ς ή είχών τήν ίψιν τη; επμρό; μου άνελίσσει.

Έδώ κυλίει ποταμό; τά βεΐθρά του μέ κρότον,
Κ' είς χάσμα πέραν σκοτεινόν νά βυθισθοΰν τα στέλλει, 

Λίμνη Εκεί τό ναμά τη; Εκτείνει τό ΰπ-.ώττον.
Καί τή; εσπέρας άνωθεν τόάστρον άνατελλει.

Φεύγε·, έκ τών βουνών αύτών, μέ δάση εστεμμένων, 
Τό λυκαυγές άκτΐνά του έσχάτην ά/οντίζον, 

Κα τό άτμώδες τής νυκτός άρμα σιγά προβαΐνον,
Γψοΰται, καί είς τ’ άκρα του λευζαίνετ' δ δρίζων.

Εν τούτοι; άπό τών υψών του κωδωνοστασίου

Φωνή θρηνώδη; άντηχεΐ είς τους κενού; αιθέρα;, 
Τόν δδοιπόρον σταματά δ κώδων τοΰ χωρίου,

Καί σβύνει μ' ήχου; ευλαβείς τοΰ; ήχους τής ημέρας.

ΙΙλήν τήν ψυχήν μου τίποτε έκ τούτων δέν παθαίνει, 
Μένω ψυχρός, άνάλγητος Εμπρός τών καλλονών των.

Βλέπω τήν γήν ώσεί σκιά άσκόπως πλακωμένη, . . .
Ό .' δέν θερμαίνει τοΰ; νεκροΰς δ ήλιο; τών ζώντων.

Λόφον πρός λόφον θεωρώ 8λ.ην τήν κύκλω φύσιν.
Καί μάτην τοΰ δρίζοντος προβλέπων τά σημεϊα,

Τήν άρκτον, τήν άνατολήν, τόν νότον καί τήν δύσιν, 
«Δέν μέ προσμένει, Εκφωνώ, κ’ Εμέ που ευτυχία».

Τί ποός Εμέ ανάκτορα, χαλύβαι καί κοιλάδες,
Εϊν ’ αντικείμενα κενά, άθέλγητρα καί κρύα,

Ώ δάση, βράχοι, ποταμοί, ω φίλαι πεδιάδες, 
Έν μόνον δν σα; έλλειψι κ' εγείνετ ’ Ερημιά.

Ά μεριμνώ ό ήλιο; τόν ροΰν του άν άνύει,
Άν εϊν ’ είς τήν άρχήν αύτού, άν εΐνε είς τό πέρας, 

Άν άνατέλλει αϊθοιος, άν δμιχλώδη; δύει-
Δέν αναμένω τίποτε άφ' όλα; τάς ημέρας·

Καί άν έτι Εβάδιζον, όπου αύτό; βαδίζει,
Κενόν θ’ άπήντα κ’ έρημον παντού δ οφθαλμό; μου ! 

Ώ! δέν επιθυμώ ούδέν άφ’ δ’σ’ αύτός φωτίζει,
Ούτε ζητώ τι παρ’ αύτού τοΰ άπεράντου κόσμου.

Άλλ’άν ε’κβαίνων τών στενών τής σφαίρας μου δρίων, 
Όπου φωτίζει άλλο φώς άλλ’ ουρανού σαπφείρους, 

Άνέβαινον, τό πνεύμα μου τής ύλης άπεχδύων, 
θ’ άπήντων ί,τι έπλασα τοσάκις κατ’ ονείρου;-

Νέκταρ Εκεί θά μ’ εχυνεν ευδαιμονία; κρήνη,
Έκεΐ θά μ’ έπερίμενον Ελπίδες, έρως, πόθοι, 

Καί τ’ άκρον άγαθόν, είς ό πασα καρδία τείνει,
Κ ’ εί; δ εν όνομα εδώ άκόμη δέν έδόθη.

Άς ήδυνάμην τής ήοΰ; τό άρμα ν’ άναβαίνω, 
Κ' είς ζήτησίν σου νά πετώ, σκοπέ πόθων μάταιων

Πλήν . .. διατί έπί τής γής τής Εξορίας μένω, 
Άφοΰ ούδέν’άπέμεινεν, αύτήν κ’Εμέ συνδέον;

“Όταν τά φύλλα τών δασών ή πεδιάς συνάζη.
Ταχύ; τά σύρει άνεμος, τό έδαφοςσαρώνων,

Κ’ έμοΰ μέ φύλλον μαρανθέν δ βίος δμοιάζει, 
ΙΙαράσυρέ τον ώς αύτά, ώ πνεύμα τών κλυδώνων.

ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ, ό έν Κωνσταντινουπόλιι 'α
ξιότιμος κύριος Συμεών ’λνδρεάδης ανήγγειλε τήν 
άναδιμοσίευσεν τοΰ πρό πολλών έτών έν τή ήμε- 
τέρα γλώσση μεταφρασθέντος καί έκδοθέντος 
μυθιστορήματος τοΰ γάλλου Άλφόνσου Roger, ο· 
γενίτσαροι έπιγραφομένου, καί έχοντες ύπόθεσιν 
τήν καταστραφήν τής τουρκικής ταύτης σπείρας,
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Μετά ταύτα άνεκαλύφΟη ύπδ τοϋ Θεοφρ αστού 
δτι καΐ ετερα σώματα έχουσι τήν αύτήν τοϋ ή
λεκτρου ιδιότητα, ώ; δ υίάκυνθος ηλεκτριζόμενο; 
διά τής θερμ,ότητο; έλκει καΐ απωθεί τήν αιθάλην.

Τοιαύτας σμικράς γνώσεις περί τοϋ ήλεκτρι- 
σμοϋ είχον δτε Πλάτων, ό μετ αύτδν ό Πλούταρ
χος καΐ άλλοι, ΐδού τί αναφέρει ό Πλούταρχος 
περί ήλέκτρου «τδ δ’ ήλεκτρον πάντα κινεί καΐ 
» προσάγεται κοϋφα πλήν ώκίμου καΐ τών έλαίω 
» βρεχομένων’ ή δέ σιδηρΐτη; λίθο; (μαγνήτη;) 
* ούκ άγει τδν σίδηρον άν σκορόδω χρισθή. Τού- 
» των γαρ’ έμφανή τήν πείραν έχόντων, χαλεπόν 
» είναι τήν αιτίαν είμή καΐ παντελώς αδύνατον 
’> καταμαθεϊν.» (Πλούταρχ. Συμποσ. Βιβλ. Π. 
πρόβ. 7.) Αί περί ήλεκτρισμοϋ γνώσεις τών άρ
χαίων ήσαν λοιπδν λίαν περιωρισμέναι καΐ ούδε
μίαν θεωρητικήν καΐ πρακτικήν έλαβον άνάπτυ- 
ξιν μέχρι τού δεκάτου εβδόμου αϊώνος, δτε δ 
Γουλιέλμος Γιλβέρτος, ιατρός τής Βασιλίσσης τή; 
’Αγγλίας ’Ελισάβετ, μελετήσας τδ φαινόμενου τή; 
έλξεως τού σιδήρου ύπδ τής σιδηρίτιδο; λίθου, 
άνεϋρεν δτι καΐ έτεραι πολλαΐ ούσίαι διά τής 
τριβής έλκουσι κα1. άποθώσιν ελαφρότερα σώμα
τα, οΐα ό άδάμας, ό σάπφειρος, ό αμέθυστος, δ 
ύελος, τό ήλεκτρον, δ ισπανικός κηρός,ό όπάλλιο; 
λίθος, ή ρητίνη καΐ έτερα πολλά, ώς ό χάρτη; 
τριβόμενο; δι’ έριούχου έλκει πολλά λεπτά τρίμ
ματα λεπτοτέρου χάρτου.

Μετά ταύτα ό Βέλλερ παρατήρησα; πρώτος 
τδν Ηλεκτρικόν σπινθήρα ηννόησε τήν ταύτότητα 
αύτού πρδς τδν κεραυνόν.

Μετά μικρόν δέ ό Αγγλο; Γράντ τδ 1727 ά- 
νεκάλυψεν οτι ό ηλεκτρισμό; διαδίδεται δι αγω
γών ή ηλεκτραγωγού,καΐ δτι τάμέντών σωμάτων 
εΐσΐν ή.Ιεκτραγωγά τά δέ άνη.Ιεκτραγωγά' προς 
δέ δτι ή μέν ρητίνη, ό άδάμας, τά έλαια, τδ ήλε
κτρον, κλπ. κωλύουσι τήν διάβασιν τού ηλεκτρι
κού ρευστού, τά δέ μέταλλα τά δξέα ύγρά. τδ 
ύδωρ, τά δέρματα τών ζώων άφίνουσιν έλευθέ- 
ραν τήν δίοδον αύτοϋ. Διά τών δύω τούτων άνα- 
καλύψεων μεγάλως ή έπιστήμη προώδευσε (α).

Τάς άνακαλύψεις αύτάς παρηκολούθησαν ή τού 
υελώδου; ή θετικού καΐ τοϋ ρητινώδους ή άρνη- 
τικού ηλεκτρισμού έφεύρεσις ύπδ τού Δυφα'ίου, 
ταύτην δέ ή τοϋ ’λββά Νολλέτου έφεύρεσις τής

(α) Les grandes inventions anciennes et modernes 
sur les sciences, les arts et t’industrie par Figuiei 
page 242·

τής μάστιγος ταύτης τών τε χριστιανών καΐ 
τούρκων. II εϊκών τή; σωτηριώδου; ταύτης κα
ταστροφή; μετά πολλή; επιτυχία; ύπο τοϋ κυρίου 
Roger ζωγραφηθεϊσα, καΐ μετά πολλή; ακρίβειας 

καΐ χάριτος, είναι αξία τή; περιεργίας τοϋ κοινού.
ό Κύριος Λνδρεάδη; ΐδών τήν μεγάλην ζήτη- 

σιν τοϋ βιβλίου, καΐ έπιθυμών νά ευχαρίστηση τδ 
φιλόκαλου κοινόν, έπεξεργάσθη έκ νέου τήν τυπο- 
θείσαν πρδ ετών μετάφρασιν, άπαλλάξας αύτήν 
των τε τυπογραφικών καΐ άλλων περί τδ λεκτι
κών σφαλμάτων, καΐ ανήγγειλε τήν άναδημοσίευσιν 
αύτής. 11 τιμή τοϋ βιβλίου διά μέν τού; έν Κων- 
σταντινουπόλει συνδρομητά; ώρίσθη εις δραχ. 5. 
διά δέ τούς έν ταϊ; Επαρχ. καΐ τώ Εξωτερ. δραχ. 
5.1/2. ' ’ '

ΦΠΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑ!
ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ.

Ο ΛΙΑΝ λυσιτελής ήδη καταστάς εις τάς τέ- 

■/νας, τά; έπιστήμα; καΐ τήν βιομηχανίαν H.lt- 
κτριαμύς δύναται νά προσονομασθή δύναμι; παγ
κόσμιο; άτε παραγομένη έν πάση ςτγμή ποικίλως.

Τής άγνωστου ταύτης δυνάμεως τά φαινό
μενα ο: φυσικοί διαιροΰσι εις δύω' εΐ; τά τοϋ ή- 
ζ,ίιιου ή.Ιεκτρισμοϋ, τοϋ καΐ στατικού ή.Ιεκτρι- 
σιιοΰ προσονομαζομένου κα! εις τά τοϋ κινητοΰ, 
τοϋ καΐ δυναμικοί).

Παρά τοϊς Ελλησιν δ Θαλής GOO π. γ. καΐ 
παρά τοϊς Ρωμαίοι; ό Πλίνιος κατά τήν πρώτην 
μ. χ. εκατονταετηρίδα παρετήρησαν δτι ή ήλε
κτρο; τριβομένη έν υφάσματι έξ ερίου έλκει καΐ 
απωθεί ελαφρά τινα σωμάτια. Ούδεις δμως τότε 
έγίνωσκεν δτι τδ μικρόν αύτδ πείραμα εμελλε 
μετά παρέλευσιν πολλών αιώνων νά γίνη αιτία 
παραγωγό; θαυμασίων ανακαλύψεων εΐ; τε τά; 
τέχνα; καΐ έπιτήμας, καΐ ίδίω; τής άνακαλύψεως 
τοϋ αΛεζικεξαΰνου καΐ τής συγκοινωνίας ά~ά- 
rvr,' τής ύφηλίου δι’ ενός συνδέσμου (reseau) ή 
σύρματος υποβρυχίου ή καΐ εναερίου.

Οί αρχαίοι συγγραφείς άναφέρουσιν δτι ό βα
σιλεύ; τών Ρωμαίων Νουμας διά γοητείας κατή- 
γαγε τδν κεραυνόν, ό δέ Τύλλο; Ούτίλλιος μιμη- 

θεΐς αύτδν καΐ μή επιτυχών έπληγη ύπο τοϋ κε
ραυνού καΐ άπέθανεν.

Οί Θράκες δέ κατά τδν Ηρόδοτον έξετόξευον 
βέλη εις τά νέφη πρδς αποφυγήν τοϋ κεραυνού. 

ηλεκτρική; μηχανή; τροποποιηθείση; ύπδ τοϋ 
Οδολφίου καΐ Χάουσεν καΐ κατά τδ 1768 έπι- 
διορθωθείσης ύπδ τοϋ Αγγλου Ράμσδεν.

Μετά ταΰτα άνεφάνησαν τά διάφορα έργαλεϊα 
τοϋ ηλεκτρισμού, τδ ηλεκτρόμετρου ύπδ Δυφα'ίου, 
τδ ήλεκτροφόρον ύπδ τοϋ Βόλτα καΐ τό ήλεκτρο- 
σκόπιον ύπδ τού Κολόμβου.
ό δέ Οθων Γοιερίκκιος μελετήσα; καλώ; τά περί

εργα φαινόμενα τή; μυςηριώδου; ταύτης δυνάμεως 
άπέδειξεν ότι ό Ηλεκτρισμός ευκόλως ήδύνατο νά 
διέλθη του; μετάλλινου; αγωγού; δι απλής επαφής’ 
εΐ; αύτδν άποδίδεται ή έφεύρεσιςτής άεραντλίας.

Μόνο; ό αθάνατος Φραγκλΐνος έμελλε νά συλ- 
λάβη τήν μεγάλην ιδέαν τή; χρήσεω; τοΰ ηλε
κτρισμού εί; τηλεγραφίαν ή τηλεγραφικήν άντα- 
πόκρισιν, άλλά περί ταύτης ούτε έπραξεν, ούτε 
έγραψεν. Ούτος διέγνωσεν ότι καΐ ή άτμ.οσφαϊρα, 
ιδίως δέ τά νέφη είσι πλήρη ηλεκτρικής δυνάμεως 
διά τού εξής πειράματος’ έλαβε δράκαιναν πετώ- 
σαν (αετόν) καΐ πρδς τήν χορδήν προσήψε με- 
τάλλινον άγωγδν άπολήγοντα εις σξύ καΐ ύψωσε 
ταύτην έν τή άμφοσφαίρα έν ημέρα νεφελώδει’ δι’ 
αύτής δέ συνέλεξε τοσαύτην ηλεκτρικήν ύλην 
ώστε έπλήρωσε μίαν Λουγδουνικήν λάγηνον. 
Τούτο έγένετο κατά τδ 1752. μ. X.

Επιστολή τι; ανώνυμο; φέρουσα τά άρχικά 
στοιχεία Κ Μ. άνεφάνη μ.ετά ταύτα περιγράφου- 
σα τδν ηλεκτρισμόν ώ; τηλεγραφικόν μέσον, ό 
συγγραφευς ταύτη; διέμεινε μέχρι τοΰδε άγνως-ος, 
καταχωρήσας αύτήν εΐ; τήν Σκωτικήν Αποθήκην 
(Scot’s magazine from Renfrew) έκ Ρεμφριοΰ 
τήν 1 Φεβρουάριου 1753.

Κατά δέ τδ 1774 ό σοφό; έκ Γενεύη; Γεώρ
γιο; Λοδοβϊκος Λεσάγιο; (George Louis Lesage) 
καθηγητής τών Μαθηματικών έν Γενεύη, συνές-η- 
σε νέον σύστημα τηλεγράφου, ούδόλως γινώσκων 
τήν έκ ϊ’εμφριοϋ έν τή Σκωτική Αποθήκη γρα- 
φεϊσαν έπιστολήν. Τδ σύστημα τούτο συνέκειτο 
έξ εΐκοσιτεσσάρων μετάλλινων συρμάτων κεχωρι- 
σμένων άπ’ άλλήλων καΐ κεκλεισμένων έντδς ού- 
σίας άνηλεκτραγωγοϋ. Εκαστον σύρμα άπέληγεν 
εις έλασμα (tige) φέρον μικράν σφαίραν έντεριό- 
νης άκταία; κρεμαμένην έκ μεταξωτού νήματος’ 
θιγομένου ενός τών συρμάτων τούτων διά ράβδου 
έξ ισπανικού κηρού ηλεκτρισμένη; διά τριβής, ή 
σφαίρα τή; έντεριόνη; τή; άκταία; άπωθείτο, ή 
Δόνησις αύτη έδείκνεν έν γράμμα τού άλφαβήτου 
(Les grandes invent: anc. et mod. par Figuier 
page 290).

Περί τδν αύτδν σχεδόν χρόνον καΐ διάφο
ροι άλλοι φυσικοί έπενόησαν μετά μείζονο; ή 
έλάσσονος άκριβεία; σκευάσματα τεθεμελιωμένα 
έπί τής αύτή; αρχής, δηλαδή τής έφαρμογής τοϋ 
ηλεκτρικού ρευστού εις τήν τηλεγραφίαν, καΐ 
τοιοϋτοι ήσαν έν ‘Ισπανία μέν κατά τδ 1787 ό 
Βετταγκούρτιος, έν Γαλλία ό Λομδνδ, έν Γερμα
νία κατά τδ 1794 ό Ρέϊζερ, δ Σάλβα; ιατρός έν 
Μαδρίτη κατά τδ 1796 και ό Ρολάνδος κατά 
τδ 1823.

Πάντα όμως τά συστήματα ταύτα άπέβαινον 
άτελεσφόρητα, διότι ή παραγωγή τοϋ ηλεκτρικού 
^ευστοϋ καθίςατο δυσκολωτέρα, διότι ένεκα τή; 
υγρασίας ή τή; ξηρότητο; τής άτμοσφαίρας δυ- 
σκόλως ήδύναντο νά μονώσωσι τούς άγωγούς ούς 
διέτρεχεν δ στατικός Ηλεκτρισμός.

Εν δέ τή Ιταλία άνεκαλύφθη νέος κλάδος, ά- 
πόρροια τής ηλεκτρικής δυνάμεως, δ Γαλβανισμός, 
κληθεί; ούτως ώς έκ τοϋ ονόματος τοϋ περίφημου 
έφευρετοϋ αύτή; Γαλβάνη, ιατρού έν Βολωνία, δςις 
παρασκευάσα; ποτέ φυσικού; βατράχου; καΐ έκ- 
θέσα; αύτού; διά σιδηρού αγκίστρου είι τδν έξώ- 
στην, τδν όντα ωσαύτως σιδηροϋν, παρετήρησεν 
ότι οί βάτραχοι ούτοι σπασμωδικώς έτινάσσοντο 
καΐ έκινώντο άεννάως οί μύ; των, όθεν έσυμπέρανε 
ότι τούτο παράγεται έξ ατμοσφαιρικού Ηλεκτρι
σμού, γνωστού ήδη γενομ-ένου διά τοϋ φραγκλι- 
νείου πειράματος, άλλ’ έπιθυμών νά διαγνώση κα
λώ; τό φαινόμενου έθεσεν αύτού; εΐ; δωμάτιόν 
καλώ; κεκλεισμένον έπί τή; τραπέζη; του πλη
σίον πηγή; Ηλεκτρικής δυνάμεως, άμα δέ έγγί- 
σαντος τοϋ βοηθού του τούς μϋς διά τής σμίλης, 
πάραυτα οί μυώνες ήρχισαν νά κινώνται άεννάως.

Τά; περί τούτου κρίσεις πολλοί φυσικοί άπε- 
δέχοντο, άλλοι δέ άντέτεινον, μέχρι; ού άνεφάνη 
δ Βόλτας, δστις έφευρών τήν έκ τοϋ δνόματό; του 
κληθείσαν Βολταϊκήν στήλην έπεξήγησε πολλά 
φαινόμενα τοϋ Γαλβανισμού κα'ι ιδίως τά^ κινή

σει; τοϋ βατράχου, άποδείξας ότι αί κινήσεις αό- 
ται προέρχονται έκ τή; έπαφής τών μετάλλων 
καΐ ούχΐ έκ τών πολλών πηγών τών ένυπαρχουσών 
τοϊς ζώοις ώ; έδόξαζεν δ περιφανής Γαλβάνης.

Η στήλη του αύτη συνέκειτο έκ χάλκινων 
πλακών συνηνωμένων έταίραις έκ ψευδαργύρου, καΐ 
άποτελουσών τδ καλούμένον ζεΰγος. Διαχωρίζον- 
τες δέ αύτάς άπ’ άλλήλων δι’ υφάσματος έξ έρίου 
βεβρεγμένου τώ κοινώ διαλελυμένφ άλατι καΐ 
θέτοντες πολλά ζεύγη άλλεπαλήλως κατά τήν 
τάξιν, σχηματίζομεν τήν κληθείσαν καΐ μέχρ* 
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τοϋδε καλουμίνην BoJiaixi/r στή.Ιην. ό χαλκός 
χρησιμεύει ώς θετικός τής στήλης πόλος, ό δέ 
ψευδάργυρος ώς αρνητικός’ ή παραγομένη Ηλε
κτρική δύναμις έν τώ πρώτςο ζεύγει διαπερά 
τόν ψευδάργυρον καί μηδενίζεται ώς έκ τή; επα
φής αύτοΰ μ.έ την γήν’ τό δεύτερον έπιτεθέν 
σκεύος γεννά νέον ηλεκτρισμόν καί διαπερά τό ώς 
διάφραγμα τεθειμένο·/ ύφασμα έξ έρίου βεβρεγ- 
μέ,νον, καί μεταβαίνει εΐς τόν προρρηθέντα τε
λευταίου χαλκόν, ένθα συμμιγνυόμενον μετά τοΰ 
Θετικού μ,ηδενίζει τόν ένυπάρχοντα αρνητικόν, 
ω^ε μένει μικρά ποσότης Ηλεκτρισμού. Ούτω κα
θεξής έκ τού ανώτατου ζεύγους μέχρι τοΰ κατω- 
τάτου παράγεται μία δύναμις, άλλά λίαν αδύνα
τος, ώστε δέν γίνεται πηγή ρευστού μεγάλου καί 

_ διαρκούς διά τήν Τηλεγραφίαν.
Μόνος ό Γρόβιος εφεύρε τάς διά δύο υγρών 

τήλας, αίτινες καθ' έκάστην τελειοποιούνται ύπό 
πολλών έν τή Εύρώπτ,. Π αραλείπομεν τήν έν εϊ- 
δει άρδανίου ή σκάφη; Ηλεκτρικήν πηγήν τού 
Βολλαστών, τοΰ Μουγιγίου καί άλλων.

Μετά τήν τελειοποίησιν τής Βολταϊκής στή
λης ευρεθείς ό δυναμικό; ηλεκτρισμός πάραυτα 
έφηρμόσθη είς τόν Ηλεκτρικόν τηλέγραφον.

Κατά τό ·Ι 8 I I ό Σόμεριγγ έφεδρε νέον είδος 
τηλεγράφου έχοντος, όσα τά γράμματα καί οί 
δέκα αριθμοί, σύρματα ιόν αί άκρα·, άπολήγουσαι 
εις αργυρά; άκωκάς έβυθίζοντο έν τώ ΰδατι, και 
ότε τις εθετεν είς έπαφήν δύο άκρας τών συρ
μάτων μέ τού; δύο πόλου; στήλη; τίνος, τό ύ
δωρ διαλυόμενου εις τάς δύο συνηνωμένα; άκρας, 
έδείκνυε δύο σημεία.

Κατά τήν αύτήν έποχήν ο’Αμερικανός Κόξ ε
φεύρε·/ έτερον σύστημα άνάλογον, βασιζόμενον είς 
τήν άποσύνθεσιν χημικών Ουσιών.

Κατά τό 1 820 ί έκ Δανία; περιώνυμος φυσι
κός Ερστέδος (Oersted) άνεκάλυψε τήν παραγο- 
μένην έκκλισιν τή; μαγνητικής βελόνη; διά τών 
βολταϊκών ρευστών. Τό λαμπρόν τοΰτο κατόρ
θωμα έτελειοποίησεν ό Αμπέρ ύποδείξας νέον τη
λέγραφον, δι’ ού τά σημεία τοΰ αλφαβήτου έδει- 
κνύοντο δι’ ισαρίθμων μ.αγνητικών βελονών, όσα 
καί τά γράμματα’ τό σύστημα τοΰτο τελειο
ποιηθώ είναι έν χρήσει είς τήν Αγγλίαν. Μετά 
οέ ταΰτα ό Αραγώ (α) καί ό Φαραδέης έφεΰρον

(α) Ό Άραγώ παρεδέχετο 5τι το φώς, ό ηλεκτρισμός, 
ό μαγνητισμός, καί τό θερμογόνου έΐσϊ οαινόμενα παραγό- 
μένα άπό τάς διαφόριος τροαοποιημε'νας δονήσεις ενός μο
ναδικού ξυστού. Ή διδασκαλία αδ-.η χρήζουσα της διά της 

τόν πρόσκαιρου μαγνητισμόν τοΰ σιδήρου δια 
τ&ν Ηλεκτρικών ρευμάτων καί τά κυριωδέότερα 
φαινόμενα τοΰ έξ έπιρροίας Ηλεκτρισμού. Κατά 
τήν αύτήν έποχήν άνεκαλύφθησαν στήλαι διά δύο 
υγρών ευσταθών και διαρκών, εκτοτε δέ άνεφά- 
νησαν Ηλεκτρικοί τηλέγραφοι πρακτικοί τού; ο
ποίους ό Βίστων (Wheastone) Στέϊνχεϊλ και ό 
Βρεγγυέτο; κατέστησαν λίαν χρησίμους. Πρώτο; 
δέ αύτών είναι ό γραμματοδείκτης τηλέγραφος, 
κατασκευαστείς βαθμοδεικτικώς κατά τό έτος 
1837.

Κατά το 1 838 ό Αμερικανός Μορς παρουσίασε 
μηχανήν γράφουσαν τά γράμματα διά μοχλοί 
χαραττόμενα δι αιχμή; έπί τοΰ χάρτου έν συν
δυασμό» στιγμών καί γραμμών. Τό σύστημα τού
το ύπερίσχυσε καί είναι έν χρήσει παρά πασι 
τοΐ; τηλεγραφείοις τής Ευρώπης έκτό; τινων με
ρών τής Αγγλίας. Εσχάτως όμως ό μέν Βίστων 
προσέθηκε τήν άναγεννητικήν μηχανήν (relai), ό 
δέ Στεϊνχέϊλ τήν χρήσιν τή; γή; ώς σύρμα τοΰ 
αρνητικού ρεύματος, και το είδος τούτο είσήχθη 
καθ άπασαν τήν Ευρώπην. Τέλος ό Μπάκ έδη- 
μοσίευσεν έτερον σύστημα παράγον τά αύτά ση
μεία άλλά διά χημική; άποσυνθέσεω;’ άπεκάλεσε 
δέ αύτόν ηλεκτροχημικόν τηλέγραφον, όστις άν- 
τιστάς έπί πολύ έν Αμερική κατά τοΰ Μορσείου 
συστήματος τέλος ήττήθη.

Υπάρχει καί άλλο είδος τηλεγράφου έφευρεθέν 
υπό τοΰ Θωμά ίωάννου καί τοΰ Δίγνεη γράφον 
καί διά μελάνης. Η πρώτη τηλεγραφική γραμμή 
κατασκευασθεϊσα υπό τοΰ Βίστωνος ήν η άπό 
Λονδίνου μέχρι Βιρμιγγάμης, έν δέ τή Γαλλία ο 
έκ τών Παρισίων μέχρι ϊ’ουέν κατά τό 1 844, άν- 
τικαταστήσασα τόν αέριο»· τηλέγραφον, 8ν υπέ
δειξε·» έν Γαλλία ό Κλαύδιο; Σάππο; καί όστις 
πεντήκοντα έτη διήρκεσεν έπιτυχώς.

Εν Τουρκίγ. ή πρώτη γραμμή έγένετο μεταξύ 
Βάρνης, Σούμλας καί Κωνσταντινουπόλεως κατά 
τόν Κριμαϊκόν πόλεμον καί έφερε τά; πρώτα; 
άγγελία; εί; τήν Ευρώπην περί δύο μεγάλων νι
κών τών συμμαχικών στρατευμάτων.

Εν δέ τή Ελλάδι πρώτη κατεσκευάσθη ή με
ταξύ Σύρου καί Πειραιώς διά καλωδίου γραμμ.ή, 
ακολούθως ή τών Αθηνών εναέριος καί η τοΰ Αί
γιου, Πατρών, Κορίνθου, Θηβών, Αργους, Λα
μίας, Ναυπλίας Λεβαδείας καί Τριπόλεως. Η χοή- 

έπιχυρώνεω; τοΰ χρόνου μαρτυρίας ανατρέπει τό οικοϊό- 
μημα της Νευτώνειου διδασκαλίας περί εκβολής μορίων 
έκ τών σωμάτων. 

σις διαφόρων ύποβρυχίων καλωδίων παρέσχε τά 
μέσα τή; ταχείας συγκοινωνία; διά τών Θαλασ
σών καί ποταμών άπό τοΰ ενός μέχρι τοΰ άλλου 
άκρου τής υφηλίου.

Ο τηλέγραφος χρησιμεύει σήμερον έκτος τής 
αποστολής διαφόρων διπλωματικών καί έμπορι- 
κών άλληλογραφιών, εΐς τού; σιδηροδρόμου; καί 
εΐς τήν Μετεωρολογίαν, ό βουλόμενος νά λάβ^ εν
τελή ιδέαν τή; ιστορία; τοΰ ηλεκτρικού τηλεγρά
φου άς άναγνώση τό μοναδικόν σύγγραμμα τοΰ 
λββά Μωαννώ (Abbe MoignO) σοφού συντάκτου 
τή; έφημερίδο; ό Κόσμος.

I. Γ. ΧΡΓΣΟΒΕΡΓΗΣ.

MQ 2ΑΪΚ0Ν.

Λπασαι αί μεγάλα·, καί υψηλά; κατακτήσει; 
είναι κατά τό μάλλον ή ήττον τό γέρας τή; 
Θρασύτητος.

Βίκτωρ Ούγώ.
II σοφία είναι εί; τό στόμα τών γερόντων ώ; 

τό μέλι είς τό στέλεχος παλαιού δένδρου.
Μ. Delapatine.

()ί άνδρες όταν δέν ήναι πολύ άνώτεροι τών 
γυναικών, είναι πολύ κατώτεροι αύτών.

Λλφόνσος Κά^ί.
Οταν έλεή τιζ τούς πτωχούς δανείζει εϊ; τον 

Θεόν' δ Θεός Οά έξοφλήση τό χρέος του.
La Baumelle.

Π ποίησι; υπάρχει εΐς τό πνεύμα τών ιδεών-
De Joubert.

IIΟ I ΚI Λ Α.

Εκ πολλών γενομένων παρατηρήσεων εξά
γεται ότι αί λαλούμενα; έν τή οικουμένη γλώσσα; 
καί διάλεκτοι συμποσοΰνται είς 5,860, έξ ών 
γλώσσαι μέν 48 έν Εύρώπη, 153 έν ’Ασία, 118 
έν ’Αφρική, 424 έν’Αμερική καί 117 έν ’Ωκεα
νία." διάλεκτοι δέ 5,000 περίπου διαμεμοιρασμέ- 
ναι καθ όλην τήν γήν.

Τά ίιάφορα ά.Ιφάΰτχα. Τό άλφάβητον τής 
Ελληνικής γλώσσης περιέχει 24 γράμματα, τής 
Γαλλικής 26, τής Αγγλικής 26, τής Ιταλικής 
~θ> τής Ισπανική; 27, τής Γερμανικής 26, τής 

Σλαβικής 27, τής Ρωσσικής 41, τής Λατινικής 
22, τής Εβραϊκής 22, τής Αραβικής 28, τής 
Περσικής 32, τής Τουρκικής 33, τής Σανσκριτι
κής 50 καί τής Σινικής 21 4.

// όιά τύ>- μηχανΰΥ τΐςοσγενομίπ) οΐχο- 
rojtla τοΰ χμότϋυ. Πρό ενός περίπου αιώνος μόλις 
τετρακόσιοι έργάται έκλωθον έν μιά ήμέρφ τόσον 
νήμα βαμβακιού όσον σήμερον κλώθει εί; εργά
τη; κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα’ καί διά νά 
άλεσθή μία ορισμένη ποσότης σίτου άπητοΰντο 
εκατόν πεντήκοντα χεϊρες πλειότερον παρ’ό,τι 
σήμερον, έκατοντάκι; δέ περισσότεραι χεϊρες διά 
νά πλεχθή, η αύτή ποσότης (τριχάπτου) δαντέλλας. 
Πρός διίλισιν τής ζακχάρεως απαιτούνται σήμε
ρον τύσαι ημέραι όσοι πρό τριάκοντα ετών άπη- 
τοΰντο μήνες. Αλλοτε μόλις έν διαστήματι έξ 
μηνών έπέθετον τόν υδράργυρον έπί τών καθρε- 
πτών, ένώ σήμερον ή αύτή εργασία περατοΰται 
έντός τεσσαράκοντα λεπτών τής ώρας’ ή δέ μη
χανή ενός πολεμικού δικοότου σιδηρόφρακτου 
πρώτης τάξεως έκτελεϊ έργασίαν έν μιά ημέρα 
όσην τεσσαράκοντα δύο χιλιάδες 'ίπποι δύναντα·. 
νά έργασθώσι.

*β* Στατιστική Ζακύνθου. — Από τόν Ιού
λιον τοΰ 1862 μέχρι τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ αύτοΰ 
έτους έγεννήθησαν έν τή πόλει καί έξοχή Ζακύν
θου 1548 βρέφη, άπεβίωσαν 830, εγειναν γάμοι 
324, καί εύρέθησαν έν ορφανοτροφείο» νόθα 91.

Σύρμα χρυσού. — Π τέχνη είς τοσοΰτον 
βαθμόν έντελείας έφθασεν ώστε δύνανται μίαν 
λίτραν χρυσού νά τήν κατασκευάσωσι σύρμα το 
όποιον νά δύναται νά περιβάλη ό).ην τήν περιφέ
ρειαν τής γής, ής ή διάμετρο; έχει έκτασιν 1719 
μιλλίων.

*/ Καλώδια. — Τά καλώδια τών ύποβρυ
χίων τηλεγράφοιν, άτινα είναι είς ενέργειαν είς 
τήν Εύρώπην φθάνουσιν είς μήκος μεγαλήτερον 
τών 5600 μιλλίων. Τών καλωδίων τούτων τό 
μήκος άρχίζει άπό 4—1 500 μιλλίων, είναι δέ 
είς βάθος υπό τά ΰδατα 90—400 ποόών.

Εφημερίδες έν Βρεταννία. — Εις τό ήνω- 
μένον βασίλειον τής Μ. Βρεταννία; έκδίδονται 
1250 εφημερίδες διανεμόμενα; ώς εξής. Είς τήν 
Αγγλίαν 919, είς τήν Ούαλλίαν 37, εις τήν 
Σκωτίαν 140, είς τάς Βρεταννικάς νήσους, 14, 

1
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ε·ς τήν Ιρλανδίαν 4 40. Εκ τούτων 46 έφημερί- 
δε; ημερήσιοι δημοσιεύονται είς την Αγγλίαν, 
1 εί; τήν Ούαλλίαν, 9 είς τήν Σκωτίαν, 1 4 είς 
τήν Ιρλανδίαν καί I είς τάς Βρεταννικά; νήσους.

**' Ταχύτης ηλεκτρισμού. — ύ ηλεκτρισμός 
έχει τοσαύτην ταχύτητα, ώστε ίπελογίσθη δτι 
τρέχει 280,000 μίλλια Αγγλικά ή <21,710 ώ- 
{Λ^^^εκάκις τήν περιφέρειαν τής γής είς Sv 

δεύτερον λεπτόν.

*_.* Ζώα και φυτά. — ίπελογίσθη δτι.είς ο- 
λον τδν κόσμον υπάρχουν μέχρι τοϋδε 619,800 
είδη ζώων έξ ών οοο’οοο είδη εντόμων, 10000 

είδη ιχθύων, 6000 είδη πτηνών, 3000 είδη ερ
πετών και 800 είδη μαστοφόρων. Φυτά δέ ύπάρ- 
χουσιν 100,000 έξ ών 80,000 είναι φανερό
γαμα, 10,000 κρυπτόγαμα και 10,000 αόρι
στα είσέτι.

*,* Τυφλοί έν Αγγλία. —. ίπολογισμοΰ γε- 
νομένου κατά τδ 1862, ευρέΟησαν έν Αγγλία 
19,352, έν Σκωτία 2,860 καί έν Ιρλανδία 6,851 
τυφλοί. Είς τους αριθμούς τούτους προσθετέοι 
καί έτεροι 197 διαφόρων μικρών νήσων’ ώστε ό 
ολικός αριθμός τών τυφλών είναι 30,000 ή είς 
τοϊς χιλίοις έπί τοΰ πληθυσμού τή; Αγγλίας. Πα- 
ρετηρήθη δέ δτι ή τύφλωσις είναι συνεχέστερα είς 
του; γεωργικού; ή εις τού; βιομηχανικούς τόπους.

ΕρΧΟΜΑΙ, φίλοι μου, άπδ τήν Πρωτομαγιά' καί 

μυρίζω, καί μυρίζω ώς ή ανθοδέσμη τήν όποιαν 
έδέχθη άκουσίως ή Κυρία — Ο — διά νάμήν είπω 
ώς το ρόδον τδ όποιον τή; ήρπάγη άκουσίως άπδ 
τόν ...

— ί’ί, τούς πειρασμούς' μ’ άποστρέφονται ώς 
δαίμονα. — Αλλ’ έχω ώραίαν καί συμπαθή καρ
δίαν, κύριοι, μην είσθε τόσον δύσκολοι.

Τδ βλέπω, αδιαφορείτε περί τής καρδία;' πλήν 
προσέξατε λοιπόν ολίγον είς τήν μορφήν μου, — 
δέν είναι παρθενική ;

Α, τούς ευαισθήτους’ όλοι νοστιμεύονται τήν

μορφήν μου καί τρέχουσι κατόπι μου, οί τρε^λοί !
Πλήν σπουδάζω, φίλοι μου, σπουδάζω είς ϊν 

παρθεναγωγεΐον καί δέν έχω καιρόν ν’ άπατήσω 
καί σάς — ολίγα βήματα παρ’ έκεΐ, είς τήν όδόν 
Σταδίου, ώ, πόσαι παρθενικαί ώοαιότητες, ού- 
χί διά ζωγράφημα άλλ έζωγραφημέναι μέ τδ 
χατά θόναμιν, είναι έτοιμαι ήδη είς εργολαβίαν!..

Αποτείνομαι πρδ; τάς συμπαθείς άναγνω- 
στρίας μου.

— ’Επιστρέφω, ώραϊαι μου, επιστρέφω !
— Απδ τά Παρίσια, βεβαίως' άπδ τδν παρά

δεισον τών γυναικών ! ώ, είπέ μας, είπέ μας, νά 
ζής, τούς συρμούς’ έφερε; καινοφανή, ώραϊα πράγ
ματα—ταινίας, τρίχαπτα, άλοιφάς, μΰρα, προ
πάντων μΰρα, μέ τά όποια άλοίφονται αί τρελλαί 
γαλλίδες καί γίνονται τόσον Οελκτικαί;

— β, τάς σώφρονας έλληνίδας μου’ μέ έξέ- 
λαβον φαίνεται, ώ; μεταπράτην — διότι φορώ 
ίσως ένα· πίλον ίδιότροπον, λευκόν πρόσθετον πε
ριλαίμιου είς χιτώνα χρώματος, ζηλοτύπου, μέ 
λαιμοδέτην ούρανόχροα’ ένώ τδ πλατύ ζουαβικδν 
πανταλώνιόν μου δέν έχει έν μόνον χρώμα, καί 
τδ γελέκιόν μου άπεικονίζει ανθοδέσμην ίων, άφ’ 
ού προσαρτάται ή χρυσή μου αλυσις μέ ορμαθόν 
άθυρμάτων' ό κοντός έπενδύτης μου, — είναι δί
χρωμος, άλλ’ είναι όμως τού συρμού καί άπδ τοΰ 
πρδς τήν καρδίαν θυλακείου του φαίνεται τδ με- 
τάξινόν μου ρινόμακτρον’ φορώ έμβάδας, άλλά 
τά περιπόδιά μου έχουν, νομίζω, έκλεκτδν χρω
ματισμόν. — ΜΟνον λευκά χειρόκτια, εϊναι άλη- 
θές, δέν φέρω" άλλά δέν ήθελα νά φανώ, ώς νεο- 
προβιβασμένος άνθυπασπιστής τοΰ στρατού μέ 
πολιτικά.

όμως, κυρίαι μου, δέν εϊναι ανάγκη, νομίζω, 
νά έπιστρέφη τις άπδ τά Παρίσια διά νά ένδύεται 
μέ τόσην χάριν — διότι καί εις τάς Αθήνας, βλέ
πετε, ευρίσκει τις τά Παρίσια καί σείς άγγελοί 
μου, άν έλίγον άκόμη έπιτηδευΰήτε, ή Κυρία Λι- 
ζιι δύναται νά σάς δώση πιστοποιητικού παρ·.- 
σιανής πολίτιδος.

’Επιτρέπετε νά σάς προσφέρω τήν ανθοδέσμην 
μου ; επιστρέφω άπδ τούς άνθώνα; τών Σεπολίων, 
τοΰ Βοτανικού κήπου, τοΰ Βασιλικού κήπου, τών 
Πατησίων, τών Αμπελοκήπων καί τόσους άλλους 
ανθώνας δροσερού; ώς ή νεαρά μορφή σας, καί 
μυροβόλου; ώς ή άνθοΰσα νεότης σας.

Σεμνύνεσθε, ώραϊαι μου ; μήπως φαίνομαι ο
λίγον κόλαξ ;

Αλλ’ ή κολακεία εϊναι άνθρώπινος’ οί δαίμο

νες λέγουν πάντοτε αλήθειαν οσάκις πρόκειται 
νά γελάσουν τινά τήν .τρώτιρ’ Απριλίου μαλις-α. 
Η δη χαιρετώμεν τδν Μάϊον, δστις έμάγευσε ποτέ 
τής πτωχής κόρη; τδν έραστήν καί θρηνεί ή Τα
λαίπωρος έκτοτε:

«Μάϊ μου ποΰ μοΰ μάγεψες τδν άγαπητιχό μου,
Μέ ρόδα χαί μέ γιίασεμία, μέ τ' αηδονιού τδ λάλο 

Καί μ’ άπαονήστη τη φτωχή ϊ

Εϊναι έχθρδς επικίνδυνο; — θανάσιμος ΐχθρός 
— ο Μάιος, διά τδν άστατον έρωτα, όπως είναι 
συμπαθής ή πρωτομαγϊά διά τδν έρωτόληπτον. 
Απελπισία καί ελπίς έμπερικλείονται, βλέπετε, 
είς τδν μαγευμένον κάλυκα ενός ρόδου, συμπλέ
κονται είς τήν αρμονίαν μιας άνθοδέσμης τοΰ 
Μαίου καί είναι απελπισία ή έλπίς καί ή έλπίς 
απελπισία.

Οσαι τυχόν έμαγεύθητε τήν πρώτην τοΰ Μαίου, 
σάς λυπούμαι, πτωχαί μου, κατεδικάσθητε είς 
ισόβια δεσμά' — άν δέ πάλιν έμαγεύσατε τινα, 
σάς συγχαίρω, κατεκτήσατε μίαν καρδίαν αιχ
μάλωτον τών νευμάτων σας, ενόσω τουλάχιστον 
διαρκή δ δροσερός Μάιο; τοΰ βίου σας.

Αναγνώσται μου ύπνηλοί, σάς εϊδον, έξήλ- 
θατε είς υποδοχήν τοΰ μεγαλοπρεπούς Μαίου, έ- 
λάβατε μέρος είς τήν διαοπαγήν καί τήν λεη
λασίαν τοΰ άνθοφόρου κανίστρου του, τδ όποιον 
υπερβαίνει τδν μαγικόν πίλον τοΰ θαυματοποιού 
Βόσκου’ διότι άπ αυτού μέν έξήρχοντο έκατοστύες 
μόνον εύόσμων ρόδων, ώς αί καλλοναί τών θεω
ρείων τοΰ θεάτρου, πρδς άς προσεφέρθησαν μίαν 
εσπέραν, ό δέ μάγος Μάιος κατεπλημμύρησε τήν 
σεμνήν πόλιν τής ’Αθήνας μέ στεφάνου; ΰπερμεγέ- 
θεις καί άνθοδέσμας τερατώδεις καί όλοι έκρεμά- 
σατε, άπδ μίαν τουλάχιστον, εις τήν θύραν τή; 
προσφιλοΰ; σας ψυχή;.

Μετά τών άνθέων όμως, είναι αληθές, οτι έ- 
κρεμάσθησαν εϊ; τινα; πολύ γνωστά; θύρα; καί 
περίεργοι τινες Μάϊοι' έπί τινο; εξώστου μάλιςα 
εόρέθη ττν αυγήν σκανδαλώδης πρωτομαγιά, άλ
λ’ έπί τών μέν ή άστυνομία δέν άνεκάλυψεν, δτι 
εϊσθε σείς οί ένοχοι καί έπί τής δέ, σάς ορκίζομαι, 
ότι ούδ’ έγώ δέν γνωρίζω τδν σκανδαλοποιόν' 
μόνον τού; σκανδαλισθέντα; γνωρίζω — εϊναι 
πλήν άν μόνον τδ άρχικδν στοιχείο, τοΰ ονόμα- 
το; αύτών σημειώσω, τδ σκάνδαλον θέλει διαι- 
ωνισθή' πλήν σεϊ; δέν άγαπάτε τά σκάνδαλα, καί 
κλείω τδ στόμα.

ό, καί σεϊ;’ καί σεϊς,νωχελαί άναγνώ<-ριαι, άφή- 

<ατε τέλος πάντων τήν μαλθακήν κλίνην σας, διά 

νά άναπνεύσητε τής χρυσής πρωτομαγϊάς τήν δρό
σον,διεκόψατε τά γλυκύτερα όνειρα τής αυγής, διά 
νά κόψητε, σκληραί ! τήν έφήμερον ζωήν ενός 
ρόδου, πριν ή άκόμη άνοιξη, τδ ταλαίπωρον, είς 
τδ θερμόν φίλημα τοΰ ήλιου.

Τδ εύγενέ; ομω; δάκρυ τοΰ μύρου του, τδ ό
ποιον έσταζεν έπί τοΰ παρθενικοΰ στήθους σας, 
εϊναι φίλτρον άκαταμάχητον τοΰ έρωτος τδ όποιον 
καί άγνοεϊτε, παρθένοι μου'—ή δοκιμή είναι εύκο
λος’ κατορθώσατε έπιτηδείως πώς νά έγγίση τι;, 
εγω καί μέ τήν άκραν τοΰ δακτύλου του, τδ μέρος 
εκείνο, άν διακρίνεται, καί θέλετε ίδεΐ, ότι ό έγ- 
γίσας άν ήναι γέρων ή νέος, πνευματώδη; ή 
βλάξ, θέλει πέσει πάραυτα ώ; μαγευμένο; είς τού; 
πόδας σας, ζητών έλεος άπδ τούς γλυκείς οφθαλ
μούς σας — τότε, καθόσον ένδιαφέρεσθε, τδ δί
δετε ή τδ άρνείσθε.

Είξεύρω μίαν τεσσαρακοντούτιδα ήδη κυρίαν 
— μή τρομάζετε, δέν λέγω τδ όιομά τη;—δια- 
πρέψασαν ώ; πνευματώδη μόνον, ήτις διαφυ- 
λάττει άκόμη τήν έσθήτα εκείνην ήν έφερε προ 
είκοσιπενταετηρίδος, δτε ήσθάνθη, ότι έγαξεν Sv 
παρθένον δάκρυ τοΰ ρόδου τή; πρωτομαγία; καί 
παρ’ ολίγον διά τοΰ μυστηρίου τούτου νά τρελ- 
λάνη ολόκληρον κόσμον, ή τρελλή ! Ακόμη καί 
σήμερον, δστις θέλει ά; δοκιμάση νά έγγίση τδ 
μέρος έκεϊνο — μέ τήν άδειαν καί τήν θέλησιν 
τής κυρίας, εννοείται — καί μολονότι τδ μύρον 
έξηντλήθη ήδη είς τοΰ χρόνου τήν βαφήν, οϋχ 
ήττον θέλει αίσθανθή τδ μαγικόν άποτέλεσμα 
τοΰ γαλβανισμού, μέ τδ όποιον έξιππάζει άκόμη 
τδν κόσμον, ή νόστιμος, είς τής άποκρέω τα; 
συναναστροφής όμως ....

Γνωρίζω δέ καί ένα — γεροντοπαλλίκαρο — 
τον γνωρίζετε όλοι σας, ό πτωχός! μετρεϊ ίσως 
πεντήκοντα ήδη πρωτομαγίαίς, καθ ά; ύιανυ- 
κτερεύει, καί εί; άνθώνα; όχι τόσον έπιζήλους 
ένίοτε, διά νά κόψη πρώτος, τδ πρώτον ρόδον 
τοΰ Μαίου καί άποκτήση τδ μαγικόν φίλτρον του. 
Πλήν ένώ πιστεύη, ότι τδ επέτυχε, κατ’ έτος ευ- 
ρίσκεται ήπατημένος.

Κατ’ άρχάς έφαντάσθη, ό πονηρός, νά γίνη μέ 
Sv ρόδον έπί τής κομβιοδόχης του, τών καρδιών 
δ κκτακτητή;’ άλλά τδ ρόδον έμαραίνετο όσημέ- 
ραι καί άπελπισθεί; νά κατωρθώση τον σκο
πόν του ήρχισε νά προδίδη χα./οί)ς σχοπονς — 
περί συζυγική; άποκαταστάσεως — πλήν καί 
έδώ εντελής άποτυχία" έκοπτε ρόόα άνευ μύ
ρον καί τδ μυστήριον τώ διέφευγε πάντοτε’
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τρυφεράν λθηναΐδα πλανηθεϊσαν εις τούς βλα- 
στημένους αγρούς, διά νά πλέξη τής πρωτομα- 
γιάς της τδν στέφανον.

Ειχεν ήδη συλλέξει αρκετά ήνθισμένα φυτά 
καΐ έστράφη νά κόψη καί τινα ρόδα. Μόλις τήν 
εΐδεν, δ φίλος, προχωρούσαν πρδς τδ μέρος του, 
έπακούμ.βησεν έρωτοτρόπως έπί τοϋ φράκτου καΐ 

"Ώ, καλώς τδ μυρωμένο τοϋ Μαΐου Χιλιδονι· 
Χρυσή πούλια τδ στολίζει καΐ δροσχά τδ διαμαντόνε·..» 

προσφωνεί περιπζθέστζτζ, έπιδεικνύων συνάμα 
καΐ τδ ρόδον του·

Η νύμφη τών αγρών, ήτις δέν έννοεϊ τόσον τά 
ποιητικά, άλλ’ έννοεϊ κάλλιστα τήν γλώσσαν τών 
άνθέων, διότι είναι καΐ ή γλώσσα τής πρωτοαα- 
γλζς, έπλησίασε μέ μειδίαμα εις τά χείλη καΐ 
βαρύ ερύθημα έπί τών δροσερών παρειών της καΐ 
ήπλωσεν αφελέστατα νά λάβη τδ ρόδον’ πλήν τδ 
πονηρόν ρόδον έχει άκάνθζς, ώς είξεύρετε, κζΐ ό 
μάγος κύριός του, τόσον έθλιψε τήν κρατούσαν 
αύτδ χεΐρα, ώστε άφήκε φωνήν πόνου ή κόρη.

Εις τήν φωνήν αύτής, ή ζωηρά κεφαλή ένδς 
έθνοφύλακος άόπλου έπρόβαλε τοϋ φράκτου καΐ 

τήν έπετίμησεν ούτω.
• *Αχ ! μωρή. πονηρή !
’Εμένα κάνει; τδ βαρύ ...”

Εις τήν θέαν καΐ τήν φωνήν αύτοΰ, ή παρθέ
νος άφήκε τδ ρόδον νά πέση τών χειρών της έν
τρομος καΐ λείχουσα τδν καθημαγμένον της δά
κτυλον έκ τής άκάνθης του έγινεν άφαντος.

0 γέρων αΐσθηματίας έκυψε νά λάβη καΐ πάλιν 
τδ μαγικόν ρόδον του, άλλ’δ έθνοφύλαξ, είχε πη
δήσει ήδη τδν φράκτην καΐ τώ έφήρμοσεν αίφνης 
έπί τής παρειάς έν άνδρικώτατον ράπισμα, τοϋ 
όποιου ό ήχος ήκούσθη εις τήν Δζν.μαρκίαν — τδ 
καφενείου δηλαδή, οπού τδ γεροντοπαλλίκα- 
ρον συνειθίζει νά πίνη τδν καφέ του, Ορηνών έκ- 
τοτε, Sv ρόδον έφ’ ού έστήριζε τάς έλπίδας του 
καΐ τδν τελευταίου τραπεζίτην όδόντα του, τά 
όποϊα έχασεν άμφότερα εις τήν παραζάλην τοΰ 

ραπίσματος.
— Εις τδν άνθοϋντα καΐ μυροβόλον Βοτανι

κόν κήπον, άν δέν έξήλθε νά μαγευθή, ώς άλ
λοτε, εκλεκτός κόσμος ένεκα τής φυτευθείσης έκεϊ 
«ύφ.7οχίασ, ούχ ήττον οσοι τυχόν μετέβαινον, 
έπανήρχοντο μέ άφθόνους καΐ έκλεκτάς άνθοδέσ- 
μ.ας, διότι τρυφερώτατα κοκκινογούλια άντικα- 
τέστησαν τά ώραιότερα ρόδα καΐ ήνθισμένη Σόκα. 
καΐ ραφανίδες δροσερζΐ τά εύοσμότερα άνθη τής 
έποχής. Πολλοί μάλιστα απλοϊκοί, άντΐ παντός

ώστε κατήντησε τέλος νά έπιζητή ως ελεημο
σύνην τήν συμπάθειαν τών εύγενών καρδιών, 
έκεϊ δπου ό έρως λέγεται ένίοτε και φιλία, άλλ’ 
εϊς μάτην’ άντΐ παρηγοριάς, τά μαραμμένα ρό
δα του έπέσυρον τδν γέλωτα τής έλαφράς καί 
κουφού κοινωνίας, ήτις γελά, ή χαιρέκακος, εις 
τά άτυχήματα, τών γερόντων, προπάντων έκεί
νων τών όποιων τά Σόδα έμχράνθησαν άνευ 

μύρου...........
Γελάσατε ήδη, καλοί μου φίλοι καΐ σεις, άς γε- 
λάσωμεν κυρίαι μου, καΐ μαζύ, εις τής πρωτο- 
μχγιχς τά ανέκδοτα, δσα ή άβρότης σας μοί έπ·.- 
τρέπει νά διηγηθώ δημοσία, μέχρις ού γελάση καΐ 
ό κόσμος μαζύ μας — διά νά είπω μαζύ σας

Ητο χαραυγή’ δρόσος καΐ νηνεμία έπεκράτεΓ 
μειδιώσα καΐ εύοσμος άνέτελλεν ή « πρώτη 
Μαίου » μέ τδ ολύαρον έγερτήριον άσμα τής 
χελιδόνος, τής άηδόνος τήν έρωτότροπον καΐ δια
κεκομμένη·? άρμ.ονίαν καΐ τοϋ όνου τδ τρυφερόν 
ογκάνισμα όσφραινομένου τοϋ Μαΐου τήν χλόην, 
καθ’ ήν στιγμήν οί συνταγματικοί πολϊτα·. τής 
Κεκροπίας άλλοι έφ’ άμάξης, άλλοι έφιπποι —καΐ 
έπονοι — καΐ οί πολλοί πεζοί, έξες-ράτευσαν κατά 
τών άνθώνων'κα’ι εναντίον τοϋ γραπτού παραγγέλ- 
ματος «έμβαινε καί μ.ή κόπτε» έκυρίευσαν αύτούς 
έξ εφόδου,είσήλθον καΐ έκοψαν,καί χεϊρες τυλώδεις 
τδ πλεΐγον,χεϊρες ρυπαραί έπεβλήθησαν εις εύγενή 
άνθη καΐ εύοσμα Σόδα, τά όποϊα αφρούρητα καΐ ά · 
μέριμνα ώνειρεύοντο ίσως κατά τήν ςκγμήν έκείνην 
τήν αποφράδα κρυστάλινχ δοχεϊα, αλαβάστρινα 
στήθη, κομβιοδόχας ίπποτικάς καί τάς έρωτικάς 
έξομολογήσεις τής νύμφης τοϋ Μαΐου.—Καλό
τυχα, δσα έστόλησαν τούς παρΟενικούς κόλπους 
ή τήν χρυσήν κόμην μιας καλλονής καΐ μακάριον 
τδ μύρον έκείνων, τών όποιων έγένετο δήμιος μι
κρός τις καΐ χαρίεις άγγελος. 'Γούλ.άχιστον δέν 
έτζπεινώθησαν ύπδ τήν τζμβακωμ.ένην ρϊνζ ένδς 
φίλου μου καΐ δέν έμαράνθησαν εις τάς ασεβείς 
χεΐρας Λζΐδος τίνος.
—Επέτυχα, έλεγε — τδ γεροντοπαλλίκαρο, ro- 
λίζον τδ στήθος του μέ τδ μεγαλήτερον ρόδον 
τών Σεπολίων — αύτήν τήν φοράν τούλάχιστον 
τδ μύρον τού ρόδου μου είναι μαγικδν καΐ έκείνη 
ήτις Οά τδ έγγίση άφεύκτως αιχμαλωτίζεται.

Καΐ δλως χαρά, άπεμακρύνθη τού θορύβου τών 
μαγευομένων φοιτητών τής ωραίας αύτής εξοχής, 
οΐτινες φύσει δημοκράται, έξήλθον νά συλ.λέξωσι 
τήν άφθονον δρόσον τού ^ιτινίτου, ή τά σπάνια 
ρόδα της—καί παοηκολούθησεν εύσαρκόν τινα καΐ

άλλου, έγέμισαν τά μανδυλάκιά των βαμβακό
σπορον, άπδ τήν έκεΐ δημόσιον άποθήκην, καΐ έ
πανήρχοντο φαιδροί ψάλλοντες:

«Μάϊ μου μέ τά λούλουοα χκ'ι μέ τά βότανά σου, 
Άν μοϋ γιατρίψη; τήν χαρόιά 3,τι κρατώ δικάσου.»

— Είναι ή πρώτη φορά, καθ’ ήν έπεθύμησα 
μετά μίαν έπανάστχσιν, νά εισέλθω εις τδν Βα
σιλικόν κήπον, τήν αύγήν τής πρώτης Μαΐου.

— Κύριε, φύλζξ, έπιτρέπεται νά εϊσέλθω; ή 
τοιαύτην ώραν. . .

— Καΐ τώρα καΐ πάντοτε, κύριε, έλεύθερα.
— Δύναμαι νά περιδιαβάσω όλα τά μέρη ;
— Ελεύθερα.
— Πλήν είναι πρωτομαγιά καΐ τά άνθη είναι 

ζηλευτά . ..
— Κόψε έλεύθερα.
ιδού άνθρωπος, είπα, οστις γνωρίζει τδ έρ- 

γον του' — ήθέλησα νά τώ προσφέρω μίαν 
δραχμήν.

— Λ, κύριε, μέ λέγει, τί κάμνεις; μέ κατα
στρέφεις’ είσαι ξένο:, φαίνεται καί δέν είξεύρεις, 
ότι ό ΓΕΩΡΓΙΟΣ μας, είπε’ ■— βι’.Ζω ί.1ίί·θιφον 
τΐ,ν ’ΕΛ.Ιητά jior, ά.Ι.Ιά. τίμιον ! ελεύθερος λοι
πόν καΐ σύ έμβα’ τρέξε, περιδιάβασε έλεύθερα, 
έλεύθερα κόψε άνθη, μύρισε, άλλά τίμια! όμως 
— διότι είναι, βλέπεις, καΐ άλλοι κύριοι έδώ καΐ 
πολ.λαί κυρίαι — ιδού ταις.

Σύμπλεγμα παρθένων, ώ; ανθοδέσμη άφελών 
ίων, διήρχετο τήν στιγμήν έκείνην μετά θορύβου 
παιδικού, καΐ έχάθη ύπό τινα σκιάδα’ έκινήθήν 
νά τάς ακολουθήσω.

— Μή, μέ λέγει, ό αγαθός φύλαξ, θά χαθής 
εις τον JaGiptrOov — είναι παμπόνηραις αύ· 
ταϊς, — προχθές έξ αιτίας των’ ένα; ξένος μιάς 
Πρεσβείας, παρ’ ολίγον νά νυκτε’ρεύση έδώ, άν δέν 
έφώναζε νά τδν όδηγήσωμεν έξω.

Καΐ έγώ, είπα κατ’ έμαυτδν, Οά δώσω, εις τάς 
ώραΖαί αύτάς χαχίας, έν μικρόν μάθημα — κζΐ 
πάραυτα λαμβάνω στολήν αύλ’.κοΰ υπηρέτου καί 
τάς πλησιάζω.

— Εύγενεϊς, κυρίαι, ταϊς λέγω, ό Κ. καί ή Κ. 
αυλάρχου σας προσφέρουν τά ολίγα αυτά άνθη 
καΐ σας παρακαλιών, άν εύαρεστήσθε, νά λάβετε 
μέρος εις τοΰ Matov τδ γά.Ια.

— Ω, μετά χαράς’ πώς είναι έδώ ;
— Από πολλής ώρας’ άγαπάτε νά σάς οδη

γήσω ;
Μοί έκαμαν τήν άβροτέραν ύπόκλισιν, ώς άν 

ήμην έγώ ό Αυλάρχης καί μέ ήκολούθησαν ψυθι-

ρίζουσαι άπδ περιέργειαν καΐ μειδιώσαι άπδ εύχα- 
ρίστησιν. Τάς ώδήγησα εϊς τδν έντδς τοΰ κήπου 
άπομεμακρυσμένον πυργίσκον, άλλ’ ένώ έκεϊναι ά- 
νήρχοντο τήν κλίμακα, έγώ έδικλείδωσα καλώ; 
τήν θύραν έξωθεν καΐ άπήλθα. — Φαντασθήτε 
τί θά έγινε, δταν είδον, δτε ήσαν μόνα: εις τά 
κενά αύτοΰ καΐ έρημα δωμάτια, κζΐ ή έξοδος 
κλεισμένη. Διηγούνται εις τήν πόλιν, δτι τρεις 
ωραία·. έμαγεύθησαν άπδ τόν Μάϊον, τήν πρωτο- 
μαγιά, καί εόρέθησαν εις ενα μεγαλοπρεπή πύρ
γον, μέ τράπεζαν έστρωμένην, άλλ’ αίφνης μόλις 
ήθέλησαν νά έγγίσωσιν εις αύτήν, ολα έχάθησαν 
άπ έμπροσθέν των κζΐ ούτε Sv κάθισμα έν.-εινεν, 
ώστε παρ’ ολίγον νά τρελλζθοΰν’ τούλάχιστον 
οι διερχόμενοι μακρόθει τάς έξελάμβανον διά 

τρελλάς καί ήρώτων « άπδ πότε τδ θηριοτροφεϊον 
τού Β. κήπου έγινε φρενοκομείου; ’

— Εγώ ούτε ήκουσα, ούτε είδον τι, διότι με- 
τέβην έσπευσμένως εις τους ’Αμπελοκήπους, διά 
νά λάβω τήν τιμήν καί προγευματίσω μέ τδν 
αρχιληστήν Κίτζον, οστις έφιλοξένε: τήν ήμέραν 
έκείνην τους προσερχομένους, πίνων εις ύγείαν^τοΰ 
Μαΐου καΐ έλαφρύνων αύτούς άπδ τά περιττά 
βάρη τών Οηλακείων των’ έφθασζ δμως άργά, — 
μολονότι έφθασζ μέ τήν περίπολον — διότι πρδ 
μικρού ειχεν άπέλθει, κατζπείσας δύο νέους νά 
τδν άκολουθήσωσι, διά νά ϊδωσι τήν μαγικήν α
νατολήν τού ήλιου έπί τής Καισαριανής καί νά 
σ·υλλέξωσι μοναδικά άνθη τής πρωτομαγιάς εις 
τά δάση Των λαμβάνοντες καΐ μικρόν τι, άλλά 
ζωντανόν ενθύμημα άπδ ταϊς καπόταις των.

«Ξύπνα, ξύπνα ί3<ώ Αοϋ Μαίου 
Ί'δ γλυζυ χαμογέλοιο προβαίνει.»

Εψαλλεν εις τήν διαπασών ζαΐ ολίγον παρά
τονα ή εύθυμος φωνή μιάς μικράς νύμφης τών 
λειμώνων περί τούς άνθηρούς κήπους τών Πατη
σίων,’έκεϊ οπού ό έκλεκτδς κόσμος μαγεύεται έξαι- 
ρετικώς τήν πρώτην Μαΐου —· καΐ’ώς ηχώ παρ έ
κεϊ εϊς έρωτύλος άμύσταξ, έπανελάμ,βανεν έπιρ- 
ρίνως εις τδν πλάγιον ήχον τής κιθάρας του.

«Στιγμή θεία τήν ούσιν ευφραίνει,
Κ’ έγώ μόνος, για σένα θρηνώ.»

Μετά ταύτα έπήρχετο σιγή, τήν οποίαν διέ- 
κοπτον άποτόμως παρθενικοί γέλωτες καΐ σεμνά 
πετροβολήματα ρόδοιν καί καταδιώξεις άθώαι 
μεταξύ έρωτολήπτων έντδς τών βλζστημένων 
στά/υων καί πείσματα έρωτότροπα συνήντων 
πολλάκις ύπδ μίαν σκιάδα δύο σκληρώς τετρω- 
μένας κβρδίας.
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ρία μου,δέν ύπάρχουσιν- άλλ’ έγώ άνεκάλυψα μίαν 
φωλεάν άηδόνος είς τήν κορυφήν ύψικόμου λεί*- 
κης. Λέν είπα είς ούδένα τίποτε, καί μέ καρδίαν 

πάλλουσαν άνέμενα τοΰ μεσονυκτίου τδ σκότος

— Μία δέ σεμνότυφος, έζεφώνει — in solo — 
κρυπτωμένη ώ; η Φιλομήλα, ύπό τού; στάχεις 

όμως:
« Ώ, (Λυροβόλί, Μαά, ροοοντεφανωμενε· 
ΜΑ μοΰ μαγεύιης τήν χάρο;» καί τήν ψυχήν καϋμε'νε. · 

καί άνέκυπτεν έκάστοτε διά νά βεβαιωθή, οχι 
δτι δέν ήτο μαγευμένη, άλλ άν ή φωνή της του
λάχιστον έμάγευσέ τινα, διότι η μορφή της! . . .

— «Ρόδον . .. κρίνον ... ιδι/.ά σου'
ελεγεν ό epo-c πρδς τήν yv/jir έκεΐ υπο μίαν 

μαγευμένην σκιάδα:
Τής έλτ.ίδος πλήν τδ φύλλον, 
Θά τδ δώστ,ε είς τδν φίλον;» 

καί μόνον τδν ήχον ένδς φιλήματος ήθελεν άκόύ- 
σει, άν προσήχεν ό περίεργος, άπάντησις καμ- 

μία δέν έδίδετο.
Οί στέφανοι λοιπόν καί αί άνθοδεσμαι τοΰ 

Μαίου μετά τοιαύτη; ευθυμίας επλέκοντο ευθυ
μίας τήν οποίαν έχάριζεν ή δρόσος τής αυγή; του 
καί άνεπτέρωνον τά μϋρα τών άνθέων του. 
Αλλ’αίφνης, λησταί! ακούεται μακρόθεν μία ά- 
-ηλπισμένη φωνή καί εις τδν κρότον ένδς πυρο
βόλου, δλος ό μαγευμένος κόσμο; περίφοβος, πα- 
τεΐς με, πατώ σε, έφευγεν άσκόπως’ έγώ έμιμή- 
θτ,ν νοήμονάς τινας, οΐτινες, οικογενειακής έκρύ- 
βησαν ύπό τούς στάχεις καί δέν έξήλθον, θα^ρώ, 
οί τρισόλβιοι, είμή περί τήν έσπέραν, — διά νά 
ήμαι δέ ασφαλέστερος μετημφιέσθην εις Κυρίαν, 
— αί ώραΐαι μου άναγνώστριαι δεν πιστεύω νά 
μέ κακίσωσιν διά τοΰτο. — Άλλα μόλις είχα 
καλύψει τάς ώμοπλάτας μου, καί ιδού προέβα· 
λεν απέναντι μου, ύπδ τούς στάχεις, αγένειός τις 
μορφή, όλοπόρφυρος και άσθμαίνουσα — Εις τήν 
θέαν μου ήθέλησε νά όπισθοδρομήση — έπροσ- 
ποιήθην δτι θά φωνάξω.

— Πρδς Θεοϋ! μέ λέγει Κυρία, πίπτων ικέ
της εις τού; πόδας μου, εΐς εύζωνος φοιτητής 
τοΰ Πανεπιστημίου μέ τδ πορφυροΰν παντελώ- 
νιόν του άνευ έπενδύτου — έάν φωνάξητε είμαι 
χαμένος' μέ καταδιώκουν ώς ληστήν, μή ταράτ- 
τεσθε, είμαι φοιτητής, συνδιασκεδάζων άπδ τής 
χθές μετά τινων φίλων μου, διά νά χαιρετήσωμεν 
τδν Μάϊον. ’Επειδή δμως υπάρχει δισειδαιμο- 
νία τι; εΐς τήν ιδίαν πατρίδα μου ... δτι γίνεται
— μεγάλος άνθρωπος — δστις τήν αυγήν τής 
πρωτομαγιάς, πριν έτι άνατείλη ό ήλιος, κατορ- 
θώση νά συλλάβη είς τήν φωλεάν της πέρδικα ή 
άηδόνα κοιμωμένην, κατεσκοπεύομεν, άπδ τής 
χθές τά πέριξ τών Πατησίων' πέρδικες δμως κυ

νά άναδριχθώ έκεΐ καί πρδ τής αυγής άκόμη νά 
συλλάβω τδ πτηνόν. — ϊδού δέ τώρα τί συνέβη:-'

Η λεύκη εύρίσκετο πρδ τών παραθύρων ένδς 
πύργου, μια; οικίας, δέν είξεύρω άκριβώς, κατβι- 
κουμένης δμως. Ητο μεσονύκτιον περίπου, όταν
άνήλθον αμέριμνος’ πλήν άλλος τις, φαίνεται, 
παραμονεύων διά τήν αύτήν αιτίαν, μέ εΐδεν. 
Οταν κατήλθον — χωρ’ς νά φέρω τήν άηδόνα 

διότι- μόνον τήν φωλεάν της εύρον, έρημον πρδ 
πολλοΰ — έγλυκοχάραζεν. Μόλις δμως έπά- 
τησα τδν πόδα μου κατά γης, σωρός λίθων έπε- 
πεσε κατ’ έμοΰ καί δύο, τρία γραίδια τοΰ χωρίου 
κακόζηλα, έσυραν οξείας φωνάς’ ένα; δέ κακούρ
γος χωρικδς — Πιάστε τον, τδν κακοΰργον ! τδν 

ληστήν! φωνάζει καί πυροβολεί κατ έμοΰ η 
συνοικία, τδ χωρίον ολόκληρον έξηγέρθη εις τδ 
όνομα τοΰ ληστοΰ. — Εγώ, διήλθα τινας σκιά
δας, έπήδησα ώς έδυνήθην τούς φράκτας τινών 
κήπων, έξήλθα είς τδν άγρδν καί βαδίζων ύπδ 

τού; στάχεις εφθασα έως έδώ.. . .
— Ταλαίπωρο παιδί, είπα, λαβών ΰφος προ- 

στάτιδος— έσύ κινδυνεύεις λοιπόν ! έπεθεσα το

φιλοστοργώτερον φίλημα έπί τοΰ μετώπου του 
καί έν τή ταραχή καί τή άμηχανία αύτοΰ τδν 
έπεισα, διά τήν σωτηρίαν του νά ένδυθή τά ή- 
μίση τών ένδυμάτων μου, καί τδν άφήκα δπως νά 
έπανέλθω.—Πλήν δέν πιςεύω νά μέ περιμένη άκό
μη, διότι έγώ μέν έρχομαι, βλέπετε, νά σάς προσ
φέρω, ώραΐαί μου άναγνώστριαι, τήν ανθοδέσμην 
τής β.-τρωτομαγιΛς jiov» διαρκούσης εισέτι τής 
δρόσου τοΰ Μαΐου' ένώ περί τήν έσπέραν έθεάθη 
πρδς τήν οδόν τών Πατησίων άνδρική τις κόρη, 
μέ ατελή ιματισμόν, φέρουσα ύπδ τδ κεντητόν 
έσωφόριόν της, ερυθρόν έθνοφύλακος πανταλώνιον.

ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ.

Λύσις τών έν τώ προηγούμενο» φυλλαδίω αινί
γματος. 3. Τδ γράμμα τοΰ άλφαβήτου Μ.

ΑΙΝΙΓΜΑ Δ.

Ούοείς μέ γνωρίζει καί όμως υπάρχω
01 έρημοι τόποι είναι σπηλιά μου
Οί σοφοί μέ ζητουσιν, οί τρελλοί εμέ φεύγουν· 
Ουδείς εμέ ακούει ούοείς ε’μέ δρϊ.

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΗΟΥ.
(Συνέχεια, ιδε φυίλάδιον 32).

Άμφιβάλλομεν άν ό κάλαμος δύναται 
νά οώση είς τούς άναγνώστας μας μίαν ι
δέαν τής όψεως, ήν προσέφερεν ό χορός ού
τος. Έν γένει δέ, ώς καί τό όνομα χορός 
τών θυμάτων ύπεδείκνυεν, ούδείς έδύνατο 
νά είσέλθη έν τώ χορώ έζείνω έάν δέν έζέ- 
ζτητο αλλόκοτα τινα προνόμια, τά όποια τώ 
είχον δώσει συγγενείς σταλέντες είς τήν 
λαιμητόμον ύπό τής Έθνοσυνελεύσεως ή 
τοΰ δήμου τών ΙΙαρισίων, σφαιροβοληθέντες 
ύπό τοΰ Κολλό-Δερβοά, ή πνιγέντες ύπό τοΰ 
Καρριέ. Άλλ’ επειδή οί λαιμητομηθέντες κα
τά τά τρία ετη τής Τρομοκρατίας, ύπερέβαι- 
νον κατά τόν αριθμόν τά λοιπά θύματα, αί 
πλεϊσται τών χορευτών στολαί, ήσαν στο- 
λαι τών θυμάτων τής λαιμητόμου. Τοιουτο
τρόπως τό μέγιστον μέρος τών χορευτριών, 
ών αί μητέρες ή αί πρωτότοκοι άδελφαί έ
πεσαν ύπό τήν μάχαιραν του δημίου, έφερον 
τήν αυτή? ένδυμασίαν, ήν αί μητέρες καί ά
δελφαί των έφερον κατά τήν τελευταίαν καί 
πένθιμον αυτών στιγμήν, τουτέστιν έσθήτα 
λευκήν, έπικαλυμμα έρυθροΰν καί τήν κόμην 
κεζομμένην άνωθεν τοΰ τραχήλου. Τινες 
αυτών μαλιστα, ΐνα προσθέσωσιν είς τήν 
χαραζτηρις-ικωτατην άλλως ένδυμασίανταύ
την, λεπτομέρειας μάλλον έζφαντιζάς, ει- 
χον δεδεμένον πέριξ τοΰ λαιμοΰ των νήμα 
έρυθροΰν μετάξινου, λεπτόν ώς ή άζμή ξυ- 
ροΰ, τό, όποιον έδείκνυε τήν διά τοΰ τραχή
λου διάβασιν τοΰ πελέζεως τής λαιμητόμου.

^Επίσης και οι έν τώ χορώ εύρισκόμενοι 
άνδρες, όσοι ύπτ,γο'/ζο είς’ τ'γ,ί αύτήν κατη
γορίαν, ειχον τό περιλαίμιου του ίματίου των 
κεκλιμένου πρός τά όπισθεν, τό δέ τοΰ ύπεν- 
δύτου κυματίζον, τόν τράχηλον γυμνόν καί 
τήν κόμην κεζομμένην.

Ετεροι δμως, όπως είσέλθωσιν είς τόν 
χορόν, έπρεπε νά έχωσιν άλλα δικαιώματα-! 
αντί δηλαδή νά μετρώσί θύματα έν ταϊς οί- 
κογενείαις των, έπρεπεν αύτοί οί ίδιοι νά 
ζάμνωσι θύματα. Καί ούτοι ήσαν πολυπλη
θέστατοι.

Υπήρχον έν τώ χορώ άνδρες τεσσαρά
κοντα μέχρι τεσσαράκοντα πέντε έτών ήλι- 
κιας, οΐτινες είχον ανατροφή είς τούς θαλά- i 
μουςτών ώραίων εταιρών τοΰ 1Β'. αιώνος, 
οΐτινες ειχον γνωρίσει τήν Κυρίαν Δουβαρ- j 
Ρ ε’-ς τά άνώγαια τών Βερσαλλιών, τήν 
—οφιαν Αρνουλτου παρά τώ Κ. Λωραγγαί,

τήν Δουθέ παρά τώ ζόμητι τοΰ Άρτοά, καί 
οΐτινες άπο τόΰ πολιτισμού είχον άρυσθή 
τό βερνίζειον, ούτως είπεϊν, δι’ ου έπέχριον 
τήν άγριότητα αύτών. Ήσαν ακόμη νέοι καί 
ώραΐοι, είσήρχοντο είς τήν αίθουσαν σείον- 
τες τάς ευώδεις φενάκας των ζαί τά μυρί- 
ξοντα ρινόμακτρά των, ζαί τοΰτο δέν έγίνε- 
το άσκόπως, οιοτι αν δέν ώσφραίνοντο τήν 
άμβαριν καί τά μΰρα, ήθελον όσφραίνεσθαι 
αίμα.

Ύπήρχον πρός τούτοις έκεΐ άνδρες είζο- 
σιπενταετεϊς ή τριακοντούτεις, ένδεδυμένοι 
μετ άπαραμιλλήτου κομψότητος, οΐτινες ά- 
πετέλουν μέρος τής έταιρίαςτών ’Εκδικητών, 
οΐτινες έφαίνοντο ώς ζατεχόμενοι ύπό τής 
μονομανίας τοΰ δολοφονεϊν, υπό τής μανίας 
τοΰ πνίγειν, οΐτινες ειχον τήν παραφοράν 
τοΰ αίματος, καί τών όποιων τήν δίψαν δέν 
κατέπαυε τό αίμα, οΐτινες όταν τοϊς έδίδετο 
οιαταγή νά φονεύσωσιν έφόνευον τον ύπο- 
δεικνυόμενον, άδιάφορον άν ήτο φίλος ή α
δελφός, οΐτινες έθεώρουν ώς έργον συνειδή
σεις τήν ακρίβειαν τής δολοφονίας, οΐτινες 
έοέχοντο προθύμως. τήν αίματηράν συμφω
νίαν τοΰ Οανατώσαι τόν δείνα ή δείνα ’Ια
κωβίνον, καί οΐτινες έξεπλήρωνον τοΰτο 
αύθωρεί.

Ί πήρχον προσέτι έκεΐ νέοι δεκαοκτώ έως 
είζοσιν έτών, παιδία σχεδόν, άλλά παιδία 
τραφεντα ώς ό Αχιλλεύς άπό τόν μυελόν 
αγρίων θηρίων, ώς ό Πύρρος άπό τήν σάρκα 
άρκτων. Ήσαν μαθητευόμενοι τών κλεπτών 
τοΰ Σχιλλέρου, ήσαν τέλος ή γενεά έζείνη 
ή παράδοξος, ήτις έρχεται μετά τούς μεγά
λους πο/.ιτιζούς κλονισμούς, ώς ήλθον οί 
1 ιτανες μετά τό χάος, αί "ϊ’δραι μετά τόν 
κατακλυσμόν, ώς έρχονται οί γύπες καί οί 
κόρακες μετά τάς σφαγάς.

Ησαν τό φάντασμα έκεΐνο τό χα’Λζοπρό- 
σωπον καί απαθές καί αδιάλλακτον ζαί ά- 
μειλιζτον, τό όποιον καλείται έκδίκησις. 
Καί τό φάντασμα τοΰτο συνεφύρετο μετά 
τών ζώντων, είσήρχετο είς τάς περιχρύσους 
αίθούσας, έζίνει τά ομματα, τάς χεϊρας, 
τήν κεφαλήν.

Ή τρομοκρατία ειχεν έμπνεύσει μέγαν 
κυνισμόν περί τά ένδύματα, λακωνικήν λι
τότητα περί τήν τράπεζαν ζαί μεγίστην κα- 
ταφρόνησιν πρός όλας τάς τέχνάς ζαί τά 
θεάματα. Ή Οερμιδωριανή άντίδρασις, του
ναντίον εΐχέ τι μεγαλοπρεπές, πλούσιον, πε- 
φροντισμένον- έξήντλει δή.ην τήν πολυτέ-
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'Λείαν καί δλην τήν μαλΟαζότητα, χαί έπι 
τής βασιλείας τοΰ Λουδοβίκου ΙΕ., μέ μό
νην τήν διαφοράν οή προσέθηχεν εις αύτά 
τήν έκδίζησιν ζαι τό αιμοχαρές.

Ό Φρερών έδωσε τό όνομά του εις δλην 
αύτήν τήν νεολαίαν, τήν οποίαν ώνόμασα 
Φρερώνιον νεολαίαν ή νεολαίαν χρυσήν. 
Άλλά διατί ό Φρερών ζαι όχι έτερός τις 
εσχε τήν παράδοξον ταύτην ζαι ελεεινήν 
τιμήν;

Τοϋτο έγώ δέν επιφορτίζομαι νά σας εί- 
πω, διότι αί έρευναί μου (ζαι όταν θέλω νά 
οΟάσω εις ένα σκοπόν οί γνωρίζοντές με Οά 
μοί άποδώσωσι τήν δικαιοσύνην ταύτην, 
ότι αί έρευναί μου δέν είναι επιπόλαιοι) αί έ 
ρευναί μου δέν μοί τό κατέστησαν γνωστόν. 
Ισως έγένετο τοϋτο έξ ιδιοτροπίας τοΰ συρ
μού, διότι ό συρμός εΐνε Οεότης καί αύτής 
τής Τύχης μάλλον ιδιότροπος.

Μόλις οί αναγνώσται μας σήμερον γνω- 
ρίζουσι τί ήτον ό Φρερών, ζαι εκείνος .δστις 
ύ.πήρξεν ό Οώραξ τοΰ Βολταίρου είναι μάλλον 
γνωστός εκείνου, δστις έγένετο προστάτης 
τών δολοφόνων του.

Ό εις ήτον υιός τοΰ άλλου.Ό Λουδοβίκος 
Στανίσλαος ήτον υίδς τής Έλίζης Αικατε
ρίνης. Ό πατήρ εϊχεν άποΟάνει έκ τής ορ
γής ίδών τήν εφημερίδα του διακοπεΐσαν 
ύπο τοΰ σφραγιδοφύλακος Μιρομεσνίλ.

Ό έτερος όργισθείς ένεκα τής αδικίας, ής 
ό πατήρ του έγένετο θύμα, ένηγκαλίσΟη 
κατά πρώτον μετά ζήλου τάς έπαναστατικάς 
άρχάς, καί αντί τοΰ φ ι λ ο λ ο γ ι κ ο ΰ έτους, 
Οανόντος καί ταφέντος τώ 1775, έπλασε 
τώ 1789 τόν Ί* ή τ ο ρ α τ ο ΰ Α αο ΰ. Στα- 
λέντος ώς έκτακτου άποσταλμένου έν ταΐς 
μ,εσημβριναίς έπαρχίαις, ή Μασαλλία καί 
τό Τουλών τηροΰσιν άκόμη καί σήμερον τήν 
άνάμνησιν τών ώμοτήτων αύτού. ’Αλλά τά 
πάντα έλησμονήθησαν, δτε τήν 9 Οερμιδώ- 
οου έκηρύχΟη κατά τοΰ 'Ροβεσπιέρου καί 
έβοήθησεν ώστε ν’ άποτιναχθή έκ τοΰ ναού 
τοϋ Ύπερτάτου Όντος τό άγαλμα 
έζείνου, οστις άπό απόστολος έγένετο θεός. 
Ό Φρερών, μισούμενος ύπό τοϋ Όρους, τό 
όποιον τόν έγκατέλειψεν εις τούς σκληρούς 
όδόντας τού Μωϋσέως Βαύλου, ό Φρερών 
άποστρεφόμενος ύπό τής Γιρόνδης, ήτις τόν 
παρήτησεν εις τάς άράςτοΰ’Ισνάρδου, ό Φρε
ρών, ώς ελεγεν ό φοβερός καί γραφικός ρή- 
τωρ τοΰ Βάρ, ό Φρερών, δλως γυμνός καί κε- 
ζαλυμμένος μέ τήν λέπραν τού έγχλήματος,

έγένετο δεκτός, έΟωπεύΟη, έπεριποιήΟη ύπό 
τών Οερμιδωοιανών, έπειτα έκ τοΰ στρατο
πέδου έκείνων καί άνευ ούδεμιάς αιτίας εύ- 
ρέΟη αίφνης έπί κεφαλής ισχυρας μερίδος 
νέων σφριγόντων καί ζωηρών, έτέΟη μεταξύ 
τών παντοδυνάμων τότε παθών καί τής αδυ
ναμίας τών τά πάντα ύφισταμένων νόμων.

Έν τώ μέσω λοιπόν τής χρυσής ταύτης 
Φρερωνείου νεολαίας, τής παχυστομούσης 
καί ζωηράς καί τόν λόγον τής τιμής της 
εις τά πάντα πρόσφέρούσης, εύρέΟη καί ό 
Μοργάν. Πράγμα δέάχατάληπτον άλλ’ άλη- 
Οές, δλη ή νεολαία έκείνη, έναντίον τών ι
ματισμών οΰς έφερεν, έναντίον τών άναμνή- 
σεων, άς οί ιματισμοί ούτοι έγέννων, ήτον 
είς τό έπακρου φαιδρά.

Εξηγήσατε, άν δύνασθε, τόν τερατώδη 
έκείνον χορόν, δστις περί τάς άρχάς τοΰ 
ΙΕ'. αίώνος κατεβίβασεν έν τώ μέσω τών 
τάφων πεντήζοντα χιλιάδας τών πένθιμων 
αύτού χορευτών.

'Ο Μοργάν έζήτει άναμφιβόλως τινά. Νέος 
δέ τις, ό όποιος έβύθιζεν εις θήκην γλυκι
σμάτων, ήν τώ έτεινε άλλο χάριεν θύμα, 
δάκτυλον έρυθροΰν έκ τοΰ αίματος, μόνον 
μέρος τής άβράς χειρός του, ήθελε νά τόν 
σταματήση διά νά τώ δώση λεπτομέρειας 
περί τής έκστρατείας, έκ τής όποιας άπέφερε 
τό αιματηρόν εκείνο τρόπαιου. Άλλ’ ό Μορ
γάν τόν προσεμειδίασεν, έσφιγξε τήν μίαν 
του χεΐρα μεταξύ τών χειρών του καί ήρκέ- 
σθη νά τώ άποκριθή,
— Ζητώ ένα.
— ΔΓ ύπόθεσιν σπουδαίαν ;
— Τής εταιρίας τοΰ Ίηού. Καί ό νέος μέ 
τόν καθημαγμένου δάκτυλον τόν άφησε νά 
διέλθη.

Μία αξιολάτρευτος γυνή, ή ώς ήθελεν 
είπεί ό Κορνήλιος μία Μανία, ήτις είχε τήν 
κόμην αύτής συγκεζρατημένην ύπο ξιφιδίου 
μέ άζμήυ ώς ή βελόνη ’Λεπτήν, τώ έκλεισε 
τήν όδόν, λέγουσα,
— Μοργάν, είσθε ό ωραιότερος, ό γενναιό
τερος καί ό μάλλον άξιαγάπητος πάντων 
δσοι παρευρίσκονται ενταύθα. Τί έχετε νά 
άποζριθήτε εις τήν γυναίκα, ήτις σάς λέγει 
ταΰτα;
— Έχω νά τή άποζριθώ δτι άγαπώ, άπε- 
ζρίθη ό Μοργάν, καί δτι ή καρδία μου είναι 
λίαν στενή διά νά περικλείη εν μίσος καί 
δύο έρωτας, καί έξηκολούθησε τάς έρευ
νας του.

Δύο νέοι έπίσης συζητοΰντες καί λέγον- 
τες « είνε Άγγλος, » ό δέ « είνε Γερμα
νός» έσταμάτησαν τόν Μοργάν καί πάλιν.
— ' Λ! ιδού, εΐπεν ό εις, ποιος δύναται νά 
μάς έκβάλη άπό τήν αμφιβολίαν.
— Όχι, άπεκρίθη ό Μοργάν προσπαθών νά 
άντιπαρέλθη, διότι κατεπείγομαι.
— Μίαν μόνον λέξιν είπέ μας, ύπέλαβεν ό 
έτερος. Έστοιχηματίσαμεν ό Σαιν-Άμάνδος. 
καί έγώ δτι ό δικασθείς καί φονευθείς άνθρω
πος εις τήν μονήν τοΰ Σεϊλλώνος ήτο κατ’ 
αύτόν Γερμανός, κατ’ έμέ δέ Αγγλος.
— Δέν γνωρίζω, άπεκρίθη ό Μοργάν, δέν 
ήμην παρών. Άπευθύνθητε πρός τόν Έκτορα 
οστις ήτο πρόεδρος τήν εσπέραν εκείνην.
— Είπέ μας ποΰ είναι ό Έκτωρ ;
— Εί’πατέ μοι μάλλον ποΰ είναι ό Τιφάνγης, 
διότι έκείνον ζητώ.
— Έχει κάτω, είς τό βάθος είπεν ό εις δει- 
κνύων τό μέρος τής αιθούσης δπου ό άν- 
τίχορος έπεχράτει καθ’ δλην αύτοϋ τήν εκ- 
τασιν, Οά τόν άναγνωρίσης άπό τόν ύπενδύ- 
την του, καθώς καί άπό τό ούχί ευκαταφρό
νητου πανταλόυιόυ του· καί έγώ Οά κατα
σκευάσω έν τοιοΰτον άπό τό δέρμα τοΰ 
πρώτου παληκαρά, όποΰ άπαντήσω.

Ό .Μοργάν ούδόλως ήρώτησε τί ό ύπευ- 
δύτης τοΰ Τιφάυγου είχε περίεργον καί άπό 
οποίου ειοους ύφασμα ην κατεσκευασμενου το 
πανταλόνιόν αύτοϋ, άλλά κατηυθύνθη αμέ
σως πρός τό μέρος, δπερ τώ ύπέδειξεν ό 
νεανίας καί είδεν εκείνου τόν όποιον έζήτει 
χορεύοντα μετά χάριτος καί κομψότητας 
αμίμητου.

Ό Μοργάν ένευσε 
ούτος οέ έπαυσευ άμέσω 
ρέτησε τήν κυρίαν του, 
τήν θέσιν της, έζήτησε συγγνώμην διό 
ναγκάζετο ένεκα σπουδαιοτάτης ' ''
υά τήν παραίτηση, καί έλθώυ 
βραχίονα τοϋ Μοργάν.

Είναι άνωφελές νά είπωμεν δτι τό όνομα 
Ιιφάυγης, άνήκον είς άρχαϊον τινα πύργον 
κείμενον έν Βοκάγη ήτον, ώς δλα τά ονόματα 
τών βασίλοφρόυωυ, ούς έν τω βιβλίω τούτω 
παρευείραμευ, όνομα ψευδές, δΓ ού ό λαβών 
αύτό ήθελε νά κρύψη τό αληθές του όνομα.

Οί δύο νέοι μετέβησαν είς δωμάτιόν, δπερ 
ήτο, φαίνεται, προορισμένου είς τοιαύτας 
συνδιαλέξεις, άπαιτιύσας τήν μοναξίαν. 
— Ι όν ίδατε; ήρώτησεν ό Τιφάνγης 
Μοργάν.

— Πρό μικρού τόν άφησα, άπεκρίθη έκείνος.
— Καί τώ έδώσατε τήν επιστολήν του βα- 
σιλέως ;
— Μάλιστα.
— Τήν άνέγνωσεν.
— ’Αμέσως.
— Καί έκαμεν άπάντησιν ;
— "Έκαμε δύο, μίαν έγγραφον καί μίαν 
προφορικήν, ή δέ δευτέρα καταργεί τήν 
πρώτην.
— Καί τήν έχετε;
— ’Ιδού αύτή.
— Γνωρίζετε τό έμπεριεχόμενον ;
— Είνε άρνητικόν.
— ’Αλήθεια;
— Αληθέστατα.
— Γνωρίζει οτι άφ’ ής στιγμής άπωλέσώ- 
μεν πάσαν έλπίδα Οά τόν μεταχειρισθώμεν 
ώς έχθρόν ;
— 'Γώ τό εΐπον.
— Τί άπεκρίθη έκείνος;
— Δέν άπεκρίθη άλλ’ ύψωσε τούς ώμους.
— Τί σκοπόν λοιπόν νομίζετε δτι έχει;
— Δέν είνε δύσκολον νά τό μαντεύση τίς.
— Έχει ιδέαν νά φυλάξη τήν έξουσίαν 
δΓ εαυτόν ·,
— Νομίζω.
— Τήν έξουσίαν άλλά τόν θρόνον;
— Διατί όχι καί τον θρόνον;
— Δέν Οά έτόλμα νά γείνη βασιλεύς.
— Ώ ! δέν δύναμαι νά σάς είπω ά> t 
άν σκοπεύη νά γείνη βασιλεύς·
τί Οά γείνη.
— Άλλά τέλος είναι στρατιώτης τυχαίος.
— Σήμερον, φίλτατε, καλλίτερου νά ήνέ 
τις τυχαίος στρατιώτες καί υιός τών έρ-

βασιλέως.
ν» νέος έμεινε σκεπτικός· ειτα δέ είπε.
Γ ’ „■■ · I

— Καί π( 
είπε τούς ί 
δέαν είς τάς χείράς μου, 
τριών μηνών ούδ’ έν 
πλέον.»
— Τοϋτο είνε καλόν νά τό γνωρίζη.
— Άς τό μάθη λοιπόν καί άς ώφεληθτ 
δεόντως.

Τήν στιγμήν εκείνην ή μουσική αίφνης, 
έπαυσεν, ό θόρυβος τών χορευτών διεχόπη, 
έπεκράτησε μεγίστη σιωπ-ή, καί έν τώ μέσω 
τής σιωπής, τέσσαρα ονόματα έπροφέοΟτ- 
σαν ύπό φωνής ήχηράς καί έντονου.

είπω ακριβώς

προς τόν Τιφάνγην, 
ις τόν χορόν, έχ_ι- 
ώδήγησεν αύτήν εις 

ότι ή 
ύποθέσεως 
ελαβε τόν

τυχαίος.

στρατιώτης καί υιός τών έρ
γων του, ή έγγονος

Ό νέος ----------- . . __ ....
Θά αναφέρω ταΰτα είς τόν Καοουδάλ. 

:ροσθέσετε δτι ό πρώτος ύπατο 
έξης λόγους ■■ Κρατώ τήν Βαν 

καί άν θέλω έντό 
καψύλιον άνάπτι

' >·

όν
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Τά τέσσαρα ταΰτα 
Μοργάν, τοΰ Τουγιών, 
Αεπρέτρ.
— Συγγνώμην, εΐπεν

ονόματα ήσαν τοΰ 
τοΰ Άμιέτ ζαΐ τοΰτοΰ

ό Μοργάν εις τόν 
Τιφάνγην, ετοιμάζεται ίσως εκστρατεία τις, 
ής 0’ άποτελώ μέρος. ’Αναγκάζομαι λοιπόν 
μετά μεγίστης μου λύπης, νά σας άποχαι- 
οετήσω. Μόνον πριν σάς άφήσω, επιτρέψατε 
μοι νά ΐδω πλησιέστερον τόν ύπενδύτην ζαΐ 
τό πανταλόνιόν σας, περί ών μοι ώμίλησαν. 
Εινε περιέργεια, τήν οποίαν ελπίζω νά μοι 
συγχωρήσητε.
— I Ιώς όχι, εΐπεν ό νέος Βανδαϊ.ος, μετά ι 
μεγίστης χαράς. Καΐ έπλησίασεν εις τάς 
λυχνίας, αιτινες έζαιον έπί τής εστίας, μ.ε- 
τά ταχύτητας ζαΐ κομψοπρεπειας έπερας-ου.

•Ό ύπενδύτης ζαΐ τό πανταλονιού έφαι- 
νετο ώς νά ήσαν τοΰ αύτοΰ ύφασματος· άλλ 
όποιον ήτο τό ύφασμα έζεΐνο, ούδ’ αύτός ό 
εμπειρότερο·/ τά ύφάσματα γνωρίζων έδύ
νατο νά διαζρίνη.

Τό πανταλόνιόν ήτο στενόν, ώς τά συνή
θη τότε, χρώματος γλυζέος ζρεατώόους· τό 
μόνον δέ άξιοπαρατήρητον ήτον ότι ούδε
μίαν είχε ραφήν ζαΐ άζριβώς προσεζολλά- 
το εις τήν σάρζα του. Ό δέ ύπενούτης είχε 
τούναντίον δύω σημεία χαρακτηριστικά, ά- 
τινα εΐλζυον τήν προσοχήν έπ’ αύτοΰ, είχε 
δηλονότι τρεις όπάς σφαιρών, τάς οποίας 
είχον επίτηδες αφήσει ανοικτάς, ζαΐ περί 
αύτάς ύογινώοες χρώμα τεθειμένο·/, «ομοία
ζε πρός έζχυνόμενον αίμα. Έκτος τουτου 
πρός τό άριστερόν μέρος ήτο ζωγραφισμένη 
ζαρδία ήματωμένη, ήτις έχρησίμευεν ώς 
γνώρισμα εις τούς Βανδαίους.

Ό Μοργάν εξέτασε τά δύω αντικείμενα 
ταΰτα μετά τής μεγαλειτέρας προσοχής, 
άλλ’ ή ερευνά του άπέβη άκαρπος.
— "Αν δέν ήτο τόσον άνάγζη νά μαζρυνθώ 
εΐπεν, ήθελον έγώ ό ίδιος νά έξετάσω ταΰτα· , 
άλλ’ ήζούσατε ότι μέ φωνάζουσι ζαΐ πιθα
νόν νά έφθασαν νέα τινά εις τήν Επιτροπήν. 
Ό Καδουδάλ ζητεί χρήματα, τά όποια πρέ
πει νά άρπάσωμεν, ζαΐ επειδή έγώ συνήθως 
ήγοΰμαι τών τοιούτων έζστοατειών, άν βρα
δύνω, εις άλλος θά παοουσιασθή ίσως εις 
τήν θέσιν μου. Εΐ’πατέ μοι λοιπόν, τί εδος 
ύφασμα είνε τοΰτο ;
— Φίλτατε Μοργάν, εΐπεν ό Βανδαΐος, ή
ζούσατε ίσως ότι ό αδελφός μου συνελήφθη 
ι,ΐς Βρεσουίρην ζαΐ έτουφεζίσθη;
— Ναι τό γνωρίζω.

— Οί εχθροί είχον αποχωρήσει, άφήσαντες 
τό σώμα αύτοΰ, τούς ζατεδιώξαμεν μέ ’τήν 
σπάθην εις τάς χεΐρας, ώστε έφθάσαμεν έξ 
όπισθεν αύτών. Εύρον τό σώμα του αδελφού 
μου εΐσέτι θερμόν, εις δέ μίαν τών πληγών 
του υπήρχε πεφυτευμένος ζλάδος τις μέ τήν 
επιγραφήν ταύτην «ΈτουφεζίσΟη ώς χα- 
ζ.οΰργος ύπ’ έμοΰ Κλαυδίου Φλαγεολέτου, 
λοχίου εις τό τρίτον τάγμα τών ΙΙαρισίων.» 
Έλαβον τό πτώμα τοΰ αδελφού μου, έξέδα- 
ρον τό δέρμα του, τό όποιον φέρον τρεις 
σφαίρας, έπρεπε πάντοτε νά ζραυγάζη έζοί- 
ζησιν πρό τών οφθαλμών μου, ζαΐ ζατε- 
σζεύασα έξ αύτοΰ πολεμίζόν ύπενδύτην.
— ’Ά ! εΐπεν ό Μοργάν μετ’ έκπλήξεως, 
εις ήν ζατά πρώτον ήδη άνεμιγνύετο ζαί τις 
τρόμος, ά ! ό ύπενούτης ούτος χατεσζευάσΟη 
έζ τοΰ δέρματος τοΰ όδελφοΰ σου; Καΐ τό 
πανταλόνιόν;
— Ά ! τό πανταλονιού είναι άπό άλλο πράγ
μα· άπό τό δέρμα τοΰ πο/.ίτου Κλαυοιου 
Φλαγεολέτου, λοχίου εϊς τό τρίτον τάγμα 
τών ΙΙαρισίων.

Τήν στιγμήν εκείνην, ή αύτή φωνή αντή
χησε, προσζαλοΰσα διά δευτέραν φοράν ζαΐ 
κατά τήν αύτήν. τάξιν τά ονόματα τοΰ Μορ
γάν τοΰ Τουγιών ζαΐ τοΰ Αεπρέτρ.

Ό Μοργάν έσπευσεν έζτός τοΰ δωματίου.

ΚΕΦΑΛΑ1ΟΧ Β'.

ΓΟΥΓΙΆΧ,.ΑΜΙΕΤ ΚΑΙ ΑΕΠΡΕΤΡ.

Ο-Ό Μοργάν διήλθε τήν αίθουσαν τοΰ χ< 
ροΰ έν πάση αύτής τή έζτάσει ζαΐ όιευΟύνΟη 
πρός μιζράν αίθουσαν ζ.ειμένην πρός τό άλ
λο μέρος τοΰ ίματιοφυλαζείου. Τ’.ζεϊ όέ εύρε 
τούς τρεις φίλους του Αεπρέτρ, Άμιέτ ζαΐ 
Γουγιών αναμένοντας αυτόν.

Μετ’ αύτών εύρίσζετο νέος τις φέρων 
στολήν ζυβερνητιζοΰ ταχυδρόμου, δηλονότι 
ίμάτιον πράσινον ζαΐ χουσούφαντον. Είχε 
τά μεγάλα αύτοΰ υποδήματα πλήρη ζονιορ- 
τοΰ, τόν ιματισμόν ζαΐ τόν ταχυδρομικόν 
σάζ.ζον επίσης ζεζονιαμένον. ’Επί δέ τής 
τραπέζης ύπήρχευ εις χάρτης τοΰ Κασσίνη, 
έφ’ ού έδύνατο τις ζαΐ τάς έλαχίστας τοΰ 
εδάφους ανωμαλίας νά ΐδη.

Πριν όμως εΐπωμεν τί έζαμεν έζεΐ ό τα- 
' χυδρόμος ούτος, ζαΐ έπί τίνι σζοπω ύπήρχεν 
I ανεπτυγμένοςό χάρτης, άςρίψωμενέν βλέμ

μα έπί τών τριών νέων προσώπων, τών ό
ποιων τά ονόματα αντήχησαν εϊς τήν αίθου
σαν του χορού, ζαΐ τά όποια ήσαν προω- 
ρισμένα νά παρα στήσωσι μέρος τόσον ενερ
γόν εις τήν συνέχειαν τής παρούσης ίστο- 
ρ’·αΛ .

Ο αναγνώστης γνωρίζει ήδη τόν Μοργάν, 
τόν Άχιλλέα ζαΐ τόν Πάριν ένταύτώ τής 
παρούσης ταύτης ιστορίας. Ό Μοργάν μέ 
τούς κυανούς οφθαλμούς του, μέ τήν μαύ
ρη·/ ζόμην του, μέ τό υψηλόν ζαΐ χάριεν α
νάστημά του, τό αγέρωχο·/ ύφος του, τό 
ύπερήφανον βλέμμα του, μέ τά δροσερά 
χείλη του ζαΐ μέ όδόντας, ών λευζοτέρους 
ούοέποτε ειδέ τις, είχε φυσιογνωμίαν ήτις ά
παξ όρωμένη άδύνατον ήτο τοΰ λοιποΰ νά 
λησμονηθή, διότι έν αύτή άπηντώντο στοι
χεία αντίθετα άλλήλων, ή ρωμαλεότης ζαΐ 
ή άπαλότης, ή γλυζύτης ζαΐ. ή ενέργεια, 
ταΰτα δέ πάντα επέστεφε φαιορότης μεγί- 
ςτ], παρέχουσα ζατάπληξιν εις τονθεωροΰν- 
τα, ότι ό άνθρωπος ούτος έπαιζε καθ’ έζά- 
στην μέ τόν θάνατον, ζαΐ μέ τόν φριζωδέ- 
στερον όλων τών θανάτων, τόν τής λαιμη
τόμου.

ώ δε Αεπρέτρ ήν άνήρ τεσσαράκοντα ζαΐ 
όζτώ ετών τήν ήλιζίαν, μέ ζόμην βοστρυ- 
χώοη ζαΐ ύπόλευζον, άλλά μέ όφρΰς ζαΐ 
μύσταζα μαύρο·/ ώς ό έβενος, οί δέ οφθαλ
μοί του ήσαν σαπφειρώδεις. Ήτον άρχαΐος 
λοχαγός τών δραγώνων, Οαυμασίως ζατε 
σκευασμένος διά τούς φυσικούς ζαΐ ηθικούς 
αγώνας, διότι οί μέν μύωνες αύτοΰ έδεί-νυον 
τήν μεγίστη·/ τοΰ σώματός του εύρωστίαν, 
ή δέ φυσιογνωμία του τήν ίσχυρογνωμοσύ- 
νην. Αλλως τε είχε τό άνάστημα εύγενές, 

τΡ°πους πλήρεις χάριτος, ζαΐ ήν 
ενδεδυμενος μετά μεγίστης κομψότητας, 
ζαι όσφραινόμενος διαφόρους εύοσμους ύλας 
εντός φιαλίου τεθειμένας.

Ό Τουγιών ζαΐ ό Άμιέτ, τών όποιων ά
γνωστα ήσαν έπίσης τά ζύρια ονόματα, ώς 
τά του Αεπρέτρ ζαΐ Μοργάν, ήτον γενιζώς 
γνωστοί έν τή εταιρία ύπό τό όνομα Οί ’Α
χώριστοι· φαντάσθητε τόν Δάμωνα ζαΐ 
τόν Ιΐυθέα, τόν Εύρύαλον ζαΐ τόν Νίσον, 
τόν Όρέστην ζαΐ τόν ΙΙυλάδην εις ήλιζίαν 
ειζοσι δύω έτών. Τούτων ό μέν ήτο χαρίης, 
πολύλογος, θορυβώδης, ό δέ μελαγχολιζός, 
ζατηφής, σιωπηλός, τά πάντα συμμεριζό- 
μενος μετ’ άλ/.ων, ζινδύνους, χρήματα, έ- 
ρωμένην. Ό εις άνεπλήρου τάς ελλείψεις 

τοΰ άλλου, ζαΐ έχαστος έν τοϊς κινδύνοις 
έλησμόνει εαυτόν έπαγρυπνών ύπέρ τοΰ ε
τέρου, ώς οί νέοι Σπαρτιάται τής ίερας φά
λαγγας. Τοιοϋτοι ήσαν ό Τουγιών ζαι ό Ά-

Εννοείται δέ οΐζσθεν ότι ζαΐ οί τρειςήσαν 
οπαδοί τοΰ Τηού, ζαΐ είχον πρσσχληθή, ώς 
τώ οντι ύπέθεσεν ό Μοργάν, οΓ ύπόθεσιν 
τής εταιρίας.

Ό Μοργάν είσελθών διευθύνθη ζατ’ εύ- 
Οεϊαν πρός τόν πλαστόν ταχυδρόμον ζαΐ του 
έσφιγξε τήν χεΐρα.
— \ ! φίλτατε, εΐπεν έζεΐνος όπισθοχωρών 
μιζρόν μετά μορφασμοΰ οειχνύοντος ότι 
οπουδήποτε ζάλος ίππεύς ζαΐ άν ήνέ τις δέν 
διατρέχει έν άνέσει πεντήζοντα λεύγας έντά- 
χει έπί ταχυδρομιζών ίππων. Σεις ενταύθα οί 
Παρισινοί, τήν περνάτε ζαλά, ζαΐ άπέναντι 
ύμών ιδίως, ό ’Αννίβας έν Καπύη έζάθητο 
έπί αζανθών ζαΐ τριβόλων. Έγώ δέ ό δυ
στυχής μόλις έ’ρριψα έν βλέμμα έπί τής αι
θούσης τοΰ χορού, ώς εύτελής ταχυδρό
μος, ζομίζων έπιστολάς τοΰ στρατηγού 
Μασσένα πρός τον πολίτην πρώτον ύπατον. 
Άλλ' έδώ βλέπω άριθμόν θυμάτων άξιόλο- 
γον τό δυστύχημα όμως είναι ότι πρέπει ν’ 
άφήσητε ύγείαν εις όλα αύτά! είνε δυσάρε
στου, απελπιστικόν ίσως, άλλ’ ή εταιρία τοΰ 
Ίηού τό άπαιτεϊ.
— Φίλτατε Χαστιέρε, εΐπεν ό Μοργάν . . .
— "Οχι ονόματα κύριε εΐπεν ό Χαστιέρος. 
Ή οικογένεια Χαστιέρου είναι έντιμος οικο
γένεια τοΰ Αυών, ώς λέγουσι, μετερχομένη 
τό έμπόριον εις τήν πλατείαν τοΰ Τερώ, 
άπό πατρός εις υιόν Οά ήτο δέ λίαν έξευτε- 
λιστικόν άν έμάνθανεν ότι ό κληρονόμος 
της έγεινε ταχυδρόμος καΐ διατρέχει τάς 
οδούς μέ τόν εθνικόν σάκκον έπί τών ώμων. 
Αεζοκ, ονομάζετε με όσον θέλετε, άλλά Χα 
στιέρον οχι, διότι τόν Χαστιέρον δέν γνω
ρίζω. Καΐ σεις, κύριοι, εΐπεν ό νέος άπευθυ- 
νόμενος πρός τόν Γουγιώνα, τόν Άμιέτ ζαΐ 
τόν Αεπρέτρ, τόν γνωρίζετε :
— Οχι άπεζρίθησαν οί τρεις νέοι, ζαΐ ζη
τούμε·/ συγγνώμην ύπέρ τοΰ Μοργάν, όστις 
έζαμε λάθος.
— Φί/.τατε Αεζοκ, εΐπεν ό ΛΙοο'-άν.
— Τώρα ναι, διέζούεν ό ταχυδρόμος, εις 
αύτό τό όνομα απαντώ. Λοιπόν τί θέλεις 
νά μοί είπης;
— Θέλω νά σοΐ είπω οτι άν δέν ήσο ό άν- 
τίπους τοΰ θεού Άρποζράτους, δν οί φίλοι
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σου παριστώσι μέ δάχτυλου εις τό στόμα, 
αντί νά σέ ρίψωμεν είς πλήθος παρεκβάσεων,' 
Οά έμανθάναμεν έως τώρα διατι ή ένδυμασια 
αΰτη καί διατί ό χάρτης ούτος ;
— Άν δέν τό έμαθες έως τώρα, είναι σφάλ
μα ίδιζόν σου ζαί οχι ίδιζόν μου. Φαίνεται 
ότι περιεπλανάσο μέ καμμίαν ώραίαν Εύ 
μενίδα, ζαί έδέησε νά σέ φωναξωμεν όις- 
άν Οά ήρχεσο καί σύ ώς καί οί κύριοι ούτοι 
δέν Οά ήτο ανάγκη τώρα νά έπαναλάβω τήν 
διήγησιν. Ιδού τέλος τί συμβαίνει- πρόκει
ται περί χρηματικού τίνος ποσοϋ τοϋ τα
μείου τής Βέρνης, τό όποιον κατά διαταγήν 
τοΰ Μασσένα ό στρατηγός Λεζούρβ έστειλεν 
είς τόν πολίτην πρώτον ύπατον. Μικρόν 
πράγμα, εκατόν, χιλιάδες φράγκων, τά ό
ποια επειδή δέν τολμώσι νά στειλωσΐ διά 
Ζούρας, φοβούμενοι μή τά συλλάβωσιν οί 
οπαδοί τοϋ Κ. Τεϋσοννέτου, τά στέλλουσι 
διά Γενέβης, Βούργου, Μακώνος, Διζώνος 
ζαί Τρώης, οδόν τήν όποιαν νομίζουσιν ά- 
σφαλεστάτην.
— Πολύ καλά.
— ΕίδοποιήΟημεν περί τούτου παρά τοϋ 
Τενάρδου, όστις σνεχώρησε κατεσπευσμένος 
έκ Γέξης ζαί τό άνεζοίνωσεν είς τόν’Ιρον- 
δέλην, όστις σταθμεύει είς Σαλόνην, ζαί 
όστις τό μετεβίβασεν είς Ώξέρην είς εμέ 
τόν Λεκόκ, όστις διήλθον τεσσαράκοντα λεύ
γας διά νά έλθω νά τό αναγγείλω είς σάς. 
Δευτερεύουσαι δέ λεπτομέρειαί είσιν αί εξής. 
Τά χρήματα άνεχώρησαν έκ Βέρνης τήν 28 
Νιβώζ, έτους ογδόου τής δημοκρατίας, τής 
τριπλής ζαί διηρημένης- θά φθάσωσι σήμε
ρον είς Γενέβην, Οά άναχωρήσωσιν αύριον 
μέ τήν ταχυδρομικήν άμαξαν έζ Γενέβης 
είς Βοΰργον, ώστε άναχωροϋντες τήν νύκτα 
ταύτην, μεθαύριον δύνασθε, άγαπητά τέκνα 
τοΰ Ισραήλ, νά συναντήσητε τά χρήματα 
τών κυρίων άρκτων μεταξύ Διζώνος καί 
Τρώηςπρός τό Βαρσουρσέν. Τίλέγετε;
— Συγγνώμην είπεν ό Μοργάν, λέγομεν 
οτι έπί τοΰ αντικειμένου τούτου δέν ύπάρχει 
πλέον συζήτησις- φρονοϋμεν όμως ότι έπ’ 
ούδεμιά περιπτώσει δέν είν’ έπιτετραμμένον 
νά έγγίση τις τά -/ρήματα τών κυριών άρ
κτων τής Βέρνης, έφ’ όσον δέν έξέλθωσι 
τών ταμείων αύτών- άλλ’ αφού άπαξ άλλά- 
ξωσι προορισμόν, δέν βλέπω τόν λόγον διατί 
νά μή άλλάξωσι καί δεύτερον. Μόνον πώς 
θά άναχωρησωμεν ;
— Δέν έχετε ταχυδρομικόν όχημα ;

— Ναι, είνε διαθέσιμον. ,
— Δέν ύπάρχουσι δύω ίπποι διά νά σάς ό- 
δηγήσωσι μέχρι τοΰ προσεχούς σταθμού ;
— Είνε είς τό ίπποστάσιον.
— Δέν έχετε έκαστος τό διαβατήριόν του :
— Έχομεν έκαστος άπό τέσσαρα.
— Αοιπόν ;
— Λοιπόν δέν δύνάμεθα νά έμποοίσωμεν 
μέ τό όχημα μίαν οδοιπορικήν άμαξαν έν 
τούτοις άς μή στενοχωρώμεθα καί έχομε · 
καιρόν έως τότε.
— Καί διατί όχι; είπεν ό Γουγιών, δέν 
βλέπω διατί αφού κάμνουν έφοδον καί κυ
ριεύουν μέ μίαν λέμβον έν πλοίον, διατί δέν 
ουνάμεθα καί ημείς νά κυριεύσωμεν μίαν ο
δοιπορικήν άμαξαν μέ έν όχημα. Άς προσ- 
παθήσωμεν τί λέγεις, Άμιέττε ;
— Καί έγώ αύτό θέλω- άπεκρίθη εκείνος, 
άλλά τί Οά κάμης τόν αμαξηλάτην;
— Τώ οντι είπεν ό Γουγιών.
— Καί αύτό προείδομεν. Είς ταχυδρόμος 
έπέμφΟη είς Τρώην, έκεΐ θά άφήσητε τό 
όχημά σας είς τον Δελβώκην καί Οά εΰρετε 
έτοιμους πρόςάναχώρησιν τέσσαρουςΐππους, 
Οά ύπολογίσητε τόν καιρόν, ζαί μεθαύριον, 
ή μάλλον αύριον, διότι μεσονύκτιον ήχησεν, 
αύριον μεταξύ τής έβδομης καί όγδοης ώ
ρας τής πρωίας, τά χρήματα τών κυριών 
άρκτων Οά εύρεθώσιν είς ταραχήν.
— Ύπάγωμεν νά άλλάξωμεν ένδυμασίαν ; 
ήρώτησεν δ Λεπρέτρ.
— Διατί; είπεν ό Μοργάν- νομίζω δπως νυν 
είμεΟα ότι δύνάμεθα νά παρουσιασθώμεν.

Ούδέποτε ταχυδρομικό > oyy.ya έφερε βά 
ρος ανθρώπων καλλίτερου ένδεδυμένων.

Άς ρίψωμεν τελευταίου βλέμμα έπί τού 
χάρτου, άς ειπωμεν νά μάς θέσωσιυ έντός 
τής άμάξης φαγητού τι ψυχρόν ζαί κάμμίαν 
δωδεκάδα φιαλών καμπανίτου οίνου, άς ό- 
πλισθώμεν, άς περιβληΟώμεν μέ καλούς μαν
δύας, καί εμπρός.
— Στάσου είπεν ό 1’ούγιών, αύτό είνε μία 
ιδέα.
— Νομίζω ότι ζαί Οά σζάσωμεν τούς ίπ
πους έν ανάγκη, άλλά Οά έπανέλΟωμεν έν- 
ταύΟα τήν έβδόμην ώραν τής έσπέρας και 
Οά φανώμεν ζαί είς τό μελόδραμα.
— Ώστε Οά ύπάρχη άπουσία κατηγορούμε 
νου άπό τό μέρος, έν τώ όποιω οιεπράχΟη 
τό έγζληγα, είπεν ό Λεπρέτρ.
— Βεβαίως, έξηζολούΟησεν ό Μοργάν μετά 
τής άμεταβ’λήτου αύτοΰ φαιδοότητος, οιότι

είνε αδύνατον νά παραδεχΟώσιν ότι άνθρω
ποι χειροκροτούντες τήν Κυρίαν Κλοτίλδην 
καί τόν Κ. Βεστρή- τήν όγδόην ώραν τής 
έσπέρας, είχον τό πρωί δοσοληψίας μεταξύ 
τοΰ Βάρ καί τοΰ Σατιλλών καί μετά τοΰ 
ηνιόχου μιας ταχυδρομικής άμάξης. Άς ρί
ψωμεν, τέκνα μου, έν βλέμμα έπί τοΰ χάρ
του όπως έζλέξωμεν τήν θέσιν μας.

Καί οί τέσσαρες νέοι έκλινον έπί τοϋ έρ
γου τοϋ Κασσίνη.
— Άν είχον μίαν συμβουλήν τοπογραφι- 
ζήν νά σάς δώσω, είπεν ό ταχυδρόμος είνε 
νά ζρυφΟήτε ολίγον έκεϊθεν, τοΰ Μουσοΰ. 
Αντίκρυ του Ί’ιζέη, ιδού ζαί ό νέος έοειξεν 
έπί τοΰ χάρτου, ύπάρχει έν πέρασμα, άγον 
πρός τήν Σαούρσην, έδώ. Έζ τής Σαούρσης 
έχετε μίαν οδόν ομαλήν, εύΟεΐαν ώς έν ιώτα, 
ήτις Οά σάς όδηγήση είς Τρώην. Έκεΐ Οά 
εΰρητε τό όχημά σας, Οά λάβετε τήν όδόν 
τής Σένσης, αντί τής τών Κολουμμιών. ’Ε
κείνοι δέ οΐτινες Οά σάς ίδωσι διαβαίνοντας 
τήν προτεραίαν, δέν εκπλήττονται έάν σάς 
ίδωσι νά διέλθητε ζαί τήν έπαύριον, ζαί σείς 
θά εύρεθήτε εις τό μελόδραμα τήν δεχάτην 
ώραν, αντί νά ήσθε έχει τήν όγδόην, ώστε 
μήτε Οά σάς ίδη, μήτε Οά σάς γνωρίση 
χάνεις.
— Όσον άπό μέρος μου παραδέχομαι, εί
πεν ό Μοργάν.
— ΠαρεδεχόμεΟα όλοι, έπανέλαβον καί οί 
λοιποί.

Ό Μοργάν έξήγαγεν έν τών δύο ώρολο- 
γιων, ών αι άλύσεις έρρίπτοντο ένθεν κα- 
ζειΟεν είς τήν ζώνην του- ήτο δέ αριστούρ
γημα τέχνης, άδαμαντοζόλλητον ζαί ανήκε 
το πρώτον εις τήν Μαρίαν Άντωανέτταν, 
ήτις τό είχε δώσει είς τήν δούζισσαν τοΰ 
Πολαστρ.όν, ζαί αύτή πάλιν είς τήν μητέρα 
τοΰ Μοργάν.
— .Μία ώρα τής πρωίας, είπεν ό Μοργάν 
άγωμεν, διότι πρέπει τήν τρίτην ώραν νά 
μεταλλάσσωμεν ίππους είς Λαγνύ.

_ ’Από τής στιγμής εκείνης ή εκστρατεία 
ειχεν αρχίσει, ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ ‘ .Μορ
γάν, μή συμβουλεύοντος πλέον, άλλά δια- 
τάττοντος.

Ό Λεπρέτρ, αρχαίος λοχαγός τών δρα· 
γώνων, όστις έν τή άπουσία του έδιοίζει, 
ο,ύτού παρόντος ύπήζουεν ό πρώτος.

Μετά ήμίσειαν ώραν, έν όχημα έχον έν 
εαυτώ τέσσαρας νέους έντός μανδυών ζεζα- 
λυμμένους, ειχεν έμποδισΟή είς τόν σταθμόν

τοΰ Φονταινεβλώ, ύπό τοΰ σταθμάρχου, 
ζητοΰντος τά διαβατήριά των.
— Ώ ! Νόστιμον, είπεν είς αύτών τείνας 
τήν κεφαλήν έξω τής θυρίδος ζαί δίδων είς 
τούς λόγους του ιδίαν προφοράν. Άπαι- 
τοΰνται λοιπόν ζαί διαβατήρια διά νά ύπάγη 
τις άπ’ έδώ μέχρι τοΰ Γροσβοά νά έπισχε- 
φΟή τόν πολίτην Βαά; Μά τήν πίστιν μου 
είσθε τρελός, φίλε μου. ’Εμπρός, άμαξηλάτα.

Καί ό άμαξήλάτης μαστιγώσάς τούς 
ίππους, όιήλθεν άνευ δυσκολίας.

Κ ΕΦ ΑΛ Α ΙΟΝ ΤΕΤ ΑΡΤΟΝ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΈΝΤΕ^ ΞΙΣ.

Άς άφήσωμεν τούς τέσσαρας κυνηγούς 
μας νά τρέχωσι προς τό Λαγνύ, ένθα, χάρις 
εΐς τά διαβατήρια, τά όποια όφείλουσιν είς 
τήν αγαθότητα τών ύπαλλήλων τοΰ πολί
του Φουσέ άλλάσσουσι τούς ιδιωτικούς αύ
τών ίππους, αντί ταχυδρομικών καί τον α
μαξηλάτην αύτών άντί ενός ταχυδρομικού 
συνοδού, καί άς ίδωμεν διατί ό πρώτος ύπα
τος έζήτησε τόν "Ρολάνδον.

Ό 'Ρολάνδος, άπελθόντος τοΰ Μοργάν 
μετέβη δρομαίως είς τήν πρόσχλησίν τού 
στρατηγού του- εύρε δέ αύτόν όρΟ'.ον καί 
σκεπτικόν έμπροσθεν τής εστίας.

Είς τόν θόρυβον τόν όποιον έκαμεν ούτος 
εισερχόμενος, ό στρατηγός Βοναπάρτης άνύ- 
ψωσε τήν κεφαλήν.
— Τί ομιλίας έζάμετε ; ήρώτησεν ό Βονα
πάρτης άνευ προοιμίων καί βασανιζόμενος 
έπί τής συνήθειας ήν ό 'Ρολάνδος είχε ν’ ά- 
ποζρίνηται συμφώνως πρός τάς ιδέας του.
— Έκάμαμεν, είπεν ό 'Ρολάνδος, μόνον 
παντοειδείς φιλοφρονήσεις, καί άπεχωρίσΟη- 
μεν ώς οί καλλίτεροι φίλοιτοΰ κόσμου.
— Τί έντύπωσιν σοί προξενεί;
•— Ανθρώπου κάλλιστα άνατεΟραμμένου.
— Τί ήλιζίαν τώ δίδεις;
— Τό πολύ, τήν ηλικίαν μου.
— Ναι, οΰτω καί έγώ νομίζω- ή φωνή του 
είναι νεαρά. ’Αλλά μή άπατώμαι, 'Ρολάνδε : 
Μή ύπάρχη γενεά τις νέων βασιλοφρό-χυν ;
— Έ! στρατηγέ μου, άπεκρίθη ό 'Ρολάνδος 
ύψών τούς ώμους, είνε λείψανον τής αρ
χαίας γενεάς.
— Καί όμως, 'Ρολάνδε, πρέπει νά κάμωμεν 
μίαν άλλην, ήτις νά ήνε άφωσιωμένη είς 
τον υιόν μου, άν ποτέ αποκτήσω υιόν.
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’'»7-· - --·■ ',ς απαιτητάς πέριξ ύμών, 
ζαι δέν επιθυμώ ν' αυξήσω τδν αριθμόν ίων. 

; πρέπει νά έλθη εις 
Παρισίους, εις τι Γυμνάσιον, ζαι δταν φθάση 
είς ηλικίαν Οά τόν εισαγάγω είς τδ στρατιω
τικόν σχολεϊον, τδ όποιον πρόκειται νά συ
στήσω.

Ό 'Ρολάνδος έκαμε χειρονομίαν τινά ώς — Έχετε πολλοΰ. 
άν έλεγε «Δέν έναντιοϋμαι.» :

Ό Βοναπάρτης έννόησε καλώς τά έπίλοιπα. — Καταλαμβάνεις ;
— Δέν εΐνε αύτό μόνον ότι δέν άνθίστασαι, 
είπε, πρέπει καί νά συντελέσης.

Φρικίασις τών νεύρων διήλθε τοϋ σώμα
τος τοϋ ΊΡολάνδου.
— Καί πώς, στρατηγέ ;ήρώτησε.
— Νυμφευόμενος.
— Καλά, καί λησμονείτε τόν άνευρισμόν 
μου ! είπε ζαγχάζων ό 'Ρολάνδος, ένω ό 
Βοναπάρτης τόν έθεώρει.
— Φίλτατε 'Ρολάνδε, ύπέλαβεν ού-τος, ό 
άνευρισμός δέν εΐναι πρόφασις διά νά μείνης 
άγαμος.
— Νομίζετε ;
— Ναι, καί έπειδή είμαι άνθρωπος ηθικός, 
θέλω όλοι νά νυμφεύωνται.
— Έγώ όμως είμαι πολύ άνήθικος είς τού
το άπεκρίθη ό 'Ρολάνδος, καί προξενώ σκάν
δαλα μέ τάς έρωμένας μου.
— Ό Αύγουστος, εΐπεν ό Βοναπάρτης, έ- 
ξέδωκε νόμους κατά τών άγάμων, ούς έστέ- 
ρει τά πολιτικά αύτών δικαιώματα.
— Ό Αύγουστος ;
— Μάλιστα.
— Άλλά Οά περιμείνω νά γείνητε Αύγου 
στος- τώρα άκόμη είσθε Καίσαρ.
— Υπάρχουσιν ονόματα, φίλτατε 'Ρολάνδε, 
εΐπεν ό Βοναπάρτης πλησιάσας αύτδν καί 
θείς τήν χεϊρα έπί τοΰ ώμου του, τά όποια 
δέν έπιθυμώ νά ίδω σβυνόμενα, καί τδ όνο
μα του Μοντρεβέλ είν’ έξ έκείνων.
— Άλλά μήπως, στρατηγέ, έάν έγώ έξ ι
διοτροπίας, φαντασίας ή άνοησίας άρνηθώ 
νά διαιωνίσω τό όνομά μου, δέν εΐνε ό ά- 
δελφός μου ;
— Πώς ; αδελφός σου ; καί έχεις άδελοόν;
— Καί βέβαια έχω αδελφόν διατί νά μ.·η 
έχω;
— 'Οποίαν ήλιζίαν έχει;
— Ένδεκα έως δώδεκα έτών.
— Διατί ποτέ δέν μοί άνέφερες περί αύτου ;
— Διότι ένόμιζον ότι ένπαιδάριον είςτοίαύ- 
την ηλικίαν ολίγον θά σάς ένδιέφερεν.
— Άπατάσαι, 'Ρολάνδε, έγώ ένδιαφέρομαι 
είς παν δ,τι άφορά τούς φίλους μου’ έπρεπε 
νά μέ ζητήσης κάνέν πράγμα δι' αύτδν τόν 
άδελφόν.
— Καί τί, στρατηγέ ;
— Ναι είσαχθή είς κάνέν Γυμνάσιον τών 
Παρισίων.

— Μά τήν πίστιν μου, στρατηγέ, ώς νά εΐ- 
χον μαντεύσει τάς καλάς ύπέρ αύτοϋ διαθέ
σεις σας, καί τήν ώραν ταύτην εύρίσζεται 
καθ’ όδόν ή ίσως έντός μιζροΰ κινεί.
— Πώς ;
— Έγραψα, πρδ τριών ήμερών είς τήν μη
τέρα μου, νά φέρη τδ παιδίον είς Παρισίους- 
διότι έφρόνουν νά εισαγάγω αύτό είς κάνέν 
Γυμνάσιου, χωρίς νά σας τό είπω, καί δταν 
ήθελε φθάσει είς ήλικίαν, νά σάς αναφέρω, 
πεποιθώς ότι ό άνευρισμός μου έως τότε 
δέν ήθελε μέ αποστέλλει είς τον άλλον κό
σμον άλλ’ έν περιπτώσει τοιαύτη ....
— Έν περιπτώσει τοιαύτη ;
— Έν περιπτώσει τοιαύτη Οά έγραφον έν τζ 
διαθήκη μου καί δύο γραμμάς πρός ύμάςσυ- 
νιστών ύμϊν τήν μητέρα, τόν υιόν, τήν θυ
γατέρα, όλον τό κοπάδι.
— ΙΙώς, τήν θυγατέρα ;
— Ναι, τήν άδελφήν μου.
— Έχεις λοιπόν άδελφήν
— Μάλιστα.
— Καί τί ήλιζίαν έχει;
— Δέκα επτά έτών.
— Εΐνε νόστιμη ;
— θελκτική.
— Επιφορτίζομαι νά τήν άποζαταστήσω» 
έγώ.

Ό 'Ρολάνδος έζάγχασε.
— Τί έχεις; τόν ήρώτησεν ό πρώτος ύπατος.
— Λέγω, στρατηγέ, ότι θά άνήρτων άνωθεν 
τής μεγάλης θύρας τοϋ Λουξεμβούργου 
μίαν σανίδα.
— Καί έπί τής σανίδος;
— θά έγραφον «Γραφεΐον συνοικεσίων».
— "Α ’ άλλ’ άν σύ δέν Οέλης νά νυμφευθής, 
αύτό δέν εΐνε λόγοςνά κρατήςκαί τήν άδελ
φήν σου άγαμον. Έγώ ούτε τάς γραίας α
γάμους, ούτε τούς γέροντας αγάμους α
γαπώ.
— Δέν σας ’λέγω, στρατηγέ μου, ότι ή ά 
δελφή μου θά μείνη άγαμος- άρκει ότι έν 
μέλος τής οικογένειας Μοντρεβέλ ελκύει τή ν 
όργήν σας μένον άγαμος.
— Λοιπόν τίμέ λέγεις;

(άζο’λουθεϊ


