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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Την προπαρε.ίθοΰσαν κυριακήν 8, ΛΓαίου, έ- 
ζεφύνησεν έν ζω’Λθηναίω ό φιΛόμουσος χαί πε
παιδευμένος κύριος Γεώργιος Τερτσέζης τόν 
κατωτέρω Λόγον ζου, δν ευχαρίστως δημοσίευα- 
μεν χάριν τών Αναγνωστών της Χρυσα.ΙΜδος.

Μθΰ έτυχε, Κύριοι και Κυρίαις, εις τήν άνά- 
γνωσιν συγγραφέως γνωστού, τοϋ Ούμπδλ, νά ευ
ρώ αύτήν τήν φράσιν τοϋ ποιητοϋ τής Πορτογαλ- 
λίας Κάμοενς" ό έξοχος ποιητής αναφέρει τήν 
Ελλάδα καί τήν ονομάζει μητέρα εύγλωττων 
καρδιών" αύτή ή φράσις μοΰ ελαμψεν ώς ένας φα
νός, ό οποίος έπερίχυσε άπό φως είς τόν οφθαλ
μόν μου δλην τήν άρχαίαν Ελλάδα" είδα τδ μυ
στήριον τής εύμορφίας τών λόγων και τής εύμορ- 
φίας τών πράξεων τών αρχαίων Ελλήνων, δη
λαδή τό κάλλος, τήν εύαισθησίαν τής καρδίας 
των. La Grece mere des coeurs eloquanls, βλέ" 
πω τήν καρδίαν τοϋ όμήρου, τήν ΐλιάδα δλην, 
ένόησα τήν φλόγα τής φιλίας τοϋ Άχιλλέως διά 
τόν Πάτροκλον, τδν έρωτα τής πατρίδος εΐς τδν 
Εκτορα" είδα τήν καρδίαν τοΰ Πριάμου νά όέη 

ώς ένα δάκρυον εις τούς πόδας τοϋ Αχιλλέως διά 
τήν έςαγοράν τοϋ τέκνου του. Είναι περίφημο 
τδ γαλλικό γνωμικδν

Les grandes pensecs viennent de coeur 
άς προσθέσωμεν καί les grandes actions, επει
δή ό στοχασμός είναι τδ σχέδιον τοϋ έργου. Αλλά, 
Κύριοι καί Κυρίαις, είς τδν κατήφορον ‘ποϋ έπιά- 
σαμεν και βουλόμενος νά σας δώσω παραδείγ
ματα τής ευαισθησίας τής ψυχής τών αρχαίων 
Ελλήνων, ά; άφήσωμεν τά γνωστά γνωστά, (ποιος 
μεταξύ ήμών δέν γνωρίζει τά κάλλη τής ίλιώ- 
δος ;) κα*. νά σάς δώσω δοκίμια τής εύγλώττου 
καρδίας τών Ελλ.ήνων μέ παραδείγματα άλλων 
Ελλήνων συγγραφέων, κα*. διαλέγω παράδειγμα 
άπδ τήν Κυρουπαιδείαν τοϋ Ξενοφώντος" άκροα- 
σθήτε"

0 Ξενοφών διηγείται ότι ό Κύρος αιχμαλώτισε 
μίαν ήγεμονίδα τής ανατολής Πάνθιαν, καί τήν 
είχε παραδώσει εις τήν φύλαξιν ενός τών αγα
πημένων του σωματοφυλάκων, ό νέος αύτδς έρω- 
τεύθη τήν αίχμάλωτην νέαν" αύτή ειδοποίησε τδν 
Κΰρον παραπονουμένη, δ Κύρος εϊπε λόγια θυμού 
είς τδν φίλον του καί τδν έξώρισεν. II Πάνθια κυ
ριευμένη άπδ εύγνωμοσύνην έκατάφερε τδν σύζυ
γόν της νά γείννι σύμμαχος τοϋ Κόρου’ κα*. είς 
ένα πόλεμον μέ τούς Αιγυπτίους έφονεύθη είς
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τήν μάχην' ή μάχη εϊχε δοθή εις τούς κάμπους 
τη; Λυδίας' το σώμα τοΰ ανδρείου πολεμιστοΰ 
έστάλη είς τήν Πάνθιαν' ή Οανή του έγένετο είς 
ταίς παραποταμιαϊς τοΰ Πακτωλού' ό Κύρος έ
στειλε δώρα κατά τά έθιμα τοϋ καιρού νά καοΰν 
προς τιμήν τοΰ γενναίου συμμάχου του είς τδν 
τάφον του. Ηλθε» ό Κύρος, αρχίζει ή διήγησι; 
τού Ξενοφώντος, ήλθεν ό Κύρος καί ώς είδε τήν 
γυναίκα καθημένην κατά γής, καί τδ σώμα τοΰ 
άνδρός της πλησίον της, έκλαυσε λυπούμενος καί 
είπε, ώ ατυχία ! φεύγεις καλή καί πιστή ψυχή 
καί μας άφίνεις διαπαντός, καί ήθέλησε νά πιάση 
τό χέρι τοΰ φονευμένου, άλλ’ αύτδ το χέρι ση- 
κόνωντά; το έμεινεν είς τδ χέρι του, χωρισμέ- 
νον άπδ τδ σώμα, επειδή τδ σπαθί τών Αιγυ
πτίων τδ είχε κόψει είς τήν μάχην. 0 Κύρος ώς 
είδε τούτο έλυπήθη περισσότερον, καί ή γυναίκα 
περνώντας τδ χέρι τοΰ άνδρός της άπδ τδ χέρι 
τοΰ Κόρου τδ έφίλησε καί έπροσπάθησε νά τδ 
σμίξη καί ταιριάση πάλε μέ τδ σώμα τοΰ άποθα- 
μένου, καί λέγει πρδς τδν Κΰρον' ώ Βασιλέα, 
ολο τδ σώμα είνε τέτοιας λογής κομματιασμένου, 
άλλά ποία ή ανάγκη νά τδ ίδή; ; καί είτε άκό- | 
μη' έξ αιτίας σου ύπέφερε Θάνατον καί έξ αιτίας 
μου, ώ Κΰρε' άνόητη έγώ' τοΰ έπαρήγγειλα νά 
φερΟή μέ άνδρίαν διά νά σέ εύχαριστήση καί νά 
άπολαύση τήν ύπόληψίν σου καί άγάπην' καί 
αύτός δέν έσυλλογίσθη τί Οά ύπόφερνε, άλλά τί 
Οά έκαμνε διά νά σοΰ γείνη ευάρεστος, οθεν μά 
τήν άλήθειαν καί χωρίς ψεγάδι αποθνήσκει, άλλά 
έγώ δ σύμβουλός του ζώ καί είμαι, ό Κΰρος 
έκλαυσε σιωπηλώς εις αύτά τά λόγια τής γυναι- 
κός' ώ γυναίκα, αύτός |λαβε ένδοξο τέλος, άπέ- 
Οανε νικητής’ έσύ όμως στόλισε τον μέ αύτά τά 
δώρα πού σοΰ προσφέρω' (τότε ό Γαβρίας καί 
Γαδάτας έφεραν πολύτιμα στολίδια)’ μάθε άκόμη, 
τή; λέγει δ Κύρος, ότι καί μέ άλλαις τιμαΐς Οά 
δοςασΟή- Οά υψώσω μαυσωλείου, αξιον τής αρετής 
του καί τής φήμης του' έσύ μή νομίζης δτι μέ 
τδν θάνατον τού άνδρός σου μένεις έρημη' Οά σέ 
τιμήσω διά τήν φρόνησίν σου καί ταίς άλλαις ά 
ρεταϊς σου, Οά εκλέξω άνδρα πιστόν αου νά σέ 
δδηγήση δπου άγαπας, μόνον φανέρωσε πού ορέ-. 

γεσαι νά υπάγης. — Εχω θάό^ος, Κΰρε, δέν Οά σοΰ 
κρύψω πού βούλομαι νά υπάγω, ό Κύρος άνε- 
χώρησε λυπούμενος τήν γυναίκα οπού έστερείτο 
τοιοϋτον άνδρα. καί τδν άνδρα, δ δποίος δέν 
έμελλε πλέον νά τήν ξαναϊδή. II Πάνθια είπεν 
εί; τήν συνοδίαν της νά άπομακρυνθή ολίγον, νά

κλαύση μονάχη τδν άνδρα της' μόνον έπαρήγ- 
γειλε τήν τροφόν της νά μήν αναχώρηση, καί τή; 
λέγει' δταν έννοήσης δτι άποΟνήσκιο νά μέ τυ- 
λίξης είς ένα σενδόνι μέ τδν άνδρα μου. II τρο
φός έκατάλαβε τδν σκοπόν της, τήν παρεκάλεσε 
νά μή κάμη άδικον τοΰ έαυτοΰ της, εϊς τήν 
άκμήν τής νεότητός της' άφοΰ όμως είδε ότι δέν 
έκέρδιζε τίποτε είς τήν γνώμην της, έκάΟησε καί 
έΟρηνολογοΰσε. Η ΙΙάνΟια έβγαλεν άπδ τδν κόρ

φον της μαχαίρι καί έπληγώθη, έτρεχε τδ αί
μα, καί άκουμπώντας τήν κεφαλήν τη; είς τήν 
καρδίαν τοΰ άνδρός τη; έξεψύχησε. Η τροφός 
έβαλε κλάψα περισσότερον καί έτύλιξε τδ άγα- 
πημένον άνδρόγυνον είς ένα σενδόνι κατά τήν 
διαταγήν τής Πανθίας. 0 Κΰρος ώς ηκουσε τδ 

λυπηρόν άκουσμα έτρεξε έντρομος, ώς τάχα νά 
δυνηθή νά σώση τήν νέαν' άφοΰ καλοεϊδε τδ θέα
μα τή; λύπης, άνεχώρησε καί έλαβε φροντίδα 
καί έτίμησε τέτοιον άνδρα καί τέτοιαν γυναίκα, 
καί τούς ύψωσε περίφημου καί μεγαλοπρεπή 
τάφον.

Αλλο παράδειγμα τώρα άκούσετε τής εύαισθη- 
σίας τών παλαιών Ελλήνων. Εσώζετο παράδοσις 
είς τήν άρχαίαν Ελλάδα, ότι δ Αδμητος τής 
Θεσσαλίας έκινδΰνευεν είς ώραν θανάτου' ήλθε 
χρησμός άπδ τούς Δελφούς, ότι άν άλλος θέλη 
νά άποθάνη άντί τού άνδρός εκείνου, οί θεοί τδ 
έδέχοντο. Πατέρα; καί μητέρα είς τό άκουσμα 

τοΰ χρησμού έμειναν άφωνοι. II Αλκήστη είπε 
δέχεται θάνατον άντί τοΰ άνδρός της. ό Χάρος 
καί ή Μοίρα έδέχθηκαν τήν άνταλλαγήν· Η ψυ
χή, ή φωνή τοϋ τραγικού Εύριπίδου μας προσ
φέρει ωραίο παράδειγμα εύαισθησίας ελληνικής 
μέ τήν ομιλίαν τής ’Αλκήστης' ακούσατε.

Αμα ή Αλκήστη αίσθάνθη τδ τέλος της, έλουσε 
τό σώμα της είς τό καθαρό νερδν τού ποταμ.οϋ, 
έστολίσθη μέ τά πλέον ώραΐά της φορέματα' έ
πειτα ενώπιον τού άγάλματος τής θεάς Εστίας 
έδεήθη' Θεά, πριν καταίβω εί; τά βασίλεια τοΰ 
αδου, γονατίζω εμπρός σου' γείνου έσύ μητέρα 
τών τέκνων μου δόσε έσύ είς τό άρσενικόν μου 
τέκνον συμβίαν αξίαν τής άγάπη; του, και είς 
τήν θυγατέρα μ.ου άνδρα άξιον αύτής' Θεά, κάμε 
νά μήν άποθάνουν τά τέκνα μ.ου πριν τής ώρας 
είς τό κάλλος τής νεότητός, καθώς έγώ άποθνή- 
σκω, άλλά νά ζήσουν καί νά φθάσουν είς εύτυχι" 
σμένα γηράματα. — Τά τέκνα της έν τοσούτιμ έ- 
πιάνοντο άπδ τά φορέματα της, τήν φιλούσαν, τά 
έφίλειε, όλο τδ παλάτι ηχολογούσε άπδ κλάϊ-

ματα' δέν έστάθη άνθρωπος, τδν όποιον νά μήν 
ίπιασε άπδ τδ χέρι πρδς αποχαιρετισμόν, ό Αδ
μητος κρατώντάς την είς τήν αγκαλιάν του, έδέρ- 
νετο άπδ τήν απελπισίαν τής λύπη;' τέλος ή 
’Αλκήστη είς τδ ψυχομαχητό τη; άπάνω, τοΰ 
λέγει τά άκόλουθα λόγια' Αδμητε βλέπεις πώς 
είμαι, άλλά πριν κλείση ό θάνατος τούς οφθαλ
μούς μου, νά σοΰ είπώ τήν έπιθυμίαν μου. Η θυ
σία τής ζωή; μ.ου σώζει είς έσέ τό φώς τής ήμέ
ρας, αποθνήσκω διά έσέ' έδύνουμουν, ώς ήξεύρεις, 
νά μήν άποθάνω, έδύνουμουν είς τήν ηλικίαν μου 
νά πάρω δεύτερον άνδρα’ δέν έστερξα νά ζήσω, 
χωρισμένη άπδ σέ' δέν έψήφισα τήν νεότητα, καί 
έπροτίμησα θάνατον' οί γονείς σου πληά είς τδ 
τέλος τή; ζωής των δέν έκαμαν ο,τι έκαμα έγώ, 
νά άποθάνουν, νά σώσουν τδν μονάκριβον υίόν τους' 
άν αύτοϊ έδέχοντο θάνατον, έγώ θά έζούσα' έσύ 
δέν θά έθρηνολογούσες τήν έλλειψιν τή; μητρδς 
τών τέκνων σου. Τώρα μονάχο; θά άναστήση; 
ορφανά' άλλ.’ οίθεοί ήθέλησαν νά έλθουν τά πράγ
ματα ώς ήλθαν' ύπομονή! τώρα σέ παρακαλώ μίαν 
χάριν, άντί τής ζωής ’πού σοΰ δίδω. Ποία χάρις 
ίσοδυναμεί τήν στέρησιν τής ζωής; άλλά ακούσε. 
Δίκαιο πράγμα σοΰ ζητώ' άν άγαπας τά παιδιά 
μας καθώς έγώ τά άγαπώ, μήν πάρης άλλην γυ
ναίκα, ή δποία ίσως ώς μητρυιά, δύναται νά τά 
τυραννή, μ.ή, παρακαλώ ! τά τέκνα μας θά έχουν 
εις σέ καταφύγιον' ά; μή τού; γίνεται έμπόδιον' 
ή μητρυιά δέν ίσοδυναμεί μέ τήν μητέρα' έσέ, 
κόρη μ.ου, εις ώραν γάμου ποία Οά σέ έπιμ.εληθή; 
ποία Οά σέ παρασταΟή είς τδν άγώνα τού τοκε
τού, όταν ή παρουσία τής μητρδς είναι τδ γλυ
κύτερου τών παρηγοοημάτων; αποθνήσκω, Αδ
μητε, σάς άποχαιρετώ' έχε, Αδμητε, τδ καύχημα 
ότι έλαβες τήν καλήτερη τών γυναικών, καί σείς, 
παιδιά μου, τήν καλήτερην τών μητέρων 1

Μου φαίνεται, Κύριοι, ότι τύπους εύαισθησίας 
Ελληνικής ζωηρότερους άπδ τού; άναφερομένους 
δέν έδύνουμουν νά σάς προσφέρω' άλλά θά σάς 
είπώ τώρα καί άλλο παράδειγμα, ίσως καί ανώ
τερο, υψηλότερο άπδ τά είρημένα, άνώτερο χά
ριν τοΰ υποκειμένου τδ δποϊον δμιλεί, καί χά
ριν τοϋ είδους τής δμιλίας. Λύτδ τδ παράδειγμα 
μάς τδ δίδει πάλε δ μαθητής τοϋ Σωκράτους, μέ 
τά λόγια τά δποϊα θέτει είς τά χείλη τοϋ Κύρου. 
Ο Κύρος, γνώστης τοΰ τέλους τής ζωή; του, άπο- 
χαιρετα τούς υίού; του, τού; φίλους του. Χαίρο
μαι ότι αποθνήσκω, άφίνωντας τήν πατρίδα μου, 
»χι πλέον ταπεινήν είς τήν Ασίαν, άλλά προτι-

μημένην, δοξασμένην είς τήν οικουμένην' παραγ- 
γέλλει πολλά αγαθά ποραδείγματα είς τά τέκνα 
του' τέλος, ιδού τώρα τδ κάλλος τής ψυχής τοΰ 
’Αθηναίου Ξενοφώντος, τέλος λέγει δ Κΰρος, άμα 
άποθάνω, άποδώσατε εύθύς τδ σώμά μου είς τήν 
γήν, τί γλυκύτερου νά σμιχθή ή σκόνη μου μέ 
τήν γήν, ή δποία γεννφ τά πάντα, καί τρέφει 
τήν άνθρωπότητα ; ’Εγώ πάντοτε έστάθηκα φι
λάνθρωπος, καί τώρα εύχαρίστως θά συγκοινω
νήσω μέ τήν γήν, τήν εύεργέτριαν τοϋ άνθρωπίνου 
γένους. — Κύριοι καί Κυοίαις, δποϊον κάλλος ψυ
χής, δποία ευαισθησία καρδίας, δποία φωτογραφία 
ψυχής Ελληνικής! Μήν είπήτε ότι δ Κΰρος όμι
λε!, όμιλοΰν τά φιλοκάρδια, λάλε! τδ γλυκύ στό
μα τοϋ Ξενοφώντος' ’Αττικήν μέλισσαν δέν τδν 
είχαν ονομάσει οί συμπατριώταί του ;

Προβλέπω, Κύριοι και Κυρίαις, μίαν άντιλο- 
γίαν εδώ άπδ τούς εντίμους άκροατάς μου' τάχα 
διότι ήτον τοιαύτη ή καρδία τού όμήοου, τοΰ 
Εύριπίδου, τού Ξενοφώντος, τέτοιος ήτον όλος δ 
Ελληνικός λαός; απίστευτου! Λπαυτώ μέ εύχα- 
ρίστησιυ είς τήν αντιλογίαν' σκεφθήτε ενα φυτό 
τής γής, μίαν κιτριάν, μίαν λεμονιάν, άνθίζουν, 
χύνουν καρπόν είς κάθε μέρος τής γής; δχι I 
χρειάζεται ευτυχισμένη σύμπτωσις, συζυγία τό
που άρμοδίου, άέρος, ήλίου, βροχής' δμοίως ή 
εμφάνισις άνΟρώπων έξόχων δέν γίνεται, παρά 
όπου τά στοιχεία τοΰ τόπου τδν συνδράμουν, 
ποιδς πολύ, ποιδς ολίγο, όλοι δμοιάζουν' άλλά 
ένας εξέχει καί Ονομάζεται Ομηρος, Σοφοκλής, 
Ξενοφών, Δημοσθένης' χάριν λόγου, έπειδή άνέ- 
φερα τδν Δημοσθένην, ή αρμονική γλώσσα τών 
Ελλήνων ήτον εϊ; τά χείλη όλων, καθείς τών 
’Αθηναίων έλεγε εύχομαι τοϊς θεοϊς, εύνοιαν, 
διατελώ, πόλιν' άλλ’ έρχεται ό Δημοσθένης καί 
πλάττει τήν θαυμαστήν περίοδον. « Πρώτον μέν, 
ώ άνδρες ’Αθηναίοι, τοϊς θεοϊς εύχομαι πασι καί 
πάσαις, όσην εύνοιαν έχων έγώ διατελώ τή τε 
πόλει καί πασιν ΰμϊν, τοσάύτην ύπάρξαι μοι παρ 
υμών εις τουτονί τδν άγώνα. ’

Είς τήν ψυχήν, Κύριοι καί Κυρίαις, τοΰ Εύ
ριπίδου, τοΰ Ξενοφώντος συγκεντρόνεται τδ κάλ
λος τής ελληνική; καρδίας σκορπισμένο είς πολ
λούς. II χάρις αύτή τής εύαισθησίας τών προ
γόνων μοΰ δίδει άφορμ.ήν νά εύλογήσωμεν τά 
κόκκαλα τών Ελλήνων τής έπαναστάσεως, οί ό
ποιοι μέ τού; κινδύνους τής ζωής των καί τής 
περιουσίας των προοιμίασαν τήν ελευθερίαν τοΰ 
Ελληνικού έθνους’ επειδή χωρίς την ελευθερίαν
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καί ή καρδία μένει μ.αρα(Λ{&ένν}, δεν έχει φτερά 
γενναίων αισθημάτων καί αρετής’ τδ φτερό θέ
λει αέρα, αγαπά ί ψυχή νά κυματίζη τά πτερά 
τη; είς τά ουράνια, ή δουλεία είναι στέρησις πνοής, 
άέρος, πτερό τζακισμένο. Δέν θέλω, Κύριοι καϊ 
Κυρίαις, νά τελειώσω τόν λόγον μου, χωρίς νά 
σας προσφέρω παράδειγμα ευαισθησίας συγγρα
φέως ξένου έθνους, τοϋ Βιργιλίου. Μά τήν αλή
θειαν εξαίσιου κάλλους παράδειγμα θά ακούσετε, 
άλλά εϊς τήν τόσην ακμήν τής εύμορφία; του 
αισθάνεσαι ενα τι, θά εξηγηθώ μέ εικόνα λόγου, 
τό ποίημα τό ελληνικό, ή ευγλωττία τής καρ
διάς τοϋ Εύριπίδου, τοϋ Ξενοφώντος, είναι γλυ
κό νερό καθαρό, τοϋ λατίνου συγγραφέως είναι 
μέν νερό καθαρό, πλήν μοϋ φαίνεται, ώς τά
χα νά άκούωμεν μίαν μικρή, μικρή γλυφάδα, 
μίαν άδυναμία γλυκύτητος φυσικής. Σάς μετα
φράζω άπό τό λατινικόν, άπό τό τέταρτον βι
βλίου τών Γεωργικών τοϋ Βιργιλίου. Ισως καί τό 
Βιργιλιανόν διήγημα είναι άμεμπτον, ολοφάνε
ρα δμως ποτίζεται άπδ νάματα Ελληνικά’ προσέ
ξετε.

Πάθος θανατικού έβασάνιζε τά μελίσσια τοϋ 
Άριστέου’ δ πλούσιος μελισσουργδς ήτον εις απελ
πισίαν, έκαμε τρόπον καί έρώτισε τδν μάντιν 
Πρωτέα, ποιοι θεοί τδν ώργίσθηκαν καί τόσο τδν 
ζημιώνουν. Δέν είναι θεό; (οργισμένος μαζί σου, 
άπεκρίθη δ μάντις, ή αδικία σου πρδς τδν όρ- 
φέα σοΰ προξενεί αύτά τά δεινά' δταν ή Ευρυδίκη, 
συμβία τοϋ ύρφέως έφευγε κυνηγημένη άπδ σέ, 
δεν είδε ή νέα δφιν φαρμακερόν κουμμένον είς τά 
χορτάρια, τδν έπάτησε’ καί τδ δάγκαμα τοϋ φι
διού τίς προξένησε θάνατον. Τήν έκλαυσαν ή νύμ- 
φαις Δρυάδες, τά βουνά τή; Ροδόπη;, οί ποταμοί 
καϊ οί κάμποι. 0 όρφευς κτυπώντα; λυπητερά 
τήν λύραν, νύχτα καί ήμέρα είς τά χείλη του 
είχε τήν αγαπητήν του σύζυγον, καί είς τά βα
σίλεια τοϋ αδου έκατέβη. ’Από τήν γλυκύτητα 
τής φωνή; του μαγευμένοι ήρχοντο οί ίσκιοι τών 
άποθαμμένων, τόσοι, δσαι; χιλιάδες πουλιών μα- 
ζόνονται είς τά δένδρα, δταν βροχή καί χαλάζι 
τα κατεβάζει άπδ ταϊ; κορυφαϊς τών βουνών εί; 
τά χαμηλά μέρη’ ήβλεπες μητέραις, κοράσια, με
γαλόψυχου; ήρωας, παιδιά τρυφερά; ήλικία;' έφρι- 
ξαν εις τήν αρμονίαν τής φωνής τοϋ όρφέως, καί 
τά φίδια είς τήν κεφαλήν -ών Ευμενιδών, καί 
τά τρία στόματα τοϋ Κερβέρου’ τέλος ή Ευρυ
δίκη, κατά συγκατάνευσιν τών θεών τοϋ αδου, 
εδόθη είς τδν Ορφέα νά ίδή πάλε τδ φώς τής 

ήμέρας’ άλλ’ δ άτυχής εραστής έβίασε τδν νό
μον’ ολίγο έλειπε άκόμη νά ίδοΰί, τδ φώς τοΰ 
κόσμου, έστράφη ό όρφευς νά ίδή αν τδν ακό
λουθή ή νέα’ έλύθηκαν τότε εΰθδς ή συμφωνίαις 
μέ τους θεούς τών νεκρών’ φωνάζει ή Ευρυδίκη, 
άτυχε, τί έκαμες ; πάλιν σέ χάνω καϊ μέ χάνεις, 
χαϊρε’ φεύγω’ θάνατος κοιμίζει τού; όφθαλμούς 
μου' όχι πλέον έδική σου, άπλόνω πρδς σέ είς 
χαιρετισμόν τάς άγκάλας μου.

Επί ματαίω ό Ορφεύ; ήθέλησε πάλιν νά ήμε- 
ρώση τδν βασιλέα τοΰ αδου’ ό Χάρος έπήρε είς 
τήν λέμβον του τήν Εύρυδίκην, βυθισμένην είς 
τήν κρυάδα τοϋ θανάτου. Τί νά κάμη s ελεεινός 
σύζυγος; διά επτά μήνας έκλαιε έκεϊ εϊ; τδν 

Στουμόνα ποταμόν’ έκατέβαιναν τά θηρία τοΰ 
δάσου; νά τδν άκούσουν, έσείοντο τά δένδρα είς 
τήν φωνήν του’ ώμοιαζε αηδόνι, τδ όποϊον μυ- 
ρολογάει τήν νύκτα τά τέκνα του, αρπαγμένα 
άπδ άσπλαγχνον χωρικόν. Αγάπην, ύπανδρείαν 
άλλην δέν ήθέλησε πλέον νά άκούση δ όρφεύς, 
ώστε Ουμωμέναι; ή νέαις έκείνου τοϋ μέρους, έ
φόνευσαν τδν εύμορφον τραγουδιστήν, καί ή κε
φαλή του χωρισμένη άπδ τδ άλάβαστρον τού 
λαιμού του, καϊ κυματιζόμενη άπδ τδν Εύρον πο
ταμόν, πάλε αηδονολαλούσε τδ όνομα τής Ευ
ρυδίκης’ Εύρυδίκην άντιλαλοΰσαν ή παραποτα- 
μιαϊς καϊ τά δάση.

λ; έπαναλάβωμεν, Κύριοι καϊ Κυρίαις, τδν 

έπαινον τών Ελλήνων τοΰ άγώνος, έπαινον, τδν 
όποϊον μάς είχε διακόψει δ Βιργίλιος. Ας τούς 
μακαρίσωμεν λοιπόν, δτι συμμορφώθηκαν έντε- 
λώς μέ τδν ύμνον τοϋ σοφοϋ ’Αριστοτέλους είς 
τήν άρετήν.

Άρετά πολύμοχθε γένει βροτείω.................
Σας πέρι παρθένε μορφής καϊ θανεΐν ζηλωτές 
Έν Έλλάίι πότμος.................

Διά τδ κάλλος σου, ώ Παρθένε άρετή, έπιθυ- 
μητδς καί δ θάνατος είς τήν Ελλάδα’ οποίος έρα- 
στή; σου, ώ άρετή, προτιμά κακοπάθειαις, κιν
δύνους, παρά τήν λάμψιν τοΰ χρυσίου καϊ τήν 
γλυκύτητα τοΰ υπνου.

Καΐ οί Ελληνες τούς όποιους άναφέρομεν άπέ- 
δειξαν μέ τήν πράξιν τήν λατρείαν του; πρδς 
τήν άρετήν είς τά δακρύχαρα, φιλελεύθερα, η
ρωικά έργα τή; τρίτης δεκαετίας τοΰ παρόντος 
αίώνος, καϊ ά; έχωμεν πίστιν δτι δαφνοστόλιστοι 
πάλε καιροί θά τιμήσουν τήν Ελληνικήν φυλήν. 
Θά ήμουν, Κύριοι καϊ Κυρίαις, ένοχος άδικίας, 
αχαριστία; πρδς τήν νέαν Ελλάδα, άν δέν σά;

έφερνα καί παραδείγματα τής ευαισθησίας τής 
καρδία; τών νέων Ελλήνων, καΐ παρακαλώ ά- 
κροασθήτε. Είς τήν οικίαν τοΰ Κ. Ιωάννου Πα- 
παρηγοπούλου ήκουσα άπδ Οθωμανόν αξιωμα
τικόν διήγημα, φωτεινήν μαρτυρίαν ευαισθησίας 
ψυχής Ελληνα; σημαιοφόρου τής έποχής τού ά
γώνος. Είς μίαν μάχην, έδιηγεϊτο δ Οθωμανός, 
είς μίαν μάχην οί έδικοί μου έκυνήγησαν τούς 
έδικούς σας, δ σημαιοφόρο; σα; πληγωμένο; έγο- 
νάτισε, κρατούσε όμως δυνατά τήν σημαίαν’ δεύ
τερο βόλι τδν πήρε, τδ αίμα έξεχείλισε εις τά 
περίσσεια μακρυά μαλλιά του, χυμένα εις ταϊ; 
πλάται; του’ μέ τήν αίματωμένην κεφαλήν του 
άκουμβημένη εις τδ κοντάρι τής σημαίας έφώναζε 
είς τούς συντρόφους του, τδν σταυρόν ! τδν σταυ

ρόν ! μήν άφήσετε νά πέση είς τά χέρια τοΰ 
εχθρού ! τήν σημαίαν, μήν φεύγετε, έλάτε νά πά
ρετε’ έντραπήτε τήν πατρίδα μα;, τά δάκρυα τών 
Ελλήνων, τήν αιχμαλωσίαν τών μητέρων μας’ 
έλάτε, πάρε-.ε τδν σταυρόν άπδ τά άδύνατα χέ- 

ριά μου, τρέξετε. — Καί οί συντρόφοι του κεντη
μένοι άπδ ταϊς άγριαις φωναϊς του έστράφησαν 
καί έπήραν τήν σημαίαν άπδ τδ χέρι του. Τότε 
-αύτδ; στρεφόμενος πρδς τούς έδικούς μου, έλάτε, 
είπε, φονεύσετέ με τώρα. Δέν έλειψαν οί έδικοί 
μου είς τδ κάλεσμα, έχύθηκα καί έγώ νά τδν 
γλυτώσω, δέν πρόφθασα' οί έδικοί μου τδν είχαν 
αποτελειώσει’ είπα καί τδν έθαψαν, καί τδ κάλ
λος τοΰ προσώπου τού νέου άνταποκρίνετο μέ τήν 
γενναιότητα τής καρδία; του.

Κύριοι καί Κυρίαις, μήν λησμονήσωμεν ποτέ, 
δτι ή σημαία έκείνη κυματίζει έπί τής κεφαλής 
παντδς Ελληνος καί Ελληνίδος καί διψά νά ά- 
νανεώση τά ανδραγαθήματα τής σημαίας τού 
Λαβάρου, δσα μάς ιστόρησε τήν περασμένην Κυ
ριακήν ό Αιγαιοπελαγίτης συνάδελφός μας, βε
βαιώνοντας ό εύγλωττος φίλος μα; μέ τήν ομι
λίαν του, βεβαιώνοντας τδ γνωμικδν τοΰ Κά- 
μοενς, « ή Ελλά; μ-ήτηρ εύγλώττων καρδιών. »

Neuilly· έπί τέλου; ή κιγκλίς τοΰ μεγάρου η- 
νοιξε μετά πατάγου καί άμαξα ταχυδρομική 

εΐσήλθεν είς τήν αύλήν.
— Φίλε μου, είπεν ή Λαίδυ Βεϋμούθ, δτε πρδ 

ολίγου είσήλθον ενταύθα, είχον εύάρεστον είδησιν 
νά σοί άναγγείλω .. . δηλαδή τήν άφιξιν προσώ
που τινδς λίαν προσφιλούς μοι καί τδ δποΐον έν
τδς ολίγου Οά σάς παρουσιάσω.

— Διάβολε, είπεν δ άγγλος μετ’ άγανακτή- 
σεως, ή στιγμή είναι κακώς έκλελεγμένη διά .. .

-Εξ εναντίας ή γυνή αυτή δέν ήδύνατο νά 
έλθη εις ώραν καταλληλωτέραν. Θά συμμερισθήτε 
τήν γνώμην μου δταν τήν ίδήτε.

— ’Αποσύρομαι έγώ, είπεν δ όκτάβιος.
— Οχι, κύριε κόμη, είσθε τούναντίον άναγ- 

καϊο; ενταύθα .. . καί πρέπει νά μείνητε.
— Αλλά . . . άνέκραξαν όμοϋ καϊ οί δύο άνδρες.
— Ούτε λέξιν περισσότερον, κύριοι* είσθε αιχ

μάλωτοί μου έν λόγφ’ επειδή δμως ή παρουσία 
σας θά έμποδίση ϊσως τδ πρόσωπον αύτδ νά μοί 
κάμη έκμυστηρεύσει; τινάς λίαν σπουδαίας, Οά 
μοΐ κάμητε τήν χάριν νά είσέλθητε είς τήν πα- 
ρακειμένην αίθουσαν καί νά μή έξέλθητε παρ 
δταν σά; φωνάξω.

— Φοβούμαι μή τοι μάς χλευάζητε, εϊπεν δ 
λόρδος Βεϋμούθ, καΐ έγώ . . .

— Σοΰτ ! τήν ακούω I γρήγορα, γρήγορα εί- 
σέλθετε . . . διά νά σάς διασκεδάσω σάς συγχω
ρώ νά άκούσητε τήν συνομιλίαν μας . . . Εάν αί 
είκασίαι μου είναι δρθαϊ, Οά τήν εδρητε άμφό- 
τεροι διδακτικήν.

Μετά τάς λέξεις ταύτης ή Λαίδυ Βεϋμ.ούθ ώ
θησε γελώσα τούς δύο κυρίους λίαν έκπεπληγ- 
μένους είς τήν πλησίον αίθουσαν.

Μόλις δέ τδ παραπέτασμα κατέπεσεν όπισθεν 
των καί ή Ούρα ήνοιξε μετά κρότου.

IV.

'ΕπΙ.Ιογος.

— Εμμα! ανέκραξε γλυκεϊά τις φωνή γυ- 

ναικός.
— ’Ετικέτα! εϊπεν ή Λαίδυ Βεϋμούθ.
Καϊ βροχή ασπασμών διακοπτομένων ύπδ χαρ- 

μοσύνων φωνών άντήχουν είς τά ώτα τοϋ άγ- 
γλου καί τοΰ κόμητος κεκρυμμένων είς ήμισκοτει- 
νόν τι μέρος. Εις τδ όνομα τή; Ερρικέτας δ λόρ
δο; Βεϋμούθ έξέβαλε μέγα έπιφώνημα θαυμα
σμού, καί έξαπλωθεΐς έπί προκειμένου σκίμποδος 

έξε^ράγη είς άπλετον γέλωτα.

Η ΑΡΓΥΡΑ Φ1ΑΑΙ2. (1)

Κύλισμα υπόκωφον καί μεμακρυσμένον ήκούε
το, δπερ όλονέν έπλησίαζεν. Ύστερον ήκούσθη 
κρότος κωδωνίσκων καϊ κροτήματα μάστιγος’ 
έπειτα αμαξά τις έσεισε τάς σιωπηλά; δδού; τοΰ

(1) Συνέχεια άπδ φυλλαδ. 81»
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0 όκτάβιος τδν παρετήρησε μετ’ έκπλήξεως.
’Αφοϋ δέ πολλάς κατ’ έπανάληψιν φοράς τδν 

ήρώτησε καί δέν ήδυνήθη εΐμή τάς λέξεις ταύ- 
τας νά απόσπαση: — εννοώ ! εννοώ τά πάντα ! ! 
ό κόμης άπεφάσισε νά προχωρήση πατών έπί τάς 
άκρα; τών ποδών του, καί ύψώσα; γωνίαν τινα 
τοϋ παραπετάσματος παρετήρησε τά έν τώ δω- 
ματίω συμβαίνοντα.

Φαντασθήτε όμού δύο ανθηρά ια γεννηθέντα 
την αύτήν ημέραν, δύο τολύπας χιόνος περι- 
πλανωμένας είς τδν αιθέρα, δύο σταγόνας κρυ- 
στάλου τρεμούσα; μετά βροχήν ραγδαίαν έπί 
φύλλου τίνος ρόδου, καί δέν θά λάβητε εΐμή άμυ- 
δράν τινα ιδέαν τής άνεξηγήτου όμοιότητο; τών 
δύο νέων γυναικών.

Α&ται ήσαν προφανώς άδελφαί δίδυμοι. Οθεν 
έκτδς τής διαφοράς τών ενδυμάτων δέν ήδύνατό τις 
νά οιακρίνη τήν μίαν άπδ τής άλλης. Αλλά διά 
τόν ακριβή παρατηρητήν ή νεοελθοΰσα είχε πε- 
ρισσοτέραν ίσως τρυφερότητα είς τούς όφθαλμού;, 
περισσοτέραν χάριν καί αφέλειαν εΐς τήν στάσιν 
καί περισσοτέραν μαλθακότητα εΐς τά; κινήσεις 
της. II το δέ ένδεδυμένη ώς είς μέγα πένθος όπερ 
ακόμη περισσότερον άνεδείκνυε τήν θαμβόνουσαν 
λευκότητα τής έπιδερμίδος τη;· 0 πίλο; καί τδ 
σάλιόν της, τά όποια είσερχομένη εϊχε ρίψει, έπε- 
κάλυπτον φανερότατα εί; τούς έκθαμβου; οφθαλ
μού; τοΰ όκταβίου τδ κομψόν ανάστημά τη;, τδ 
τερπνόν πρόσωπόν τη; καί τήν βαθυπλόκαμον 
καί λαμπράν κόμην της, οί βόστρυχοι τή; όποια; 
άνεμιγνύοντο μέ τούςτή; παρακαθημένη; άδελφή; 
της, τήν οποίαν έκράτει τρυφερώς άγκαλιασμέ- 
νην. Επί τέλους, έπί τοΰ κάτω χείλους ό κό
μη; άνεγνώρισε τδ θελκτικόν μέλαν σημεϊον 
έμφωλευμένον έντδς μικρού λακκίσκου καί τοπο
θετημένου έκεϊ υπδ τή; φύσεω; μέ τδν πλέον φι
λάρεσκου τρόπον.

Αί δύο άξιέραστοι γυναίκες έσχημάτιζαν σύμ
πλεγμα άξιολάτρευτον. Ομιλούν μετά χαμηλής 
φωνή; καί ή λαλιά των έδόνει έπί τή; καρδίας 
τοΰ 'Οκταβίου ώς τερπνή τι; αρμονία.

Είς αύτδν έφάνη τήν ώραν έκείνην μεγίστη ή 
μεταξύ τών δύο τούτων αδελφών ένυπάρχουσα 
διαφορά, καί ήπόρει πώς ήδυνήθη νά άπατηθή,
έστω καί πρδς στιγμήν' αισθανόμενο; μάλιστα 
πάλλον τδ στήθό; του εί; τήν έλαχίστην λέξιν 
τή; Ετικέτας δυσηρετεϊτο διότι τήν έσύγχυσε μέ 
τήν ψυχράν καί σοβαράν Ααίδυ Βεϋμούθ.

’Εν τώ μεταξύ τούτω ή Εμμα ώς έκ προμε
λέτη; ύψωσε τήν φωνήν.

0 δέ λόρδος Βεϋμούθ τοΰ όποιου δ γέλως έπί 
τέλους είχε καθησυχάσει, ηλθεν ελαφρώς καί 
στηριχθεί; έπί τοΰ ώμου τοΰ κόμητος, ήκουε 
καθώς καί εκείνος μετά μεγάλης προσοχής.

— Καί δ σύζυγός σου; ήρώτησεν ή Ίδ^ιέτα.
Τώρα θά ελθη . . . κατ’ αύτήν τήν στιγμήν 

είναι άπησχολημένος .... κατ’ άνωτέοαν δια
ταγήν.

— Καί δ άνότερος αύτός είσαι ίσως σύ;
—— Εννοείται.
— Σέ άγαπά λοιπόν πάντοτε δ καλδς Γεώρ

γιος ;
— Βεβαίως ! ... άλλά κατά τδν ίδιον αότοδ 

τρόπον;
— Καί είναι πολλοί τρόποι τοΰ αγαπάν;
— 0 Γεώργιο; έχει τδν ίδικόν του, τδν όποιον 

κρύπτει' είναι ύποπτος, ζηλότυπος, κρυψίνους ...
— Σάς άοέσκει ! είπε χαμηλοφώνως ό όκτά" 

βιος πρδς τδν λόρδον Βεΰμ,ούθ.
— Καί έπί τέλους, είπεν ή Ερριέτα γελώσα, 

είναι δ καλλίτερο; συζυγο; τοΰ κόσμου. Ηξεύρει; 
δτι παρήλθον τέσσαρα έτη άφ ότου είναι γαμ
βρός μου ;

— Φεΰ τδ ήξεύρω ! είπεν ή πονηρά μετά κο- 
μικοΰ μειδιάματος.

— Κακή ! είμαι άνυπόμονο; νά τδν γνωρίσω' 
όταν σέ ένυμφεύθη ήμουν εΐς τάς ’ίνδία; μετά 
τοΰ πρώτου συζύγου μου, οτε δέ έπέστρεψα τε
λευταίου πρδ δύο έτών έλειπεν είς άποστολήν δέν 
έξεύρω ποΰ .. . είς τήν Ισπανίαν νομίζω, είναι, 
σέ βεβαιώ, δυστύχημα.

Θά τδν ίδης, άλλά προκειμένου τοΰ λόγου περί 
τοΰ τελευταίου σου ταξειδίου, πρέπει νά σέ μα
λώσω.

— Εμέ μικρά μου άδελφή !
— Μάλιστα σέ, διότι διήγειρες τρομερά; θυέλ- 

λα; εί; τήν οικίαν μου.
— Δέν έπίστευον ότι έχω τόσου; ισχυρούς 

πνεύμονα;. .. καί πώς τοϋτο ;
— Λαβαΰσα έξ άπροσεξία; τήν άργυραν φια

λίδα μου. 0 λόρδος Βεϋμούθ ένόμισεν δτι έχάθη' 
έκαμε μεγάλον θόρυβον, ιδού !. . .

— Είναι αληθές ! τδ παρετήρησα καθ’ όδδν, 
άλλά ήξεύρει; μέ τί βίαν έφυγα . .. ό σύζυγός 
μου μέ έπερίμενεν είς τήν Μασσαλίαν, οθεν έμέλ- 
λομεν νά άναχωρήσωμεν ...

— Ναί ήθελα νά σέ κρατήσω ημέρες τινάς, σύ 
άντέτεινες εΐς τά; παρακλήσεις μου ... τδ καθή
κον, ή αγάπη, τδ σέβας ...

— 0 κύριος δέ Βερνύ ήτο τόσον καλδς, τόσον 
άνεξίκακο; δι έμέ !

— 0 κύριος δέ Βερνό !! ! άνέκραξεν δ όκτά- 
βιος, ό γέρων έξάδελφός μ.ου τοΰ Ποντισερύ ! δ 
υπέρπλουτος .... Αχ ! δυστυχή; δπου είμαι, καί 
έγώ ήρνήθην νά νυμφευθώ τήν χηρεύσασαν σύζυ
γόν του !

— Καλά ! ιδού ώραϊον παληκάρι 1 έπανέλαβε 
φλεγματωδώ; δ λόρδος Βεϋμούθ.

■— Αχ ! ελεγεν ή Ερρικέτα, ποτέ δέν θά πα- 
ρηγορηθώ διά τήν στέρησίν του ! Γλυκύ; καί 
πνευματώδη; γέρων ! ήτο δι' έμ.έ πατήρ, φίλος, 
προστάτης .... περισσότερον τούτου, πνευμα
τικό; μου ....

—Οπερ δέν σ’ εμπόδισε νά τδν κάμη; νά περι- 
μείνη δέκα πέντε ημέρα; έπί τή; Cannebieri* (1).

II κυρία δέ Δεονύ έκύτταξε τήν άδελφήν τη; 
μετ’ έκπλήξεως.

•— ’Ενώ σύ, μικρά μου άδελφή, έξηκολούθησε 
λέγουσα ή Εμμα, άνέπνεε; τδν εύώδη άέρα τοΰ 
Φοντενεβλώ' έξεμυστηρεύθης καί τοϋτο έπίση; ;

— Πώ; ! τί; σοι είπεν .. .;
— Μοί τδ είπεν ή φιαλίς μου, τήν όποιαν ά~ 

νεΰρον εί; τδν Χρυσοΰν Αετόν δπου τήν έλησμό- 
νησας, άχάριστος. Διά νά σ’ έκδικηθή, μάς έδιη- 
γήθη ωραία πράγματα!

— ΣπΟυδαίως, πώς ήξεύρει; ....
— Μήπως δέν είναι δλα γνωστά; Καί δ ω

ραίο; σου άσθενής, πώ; πηγαίνει ;
11 Ερρικέτα έγένετο ερυθρά καί έταράχθη είς 

τρόπον λίαν καταφανή.
— 0 άσθενής μου ; . ..
— Μάλιστα, δ κόμης δέ    δέ ; Βοήθησέ 

με λοιπόν, εχω τ’ όνομά του είς τά χείλη μου.
— ’Αλλά Εμμα, δέν ήξεύρω .... ποιον θέλει; 

νά εΐπή; ·..
— Μικρά πονηρά 1 Μή φοβήσαι, ούδείς άδιά- 

κριτο; μας ακούει....
— Σέ βεβαιώ ότι.. . ,.
— Καί τά; νύκτα; τάς όποιας διήλθες παρά 

τδ προσκεφάλαιόν του ; τά; έλησμόνησα;; Σπα- 
νία τφόντι Αδελφή τοΰ Ελέους δύνασαι νά γείνης.

— ’Εν τούτοις, άνέκραξεν ή ’Ερρικέτα έκστα- 
τική, τοϋτο είναι θαύμα' πώ; σύ γνωρίζει; πράγ
μα τ δ δποϊον ούδείς είς τδν κόσμον έμαθεν.

—· II φιαλίς μ.ου .... πάντοτε ή φιαλίς μου : 
δέν δπάρχει αιτία έρυθριάσεως, έξεπλήρωσες τά

(1) Ή προκυμαία τη; 1Μασσαλίας.

καθήκοντα τή; χριστιανική; άδελφότητος . . . τήν 
δποίαν έγώ ποσώς δέν γνωρίζω.

— Μή μ έμπαίζης, Εμμα, καί σύ τδ ίδιον θά 
έκαμνες.

—■ 0 θεδς νά μέ φυλάξγμ Καί ή τίγρις δ σύ
ζυγός μου τότε ήθελε ταράξει δλον τδ Φοντενε
βλώ τήν επαύριον' έχει φοβερήν θηριωδίαν.

— Χαιρετήσατε ! είπεν ό ’Οκτάβιος εί; τδν 
λόρδον Βεϋμούθ.

— Λάβε τήν θέσιν μου μίαν στιγμήν, Εμμα. 
Εΐ; Φοντενεβλώ ήσθάνθην έμ.αυτήν κεκοπιακυϊαν, 
έσταμάτησα καί έζήτησα Sv δωμάτιον διά νά 
διέλθω τήν νύκτα. Βλέπω έν τούτοις μεγάλην 
ταραχήν εί; τδ ξενοδοχείο·/, ερωτώ, καί μέ πλη
ροφορούν ότι δυστυχής τις νέος είναι έκεΐ, πλη
γωμένος, αγωνιών, άποθνήσκων . . . ακούω συγ
χρόνως προφερόμενον τδνομά του, Οκτάβιος δέ 
Σουβράν.

— Λοιπόν, τδ ένθυμεϊσαι !
— Τοσούτφ μάλλον, καθόσον ό Κ. δέ Σουβράν 

είναι έξάδελφός μου;
— ’Εξάδελφός σου ! άστειεύεσαι;
— Ποσώς, λέγω άλήθειαν, διότι ή έμοϋ ή τοΰ 

συζύγου μου δέν είναι τδ αύτό ; Συχνά ό Κ. δέ 
Βερνύ μοί ώμίλει περί τοΰ πλησιεστέρου τούτου 
συγγενούς του, άλλά μέ λέξεις πολύ . . . ζωηρά;·

— Μπά ! μήπως ό κόμη; Οκτάβιος....
— Είναι φαίνεται, παίκτης, φαυλόβιος, άσω

τος .... καί ....
—· ’Εν συντόμω έν σύνολον όλων τών έλατ- 

τωμάτων ; είπεν ή Λαίδυ Βεϋμούθ.
— Σάς συγχαίρω καί έγώ τώρα ! . . είπεν ί 

Αγγλος πρδ; τδν ’Οκτάβιον.
— Πολύ τρέχεις, είπεν ή ’Ερρικέτα μετ οργής. 

Κατ’ άρχά; άπδ αβροφροσύνην δέν έτόλμων νά 
υπάγω νά τδν ϊδω' άλλ έν τώ μέσςο τή; νυκτδς, 
άναλογιζομένη ότι τδ δυστυχές αύτδ παιδίον ήτο 
έκεί, πλησίον μου, θνήσκον, χωρίς φίλους, χωρίς 
οικογένειαν, χωρίς ύπηρέτα; περί αύτδ, πρδς δέ 
ότι ήτο συγγενή; μου καί ότι ήτο έντροπή ξένοι 
νά δεχθώσι τήν τελευταία·/ του άναπνοήν, έλαβα 
διά τής μιας μέν χειρδς τδ κηρίον διά τής άλλης 
δέ το θάρρος μου καί έκτύπησα εί; τήν θύραν τοΰ 
δωματίου ήτις ευρίσκετο άντικρύ τή; ίδικής μου. 
Δέν μοί άπεκρίθησαν" έν τούτοι; ήκουσα ομιλίας . 
. . . Πνοιξα καί εΐσήλθον. Αχ ! φιλτάτη μου, οποίον 
θέαμα! IIτο έκεϊ λευκός ώς τδ σάβανον, παρα- 
δερόμενο; εΐς κοπιώδη ύπνον καί πρΟφέρων α
συνάρτητους λέξεις. Πλησίον αύτοϋ μία χονδρή
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υπηρέτρια έρογχάλιζεν είς τοιοϋτον τρόπον ώστε 
έσείετο τό πάτωμα .... Είς την παοσίγγυσίν 
μου ήνοιξε τούς οφθαλμούς. . . .

Εχει ωραίου; οφθαλμούς, διέκοψεν σοβα- 
ρώ; η Λαίδυ Βεϋμούθ.

Δεν είναι αληθές ! εϊπε ζωηρώ; η ’Είριέτα.
Ιϊίτα ταραχθεϊσα, προσέθηκε.

Τόν γνωρίζεις λοιπόν;
— Εξακολουθεί, καλή μου άδελφή, δέν ήξεύ- 

ρεις πόσον η διήγη,σίς σου μάς ενδιαφέρει όλους.
Καί έ^ιψε βλέμμα λαθραίου καί πονηρόν έπί 

τοϋ έκ βελούδου παραπετάσματος, τό δποϊον έκι- 
νεϊτο άπό καιροϋ είς καιρόν.

II Ερδικέτα έ πανέλαβεν.
— Είχε τρομερόν παραλογισμόν, διότι μ έξέ- 

λαβεν ώ; φάντασμα, ώ; τήν ψυχήν τής μητρός 
του, καί μ’ ώμίλει διά φωνής τόσον γλυκείας, 
τόσον γλυκείας . . . ώστε οί οφθαλμοί μου ένε— 
πλησθησαν δακούων .... Μοι ωμιλει ό επι πολύ 
καί τώ άπεκρινόμην, κολακεύουσα τό δνειρόν 
του .... τοϋτο έφαίνετο ότι τόν ευχαριστεί. 
’Επί τέλους τοϋ έδωκα και έπιε τό ιατρικόν του 
καί έκοιμήθη ήσυχώτερος κρατών τάς χεϊράς μ.ου 
έντός τών ίδικών του........... Οτε δ' έξημέρωσε
άνεχώρησα . . .

— ’Εκράτησε τάς χεϊράς σου τόσον πολύ ;
11 Ερρικέτα έμειδί ασε θελκτικώ;.
•— ’Επειδή έκοιματο, άπεκρίθη-
0 Οκτάβιος ήθέλησε νά έξορμήση' ό λόρδος 

δμως Βεϋμούθ τόν ένηγκαλίσθη διά νά τόν κρά
τηση.

■— Ποϋ πηγαίνεις ;
'— ’Αφήσατέ με ! δέν κρατούμαι πλέον .... 

πρέπει νά £ιφθώ εϊς τούς πόδας της ! · · ■
' θ'Λ'·> °Χ.'·ί μάς έφώναξαν ακόμα !

■—■ Καί τήν επαύριον ·, ήρώτησεν ή Εμμα 'ήν 
αδελφήν της.

—· Τήν έπαύριον ... δέν άνεχώρησα.
- Ούτε τάς άκολούθους ήμέρας!
' Λπό ημέραν είς ημέραν έγίνετο κκλλί- 

τ-Ρ« ·. . δέν έξεύρω διά τί, άπέδωκα τοϋτο είς 
τας περιποιήσεις τάς οποίας τώ παρέσχον .. .

- Εγώ αμφιβάλλω έψιθύρισεν ή Εμμα. Καί 
άφ ού έπανήλθεν είς τό λογικόν του σέ έξελάμβα- 
νεν άκόμη διά την μητέρα του;

Η κυρία δέ Βερνύ έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς. 
*
Οχι. .. μοι ώμίλει μάλιστα μετά τρυφε- 

ρότητο; διαπύρου τοιαύτης. ..

—Ωστε ένόμισες φρόνιμον νά μή τψ ψυχράνης.
— Εσώθη . .. έγώ τότε άνεχώρησα.
— Χωρίς νά τοΰ είπης τό όνομά σου ;
— Ποία ή ανάγκη; δέν έμέλλομεν πλέον νά 

συναντηθώμεν . .. διευθυνόμη» είς έντάμωσιν τοΰ 
συζύγου· μου.

—Καί έπειδή δ κύριος δέ Βερνύ ήτον ό εμπιστευ

μένος σου έσπευσες νά τοϋ είπης .. .

— Αστειεύεσαι τάχα ; ναί τοϋ ένεπιστεύθην 
λα, διότι σοι έπαναλαμβάνω ότι δέν ήτο δι’ 

έμέ άλλο τι είμή πατήρ ... καί έπεδοκίμασε τή» 
διαγωγήν μου . .. Μέ έκαμε μόνον νά έννοήσφ δτι 
ξετίθετο ή ύπόληψίς μου ίπισκεπτομένη κρυ

φίως τόν κύριον δέ Σουβράν καί ήτο πολύ προτι- 
μότερον νά τοποθετηθώ φανερά είς τό προσκε- 
φάλαιόν του.

— Αδιάφορου είς τη,ν θέσιν σου θά μετενόουν 
διότι έλαβα ενδιαφέρον πρός έν τοιοϋτον κακόν 
ύποκείμ.ενον ?

— Κακόν υποκείμενον ! είσαι αυστηρά.
— Παναγία μου ; έάν ή είκών ή πρό ολίγου 

είναι όμοια . . .
— Είναι υπερβολική. Αλλως τε ό σύζυγός μου 

άνεγνώριζεν είς τόν κόμητα γενναίαν καρδίαν καί 
εύγενή νοημοσύνην ...

— Ναί άλλ’ άφ’ έτέρου άκατάστατος, παίκτης, 
άσωτος. . .

— Αλλά Εμμα, είπεν ή Ερδικέτα, μετ’ ολίγης 
ανυπομονησίας, μήπως όλοι ή νέοι δέν έχουν ταϋτα 
τά ελαττώματα ; καί ή άπόδειξις δέ ότι ό σύ
ζυγό; μου έξετίμα πολύ τόν κύριον δέ Σουβράν, 
είναι ότι τοϋ έκληροδότησεν δλην τοϋ τη,ν πε
ριουσίαν . . .

•— Θεέ μου ! τί λέγει; ;

— Μέ την ρητήν συμφωνίαν νά μέ νυμφευθή·
— II Λαίδη Βεϋμούθ έξέβαλεν φωνήν έκπλη,- 

ξεως καί φρίκη; καί ΰψωσεν τού; οφθαλμού; πρός 
τόν ουρανόν.

— Λλλά τοϋτο υπερβαίνει πάσαν πίστιν’ τίς 
ήδυνήθη νά ύποβάλλη είς τόν σύζυγόν σου μίαν 
ιδέαν τόσον άνόητον;

— 11 κυρία δέ Βερνύ ή,νηγκαλίσθη τήν αδελ
φήν της ερυθριώσα.

■— A ! Α ! είπεν ή Εμμα, μήπως έξέτεινε; 
τάς εκμυστηρεύσεις σου καί τοϋ είπες. . .

— Δέν είπον τίποτε, διέκοψε ζωηρώ; ή, Ερόι- 
κέττα, άλλά νομίζω . ..

— Νομίζεις. . ·

διά παραφορών φιλη* 
τάς δποία; τοϋ άφινον

-—Οτι ή εύγενή; αυτή καρδία... είχε ... 

μαντεύσει....
— Οτι αγαπά; τόν κύριον δέ Σουβράν.
Η κυρία δέ Βερνύ δέν άπεκρίθη τίποτε άλλ.’ 

ίμειδίασεν.

0 Όκτάβιος έξέφυγε βιαίως τών χειρών τοΰ 
λόρδου Βεϋμούθ καί έπεσεν ώ; τρελλό; είς τούς 
πόδας της Έ^ρικέτη;.

— 0 δυστυχή; - έξέφερεν ό άγγλος ακολου
θών αύτόν μέ ύφος έκπεπληγμένον, δέν έχει ούτε 
λαιμοδέτην ! Π εύτυχία είχεν έπαναφέρει τόν 
λόρδου Βεϋμούθ εί; τό αίσθημα τοϋ καθήκοντος 
καί τή; έθιμοταξίας.

0 ’Οκτάβιος έκάλυπτε 
μάτων τά; λευκά; χεϊρα; 
νωχελώς.

— Λυτό;, έδώ έψιθύρισεν ή αδύνατος φωνή, 
τή; ’Ερρικέτς; ετοίμου νά λειποθυμήση άπό έκ 
πλη,ξιν. Καί η, κυρία δέ Βερνύ ωχρά καί τρέμου- 
σα έστρεψε πρό; τήν άδελφή» τη; βλέμμα τρυ

φερά; μομφή;.
Αλλ’ ή Εμμα δέν είδε τό βλέμμα τοϋτο διότι 

ήτο εις τά; άγκάλα; τοϋ συζύγου της, δστις έψι- 
Ούρισεν έκτο; έαυτοϋ άπό χαράν

— Θά συγχωρήση; τά; υποψία; μου ;
— Α. / έπανέλαβεν αύτή, παρ’ ολίγον Οά τά; 

έπλήρωνα ακριβά . . . Φαντάσου λοιπόν άν έχω 
το θάρρος νά μή σέ συγχωρήσω ! . . ’Εάν σήμε
ρον τό πρωί δέν εϊχον εκκενώσει τά πιστόλιά 
σου · . ·

ν' τ— Συ Γ,σο ; . . .

— Η Εμμα έθεσε τόν δάκτυλόν της έπί τών 
χειλέων τη;·

— ’Αγαπητή μου άδελφή, είπεν αύτή μεγα- 
λοφώνω;, συγχώρησέ με νά σοί παρουσιάσω τον 
λόρδον Βεϋμούθ, γαμβρόν σου . . . ί'1; πρός τόν 
κύριον κόμητα δέ Σουβράν βλέπω δτι ήξεύρει 
θαυμάσια νά παρουσιάζηται μόνος του . . .

— ‘θ Οκτάβιος άνηγέρθη όλίγον συγχισμένος 
καί ή κυρία δέ Βερνύ έπλησίασεν εύνοϊκώς πρός 
τόν λόρδον Βεϋμούθ, δστις τή είπε μειδιών . .

— Προσφιλή; άδελφή ! είσθε καθώς αί χελι
δόνες’ φέρετε τό έαρ ■ · · άλλά πώς νά σας απο
δώσω την εύτυχίαν τήν οποίαν σάς δφείλω ;

— Τί θέλετε νά ειπητε;
— Τοϋτο είναι 8ν μυστικόν τό όποιον θά σάς 

ίζηγήση ό φίλο; μου, δταν τοϋ προσφέρητε τήν 
ώραίαν σας χεϊρα . . ι

—· Τήν χείρά μου ’ έψιθύρισεν ή Ετικέτα 

μετά κακίας, ‘θ κύριος δέ Σουβράν τήν άπεποιή" 
θη ρητώς καί δέν έλπίζετε, πιστεύω, ότι θά τόν 
νυμφευθώ διά τή; βίας’ καί ταϋτα είποΰσα έδειξε 
τή,ν έπιστολήν τήν οποίαν ό ’Οκτάβιος εϊχε γρά
ψει πρό τριών ημερών πρό; τόν συμβολαιογράφον.

— Αχ! κυρία, άνέκραξεν δ κόμη;, ήξεύρετε 
πολύ καλά δτι ήγνόουν . . .

— Τό βεβαιώ, είπεν ό λόρδο; Βεϋμούθ. Συ- 
ζευχθήτε, συζευχθήτε, φιλτάτη άδελφή ! Διάβολε, 
άνθρωπος δστις άπεποιήθη χήραν εκατομμυριού
χου διότι ένόμιζεν δτι ήγάπα άλλην ? τοϋτο δέν 
συμβαίνει καθ' έκάστην . . .

— Καί έπειτα, προσέθεσεν ή Εμμα, άφοΰ τοϋ 
έσωσα; τη,ν ζωή» έχεις τή» τόλμην τώρα νά τόν 
άφήση; νά άποθάνη άπό λύπην ;

Η κυρία δέ Βερνύ παρετή,ρησε τόν ’Οκτάβιον. 
‘θ δυστυχή; νέος εύρίσκετο είς τρομερωτάτην 
αγωνίαν.

— Λ; είναι ! είπεν αύτή, άφοΰ όλοι τίθεσθε 
εναντίον μου . . . πρέπει νά υποχωρήσω.

Καί έτεινε τήν χεϊρά τη; εί; τόν κόμητα, δ- 
στι; τρελλός άπό χαράν έπέθηκε τά καίοντχ 
χείλη του· Ό λόρδο; Βεϋμούθ τόν έλαβεν έκ τοϋ 
βραχίονας καί τόν έφερεν εϊ; μίαν γωνίαν.

— Βέβαια ! έψιθύρισεν εί; τό ού; του, φαίνε
ται δτι άποφασιστικώ; δέν θά φονευθώμεν απόψε ;

— Τή άληθείμ οχι, ούτε απόψε ούτε ποτέ' 
θέλω νά ζήσω, διότι δέν έφθασεν είσέτι ή στιγμή 
νά άποθάνω- Αχ ! αί τρεϊ; εύχαί τή; πρωίας 

ταύτη; μ.οί έφερον εύτυχίαν /
— Ποϊαι εύχαί;
— Θά σάς εϊπω τοϋτο αργότερα, διότι δέν Οά 

χωρισθώμεν πλέον, δέν εϊναι αληθές; Τί εύχά- 
ριστον ζωή» Οά κάμωμεν οί τέσσαρε; όμοΰ !

— δΧζ> ε’πε Η·ετ“ ζωηρότητο; δ λόρδος 
Βεϋμούθ, έγώ επιστρέφω είς τη,ν ’Αγγλίαν.

Καί κατ’ ιδίαν προσέθηκεν.
— Αί δύο αύται άδελφαΐ δμοιάζουν πολύ ! καί 

φοβοϋμαι ύπερβολικά τάς άπάτας.

— Είς τί συνίσταται ή εύτυχία ! εϊπε φιλο- 
σοφικώς ή Εμμα. Διά νά άποτραπή τις τής δδοϋ 
του άρκεϊ ένίοτε κόκκος άμμου !

— Π κόκκος - . . ώραιότητος ! διενοήθη ό 
κόμης.

(’Εκ τοΰ Γαλλικού.)

Κ. Μ.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙ3 ΠΟΜΠΗΙΑΝ· (1)

Έχ του Ίταλιχου.

» «

*

"Αί είσέλθωμεν τώρα είς ττ,ν Πομπηίαν, άφίνον- 
τε; όπισθεν ήμών τά Τυ^όηνικά τείχη της, δια
κοπτόμενα κατ’ άποστήματα υπδ πύργων.

Άλ0 Λιύς άργύ[ΐισθα. Κ-, άρχίσωμεν άπδ τοΰ 
ναοΰ τή; ίσιδος, άν καΐ κειμένου είς τδ αντίθε
τον τή; πόλεως μέρος·

II ίσι; ήν ή θεόττ,ς η μάλλον έν Ιίομπτ,ία λα- 
τρευομένη, άν κα5. ήττον γνωστή. Μεταξύ τών j 
εθνικών θεοτήτων μόνη ή Αιγύπτια Ισις έμεινε 
περιβεβλημένη μυστηριώδη νεφέλην. Τδ πρόσω
πον αυτή; ήν κεκαλυμμένον, πασίγνωστος δέ ή 
μ.υστηριώδη; επιγραφή ή έγκεχαραγμένη έν τή 
βάσει τοϋ έν Σαίση αγάλματος ταύττ,ς.

« Είμΐ δ,τι ήμτ.ν είμαι καΐ έσομαι, και έν τού
τοι; ούδείς θντ.τδς έτόλμ.τ,σε ν' άνακινήστ, τήν κα- 
λύπτουσάν με σκέπτ.ν. »

Τά μυστήρια ταύττ,ς, μετενεχθέντα είς Ελ
λάδα ύπδ τοϋ όρφέως ύπο τδ όνομα τών Ελευ- 
σινίων, ών δ Ιλλικδς και δ Αύγουστος έμυήθη- 
σαν, έμειναν άκατάληπτα. Ούδείς τών τε άρχαίων 
και νεωτέρων συγγραφέων ήδυνήθη ν’ άποκαλύψη 
ταΰτα ούδέ τουλάχιστον τά μυστικά τούτων κα
τά μέρος, ό 'Απουλήϊο; δμιλεϊ αίνιγματωδώ; περί 
τούτων ώ; έξής.

β Έπλησίασα, λέγε·., τά όρια τοϋ θανάτου, 
πατήσα; τδ έδαφος τής ΙΙερσεφόνη;’ διέβην διά 
πάντων τών στοιχείων ταύττ,ς. Έν μεσονύκτιο» δ 
ήλιος μοΐ έφάνη λάμπων ζωηρότατα. Εσττ.ν έπΐ 
παρουσία τών ούρανιόνων καΐ καταχθονίων θεών 
καΐ έλάτρευσα τούτους άρκετά έκ τοϋ πλησίον. »

Πιστεύεται, δτι δ Σύλλας μετέφερεν έκ τής Αί
γύπτου είς Ιταλίαν τήν λατρείαν τής ίσιδος, ή- 
τις υψώθη μετά μεγίστης εύνοιας ιδίως παρά ταϊ; 
(•ωμαίαις. θ’, ίερεϊ; τής ίσιδος έδ·,δον όρκον σωφρο
σύνη;’ άλλ ώ; δλοι οί ίερεϊ; τών εθνικών, έψέ- ! 
γοντο έπΐ ακολασία. Πολλαΐ έρωτικαΐ συναθροί
σεις συνέβαινον ύπδ τδν μανδύαν τής νυκτδς είς 
τά πέριξ τών ναών. Γυνή τις έταζε νά άγρυ- 
πνήση νύκτας τινάς ποδ τοϋ ομοιώματος τή; ϊσι- 
δος, έγκαταλείπουσα τδν σύζυγον ύπέρ τοϋ έρα- 
στοϋ. Οΐ ίερεϊ; τή; ίσιδος ιδιοποιούντο τήν γνώσιν 
τή; μαγείας καΐ έφημίζοντο έπΐ διορατικό». Αί 
προδδήσει; των περιβεβλημέναι μυστηριώδη γλώσ-

(1) Συνέχεια άπδ φυλλαδίου 81.

! σαν,έάν δέν άπέ^δεον έκ θεότητός τινο', είχον τού- 
ι λάχιστον τήν εικόνα βαθείας γνώσεω; ιών άνθοω- 
• πίνων καΐ έφηρμόζοντο τοσοΰτον άκριβώς είς τάς 
1 περιστάσεις, ώστε άπετέλουν άντίθεσιν πρδς τάς 
σκοτεινά; αποκρίσεις τών άλλων παραμίλλων ναών.

“Ο ναδς τή; ίσιδος ήν νέα; κατασκευής, έπειδή 
δ άρχαϊος είχε καταστραφή ύπδ σεισμού δεκαέξ 
έτη πρότερον. Γέμει δέ καΐ περικυκλούται ύπδ 
βωμών καΐ στοών, καθ’ άς φαίνονται άναμεμιγ- 
μένοι καΐ οί τρεϊς ρυθμοί τής αρχιτεκτονικής.

Είς τήν είσοδον τοΰ ναοΰ ευρίσκεται κιβώτιόν 
διά τάς έλεημοσύνα; καΐ δλίγω μακρότερον δύο 
κομψαΐ δεξαμεναΐ διά τδ καθάρσιον ύδωρ. Είς τδ 
βάθος παστού δ ’Αοποκράτης, υίδς τής ίσιδος, 
επέθετε σιωπήν, δακτυλοδεικτών τήν μητέρα είς 
τδ ιερόν.

Τδ άδυτον είναι μικρδς ναδς, άπομεμονωμένος, 
ανυψωμένο; έν μέσω τοΰ οικοδομήματος, έχων 
εικόνας, άλλοτε κατεστεγασμένος, κεκαλλωπι- 
σμένο; διά γυψίνων στολισμάτων καΐ έχων δυο 

σηκούς.
Πρδ τούτου ήν πρόδομο; εξ έχων στήλας κο

ρινθιακού ρυθμού, εί; ίν άνέβαινον δι’ επτά βαθμι
δών έκ μαρμάρου Παρίου. Ανδριάντες τινές ήσαν 
τεθειμένοι έν τοϊ; σηκοί; ήνεωγμένοις κατά τούς 
τοίχους καΐ οί τοίχοι ήσαν έπικεκοσμημένοι διά 
τή; τή ϊσιδι ιερά; ροιάς. Εί; τδ ένδον τοΰ οικο
δομήματος έκειτο βάσις, έφ’ ή; έτίθεντο τά δύο 
άγάλματα τή; ίσιδος καΐ τού άποκούφου καΐ σι
γαλού συνεταίρου αύτής. τού Ορου. Εφαίνοντο 
δ’ έκτο; τούτων καΐ άλλαι θεότητες, θεραπεύου- 
σαι, οΰτω; ειπεϊν, τήν υψίστην Λίγυπτίαν θεάν' 
δ πολυώνυμο; Βάκχος, ή άναδυομένη Κύπρις, δ 
κυνοκέφαλος “Ανουβις, δ βού; Λπις καΐ διάφορα 
Αύγυπτιακά είδωλα άτεχνου κατασκευής καΐ ά
γνωστον φέροντα όνομα.

Βλέπετε τδ κρυπτήριον έκεϊνο, δπου εί; μόνος 
άνθρωπο; ήδύνατο νά κρυφθή;—Εκεϊ έδίδοντο 

οί χρησμοί.
Τδ λίθινον άγαλμα τή; ίσιδος κρατεί ξυστόν 

διά τής δεξιάς καΐ νειλόμετρον διά τής άριστε- 
ρά;. Εργον Ελληνος μιμητού τής Αιγυπτιακής 
γλυπτική;, έχει του; οφθαλμούς, τάς δφρϋς, τδ 
άνώτερον κράσπεδου τού χιτώνος καΐ τδ στέλεχος, 
έφ’ ού στηρίζεται, κεχρωματισμένα έρυθρά, τάς δέ 

τρίχα;, τάς Οηλάς καΐ τήν άκραν τοϋ χιτώνος 
επίχρυσα.

Εντεύθεν εισέρχεται τις είς τδ οϊκημ.α τών 
μυστηρίων, έπικεκοσμημένον διά συμβολικών εί"

χάνων, δπου μόνοι οί μεμυημένοι ποοσήγοντο. 
Ας μάς έπιτρκπή τώρα, ϊνα μετριάσωμέν τι 

τήν ξηρότητα τή; αρχαιολογικής ταύττ,ς περι
γραφής, νά άποτελειώσωμεν τδ κεφάλαιον τούτο 
διηγούμενοι τελετήν τής λατρείας τής ίσιδος, 

ήν άποσπώμεν έκ τοϋ ωραίου μυθιστορήματος 
τού Κ. Bulwer, τοϋ έπιγραφομένου The last 

days of Ponipeia (αί τελευταία» ήμέραι τής 
Πομπηίας). ’.Αρκεϊ ή εικονική αΰτη σελΐς, ϊνα δώ
ση είς τά γραφόμενα ήμών τήν κίνησιν καΐ ζωήν, 
ήν ή ήμετέρα τέχνη δεν ήδυνήθη νά μεταδώση 

αύτοΐς.
Εμποροί τινες, αί νήες τών όποιων βπεύδουσι 

ν’ άποπλεύσωσι δι’ Αλεξάνδρειαν, μετέβησαν, ϊνα 
λάβωσι χρησμδν άπδ τής θεάς περί τής έκβά- 

σεω; τού ταξειδίου των.
« Πλήθος άνδρών πάσης τάξεως καΐ ίδίω; 

έμπορων συνωθεϊτο μετ εύλαβεία; πρδ πολλών 
βωμών ίσταμένων είς τήν ήνεωγμένην αύλήν· 
Παρετάττοντο ίερεϊ; αμφοτέρωθεν τή; κλίμακος 
λευκά φορούντες’ άνω δέ δύο ίερεϊ; κατώτερα; 
τάξεως, ό μέν κρατών διά τής χειρός κλάδον 
φοίνικος, ό δέ λεπτόν στάχυν σίτου. Είς δέ τδν 
στενδν διάδρομον ήσαν συνηθροισμένοι άπλοϊ 

θεαταί.
α Τότε έν μέσω τής Ούρα; έφάνη ίερεύς λευκά 

ένδεδυμένος άπδ κεφαλή; μέχρι ποδών, φορών 
πέπλον έπΐ κεφαλή;, δστι; άπδ τού στέμματο; 
έξαρτώμενο; έδιχάζετο' δύο ίερεϊ; γυμνοί μέχρι 
τοϋ στήθου; καΐ έκεϊθεν φοροϋντε; ένδυμα λευ
κόν άνεπλήρωσαν τήν θέσιν τών δύο άλλων, τών 
έπ5. τή; κλίμακο; ίσταμένων. Ετερο; δέ τι; λει
τουργός έπΐ τών κάτο» βάθρων καθήμενος έξέ- 
χεεν έκ μακροϋ οργάνου πανηγυρικόν ήχον. Εν 
τώ μέσω τή; κλίμακο; ίστατο άλλο; λειτουργό; 
κρατών διά μέν τή; μιά; τών χειρών αναθημα
τικόν στέμμα, διά δέ τή; άλλη; λευκόν ραβδίον. 
Τήν ζωγραφικήν δ’ έκείνην σκηνήν έπηύξανεν ή 
μεγαλοπρεπή; ϊβις, ίερδν τή; Αιγύπτια; λατρεία; 
πτηνδν, ήτις έβλεπεν έν σιωπή τήν ιερουργίαν 
έπΐ τού τείχους ίσταμένη, ή περιεφέρετο βραδέως 
έπΐ τού βωμού, καταβαίνουσα έκ τούτου διά τή; 

κλίμακο;.
'ΐδού ό ιεροφάντη; ένώπιον τού θυσιαστηρίου, 

λαμπρά άνεφάνη ή φλδξ, καταβιβρώσκουσα τά 
ιερά τοΰ ολοκαυτώματα; τεμάχια έν μέσφ τών ά- 
ναπεμπομένων ευωδών ατμών τού θυμιάματα; 
καΐ τού μύρου. Κατά τήν στιγμήν ταύτην βα- 
βεϊα σιγή διεδέχθη τόν ψιθυρισμόν τοΰ πλήθους,

και άμα οί ίερεϊ; συνήλθον περί τδ θυσιαστήριον 
παοουσιάσθη έτερος ίερεύς, δστις κατάγυμνο; μέ
χρι τής ζώνη; καΐ δι’ δλω; παραδόξων κινημάτων 
ορχούμενος, έπεζήτει τήν χρησμοδόττ,σιν τή; 
θεάς. Απαυδήσα; έπΐ τέλους έπαυσε τδν χορόν, καΐ 
τότε έκ τοϋ σώματος τού άνδριάντος έξήλθε σιγα
λόν καΐ σκοτεινόν ψιθύρισμα' τρις ή ίσις ενευσε 
τήν κεφαλήν, τοΐς ήνοιξε τά χείλη, έπειτα άλλη 
τή φωνή έπρόφερε τούς εξής μυστηριώδεις λόγους.

“Οταν κΰμ’ άπαντα άλλο κύμα 
Καΐ άφρού; προχαλεϊ βροντορώνους 
Στοϋ θεοϋ τη; θαλάσση; τού; στόχου; 
Ό ναυίάτη; βά ήναι τδ θύμα. 
'Οδοιπόροι πλήν μή σα; φοβίση 
Ί’μα; τότ ’ απειλούσα ή φύσι; 
θά φυλάξη τδ πλοϊον ή Ίσις

I Κ’ έχ κινδύνου παντδ; 0’ ασφαλίτη.

» ’Εσίγησεν ή φωνή καΐ οί συνηθροισμένοι ά- 
νέπνευσαν έλευθερώτερον. θί έμποροι έθεώρουν 
άλλήλους, εί; δέ τούτων έψιθύρισε

“ Δέν γίνεται καταφανεστέοα πρόρόησις' Θέ
λει έγερθή τρικυμία έν τή θαλάσση, άλλά τά 
πλοία ήμών Οά σωθώσιν. ίΐ ίσις άγαθοποιά !

« — Αιώνιος έπαινος τή θεά, » πάντες άνε- 
βόησαν’ τίς ήττον ταύττ,ς αμφίρροπος περί τά; 

προρρήσεις;
« 0 μέγας άρχιερεύς, άνυψών τήν μίαν τών χει

ρών, όπως έπιβάλη σιγήν πρδς τδν λαόν, πράγμα 
σύμφωνον πρδς τούς νόμου; τή; Ισιδος, έποίησε 

σπονδήν έπΐ τού βωμ.ού, καΐ μετά βραχείαν ευ
χαριστήριον ευχήν ή τελετή έτελείωσε καΐ τδ 
πλήθος διεσκεδάσθη. »

III.
’Από τοΰ ναοΰ τή; ίσιδος μεταβώμεν είς τδ 

λουτρόν.
Αν καΐ τά δημόσια λουτρά ίδρύθτ,σαν μάλλον 

πρδς χρήσιν τών πτωχών καΐ ούχί τών πλου
σίων, οΐτινες είχον λουτρά έν ταϊς ίδίαι; οίκίαις, 
έν τούτοι; άνθρωποι πάσας τάξεως συνέτρεχον 
είς ταΰτα παμπληθεΐ ώς είς προσφιλή τόπον, ϊνα 
συνδιαλεχθώσι καΐ ώ; έκ τή; ραθύμου έκείνη; 
αργίας, ήν οί γοργοί καΐ άφρόντιδε; κάτοικοι τή; 

μεσημβρία; τόσον πολύ άγαπώσι.
Τά λουτρά τής Πομπηία; διέφερον κατά τδ 

μέγεθος και τήν κατασκευήν τών εκτενών καΐ 
μεγαλοπρεπών τής ί’ώμης, καΐ φαίνεται αληθώς 
δτι καθ’ δλας τάς πόλεις τής αύτοκρατορίας ύ- 

(' πήρχε μικρά τ-.ς διαφορά κατά τήν καθόλου 

τεκτονικήν τών λουτρών.
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Τούτο συγχέει λίαν τούς πολυμαθείς, ώς εΐ οί 
αρχιτέκτονες καί ο: συρμοί μ·ή ώφειλον νά ήναι 
ιδιότροπο; προ τού ΙΘ. αίοίνος.

Τά λουτρά τής Πομπηίας διαιρούνται εΐς δύο 
μέρη κεχωρισμένα άπ’ άλλήλων, ών το μέν, το 
κομψότερου, ήν ώρισμένον διά τό ώραϊον φύλον, 
τό δ’ άλλο διά τούς άνδρας. ’Επειδή δ’ έν συνόλιυ 
δλίγην διαφοράν έχουσι πρός άλληλα, διά τοϋτο 
μόνον τό πρώτον θέλομεν περιγράψει. Είς τούτο 
εΐσήρχοντο δι’ αυλής κατά τάς τρεις πλευράς ζων- 
νυμένη; υπό στοών, εΐς τήν αριστερά» τών οποίων 
είναι τό οίκημα τό πρός τέρψιν καί οπού, ό,ς φαί 
νεται πιθανώς, διέμενεν ό φύλαξ, έχων πρό αυ
τού δύο κιβώτια, τό Sv διά τά είσπραττόμενα, 
τό δέ περιέχον τά γραμμάτια τής εισόδου. Ε
καστος έπλ.ήοωνεν είς τούτον μικράν συνδρομήν, 
τό τέταρτον άσσαρίου, καί εΐσήρχετο.

Ιίαρά τούς τοίχους ήσαν εδώλια, έφ’ ών έκά- 
θηντο αί γυναίκες αί περιμένουσαι τό λουτρόν, 
ένώ άλλαι, καθ’ ώρισμένην παραγγελίαν τών ια
τρών, περιεφέροντο εύθΰμω; ένθεν καί ένθεν κατά 
τάς στοάς, ίστάμεναι έκ διαλειμμάτων ΐνα άνα- 
θεωρήσωσι τάς αναρίθμητους έπιγραφάς, τάς αγ
γελία; τών παιγνίων, τών πωλήσεων, τών κλή
σεων, ύφ’ ών οί τοίχοι έκαλύπτοντο ουτω δι εΐ 
κόνων καί χαρακτήρων.

Ε’ς τήν πρώτην αίθουσαν (spoliarium) μετά 
τήν στοάν, αί γυναίκες αί θέλουσαι νά λάβωσι 
ίν ψυχρόν λουτρόν άπεδύοντο, προσηλοΰσαι τά 
ενδύματα εΐ; άρπάγα; έγκεκολαμμένας εΐ; τόν 
τοίχον καί λαμβάνουσαι έκ τών ιδίων εαυτών 
δούλων ή έξ υπηρετριών τού λουτρού, κατά τά 
προσυμπεφωνημένα, μακράν έφεστρίδα. At δέ 
προρρηθεϊσαι δούλα·, έφρόντιζον περί τών άφεθέν- 
των ένδ -μίτων, έφ όσον αί κυρίαι των διέμενον 
έν τώ ψυκτηρίςο.

Αλλά συχνότατα επιτήδεια τις κλέπτρια είσέ- 
δυεν έντός τού αποδυτηρίου καί άφήρπαζεν άπ 
αύτοϋ ή τά περιπόδια- τής Λυδία; ή τό άλεξή- 
λιον τής Φαύστης, άν πιστεύσωμεν είς τόν Ο
βίδιον.

Εΐς τό βάθος τού αποδυτηρίου (spoliarium) 
είναι τό ψυκτήριον (frigitlariutu) μικρόν δωμά
των κυκλοτερές διά ψυχρολουσίαν. Εΐ; τό έδα
φος είναι έν κοιλ,ώματι δεξαμενή στρογγύλη διά 
λουτρόν' πανταχόθεν δ’ είναι άποκεκρυμμένη διά 
μαρμάρων" βαθμίς δέ είναι καθ’ άπασαν τήν 
περιφέρειαν χρησιμεύουσα διά διπλήν χοήσιν ήτοι 
καί είς τήν κατάβασιν καί είς τό κάθησθαι έν

τώ λούεσθαι. Οί αρχαίοι λοιπόν, ώς φαίνεται, 
έλ.ούοντο δημοσία. ’■·

Τέσσαρα κοιλώματα είναι τεθειμένα περί τόν 
νιπτήρα' έκεϊ ήδύναντο νά καθίσωσι καί νά στε- 
γνώσωσιν αί παρθένοι αί έκ τού λουτρού κατα- 
βαίνουσαι, ή νά συνδιαλεχθώσι μετά τών νεαρών 
φίλων των τών μή είσέτι καταβυθισθεισών.

Κομψά κοσμήματα, άρματα φεύγοντα καί 
έφιπποι ιππείς είκονίζοντο έν κονιάματι πρός 
καλλωπισμόν τού μικρού δωματίου, διαγράμμα
τος κομψού καί κούρου, άναλόγω; τών παριστα- 
μένων.

Τά αγάλματα τής Υγείας καί τού Ασκληπιού 
συνήθως προ'ίσταντο είς τό ώραίον τούτο ναίδριον.

Αλλά ή ψυχρολουσία δέν ήν έν μικρά χρήσει' 
ο'. Πομπηϊανοί προετίμων ταύτης τό χλιαρόν λου
τρόν. Διό αί φιληδονώτεραι τών κυριών μετέβαινον 
άπό τοϋ αποδυτηρίου εις τον κοιτώνα τών χλια
ρών (tepiilarium), έκτεταμένην αίθουσαν θερμαι- 
νομένην ήδονικώτατα διά κινητών πυρείων, άλλά 
δι’ είδους θερμότητας ύπό τό έδαφος ένεργούσης. 

Ούτος έχρησίμευεν ΐνα προφυλάττη, διά τή; διά 
μέσου θερμοκρασία; του, άπό τών κινδυνωδών 
άποτελεσμάτων αιφνίδιας μεταβάσεως άπό τού 
ψυχρού είς τό θερμόν.

λειραΐ μικρών υποστατών έκ πλίνθων, οΐτινες 
φαίνονται ένοΰντες όλα; των τάς δυνάμει; όπως 
ύποβαστάσωσι τήν κορωνίδα τήν έπιζαθημένην 
αύτοί;, σχηματίζουσιν είς τά διαστήματα αύτών 
κενά, έν οίς άπετίΟεντο τά έλαιοδοχεϊα καί τά 
αρώματα.

Η κορυφή τού θόλου διαιρείται εί; μικρά τό
ξα, κεχρωματισμένα έρυθρά καί κυανά, είς έκα
στον τών όποιων είναι γεγλυμμένον εύχαρι ανά
γλυφου.

Αρκετά εύαρεστηθέντε; έκ τής τεχνητής έκεί
νης θερμοκρασίας, μετέβαινόν τινες έκεϊθεν είς τό 
ίδρωτήριον (sudatorium) όπερ δύ 
ραβληθή 
εύώδεις ι 
άέρα. Εκεί αί δοϋλαι διά τ 
ρουν τόν 
δεσποίνης, 
τώνα τών χλιαρών λουτρών.

Μετά τό λουτρόν ή δέσποινα έπέστρεφεν είς 
τόν κοιτώνα τών χλιαρών λουτρών, όστις ήν ό 
μάλλον τών άλλων κεκοσμημένος. Πολυάριθμος 
συνάθροισες, πριν νά είσέλθη καί καταβή είς 
τό λουτρόν συνηΟροίζετο είς τούτον. Αί δούλας 

ύναται νά πα-
1 πρός τάς σημερινά; άτμολουσία;' έκεϊ 
ατμοί διέδιδον τήν εύωδίαν των είς τόν 

ών στλεγγίδων αφή- 
ιδρώτα τόν διαόρέοντα τά μέλη τή; 
ήτι; μετέβαινεν έκεϊθεν εί; τόν κοι-

κοινήν οροφήν (atrium) καί άλλην ιδίαν (peri- 
stilium).

Πρόδομο; στενός καί μαιιρός, κλειόμενος υπό 
δύο ή τριών Ουρών, οδηγεί άπό τή; δημοσία; όδού 
είς τό allium. Τό έδαφός του ψηφωτόν ώ; καί 
πάσης τή; οικίας παριστάνει ή κύνα μετά τής 
λέξεω; «Σγα» ή έποφθαλμία τόν κύνα ή "Ave» 
ή άλλον χαιρετισμόν φαιδρού οιωνού. Τά δ’ οι
κήματα τοϋ θυρωρού εΐσί παρά τή είσόδω.

Τό atrium είναι εσωτερική αύλή, ανοικτή είς 
τό μέσον.

Παράπηγμα δέ ϊσταται πέριξ, ύποβασταζόμε- 
νον ύπό τεσσάρων κιόνων.

Τά έκ τή; βροχής ΰδατα συνηθροίζοντο εί; τό 
προέχον τούτο παράπηγμα καί έχύνοντο εί; τό 
κέ»τρον τή; αιθούση;, όπου ήν ύδραγωγεΐον τε
τράγωνον (·ιπ pluvium).

Πρό; τα δεξιά καί τά αριστερά τή; αιθούσης 
είναι οί κοιτώνε; διά τού; άνδρας τή; οικογένειας 
καί διά τούς ξένους. Κατά τήν αντίθετον διεύ- 
Ουνσιν είναι τό άρχεϊον (lablinum) οίκημα σπου
δής καί άρχεϊον, οπού ήσαν τά έγγραφα τής 
οικογένειας καί όπου ό οικοδεσπότης έδίχετο τούς 
πελάτας του (clientes), οΐτινες περιέμενον τήν 
άφιξίν του περιδιαβάζοντε; είς τήν αίθουσαν ή 
καθισμένοι είς δύο μικράς αίθουσας παρά τό άρ
χεϊον κείμενα;.

Μεταξύ τοϋ αρχείου καί τών μικρών τούτων 
αιθουσών, έξ έκάστη; πλευράς είναι πρόδομος 
φέρων είς τό περίστυλον ή εί; τήν ιδίαν οροφήν. 
'Αμφότεροι δ’ αύται έκλείοντο τήν πρωίαν ύπό 
κυμαίνοντο; πορφυρού παραπετάσματος, ένώ άλ
λα κυανά καί έναστρα έξηπλώνοντο έπί τής αι
θούσης.

Α; μεταβώμεν λοιπόν δι ενός τών προδόμων 
τούτων τών καλουαένων εισόδων (fauvi) άπό 
τής αιθούσης εί; τό περίστυλον.

Τό περίστυλον ή γυναικωνίτη; είναι ώς ή αί
θουσα, μεγάλη αύλή, πέριξ τής οποίας κεϊνται 
οί κοιτώνες" κηπάριον δ άνθέων καί πηγή μετά 
ιχθυοτροφείου κεϊνται έν τώ κέντρω.

* <
•

Απέναντι είναι τό όωμάτιον τή; συντροφιάς 
καί ή αίθουσα τού φαγητού (triclinium). Εν τώ 
μέσω τούτου ήν τράπεζα κέδρινη έψηφοθετημένη 
δι’ αργύρου κατά τόν αραβικόν τρόπον, περι- 
κυκλουμένη ύπό όρειχαλκίνων κλινών, τότε μάλ
λον έθιζομένων ή αί έδραι, καί έπ’ αύτών ήσαν 
έπιτεθειμέναι παχεϊαι στρωμναί καί κλςνοσκέ-

ήλειφον τά; κυρίας διά τών μάλλον έπιζητήτων 
αλοιφών, αΐτινε; έρχόμεναι έκ πάντων τών με
ρών τής γή; περιείχοντο έν φιάλαι; χρυσού, αλα
βάστρου καί κρυστάλλου, καί έτριβον τά μέλη 
τούτων διά κόνεως προκαλούσης τήν άναγέννη- 
«ιν τή; θερμότητα;. Εν τώ κοιτώνι τών χλια
ρών αί έταϊραι τή; Ρώμη;, τή; Σμύρνη; καί τή; 
Κορίνθου έδέχοντο τάς έπισκέψεις τών φίλων των. 
ό ’Απελλή; είκόνιζεν εί; τούτον τήν ’Λναδυομέ- 
νην του υπό τήν μορφήν τής Ταΐδος άναδυούση; 
ΐκ τοϋ λουτρού, καί ό Πραξιτέλη; εγλυφε τήν Κ»ι- 
δίαν του Αφροδίτην ύπό τό πρότυπον τής Κρα- 
τίνης. Γλυκυτάτη ατμόσφαιρα, ώ; είπομεν, έπε- 
κράτει, οί οφθαλμοί δέν άπηύδουν έκ ζωηροτά- 
του φωτός, άλλ' άπήλαυον τούτου μέτριου καί 
ήδέος, καταβαίνοντος δι’ οπής ύψηλά κείμενης' 
αρμονική μουσική ήκούετο έξ ενός τών παραπλή
σιων κοιτώνων καί αί μή καταχρώμεναι τά λου 
τρά κυρία·., άναψυχθεϊσαι καί άναπαυθεϊσαι, συν- 
διελέγοντο μετά ζωηρότητας, ένώ αί έμπαθεϊ; 
διά τά λουτρά, αΐτινες έπτάκι; τή; ημέρα; έλού 
οντο, έμενον ίν καταστάσει άνέσεως, έν νωχελεία 
καί σιγή. Θύματα ύπερβαλούσης θεραπεία; τή; 
ιδία; ύγείας, προσέβλεπον μέ όφθαλμού; άνειμέ- 
νου; τού; νεωστί ερχομένου; καί έχαιρέτων αύ
τούς διά νεύματος μόνον, ΐνα άποφύγωσι τόν κό
πον τοΰ συνδιαλέγεσθαι

Τέλος περιτυλιχθεϊσα εί; τήν έλαφράν έξ έρίου 
έφεστρίδα, ήν έλαβεν η Πομπη'ίανή, έπέστρεφεν 
εις τό αποδυτήριου, ΐνα άναλάβη τά φορέματα 
της, κα'. διά διαδρόμων κεκαλυμμένων κατέβαι- 
νεν έκεϊθεν εΐ; τήν οδόν τή; ’Αγορά; ή τή; Τύ
χη;, όπου έπανεύρισκε τό όχημά τη; καί τόν ακό
λουθόν τη;.

« »
•

Αί οικία·, τή; Πομπηίας είναι πάσαι ώκοδομη- 
μέναι μέ τό αύτό σχέδιον' έχουσι μίαν οροφήν 
ή δύο, ούχί δέ πλειοτέρας.

Οι έσώτεροι τοίχοι καλύπτονται ύπό κονιά
ματος σκληρού καί λαμπρού, συχνάκις δ’ είσΐ βε· 
βαμμένοι διά ζωηρών χρωμάτων.

Μία ή περισσότερα·, είσοδοι καί ένίοτε πρόδο
μοι καί άποθήκαι άποτελούσι τήν οψιν τοϋ ισο
γείου, κεκοσμημένου διά παραστάδων καί έγκε- 
χαραγμένων ζωφόρων.

ΙΪ άνω οροφή είχε παράθυρα καί έτελείωνεν είς 
ερόφωμα ή είς εξώστην, έπικεκοσμημένον δι’ αμ
πέλων καί φυτών, άποτελούντων είς τούτον οψιν 
χλόης καί άνθέων. Απασαι αί κατοικίας έχουσι
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παι κέντημένία τίς Ιωνίας, άβοώς υποχωροΰσαι 
δίς την πίεσιν.

Εκατέρωθεν ήσαν τα μικρά δωμάτια τοϋ υπνου 
διά τάς γυναίκας κα’. τδν οικοδεσπότην. *Εν τούτώ 
άνυψοΰται έκ τοΰ έδάφους βαθμϊς, έφ’ ή; ήν τε
θειμένη μικρά χάλκινη κλίνη, χαμηλή καϊ στενή, 
κεκαλυμμένη διά Ταρεντινών ταπήτων. Κομψός 
δε λύχνος, υποβασταζόμενος ύπδ χαρίεντος επί
χρυσου λυχνούχου, άπεμάκρυνε τού; νυκτερινούς 
φόβους.

Ολίγω μακρότερον κεϊται τδ μαγειρείου μετά 
τών εξαρτημάτων αύτοϋ. Τά δέ λουτρά καί αί 
υποκαύστραι κεϊνται εις άλλην τινά άπομεμα- 
κρυσμένην γωνίαν.

Εν τω γυναικωνίτη ήν καϊ τδ να'ίδιον, τελειώ-
νον είς ημικύκλιον, καί κεκοσμημένον ύπδ σηκών 
καί αγαλμάτων, έπί τοϋ βωμού τοϋ όποιου άεν
νάως έκαιε τδ ίερδν πΰρ, καϊ έφ’ οϋ εθυον είς τήν 
προστράτριαν θεάν, εις τήν Ηραν, εις τήν Ευφο
ρίαν, προσφέροντες αυταϊς στεφάνους έκ μηκώ- 
νων καϊ παμπληθών σπερμ-άτων.

Εν τούτοις οί οικείοι τώ οικω προσήγοντο εϊς 
τδν γυναικωνίτην’ δ ευνοούμενος πελάτης, ό οι
κιακός δασυγένειος φιλόσοφος, ή αγαπητή φίλη, 
ή βιβλιοπώλις καί ή Αιγύπτια άνθοπώλις καϊ ε
νίοτε δ μάντις καϊ ή κομίστρια τών ερωτικών 
επιστολών.

Τδ ανώτερου πάτωμα, χαμηλόν καί στενόχω
ρου, κατωκεϊτο ένίοτε ύπδ τών γυναικών τής οι
κίας, άλλ’ ώς έπϊ τδ πλεϊστον ύπδ τών κοινών 
άνθρώπων καϊ ύπδ τών δούλων.

Ολα τά δώματα κοσμούνται διά ζωγραφιών 
και ψηφιδωτών, τά δποία συνεχώς αίνίττονται 
τήν χρήσιν, δι’ ήν καθιερώθησαν. Καϊ αύτή δ’ ή 
“ΡΧίτεκτονική ζωοποιείται διά ζωηρών χρωμάτων, 
τόσον είς τά δημόσια όσον καϊ είς τά ιδιωτικά 
οίκοδομ.ήματα. Πάντα έξ ίσου καλύπτονται ύπδ 
σκηνογραφιών καϊ ζωγραφιών διαγράμματος φαν 
ταστικοΰ καϊ ανατολικού, είσαχθέντο; ύπδ τοϋ 
Μάρκου Λουδίου καϊ ύπ’ εικονιδίων απλοϊκών καϊ 
Χ^ριέντοιν, άτινα διατηροϋσιν έτι τδ είδος τών 
«χολών τής Ελλάδος καϊ ’Ιταλίας.

Αί ζωγραφίαι αύται σχηματίζουσι μίαν τών 
μεγαλειτέρων χαρίτων τής Πομπηίας’ Αύται ζωο- 
ποιοΰσι κατ’ άπειρους τρόπου; τάς κομψάς φαν
τασίας τής είδωλολατρικής θρησκείας. — « Πού 
εΐ’αι δ τεχνίτης; » άναφωνεϊ δ Σχίλλερο; “ Φαί

νεται μόλις άποθέσας τδν χρωστήρα. »
Οπισθεν τοΰ γυναικωνίτου οϊκοί τινες έχουσι

κήπον, κεκλεισμένον διά νέων στοών, μετά αιθου
σών διά τά θερινά γεύματα, διά τά> άσματα καϊ 
τούς χορούς, διαφόρως κεκοσμημένοι ύπδ κιόνων 
καϊ διά τούτο ονομαζόμενοι διαφόρως. Ενταΰθα 
μετά τδ λουτρδν καϊ πρδς τήν εσπέραν έγίνετο 
τδ συμπόσιον. Κατεβίβαζον τδν συμποσιακόν 
λύχνον, μόνον έμπιστον τών άρρητων ρημάτων 
καϊ δστις, όταν τρις έτριζε, προέλεγε τήν έλευσιν 
τής άπούσης φίλης. Περιέφερον τά πολυτιμότερα 
έδέσματα πανταχόθεν έλθόντα καϊ προσεκαλεϊτο 
δ ξένος, ϊνα πίη τοσάκις, όσα στοιχεία περιείχε 
τδ όνομά του. Πεντάκις έπινεν ή Νηβία, ένώ 
ή Στοατίλλη εννεάκις. Ελληνες δέ δούλοι έπανε- 
λάμβανον είς τδ ούς τών δμοτραπέζων προτροπά; 

εύθύμου φιλοσοφίας.
Πλήρεις κύλικας πίνε, 'Ρωμαίε, 
Ιϊρός τί δάκρυα, τί στεναγμοί; 
Μή τδ στήθος σου παίουν παλμοί ; 
Μή κατέλαβαν τοϋτο ώραϊαι;

Μή καί σέ ό θεός τών ερώτων 
Κατετόξευσεν ήδη σκληρώς;
Νά αίσΟάνησαι είναι κατρος 
Δονισμδν τής αγάπης καί κρότον*

Μειδιάματα χύνε χειλέων, 
Νά τά κρύπτης εΐπέ διά τί; 
'11 καρδία οσάκις αίτή, 
Δεν άνβίστατ’ ό άνθρωπος πλέον.

Μαϋρον τάφον τις ζών νά Οηρεύη, 
Εϊναι τοϋτο γελοίου, μωρόν, 
'Υγρόν πίνε λοιπόν καθαρόν 
Άφοΰ λίθινος πλάς σ’ εποπτεύει.

Ιΐίνε πάντοτε εϋθυμον οίνον, 
Τό καλόν τοϋ Αυαίου ποτόν, 
Τό παράγον λατρεύων φυτόν, 
Καϊ θά φύγης τά βάσανα πίνων.

Οτε τδ συμπόσιον ην έν τώ τελ.ειοϋσθαι, πε- 
ριεφέρετο έκ νέου μεγάλη φιάλη δνομαζομένη τής 
φιλίας, ό οικοδεσπότης έφυλλοτόμει έντός ταύ
της £όδα, ένεβάπτιζε τά χείλη του καϊ προσέ- 
φερε ταύτην τοϊς ύστερον έρχομένοις’ έπϊ τέλους 
έπινον τδ τελευταϊον ποτηριού ποδς τιμήν τού 
Ερμοϋ, παραγωγού τοΰ ύπνου.

Ούχί σπανίως όμως ήκολούθουν τά δείπνα ταύ- 
τα οί χοροί. Είσήγον γύναια έμπειρα τής ώδικής, 
τής τυμπανοκρουσίας καϊ τή; λύρας, ωραίας κά
ρας τής Καπύη; καϊ τοΰ Ηρακλείου, αίτινες έν τή

μέθη τοΰ οίνου προσέθετον διά τού; συγκεκλη 
μένου; τήν μέθην χοροΰ ηδονικού καϊ έναεοίου.

’Ηδον έν τούτοι; βακχικά άσματα καϊ αί μο
νήρεις δδοϊ καϊ τά όμορα οικοδομήματα άντή- 
χουν έκ τής ταραχής τών οργίων. Τέλος διενέ- 
μοντο στέφανοι τοϋ άειθαλοϋ; σέλινου καϊ εύμά- 
ραντα λειριά, σύμβολα τοϋ έρωτος καϊ τή; έλπί- 
δος, κα’. αί έορταϊ αί άρχίσασαι τάς πρώτα; ώρας 
τή; νυκτδ; έπαυον κατά τάς πρώτα; ώρα; τής 

ήμέρας.
(Έπεται τό τέλος)

Σ. ΛΑΜΠΡΟΣ.
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ΓΑΙΟΝ ΠΕΡΙΚΛΙΟΝ ΑΛΕΕΑΝ
ΔΡΟΝ ΘΥΑΤΕΙΡΗΝΟΝ ΝΙΚ(ΐΐ) 

ΣΛΝΤΑ (Ε)ΝΔΟΞΩΣ ΤΛ 
ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΚΛΗΠΕΙΑ 
ΚΡΑΤΙΟΝ. ΠΩΛΙΩΝ I 
ΟΥΛΟΥ Ο ΑΓΩΝΟΘΕ ....
. . ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ 
ΥΠΟ ΕΠΙΣΤΑΤΗΝ ΙΟΥΛΙ 
ΟΝ ΙΟΥΛΙΑ NON.

Η κατωτέρω έπιγραφή μετεκομίσθη έκ Τέω 
εί; Σμύρνην’ έν τώ μέσω δ’ αύτή; γέγλυπται άν

θρωπο;.
(ΜΝΊΐ)ΜΕΙΟΝ

’Αποστέλλω καϊ ήδη τή Διευθύνσει τή; Χρυ- 
σχλλίδος διαφόρου; έπιγραφάς, τάς οποίας νομίζω 
άνεκδότου;’ τούτων δέ τήν μέν πρώτην εύρον έγώ 
έν Σάμω, τά; δέ λοιπά; άντέγραψα έν Σμύρνη, 
έπισκεψάμενος τδ μικρόν μουσείου τοϋ έκεϊσε Κ. 
Guido Gonzenbach, φιλοφρονώ; έπιτρέψαντό; 

μοι τούτο.

ΣΩΠΟΛΪΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΑΙ
ΔΛΜΑΣΙΟΥ ΜΗΤΡΟΣ ΔΕ
.. . . ΠΟΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑ . . 
. . ΝΗΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΦΩΝ . . .
ΕΣΤΡΛΤΗΓΕΙ ΔΕ ΚΑΙ
ΕΝ ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ ΧΡΟΝΩΙ . .
ΚΑΙ Π ΘΥΓΑΤΠΡ ΛΥΤΟΥ
ΣΩΠΟΛ1ΟΣ ΜΗΤΡΟΣ ΔΕ 
ΤΗΣ ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ Κ . . .
ΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΟΥ · . .
ΔΕ ΕΝ ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ ΧΓΟΝΩΙ 
ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΑΪΤΟΥ . . . 
ΕΞΑΜΗΝΟΝ . . .
ΗΣ ΔΙ . . .
ΜΗΤΡΙΟΥ . . .
. ΤΣΕΙΔΕ . . .
ΤΟΥ . . .
ΑΥΤΗΣ . . .
. . ΝΤΩΝ . . .
. . ΘΥΕ . . .
. . ΠΡΟ . . .

Η δευτέρα επιγραφή μετεχομίσθη έκ θυατείρων 
εις Σμύρνην καϊ γέγραπτα; έπϊ πλπκΰς έχού-

ΣΑΧΙΩ ΚΑΙ ΤΩ

ΠΡΟΚΕ ΚΠΔΕΥΜ

ΕΝΩ ΠΑ ΠΤΛΩ ΚΑ

I ΤΗ ΓΥ ΝΛΙΚΙ ΜΟΥ

ΣΥΝΦΕΡΟ ΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ

ΙΣ ΕΑΥΤΟΥ ΤΕΚΝΟΙΣ

ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ Ε ΤΕΡΟΣ ΕΙΣ

βιαςητε ΤΙΝΑ ΚΙΔΕΥ

ΣΑΙ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΤΗ ΙΩΝ

ΒΟΥΛΗ Ψ. Λ
Τά επόμενα τρία επιγράμματα εύρέθησαν εϊς 

Σμύρνην
ΝΠΣΗΣ ΕΠΑΚΤΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΔΟΣ ΤΟΔΕ 

ΣΗΜΑ

ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΣ
ΜΟΣΧΙΟΪ ΖΩΝ
ΕΛΥΤΩΙ ΚΑΙ ΤΕ
ΚΝΟΙΣ ΕΠΟΠΙΣΕΝ 
ΤΟ ΕΝΣΟΡ1ΟΝ ΚΑΙ 
ΤΟΙΣ 1ΔΙΟ1Σ ΠΑΣΙ.

ΕΛΠΙΣ .
Η ΚΑΛΟΥ Γ . . .
1ΙΟΛ1Σ ΖΩ(ΣΑ ΤΟ ΜΝΠ)
ΜΕΙΟΝ ΚΛ’ΓΕΣ(ΚΕΥΛΣΕ)

ΕΛΥΤΠΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ . . .
ΤΠΑΤΩΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΩΙ . . .
ΛΝΤΙΟΧΩΙ ΑΝΤΙΟΧΟΥ . . .
ΚΛΩΙ ΚΑΙ ΧΡΪΣΑΠΩΙ ΔΗΜΟ
ΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΟΥΤΩΝ ΤΕΚΝΟΙΣ
ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΟΙΧΟΜΕΝΟΙΣ 1ΟΥΑΙΤΤΑ 

ΚΑΙ ΕΙΣΟΧΡΥΣΟΙ.
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Τά ακόλουθα δύο έκομίσθησαν έξ Ερυθρών είς

Σμύρνην
ΧΑΙΡΕ
ΕΪΝΟΜΕ
ΕΤΝΟΜΟΤ

ΟΤΝΟΜΑ ΜΟΝΟΝ ΕΧΕ!
ΣΤΑΛΑΞΕΝ ΣΩΜΑ ΔΕ

ΠΟΝΤΟΣ
ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΣΒΟΤ
ΜΕΣΣΟΝ ΤΠΟΒΡΤΧΙΟΝ
ΜΗΤΗΡ Δ Η ΠΑΝΟΔΤΡΤΟΣ 
ΕΡΗΜΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΔΩΜΑ 
ΕΤΝΟΜΟΝ ΑΙΑΞΕΙ
ΜΤΡ1 ΟΔΤΡΟΜΕΝΑ

ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΕ ΜΠΝΟ
ΦΑΝΤΟΙ ΧΡΗΣΤΕ ΧΕΡΕ

Ο ΔΙΙ
ΜΟΣ.

Εν Σάμφ τή 28 Απριλίου 1866.

ΕΠΑΜ. I. ΣΓΑΜΑΤΙΑΔΙ1Σ.

ΠΕΡΙ ΘΗΡΑ3. (1)

Την δε 19 έπίτασι; τή; ηφαιστείου ένεργεία;, 
μάλιστα συνέβησαν διάφοροι έλαφραί εκπυρσο
κροτήσεις άπασαι άνευ μύδρων καί σποδού, 6 
άτμ.δς ού μόνον ήτον άφθονος άλλά καί μελανώ- 
τερος πασών τών λοιπών ημερών εις τρόπον ώστε 
άπας σχεδόν ό όρίζων έφαίνετο κεκαλυμμένο; ύπό 
πυκνών και μελανών νεφών, ά καταψυγόμενα 
τήν νύκτα έπέφερον πολλάκις βροχήν. Οί μυ
κηθμοί καί τοι σχεδόν αδιάκοποι δέν ήσαν όμως 
καΐ ισχυροί ώ; οί προγενέστεροι.

ή ύφίζησις τοϋ παλαιού εδάφους ήκολούθει 
πάντοτε άλλά λίαν βραδέως. ’Εκ τής μεσημβρι
νής άκρας ένός έκάστου τών δύω νέων έδαφών, 
δηλαδή τού τε Γεωργίου και Αφροέσσης, έξετεί 
νοντο πρός ευρον εις τήν θάλασσαν ταινίαι ζεόν
των ύδάτων, ών έκαστη είχε πλάτος μόλις ένός 
μέτρου καΐ μήκος πλέον τών 50 — 60 Βολι- 
δοσκοπήσεως γενομένη; εύρέθη άντΐ τών 100 καί 
ίπέκεινα δργυιών, τών έν τώ ύδρογραφικώ χάρτη, 
μόλις 49.

Τήν 20 ούδέν άξιον λόγου συνέβη, τήν δέ 
νύκτα τής 21 τό ήφαίστειον έμυκάτο σφοδρώς,

0) Συνέχεια άπδ φυλλαδ. 80. 

δ δέ ατμός αύτού καίτοι μή άφθονος, καθό 
πνέοντο; βορείου άνέμου, έξήρχετϋ όμως μετά 
πολλή; ορμής καΐ έπεκτεινόμενο; εις τόν αιθέρα 
έπροξένει βοήν ποτέ μέν όμοίαν Ουελώδει άνέμω 
ποτέ δέ κυμαινόμενη θαλάσση. Αί φλόγες ωσαύ
τως ήσαν πολλαΐ καΐ ζωηραΐ, καΐ όμως εκπυρσο
κροτήσεις έγίνοντο δλίγαι καΐ άσθενεϊς.

θί μυκηθμοί έξηκολούθουν τήν 29, τήν δέ νύ
κτα τής 23 καΐ μάλιστα περί τό μεσονύκτιον ή- 
κούσθησαν άλλεπαλ,λήλως δύω κρότοι ώς έκπυρ- 
σοκροτήσεις τηλεβόλου. Καθ δλην δέ τή- ημέ
ραν τή; 24 έπυρσοκρότουν εναλλάξ καί έκ δια
λειμμάτων ή Λφρόεσσα καί ό Γεώργιος, άλλ’ ασθε
νώ; καί ολίγους έκσφενδονούντε; μύδρους, ο'τι- 
νες έπιπτον πέριξ αύτών κατά τήν διεύθυνσιν τοϋ 
άνέμου.

Το δέ έσπέρα; έπΐ ολίγτν ώραν έξήρχετο έ- 
ρυθρόχρ'-υ; ατμός έκ τή; έπί τή; κορυφή; τού 
Γεωργίου οπής. Καθ’ ολην δέ τήν νύκτα οί μυ
κηθμοί καί οί βρόμοι ήσαν -όσον ισχυροί ώ; σχε
δόν κατά τάς πρώτα; ήμέρας τή; ηφαιστείου έ
νεργεία;.

Τήν δέ 25 έγίνοντο συνεχείς εκπυρσοκροτή
σει; άλλ άπασαι άσθεν-ϊ; καί αί πλεϊστα·. άνευ 
μύδρων. Επανειλημμένοι; δι’ έφάνησαν καί στή- 

λαι άτμ,οΰ έπΐ τή; θαλάσση; έν είδε·, θαλασσίων 
σ-.φώνων πρό; μεσημβρίαν τών νέων εδαφών.

Τά τεταπεινωμένα πρδς άνατολά; τοϋ Γεωρ
γίου εδάφη άνυψώθησαν έτι μάλλον καί ιδίως ή 
έν τοϊ; δύω νήσοι; προκυμαία, ήτι; παρ’ ολίγον 
έπανήλθεν έν τή προτέρα αύτή; θέσει, Τήν δέ 
νύκτα διάφοροι έκπυρσοκροτήσει; έγένοντο μάλ
λον ή ήττον δύναταί, καί μετά μύδρων, άλλ’ ού
δεμία τόσον ισχυρά ώ; τά; τών πρώτων ήμερών. 
Σενεχώ; έπανελήφθη ό μεταλλικό; ήχος, οστις 
πολλάκις έπί ικανά λεπτά τή; ώρας διαρκών ϋ- 
ψοΰτο καί ύφίετο άλληλοδιαδόχως ώσπερ ήχος 
άλλεπαλλήλω; ήχούση; γιγαντιαίας σάλπιγγας.

Τήν δέ νύκτα τή; 27 εναλλάξ έπυρσοκρότουν 
οτε Γεώργιο; καί ή ’Λφρόεσσα. Αί έκπυρσοκρο- 
τήσει; δμω; συνωδεύοντο ύπ’ δλίγων μύδρων.

Πρός το εσπέρας έξήρχετο έφ’ έν τέταρτον τής 
ώρα; έκ τή; έπί τή; κορυφής τού Γεωργίου ο
πή; άτμό; ύφαίου κυανού χρώματος, ένώ χθες 
έπι τού αύτού μέρους καί περί τήν αύτήν ώ; 
έγγιστα ώραν έξήλθεν έρυθρόχρους, ώ; έκ τή; 
Αφροέσσης συνήθης έξερχόμενος. θί δέ βρόμοι 
καί μυκηθμοί ήσαν άδιάλειπτοι.

Αί έκπυρσοκροτήσει; έξηκολούθουν καί τήν 28,

πολλάκις συνοδευόμεναι ύπό μύδρων, οθς δμως δεν 
έξεσφενδόνιζον εί; μακράς αποστάσεις. Τήν δέ 29 
περί τήν 9 ώραν π. μ. άποσπασθέν μέρος τού άτμοϋ 
τής ’Αφροέσσης έσχημάτισε πρδς νότον αύτής καί 
εί; άπόστασιν ολίγων πηχών στήλην έπερειδομέ- 
νην κατά τήν βάσιν αύτή; έπί τή; θαλάσσης καί 
όψοϋσαν έπί 50 — 60 μέτρα τήν κορυφήν εις τόν 
αιθέρα, ή δέ διάμετρος αύτής ήτο μόλι; 2 πη
χών" ουτω δέ ίσταμένη ήρξατο περιδινουμένη έκ 
βορρά πρδς δύσιν καί νότον καί χωρούσα πρδς 
νότον προέβη έπί 30 — 40 πήχεις, δτε περιδι- 
νουμένη άντιστρόφω; πραϋχώρησεν έπι 8 — 10 
πήχεις, καί πάλιν ήρξατο περιδινουμίνη ως πρό
τερον καί ποοίοϋσα πάντοτε πρδς νότον διελΰετο 
βαθμηδόν έλαττουμένου τού δγκορ αύτής κατά 
τε τδ ύψος καί τδ πάχος, ώστε άποσπασθεϊσα 
τή; θαλάσση; άπετέλεσε μικρόν, έπίμηκες καί κά
θετον νέφος, 'ύ έξηκολούθει περιδινούμΛνον, μέχρι; 
ού διελύθη έντελώ;.

Περί τήν 10 π. μ. ωσαύτως ώραν έξήλθε δυ
σάρεστος ώς τεταραργμένου άντλου οσμή διαρκέ- 
σασα έπί μίαν σχεδόν ώραν.

Τήν 5 3 ] 4 ώραν μ. μ. έσχηματίσθη καί έτέρα 
επί τής θαλάσση; έξ άτμού τή;’Αφροέσσης στήλη, 
ήτις άπεμακρύνθη έπί 60 — 70 πήχεις περιδι' 
νουμένη μέχρι τέλους άντιστρόφω; πρδς τήν τής 
πρωίας δηλαδή, έζ βορρά πρδς άνατολά; καί με
σημβρίαν. Κατά τήν αύτήν ώραν μετεωρούμενοι 
οί ατμοί τών νέων έδαφών άπετέλεσαν λαμπρό
τατα νέφη, καί τά μέν τοΰ άτμού τής ’Αφροέσ- 
ση; ειχον χρώμα χρυσοέρυθρον, τά δέ τοϋ Γεωρ
γίου άργυροκύανον.

Τήν δέ έσπέραν ή ηφαίστειο; ενέργεια ευρίσκετο 
είς μεγαλητέραν έτι έπίτασιν. Τά νέα εδάφη ή- 
κολούθουν αύξανόμενα" καί η μέν ’Λφρόεσσα καθ’ 
δλα; τά; διαστάσεις ό δέ Γεώργιο; καθ’ ύψος καί 
έτι μάλλον πρδς βορραν κατά τδ μέρος τοϋ λιμέ
νας Άγ. Γεωργίου, ού ή θάλασσα έκόχλαζε, κα
θώς ή πρδς βοέ^άν τής Αφροέσσης θάλασσα έξ 
ή; άνέβλυζε πλήθος πομφολύγων.

Ο ιατρός Κ. Δεκιγάλλα; μεταβάς μετ’ άλλων 
τινων ξένων καί τοΰ γεωλόγου De Seebach είς 
τά; Καμένα; παρετήρησαν δτι ή θάλασσα μέχρι; 
άποστάσεως ένδς περίπου μιλίου άπδ τοϋ δρμου 
Φηρών ήτο σχεδόν καθαρά καί 15'J Ρ. θερμο
κρασίας. ’Από δέ τή; θέσεω; ταύτης μέχρι πέ
ραν τών Καμένων ήτο κιτρινοπράσινου χρώμα
τος, ποϋ μέν μάλλον πρασίνου, ποΰ δέ μάλλον 
κιτρίνου" κατά δέ τήν θερμοκρασίαν διέφερεν άπδ

17°—30ο ρ. άναλόγως τής θερμότητο; τών 
αλλεπαλλήλων γευμάτων. ’Αναβάντες επειτα έπί 
τή; βορείου πλευρά; τοϋ Γεωργίου καί έξετάσαν- 
τες τήν θερμοκρασίαν τοϋ έξερχομένου άτμοϋ έκ 
διαφόρων οπών, εύρον δτι είχε θερμοκρασίαν 60ο 
Ρ, τά υδατα τής μικρότερα; έκ τών δύο εΐσέτι 
σωζομίνων λιμνών ήσαν υπερύθρου χρώματος καϊ 
θερμοκρασίας 17° Ρ, τή; δέ μεγαλητέρα; τή; 
συγκοινωνούσης μετά τής θαλάσσης ήδη, ήσαν 
χρώματος ύποπρασίνου καί θερμοκρασίας 60° Ρ. 
Μεταβάντε; κατόπιν διά λέμβου είς τδν μεταξύ 
Νέας καΐ Παλαιά; Καμένης πορθμόν, παρετή
ρησαν δτι ή Λφρόεσσα έπεξετείνετο πανταχοϋ 
έν μέσω υδαρών ατμών, θειώδη οσμήν άναδιδόν- 
των, έκ τής κορυφή; δέ αύτής άνέδυον φλόγες 
μετ «φθόνου υπερύθρου καπνού" ό δέ παρά τάς 
βορείους αύτής άκτά; αναβρασμός έπεξετείνετο 
μέχρι τοϋ βορείου ακρωτηρίου τής Νέα; Καμέ
νης, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ λιμένος τοϋ 
Αγίου Γεωργίου.

Η άνάδυσις τής ’Αφροέσσης άπ’ άρχή; έγέ
νετο διαφόρω; τής τού Γεωργίου, καθότι είς τδν 

■ Γεώργιον άνέδυεν έκ τής θαλάσση; άνά εΐ; έ- 
κάστοτε λίθο;, πάντοτε εί; άπόστασιν 1/2 — 1, 
1 /ί μέτρου έκ τής βάσεως έκείνου, καί άκολού- 

; Οω; άναδυόμενΟ; έν τώ μεταξύ τοϋ πρώτου λί

θου καί τή; βάσεως τοϋ Γεωργίου έτερος άείποτε 
χθαμαλώτερος τού πρδ αύτού συνήπτεν έκεΐνον 
μ.ετά τής βάσεως" τούτου δέ γενομένου άνέδυεν 
άλλος καί άκολούθω; ό έν τώ μεταξύ, καί ουτω 
καθεξής" ένώ εϊ; τήν ’Αφρόεσσαν αναδύονται συγ
χρόνως διάφοροι κατά συνέχειαν λίθοι, άποτε- 
λοΰντε; τεμάχια έδάφου;, ά συνήθως εϊσίν άπ’ 
άρχή; εϊς έπαφήν μετά τή; βάσεω; τή; ’λφροέσ- 
σης, καί άν ένίοτε άναφανώσιν εϊς τινα άπδ τής 
βάσεως άπόστασιν συνενοϋνται δι’ ετέρου τεμα
χίου έν τώ μεταξύ άνυψουμένου. Παρετηρήθη 
προστοότοις δτι τά ούτως είς τεμάχια άναδυό- 
μενα έδάφη πρίν ή κατασταθώσι μόνιμα βυθί
ζονται τρις ή τετράκις, ένώ ούδέποτε έγένετο 
τούτο είς του; παρά τδν Γεώργιον άναφυομένου; 
λίθου;, πλήν ένδς δστις αναφανείς πρδ ημερών 
εί; άπόστασιν 40 ώς έγγιστα πρδς μεσημ.βρίαν 
άπδ τού Γεωργίου μέτρων, κατεβυθίσθη μετά πα- 
ρέλευσιν ολίγων ωρών καί ούδ’ έφάνη πλέον.

Τήν νύκτα τής 30 έφάνησαν φλόγες πυρδς έν 
τώ λιμένι τοϋ Αγ. Γεωργίου, καί αί έκπϋρσοκρο- 
τήσεις έγένοντο μετά μεγαλητέρα; δυνάμεως.

Η ήφαίσ-ειος ενέργεια διετέλει τήν 31 εις με-

30
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γαλητέραν έπίτασιν άν καί δέν άνετινάσσοντο 
εΐμή σπανίως καί εύαρίθμητοι μύδροι. Η ώ; τε- 
ταραγμένου άντλου άποφορά επανειλημμένο,; ή- 
νώ/λησε τού; κατοίκους τής Θήρας, καί η θολό- 
τη; τής θαλάσση; έξετάθη καί πέραν τοϋ κόλπου. 
ΑΪ δέ κατά τάς εκπυρσοκροτήσεις σχτματιζό- 
μεναι εξ άτμοϋ στήλαι έφθανον είς ύψος 2,000 πε
ρίπου αγγλικών ποδών’ ούδεμία δμως είχε τον 
όγκον τών κατά τάς πρώτα; ήμέρας στηλών, καί 
ώ; έκ τούτου ούδέ τόν ισχυρόν εκείνον κρότον 
έπροξένει.

Ττ,ν δέ νύκτα τή; 1 Απριλίου τό άνταύγασμα 
τών ηφαιστείων φλογών έφθασεν είς ύψος άνω τών 
300 ποδών, καθότι ολόκληροι αί στήλαι τοΰ έκ 
τής κορυφή; τών νέων εδαφών άναδυομένου άτμοϋ 

έφαίνοντο πυριφλεγείς.
'Γήν 2, 3, 4 καί 5 Απριλίου τά ήφαίστια φαι

νόμενα έξηζολούθουν τά αύτά, άνευ νέου τινο; 
συμβεβηκότος, έν τώ στομίφ μόνον τοϋ λιμένος 
Αγίου Γεωργίου άνέδυσαν έκ τοϋ πυθμένο; διά
φοροι λίθοι.

Τήν νύκτα τής 6 άνεφάνησαν καί πάλιν αί φλό
γες έπί τών κορυφών τής τε ’Λφροέσστς καί Γε
ωργίου, άλλά τό άνταύγασμα ήλαττώθη, δπως 
δήποτε δμως ήτο μεϊζον ή τάς προτεραίας. Οί 
μυκηθμοί καί βρόμοι τήν 7 καί 8 ήσαν αδιάκο
ποι καί ισχυροί. Συνεχείς έγίνοντο εκπυρσοκροτή
σεις κατά πλεϊστον μέρος 2ου καί 3ου βαθμοϋ 
καί απασαι μετά τίνος ποσότητος τέφρας καί 
μύδρων.

Η θάλασσα έπαυσε νά κοχλάζη έν τώ λι- 
μένι τοϋ Αγ. Γεωργίου καί πρός βο^ράν τή; Α- 
φεοέσση; παρά τήν Νέαν Καμένην, διετηρεϊτο 
όμως πάντοτε θερμή, άναδίδουσα θειώδει; ατμούς.

11 Άφρόεσσα έζηκολούθει έπεκτεινομένη μά
λιστα ίκ τοΰ μεσηβρινοϋ αυτής μέρους, ό δέ Γεώρ 
γιος Α' έξετείνετο μόνον καθ ύψος.

Τήν νύκτα τής 8 έπανελήφθησαν καί πάλιν οί 
βρόμοι καί αί έκπυρσοκροτήσεις μ.ετά μεγάλων 
κίτρινων έπί τοϋ Γεωργίου καί έρυθρών έπι τής 
Αφροέσσης φλογών. Εκ τών άναδυσάντων κατά 
τήν προτεραίαν δύω λίθων παρά τόν Γεώργιον 
λ' δ εΐς τούτων συνηνώθη τήν παρελθοϋσαν 
νύκτα μετά τοϋ Γεωργίου διά τής κατά τό σύ- 
νηθες άναδύσεως έτέρου έν τώ μεταξύ κενώ λίθου.

’Από τής 9 μέχρι τής 1 6 ’Απριλίου έξηκο- 
λούθουν πάντοτε τά αύτά ηφαίστεια φαινόμενα» 
τήν δέ I' περί τήν 2 μ. μ. ώραν ήρξατο άκουό- 
μ.«νος ήχος μεταλλικό; ποτέ μέν βαρύτερος ποτέ 

δέ όξύτερος. ό έουθρόφαιος τής ’Αφροέσσης άτμός 
ήλαττώθη, ένώ άπ’ έναντία; ό ατμό*;, τού Γεωρ
γίου ηύξήθη έπί πολύ καί κατέστη πυκνότερος 
καί μελανώτερος.

Η έπίτασις τών ηφαιστείων υπήρξε μεγίστη 
κατα την νύκτα. (J ερυθρός τής Αφροέσσης άτ- 
μός έξήρχετο έν έλαχίστη ποσότητι, απεναντίας 
όλον σχεδόν τό έδαφος τοϋ Γεωργίου έκαλύπτετο 
ύπό πυκνοϋ κοοκιδωτοϋ άτμοϋ, έκ δέ τών όπών 
αύτοϋ άνέβρυον άδιαλείπτως χείμα^ίοι πυκνοΟ 
μελανός άτμοϋ μετά τέφρας καί μύδρων, οΐτινες 
δμως δεν έξεσφενδονώντο εις μακράς άποστάσεις' 
ή τέφρα δμως έκομίζετο μέχρι Θήρα; κατά τήν 
διάφοραν πνοήν τών άνεμων. Αί έκπυρσοκροτή- 
σει; ύπερέοησαν πάσας τάς μέχρι τοϋδε ώς πρός 
τε τό ύψος καί τόν όγκον τών ύπό τοϋ άτμοϋ 
σχτ,ματιζομενων στηλών, μόνον δτι δέν έξεσφεν- 
δονοϋντο μεγάλοι καί εί; μακράς αποστάσεις μύ

δροι, ώς έν ταϊς έκπυρσοκροτήσεσι τών πρώτων 
ημερών. Η μεταξύ τών δύω νέων έδαφών θά
λασσα ευρίσκετο είς μέγιστον άναβρασμόν, καί είς 
τό παλαιόν έδαφος τοϋ είσέτι σωζομένου βρα
χίονος του Βουλκάνου ήρξαντο φαινόμενα νέας 
ένεργείας.

Παρά τήν μεσημβρινήν καί άνατολικήν άκτ ήν 
τοϋ Γεωργίου άνέδυσαν εύάριθμ.οί τινες λίθοι, ή 
δέ κορυφή αύτοϋ, ώς καί τής ’Αφροέσσης άνυ- 
ψοϋντο έπαισθητώ;. Περί δέ τήν 1 1 ώραν π. μ. 
τής 1 8 πυκνός καί λευκόφαιος ατμός έξερχόμε- 
νος έκ τίνος οπής τοϋ Γεωργίου άνυψώθη περι- 
δινούμενο; έξ άνατολών πρός βο^ράν καί μεσημ
βρίαν άποτελέσας στήλην έλικοειδή. Κατά δέ τήν 
8 μ. μ. ώραν έφάνη κυανή φλόξ, ώς βεγγαλικού 
πΰρ, έρπουσα έπί τινα λεπτά τής ώρας παρά τάς 
σωζομένας λίμνας.

Μεγίστη ήτο ή κατά τήν νύκτα έπίτασις τών 
ήφαιστείων καθότι ούδέποτε μέχρι τοϋδε ήκού- 
σθησαν τοσοϋτον ισχυροί κρότοι καί ποικίλοι ή
χοι, ούτε ποτέ υπήρξε τοιαύτη αφθονία άτμοϋ 
καί άείποτε πυκνοϋ ώς έκ τής ποσότητος τής ά- 
διαλείπτω; έξερχομένης τέφρας, τή; ώς έκ τή; 
φοράς τών άνεμων κομιζομένη; μέχρι τής νήσου 
Θήρας. Τό δέ περίεργον δτι περί τήν 2αν μ.ετά 
τό μεσονύκτιον ώραν ήκούσθη ήχος ώς πολλών 
συγχρόνως κρουομένων λυρών, διαρκέσας έφ’ ίκα- 
νά λεπτά τής ώρας

Τήν δέ νύκτα τή; 19 αί έκπυρσοκροτήσεις ή
σαν ίσχυρότεραι καί οί έκσφενδονούμενοι μύδροι 
πολυπληθέστεροι’ ή δέ ύπό τοϋ άδειαλείπτως ί- 

ξορμώντος άτμοϋ σκεπαζομένη άείποτε τέφρα 
κατέπιπτε δίκην βροχής.

Η κορυφή τοϋ Γεωργίου έταπεινώθη έφ’ ικα
νά μέτρα άπό τής προτεραίας καί τήν πρωίαν 
τής 20 ήτο σχεδόν επίπεδο;’ μ.ετά μεσημβρίαν 
δμως δτε ήρξατο πάλιν άνυψουμένη έσχηματίσθη 
έν τώ μέσφ αύτής ύβωμα, περιέχον πλείστας δ- 
σας μικράς έπος, έξ ών ό ατμός ό κοουνηδόν ά- 
ναβλύζων σχηματίζει διαφόρους έλικοειδεϊ; στή 
λας αΐτινες συνενούυ,εναι καθ’ δσον άνυψοϋντο ά- 
πετέλουν όμοϋ ογκώδη καί ούρανομήκη στήλην.

Αξιόν δέ σημειώσεω; δτι τό πλεϊστον τών 
έκσφενδονουμένων μύδρων συνέκειτο εκ τίνος κισ- 
βηρώδους ύλης τά μέγιστα όμοιαζούση; τή κισ 
σήρει τή άποτελούση τόν λόφον τόν άλλοτε Κισ- 
σηρίά καλούμ-ενον καί νΰν ύπό τοϋ Γεωργίου κε- 
καλυαμένον και κείμενον παρά τήν θέσιν ένθα τό 
πρώτον άνέδυ δ Γεώργιος.

Τήν δέ 2 I μετά μεσημβρίαν έγένετο νέα έπί- 
τασις τής ήφαιστείου ένεργείας. Βρόμοι καί κρό
τοι ισχυροί, εκπυρσοκροτήσεις συνεχείς 2ου και 
3ου βαθμού καί τινες πρώτου, άείποτε δέ μετά 
μύδρων καί τέφρας κατά πλεϊστον μέρος έκ τοϋ 
Γεωργίου, άλλ’ ένίοτε καί έκ τής ’Αφροέσσης.

Οί τής Φολεγάνδρου καί Σικήνου κάτοικοι η- 
σαν περίφοβοι ώς έκ τών ισχυρών ηφαιστείων κρό
των τών μέχρις έκεϊ έντόνω; διαδιδόμενων. Οί 
ήφαίστειοι άτμοί φερόμενοι μέχρις 'Ανάφης έβλα
πταν καί τά τοϋ τόπου εκείνου φυτά τε καί δέν
δρα, τούθόπερ συνέβη καί κατά τήν έν έτει 1707 
έκρηξιν τής νέας Καμένης.

Τήν 22 καί 23 ή έπίτασις τής ηφαιστείου έ
νεργείας έξηκολούθει, τήν δέ 24 ταινία ύδάτων 
χρώματος ιώδους 30 περίπου μέτρων πλάτος ε- 
χουσα, άρχομένη έκ τοϋ πρό; άνατολά; τοϋ Γε
ωργίου τεταπεινωμένου εδάφους περιεκύκλου τάς 
Καμένα;, άπολήγουσα πρός βούδαν τής ’Αφροέσ

σης.
Τήν νύκτα οί μ.ύδοοι δίς, δηλαδή περί τό με

σονύκτιον καί τήν 1,3/4 ώραν μετά τό μεσονύ
κτιον, έξεσφενδονήθησαν πέραν τοϋ κωνοειδούς 
λόφου καί ύπερπηδήσαντες αύτόν κατέπεσαν πρός 
τό αύτό έκεΐνο μέρος δπου άλλοτε έβλάβη ύπ 
αύτών ή ημιολία Αφρόεσσα.

Τήν δέ 25 αί έκπυρσοκροτήσεις ήσαν σπανιώ- 
τεραι καί ούδεμία έγένετο έκ τών τοϋ Α'. βαθμοϋ. 
Τό έδαφο;, τό πρός άνατολάς τοϋ Γεωργίου, ήρ
ξατο πάλιν ταπεινούμενον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Βίος τοϋ Μωάμεθ, μετά παραρτήματος ’ΐσλα- 
μικής θρησκείας ύπό Ούασιγκτώνο; ϊρβιν-, γος. Μβ- 
τάφρασις έκ τοϋ Αγγλικού Ανδρέου Σ. Φαραοΰ. 
Εν Ζακύνθφ, τυπογραφεϊον « ό Παρνασσός » τοϋ 
έκδίδοντος Σέργιου X. Ραφτάνη. 1 866,

Τλική καλλιέργεια, καί πνευματική άνάπτυ- 
ξις είναι τά κυριώτερα έλατήρια τή; ύπάρξεως 
ενός έθνους, εύημεοούντος διά τής πρώτης, καί 
έξευγενιζομένου διά τής δευτέρας. Τό πνεΰμα ά- 
ναπτύσσεται, δταν τά σώμα άκμάζη’ είς τήν 
Ιστορίαν τής άνθρωπότητος μεγαλείτερα δικαιώ
ματα άπό τόν στρατηγόν καί τόν ποιητήν έχει 
δ βιομήχανος, διότι ό τελευταίος παρήγαγε τον 
πρώτον.

Τό έλληνικόν έθνος, κατά τόν βαρύν έκεΐνον 
τής δουλείας χειμώνα ύπό διπλήν έκ διαμέτρου 
άντίθετον φάσιν παρίστατο’ πολιτικώς ύπόδου- 
λον, έσωτερικώς δμως ζών καί έξωτερικώς άκμά- 
ζον. II δευτέοα φάσις έπολέμησε τήν πρώτην, 
καί δι’ ενός θαύματος ό νεκρός, νεάζων γίγας έκ 
τοϋ τάφου άνέστη. ’Αλλά τίς ύπέθαλψε τήν έπα- 
νάστασιν ταύτην, τήν οποίαν δ ελληνισμός ήρχισε 
καί ή θεία πρόνοια αισίως διεξήγαγε ;

Τπάρχει μοίρα τοϋελληνισμού πολιτικώς άπωρ- 
φανισμένη, έθνικώς άποκεκηρυγμένη, ή εύανδρος 
Ηπειρος’ ποϋ ήτο ό νϋν γαυριών αύτοχθονισμός, 
δταν οί άπόβλητοι ούτοι αδελφοί μάς παρεσκεύα* 
ζον πατρίδα ; ίίμεϊς οί αΰτόχθονες, ή μέ τά έλέη 
αύτών τών έτεροχθόνων μέχρι τοϋ νϋν πνευμα- 
τικώ; άναπτυσσόμενοι, καί έθνικώς ήμεροβιοϋν- 
τες, μέ ποϊον νόμισμα άντημείψαμεν τους αδελ
φούς μας; Μέ τήν χλεύην, τό μίσος, τήν αχα
ριστίαν’ θεωρήσαντές τους παρίας δουλεύοντας 
ΐνα παχύνωσι κηφήνας άδελφούς !

Από τοϋ ΙΣΤ* αίώνος ήρχισε πλέον ν’ άναφαί- 
νηται έν τή Ευρώπη τό τέως έλησμονημένον ελ
ληνικόν όνομα. Ελληνες πωλοϋντες τήν θρησκείαν 
άντί ολίγων γραμμάτων, καί άναλόγως τοϋ πρός 
τό νέον θρήσκευμα φανατισμού των περιλαμπό- 
μενοι, εύρον πρόθυμον τήν έν Ρώμη προπαγάνδαν 
πρός τύπωσιν τών φιλοπονημάτων των, διανεμο- 
μένων δωρεάν εΐς τούς έν τή Ανατολή σχισμα
τικούς, πρός φωτισμόν. άλλά τά βιβλία έκεϊνα 
ήσαν δλως άπρόσιτα εις τόν έν τή θρησκεία τών 
πατέρων του έγκαρτεροϋντα Ελληνα, άποφεύ-



ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ «3723fi ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ.

γοντα αύτά, ώς τήν κόλασιν. ’Απαρατήρητα οθεν 
διήλθον τά πνευματικά προϊόντα τοΰ ’Αλλατίου, 
Αρκουδίου, Καρυοφίλη, Ροδινοΰ καί τόσων άλ

λων εξωμοτών, κατατριψάντων καί ευφυΐαν καί 
χρόνον πολύτιμον πρό; δήθεν άπόδειξιν ζητήμα
τος αυταποδείκτου, καί περί τήν συζήτη,σιν τοΰ 
οποίου έπί δέκα αιώνας έςηντλήθη ή Δόσις καί 
ή ’Ανατολή.

Τήν πρός τά γράμματα ώθησιν έδωκαν δύο 
εύπατρίδαι ΪΙπειρώται, ό Γλυκύς καί ό Θεοδόσιος, 
καί είς αυτούς οφείλεται ή έπελθούσα άνάπτυξι; 
τοΰ έθνους. Συστήσαντες έν Βενετία τυπογραφεία 
έξετύπουν πάν βιβλίον Ελληνικόν, καί άντί ελά
χιστου τιμήματος μετέδιδαν άπό τοΰ ενός μέ
χρι τοΰ άλλου άκρου τής ’Ανατολής τήν πνευ
ματικήν εκείνην τροφήν, εύπρόσδεκτον καί εύπε 
πτον άλλως τε, ώς τό κΰρος τής εκκλησίας φέ- 
ρουσαν, καί ύπό μοναχών ορθοδόξων ώς έπί τό 
πλεϊστον καταλλήλως διά τόν ελληνικόν στόμα
χον παρασκευασθεΐσαν. Κατά διαφόρους δ’ έπο 
χάς άλλοι απειράριθμοι Ηπειρώται, θεωροΰντες 
τήν πρός τήν πατρίδα αγάπην ύπερτέραν παντός 
άλλου αισθήματος, διέχεον τά πλούτη των, κλη- 
ροδοτοΰντες τήν πενίαν είς τούς συγγενείς καί 
τά πάντα είς τό Γένος ! Αύτοϊ ίδρυον σχολεία, 
μοναστήρια, έμισθοδότουν διδασκάλους, καί διέ- 
νεμον δωρεάν τά γράμματα είς τούς δούλους 
άδελφούς των, ανεξαρτήτως πάσης έπηρείας στε
νοκέφαλου αυτοχθονισμού. 0 πρός τήν πατρίδα 
έρως τών Ηπειρωτών ζωηρότερον μέχρι; ημών 
μεταδοθείς, κατέστη αληθή; μονομανία, ψεκτέ» 
έστιν δτε διά τά είς τήν οικογένειαν οίκτρά απο
τελέσματα.

£ν τών τέκνων τής έλλη'Ότόκου ταύτης χώ
ρα; διατρίβον τά νΰν έν Ζακύνθω, άπαρεγκλίτως 
βαδίζει τήν ύπό τών συμπατριωτών του χαρα- 
χθείστν οδόν. Προ; μύρια; δυσχερείας καρτερι- 
κώ; παλαιών ό έξ Ηπείρου Σέργιος Ραφτάν·/·,;, 
περιστοιχούμενος ύπό οίκογενιακών καί άλλων 
περιπετειών, δέν έλτ,σμόνησε τήν ρήτραν. Συνέ· 
σττ,σεν έν τή νήσω ταύτη τυπογραφεϊον, καί δέν 
παύει έκδίδων μετά πάστ,ς τής άπαιτουμένης 
καλλιτεχνικής φιλοκαλία; συγγράμματα καί ογ
κωδέστατα καί κοινωφελέστατα. Εν Ελλάδι, δ
που τό ώραίον τούτο επάγγελμα τόσον έκα- 
πτλεύθη, ό Κ. ϊ’αφτάντ,ς θεωρείται εί; τών όλι- 
γίστων τανΰν εκδοτών. Εΐ καί καλώς γνωρί
ζομε» οτι τό έπάγγελμα τούτο «μ.το^ιζώς δέν 
συμφέρει, έχοντε; δμως ύπ δψιν ύπό τίνος έξα-

S:
σκεϊται, θαίραλλέως έκφράζομεν τήν εύγνωμο- 
σύνη,ν μας πρός τόν άφιλοκερδή τούτον Ηπει-
ρώτην.

Μεταξύ τών άλλων έπ’ εσχάτων ό Κ. ί’αφτά* 
νης έξέδωκε τον Βίον Μωάμεθ τοΰ Προφήτου, 
δστις μέχρι τούδε ύπό τό πρίσμα τοΰ φανατισμού 
ύπό πολλών γραφείς δέν έφερε καθ’ δλα τήν 
σφραγίδα τής αλήθειας. 0 διάσημος άγγλος ιστο
ρικός Οΰασιγκτών ϊρβιγ-γ, έπί πολύ ένδιατρίψας 
περί τήν μελέτην τοΰ βίου τοΰ μεγάλου έκείνου 
άνδρός, τόν οποίον εκατοντάδες εκατομμυρίων 
άνθρώπων λατρεύουσιν, έξύφανε κριτικόν αρι
στούργημα, τήν αλήθειαν έχον ώς βάσιν, κατα
κρίνω» τά ψεκτά καί έπαινών τά άξια έπαίνου, 
άπροκαλύπτως καί έκτο; πάσης συμπαθούς κλί- 
σεως. ΑΪ περί τοΰ βίου τοΰ Μωάμεθ Αραβικαί 
πηγαί άνεξέταστοι μέχρι τούδε παραμείνασαι, 
υπήρξαν αντικείμενου μελέτης είς τόν άμεοόλη- 
πτον ιστορικόν. Τοιούτου άληθώς βιβλίου είχο- 
μεν πρό πάντων ανάγκην ημείς, οί τοσοϋτον συν- 
δεδεμένοι μετά τών μουσουλμάνων δυναστών μας' 
καί όντως έπαίνου άξιος θεωρείται ό έκ Ζακύνθου 
Κ. ’Ανδρέας Φαραδς, νέος εύπαίδευτος καί γλωσ
σομαθής άναλαβών τήν τούτου μεταγλώττισιν. 
Τδ λεκτικόν τής μεταφράσεως εϊνε ανθηρόν, ελ
λήνιζαν, μή προσκόπτον, αί δ’ ένιαχοΰ παρεμ- 
βαλλόμεναι σημειώσεις καταδεικνύουσιν αύτδν 
τρίβωνα καί τής μεσαιωνικής ιστορίας καί τοΰ 
πραγματευομένου θέματος.

Συγχαίροντες οθεν τόν τε φιλότιμου εκδότην, 
καί τδν πολυμαθή μεταφραστήν, συνιστώμεν τοϊς 
πάσι τό έν λόγω βιβλίον, ύπδ πάσαν έποψιν έν- 
διαφερομ.ένοις.

Κ.. Σ·

Χάριν περιεργείας άποσπώμεν τήν έξής κριτι
κήν συγκεφαλαίωσιν περί τοΰ βίου τοΰ Μωάμεθ.

« ’Εξ δλων τούτων τών περιστατικών δήλαν 
εϊνε, οτι καί αυτά τά γραπτά περί Μωάμεθ υπο
μνήματα βρίθουσι παραφθορών, ένώ τά κατά πα- 
ράδοσιν γέμουσι μύθων. ’Εντεύθεν επαυξάνονται 
αί δυσκολίαι πρδς λύσιν τοϋ αινίγματος τοΰ τε 
χαρακτήρας καί τής διαγωγής αυτού. II ιστορία 
του, ώς έχει, παρίστησιν ήμϊν δύο μεγάλα; δι
αιρέσεις. Κατά την διάρκειαν τοΰ πρώτου μέρους 
τού βίου του δέν δυνάμεθα νά άνιχνεύσωμεν τί
νος προςφόρου σκοπού τήν έπίτευξιν έπεδίωκε διά 
τής κατακρινούσης αύτδν ασεβούς καί καταπλη
κτικής πλάνης. · Εζήτει πλούτη ; ύ μετά τη-

τής αινιγματώδους ιστορίας του’ καί αύτήν τή» 
έξήγησιν έσπουδάσαμεν νά δώσωμεν έν τώ πρώ
τε,ο μέρει τοΰ πονήματος τούτου, όπου παρεστή- 
σαμεν τδ ένθουσιαστικδν καί φαντασιοκοποΰν 
πνεϋμά του ν’ άνυψώται βαθμηδόν διά τής μονώ- 
σεως, τών νηστειών, τών προσευχών καί τή; με
λέτης, ύπδ δέ τών φυσικών πόνων έρεθιζόμενον 
νά περιπίπτη είς κατάστασίν τινα παραφοράς, 
καθ ήν φαντάζεται ότι λαμβάνει άποκαλύψεις 
ούρανδθεν ααί κηρύσσεται προφήτης τοΰ Τψίστου. 
Ανάγκη πάσα νά στοχασθώμεν, ότι έν τοιαύτη 
περιπτώσει έλαβε χώραν αύτο-φενακισμό;, καί 
ότι έπίστευσεν είς τήν πραγματικότητα τοΰ ονεί
ρου ή τής οπτασίας, ίδίω; άφ’ ή; στιγμή; ή ζη
λωτής καί έμπιστος Καδιζά, καί ό πεπαιδευμέ
νος καί οξυδερκής Ούαράκας κατεπολέμησαν τού; 
δισταγμού; αύτοϋ.

’λφ’ οΰ άπαξ έπείσθη περί τή; θείας αύτού 
αποστολής, όπως περιέλθη διδάσκων τά τής 
θρησκείας, δυνατόν νά ήρμηνεύετο πάν περαιτέρω 
ονειρόν του η ώθησι; κατά τήν αύτήν έννοιαν' 
όλα δυνατόν νά έθεωροΰντο ώ; εκδηλώσεις τής 
θείας Οελήσεως, άνακοινούμεναι αύτώ οίονεί προ
φήτη κατά διαφόρους τρόπους. Επανειλημμένως 
άπαντώμεν αύτδν περιπίπτοντα είς ρεμβασμού; 
καί έκστάσεις έν ταϊ; στιγμαίς τών εκτάκτων αύ
τοϋ ψυχικών ταραχών καί ορμών, δτε έδύνατο νά 
φαντάζηται εαυτόν εί; κοινωνίαν έτι όντα μετά 
τή; θεότητο;' αύται δέ αί στιγμαί σχεδόν πάν
τοτε παρηκολουθοΰντο ύπδ αποκαλύψεων.

II καθόλου διαγωγή αυτού Γμέχρι τοΰ χρόνου 
τής έκ Μέκκα; φυγή; του, τδν παριστ^ ενθου
σιαστήν ένεργοΰντα υπδ τδ κράτος νοτ,τικής τίνος 
απάτη;, ένδομύχως πεπεισμένον ότι ήξ'-ώθη τής 
θεία; εντολή; ϊνα έπενέγκη θρησκευτικήν μεταρ- 
ρύθμισιν' ένεστι δέ θαυμαστόν τι καί έξοχον έν 
τή φωτεινή διόδςο, ην τδ ένθουσιαστικδν αύτού 
πνεύμα ήνέωξεν έν μέσω τοΰ αδιεξόδου λαβυρίν
θου τών έναντίων θρησκευμάτων καί τών παχυ
λών παραδόσεων' η καθαρά δηλονότι καί πνευ
ματική λατρεία τού ένδ; Θεού, ήν έζτ,τει νά έγκα- 
θιδρύση αντί τή; τυφλή; είδωλολατρείας τής vrr 

πιόττ.τό; του.
Απαντα τοΰ Κορανίου τά μέρη άτινα, ώ; υπο

τίθεται, διέδωκε κατά τή,ν έποχήν ταύτην έ Μωά
μεθ, εί καί διεσώθησαν ήμϊν ασυνάρτητα, εί καί 
άπώλεσαν τήν πρωτότυπον αύτών καλλονήν, ατε 
τοσα'ύτα; διελθόντα χεϊράς, είσί καθαρού καί ύ- 

ι ψηλού χαρακτήρος, άποπνέουσι δέ ποιητικήν άν

Καδιζά γάμος του τδν εϊχεν ήδη καταστήσει ' 
εύπορο», έπί συνέχειαν δέ έτών, πρδ τής έπο- ( 
χής τών οποίων ίσχυρίσθη οπτασιών, οΰδένα έξε- - 

•δήλωσε πόθον ϊνα έπαυξήση τάς αφθονίας αυτού, ι 
! Εθήρευε τιμάς; Αυτός ήδη κατείχεν υψηλήν έν ■ 
τη γενετείρα αυτού πόλει θέσιν, ένεκα τής von* 1 
μοσύνης καί τής εΰθύτητος αυτού. Αλλως τε, ί 
ήτο γόνος τής περιφανούς φυλής τών Κορεϊσσι- ■ 
τών καί άνήκεν είς τδν μάλιστα επίτιμον αυτή; ; 
κλάδο», - Επεδίωκε τήν εξουσίαν.; Η φρούρησι; < 
τής Καάβας καί συν αυτή ή διοίκησις τής αγίας . 
πόλεως έπί πολλά; γενεάς ύπήρξεν είς τάς χεί- ■ 
ρας τής άπ’ ευθείας οικογένειας του, ώς έκ τή; < 
θέοεώς του δέ καί τών περιστατικών έδύνατο με- | 
τά βεβαίας επιτυχίας νά έποφθαλμή είς τδ.ύψη· 
λον έκεϊνο υπούργημα. ’Αποπειραθείς ν άνατρέ- 
.ψη τήν θρησκείαν έν ή άνετράφη, άνέσπα άρδην 
δλα; αύτάς τάς ώφελείας. Επί τής θρησκεία; 
εκείνη; έβασίζοντο η τε έπιρροή καί τά αξιώματα 
τή; οικογένειας αύτού. Επιτιθέμενο; κατ αύτής 
θά έξήγειρεν εναντίον του τήν έχθραν τών συγγε
νών αυτού, τήν άγανάκτησιν τών συμπολιτών 
του, τήν φρίκη* καί τδ μίσος δλων έν γένει τών 
συμπατριωτών του, αίτινες έλάτρευον έν τή 
Καάβφ.

ί Εφαίνετό ή; αίγλη κατά τήν έναρξιν τοΰ 
προφητικού του σταδίου ώς αμοιβή τών θυσιών 
τούτων καί δελεάζουσα αύτόν; Τδ στάδιον αύτδ 
απεναντίας έπραοιμίασεν έν κινδύνοις καί μυστι- 
ΐΐότητι. ’Επί πολλά έτη ύπδ ούδεμιά; έστέφθη 
σπουδαία; επιτυχίας. ’Εφ’ όσον έβαινεν έπαγγελ- 
λόμ.ενος τήν διδασκαλίαν αύτού καί κηρύσσω» 
τάς αποκαλύψεις του, έπί τοσοϋτον έςετίθετο εί; 
τδν περίγελων, τήν χλεύην καί τά; ύβρεις, ύ- 
ποστάς έπί τ έλους τον λυσσώδη έκεϊνο» διωγμόν 
■δστις κατέστρεψε τδ μέλλον αυτού τε κβά τών 
φίλων του, η,ννγκασε τινά; έκ τής οικογένεια; 
του καί τών οπαδών αύτοϋ νά καταφύγωοιν εις 
ξένην γην, τον έβίασε νά μέ»η κεκρυμμένος έν τή 
γενετείρα του πόλει, καί έπί τέλου; τδν έφυγά- 
δευσεν έκείθεν όπως ζητήση άβέβαιον άσυλον αλ
λαχού. Πρδς τί λοιπήν νά έμμένη έπί ολόκληρα 
ετη έν συς-έματι πλάνης άνατρέποντος τάς κοσμι
κά; αύτού έπιτυχίας, ών μάλιστα προβεβηκώ; 
εις ηλικίαν ώστε νά επιδίωξη τήν παλινόρθωσιν 
αύτών;

Εν τή ελλείψει επαρκών κοσμικών αιτίων, ά- 
ναγκαζόμεθα νά ζτ,τήσωμεν άλλην τινά έξήγη- 
«ιν τής διαγωγής αύτού κατά τήν φάσιν ταύτην
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δχι θρησκευτικήν έμπνευσιν. ’Εμφαίνεται έζ αύ
τών δτι ό Μωάμεθ κατά κόρον έγεύθη τών ζωο
ποιών τοϋ Χριστιανισμού ύδάτων, καί δτι άν δέν 
έπιεν αύτά έν τή κρυστάλλινη αύτών καθαρότητι, 
τούτο ϊσως άποδοτέον είς τδ δτι είχε νά άντλήση 
έκ δολερών ρυάκων, ου; διετάραζαν αύτοΐ έκεϊ- 
νοι οΐτινες ώφειλον νά ώσι φρουροί αύτών. Η θρη
σκεία ήν εως ώρα; διετύπωσεν ήτο άγνοτέοα τής 
■παρά τινων ψευδο-χριστιανών τής ’Αραβίας πρεσ- 
βευομένης, ό δέ βίος του εως τότε έκανονίζετο 
συνφδά τών αρχών αύτής.

ΕΗΙΣΤΟΛΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΥΡΟ ΥΖΙΙ.

Τήν κατωτέρω έπιστολήν τοΰ τελευταίου Ελ- 
ληνος διερμηνέως τού όθωμανικοϋ στόλου Νικο
λάου Μουρούζη άποστέλλων υμΐν, φρονώ ώς 
άζίαν πλείστου λόγου, ούχί μόνον διότι ό αοίδι
μος έκεϊνος άνήρ, καρατομηθείς τή 6 Μαΐου 1821 
ολίγον κατόπιν τού αδελφού αύτού καί μεγάλου 
διερμηνέως Κωνσταντίνου Μουοούζη, ύπήρξεν Sv 
τών πρώτων σφαγίων τοΰ οθωμανικού φανατι
σμού κατά τήν εναρξιν τού υπέρ άνεξαρτησίας 
άγώνος, άλλά καΐ διότι έν τή έπιστολή ταύτή, 
απευθυνόμενη πρδς τδν τότε αρχιερέα τής πα
τρίδος μου Σάμου Κύριλλον, καταφαίνονται τά 
άκραιφνή αισθήματα, υφ’ ών ένεπνέοντο, καϊ αί 
ποικίλα·, εύποιΐαι, άς πρδς τδ έθνος διεπράξαντο 
οί τοσοΰτον σήμερον ποοπηλακιζόμενοι Φανα- 
ριώται. Τοιαύτην δέ βεβαίως ευρίσκοντες κα'ι 
υμείς, δέν θέλετε τήν άπαξιώσει δημοσιεύσεως.

Εν Σάμςυ, τή 20 Μαρτίου 1866.

ΕΠΑΜ. I. ΙΤΑΜαΤΙΑΔΗΣ.

» Τήν Πανιερότητά Της εύλαβώς προσκυνώ, 
άσπαζόμενος τήν πανίερον αυτής δεξιάν.

» ύν καϊ διαφυλάττοι ο άγιος θεδς έν υγιεία 
άκροτάτη καϊ εύημερίφ διηνεκεϊ μετά μακροβιό- 
τητο; καϊ έπιτεύξεως πάντων τών καταθυμίων 
σωτηριωδών αγαθών. Μετά τήν άκριβή έρευναν 
τής έφετής μοι αγαθής υγιείας της, ειδοποιώ τή 
Πανιερότητί της δτ·. θείφ νεύσει καϊ άπείριρ έλέει 
τοΰ κραταιοτάτου καΐ δικαιοτάτου ήμών άνα- 
κτος (ου τδ άήττητον κράτος εϊη διαιωνίζον καϊ 
θριαμβεύον είς μακραίωνα;) φόρεσα; βασιλικόν 

καβάδιον τή ιζ’ τού τρέχοντος Ιανουάριου εί; τήν 
Υψηλήν Πόρταν, διωρίσθην διερμηνέφ; τού ακα
ταμάχητου βασιλικού στόλου, οπερ καϊ δέν 
άμφιβάλλω ότι θέλει χαροποιήσει καϊ τήν υμε- 
τέραν Πανιερότητα, πεπεισμένος διά τήν ήν έχε; 
πρδ; τδν οικόν μα; αγάπην.

» Περιττόν στοχάζομαι νά γράφω τή Πανιερό- 
τητί της τήν εΰδιάθετον φιλοτιμίαν καί ροπήν, 
οπού άνέκαθεν ή οικογένεια μου ειχεν εί; τδ νά 
έκτελή πάσαν άγαθοεργίαν, άποβλέπουσαι πρός 
τε κοινήν τού γένους καί ιδίαν έκαστου ωφέλειαν. 
Τοϊς ίχνεσι τοίνυν και έγώ έκείνων επόμενος καί 
τά αύτά φρονήματα έχων, έλπίζω μέ τδ έλεος 
τού άγιου θεού καϊ δι* ευχών τής υμετέρας Πα- 
νιερότητος, δτι ήδη δποΰ άποκατέστην εις τδ βα
σιλικόν τοΰτο υπούργημα θέλο» έκτελέσει κάγώ 
πρώτον μέν τδ άπαιτούμενον πρδς τδ κραταιδν 
δοβλέτι καΐ πρδς τόν μεγαλοπρεπέστατου καϊ 
πολυχρόνιον πασά έφένδη μας χρέος μου, μέ τήν 
ταχείαν καϊ άπαράτρεπτον έκτέλεσιν τών έκδι- 
δομένων υψηλών έπιταγών δεύτερον δέ θέλω 
έπαγρυπνεϊ, μεσιτεύων αείποτε διά τήν καλήν 
άποκατάστασιν καΐ άνεσιν δλων τών πτωχών μέ 
τήν διατήρησιν τών έθίμων τους, διενεργών δσα 
άποτείνουσι πρδς έκρίζωσιν κάθε ενδεχόμενης 
καταχρήσεως και άνόρθωσιν τών βεβαουμένων 
κοινοτήτων. Αυτή εϊνε ή μόνη φιλοτιμία μου καϊ 
έπΐ τή τοιαύτη βάσει κινούμενος, θέλω αγωνί
ζομαι πάντοτε πρδς ύπεράσπισιν τών τε κοινών 
καΐ κατά μέρος υποθέσεων δλων τών πτωχών, 
δντινα ζήλόν μου ιδούσα καί ή Πανιερότης της, 
άς μή διαλείπη γράφουσά μοι έλευθέρως περί έ- 
κάστης έμπιπτούσης υποθέσεώ; της, πεπεισμένη 
δτι καϊ διά τήν πρδς αυτήν ίδια ιτέραν εύλαβητι- 
κήν μου διάθεσιν, θέλω φιλοτιμούμαι, όσον μο·. 
ένεστιν είς τδ νά διενεργώνται μέ τήν απαιτούμε- 
νην προθυμίαν, προσεπισημειούσά μοι άμα καϊ 
τά περί τής έφετής μοι άγαθή; υγιείας της, ής 
τά πανίερα έτη ειεν θεόθεν πλεϊστα καϊ ευφρό
συνα, αί δέ θεοπειθείς ευχαϊ μετ’ έμοΰ διά βίου 
παντδς άρρωγαί.

» Τής Πανιερότητός της κατά πνεύμα υίδς 
πρόθυμος.

αςοιθ . ’ίανουαρίου ιθ .

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΟΪΖΗΣ. >

ΠΟΙΗΣ1Σ-
ΓΑ ΚΑΛΛΗ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ.

ΙΪ ώραία μου Λυδία
’Εμειδία

’Εν τώ μέσφ νεανίδων, 
Κ’ ήτον όλη ή μορφή της

Μαργαρίτης 
’Εστεμμένων νηρηΐδων.

Κ* έλαμπεν αυτής τδ δμμα,
Καΐ τδ στόμα

Ητο μέλι πληρωμένου, 
Καϊ ή κόμη μακροτάτη 

’Εκυμάτει
Επι ώμων πεφιλμένων

Κ’ ή έτθής της έσφιγμένη,
Ηρμοσμένη

Είς τήν μέσην της — μαγεία ! — 
Έφαινε μέ θείους τύπους

Τρυφή; κήπους 
Κήπους μήλων έν πρωία.

Κ’έπλησίασα βραδέως,
Και ήδέως

Εϊπά της’ « ώ παμφιλτάτη ·’ * 
Καΐ έστράφη χαιρετώσα

Προσγελώσα
Καϊ μέ είδε γλυκύτατη.

Κ’ είπε- — « Ανοιξον τά χείλη
Καί όμίλει,

Λέγε, φίλε, τί σέ θλίβει; 
Μήπως ό τή; σής καρδία;

Γαλαξίας,
Φανείς μόλις, άπεκρύβη ; ”

— « Οχι, δχι, ώ Λυδία’
Συ λατρεία,

Συ χαρά μοί είσαι μόνη.
Συ ό πόθος κ’ ή ζωή μου

Κ’ ή ψυχή μου,
Συ τή^ δάφνης μου οί κλώνοι!

όχι, δχΓ συ εμπρός μ.ου,
Καί τού κόσμου

όλα πρδ έμοΰ τά κάλλη, 
Κ’ οί αστέρες οί τών άνω

’Εν στεφάνω
’Εν τή νέα σου άγκάλη !

Πλήν, ώραία μου Λυδία,
Τοΰ Γοργία

ΕΪπε βλάσφημος ή γλώσσα, 
Πώς ή φίλη του Ελένη

Σ’ υπερβαίνει,
Οταν ψάλλ’ ένθουσιώσα.

Πώς τδ σώμα της έκείνη
Τδ καλλύνει

Διά χάριτος άφράστου, 
Πώς τά στέρνα τη; τά φίλα

Κ* έρωτυλα
Χειρών έργον δεινού πλάστου.. .

» κ’ έν τή μαύρη, τή οργή μου
Η φωνή μου

'Απεκρίνατο, Λυδία’
— « ίϊ Γοργία, σέ οίκτείρω,

» Εν άπείρφ
» Περιΐπτασαι σκοτία

» Μικρόν μόνον άν έκράτει;
» Τής φιλτάτης

ν Είς τάς χεϊράς σου τήν χεΐρα, 
» θά έφώνεις, θεάν ποίαν

» ’Ολυμπίαν
» Νά αίνέση πρέπ’ ή λύρα ;

» Καϊ τδ πύρ τών γλυκερών της
» ’Οφθαλμών της

» ’Επι σέ άν έπλανάτο,
» Αν δέ τδν άβρόν της πόδα

» Είς τά ρόδα
s Εβλεπες έκεϊ τά κάτω.

β il παντάλα μου Γοργία,
» Εν πικρία

» Θά έφώνεις’ ■— κλίνω γόνυ,
» ΙΪ γλυκύτης τή; Λυδίας

» Διανοίας
» Πρδς άγγέλους άνυψόνει! »

’Αλλ’ έκεϊνος δι’ εύθύμου, 
’Ακριβή μου,
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Τόνου μ’ εϊπε' « — δέν πιστεύω. 
Η φιλτάτη μου Ελένη

Υπερβαίνει,
Κ’ ευτυχή; παμβασιλεύω !

» Α ! δέν είδες την ώραίαν
Σύ ελαίαν

Εχ' η φίλ’ εΐς τόν λαιμόν της . ..
Ω ! έλθέ νά την θαυμάσης

Καί νά άσης
Τό πολύ τών καλλονών της ! *

Καί ύπηγα και την είδα’
Παρ’ ελπίδα

Τοϋ ύπέφρονος Γοργίου,
Εύρον άνθος, κοινόν κρίνον,

’Εξ έκείνων
Τών ανθών παντός ήλίου.

Καί δέν έψαλα τά κάλλη,
Πλήν μεγάλη

Φωνή είπα τώ Γοργία.
— «Η Ελένη πώς σ’ εμπνέει

Καί σέ καίει,
Είναι μύθων αμβροσία. »

Καί παρόργισα τόν φίλον,
Και οργίλου

Και φρικτόν μ’ έέριψ’ έν βλέμμα 
Καϊ προσέΟηκα — α Γοργία,

Ιί Λυδία
©εαινών φορεϊ τό στέμμα

» Α '. δέν είδες τήν ώραίαν
Σύ ελαίαν

” ’^ζ’ ί Ψ^η είς τά στήθη, 
Στήθη άξια γλυφίδος

Ελληνίδος,
Μέ γλυκύτητας εις πλήθη ! . . »

Καί κατόπιν μου νϋν τρέχει,
Πόθον έχει

Νά σέ ίδη, άνασσα μου’
Αυτόν δ’ άφες νά θαυμάση

Εν έκστάσει
Τά σά κάλλη, μάγισσά μου.! »

Κα'ι έφάνη ό Γοργία--
Τής Λυδίας

Ιίστραψεν εύθύς τό όμμα, ι 
Κ’ έμειδίασε το χείλος

Ερωτύλως,
κ’ έψαλεν αύτής τό στόμα.

Καί έθαύμαζεν ό πρώτον
Τών ερώτων

Δίδων άλλη τό βοαβεΐον- 
Τό παν ητο έμπροσθεν του,.

Οπισθέν του
Φώς άνέσπερον ήλιων.

Καί τό άσμα άντεστάλει
Εν αγκάλη

Αρμονίας άηδόνων, 
Κι’ό Γοργίας, γόνυ κλινών

Πρό άκτίνων, 
θαυμασμός υπήρχε μόνον !

ΚΛΕΑΝΘΗΣ I. ΠΑΠΠΑΖΟΓΛΟΥΣ,

H ΧρυσαΛΛΙς Λξ>δς τούς σν? ίρομητάς αύτής.

Προ δύο μηνών έδημοσιεύσαμεν τήν έξής ύπεν- 
θύμισιν, νομίζοντες ότι ήρκει τό μικρόν έκεΐνο 
μάθημα ΐνα έπαναφέρη είς τήν οδόν τοϋ καθήκον
τος τούς συνδρομητάς μας εκείνους οΐτινες, κατα- 
χρώμενοι τής υπομονής ήμών, άνέβαλλον καί άνα- 
βάλλουσι τήν άπότισιν τής εύτελοϋς συνδρομής 
των άπό διετίας σχεδόν μέχρι τοϋδε-

« Ή διευθύνεις τής «Χρυσαλλίδος» υπενθυμίζει καί αυ- 
θις τού; συνδρομητάς αύτή; οτι δέν είναι δίκαιον ούδέ γεν
ναίου νά καΟυστερώσιν έπι πλέον τής εύτελοϋς συνδρομής 
των. ' Οπως αύτη τηρεί τάς Υποσχέσεις της δαπανώσα, 
μοχθούσα καί τακτικώς τό φόλλον έκδίδουσα, ούτω καί 
έκεϊνοι πρέπει νά ήναι τακτικοί εΐς τήν πληρωμήν, άνευ 
τής όποιας ή συντήρησα περιοδικών συγγραμμάτων καθί
σταται ακατόρθωτος ■ Εις μέν τά άλλα μέρη τοϋ πεπολι- 
τισμένου κόσμου οί συνδρομηταί προπληρώνουσιν ανεξαι
ρέτως τήν συνδρομήν των άπ’ άρχής τοϋ έτους, εΐς δέ τήν 
'Ελλάδα άναβάλλουο: τήν πληρωμήν άπό /τους εΐς έτος 
πολλάκις, καί τινες αύτών υποχρεοϋνται ένίοτε εΐς άπότι- 
σιν τοϋ χρέους των διά τής πειθοϋς τών δικα
στηρίων! “

Επειδή όμως έπείσθημεν οτι τά αισθητήρια 
τών κυρίων τούτων δέν είναι όσον ένομίζομεν λε
πτά, διακηρύττομεν αύτοϊς ότι μετά παρέλευσιν 
ενός μηνός άπό σήμερον θά δημοσιεύσωμεν τρίς 
κατ’ έπανάληψιν τά δνόματά των καί τούς τί
τλους των, καί έάν καί τοϋτο δέν ισχύ ση, θά κα- 
ταδιώξωμεν αύτούς δικαστικώς. ΐνα λάβωμεν διά 
τής βίας ό,τι άδυνατοϋμεν νά κατοοθώσωμεν 
διά τής πειθοϋς.

θ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΤΣ, ΝΤΕΚΑΣ Π ΑΣΧ ΛΑΙΔΗΣ.


