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(σννέχειβ)

Μετά τήν έγκαθίδρυ«ν ταύτην ιώ ν Βουλγάρων 

έν ιη  κάτω Mat σία, 6 αΰτοκράτωρ Κωνσταντίνος 

δ Πωγωνάτος ουδόλως έιτεχίίρησβ νά του; έκδιώ- 

Sfl έκεΐθεν, άλλ* δή κα! ειρήνην μετ' αυτών ουνω- 

(Μλόγτ,σίν.

Διατι τοΰτο; είχεν αραγε έκπέσει έπ! τοσοϋτον ή

ίσχίις τής Ά \α :ο λ ικ ή ς  αυτοκρατορίας, ώστε νά μή 

δύναται νά ύπερασπισΟή κατ' ασύντακτου Ι «  φυλής, 

σπουδαίαν τοΰ κράτους αυτής επαρχίαν; Ειχον λο ι

πόν δίκαιον οί Βυζαντινοί χρονογράφοι νά άνακρά- 
ζωσι μετά ψυχικού άλγους καί έν πάση τή έθνική 

αΰτών Αγανακτήσει «δτι έ πάντας υποτελείς π οιή- 

σας ΰπό μιαροΰ έθνους ήττήθη» ;
Τό  καθ’ ήμάς διστάζουν νά παραδεχθώμεν δτι 

δ έπιτυχέστα διεξάγων τόν πόλεμον κατά τοΰ Ά -  

ραδος μεγάλου χαλίφου Μωαυΐά αΰτοκράτωρ τοϋ 

Βυζαντίου, δέν ήδύνατο νά συνάθροιση άπάσας αΰτοΰ
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τάς ϊυ ίά μ π ς  «αί έχδιώξη τους νίήλυδας Βουλγά
ρους, έάν έθεώρει τοΰτο τά μάλιστα κατεπεϊγον καί 
έπάναγχες είς τήν διατήρησιν τής Αυτοκρατορίας.

Ά λ λ ’ ή όξυδερκής Βυζαντινή πολίτική, ήν άδί- 
κως πολλοί ιστορικοί ήμέτεροί τε καί ξένοι κατεδί- 
κασαν ώς μύωπα, δέν ήδύνατο νά δ'.απράξη τοιοΰτον 
σφάλμα και νά έξασθενίση εκ δευτέρου τάς στρατι- 
ωτικας αυτής δυνάμεις, ένω πρός νότον μεγάλη καί 
ισχυρά δΰναμις ήπείλει νά καταστρέψη αΰτήν τήν 

αΰτοκρατορίαν. Καί έπειτα ποία μεγάλη ωφέλεια 
θά προέκυπτεν έκ τής άνακτήσεως επαρχίας, έφ' ή ; 
μόνον κατ' δνομα ήρχον οί τής Πόλεως αΰτοκράτο- 
Ρ«ς, «?’ δτου αί έπτά λεγόμεναι γενεαί τών Σλαύ- 
<υν, άγνωστον πότε έλθόντων, κατεΐχον αΰτήν ; Τί 
ΐμελλε τήν αυλήν τών Βλαχερνών άν οί κάτοικοι 
έπαρχίας, ήτις έπαυσε τοΰ νά ηναι ‘Ελληνική, ή
σαν Σλαΰοι ή Βούλγαροι; ’Ήρκει μόνον αυτή ϊνα ή 
ίπαρχία έκείνη μή άποσπασθή έντελώς έκ τής Αυ
τοκρατορίας καί διαφύγη τήν εΰεργετικήν έπίδρασιν 
τοΰ Βυζαντινού πολιτισμού, δι’ ου ήλπίζετο οτι προϊ
όντος τοΰ χρόνου ή έπαρχία έκείνη ήδύνατο νά έξ - 
ίλληνισθή, 1 )

ΆποΟανόντος τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πωγωνάτου 
ό υιός αΰτοΰ καί διάδοχος ’Ιουστινιανός ό δεύτερος 
κατατροπώσας ήδη τοΰς ΰπο έμφυλίων πολέμων 
κατασπαραττομένους Ά ραβας, καί κλείσας μετ’ αΰ
τών ειρήνην ήθέλησε νά ΰπαγάγη τοΰς Βουλγάρους 
καί τοΰς Ζλαύους ΰπό τό σκήπτρον αΰτοΰ καί οΰτω 
νά διαλύση τήν έπικίνδυνον διά τό Βυζαντινόν κρά
τος Βουλγαροσλαυΐκήν συμμαχίαν, ήτι; ήρχισεν ήδη 
ν* άνησυχή τήν Βυζαντινήν πολιτικήν* δι' δ δια£- 
ρήξας κατά τό 6 8 7  τήν μετά τών Βουλγάρων ει
ρήνην έ'πεμψε κατ’ αΰτών τά ιππικά αΰτοΰ συν
τάγματα, αΰτός δέ μεγάλην προετοιμάσας στρατεί- 
αν, άπηλθε τό έπόμενον έ'τος είς τό πεδίον τής 
μάχης. Αί κατά τών Βουλγαρικών καί Σλαυικών 
δπλων στρατιωτικά! έπιτυχίαι τοΰ ’Ιουστινιανού $σαν 
μεγάλαι μέν κα! έπικερδεϊς,άλλ’δλίγου δεΐνκατεστρέ- 
φοντο evsxsv τοΰ ορμητικού καί άπροφυλάκτου χ α -

1) Παράβαλ. καί ‘Ιστορίαν τοΰ ‘Ελλ· Έθνους 
ΰπό Κ. Παπαέρηγοπούλου Τόμ . Γ ’.Σελ, 3 4 2 .

ρακτήρος τοΰ 18οΰς σχεδόν ηΰτου αΰτοκράτορος της 
Νέας ‘Ρώμης, διότι έπιστρέφων εί; Θεσσαλονίκην 
ένέπεσεν είς ένέδραν Βουλγάρων, οΐτινες έξελθόντες 
έ* βράχων όπισθεν τών όποιων περιέμενον τήν 8ιά- 
βασιν τοΰ αΰτοκράτορος κατέσφαξαν απασαν τήν συν- 
οδίαν αΰτοΰ Μόνος δέ δ Ίουστινι>νός διέφυγε ώ ; h  
τύχης τόν θάνατον ή τήν αιχμαλωσίαν.

Τό γεγονός τοΰτο δέν έξήρκει βεβαίως νά έξου- 
δετερώση τάς λαμπράς τοΰ Ιουστινιανού νίκας, αί- 
τινες να: μέν δέν ήδυνήθησαν νά ΰποτάξωσιν έντε
λώς τοΰς Βοτλγαρους, άλλ’ ε’χον ομως τό πλεο
νέκτημα δτι διεσπασαν τήν έπικίνδυνον συμμαχίαν 
αΰτών μετά τών Σλαύων, ονς ορθότατα σκεπτόμε- 
νος δ 'Ιουστινια·ός, μετωκισεν είς τάς βορείους τής 
Μικρας Ασίας έπαρχίας, Μυσίαν, Βυθινίαν καί 
Φρυγίαν.

Μετά τινα έ'τη δλέπομεν πάλιν τοΰς Βουλγάρους 
άναλαβόντας τό πρώτον αΰτών θάρσος-καί έπιτιβε- 
μένους ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ βασιλέως αΰτών Τερ- 
βέλεως κατά τής βασιλευοΰσης τών πόλεων, ιν’ ά- 
ναβιβάσωσιν έπί τοΰ θρόνου αΰτής τόν Ικπτωτον αΰ- 
τοκράτορα ’Ιουστινιανόν τόν Β '., τόν ρινότμητον ήδη 
έπικαλοΰμενον, διότι είχον άποκόψει τήν ρίνα αΰτοΰ 
έν τή στάσει, καθ’ ήν άπώλεσε τόν θρόνον του.

‘Ο αΰτοκράτωρ οΰτος διαφυγών έκ τή; Χερσώνο; 
τής Ταυρίδος, δπου ειχεν έξορισθεϊ, έζήτησε τήν 
συμμαχίαν τοΰ βασιλέως τών Βουλγάρων Τερβέλε- 
ω ; καί ύπεσχέθη αΰτώ τήν θυγατέρα του καί πλού
σια δώρα, έάν τόν έβοήθει νά περιβληθή καί πάλιν 
τήν αΰτοκρατορικήν πορφύραν.

Ό  Τρέβελις παραδέχεται τοΰς δρους καί βαδίζει 
κατά τής Κωνσταντίοουπόλεως, δπως έχδιώξη τόν 
ύπό τό 2»ομα Τ ιβ ίριος  κατέχοντα τόν θρόνον τή. 
αΰτοκρατορίας Άψίμαρον. Οί κάτοικοι τοΰ Βυζαντίου 
μαθόντες τοΰτο ήΟέληοαν νά ύποδεχθώσι τόν ’Ιου
στινιανόν, δπως οί πρόγονοι αΰτών Αθηναίοι τόν’Ιπ
πίαν. Πλήν δμως τήν νύκτα ιής τετάρτης ήμέρ»; 
τής πολιορκίας έ έ'κπτωτος αΰτοκράτωρ τή συνεργεί» 
τών έν τή πόλει φίλων αΰτοϋ είοήλθε μετά τινων 
διά τών υδραγωγείων έντός τής πόλεως καί άνοίξ«ί 
μίαν τών πυλών αΰτής είσήγαγε τοΰς Βουλγάρου?) 
τών όποιων έ βασιλεΰς Τέρβελις άπήτησε παρά τού
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έπανακτήταντος ήδη τόν θρόνον του Ιουστινιανού, 
ϊνα έκαστου Βουλ/άρου στρατιώτου πληρώση τήν 
μέν δεξιάν χεΐρα χρυσοΰ τήν δέ άριστεράν άργύρου.

‘Ο Ιουστινιανός δέν ήδυνήθη ν' άΟετήση τ ή ν ,ΰ -  
πόσχεσίν του καί ήναγκάσθη ι /’ άποπέμψη τόν 
άπληστον σύμμαχόν του. νά δώση αΰτώ πλειστα δώ
ρα· πρός δέ κατά τόν χρονογράφον Λέοντα τόν Γραμ-, 
ματικον καί χώρας τινάς τή ; Θράκνις 2 ), δπερ κα
τά τόν έμβρΛή ήμών ιστορικόν Κ. Παπαρρηγόπου— 

λον πολΰ άπίθανον 3).
Μετ' ολίγον κατά τό 708  ιτάλιν δ Ιουστινιανός 

λύει την πρός τόν Τέρβελιν ειρήνην, μετανοών ισω; 
διότι ήναγκάσθη νά πληρώση τοσοϋτον 'άκριβά τήν 
υυμμαχίαν του κα! πέμπει τό ιππικόν αΰτοΰ εις 
Άγχίαλον δπου καί αΰτός άπήλθε μετά τοΰ στό
λου

Οί Βούλγαροι δμω; εϊδοποιηθέντες τά περί τής 
έκστρατείας τούτης καί καταλαβόντες τά πέρις τής 
7ΐόλεω; ύψώμαια, έπέπεσαν κατά τοϋ άνευ οΰδεμι- 
8; τάξεω; διεσπαρμένου είς την πεδιάδα ιππικοΰ 
καί έπροξενησαν αΰτώ μεγάλην φθοράν. ‘Ο Ιου
στινιανός παρευθΰ; έ’δραμεν εί; τό πεδίον τής μαχ<]ί > 
άλλά καταδιωχτείς καί αΰτός κατέφυγεν έντός τοΰ 
φρουρίου, δπόθεν, φοβούμενος μή περικυκλωΟή, έ -  
πέστρεψεν κακώς έχων είς τήν πρωτεύουσαν.

Μετ’ ο/.ίγονόμως έπαναστατησάντων τών στρατευ
μάτων τοΰ ’Ιουστινιανού καί άνακηρυξάντων ώς αΰ- 
τον.ράτορα αΰτών τόν Φιλιππικόν,δ Ιουστινιανό; έζή
τησε καί πάλιν τήν βοήθειαν τού Τερβέλεως, ίνα 
έπαναγάγη διά τής βίας τοΰς έπαναστάτας. Ά λ λ  
αί τρεϊς χιλιάδες Βούλγαροι, οΰς ό Τέρβελις έ’πεμ - 
ψεν αΰτώ, δέν ήδυνήθησαν νά ΰπερισχύσωσι τών 
περί τόν Φιλιππικόν καί ούτω δ Ιουστινιανός προδο-

2) ’Ιουστινιανός τήν βασιλείαν τό δεύτερον άπο -  
λαβών έβασίλευσεν έ'τη 'έξ, δώρα πολλά τώ Τέρβε- 
λι δοΰς, καί χώραν τών ‘Ρωμαίων έκκόψας δίδω- 
®ιν αΰτώ τά λεγόμενα νΰν Ζαγόρια. Λεοντ, Γράμ. 
χρονογρ. σελ. 168.

3) "Ιδε ‘Ιστορ. Έ λ λ . ϊθνους Κ. Παπαρρηγο- 
πούλου Σελ. 3 68 .

θείς ΰπό τών άκολοϋθων αΰτοϋ συνβλήφθη ΰπό τού 
σπαθαρίου τοΰ Φιλιππικού, ‘Ηλία, δστις καί άπέ- 
χοψε τήν κεφαλήν τοΰ βιαίου εκείνου αΰτοκράτορος

(επεται συνέχεια) 2. Σ.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠ ΙΪΓΟ Λ Λ Γ

Α δα μ α ντία ν  Κοραι)

πρός Char Jon tie la Rochette»
Ιξελληνισθεΐσαι Οπα Γ. Κ. 1",

ΣΤ.
(συνέχεια καί τέλος)

Τέλος ή τύχη έλευθερώσασά με τής καταστάσε- 
ως ταύτης, έπέβαλέ μοι έτέραν μάλλον επίπονον, 
άλλ’ ήτις τοΰλάχιστον έπέτρεπέ μοι νά χαίρωμαι 
τήν ελευθερίαν μου μέχρι τινός βα'ίμοΰ, αφ ου 2ή 
έδυνάμην έν τώ έμώ δωματίω άνέτως νά προμη- 
θεύωμαι τά μέσα τιμίας ΰπάρξεως, χωρίς να η μαι 
ΰποχρεωμένος νά πορ«ύωμ.αι, tva ζη (ω αυτα εν ταΐζ. 
των πλουσίων θύραις. Αΰτή αΰτη δμως η τύχη, 
ζηλάτοπος, ώς φαίνεται, τής ήν μοι παρϊσχε μικράς 
αναψυχής, άπειλεΐ με έκ νέου διά τής απώλειας 
τή ; έμής ανεξαρτησίας. ’Εν ταϊς άγωνίαις δέ το ι-  
αύτης προσδοκίας ευρισκόμενος καί άπαΰστως 
κατ’ ανίας καί έκλύσεως άφορήτου αγωνιζόμενος, 
παρετήρησα αίφνης έμαυτον nolens et nescien s έν 
τώ καταλόγω των υπερασπιστών τής γαλλικής δη
μοκρατίας έγγεγραμμένον· ειόον εμαυτόν είς σχέσιν 
μετ’ αξιωματικών, λοχαγών, στρατηγών, ών βεβι
ασμένος v i  ΰπακούσω τή προσκλήσει και νά ευρεθώ· 
έν τή στρατολογία. Γνωρίζω καλώς, φίλε μου, δττ 
εΐναι ’ίσως καθήκον έκ μέρους μου νά υπηρετήσω, 
παντοιοτρόπως έθνος, S παρέσχε μοι φιλοξενίαν, γνω
ρίζω πρός τούτοις δτι ο! Γάλλοι εισί λίαν μεγαλό
ψυχοι, δπως μή με θυσιάσωσιν άνευ αποτελέσμα
τος καί ώφελείας, γινώίκοντες τήν φυσικήν αδυνα
μίαν μου ίνα τοΰς υπηρετήσω, άλλ’ αΰτή αΰτη ή α
νάγκη τοΰ να έκθέσω τους λόγους της άπαρνήσ„ω£ 
μου, ένωμένη τώ φόβω τοΰ μή έκληφθω ως ΰποπτο^
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έν στιγμή καθ’ ήν τά πνεύματά είσιν ίρεθισμένα 
ΰπό δυσοιώνων περιστάσεων, έστίν αληθής δι’ έμέ 
τιμωρία. ‘Ο κρότος τοΟ τυμπάνου, οσάκις άκούω αυ
τό, μοι έπιφέρει σπασμούς καθ’ c λ α μου τ ί  νεΰρα· 
κρίνατε λοιπόν δποΐον θά ή έπ’ έμοϋ το αποτέλεσμα 
to r  κρότου τοΰ διεγερτικού κώδωνος καί τοΰ τηλε
βόλου. Προσθέσατε ποος ταΰτα πάντα τό οτι είμί 
πολυ ολίγον γνωστός έν Παρισίοις, μή γνωρίζων 
πρός τίνα νά καταφύγιο ουδέ πρός τίνα νά διαμαρ- 
τυρηθώ έν περιπτώσει κακώσεως. Την ήμέραν καθ’ 
ήν ήναγκάσθην τά πορευθώ, 2πως ζητήσω τόν τής 
εγγύης χάρτην μου, τήν ήμέραν έκείνην, λέγω , έάν 
ησθε παρών και έάν εδύναοθε νάναγνώσητϊ τά έν 
τή ψυχή μ ου,θά με ώκτείρατε. γελώντες 'ίσως έπί 
τή αδυναμία μου. Ερωτήσεις έπί τοΰ έμοΰ ονόμα
τος, έπιθέτου, ηλικίας, καταστάσεωί, πατρίδος- πάντα 
ταΰτα δέ δέν ήσαν έ'τι τίποτε, καινοί έπήνεγχόν μ α  
μέγαν κόπον, πρός 2,τι ήσθάνθην, όταν εΤδον νά 
λαμβάνωσι τά χαρακτηριστικά μου· μέ περιώρισαν 
μεταξύ δύο οφθαλμών, μέ παρετήρουν άπό κεφαλής 

μέχρι ποδών ώς ζώον αχθοφόρον, οπως καταγράψω- 
σιν έν τοΐς άπομνημονεύμασι τής δημοκρατίας τους 
μέλανας οφθαλμούς καί όφρΰς μου καί τό κατ’ εξο
χήν μέγα μου στόμα. ’Ολίγου δεΐν νά λειποψυχή- 
σω. Γνωρίζω καλώ:, έτι άπαξ, δτι δλαι αυται αί 

πρόνοιαι καθιερώθησαν καί έπιστοποιήΟησαν ir-tj 
περιστατικών· άλλ'-δπαντες ουτοι οί λόγοι δέν 86-  
νανται ποσώς νά κατευνάσωσι τόν θόρυβον, δν διε
γείρει έν τή ψυχή μου ή φοβερά ιδέα τοΰ δτι έξε- 
λήφθην ώς συνωμότης κατά τής ελευθερίας ΰπό τί
νος των ομοιων μου, δς τις θά ήσχύνετο νά μοι ά— 
ποτείνη παρομοιας ερωτήσεις, έάν έδύνατο νάνα- 
γνώση έν τω βάθει τής ψυχής μου Ά χ ρ ι τοΰδε δέν 
ώμίλησα ή μόνον περί έμοϋ αΰτοΰ· θά ειχέ τις ο
μως μέγα άδικον, έάν έκρινε δι’ αΰτών δτι είμί έ -  
γωΐστής· σοί ομνύω, φίλε μου, είς τήν ψυχήν τοΰ 
Σωκράτους, τοϋ φιλανθρωποτέρου ίσως Ανθρώπου 
τών δσων ΰπήρξάν ποτε- Δέν φοβοΰμαι δέ μόνον, 
ο&δέ άποστρέφομαι :ήν κ*ταδυναστείαν έν περιπτώ- 
σεσι, καθ άς έγω μόνον είμί τό άντικείμενον, ά λ 
λά τό αΰτό τοΰτο, καί χείρον έτι, συμβαίνει μοι, 3 -  

τ«ν όρώ τοϋ; άλλους ύποφεροντας, μή δυνάμενος

μάλιστα νά ικανοποιήσω αΰτούς. ‘Η άείποτε αξιο
μνημόνευτος ήμέρα τής διαρπαγής τώ ν παντο :ο::ω- 
λείων έπήνεγκέ μοΓπυρετόν,ώς σχόντι τήν άνόητον 
περιέργειαν νά προχωρήσω μέχρι τής όϊοΰ τών 
Λομβαρδών. Μίρτυς τοιαύτης αδικία; καί αισθανό
μενο; άγανάκτησιν, ώς μή δυνάμενος νά λάβω έκ 
τοϋ περιλαίμιου 'έν τών καθαρμάτων τούτων, απ-:ρ 
διέτρεχον τας οδοίι;, φορτωμένα ζάκχαριν καί κα
φέ, ϊνα μεταπωλήσωσιν αΰτά ακολουθώ;, ήσθάνθην 
αίφνης καθ δταν μου τό σώμα φρικιάσεις, προδρό
μους τοΰ πυρετοϋ.

Ιδού, φίλε μου, μίαν \ίαν μακρά καί λίαν οχλη
ρά έπιστολή· άλλ έπίστευσα δτι ανακουφίζω έμαυ- 
τον, εκτιθέμενος πάντας τοΰς λόγους τής έμής μ ι
κροψυχίας. 0ά εϊπητε λίαν ορθώς δτι είναι τρέλλα, 
άςία τών Μικρών ο ικ ιώ ν  άλλά μή ή τρέλλα, φίλε 
μου, δέν εΐναι ασθένεια ώς αί άλλαι, μάλιστα δταν 
έχη φυσικούς πρός τοΰτο λόγου;; Το δ δ' έστι 
πάντων τούτων αληθές, είναι δτιό έμός ουτος τρό
πο; τού σκέπτεσθαι, έκτραχυνθείς ύπό τώ/ περιστά
σεων, Οά τελειώση ίσως διά πάντοτε έλευθερών μ.-: 
παντός φοβου τής τυραννίας καί τή; κχταδυναστεί- 
ας.Ή δη δ’αιοθάνομαι τά ; δυ/άμειςμου έλαττουμένας 
έπί μάλλον καί καθορώ τήν ανάγκην νά θέσω τά- 
ξιν t i ;  τάς υποθεσει; μου δέν μέ έμβάλλουσι μέν 
είς αμηχανίαν τά πλουτη μου, άλλ δμως τά δλίγα 
βιολί α και σκεύη, ά έχω, είσίν άξίας τινός, διό α
νάγκη εί; τών φίλων μου νάναλάβ/] τήν τ.ώλησιν 
α πώ ν καί νά πέμψη τό εξαγόμενον τω κ. Κέΰν 
(Keun,j λειτουργώ τής ολλανδικής έν Σμύρνη έκ - 
κλησίας καί στενώ μοι φίλω, άνδρί δέ λ ία ν ’ αξιο
σύστατοι διά τά; γνώσεις καί τάς άρετάς αΰτοΰ. Ά λ 
λοτε, δτε Οά έχω τήν κεφαλήν ήσυχωτεραν, πέμψω 
υμΐν απασας τάς έμάς θελήσεις έσφραγισμένας, ο
πως υμιΐς τε, ο Βιλλουασών,(δςτις γνωρίζει καί τόν 
Κέϋν ιδιαιτέρως,) και ό Κλαβιερος λάβετε τήν εΰ- 
χαρίστησίν, ϊνα φανήτε χρήσιμοι καί μετά τόν θά
νατόν του πρός φίλον, ω τοσαύτας έπεδαψιλεύσατε 
χαριτας ζώντι και ου θά παρετείνατε τήν ύπαρξιν, 
ει οιον υμΐν ην. Πέμπω δ' ΰμΐν νΰν επιγραφήν τ ι-  
να, ήν φυλάξατε άχρις δτου έτέραν καλλίονα ποιή
σω απαιτώ δ εκ τής υμετέρας φιλίας νά χαραχθή

ΒΙΩΝ.

έπί τοϋ τάφου μου, δς θά ή μέ» μνημϊΐον ΰπάρξεως 

πλήρ-υς πικρίας καί άνωφελές ώστε νά επιθυμώ α ΰ- 

ιό, άλλ’ δμως μάθημα τοΐς Έ λ λ η  σι, τοΐς έλευσο- 

μένοις ποτέ είς Παρισίους, οϊ τινες θά μάθωσι νά · 

ποστρίφωνται μάλλον έπί μάλλον τοΰς άποτροπαί- 

οj;  τυράννου; αΰτών, τούς φυγαδευοντα; διά τής 

παρουσίας των έν τή πατρίδι αΰτών τοΰς δλίγους λ ο - 

γίους άνδρας, οΐτινες έδύναντο νά φανώσιν ώφέλιμοί 

πως αΰτοΐς.

Ί δ ;ΰ  ή έπιγραφή, ώς έπεμψ* αΰτήν τώ Κ,λα - 

βιέρω :

ΔΙΑΜΑΝΤΙΙΣ.ΚΟΡΑΗΣ.ΙΑΤΡΟΣ.ΠΑΤΡΙΔΑ ΦΙΛΗΝ.ΕΚβΝ- 
ΑΕΙνΟΛ 11, ΘΓΜϋι. ΦΕΓΓΩΝ .ΕΝΘΑΑΕ. ΚΕΙΜΑΙ. ΑΛΑ. Ω· 
ΧΑΙΡ. ΕΛΛΑΣ. ΠΟΘΕΙΝΟΝ. ΟΜΜΑ, ΚΑΙ. ΓΕΝ010.
ΚΑΝ. ϋ ’ Ι 'Ε .  ΤΩΝ. ΤΐΡΑΝΝΟΓΝΊΏΝ. ΚΡΕΙΤ1ΩΝ.

Δέν ευρον άλλην καταλληλοτέραν έκφρασιν τσΰ 

ίχώ* άέ'Μνη Ονμω τοϋ ‘Ομήρου, ίνα έκφράσω τήν 

κατάστασιν ψυχή; περισπωμένης ΰπό δύο παθών 

διαμετρκώ; αντιθέτων, τής έπιθυμίας δήλον δτι καί 

τοΰ φόβου ένό; πράγματος. Φαντασθήτε, φίλτατέ μοι 

φίλε, ένθερμόν τινα έραστήν άντιχρΰ τής ερωμένης 

του, εΰρισκομένης έν θέσει τινι ή ;  ή είσοδος φυλάτ- 
τ»ται ΰπό έκατοντακεφάλου θηρίου· φαντασθήτε τόν 

δυστυχή τοϋτον έρώμενον, έτοιμον νά προχωρήση, 

ϊνα ουνενωθή μετά τοΰ προσφιλοΰς αΰτοΰ άντικειμέ- 

νου καί δ καλεΐ, έκτείνων τάς χεΐρας, ά λλ’ άεί

ποτε δπισθοχωρών ΰπό τοΰ φόβου μή ή έλαχίστη 

κίνησις γενήσεται τό σημεΐον τής καταστροφής αΰ

τοΰ τε καί τής έρωμένης του, καί θά λάβητε έννοι
αν τής λύπης, ήτις περιβάλλει καί καταμαραίνει ά -  

παύστω; τήν ψυχήν μου. “Ε χ ω  έτι πολλά νά ε’ίπω 

ΰμΐν, άλλ’ άνάγκη νά τελειώσω έπιστολήν ΰπέρ τό 

δέον ήδη έκταθεΐσαν.

‘Ο κ. Λεβέκ (Leveque) έχει μεγάλην έπιθυμίαν 

νά λάβη τήν ήμετέραν γνωριμίαν. Συνήντησα αΰτόν 
προχθές έν τώ Κερημεικώ, έξερχόμενον τής ’Α κ α 

δημίας. Έποίησέ μοι δέ τήν τιμήν νά μοι διακοι- 

νώση υπόμνημά τι, δπερ άνέγνωσεν έν αΰτή, καί 

έν ω ποιεΐ παραλληλισμόν τής έλληνικής καί ιλ 

λυρικής γλώσσης. ‘Υπέλαβον δ’δτι θά ϊδω έν αΰτά) 

πράγματα εκπληκτικά καί άναλογίας άποδεικνυού-

σας δτι ή τε γλώσσα καί ή Ορησ«ία τών ‘Ελλήνων Ι λ -  

κουσι τή» άρχήν τ«ν έκ τ ή ; Θράκης μάλλον ή  ίκ  

πάσης άλλης χώρας.

Έ^ρωσα εΰδα»μονών 1

Π ΑΣΙΙΙΣ ΤΟΥ ΑΧΙΑΑΕΑΣ

κατά τ'ον *4yyl.ov άβτρονομον R . A- Proctor.

‘Υπάρχουσιν έν Αιγύπτω ναοι παλαιτάτης α ρ χα ι- 

ότητο; έπί τών θόλων τών οποίων εινε γεγλυμμ&— 

vet ζωδιακοί κύκλοι ή όρθότερον ε’.πειν ουρανία ή -  

μισφαίρια παριστάνοντα πλεΐστα αστερισμών σχήμα

τα. ’Επειδή δ’ έκ τών βαβυλωνιακών καί άσσυρια- 

κών μνημείων μανθάνομεν έν ταΐς ήμέραις ήμών 

δτι τά Αιγυπτιακά ταΰτα ζώδια είναι κατα τό μάλ

λον ή ηττον άκριβή άντίτυπα τών έτι αρχαιότερων 

χαλδαϊκών— τούτων 'έν έτυπώθη έν τώ συγγραμ- 

ματι τοϋ Άσουριολίγου Raw linson « αι Αρχαιαι 

Μ οναρχίαι»—  θεωροϋμεν πιθανόν δτι έν χώρα έν rj 

δ σαβαιανισμός, ήτοι ή άστερολατρεία, ήτον ή έ π ι- 

χρατοΰσα θρησκεία, εΰρυτέρα /.αί πλέον έπιβάλλ.ου- 
σα ίδιότης ήθελεν άποδοθή είς παρόμοιον ζωδιασμό.ν 

ή έν Αιγύπτω.

‘ I I  έμή λοιπόν θεωρία περί τής ασπίδος τοϋ 

Ά χ ιλ λ έ ω ς  εΐνε ή έξής :—  Συμπεραίνω δτι δ "Ο μη

ρος κατά τάς έν τή Άνατολήπεριηγήσεις αΰτοϋ έ π . 

εσκέφθη μεγαλοπρεπείς οικοδομάς άφιερωμένας είς 

άστρονομικάς παρατηρήσεις καί μελέτας καί είς 

τήν λατρείαν τών άστέρων συνεπώς χρησιμευούσας 

καί δτι πάσα σχεδόν γραμμή έν άμφοτέραις «  ταις 

άσπίσιν» έλήφΟη έκ ποιήματος, έν ω περιεγράφετο 

ναός τις παραπλήσιας, δ ζωδιακός αΰτοΰ θόλος καί 

αί ποιχίλαι έ>ιεΐναι γραφαί τών διαφόρων έποχών 

καί σ τ ρ α τ ιω τ ι κ ώ ν  καί δικαστικών φαινομένων, ά τ ι  να 

αί άστρολογικαί ίδεαι καί προλήψεις τών άστ«ρο- 

λατρών ήγαγον τούτους νά συνδέωσι πρός τοΰς δια

φόρους Αστερισμούς.
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Νομίζω δτι ΰτζάρχουσιν ίχανώς ισχυρά τινα έπι— 
χειρήματα είς ύποστήριξιν τής θεω ρίας 'ταύτης φαν
τασιώδους ώς φαίνεται.

Κατ άρχάς εΐν' έπάναγχες νά διακριθώσιν οί 
‘Ομηρικοί αστερισμοί (ούχί φυσικώ τω λόγω οί α 
στερισμοί των ήμερων αύτοΰ τοΰ ‘Ομήρου), άλλ’ οί
τϊΐ; m V/J>^oj αύτώ έποχής) άπό τούς κατόπιν άνα- 
καλυφθέντας,

Ο Αρατος γραφών πολυ μετά τον “Ομηρον μ νη
μονεύει τεσσαράκοντα πέντε άστερισμών, ους τινας 
κατα πασαν πιθανότητα ήρανίσθη έχ τής σφαίρας 
του Εύδόξου. Ααμβάνοντες δ ’ ύπ’ δψιν τήν τάσιν 
τώ ; αστρονόμων πα'σης καθόλου εποχής του ν’ αΰ- 
ξάνωσι τον κατάλογον τών άστερισμών, έλλόγως 
δυνάμεθα νά είχάσωμεν οτι 5 άριθμός τών άστερι- 
σμών χατα τούς χρόνους τοϋ δαιμόνιου άοιδου 6-  
π*3ΡΧ-ν έλαχιστός χαι πιθανώς κατ' εκείνην τότε 
τήν έποχήν έγινώσκοντο δέκα πέντε βόρειοι καί δέ
κα νότιοι πλήν τών δώδεκα σημείων τοϋ ζωδιακού.

Οι ύχότοϋ Άράτου μνημονευόμενοι μικρότεροι 
αστερισμοί αποτελοϋσι* άναμφιβόλως μέρος μεγάλη— 
τέρων σχημάτων και πας τις μελετών τά ουράνια 
θα παραδεχθή τό γεγονός δτι χάριν τοΰ σχηματισμού 
μικρότερων άστερισμών έχίλωβώθησαν οί μ εγαλεί- 
τεροι τερατωδώς μεταμορφωθέντες* ή Βόρειος λ. χ . 
Στεφάνη (Coronna Borealis) άπετέλει πρότερον τόν 
δεξιόν βραχίονα τοΰ Βοότου και ή Μικρά ’Άρκτος 
πτέρυγα τοΰ Δράκοντος, δςτις εΐνε ήδη άπτερος 
Δράκων χαί τά τούτοις παραπλήσια.

Δεύτερον δ έπ ιοης έπάναγχες καθίσταται νά ό- 
ρισθή πως ή πραγματική δψις τοΰ στερεώματος ά - 
ναφοριχώς ώς πρός τόν πόλον έπι τών χρόνων τοϋ 
Ομήρου. Δι δν σκοπόν ένταΰθα έπιδιώκομεν δέν 

εινε τών ων ουκ άνευ τό νά γνωρίζωμεν τήν ά- 
κριβή χρονολογίαν τής οϊκοδομήσεως τών ζωδιακών 
ναών. ‘Γπάρχουσι λόγοι, καί λόγοι ίκανώς ισχυροί, 
ινα τις ύποθ-ση δτι ή μεγάλη έποχή, ήν οί άρχαΐ- 
οι άστρονόμοι παρεδέχοντο ήτο» ή εικοστή δευτέρα 
έκατονταετηρίς π. Χ· άλλ’ δπως ποτ’ άν ή, οίονδή- 
ποτε χρονικόν διάστημα μεταξύ τής έποχής ταύ 
της καί τής άκμής τοΰ ‘Ομήρου (9 0 0  ή 1000  
£·η π. X .) θέλει υπηρέτηση έπ’ ίσης καλώς τόν

προκείμενον ήμέτερον σκοπόν. Τώρα άν τ’ άποτε- 
λέσματα τής ίσημερινής προχωρήσεως άνιχνευθώιι 
μέχρι τοσοϋτον άρχαίας χρονολογίας, άγόμεθα νά 
σημειώσωμεν δύο τινά μοναδικά χαί λίαν διαφέρον- 
τα περιστατικά : άρ ' ένός μέν δ τοΰ ούρανοΰ πόλος 
έ’πιπτε τότε είς τό κεντρικόν τμήμα τοΰ μεγάλου 
άστερισμοΰ τοΰ Δράκοντος καί άφ' ετέρου μέρος μέν 
τή ; πορείας του ισημερινού έπιπτε κατά μήκος τοΰ 
μεγάλου θαλασσίου δφεω;,τή; Ύδρας,μέρος δέ πρός 
βορραν δλων τών ένάλίων άστερισμών έξαιρουμένο υ 
τοΰ ήμίσεος τοΰ ύπερβορειοτέρου ιχθύος κειμένου 
πρό; Β. τοΰ ισημερινού. Συνεπώς άν κατεσκευάζετο 
ή τοΰ ούρανοΰ σφαίρα εχουσα τόν ισημερινόν είς 
δριζόντιον θέσιν, ό μέν Δράκων ήΟελεν είναι έπί κο- 
ρυφής, ή ' ϊ*δρα ήθελε» έκτείνεσθαι όριζοντίω; κατά 
μήκος τοΰ ισημερινού, άλλ’ έχουσα τή* κεφαλήν 
καί τόν τράχηλον άνω τοϋ κύκλου τούτου καί ή 
’Αργώ (Ceius;, δ Αίγόκερως,οί αύστραλιακοί ΐχθϋς,

έκτός^τοϋ βορειοτέρου ήμίσεος— ήθελον είναι κ ά 
τωθι τοΰ ίσημερινοϋ. ’Οφείλομε» ομοίως »’ άναφέ- 
ρωμεν δτι δλοι οί λεγόμενοι δρνιθοαστερισμοί ήσαν 
καί τότε ώς χαί σήμερον συσσωρευμένοι περί τόν Ι
σημερινόν τοΰ Κύγνου (τοΰ άπό τον ισημερινόν 
άπωτάτου) κειμένου τότε περί τάς δέκα μοίρας πλη- 
σιέστερον.

Αν μη ήτο άςιοπίστως μεμαρτυρημένον Set αί 
άρχαΤαι ουράνιοι σφαιραι παρίστανον τους άστερι- 
σμούς ώς έφθην ήδη είπών, μιχροτέραν θ’ άπεδί- 
δομεν σημασία» είς τά λεχθέντα· άλλά «τά φαινό
μενα» τοΰ Αράτου παρέχουσιν επίσημον περί τού
των μαρτυρίαν. Τό πόνημα τοΰ Άράτου είναι άρχαι- 
ότατον, τού συγγραφέως αύτοΰ άκμάσαντος δύο χαί 
ήμισυν αιώνας π Χ· πλήν άλλ’ δμως b Ά ρ α το ;, 
ώς γνωστόν, δέν έξέθηκε τά συμπεράσματα τών ι
δίων αύτοΰ έρευνών χαί παρατηρήσεων καί αί θέ
σεις τών άστερισμών οΰ; περιγράφει δέν συμφωνοΰ- 
σι πρός τήν έπυχήν καθ’ ήν έγραφεν ώς οΰδέ πρός 
το πλάτος ύφ’ 3 κατωκει.

Αλ.ηθώς δε πλεισθ δσοι ύπάρχουσιν οί καθο- 
ρώντες εν τοϊ; αστερισμοί; τήν άφήγησιν τής άρχαι- 
οτάτης ιστορίας τοϋ ανθρωπίνου γένους. Κατ’ αύτοΰς 
ό Ωριων εινε & Νεμρωύ—  b «Γίγας», ώς σημαί-
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ν«ι το αραβικόν τοϋ άστερυμοϋ ϊνομα—  b μέγας 
κυνηγός ώς δηλοΰσιν δ δπισθεν αΰτοΰ κύων καί ό 
λαγωό;· b Κένταυρος φέρων θύμα πρός τό θυσιαςή- 
ριον είνε 6 Νώε· ή Ά ργώ , κήτος πλοίου, είνε ή 
παλαιά τοΰ όρους Αραράτ κιβωτός· b Κόραξ παρι- 
στά τόν ύπό τοΰ Νώε σταλέντα πρός κατόπτευσιν τών 
ύδάτων, δς τις δέ, τεθειμένος τών νώτων τής 
Ύδρας, ύποτυπεΐ δτι τά 'δατα  καλύπτουσιν . ειςέτι 
τό πρόσωπον τής γης κΛ  δέν υπάρχει είςέτι ξηρά 
έφ ης νά θέση τόν πόδα· τό ύπό τό δνομα Ηρακλής 
γνωστόν ήμίν τήν σήμερον σχήμα, άλλα τό πάλαι 
εΰγονασίν ήτοι γονυκλινής καλούμενος, ύπό δέ τοϋ 
Άράτου ώς «άνθρωπος καταδεδικασμένος είς'- εργα
σίαν» περιγραφόμενον, είνε δ Ά δάμ. ‘Ο αριστερός 
τοϋ Ά δά μ  ποϋς πατεϊ τήν κεφαλήν δράκοντος εις 
τεκμήριον τοΰ ρηθέντος «ουτος συντρίψη την κεφα
λήν σου» καί δ Σεοπεντάριο;, τουτέστιν όφ«φόρος, 
εΐνε τό έπαγγελθέ» σπέρμα.

Πολλοί εύφυεΐς κριτικοί θεωροϋσι τό δλον τής 
‘Ιλιάδος αυτόχρημα μετατροπήν ανατολικής διηγή- 
σεως είς έλλήνικάς σκηνάς καί δνομασίας καί έ'- 
χομεν τήν σαφή μαρτυρίαν τοΰ ‘Ηροδότου οτι ή ελ
ληνική μυθολογία παρήχθη άρχικώς έκ πηγών ξέ
νων. ‘Ο μελίρρυτος τών Μαραθωνομάχων υμνητής 
λέγει αύτάΐς λέξεσι «σχεδόν δέ καί πάντων τών 
θεών τά ούνόματα έξ Αίγυπτου έλήλυθε ές τήν 
‘Ελλάδα», πρός ήν γνώμην δ τε Διόδωρος και ά λ - 
λαι επίσημοι αΰθεντίαι συναδουσιν, Ά λ λ  Ιπίσης 
έξάκουστοι κριτικοί τών χαθ' ήμάς χρόνων γνωμα- 
τεύουσιν δτι πρός άνεύρεσιν τής καταγωγής τής 
έλληνικής μυθολογίας πρέπει ν' άνατρέξωμεν πέραν 
τής Αίγύπτου, είς Άσσυριακάς, ή Ίνδικάς, ίσως δέ 
καί ‘Εβραϊκάς πηγάς.

Κ . Α . Σ γο υ ρ ό ς . 

  -
Ο Ι  Α Θ Ι Γ Γ Α Ν Ο Ι

(Έ κ  ι& ν τοϋ ίΡώοον ποιητυΰ ΙΙούαχιν.)

(σ υνέχε ια  τέλος))

Δύο έ’τη παρήλθον καί οί Ά θιγγάνοι άείποτε χα - 
ρίϊντες καί άλήται εύρίσκουσι πανταχοΰ τήν ειρήνην

καί τήν φιλοξενίαν. ‘Ο ’Αλέξιος άπετίναξεν ήδη 
τάς άλύσεις τοΰ πολιτισμού- έλεύθερος ώς οί ξενί- 
ζοντες αΰτόν, ά’νευ μερίμνων, άνευ λυπών, λαμβανει 
θέσιν έν τοίς αύλισμοΐς των. Αησμονών τάς ημέρας 
τοϋ παρελθόντος, Γλαβε τά ήθη τών ’Αθιγγάνων, 
ώς αυτοί άρεσκόμενος ύπό τήν στέγην σκηνής τίνος, δο- 
κιμάζων τάς μέθας τή ; αΐωνίας των δλιγωρίας, καί 
άγαπών καί αΰτήν δή τήν γλώσσαν των, τήν πτω
χή* καί εύφθογγον. Λειποτάκτης τοΰ βορβόρου τών 
δασών, μόνον ξένον ύπό τήν σκηνήν του £χει τήν 
άρκτον του. Είς τά χωρία έπί τής δδοΰ, ήτις διέρχε
ται τήν στέππιν καί δδηγεΐ είς τήν πρωτεύουσαν 
τής Μολδαυίας, ή άρκτος χορεύει βαρέως έν τώ 
μέσω κυκλικοΰ πλήθους,μυχωμένη καίδάκνουσαάνυ- 
πομδ/ως τήν άλυσίν της· έπί τής οδοιπορικής δ'αύτοΰ 
ράβδου b γέρων έιιερειδόμενος δεικνύει δαθύμως τόν 
ρυθμόν έπί τοϋ τυμπάνου του, ένω δ μεν ’Αλέξιος 
δδηγεΐ τό ζώον ψάλλων άσματα, ή δέ Ζεμφίρα 
βαίνουσα πρό τών χωριχών συνάζει τάς προαιρετικά? 

αύτών προσφοράς.

Ύ πό τάς άκτΐνας ήλίου τής άνοίξεω; δ γέρων 
θερμαίνει το ήδη νεναρκώμένον σώμά του· πρό τί
νος λίκνου ή κόρη του ψάλλει έρωτικόν τι ασμα· δ 
’Αλέξιος άχούει καί ώχρια.

Ζεμφ. «Γέρων ζηλότυπε, κακέ ζηλότυπε, φόνευ- 
σόν με, καΰσόν με· είμαι σκληρά, δέν φοβούμαι ού

τε μαχαίρας, οΰτε πΰρ.»
«Σέ μισώ, σέ καταφρονώ, αγαπώ ετερον άπο- 

θνήσκω άγαπών αΰτόν.»
"Αλέξ. Τελείωσον. Τό ασμα τοΰτο μοί δίδει κό

πον. Δέν άγαπώ τά άγρια ταΰτα άσματα.
Ζεμφ. Δέν σοί άρέσχει; άδιάφορον ! ψάλλω τό 

ασμα δί έμέ:
«Φόνευσόν με, κανσόν με, δέν θά εί’πω τίποτε· 

γέρων ζηλότυπε, κακέ ζηλότυπε δέν Οά μάθης τό 

δνομά του».
Είναι δροσερώτερος τής άνοίξεως, διαπυρότερος 

ήμέρας θέρους· πόσον είναι νέος καί ιταμός! Πόσον 

μέ άγαιτα».
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«Πώς τδν έθώπευον δταν έκοιμασβ τήν νύχτα 1 
πόσον ίγελασαμεν κα! βί δύο ίιά  τάς λευκ άς σοι> 
τρίχας.»

Ά λέξ . Σίγα. Ζεμφίρα, ήκουσα άρκετά.
Ζεμφ. Ά I  έκλαμβάνεις τό ασμα διά σέ ;
Ά λέξ . Ζεμφίρα /

Ζεμφ. Δυσαρεστήθητι,έάν θέλβς . . .  Να!, ψάλλω 
τδ ασμα διά σέ.

’Εξέρχεται άδουσα τήν έπωϊήν.
‘Ο γέρων, Ω, ναι, εΐναι είς τους χρόνους μου, 

καθ’ ούς έποίησαν το ασμα τοΰτο· διεσκέδαζον, έγέ- 
λων σί άνθρωποι. "Οταν ηύλιζόμεθα έν τή στέπει 
τής Καγούλης νύκτα τινά τοΰ χειμώνος ή πτωχή 
μου Μαριούλα τδ έψαλλε λικνίζουσα τήν θυγατέρα 
της παρά το πΰρ, Έ ν  τω πνεύμα:! μου τά έτη, απερ 
δέν ύπάρχ ουσι πλέον, ώραν πρδς ώραν γίγνονται 
μάλλον συγκεχυμένα. Τδ ασμα τοΰτο διέ?υγ ε τής 
μνήμης μου κα! δέν έπανήλθε πλέον.

'Ο λα  είναι σιωπηλά. Είναι νύξ. ‘Η σελήνη δι - 
«λάμπει πρδς νότον έν τώ άστερόεντι ούρανφ. ‘Η 
Ζεμφίρα έξυπνα τδν γέροντα.—

—  Πάτερ ! δ Α λέξιος είναι φοβερός. Μολύβδι., 
νον ύπνον χοιμώμενος παραπονεϊται κα! κλαίει όλο- 
λύζων.

‘Ο γέρων. Μή τον έγγίζης· μή *οιής κρότον. 
Γνωρίζεις τ! λέγει ο ‘Ρώσσος,· Κατά τδμεσσονύκτιον 
τδ οικογενειακόν πνεύμα πιέζει τδν λαιμόν τοΰκοιμωμέ- 
νου καί μόνον πρδ τής αυγής φεύγει. Μείνε παρ εμοί.

Ζεμφ. Πάτερ, δμιλεΐ, κράζει Ζεμφίρα.
‘Ο γέρ. Σέ ζητεΐ κα! έν αύτψ τώ ύπνω του. Τώ 

εΐσαι προσφιλεστέρα ή  ή ζωή.
Ζεμφ. Ό  ερως του μβί φερει κ,όπον μέ στενο- 

χωρεΐ' ή καρδία μου θέλει τήν έλευθερίαν της καί 
ήδη . .  Ά λλ ά  σίγα, ά'κουσον, προφέρει έτερον δνομα.

‘Ο γέρ. Ποιον δν ομ α ;
Ζεμφ, Άκευε* όποιος φοβερδς ρόγχος! Τρίζει 

τους όδόντας, Μέ φοβίζει* θά τον έξυπνήσω.
‘Ο γέρ. Ματαίως θά δόκιμά σης. Μή τάραττ* τδ 

πνεΰμα τής νυκτός· θά άπέλθη άφ’ έαυτοϋ.

Ζεμφ. Κινείται, έγείρεται, μέ όνομίζει, ?5ου έ- 
ξύ«ενησεν. ‘Υπάγω πρδς αΰτόν. Κοιμοϋ.

Ά λ έξ . Ποΰ ήσο;

Ζεμφ. Μετεβην νά ά ξυπνήσω παρά τώ πατρί μου. 
Πρδ ό λίγου πνεΰμά τι σέ έτάρασσε καθ’ 'ύπνους, ή 
ψυχή σου ύπέφερε βασάνους· μέ έφόβισας· έρόγχιζες, 
έτριζες τούς όδόντας καί ειτα μέ προσεκάλεις· 

Αλέξ, Ωνειρευόμην οε. Μο! έφαίνετο δτι μετα
ξύ ημών . .  Εβλεπον φοβερδν δνειρον,

Ζεμφ. Ψεύδη ώς τά όνειρα. Μή πίστευε.

Αλες. A I Δέν πιστεύω τίποτε· ούτε τά όνειρα, 
ο'ύιε τούς ήδεϊς ϊρκους, ούδ’ είς αυτήν πλέον τήν 
καρδίαν σου.

 ̂ ‘Ο γέρων. Πρδς τ!* άφρον νέε στενάζεις; Έδώ 
οί άνθρωποί εισιν ελεύθεροι, ό ούρανδς αίθριος καί αί 
γυναίκες κολακεύονται διά τήν ωραιότητά των. Μή 
κλαΐε. Ή  λυπη θά σέ φονεύσ^.

Αλέξ. Ποίτερ ! Δέν με αγαπά πλέον.

‘Ο γέρ. Παρηγορήθητι, φίλε. Εΐναι παιδίον. ‘Η 
μελαγχολία σου δεν έχει λόγον. 1 δ άγαπαν διά 
σέ εΐναι πικρία κα! πόνος, άλλά διά τήν καρδίαν 
τής γυναικδς είναι παιγνίδιον. Παρατήρησον: έπ! 
τοϋ θόλου υψηλά η σελήνη πλανάιαι έν έ/.ευθερία, 
χύνουσα έξ όπαμοιβής τδ φως της έφ’ δλην τήν 
φύσιν· διορα έν νέφος, αίφνης νοτιόθεν τδ φωτίζει, 
διαλάμπει· ά λλ ’ ιδού διαβαίνει είς έτερον, όπου δεν 
θά μείνη μαχρότερον. Τις Οά τή έπροσδιώριζε θέσιν 
τινά έν τώ Ουρανώ ; Τις θά τηέλεγεν : Μένε Λυτού; 
Ι ί ς  δύναται νά είπη είς τήν καρδίαν νέας κόρης : 
Έ να  μόνον έ'χε έρωτα, μή ποτέ μεταβολήν ; Π α- 
ρηγορήθητι.

_ Ά λ έξ . Πόσον μέ ήγάπα άλλοτε ! Πόσον τρυφε- 
ρώ, προσέκειτό μοι κατά τούς αύλισμούς μας εν τώ 
μέσω τής στέππεως ! Πόσον αί ώραι τής νυκτδς 
διέβαινον ταχέως! Χαρίεσσα ώς παιδίον διά μιδς λέ- 
ξεως ψελλιζομένης είς τδ ους μου, δι’ ένδς μ ε- 
θυστιχοΰ φιλήματος, άπεδίωκε τήν μικροψυχίαν 
μου. Απιστος Ζεμφίρα!.. Νά μή με άγαπα πλέον I 

‘Ο γέρ. Ά κουσον Οά σοί διηγηθώ ιστορίαν τινά
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έμου αύτοΰ. ‘ϊπ ή ρ χ ε  καιρδς, καθ’δν δ Μοσχοβίτης 
δέν διετάρασσεν έτι τδν Δούναβιν— βλέπεις, άναμι· 
μνήσκομαι παλα,ών θλίψεων—  δπίτε έ:ρέμαμεν έπ! 
τώ όνόματι τοϋ σουλτάνου· εις πίσσας διέταττεν έν 
Βουζάχ, έκ του ύψους τών πύργων τής Ά κερμ ά- 
νης. Ή μην νέος, ή κϊρδί* μου διεκαίετο έν τή χ α 
ρά ΤΓ,ς, καί έπι τή ; κεφαλή; μου εις τούς πυκνούς 
βοστρύχους μου δέν ευρίσκετο ούιε μία λευκή θρίξ. 
Μεταξύ τών νέων κα! ώραίων μας κορών υπήρχε 
μία . . ήτις έπί μακρδν ήν δ ήλιος Si’ έμέ. Τέλος, 

έγένετο έμή.
Ώ  1 ή νεόιης μου έρευσε ταχεία ώς φθίνων 

άστηρ, άλλά διά σέ δ καιρός του έρωτος διέρρευ- 
οεν έ'τι ταχύτερον. Ή  Μαρυούλα μέ ηγάπησεν '&ι 
Ιϊος.

‘Ημέραν τινά παρά τά ΰδατα τής Καγούλ σ-.’νην- 
τήίαμεν ξένον σιΐφος. ΤΙ1σαν Άθιγγάνοι· έτάνυσαν 
τας σχηνάς των παρ’'ή μ ΐν  είς τούς πρόποδας τοϋ 
ορούς. Δύο νύχτας ηύλίσθημεν όμοϋ- τήν τρίτην 
νύχτα άνεχώρησαν καί μετ’ αύτών άνεχώρησε και 
ή Μαρυούλα . . . ΈκοιμήΟην ήσυχος. Έπήλθεν ή 
ήμέρα' έξυπνώ δέν είναι πλ έ ο ν εκεί: την ζητώ, την 
προσκαλώ· . . κα! αύτά τά ϊχνη της έχάθησαν. ·ΙΙ 
μιχρά Ζεμφίρα έκλαιεν κα! έγώ έ^λαυσα έπιση?,.,

Άπδ τήν ήμ,έραν έκείνην πασαι αι κόραι τοϋ 
*6σμου δέν υπήρξαν τίποτε δι’ έμέ. Ποτέ μεταςύ 
«υιών τδ βλέμμα μου δεν άνεζήτησε σύντροφον κα! 
*»! τάς μονήρεις μου ανέσεις δέν έμερίσθην μετ 
ούδενός.

Ά λέξ. Ά λ λ ά  διατ! νά μή τρέξης παραυτά έπ 
τά ίχνη τής άτιμου ; Διατ! δέν έβύθισας τό έγ^ειρί- 
διόν σου είς τά στήθη τοϋ άρπαγός και τής απί
στου συντρόφου σου ;

‘Ογέρ. [Ιρδς τ ί; ‘II νεότης δέν εΐναι πλέον αύ- 
τοθελής ώς τδ πτηνόν; ΙΙοία δύναμις Οά άνεχαι- 
τιζε τον έρωτα; ‘II εύχαρίστησις δίδεται είς έκα- 
οτον έξ ύπαμοιβής. Έκείνο_δπερ υπήρξε δέν Οά ύ- 
πάρξη πλέον.

Ά λέξ . 'Γοιαύτη δέν εΐναι ή διάΟεσίς μου. Δεν 
άπαρνοΰμαι τών δικαίων μου άνευ έ'ριδος ή τού- 
λάχιατον δακιμάςω χήν εύχαρίστησιν τής έκ ίικ ή - 

*ω;. "Οχι / Θά συνήντων έπ! τών οχθών τής θα

λάσσης τδν ύπνώττοντα εχθρόν μου, παρά τι β ί -  
ραΟρον άνευ πυθμένος και πόσον Οά ή μην επικα
τάρατος, έάν ό ποϋς μου δέν έσπρωχνεν αύτδν είς 
τήν άβυσσον! Θά ήτον είς τήν εύχαρίστησιν μου, ά 
νευ ύπερασπίσεως Οά τδν έκρήμνιζον εις τα κύμα
τα, θά έπαιζον μέ τήν αγωνίαν του κα: έπ! μακρδν 

ό κρότος τής πτώσεως του θά άντήχει είς τδ ους 
μου κα! θά μοι ήτον άνάμνησις χαράς κα! χλεύης.

Εις νέος ΆΟιγγάν-ς. Έ τ ι  ένα ασπασμόν, ένα ά - 

σπασμόν !
Ζεμφ. Χαΐρε ! δ σύζυγός μου είναι ζηλότυπος και 

κακός'
‘Ο νέος Ά θιγγ . Έ ν α  μόνον, άλλ* διαρκέστερον,

διά τδ χαΐρε . .
Ζεμφ. Χαΐρε' φοβούμαι μήπως έλθ/].
Ό  νέος Ά θιγγ . Λέγε, πότε θα έπανίδωμεν ά λ- 

ληλους ,
Ζεμφ. Τήν νύκτα ταύτην, άμα τή δύσει τής 

σελήνης. Έ κ εΐ είς τδ Κουργάν, παρά τδν τύμβον. 
‘Ο Ά θιγγ . Ά πιστος. Δέν θά επα'ΐέλΟϊ].
Ζεμφ. Τρέξί, φίλε, ιδού τον ! Θά έπανέλΟω,

Ό  Αλέξανδρος κοιμάται- χακδν ϊραμα τδν ένο- 

yλει· έγείρεται κρ?υγάζων. ‘Ο ζηλότυπος l<ti(v*i 
τήν χεΐρα, άλλ ή πεφοβισμενη χειρ ίου δένήρπα- 
σεν ή ψυχρόν κάλυμμα· ή σύζυγός του δέν εΐναι 
πλέον παρ’ αύτω· τρέμων έγείρεται· φρικιά, ψ έγ ε 
ται· ’Εξέρχεται τής σκηνής του και ώχρδς βαδίζει 
πέριξ τών αμαξών. Οϋδείς κρότος- τδ πάν σιγά. 
Σκότος βισιλεύει, ή σελήνη βυθίζεται έν τή δμί- 
χλη . Είς τδ τρέμον φώς τώ / άστέρων έπί τής 
δρόσου εμάντευσε τά βήματα, άπερ έ'φερον πρδς τδ 
Κουργάν. Πίπτει έπί τά άπαίσια ίχνη. ’Ιδού δ λευ- 
χος τύμβος δς τις εγείρεται επι της αχρας της λ·· 
τραποΰ- δυσοιώνιστον αίσθημα τδν διαχαίει, έφ’ 8 
κα! βαδίζει κλονούμενος· τά χείλη του τρέμουσι, 
τά γόνατί του κάμπονται, προχωρεί καί . · Εΐναι 
δνειρον; Δύο σκιαί είσιν έκεΐ παρ’ αύτω καί ακούει
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τόν ψίθυρον τών φωνών τών όμιλούντων έπί τοϋ 
6«6ηλβυμένου τύμβου.

Πρώτη φωνή Είναι καιρός,
Δ*υτέρα φωνή Μεϊνον έ τ ι . . .

Πρώτη φωνή. Πρέπει, φίλε· άς χωρισθώμεν.
Δίυτΐρα φωνή. “Οχι, δχι, άς μείνωμ€ν άχρι της

ήμ<ρ««.
Πρώτη φωνή. *0 καιρός χατεπείγει.
Διυρέρα φωνή, ‘Οποία δειλή έρωμίνη I Μίαν 

στιγμήν έτι ·'

Πρώτη φωνή. Μέ καταστρέφεις !
Δευτέρα φωνή. Έ ν  λεπτόν.
Πρώτη φωνή. Έ άν δ σύζυγός μου έξυπνα; . .
Α λέξιος. Έξύπνησεν . .  Μένετε καί οί δύο, εισθε 

χαλά αΰτοϋ* ναι, αΰτοΰ έπί τούτου τδΰ τύμβου.
Ζεμφίρα. Φ ίλε, σώσον σαΐταν, φύγε !
Αλέξ. Στήθι/ Ποΰ βαίνεις, ώραΤε μου νέε ; Λάβε.

Τόν χτυπά διά τοϋ έγχειριδίου του.
Ζεμφ. ΆΧέξιεΙ
‘Ο Ά θιγγάνος. ’Αποθνήσκω ! . .

Ζεμφ. 'Αλέξιε ! μή τον φονεύσης ! ’Α λλ ’ είσαι 
«καλυμμένος ΰφ’ αίματος ! Τί έπραξας.

Αλέξ. Τίποτε. Νΰν σοί έκμυστηρεύεται tbv έρω
τά του.

Ζεμφ Αι καλά, δεν σέ φοβούμαι I Καταφρονώ 
τας απβιλάς σου. Φονεϋ, σέ καταρώμαι.

'Αλέξ. (χτυπών αΰτήν.) 'Απίθανε λοιπόν κ»! „ύ
Ζεμφ. 'Αποθνήσκω άγαπώσα αΰτόν !

‘Η άνατολή φωτίζεται άπό τάς πρώτας αχτίνας, 
Έ π ί τοϋ ύψώματος δ ’Αλέξιος καταιματωμένο; μέ 
τό έγκειρίδιον άνά χεΐρας κάθηται έπί τοϋ λίθου 
τοδ τύμβου. Πρό τών ποδών του κεΐνται δύο πτώ
ματα. Τά χαρακτηριστικά τοΰ φονέως έμπνέουσι 

φόβον, έν ω τό τών ’Αθιγγάνων πλήθος έκτός εαυτού 
τόν περικυκλοΤ, παρέκει τοΰ όποιου τινές αΰτών ό - 
ρύσσουσι βαθείαν τάφρον. Α! γυναίκες ή μία κατό
πιν της άλλης προχωροΰσι Χαι άσπάζονται τοΰς ο
φθαλμούς τών τεθνηκότων, ένω δ γέρων πατήρ κα- 
Θήμενος παρατηρεί τό Θύμα ακίνητος, σιωπηλός

Έγειρουσι τά πτώματα καί έναποθέτουσι τό νέον 
ζεύγος είς τά στήθη τής ψύχρας νής. Ό  ’Αλέξιος 

παρατηοεΐ πάντα ταϋτα καί δπόταν ή τελευταία 
ίράξ του χώματος έρ^ίφθη έπί τής τάφρου, χωρίς 
να ειπβ τι, δλισθαίνει τοΰ λίθου καί πίπτει έπί τ ί ' 
χλοής.

«Μακράν ήμών, είπε τότε δ γέρων, ύπερήφανι 
θνητέ. Εί'μεθα άγριοι, δέν έχομεν νόμους· παρ’ ήμιν 
δέν ΰπάρχουσι δήμιοι, δέν ύπάρχουσ< τιμωρίαι· δέν 
ζητώμεν παρά τών έ ν ό χ ω ν ,  οϋτε'τό αίμα τ ω ν ,  o u t !  

τά δάκρυά των. ’Αλλά δέν συζώμεν μετά δολοφόνου 
Είσαι ελεύθερος, ζήσον μόνος. Ή  φωνή σου θά μα: 
εφόβιζεν. Εί'μεθα άνθρωποι δειλοί καί πραεΐς: οΐι 
είσαι φοβερός καί θρασύς. Ά ;  χωρισβώμεν. Χαΐρε
Η ειρήνη | 5τω μ6τ^ σο3 ι ()

Είπε καί παραυτά μέ μέγαν κρότον άπατα ή συ
νοδεία έγείρεται καί σπεύδει νά έγχαταλείψη Tfcv 
δυσοιών-.στον τούτον αΰλισμόν. ’Εν τώ άμα διέσπά- 
ρησαν όλοι μακράν τής στέππεως. Μόνον μία ϊμ ι -  
<.α, κεκαλυμμένη δι «σχισμένου τάπητος μένει όπί 
σω έπί τοΰ'πεδίου.

_ 0 ίτ ω  “1Λα Ζ?Ι προσεγγίσει τοϋ χειμώνος πρ> 
των πρώτων ομιχλών φεύγουσι πετώμενοι μεγαλαι; 
κραυγαΐς προς νότον οί βραδυναντες γέρανοι.

‘Η νΰξ έπήλθεν. Πρό τής έγκαταλειφθείσης ά 
μάξης οΰδέν πυρ ίλαμψε ταύτην τήν νύκτα- ύπό τί 
κάλυμματής άμάξης οΰδείς έκοιμήθη α>ρι τή; χαρ 
αυγής.

Έ ηΙλογης.

Ούτω ΙντηΙσχοτισμένη μνήμη μου έπαναβιοΰσι τα 
δράματα τών μιταξΰ τής εΰθυμίας καί τής θλίψε- 
« ς  διαρρ=υσα?ών ημερών Είς τάς χώρα,, ταύτας έ- 
πί μακρόν ήχησεν ή φοβερά τοϋ πολέμου φωνή. Έ 
κεΐ δ ‘Ρώσσος διεχάραξε τά σύνορα τής Σταμπούλ 

έκεΐ δ ήμέτερος δικέφαλος άετός ακούει νά έπα- 
ναλέγωσι έτι τάς παρελθούσας του δόξας. Έ κεΐ ίι  
τω μέσω τής στέππεως έπί τών έρειπίων συνήντη- 
σα τάς άμαξας τών Αθίγγανων, τών ειρηνικών 
τούτων υιών τής έλευθερίας.

Α λλ’ οΰδέ μεταξύ υμών εύρίσκεται ή ευτυχία, 
πτωχά τέκνα τής φύσεως, καί ύπό τάς πλήρης ό-
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πων βκηνάς σας ΰχάρχουσιν δνειρα αυτόχρημα τ ι-  
μωρίαι. Νομάδες, οΰδ’ αΰτή ή έρημος εχει σκέπην 
διά τόν πόνον ή τό αμάρτημα, Πανταχοϋ πάθη, 
^ινταχ^ΰ άΒ ^σώ ^τον ΤΓΐπρωμδνον,

 ^ λ ΛΛΛ/\ΛΑΛΛΛ/^·~-

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝ ΤΗι ΑΦΡΙΚΗ.

(συνέχεια-ΐδε φυλ στ'.)

ΚϋΦΛΛΑΙΟΝ Λ'.

2.τίχρις νέου βησιλέω ς. Θάνατος: 
γέρον, ος κκιηγορουμίναν in i γοητύ%.

Τάς έπχχολουθτ,σάσας ημέρας τοϋ πένθους οί 
^εσδύτεροι τής χώμης ένησχολήθησαν περί τήν έ -  

χλογήν νέου. βισιλέω; έργον μυστικόν, ου τό απο
τέλεσμα μετά ήμέρας επτά μόλις κοινοποιείται.

Συνέβη δέ νά έκλεχθή βασιλεύς είς τών καλών 
μου φίλων, Νζογκόνης καλούμενος, δστις ενώ π ε- 
ρΐϊπίτει τήν πρωίαν τή ; έδίόμης ήμέρα; παρά τον 
αίγιαλόν—  ένθα πιθανώς συνεβούλευσαν αΰτόν νά 
μεταβή— προσεβλήθη αίφνης ύπό οχλου πολλοΰ 
«νυιτομονοΰντος, ϊνα ίρξηται τή ; πρό τής στέ&εως 
πιριέργου τελετής- π?ρΐ8κύκλι·ισαν λοιπόν περισφίγ- 
γοντε; αΰτόν καί έπισωρϊύοντες έπ’ αΰτοϋ πάσας 
τά: ϋβρεις χαί κακώσεις, άς ό φαυλότερος οχλος 
tlvai ικανός νά έπινοήση Καί τινές μέν έπτυον αΰ- 
Τον χατά πρίσο>πον, έτεροι δέ έκονδύλιζον αΰτόν, 
ίΰχί δαως λίαν σφοδρώς, ουτοι έλάκτιζον αΰτόν, 
έκεΐνοι έ^ιπτον κατά πρόσωπον αΰτοΰ ακαθαρσίας^ 
οί δ- ήττον ύπό τής τύχης εΰνοηθέντες καί μακράν 
τοΰ κύχΛου εΰρισ/.ίμεναι μή δυνάμενοι νά προίβάλ- 
λιοσιν άλλως τόν δυστυχή ή.δΐ ύβρεων, πολλά έ -  
βλασφήμουν καί κατηρώντο αΰτόν, τόν πατέρα αΰτοϋ 
■'■αί μάλιστα τήν μητέρα καί τάς άδελφάς καί τοΰς 
«δελφους καί τοΰς προγόνου; καί τών πάππων του 
τοΰ; πάππου;. Ξενο; οΰδέ λεπτόν ήθελε δώσει ύπέρ 
τοΰ άνθρώπου τούτου, δστις μετ’ δλίγον ήθελε 
καταστή βασιλεύς.

Έ ν τώ μέσω δε τοδ θορύβου καί τής συμπλο
κής διέχρινα λέξεις τινάς, έξ ών ήννδησα τήν βη-f 
μασιάν τής σκηνής ταύτης- διότι είς τών έτατιθε- 
μένων πΰξ καί λάξ κατά τοΰ ταλαιπώρου μονάρχου 
άνεφώνησε πολλάκις : «Δέν είσαι ακόμη βασιλεύς 
μας καί σοΰ κάμνομεν τώρα δ,τι θέλομεν μ ιτ ’ 
ολίγον θά κάμνωμεν δ,τι θέλεις»,

Ό  Νζογκόνης ύπέμεινε τοΰς προπηλακισμοΰς 
τούτους, ώς μέλλων άναξ, πράως /.αί πρός τοσού- 
τους όνειδ’.σμοΰς διά μειδιαμάτων μόνον άπαντών. 
Μετά παρέλευσιν δέ ήμισείας περίπου ώρας ήγαγον 
αΰτόν εις τοϋ άποθανόντος βασιλέως τόν οίκον, 
ένθα καθεσθείς έγένετο έπί χρόνον τινά εΐσέτι τό π α ί- 
γνιον καί τό θ ίμα τοΰ θορυδοποιοϋντος δχλου.

Ά λ λ ’ αίφνης σιγή βαθεία έπεκράτησ* καί οί 
πρεσβύτεροι τής κώμης ήγέίθησαν λέγοντες τά ίί^  
τοϋ λαοϋ σύμπαντος έπαναλαμβάνοντος: «’Ήδη ί -  
κλέγομέ» σε βασιλέα ήμέτερον- ύπεχρεούμεθα δέ 
νά ύπακούωμεν καί νά πειθώμεθα είς τοΰ; λό

γους σου. »
Νέας δέ σιωπής γενομένης έ'θεσαν έπί τής κεφα

λής τοΰ Νζογκόνη μεταξωτόν πΐλον σχήμα σωλήνος 
τηγάνου έχοντα καί οντα τό έμβλημα τής βασιλεί
ας παρά ταΐς φυλαΐς ταύταις. Είτα δέ ένέίυσαν 
αΰτόν μανδύαν κόκκινον καί προσεδέχθη τά μ ϊγ ι ;α  
ένδείγματα: σεβασμού παρ’ εκείνων, οΤτινες πρό μ ι
κρού τοσοϋτον βαναύσως περιύβριζαν αΰτόν.

Ήχολούθησαν δέ εξ ήμέραι μεγάλης εορτής, καθ’ 
άς δ δ-στυχής βασιλεΰς λαβών τό όνομα τοϋ προ- 
κατόχου αΰτοΰ ήναγκάσθη νά ξενίση τους υπηκό
ου; του έν αΰτή τή οικία του, δίχω ; καί νά δύνα- 
ται νά έξέλθη. Τόν χρόνον δέ τούτον διήγαγον τρώ- 
γοντες άχρι κόρου παντοειδή έδέσματα και πίνοντες 
φαΰλα πνευματώδη ποτά και otvov φοινίκειον, απο— 
τελοΰντες ούτω άπ;ρίγρα-τον σκηνήν ζωώδους λαι
μαργίας καί μέθης καί άκολαστου θορύβου, έοχομέ- 
νων άδιαλείπτως νέων ξένων έκ τών πέριξ κωμών, 
οΰ: ράντας εΰμενώς ύ’τεδέχοντο, παρέχοντες αΰτοΐς 
βρώσιν κα! πόσιν ΐν  αφθονία..

Άφοϋ δ’ έπί τέλους πάς δ οίνος κατεπόθη καί 
πάντα τά τρόφιμα κα«βρώθησαν, αί πρός άγαλλί-
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«σι* χαθωρισμεναι ήμέραι έτελείωσαν καί βκβΜτος ν«ς, του όποιου οί πυρώδεις δ?θα> μοί άποτροπαίου; 
υπέστρεφεν οίκαο^. άνέδιδον φλόγας άγριου φανατισμού, παροξύνοντο{

Μετά παρέλευσή χρόνου τινός άφικόμην είς ε β - πάντας του; παρισταμένους Έφερε δε ουτος άν*
ρον χωρίον, παρά τάς δχθας ποταμού τίνος κείμενον χεΐρας δέσμην μυστικών χόρτων, διά τών οποίων
καί περικυκλούμενον ΰπό αμφιθαλών δασών, ενθα έποίησε σημεΐον οτι ραντίζη τρις τους παρευρισχο-
κατώκει άγριωτάτη καί βαρβαρωτάτη φυλή, ή τών μένους. Συγχρόνως δέ άνήρ τις έπικαθήμενο; έπ!
Μπουσχά, ης δ αρχηγό; Δαΐόκος, χάρις ει; ευτελή τή ; κορυφές ΰψηλοτατου δένδρου, παοά το όποιον
τινα δώρα, μέ κατέστησε φίλον του καί ΰπεσχέθη 
νά μοί προμηθεύση άνδρας τινάς, δπω: μέ συνοδεΰ- 
σωσιν εις περιήγησιν, ήν έσλόπουν τότε, ίνα ποιήσω 
εις τήν χώραν τών άνθρωποφάγων.

Οί Μπουσχα ουτοι όμοιαζουσιν κατά πολλά τους 
Σεκιανους, ου; περιέγραψα ΰμΐν ανωτέρω. Εΐσι δε 
δεισιδαίμονες καί σκληροί, πιστεύοντες εις τάς γο
ητεία;. ΙΙαρ’ αΰτοΐς διέτριψα ημέρας τινάς· κατά τό 
διάστημα δέ τοΰ χρόνου τούτου έτυχε νά ί'δω το 
έξης αποτρόπαιο ι .

Ε ις μικράν τινα καλύβην είδα ά'νδρα προβεβηκό- 
τα λίαν τήν ήλικίαν, Ιχοντα μαλλωτήν χόμην, λευ. 
χήν ώς τήν χιόνα, μορφήν πλήρη ρυτίδων καί μέλη 
ΰπό τοΰ γήρατος συγκεκλιμένα. Ε ίχε δέ τάς χεΐρας 
οπισΟοδετους καί τοΰς πόδας περίκλειστου; έντός 
χονδροΰ ξυλίνου μαγγάνου. Πολλοί δέ αΐθίοπες 
πάνοπλοι Ιφροΰρουν κατά δαδοχήν, περίυ^ρίζοντες 
εστιν δτε καί ξυλοκοποϋντε; τόν ταλαίτωρον αΰτόν, 
τά πάντα ΰπομενοντα έν σιγή.

Διατί δέ μετεχειρίζοντο αΰτόν ουτω φριχαλεως; 
‘Ο γέρων ουτος κατηγορεΐτο έπί γοητεία καί έπί 

τω παραλόγω καί άνοήτω τούτω έγκλήματι έμελλε 
νά  φονευθή !

Μετέβην πρός συνάντησιν τοΰ αρχηγόΰ Δαϊόχου 
ίνα  σωσω τήν ζωήν τοΰ άθώου τοΰτου γεροντο;· 
αλλά εκ πρώτης αφετηρίας ήννόησα οτι πάσαι αί 
προσπάθεια! μου μάταιαι θά άπέβαινον καί περίλυ

πος άπεχο'ιρησα.

"Ολην δέ τήν νύχτα έπ' άκρου είς άκρον τής 
κώμης ήχουον άσματα καί Θόρυβον μέ^αν, έξ ών 
ευκόλως έμάντευσα ότι παρεσκευάζοντο διά τήν 
μέλλουσαν Θυσίαν.

Πράγματι δέ τήν έπαΰριον λίαν πρωί σύμπας έ 
λαός εις μεγίστην ήτο κίνησιν καί πάντες συνήχθη- 
σαν περί τόν ιερέα τοΰ ξοάνου καί ιατρόν συγχρό-

εΐχονου^αθροισθή οί κάΕοικοι άνεφώνει έκ δειαλειμ- 
μ.ατων ; «Ζοκου ! ζοχοΰ !» σείων τό δένδρον πάσαΐ{ 
δυνάμεσιν.

Zoxob κατα τήν διάλεκτον τών Μπουσχά σημαί
νει διάβολος κα: ό α’νθρωπος ουτος είχεν εργον νά 
καταπτοή κα: διώκη ιό κακοποιόν πνεϋμα.

Επί τέλου; δε άπαντες διεκήρυξαν ότι δ κατη
γορούμενος ή:ον ό ισχυρότερος πάντων τών γοήτων 
ότι πολλούς άπωλεσεν ά'νδρας διά τών μαγγανειών 
αΰτοΰ και Sti επρεπε νά φονευθή καί αΰτός ήδη.

Τί δε έννοοϋσιν οί Αφρικανοί ουτοι διά τής προ
σωνυμίας τοϋ γόητο; ή μάγου ; Φαντάζονται οτι 
τινες εχουσιν οικοθεν τήν δύναμή τοΰ πέμπειν είς τάς 
αιωνίους μονάς πάντα τόν άπαρέσχοντα αΰτοΐς- διό
τι έ\ ταις ιδέαις αΰτών δέν υπάρχει φυσικός θάνατο; 
και οΰδεις ασθενεί οΰδέ αποθνήσκει, έάν μή μαγευ- 
θή. Αδύνατον νά έ*ριζώσή τις άπ’ αΰτών τήν φρι- 
χωδη ταύτην δεισιδαιμονίαν καί διά τοΰτο πάντα; 
του; χαταδικασθέντας έπί έγκλήματι μαγείας ΰπο- 
βάλλουσίί είς τάς δεινοτάτας τών βασάνων. Καί 
άλλοτε μέν καίουσιν αΰτοΰς κατά μικρόν, ή παρα- 
δίδουοι τά σώματά των βοράν είς τοΰς βασικουα- 
νοΰς μύρμηκας, περί ών έν τό) καταλλήλω τόπο) 
θέλω εΐπεΐ ΰμΐν τά δέοντα· άλλοτε δέ διαμελίζου- 
σι τοΰς δυστυχείς είς μικρότατα τεμάχια καί άλ
λοτε ποιοΰντες έντομάς έπί τοϋ σώματος αΰτών εΐ- 
σάγουσι πέπερι τής Καίεννης. Έ π ί μόνη δέ τή 
ί̂ ·νήμ'ί] των βασάνων τούτων φρίττω* διότι έγενόμην 
αΰτόπτης μάρτης τών μυσαρών αΰτών ποινώ < κ»ΐ 
ειδον καταχρεουργημένα πτώματα.

Μετά τήν καταδικαστιχήν τελετήν τό πλήθος δι* 
ελυθη καί έγώ, αισθανόμενο; έμαυτόν άδιάθετον εΐ- 
σήλθον εις τήν χαλύβην μου. Μετά παρέλευσιν δέ 
χρόνου τινός ένομισα δτι ειδον άνθρωπον διερχόμε- 
νον ώς αστραπή πρό τής θύρας μου καί όπισθεν αΰ-
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τίΰ μεγάλην πληθΰν λαοΰ σπεύδοντος πρός τόν πο
ταμόν. Μετά στιγμήν δέ ήκουσα οξείας κραυγάς, ώς 
ανθρώπου άγωνιώντος καί εΐτα τό πάν άποκατέστη 
ήρεμον, ό ώς θάνατος αΰτός,

Έ ςήλθον, διευθύνθην πρός τόν ποταμόν καί συν- 
ήντησα τόν δμιλον έπ* στρέφοντα. "Εκαστος ήτον ώ - 
πλισμένος, άλλος μέν διά πελέκεως, άλλος δέ διά 
λόγχης, άλλος διά σπάθης καί άλλος διά μαχαίρας 
τά όπλα δέ ταΰτα ώς καί οί βραχίονες καί τά σώ
ματα τών δημίων ήσαν αίματόφυρτα, διότι ειχον 
πελεκήσει είς τεμάχια τόν δύστηνον γέροντα, τόν 
υποτιθέμενον γόητα καί εΐτα θραύσαντες το κρανίον 
αΰτοΰ διέρριψαν τόν έγκέραλον είς τόν ποταμόν. 
Κα! δμως τήν έπιοΰσαν νύκτα οί αίματοχαρεΐς ου- 
τοι δήμ'-ot είχον τήν οψιν ήπίαν ώς άμνών καί ή 
σαν τοσοϋτον εΰθυμοι ώς έάν μηδέν είχε συμβή !

Μετ’ ολίγον δέ συνεκροτήθη μεγάλη καί θορυ
βώδης συνέλευσις ώς πρός τήν άναχώρησίν μου καί 
δταν διεκήρυξα είς τοΰς συνοιθροισμένους πρεσβυτέ- 
ρους τή; κώμης καί τόν αρχηγόν Δαιόκον, δτι σκο
πόν εχω νά μεταβώ είς τήν χώραν τών Φάννων, 
τήν κατοικουμένην ΰπό άνθρωποφάγων, πάντες άνε- 
χραύγασαν, δτι άναμφιλόγως ήθελον φονευθή καί 
χαταβρωθή ΰπό τών άνθρωποφάγων καί προσεπάθη- 
σα> νά μέ άποτρέψωσι τής περιηγήσεως ταύτης' 
άλλ’ άπεκρίθη ν δτι έπ’ οΰδενί λόγω ήθελον παραι- 
τήσει τό σχέδιόν μου καί παρ’ αΰτών έζήτουν μό
νον όδί)γούς.

Άπεφασίσθη λοιπόν τότε νά άναλάβω τήν 55ot- 
πορίαν μου ΰπό τήν προστασίαν τοϋ Δαΐόχου1 δι’ δ 
δή μοί έ'δωκεν οΰτος δύο τών υιών αΰτοΰ πρός σύν- 
οδίαν μου καί προσέταξέ τινας τών υπηκόων αΰτοΰ 
δπως κομί^ωσι τά κιβώτιά μου, τά τυφέκιά μ:υ, 
Ίήν πυρίτιδά μου, τόν μόλυβδόν μοιτ καί τά σφαί
ρας μου.

Ώ φειλον δέ πάντες οΰτοι νά μέ όδηγήσωσι μ έ - 
Χρι ενός τών πενθερών τοϋ Δαϊόκου, άρχηγοϋ Μβον- 
δεμοΰ, (μή σκανδαλίζεσθε έκ τών άλλοκότων τού
των ονομάτων δέν τά έςελεξα έπίτηδες έγώ· άλλ’ 
ανάγκη πάσα νά ονομάζω τά πράγματα διά τών έγ - 
χωρίων αΰτών όνομάτων), δστις διετριίεν ε,ίς τά 
δρη.

Ουτω δή επί μάλλον καί μάλλον άπεμαχρυνόμην 
άιτό τής θαλάσσης. ’Ά ν  δέ οί άγριοι οΰτοι άπεφάσι- 
ζον νά μέ,^έγχαταλίπωσι χαί νά φύγωσιν είς τά 
δάση, τί ήθελον άπογείνει ;

(ίτζί-χ·. συνίχεια) Σ . I. Π .
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Κατά τό 1G88 ή Βιέννη έπολιορ*εΐτο, ήδη τό 
δεύτερον, ΰπό τών Τούρκων καί ή άνησυχία ήν με
γίστη. ’Εναντίον δέ τής ήρωίκής υπερασπισεως τής 
π ίλεω ς ΰπό τοΰ κόμητος ‘Ροδιγήρου Σταρενβέογ, οί 
Βιενναΐοι έ'βλεπον μετά τρόμου προσεγγίζουσαν τήν 
ώραν τής έκπορθήσεως τής πόλεως αΰτών, άν αι 
εςωθεν περιμενόμεναι βοήθειαι δέν Ιοθανον εγκαί
ρως. Έ ν τή άγωνία των επεμπον ταχυδρόμους πρός 
τά αΰτοκρατοριχά στρατεύματα, άτινα προΰχώρουν 
?χοντα έπί καφαλής τον Κάρολον τή; Αορραινης, 
άλλ’ οί δυστυχείς ουτοι πάντες ό εις μετά τόν ά λ 
λον 2πεσον είς τάς χεΐρας τών Τούρκων, οΐτινες 
καί τοΰς άπηγχόνισαν αμέσως έπί τών προμαχώνων 
τής πρωτευούσης. "Οθεν ή άγωνία καί ή απελπισία 
ηΰξανεν άπό ήμίρας εί; ήμέραν καί άπό στιγμής 

είς στιγμήν.

Έ ν  μέσω τής αγωνίας ταύτης ήλθεν είς Βιέννην 
Πολωνός τις όνόμαπ Γεώργιος Κουλσζύσκη, νέος 
ώραΐος, ένεργητικός, γενναίος και ηλικίας 23  ετών, 
‘Ο Κουλσζύσκη; παρουσιάσθη ήμέραν τινά πρός τόν 
γενικόν τής πόλεως διοικητήν,

— Τί θέλεις); τόν ήρώτησεν δ κόμης Σταρενδέργ, 
έν ώ συγχρόνως περιεπάτει μεγάλοις , βήμασι καί 
ανήσυχος έν τή αιθούση τοΰ πολεμικοΰ συμβουλίου.

—  Έξοχώτατε, άπήντησεν δ Πολωνός, έρχομαι 
ίνα νροτείνω ήμΐν, δτι δύναμαι, νά διαβώ μέσω τών 
τουρκικών"γραμμών καί ειδοποιήσω τόν επικουρικόν 
στρατόν περί της αθλία; Οέσεως ήμών.



—  Οί Τούρκο- θά σέ κ ρ εμ ίκ υ ν , ά φ η ο ι ν  
Σταρενβεργ, έξακολουθώ* τον περιπατάν του.

—  Δέν θά μέ κ ρ ε μ ο ύ ν , έςοχώτατε.
—  Κα! διά ποιον λόγον νομίζεις δτι θά φεισθώ- 

σι σοΰ ;

1 Απλουαττατον- διότι δέν Ιχω  τήν παραμικρά» 
επιθυμίαν νά κρεμασδώ.

—  Μήπως λοιπόν είσαι κάτοχος κανενός τάλισμιν 
(φυλαχτήριον )

—  Ίσως.

— Μοι κρύπτεις μυστήριον, οπερ δέν ζητώ ν’ά - 
νακαλυψω, Θέλεις λοιπον νά ^ιψοκινδυνεύσης δια— 
δαίνων μ ίσιο τοϋ Τουρκικού στρατοπέδου, έπανέλα- 
βεν δ Σταρενβέργ, ίστάμενος κατά πρώτο» ήδη προ 
τοϋ νεανίου.

— - Θά διέλθά) διά μέσου αΰτοϋ, θά φέρω τά; δι
αταγές σας είς τόν αΰτοκρατορικόν στρατόν και θά 
έπανέλθω, ϊνα δώσω ΰμΐν λόγον τής αποστολής μου.

Ίδοίι, κύριε δ:οικητά,5 παν ότι έπιθυμώ νά έκ- 
τελέσω.

ιΟ Σταρενβέργ έσκέφθη έπί στιγμήν.
—  Παραδέχομαι απ-ήντησί τέλος- «ά» έπιτΰχης 

ποιαν άποιβήν ζητείς ;
—  Οΰόεμιαν, έκτος τής τιμής νά σάς ύπερετήσω.
—  Έ στω. Την έσπέρ7» ταύτην θά σοί διαβιβά

σω τας διαττγας μου. 'Ήδη δύνασαι ν'χπομ  ϊχρυνθήο. 
‘Ο θεός νά σέ διαφυλάττν;.

Τήν νύκτα μεγάλη καιαιγίς ή^έρθη έν Βιέννη 
και τοΐς πέριξ αΰτής. ιΟ Κουλσζύσκης μετεμφιε^Οείς 
είς Τούρκον, ώφελήθ») έκ τής καταιγίδος, ϊνα έξίλθη 
έκ τών τειχών μετά τίνος υπηρέτου του ί»οι*αζομέ- 
νου Γεωργίου Μιχαλόδσκη, ζήσαντος επίσης κα! 
τούτου ώς ό κύριός του εν 'Ανατολή.

Τήν πρωίαν φθάσίντες πρό τοδ όθωμανικου ζ ρ χ -  
τοπέδου συνελήφθησαν και ήχΟησαν πρό άγα τινβς. 
Εις τάς άποντανθείσας «ϋτώ ερωτήσεις b Κουλσζύσκη 
άπή/τησεν δτι ήτον έμπορος έκ Βελιγραδιού καί δτι 
ήλθεν, ϊνα διαπραγματευθή μέ τοΰς Τούρκους περ! 
τής τροΦοδοτή :εως τοΰ στρατβδ των.

‘II ιδία «6τη ήρεσ* τφ 4ηφ, δστις ύπεσχέθη νά 
άναφέρ») τό πραγμ* είς τους αρχηγούς του χ»; 8ιέ- 
ταςεν, Ινα παραθέσωσ; φαγητά καί γ ο ι* τώ ψιυδο-
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b μουσουλμάνω κα: τω υπηρέτη του· είτα δ’ έγκατα- 
λείπων αΰτόν, τώ είπε: «Σέ άφίνω ελεύθερον, άλλά 
βοί συνιστώ ϊνα μή άπομακρυνθής πολύ τοϋ στρα
τοπέδου, i t i t i  αί προφυλ»καί τοΰ αΰτοχρατορικοϋ· 
στρατοί ε βρίσκονται πλησίον τοϋ Λεοπολδδέργ.

Ο Κολσζόσχης έγνώριζε πώς νά ώφεληθή τών 
πληροφοριών τούτων. Προσεποιήθη λοιπόν δτι περι
διάβαζε ουρίζων κα! έπέτυχε νά φθάσιτ) είς τό χ ρ ι
στιανικόν στρβτόπεδον. Τήν 17ην δέ ήμέραν άπό 

τής άναχωρήτεώς του έπέστρεψεν είς Βιέννην άφ’ 
ου ειχεν έκπληρώσει έντελώς τήν αποστολήν του.

Μετά τινας ήμέρας ό Σοβιέσκης καί ί  Κάρολος 
έπιπίπτουσιν ες απροόπτου κατά τών Τούρκων καί 
τους άναγκάζουσι νά τραπώσιν είς φυγήν.

‘Ο κόμης Σταρενβέργ μετά τήν διάσωσιν τής 
πόλεως προσεκαλεσε παρ’ αΰτώ τόν Κουλσζϋσκην 
καί τώ έπρότεινε νά ζητήση όποιανδήτοτε αμοιβήν» 
Ο^Πολωνός τότε ηΰχαριστήθη νά ζητήση παρ’αΰτοϋ 

ώς μόνην ανταμοιβήν, τοΰς άναρι^μήτους σάκκους 
τοϋ καφέ ο'ΰς ο!. Τοΰρκοι είχον έγκαταλείψει κατά 
τήν φυγήν των.

—  Ά ριστχ, άπήντησεν ό κόμης, άλλά τις γ ι -  
νώσκει τήν χρήσιν τών μικρών τούτω; πρασίνων 
σπόρων ;

—  Έ (ώ , έςοχώτατε. . οί σπόροι οΰτοι είναι 
έκεΐνοι δι' ών ρί Τοΰρκοι κατασκευάζουσι τόν τόσον 
εΰχάριστον είς αΰτοΰς ποτόν. Έ άν δέ ή έξοχότης 
σας μοί’ δωρήση τοΰς σάκχους τούτου; ΰποχοεοϋμαι 
νά τή προετοιμάσω καφέ αντάξιον τοϋ τουρκικοϋ.

Ά παντεςο ί σάκκοι ουτοι σοί άνήκουσιν* προ
σέτι δέ ή πόλις ευγνωμονούσα σοί προσφέρει ouiav 
τινά έν τψ προασιείω Λεοπόλδου.

‘Ο Κολσζύσκης άνεχώ'.ηιεν εΰθΰς καί i t  έθη έπί 
τό εργον.Καί κατά πρώτον έπορεύετο άπό οίχίας είς 
οικίαν φέρων_κύπελλα καφέ· δτε δμως οί κάτοικοι 
τής Βιέννης συνήθισαν τοσοϋτο> τό ποτό» τοϋτο, 
ώστε κατέστη'αΰτοΐς απαραίτητον, δ Κουλσζύσκης 
ενοίκιασε μετρίαν τινά αίθουσαν έν τή δδώ τών 
Σχολείων. Μετ’ ολίγον δ άριθμός τών πελατών 
ινΰςανεν ήμέρα τή ήμέρα κα! ή αίθουσα ήτο πολΰ 
στενή, ώστε ήναγκάσθη νά μετοικήση είς τήν Κ ν -
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Μ ψ  φιάλην έν τή δδώ τών Κλϊώροεβιών, οπου 
διέμενε μέχρι τοΰ θανάτου του (15Ό3).

Ή το  δ’ άπλούστατα διεσκευασμένον τό πρώτον 
τοϋτο καφενεΐον τής Βιέννης. Ε ίς τήν γωνίαν έπί 
μεγάλης πυράς τό ΰδωρ έβραζε» έντός χαλκίνου 
τινός δοχείου- ξύλινα Θρανία ήσαν τοποθετημένα 
κατά μήκος τών τοίχων, καί έπειδή οΰδεμία τρά
πεζα ΰκήρχεν, οί καφεπόται έκράτουν τό κύπελλόν 
των είς τάς χεΐρας ή τό άπέθετον πλησίον αΰτών 
έπί τοΰ θρανίου. ‘Ο δέ ϊουσζύσκης διήρχετο μεγα- 
λοπρεπώς πρό τών πελατών τ«ΐ) έ'χων το πρόσωπον 
ευθυμον καί άπαστράπτον.

Καθ’ έκάστην έσπέραν ϊδλεπέ τις έν τώ κα®ε- 
νείω τής Κ υανής φ ιάλης  τόν γέροντα ‘Ροδογήρον 
δέ Σταρενδέργ, τόν καπουκΐνον Μάρκ Ή δαν, πνευ
ματικόν τού Σοβιέσκη, καί ένίοτε «ΰτόν τόν ιτρίγκη- 
πα Ευγένιον τής Σοδοίας.

(Victor T issot ) Σ. -·

  -

Ω Φ Ε Λ ΙΜ Ο Ι Γ Α Δ Σ Ε Ι Σ .

Φ ω τογραφία .—  Έ ξ  αΰτοϋ τούτου τοϋ ονόματος 
*ής λέξεως έννοεΐ τις δτι ή φωτογραφία είναι ή 
τέχν« δι’ ής λαμβάνει τις διά μόνης τής ένεργείας 
τών φωνειτών άκτίνων τών έ'κ τίνος αντικειμένου έξ -  
ίρχομένων άκοιβέ; άπεικόνισμα τβΰτου έπί μ ε- 
ταλλικών πλακών, έπί χάρτου ή έπ! διαφόρων ά λ 
λων υλών. ‘Υπάρχουσι δέ διάφορα είδη φωτο^ραφί- 

ή έπί πλακός φωτογραφία, ή έπί χάρτου φωτο- 
Υρϊφία, ή ταλδοτυπία έφευρεθεΐσα ΰπό τοΰ “Αγγλου 
Ταλδώτ, ή έπι ΰέλου φωτογραφία, ή δίγκεροτυπία 
και ή νιεψοτυπία, έχουσαι ώς έφβυρέτην ή μέν τόν 
Δαγκέρ, ή δέ τόν Νιέψ, άφ' ών χαί έπωνομάσΟησαν, 
‘Η γαλλική δέ κυβέρνησις ήγόρασε τω 18 3 9  παρά 
τών δύσ τούτων έφευρετών τάς ανακαλύψεις αΰτών, 
πληοώσασα τώ μέν πρώτω 6 0 0 0  φρ,, τώ δέ δευτέ-
ρω 5 0 0 0 .

Σημειωτέο» δέ δτι ή ίκρηξις τοΰ κεραυνοϋ παράγει

ένίοτε είδός τι ήλεχτριχής φωτογραφίας. Ούτω έπί 
τοϋ στήθους άνθρώπου, προσδληθέντος ΰπό τοϋ κε- 
ραυνοϋ, άνεϋρο» τό άπεικόνισμα δένδρου τινός, ευ
ρισκομένου είς άπόστασίν τινα τοΰ προσδληθέντος 
σώματος* έπί δραχίονος κεραυνοπλήκτων χωρικών 
παρετήρησαν άπεικονίσματα φύλλων αίγείρου, ήτις 
τοΐς έχρησίμευσεν ώς σκέπη. Τέλος δ’ έπ ί ώμου 
άτόμου τινός ευρβν τύπο» πετάλου κρεμαμένου έπί 
τοίχου είς μικρά» άπόσταβιν άπό τοΰ κεραυνοδλη- 
θέντος.

Τηλίγραφοβ.—'  ‘Γπάρχει διαφορά τις μεταξύ 
τοΰ διά σ-ημείων έναερίου χαί τοϋ ηλεκτρικού τηλε
γράφου, καθ’ δτι τούτω» δ πρώτος έπβνοήθη 
πολΰ πρό τοΰ δευτέρου ΰπό τοϋ γάλλου φυσιοδίφο υ 
Ά μ οντς, ζήσαντος περί τά τέλη τής δεκάτης έ -  
δδόμης έκατονταετήρίδος- κυρίως δμως έτελ?ιοποι- 
ήθη υπό τών αδελφών Σχάπ τώ 1 7 9 2 , οΐτινες καί 
κατέστησαν αυτό» κοινόν διά τίνος άπλής εφαρμο
γής. Πρώτη δέ ή γαλλική χυδέρνησις κατανοήσασα 
τή» έκ τής έφευρέσεως ταύτης παραγομένην ώ.φέλει- 
αν έψηφίσατο τή 4  Αΰγούστου 1793  τή» ίορυσιν 
τηλεγραφικής γραμμής άπό ΙΙαρισίω» είς Λίλλην, 
μεθ’ ή» παραυτά νέαι γραμμαί έχαράχθησα», δια
φόρους πόλεις συνδέουσαι. Ά πό  τής έφεϋρεσεως δ
μως τών άτμήρεων άμβξώ» πανταχοΰ σχεδόν τοΰς 
έναερίους τηλεγράφους .Αντικατέστησαν οι ήλεκτρι- 
κοί. Ουτοι αποσυντίθενται είς μαγνητικάς βελόνας 
έφηρμοσμένας έπ ί τίνος πλακός, έφ’ ^ς πιρίσταντα; 
τά γράμματα τής άλφαδήτου ή σημεΐά τινα συνηρ- 
μοσμένα- ή πλάξ δ’ αΰτη τιθεμένη έπι τοϋ σημεί
ου τής άναχωρήσεως συγκοινωνεί διά μέσου τών 
ήλεκτρικώ» συρμάτων μεθ’ έτέρας πλακός εΰρισκο- 
μένης έπι τοϋ σημείου τής άφίξεως καί καθ' δλα 
δμοίας μετά τής πρώτης. Διά μέσου δέ γαλβανι
κής τίνος μηχανής δπασαι αί κινήσεις, άς επιφέρει 
ή χειρ είς τάςίδελόνας τής μιας πλακός, παρίστανται 

έκ νέου έπί τής έτέρας.

£. α.
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Λ.

Τής είμαρμένηί παίγνιον ή άνθρωπότης εΐναι, 
£άκος είς όνυχας γα λής, έντός αράχνης μυΐα· 
λύπα ι τήν κατατήκουσι καί π )ά ν α ι κα ί όδύναι 
καί ώς σωτήρ μας έπ ί γή ς εΐναι ή πλάξ ή κρύα.

Έ ν ω  μας στεφανώνουσιν αί δάφναι και τα  ’ία, 
ο πόνος αίφνης έ'ρχεται καί διαρκής ή λύπη· 
τήν εύτυχίαν πέπρω ται να π ν ίγ ’ ή δυ σ τυχία  
καί εκ τοϋ στήθους ή χαρά  όλοτελώ ς νά λείπηι

Φ εΰ! άεννάως επί γής στιγμάς τής εύφροσύνης 
καί έλαχίστης ήδονής απλήν μίαν σταγόνα 
πνίγει ή λάβρος καταιγίς ε!ς κώματα οδύνης,
?ως ου θραύση άπηνώς το ΰ  βίου μας τον κλώναι

Τάς Λτέρυγάς του φοβερώς έπί ήμάς άπλόνει 

μελαίνης λύπης απεχθές καί δυσειδές τό φάσμα- 
κ’ ένω μας τήκουν άπηνώς καρδιοκτόνοι πόνοι, 
άκούομεν ώ ς 'Ά μ λ ετο ι τοΰ νεκροΟάπτου τασμα.

Πολλάχις σύννους, κατηφής καί έν μ ελα γχολ ία  
έστρεψα πέραν υψηλά τό ταπεινόν μου ομμα, 
κ’ ήρώτησα πονών πρός τ ί ;  τίς εΐναι ή αιτία 

νά πίνω μεν μ έχρ ι τρύγος τό τής οδύνης πόμα;

Τοΰ ούρανοΰ πλήν ή ή χ ώ  μοί άπεκρίθη μόνη 
καί άτελώς διΙκρινα γέλω τα  ειρωνείας, 
δν άνεκάγχασαν π ικρώ ς τοΰ ούρανοϋ οι θρόνοι, 
ώ ς νά μοί έΤ,εγον: θνη τέ , άνευ τ  ινός αίτίας !

Β,

Α'ίΐ κοινωνία, απηνώς τοΰ κόσμου εξορίζεις 
τους Καλλιγούλας, Νέρωνας, τάς Μ εσσαλίνας Ϊ ϊ ι ,  
οΰςΜμέ ταρτάροΟ χρ ώ μ α τα  οίκτρώς μας είκονίζεις 

καί καταράσαι ώ ς μαινάς τά  τής ζω ής τω ν ετη,

Τους άπαρνιίσαι ώ ς σαπρά, μεμολυσμένα μέλη 
καί παραδίδεις εις ήμάς κατάρατον τήν μνήμην,

^  !A7i> OSpiv προς αυτε ί>ς,άλλ εύσπλαγχνίαν μόνον, 
μή καταράσΟε το'υς θνητούς άλλά τήν ειμαρμένην ! 
ναι, έμειδίων καί αύτοί μέ βλέμμα ζωογόνον 

καί τό γελάν εγνώριζον πριν μάθω σι τό στένειν.

■'Ήσαν άθώα καί αυτοί χαρίεντα παιδία , 
καί έβαυκάλιζον αυτών τό στήθος στόνοι θείοι,
** ' ητον ή καρδία τω ν μητρός ίσ ω ς καρδία, 
άλλ’ επε ιτ* ; . , τό ?πειτα μυστήριον εγκλείει !

Έ ντός τοϋ κόσμου καί αυτοί καθώς πάντες ο ία λ λ ο ί
έίσήλθον κ ι’ άπετέλεσαν μέλος τής κοινωνίας......

πλήν τότε, τότε άρχισαν τοΰ στήθους τω ν οί σάλοι 
νάνακυκώνται φοβερώς ΰπό τής δυστυχία ;,

Είδον τρ ιγύρω  έαυτών μόνον τήν ειμαρμένην, 
δεσμεύουσαν τάς χεϊράς των είς πάν ο τ ι  εύκταΐον, 
καί τήν ’Οδύνην παρ’ αΰτή είς τους κλαυθμούς τω ν ξένην, 
πνίγουσαν ύπό όνυχας πάν αίσθημα γενναϊον,

Α’ί! τότ’ άντιμετώπισαν αύτάς ouTot άφόβως 
καί πρ ιν  ή τρώ ση 'κα ί αύτοί>ς ή άπεχθής ’Οδύνη, 
έγειναν ουτ’ ή καταιγίς, ή μάστιξ και ό φόβος, 

κα ί -ήν ’Οδύνην ίπνιγον πριν φόβητρον τοΓ; γείνη.

Γ.

Τής ειμαρμένης παίγνιον ή άνθρωπότης εΐναι; 
ρ«'<ος εις όνυχας γαλής, εντός άράχνης μυΐ»· 
ένω μάς στεφανώνουσιν αί δάφναι κ’ αί μυρσίναι. 
ό πόνος α’ίφνης έρχεται καί λύπη αιωνία.

Κι’ουτω προώρισται έδώ νά π ν ίγ ’ ή δυ σ τυ χ ία  ι
πάν ο τ ι μ έγα γεννηθή είς τήν φοράν τώ ν χρόνω ν, 
χ’ είς δάκρυα νά τήκηται άείποτ’ ή καρδία, 
νά βασιλεύη δ ’ έπί γης ή ειμαρμένη μόνον !

Γ. Κ, Γ ,


