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l l P l f l  Ν 'Ασία ελαβε τήν πρώτην αύτής γένεσιν ή ψηφιδογραφία. 
ΙΙΙΐΙΡΙ ΊΙ μεγαλοπρεπής αΰτη τέχνη, τό βραδύ καί εις άρχαιοτάτην 
sasaa J ] άναγόμενυν έποχήν όπό τής παραδόσεως είδος τοδτο τής 

ζωγραφικής, προϋποτίθησι σταθερότητα Ιδεών, καλαισθητικήν ενότητα 
καί άρχάς άπαντώσας μόνον εις ίεροκρατουμένας κοινωνίας, είς έποχήν 
καθ’ ήν ή τέχνη έξαντλήσασα τό νεανικόν αυτής πδρ άρχεται ήρεμοΰσα 
καί σβεννομένη. Βραδέως ή Ελλάς έγνώρισε καί μετρίως έςετίμησε 
τό εΐδος τοδτο τής ζωγραφικής ως άπςδον ολως είς τό ζωογονοδν 
τά πλάσματα τών καλλιτεχνών αυτής φιλελεύθερον πνεδμα. Ά λ λ ’ ή 
Ρώμη ήδη άπό τής έποχής τοδ Σύλλα άπεδέξατο αυτό, πάσαν 
κατέβαλεν υπέρ τής τελειποιήσεώς του μέριμναν καί εισήγαγεν αυτό 
είς τάς άμετρήτους έπαρχίας τής απέραντου αυτοκρατορίας, τήν 
Γαλατίαν, τήν Γερμανίαν, τήν Ισπανίαν, τήν Αφρικήν καί αυτήν 
τήν άπωτάτην Βρεττανίαν, έ'νθα μεγαλοπρεπείς έκ ψηφοθετημάτων 
έπιστρώσεις μαρτυροΰσι καί νδν ετι τήν έπικρατοΰσαν έν τή λατινική 
ταύτη αποικία πολυτέλειαν. Καί τώ δν:ι ουδέν ετερον ζωγραφικής 
είδος έφαίνετο τοΐς Ρωμαίοις άξιον νά κοσμήση τά θαυμάσια αύτών 
άρχιτεκτονικά ιδρύματα, τάς κολοσσιαίας έκ μονολίθων στήλας κα
τά όρειχάλκινα στεγάσματα. Έν εποχή, καθ’ ήν ή πολυτέλεια έπε- 
διώκετο έν τή τέχνη μάλλον ή τοδ καλοδ ή άγνή παράστασις, ναοί 
καί θέατρα καί ανάκτορα έπληροδντο υπό μωσαϊκών, ών ή λάμψις 
ήμιλλάτο πρός τήν τών σαπφείρων καί τών σμαράγδων. Ύπό τής 
ελάχιστης θωπευόμενα-t ηλιακής άκτΐνος αί έκ χρυσών, κυανών καί 
πορφυρών ψηφίδων κατακεκαλυμμέναι τών δόμων έπιφάνειαι έξηκόν- 
τιζον μυρία φώτα ώς άδαμ,αντοθήκη πλήρης πολυτιμοτάτων λίθων. 
Ούτως άνεδείχθη έν βραχεί ή ψηφιδογραφία διά τε τούς έμπειρο- 
πράγμονας καί διά τό πλήθος ή κατ’ έξοχήν ζωγραφική. ΙΙοιηταί, 
μυθιστοριογράφοι καί φιλόσοφοι άποροδσιν έπιθέτων, Τνα έκθειάσωσι 
τάς καλλονάς αυτής. Περιγράφων τό μεγαλοπρεπές μνημεΐον τοδ 
Ερωτος καί τής Ί  υχής ό Άπουλέϊος έπίζηλον θεωρεί τήν ευδαι

μονίαν έκείνων, οσοι δύνανται νά πατώσιν έπί τών θαυμαστών έπι- 
στρώσεων τών έκ πολυτίμων λίθων καί ψηφίδων συντεθειμένων. 
Καί ό Προυδέντιος δέν άποκρύπτει τόν ένθουσιώδη θαυμασμόν του, 
ό δέ Άπολλινάριος λησμονών τοδ λόγου αύτοδ τό θέμα παραδίδεται 
είς εκστασιν ένώπιον τών σπινθηροβολουσών ψηφίδων αΤτινες ήμιλ- 
λώντο πρός τούς σαπφείρους. Καί ή παρομοίωσις δέν ήτο δλως 
ιδεώδης · υπάρχουσι μωσαϊκά, έν οίς μέχρι τοσούτου είχε προαχθή 
ή πολυτέλεια, ώστε έγίνετο έν αύτοΐς χρήσις τμημάτων σιδηρίτου 
καί άχάτου καί ζάμβυκος. Κατά τήν έποχήν έκείνην, τήν άπλήστως 
πάν τό σπάνιον, τό περίεργον ή τό πολυδάπανον έπιζητούσαν, ή 
μεγαλοπρεπής αυτη τέχνη προσετίθη ούκ όλίγην αίγλην είς τά 
λαμπρά καί πολυτελή αύτής κτίσματα.

Είς τά προϊόντα ούδεμιάς άλλης τέχνης πλείων καταδαπανάται 
χρόνος, ούδ’ υπάρχει ταύτης άλλη βραδύτερα καί λεπτολογωτέρα. 
Καί σήμερον ετι έν τφ έργαστηρίφ τοδ Βατικανοδ, καίτοι περιέχοντι 
συναρμολογίαν ψηφίδων ε’ίκοσι καί πέντε χιλιάδων άποχρώσεων, ή 
έκτέλεσις μιάς τών διά τούς ναούς τού Άγιου Πέτρου ή τού Αγίου 
Παύλου προωρισμένων εικόνων απαιτεί ολόκληρον περίπου τού άνθρω- 
πίνου βίου τόν χρόνον. Ή  άντιγραφή τής Σ τ έ ψ ε ω ς  τ ή ς  Π α ρ 
θ έ ν ο υ  κατά τόν Ραφαήλον άπησχόλησεν άπό τού 1863 μέχρι τού 
1864 τέσσαρας έπιδεςίους τεχνίτας. Φαντασθήτω νΰν δ άναγνώστης 
όπό ποιας άπητεΐτο νά ήνε τεθωρακισμένος υπομονής ό ψηφιδογράφος 
εν εποχή, καθ’ ήν ή τέχνη άπαξιοΰσα τήν χρήσιν τής κατασκευα-

ζομένης έν μεταγενεστέροις χρόνοις πολυχρόου μάζης κατέφευγε 
πρός κατεργασίαν τών λεπτοφυεστάτων άπεικονισμάτων είς τό υπό 
τής φύσεως παρεχόμενον μάρμαρον! Εύγλώττως περί τούτου λαλοδσιν 
οί αριθμοί οι προκύπτοντες έκ τών περί τοδ μωσαϊκού τοδ Παλεστρίνη 
έρευνών · πρός σύνθεσιν τοδ έργου τούτου μήκος εχοντος 78,624 
τετραγωνικών ούγγιών (ή τετραγωνική ούγγία ίσοδυναμεΐ πρός 9 τετρα
γωνικά εκατοστόμετρα) έδέησε νά παρασκευασθώσι, νά κοπώσι καί 
συναρμολογηθώσι Ιξ ή επτά έκατομμύρια τμημάτων μαρμάρου, υπε- 
λογίσθησαν δέ μέχρις 96 ψηφίδων κατά τετραγωνικήν ούγγίαν.

Ή  τάσις αυτη ηύ'ξανε καί έγενικεύετο κατά λόγον εύθύν πρός 
τάς τοδ έργου δυσχερείας. Τάς έκ μεταλλικών υλών συνθέσεις 
έκολακεύοντο νά έξισώσωσι πρός τά προϊόντα τού χρωστήρος, τά 
δέ δύναμιν άνυπολόγιστον καί χρόνον κατατρίβοντα ταύτα εργα· 
έθεωρήθησαν ώς ό υπέρτατος τής τέχνης σκοπός. Έν τή πορεία 
τών αιώνων ούχί σπανίως άπαντα τό φαινόμενον, καθ’ δ άσθενεστέρα 
γίνεται ή εμπνευσις καί διαφθείρεται ή αισθησις τού καλού. Μή 
καί σήμερον ετι δεν βλέπομεν τούς πεπειραμένους τών Γοβελίνων 
θαλαμοστόλους καί τούς ούχ ήττον έμπειρους τοΰ Βατικανού ψηφι
δογράφους φιλοτιμουμένους νά μιμώνται τ’ αριστουργήματα τής 
έλαιογραφίας καί μή παραλείποντας έν ταΐς άντιγραφαΐς αύτών ούδ’ 
αύτάς τών πρωτοτύπων τάς άτελείας, ούδέ τήν έπικαλύπτουσαν αύτά 
έκ τού διαρρεύσαντος χρόνου πρασινωπήν τής δξειδώσεως έπίχρωσιν; 
Τά τοιαΰτα τής άνεξαντλήτου έπιμονής καί υπομονής προϊόντα είχον 
έν τή άρχαιότητι τό προνόμιον τοΰ νά έμπνέωσι τό θάμβος καί τόν 
ενθουσιασμόν είς πάσας τής κοινωνίας τάς τάξεις. Θαύματα αληθινά 
άπεκάλεσαν αύτά οί τό πρώτον ίδόντες καί υπό δεισιδαιμονι/ου τίνος 
θαυμασμοΰ κατελαμβάνοντο. Σοβαρός συγγραφεύς, ό Σενέκας δέν 
διστάζει ν’ άποδεχθή γελοΐόν τινα μΰθον έκ τών έντυπώσεων τούτων 
προκύψαντα.· όμ.ιλεΐ περί μωσαϊκού, ούτινος διελύοντο ώς διά μαγείας 
αί ψηφίδες υδατος έπιχεομένου καί είτα έν ώρισμένη τινι στιγμή 
άνελάμβανον μηχανικώς τήν άρχικήν αύτών θέσιν · αιώνας τινάς 
βραδύτερον έγεννήθή έξ όμοιου τίνος έργου άλλη καταπληκτικωτέρα 
παράδοσις· ό Προκόπιος διηγείται οτι ή πτώσις διαφόρων τμημάτων 
τής ψηφιδωτής τοΰ Θεοδωρίχου είκόνος έθεωρήθη ώς οιωνός δυστυ
χίας προαγγέλλων. Έν τφ ψηφοθετήματι τούτφ, οπερ ευρίσκετο έπί 
δημοσίας οικοδομής τής άγοράς (forum ) τής Νεαπόλεως κατά 
πρώτον άπεσπάσθη τό άνω μέρος τής μορφής · σχεδόν ταύτοχρόνως 
ό Θεοδώριχος άπέθανε · μετά παρέλευσιν οκτώ έτών έξηφανίσθησαν 
αί έκ μίλτου ψηφίδες αί διαγράφουσαι τό στήθος τού γότθου κατα- 
κτητού · έγνώσθ/j μετά μικρόν ό θάνατος τού Άταλαρίχου έγγόνου 
αύτού καί διαδόχου · μετά δέ τής διαλύσεως τών ψηφίδων τού 
κέντρου τοΰ προσώπου έν τή είκόνι συνέπεσεν ό θάνατος τού Ά μ α - 
λασόντου. Τέλος κατά τήν υπό τοΰ Βελισαρίου άλωσιν τής Ρώμης 
κατέπεσεν δ,τι έκ τοΰ ψηφοθετήματος τούτου είχεν άπομείνει καί 
τό γεγονός ούδεμίαν κατέλιπεν άμφιβολίαν περί τής λήξεως τής τών 
γότθων κυριαρχίας.

Κατά τούς τελευταίους τής δημοκρατίας χρόνους είσαχθεΐσα 
είς Ρώμην ή ψηφιδογραφία άφίκετο κατά τήν τής αυτοκρατορίας 
έποχήν είς τήν πλήρη αύτής άνάπτυξιν. Ά π ό  τού δέκατου αίώνος 
ναοί, θέατρα, άγοραί καί θέρμαι, άνάκτορα καί έξοχικά μέγαρα 
κοσμούνται διά τών έργων τών έπιδεξίων καί καρτερικών ψηφιδο
γράφων, οΤτινες υπό τό δνομα missivarii περιέρχονται τάς έπαρχίας 
μέχρι καί τών έλαχίστων πόλεων. Οί οίκοι τών πατρικίων τής 
Πομπηίας καταδεικνύουσιν ήμΐν έν όποια, διετέλει τιμή άπό τής 
βασιλείας τών Φλαβιανών τό νέον τούτο τής διακοσμήσεως σύστημα. 
Ό  έπισκέπτης άπαντς, πριν ή μάλιστα καί τήν ουδόν αύτών διέλθη, 
ότέ μέν χαρίεσσαν νύμφην έψηφιδογραφημένψ  διά ψηφίδων έκ 
μαύρου μαρμάρου επί έδάφους λευκού, ότέ δέ κύνα έτοιμον νά έφ- 
ορμήση μετά τής έπιγραφής C a v e c a n e m  ή καί, ώς έν τφ
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ψηφοθετήματι τής Πομπηίας τφ φυλαττομένφ έν τφ μεγάρφ τοΰ 
Σαντιλλύ, κύνα έκ τών καλουμένων Torquatus προσβάλλοντα κάπρον 
καί φέροντα τήν έπιγραφήν. C a v e  T o r q u a t u m .  Φαίνονται 
είτα τά έν ακρα κομψότητι συντεθειμένα μονόχρωμα ψηφιδώματα, 
οίον Νηρηΐδες έπί θαλασσίων Τππων δχούμεναι, κυνηγετικαί καί 
άλιευτικαί σκηνογραφίαι καί παραστάσεις μυθολογικαί. Αί πλήρεις 
ζωής καί λεπτότητος αυται συνθέσεις έπαλλάσσονται υπό καθαρώς 
διακοσμητικών έπιστρώσεων, έν αίς πορφυραϊ καί άρχαϊκώς κυανού 
ή κίτρινου χρώματος πλάκες παριστώσι τών πλουσιωτάτων ταπήτων 
τάς απομιμήσεις. Μεταξύ τών ψηφιδωτών κλασμάτων, ατινα δια
τηρούνται έν τφ μουσείφ τοΰ [Ιαλατίνου, παρατηρούνται άνθη καλλι
τεχνικότατα, άλλαχοΰ Έλληνίδες, ποταμών ελιγμοί, συμπλέγματα 
ποικίλα καί ώραιότατα γεωμετρικών σχημάτων κοσμήματα. Προ- 
χωρών ό έπισκέπτης άνακαλύπτει εικόνας έκ σκληρού λίθου, ών ή 
λεπτότης κατ’ ούδέν υπολείπεται τών τελειότατων μικρογραφικών 
καλλιτεχνημάτων. Τό εστιατόριον κοσμείται ύπό άντικειμένων δσα 
σχέσιν εχουσι πρός τόν προορισμόν αύτοΰ · καρπών, ιχθύων, πτηνών · 
ένιαχοΰ δέ φαίνονται έπί τού έδάφους ευωχιών παραστάσεις ώς έν 
τφ έπιστρώματι τοΰ μουσείου τού Αατράν, έν φ ό τεχνίτης έφαν- 
τάσθη νά καλύψη τό έδαφος έκ τεμαχίων γογγύλης καί κράμβης, 
ώών πτηνών καί συντριμμάτων καραβίδων. Ο ί κ ο ν  ά σ ά ρ ω τ ο ν  
έκάλουν τήν τοιαύτην έπίστρωσιν τήν άπατώσαν τό δμμα, ήτις ήν 
έν μεγάλη, ώς φαίνεται, χρήσει, καθόσον απαντάται καί μέχρι αύτής 
τής Αφρικής. Τών λοιπών αιθουσών περιέχουσιν αί μέν ίστορικάς 
εικόνας, ετεραι θεατρικάς, ίπποδρομικάς καί τοό καθημερινού βίου 
σκηνάς ή καί γεωγραφικάς παραστάσεις, οίον έκτεταμένα αιγυπτιακά 
τοπεΐα, ών Ιν μέν διατηρείται έν τφ μουσείφ Παλεστρίνη, ετερον 
δέ έν Ρώμη · έπί πάσι δέ τούτοις εικόνες θεών καί άνδρών έπι- 
σήμων καί κομψότατα άλλα, εστιν δτε καί παράδοξα διαποικίλματα. 
Τής ψηφοθετικής τέχνης τό κράτος έκτείνεται μέχρι τής αιθούσης 
τών λουτρών ή καί μέχρι τής κρήνης· κυανά, πράσινα, κίτρινα, 
έρυθρά έκ μίλτου ψηφιδώματα έπαλλάσσονται μετά κογχυλίων καί 
τάς ποικιλωτάτας παριστάνουσι μορφάς.

Κατά τόν χρυσοΰν τούτον τής ρωμαϊκής τέχνης αιώνα, δστις 
αντιστοιχεί πρός τήν βασιλείαν τών δώδεκα Καισάρων, οί ψηφιδο
γράφοι ύπό τών παραδόσεων τής ελληνικής μεγάλοφυίας έμπνεόμενοι 
πειρώνται νά συνδυάσωσιν έν ταΐς συνθέσεσιν αύτών τήν έλευθερίαν 
μετά τής καλλιτεχνικής σωφροσύνης. Εις τά έν Πομπηία, άνακα- 
λυφθέντα. ψηφοθετήματα πρός τήν αρμονίαν τών γραμμών άμιλλάται 
τών χρωμάτων ή ζωηρότης καί τού κλασικού τύπου ή σταθερά 
άπομίμησις. Ούδέν μεγαλοπρεπέστερον καί ζωηρότερον τού Β ά κ- 
χ ο υ, ούδ’ έμβριθέστερον καί εύφυέστερον τού Κ  ω μ ι κ ο ύ π ο ι η τ ο ΰ .  
Ά λλά  έν μέσφ πάντων τούτων διακρίνεται ή σύνθεσις τής έν Ά  ρ- 
β ή λ ο ι ς  μ ά χ η ς ,  ήτις τήν άρίστην δίδωσιν ήμΐν ιδέαν τής καλαι
σθητικής τών ρωμαίων ψηφιδογράφων δεξιότητος καί ήτις άπό τής 
έποχής τής άνακαλύψεως αύτής κατά τό 1831 διατηρεί άμείωτον 
τόν θαυμασμόν τοΰ έμπειροπράγμονος θεατού.

Ύπό τούς Άντωνίνους ή παράδοσις τής μεγαλοπρεπούς ταύτης 
τέχνης άλλοιοΰται κατά μικρόν · άπαντώνται μέν ετι ικανά έπί 
μαρμάρου ζωγραφήματα μαρτυροΰντα πολλήν έμπειρίαν τής τέχνης 
και τών έντυπώσεων αύτής, δταν ίδίως μετά ποικιλμάτων καί δια
κόσμων ευρηνται συντεθειμένα, άλλ’ έν τοΐς πλείστοις ή ένότης, ή 
αρμονία καί τό ερρυθμον παντελώς έλλείπουσι. Τής έποχής ταύτης 
οί ψηφιδογράφοι λησμονούσιν δτι πρώτιστον αύτών καθήκον έστί τό 
νά μυηθώσιν είς τό πνεΰμα τής άρχιτεκτονικής, ής είσί βοηθοί, νά 
έμπνέωνται ύπό τών κανόνων αύτής και τά σχεδιάσματα αύτών πρός

τά έκείνης νά συμμορφώσιν άντί τούτου άφίνουσιν άχαλίνωτον τήν 
φιλοδοξίαν καί τήν φαντασίαν αύτών. Έκεΐ ενθα ή γενική διάθεσις 
τού ναού ή τοΰ ανακτόρου, δπερ άνέλαβον νά διακοσμήσωσι, χρήζει 
έμβριθοΰς καί συμμετρικής συνθέσεως καί συμπλεγμάτων εύκρινώς, 
ώς έν τή γλυπτική, συνηρμολογημένων, καταφορτίζουσι διά πλήθους 
άσκοπων λεπτομερειών τά έαυτών συνθέματα, λεπτομερειών, ών αί 
συγκεχυμέναι καί συγκρουόμεναι γραμμαί πλήττουσι τήν δρασιν · 
ίδίως φαίνονται πάντες ύπείκοντες είς τόν πειρασμόν τού νά συνθέ- 
τωτ. τά ψηφοθετήματα αύτών ώς παραστάσεις άσχέτους καί άνε- 
ξαρτήτους είς τό οικοδόμημα, δπερ άνέλαβον νά διακοσμήσωσιν. Έν 
γένει δέ ή φορτική έπισώρευσις, ότέ μέν περίπλοκων σκηνογραφιών 
καί τοπείων, ότέ δέ πυκνού δγκου κτιρίων άποπλανα τού θεατού τό 
δμμα καί κατασυντρίβει τάς τοΰ άρχικοΰ σχεδίου μορφάς.

Τάς έλλείψεις ταύτας διακρίνει τις ίδίως είς δύο ψηφιδογρα- 
φήματα, ών τό μέν τηρείται έν τφ έν Ρώμη μουσείφ Κίρχερ, τό 
δέ έτερον έν τφ μεγάρφ Βαρβερίνη. άμφότερα αίγυπτιακάς παριστά- 
νοντα ύποθέσεις καί σκηνογραφίας. Έν τφ δευτέρφ τούτων είκονί- 
ζονται νήσοι κατάμεστοι ναών καί έπαύλεων καί έξοχικών οίκων, 
θ-όλων κιγκλιδωτών, άς φυτά περιβάλλουσιν άναρριχώμενα καί αί ζωηρό- 
ταται τού κοινωνικού καί θρησκευτικού βίου σκηναί παρίστανται έκ- 
τυλισσόμεναι · ποταμοί ύπό μεγάλων πλοίων ή λέμβων έκ παπύρου 
διαυλακοΰνται, ιθαγενείς λυσσώδη διεξάγουσι κατά τών κροκοδείλων 
καί τών ίπποποτάμων θήραν, πρός δέ τά άνω τής συνθέσεως βράχοι 
παρίστανται πλήρεις ζώων φαντασιωδών ή πραγματικών, δφεων καί 
δνοκενταύρων, καμηλοπαρδάλεων καί ταύρων, καρκίνων, πιθήκων, 
πανθήρων, τίγρεων, λεόντων, καμήλων, κυνολύκων καί χελωνών. Έν 
ταΐς κορυφαΐς τών βράχων θηρευται καταβάλλουσι διά τών βελών 
τό θήραμα, έν δέ τφ άλλοκότφ τούτφ συμφυρμφ τοιαύτη έπικρατεΐ 
τών είκονιζομενων σύγχυσις, ώστε θά  έπίστευέ τις δτι ό τεχνίτης έκ 
προθέσεως άνέλαβε νά περιφρονήση πάντας τής συμμετρίας καί τής 
εύκρινείας τούς κανόνας · τό τετριμμένον τής συλλήψεως, ή δυσμορ
φία τών τύπων καί τό βεβιασμένον τών κινήσεων καταφανεστάτην 
παριστώσι τήν άντίθεσιν πρός τήν καλλίστην καί εύγενή άρχιτεκτονι- 
κήν διάταξιν τού ναού τής Τ ύ χ η ς, ώς διάκοσμος τού όποιου έχρη- 
σίμευε τό περιγραφέν ψηφιδογράφημα.

Ά λλ ά  παρά τάς περιγραφείσας άτελείας τών δύο τούτων τής 
ψηφοθετικής τέχνης μνημείων, ών ή έκτέλεσις άνάγεται σήμ,ερον είς 
τούς χρόνους τής αύτοκρατορίας τοΰ Άδριανού, ή γνησία καί εντεχνος 
τού χρωματισμού καί τής σκιαγραφίας δεξιότης, καί ή έν τφ συνόλφ 
ύποτυπουμένη τής ζωής πνοή δέν διαφεύγουσι τόν μή άμοιρον κα
λαισθησίας παρατηρητήν. Έτερον κατά τρία τέταρτα τοΰ αίώνος 
νεώτερον ψηφιδογράφημα, τελευταΐον ισως λείψανον προϊούσης έν τή 
τέχνη παρακμής, άποτελοΰν άπέραντον έν ταΐς θέρμαις τοΰ Καρα- 
κάλλα έπίστρωσιν καί πλείστας είκονίζον μορφάς τών περιβοήτων τής 
έποχής έκείνης άθλητών καί μονομ,άχων, στερείται καί τής έλαχίστης 
καλλιτεχνικής άρετής δυναμένης νά έξαγοράση τούς άσυγγνώστους 
τής τέχνης σολοικισμούς καί τά τήν κατάπτωσιν μαρτυροΰντα αμαρ
τήματα. Τό πλημμ,ελές τής σκιαγραφίας, τό χυδαΐον τοΰ χρωματι
σμού άμιλλώνται πρός τό κακόζηλον τής έπινοίας. Ούδέν δυσειδέ- 
στερον τών άπεκτηνωμένων έκείνων μορφών, έν αίς καί ή ρώμη αύτή 
φαίνεται νοσηρόν γέννημα γεγηρακότος καί διεφθαρμένου πολιτισμού. 
Ή το καιρός νά άναγεννηθή καί ζωογονηθή ύπό νέας τινός έμπνεύ- 
σεως τό είδος τοΰτο τής ζωγραφικής, δπερ παρά τοΐς Ρωμαίοις 
ισχυσεν ύπέροχον νά καταλάβη θέσιν καί νά έπισκιάση πάντα τά λοιπά.

Φ . ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ.
("Έπεται συνέχεια.)
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0 ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΠΛΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ.
μέγας δούξ Κωνσταντίνος, δευτερότοκος άδελφός τοΰ 
αύτοκράτορος Αλεξάνδρου καί πρεσβύτερος τοΰ μεγάλου 
δουκός Νικολάου, δέν είχεν ουτε τοΰ πρώτου τήν μειλί
χιον ευγένειαν, ουτε τήν ψύχραν καί γαληνιαΐαν αξιοπρέ

πειαν τοΰ δευτέρου. Έφαίνετο κληρονομήσας καθ’ ολοκληρίαν τόν 
χαρακτήρα τοΰ πατρός του, πάντων τών προτερημ,άτων τοΰ δποίου 
καί πασών αμα τών ιδιοτροπιών ήτο ή ένσάρκωσις, ένώ οί δόο 
αυτοΰ άδελφοί ώμοίαζον τήν Αικατερίνην, δ μέν ’Αλέξανδρος κατά 
τήν καρδίαν, δ δέ Νικόλαος κατά τήν κεφαλήν, άμφότεροι δέ κατά 
τό αύτοκρατορικόν έκεΐνο μεγαλεΐον, τοΰ δποίου ή μεγαλόφρων αυτών 
μάμμη μέγα έ'δωκε παράδειγμα εις τόν κόσμον. Έκ πάντων τών 
πολυαρίθμων άπογόνων αυτής ή Αικατερίνη τό βλέμμα αυτής ερριψεν 
έπί τών δύο πρεσβυτέρων, καί ιδίως έκ τοΰ τής βαπτίσεως ονόματος, 
δηλαδή, ένομάζουσα τόν μέν ’Αλέξανδρον, τόν δέ Κωνσταντίνον, 
έφαίνετο δτι διεμοίρασεν αύτοΐς τον κόσμον. Πρός τήν ιδέαν ταύτην, 
άλλως τε, τοσοΰτον ειχεν οίκείως, ώστε διέταξε νά τά ζωγραφήσωσιν 
ό'ντα ετι παιδία, τόν μέν κόπτοντα τόν γόρδιον δεσμόν, τόν δ ’ ετερον 
φέροντα τό λάβαρον. Καί αύτή δέ ή άνατροφή καί ή έκπαίδευσις 
αύτών, ής ή ιδία συνέθεσε τό σχέδιον, ήτο απλή έφαρμογή τών 
μεγάλων τούτων ιδεών. Ούτως, δ μ.έν Κωνσταντίνος, είς δν προώριζε 
τήν κληρονομιάν τής ’Ανατολής, ειχε τροφούς Έλληνίδας καί περιε- 
στοιχίσθη υπό Ελλήνων διδασκάλων, ένφ δ ’Αλέξανδρος προωρι- 
σμένος ών νά γείνη αύτοκράτωρ τής Δύσεως, περιεστοιχίσθη ύπό 
Ά γγλων. Ό  δέ κοινός τών δύο άδελφών διδάσκαλος, υπήρξε Σουηδός 
τις όνομαζόμενος Ααχάρπ, έξάδελφος τοΰ γενναίου στρατηγού Λαχάρπ, 
δστις υπηρετεί έν ’Ιταλία, ύπό τάς διαταγάς τοΰ Βοναπάρτου. Ά λλά  
τ ά . μαθήματα τοΰ άξιοπρεποΰς τούτου διδασκάλου δέν ύπεδέχθησαν 
ποσώς διά τοΰ ίδίου ζήλου οί δύο αύτοΰ μαθηταί ■ ή αύτή σπορά 
παρήγαγε καρπούς διαφόρους, διότι άφ’ ενός μέν επιπτεν έπί γής 
προπαρεσκευασμένης καί γονίμου, άφ’ ετέρου δέ έπί έδάφους άκαλ- 
λιεργήτου καί άγριου. Έν φ δ Αλέξανδρος, δωδεκαέτης τήν ήλικίαν, 
άπεκρίνετο είς τόν Γράφτ, τόν καθηγητήν τής πειραματικής φυσικής, 
δστις τφ ’έλεγε δτι τό φώς είναι άδιάκοπος τοΰ ήλίου άπόρροια, 
,,Τοΰτο δέν γίνεται, διότι τότε ό ήλιος ήθελε γίνει καθ’ έκάστην 
μικρότερος“ ό Κωνσταντίνος άπεκρίνετο είς τόν Σακέν, τόν ιδιαί
τερον αύτοΰ παιδαγωγόν, δστις τόν παρεκίνει νά μάθη ν’ άναγιγνώσκη: 
,,Δέν θέλω νά μάθω ν’ αναγιγνώσκω, διότι βλέπω δτι δσφ μάλλον 
άναγιγνώσκετε τόσφ γίνεσθε άνοητότερος.“

Ό  χαρακτήρ καί τό πνεΰμ,α τών δυο παιδίων έμπεριείχετο είς 
τάς δύο ταύτας απαντήσεις. Ά λ λ ’ άφ’ ετέρου, δσην δ Κωνσταντίνος 
έδείκνυεν άποστροφήν είς τάς φυσικάς μελέτας, τόσην ήσθάνετο 
κλίσιν είς τάς στρατιωτικάς άσκησεις. Ή  δπλασκία, ή ιππασία καί 
τά στρατιωτικά γυμνάσια έφαίνοντο αύτφ γνώσεις πολλφ χρησιμώ- 
τεραι δι’ ενα πρίγκηπα, ή ή ζωγραφική, ή βοτανική καί ή άστρο- 
νομία · ώμοίαζε καί κατά τοΰτο πρός τόν πατέρα του Παΰλον τόν 
Α°ν καί ύπό τοσουτου πάθους έκυριεύθη διά τά στρατιωτικά γυμνά
σια, ώστε τήν νύκτα τών γάμων του ήγέρθη κατά τήν πέμπτην ώραν 
τής πρωίας διά νά έζασκήση ίλην στρατιωτών, ήτις εύρίσκετο ώς 
φρουρά πλησίον του.

Ή  διακοπή τών σχέσεων τής 'Ρωσσίας μετά τής Γαλλίας 
ωφέλησε σπουδαίως τόν Κωνσταντίνον. ΙΙεμφθείς είς ’Ιταλίαν ύπό 
τάς διαταγάς τοΰ στρατάρχου Αουβαρώφ, είς δν ειχεν άνατεθή νά 
συμπλήρωσή τήν στρατιωτικήν αύτοΰ άνατροφήν, παρευρέθη κατά 
τάς νίκας αύτοΰ είς τό Μίντσιο καί κατά τήν ήττάν του είς τάς 
Άλπεις. Παρόμοιος διδάσκαλος, τούλάχιστον έπίσης διάσημος διά 
τό άλλόκοτον τοΰ χαρακτήρος αύτοΰ δσφ καί διά τήν ανδρείαν του, 
έξελέγη νά διόρθωση τό άτακτον τής φύσεως τοΰ Κωνσταντίνου. Έκ 
τούτου προέκυψεν ωστε αί ίδιοτροπίαι αυται άντί νά έκλείψωσιν 
ηύξησαν ουτω παραδόξους, δύστε πλέον ή απαξ διηπόρει τις μή δ

νεαρός μέγας δούξ έξικνεΐτο είς τοσοΰτον δμοιότητος πρός τόν πατέ
ρα του, ώστε νά θεωρηθή ως έκεΐνος ύπό έλαφράς τίνος μανίας 
προσβεβλημένος. Μετά τήν έκστρατείαν τής Γαλλίας καί τήν βιενναίαν 
συνθήκην, δ Κωνσταντίνος έχειροτονήθη άντιβασιλεύς τής Πολωνίας. 
Έπειδή ήρχε λαοΰ πολεμικού αί στρατιωτικαί αύτοΰ εξεις κατέστησαν 
δραστηριώτεραι, καί έλλείψει τών πραγματικών καί αιματηρών μαχών, 
είς άς είχε παρευρεθή, αί στρατιωτικαί παρατάξεις καί έπιθεωρήσεις, 
καί αί πλασταί μάχαι άπετέλουν τάς μόνας προσφιλείς αύτφ δια
σκεδάσεις. Κατά τε τόν χειμώνα καί τό θέρος, ε’ίτε κατφκει τό άνά
κτορον Bruhl, πλησίον τοΰ κήπου τοΰ Σάξ, ε’ίτε τό άνάκτορον τοΰ 
Μπελβεδέρ, κατά τάς τρεις ώρας τής πρωίας ήτο έκτός τής κλίνης 
του καί ένδεδυμένος στολήν στρατηγοΰ · ούδείς ποτέ θαλαμηπόλος 
έβοήθησεν αύτόν ένδυόμενον. Τότε καθήμενος εμπροσθεν τραπέζης 
κεκαλυμ.μένης ύπό έλέγχων συνταγμ.άτων καί διαταγών στρατιωτικών 
έντός δωματίου, ενθα έφ’ έκάστου φατνώματος ήν έζωγραφημένη, 
ένδυμασία ένός τών συνταγμάτων τοΰ στρατοΰ, άνεγίνωσκεν έκ νέου 
τάς παρουσιασθείσας τήν προτεραίαν ύπό τοΰ συνταγμ,ατάρχου Ά ξα - 
μιλόβσκη ή τάς ύπό τοΰ διευθυντοΰ τής αστυνομίας άναφοράς, ένέ- 
κρινεν ή άπεδοκίμαζεν αύτάς, καί προσέθετεν είς έκάστην έπιση- 
μείωσίν τινα. Ή  έργασία αυτη τόν άπησχόλει μέχρι τής έβδόμης 
πρωινής ώρας, δπότε έλάμβανεν έν βί<£ στρατιωτικόν πρόγευμα, μετά 
τό όποιον κατήρχετο είς τήν πλατείαν τοΰ Σάξ, ενθα συνήθως τόν 
περιέμ.ενον δύο συντάγματα τοΰ πεζικού καί Υλη ιππικού, ών ή μου
σική, αμα τή έμφανίσει αύτοΰ, τόν έχαιρέτιζε παίζουσα τό υπό τοΰ 
Κερπένσκη συντεθέν έμβατήριον έπί τοΰ θέματος ,,Θεέ σώσον τόν 
βασιλέα. “ Ή  έπιθεώρησις ήρχιζε παρευθύς. Αί Υλαι παρήλαυνον 
κατά γραμμήν έν ϊσφ διαστήματι μετά μαθηματικής άκριβείας, εμ
προσθεν τοΰ Τσάρεβιτς, δστις έθεώρει τήν παρέλασιν πεζός, ένδεδυ
μένος συνήθως τήν πρασίνην τών εύζώνων στολήν, καί φέρων πίλον 
κατάφορτον έκ πτερών άλέκτορος, 8ν εφερεν έπί τής κεφαλής του 
ούτως δύστε ή μία τών γωνιών ήγγιζε τήν δεξιάν έπωμίδα, ένφ ή 
ετέρα ήνωρθοΰτο πρός τόν ούρανόν. Ύπό τοΰ στενού καί κατηυλακω- 
μ.ένου ύπό βαθειών ρυτίδων μ,ετώπου του, αίτινες έμαρτύρουν ένδε- 
λεχεΐς καί πολυμερίμνους άσχολίας, δύο μακραί καί δασεΐαι δφρΰς, 
ας τό σύνηθες συνοφρύωμα τοΰ δέρματός του διέγραφεν άκανονίστως, 
έκρυπτον σχεδόν όλοτελώς τούς κυανούς αύτοΰ οφθαλμούς. Ή  ίδιά- 
ζουσα τών βλεμμ.άτων ζωηρότης μετά τής μικράς αύτοΰ ρινός καί 
τοΰ προτεταμένου χείλους του, παρίστη τι άλλοκότως άγριον έν τή 
κεφαλή, ήτις στηριζομένη έπί βραχυτάτου λαιμού καί κλίνουσα 
συνήθως πρός τά έμπρός, έφαίνετο οίονεί άναπαυομένη επί τών 
έπωμίδων του. Είς τόν ήχον τής μουσικής ταύτης, έπί τή θέςιι τών 
άνδρών τούτων, ους είχε μορφώσει, εις τήν έ'ρρυθμον άντήχησιν τών 
βημάτουν αύτών, τότε δλος έφαιδρύνετο. Είδος πυρετοΰ τόν κατεΐχεν, 
δστις τοΰ έξήπτε τό πρόσωπον. Οί συνεσπασμένοι αύτοΰ βραχίονες 
έστηρίζοντο άκάμ.πτως κατά μήκος τοΰ σώμ,ατός του, άφ’ ου οί άκί- 
νητοι ίσχυρώς καρποί τών χειρών καί συνεσφιγμένοι νευρικώς άπε- 
μακρύνοντο ένφ οί πόδες του έν διηνεκεΐ κινήσει, ύπέκρουον τόν 
ρυθμόν, καί ή λαρυγγώδης φωνή αύτοΰ έ'στιν δτε, μεταξύ τών έν
τονων προσταγμ,άτων του έξέπεμπεν ήχους βραγχνώδεις καί διακεκομ
μένους, οΐτινες ούδέν ειχον τό άνθρώπινον έκφράζοντας έναλλάξ ή 
τήν εύχαρίστησίν του, έάν τά πάντα κατ’ άρέσκειαν αύτοΰ έ'βαινον, 
ή τήν οργήν του, έάν συνέβαινέ τι τό άντιβαΐνον είς τήν πειθαρχίαν. 
Έν τή τελευταία, ταύτη περιπτώσει, αί τιμ.ωρίαι ήσαν σχεδόν πάν
τοτε τρομεραί, έπειδή τό έλάχιστον σφάλμα συνεπήγετο, διά τόν 
στρατιώτην, τήν φυλάκισιν, καί διά τόν στρατηγόν τήν άφαίρεσιν 
τοΰ βαθμού.

Ή  αύστηρότης αυτη, άλλως τε, δέν περιωρίζετο μόνον έπί τών 
άνθρώπων, άλλ’ έξετείνετο έπί πάντων τών περί αύτόν, καί μάλιστα 
έπί τών ζώων. Ήμέραν τινά διέταξε νά κρεμασθή έν τφ κλωβφ αύτοΰ
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πίθηκος δστις μέγαν θόρυβον έποίει, ππος δστις έ'κα.με παραπάτημα, 
διότι τφ έχαλάρωσε τάς ήνίας, κατεμασαγώθη, τέλος κύων τις 
δστις τόν έξύπνισε τήν νύκτα όρυόμενος έτυφεκίσθη.

Καί έν τή ε υ θ υ μ ία  του δέν ήτο όλιγώτερον άγριος ή έν τή 
οργή του. Έκάμπτετο άναγχάζων, έτριβε φαιδρώς τάς χείρας καί 
ε'τυπτεν έναλλάξ διά τών δύο αύτοΰ ποδών τήν γήν. Έν τοιαύτη 
στιγμή έτρεχε πρός τό προστυχον παιδίον, τό έστρεφε τό μετέστρε- 
φεν άπό δλα τά μέρη, 
περιέβαλλε διά τών χειρών 
τοΰ παιδιού τόν τράχηλον 
αύτοΰ, εσφιγγε διά τών 
δακτύλων αύτοΰ τάς πα
ρειάς τοΰ παιδιού, έκέντα 
τήν ρίνα του, καί τέλος 
τό άπέλυε θέτων είς τήν 
χεΐρά του χρυσοΰν νό
μισμα.

Ύπήρχον δμως καί 
ώραι, καθ’ άς ουτε ύπό 
τής χαράς ουτε ύπό τής 
οργής εύρίσκετο τό κρά
τος, άλλ’ ύπό παντελούς 
κατελαμβάνετο χαυνώ- 
σεως καί βαθείας μελαγ
χολίας. Τότε άσθενής ώς 
γυνή, έξέβαλλε στεναγμούς 
καί έκυλίετο έπί τών άνα- 
κλίντρων καί τοΰ δαπέ 
δου. Ούδείς ήδύνατο τότε 
νά πλησιάση αύτόν. Μόνον 
κατά τάς στιγμάς ταύτας, 
τά παράθυρα καί ή θΰρα 
αύτοΰ ήνοίγοντο, καί γυνή 
τις ξαν9·ήν έ'χουσα τήν 
κόμην καί ώχρα τήν δψιν 
υψηλή τό άνάστημα καί 
λεπτοφυής, φέρουσα συν
ήθως έσθήτα λευκήν καί 
ζώνην κυανόχρουν, διήρ- 
χετο ώς οπτασία. Έπί τή 
θέα: ταύτη, ήτις έξήσκει 
έπί τού Τσάρεβιτς μαγικήν 
έπιρροήν, ή νευρική αύτού 
εύαισθησία έπετείνετο, οι 
στεναγμοί του είς λυγμούς 
μετεβάλλοντο καί έ'χεεν 
άφθονα δάκρυα. Ακολού
θως ή κρίσις παρήρχετο, 
ή γυνή έκάθητο πλησίον 
του, έ'θετε τήν κεφαλήν 
αύτοΰ έπί τών γονάτων 
αύτής, καί δ παράδοξος ο ΜΙΚΡΟΣ ΦΤΓΑΣ
άνήρ άπεκοιμάτο καί άνη-
γείρετο φαιδρός. Ή  γυνή αυτη ήτο ή ’Ιωάννα Γρουδζάνσκα, δ φύλαξ 
άγγελος τής Πολωνίας.

Ήμέραν τινά, καθ’ ήν αυτη προσηύχετο, παιδίον είσέτι, έν τφ 
μητροπολιτικφ ναφ, πρό τής είκόνος τής Θεοτόκου, στέφανος έξ 
άμαράντων κείμ,ενος ύπό τήν εικόνα, έ'πεσεν έπί τής κεφαλής της, 
καί είς γέρων Κοζάκος έκ τής Ούκρονίας, δστις έθεωρεΐτο ώς προ
φήτης, έρωτηθείς ύπό τοΰ πατρός της περί τοΰ συμβάντος τούτου, 
προεΐπεν δτι ό άγιος ουτος στέφανος, δστις ούρανόθεν έ'πεσεν έπί τής 
κεφαλής της, ήτο προμήνυμα έκείνου δστις ήτο προωρισμ-ένος αύτή

έπί τής γής. Ό  τε πατήρ καί ή θυγάτηρ έλησμόνησαν τήν πρόρ- 
ρησιν ταύτην, ή μάλλον δέν ένεθυμοΰντο πλέον αύτήν, είμή ώς 
δνειρον, δτε ή τύχη έ'θεσε τήν ’Ιωάνναν καί τόν Κωνσταντίνον έναντι 
άλλήλων.

Τότε δ άνθρωπος ούτος δ κατά τό ήμισυ άγριος, ύπό σφοδρών
καί κυριαρχικών παθών έλαυνόμενος, έγένετο ώς παιδίον δειλός ·
αύτός, είς δν ούδέν άνθίστατο, δστις διά μιάς λέξεως διέθετε τήν

ζωήν τών πατέρων καί τήν 
τιμήν τών παρθένων, ήλθε 
συνεσταλμένος νά ζητήση 
παρά τοΰ γέροντος τήν 
χεΐρα τής ’Ιωάννας, καθι
κετεύουν αύτόν νά μή άπο- 
ποιηθή αύτφ άγαθόν, άνευ 
τοΰ δποίου δέν ύπήρχε
πλέον δι’ αύτόν ευτυχία 
έν τφ κόσμφ. Ό  γέρων 
άνεμνήσθη τότε τής προρ- 
ρήσεως τοΰ Κοζάκου, είδεν 
έν τή αιτήσει τοΰ Κων- 
σταντίνου τήν έκπλήρωσιν 
τών βουλών τής θείας 
Προνοίας καί δέν έ'κρινεν 
ορθόν νά έναντιωθή είς 
τήν έκπλήρωσιν αύτών. 
Ό  μέγας δούξ λοιπόν 
έ'λαβε τήν συγκατάθεσιν 
αύτοΰ καί τήν τής θυγα- 
τρός του, ύπελείπετο ή 
τοΰ αύτοκράτορος.

Ταύτην ήγόρασε διά 
τής παραιτήσεως.

Ναί, ό παράδοξος 
ουτος καί ακατανόητος 
άνήρ, δστις δμοιος τφ 
Όλυμπίφ Δίι προύξένει 
τρόμ,ον είς ολόκληρον λαόν 
συνοφρυούμενος, εδωκε διά 
τήν καρδίαν μιάς νεάνιδος 
τό διπλοΰν αύτοϋ στέμμα 
τής Ανατολής καί τής 
Δύσεως, δηλαδή βασίλειον 
καλύπτον τό έ'βδομ.ον μέρος 
τής ύφηλίου, μετά τών 
πεντήκοντα τριών αύτοΰ 
έκατομμυρίων κατοίκων καί 
τών εξ θαλασσών, αΐτινες- 
λούουσι τάς παραλίας του. 
Είς άντάλλαγμα ή ’Ιωάννα 
Γρουδένσκα έ'λαβε παρά 
τοΰ αύτοκράτορος Α λ ε 
ξάνδρου τόν τίτλον τής 
πριγκηπίσσης τοΰ Λόβιτζ. 

Τοιοΰτος ήν δ άνήρ μετά τοΰ οποίου έ'μελλον νά εύρεθώ κατά 
πρόσωπον ■ άφίκετο είς Πετρούπολιν, έθρυλεΐτο, διότι είχεν ανακαλύψει 
έν Βαρσοβί<$ τόν μίτον εύρείας συνωμοσίας διαδεδομένης καθ’ απασαν 
τήν 'Ρωσσίαν, άλλ’ δ μίτος ούτος συνετρίβη μεταξύ τών χειρών 
αύτοΰ διά τής πεισματώδους σιωπής τών δύο συνωμοτών, ους Ιθεσεν 
υπό κράτηση/. Ή  περίστασις προφανώς ήν ήκιστα ευνοϊκή εις υπο
βολήν οίτήσεως οια ή έμή. Έ φ ’ άμάξης άπήλθον τήν πρωίαν τής 
έπαύριον διά Στρέλνα έφοδιασμενος δι’ έπιστολής πρός τόν στρατηγόν 
Ρόδνα, ύπασπιστήν τοΰ Τσάρεβιτς, καί άναφοράς πρός τόν αυτοκρά-
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τορα ’Αλέξανδρον. Μετά δίωρον πορείαν έπί μεγαλοπρεπούς δδοΰ 
περιβαλλόμενης δεξιόθεν έντελώς οπό έξοχικών οικιών, άριστερόθεν 
δέ ύπό πεδιάδων, αϊτινες έκτείνονται μέχρι τοδ κόλπου της Φιλαν
δίας, άφικόμεθα εις τό μοναστήριον τοϋ Αγίου Σέργιου, τοΰ μάλιστα 
τιμωμένου μετά τόν άγιον ’Αλέξανδρον Νιεόσκη, καί μετά δέκα λεπτά 
είχομεν ελθει είς τό χωρίον. Κατά τό ημισυ τής μεγάλης όδοΰ καί 
πλησίον τοΰ ταχυδρομείου έστράφημεν πρός τά αριστερά μετά τινα 
δευτερόλεπτα εύρισκόμην πρό τοΰ πύργου. Οί φρουροΰντες στρατιώται 
ήθέλησαν νά μ’ έμποδίσωσιν, άλλ’ εδειξα τήν επιστολήν μου διά τόν 
κ. δέ Ρόδνα, καί ή ε’ίσοδος μοί άφέθη έλευθέρα. Άνέβην τήν 
έξωτερικήν κλίμακα καί έπαρουσιάσθην είς τόν άντιθάλαμον. Ό  κ. 
δέ Ρόδνα, είργάζετο μ,ετά τοΰ Τσάρεβιτς. Άνέμενον έντός αιθούσης, 
ής κάτωθι ήσαν λαμπροί κήποι τεμνόμενοι υπό διώρυχος, ήτις εκ
βάλλει άπ’ ευθείας εις τήν θάλασσαν, ένφ άξιωματικός τις έκόμιζε 
τήν έπιστολήν μου · μετά μικρόν ό αυτός άξιωμ,ατικός επανήλθε καί 
μοί είπε νά είσέλθω. Ό  Τσάρεβιτς ήν δρθιος στηριζόμενος έπί τής 
εστίας, έπειδή, μολονότι ό Σεπτέμβριος μόλις ήγγιζε περί τό τέλος 
του, ό καιρός ήρξατο νά γίνηται ψυχρός ■ επαυσε τοΰ νά ύπαγορευη 
έπιστολήν τινα πρός τόν καθήμενον δε Ρόδνα. Ήγνόουν δτι εμελλον 
τόσφ ταχέως νά ευρεθώ ένώπιόν αύτοΰ.

Μόλις κλεισθείσης τής θυρας προέτεινε τήν κεφαλήν ούδεμίαν 
άλλην τοΰ σώματος ποιών κίνησιν καί προσηλών έπ’ έμοΰ τούς δύο 
διαπεραστικούς αυτού οφθαλμούς.

—  Ή  πατρίς σου ; μοί ειπεν.
—  Ή  Γαλλία, 'Γψηλότατε.
—  Ή  ήλικία σου ;
■*— Είκοσιεξαετής.
—  Τό όνομά σου ;
—  Γ . . .
—  Καί είσαι σύ ό θέλων νά τύχης τού προνομ.ίου διδασκάλου 

τής οπλομαχητικής είς εν τών συνταγμάτων τής A. Α. Μεγαλειότητος 
τοΰ άδελφοΰ μου;

—  Τούτο είναι τό άντικείμενον δλης μ,ου τής φιλοδοξίας.
—  Άξιοις δτι είσαι κάτοχος έξοχου ίκανότητος;
—  Ζητώ διά τοΰτο συγγνώμ.ην παρά τής 'Γμετέρας Αΰτοκρα- 

τορικής 'Γψηλότητος, δέν είπον τοΰτο, επειδή δέν αρμόζει εις έμέ 
νά τό ειπω.

—  Ούχί, άλλά τό φρονείς;
—  Ή  Ύμετέρα Αύτοκρατορική Ύψηλότης γνωρίζει δτι ή υπερη

φάνεια είναι τό κυριώτατον αμάρτημα τής άθλιας γεννεάς τών άν
θρώπων· άλλως τε εδωκα διαγωνισμόν ξιφομαχίας, καί ή Ύμετέρα 
Ύψηλότης δύναται νά πληροφορηθή.

—  Γνωρίζω τί συνέβη, άλλ’ είχες νά κάμης μέ έρασιτέχνας 
δευτέρας δυνάμεως.

—  Διά τοΰτο έφείσθην αύτών.
—  Ά ! έφείσθης αύτών, καί αν δέν έφείδεσο αύτών, τί ήθελε 

συμβή;
—  Θά τούς ήγγιζον δεκάκις ένφ έκεΐνοι έμέ δίς.
—  ΤΑ ! ά ! . . . ούτως, έπί παραδείγματι, έμέ ήθελες έγγίσει 

δεκάκις έπί δύο ;
—  Κατά τάς περιστάσεις.
—  Πώς ! κατά τάς περιστάσεις ;
—  Μάλιστα, κατά τάς περιστάσεις, δπως δηλαδή ή Ύ. Ά .  

Ύψηλότης θά  έπεθύμει νά προσενεχθώ πρός Αύτήν. Έάν άπαιτή 
νά προσενεχθώ πρός Αύτήν ώς πρός πρίγκηπα, Αυτη ήθελε μέ έγ- 
γίσει δεκάκις, ένφ έγώ δίς. Έάν Αυτη έπιτρέπη, ινα μεταχειρισθώ 
Αύτήν ώς πάντα άλλον, πολύ πιθανόν ήθελεν είσθαι δτι θά  Τήν 
ήγγιζον δεκάκις καί Αυτη έμέ δίς.

Αουμπένσκη, έφώναξεν ό Τσάρεβιτς τριβών τάς χεΐρας,Λουμ- 
πένσκη, τά ξίφη μου.

—  Ά  ! ά ! κύριε καυχημ,ατία, τώρα θά  ’ίδωμεν.
—  Πώς, έπιτρέπει ή Ύ. Ύψηλότης;

—  Ή  Ήμετέρα Ύψηλότης δέν έπιτρέπει, ή Ήμ. Ύψ. απαιτεί 
νά τήν έγγίσης δεκάκις, μήπως τυχόν φαντάζεσαι νά όπισθοχωρήσης ;

—  Ή λθον είς τόν πύργον τοΰ Στρέλνα, διά νά τεθώ ύπό τήν 
διάθεσιν τής Ύμ. Ύψ. τί λοιπόν διατάττε·;

—  Έ στω  ! λάβε τό ξίφος τοΰτο, καί τήν προσωπίδα ταύτην, 
καί δοκιμάσωμεν ολίγον.

—  Ή  Ύ. Ύψηλότης μέ βιάζει είς τοΰτο;
—  Έ ! Ναί, έκατοντάκις, χιλιάκις, έκατομμυριάκις, ναί.
—  Είμαι έτοιμος.
θέλω τά δέκα μου κτυπήματα, άκούεις, είπεν ό Τσάρεβιτς 

άρχίζων νά μέ προσβάλη, τά δέκα μ,ου κτυπήμ,ατα, άκούεις, ουτε 
εν όλιγώτερον. Δέν σοΰ χαρίζω ούδέ εν . . . Χά, χ ά !

Εί καί πρόκα λουμένος ύπό τοΰ Τσάρεβιτς, ήρκούμην ν’ άπο- 
κρούσω καί δέν άνταπέδιδον.

Έ  κ αλά ! άνέκραξεν ουτος έξαπτόμενος, νομίζω δτι φείδεσαι 
έμοΰ. Περίμ.ενε, περίμενε . . . χά, χ ά ! Καί τόν εβλεπον έρυθριώντα 
διά μέσου τής προσωπίδας αύτοΰ, καί τούς οφθαλμούς του αίματος 
πληρουμένους.

—  Έ , λοιπόν ! πού είναι τά δέκα σου κτυπήματα;
—  Υψηλότατε, τό σέβας . . .
—  Ύπαγε εις τόν διάβολον μέ τό σέβας σου ! κτύπα, κτύπα.
Έποιησάμην παρευθύς χρήσιν τής άδειας καί τόν ήγγισα τρις

κατά συνέχειαν.
Κ α λ ά ! καλά ! άνέκραξεν ουτος, ή σειρά μου . . .
—  Νά . . . Χ ά ! σέ ήγγισα, σέ ήγγισα.
Ή το άληθές.
—  Νομίζω δτι ή 'Γ. Ύψηλότης δέν φείδεται έμοΰ, καί πρέπει 

νά λογαριασθώ μετ’ Αύτής.
—  Κάμε τόν λογαριασμόν σου, κάμε χά, χ ά !
Τόν ήγγισα τετράκις έκ νέου, καί έκεΐνος πάλιν απαξ άντι- 

κρούων.
Σέ ήγγισα, σέ ήγγισα, άνέκραξεν δλως χαίρων καί κρότων 

τούς πόδας. Ρόδνα, είδες δτι τόν έκτΰπησα δύο έπί επτά.
Δύο έπί δέκα, Υψηλότατε, άπεκρίθην θίγων αύτόν καί έγώ.
Καλά, καλά ! έφώναξεν ό Τσάρεβιτς . . . καλά, άλλά δέν άρκεΐ 

νά τούς μάθης νά ξιφομαχούν, είς τί θέλεις Τνα. τοΰτο χρησιμεύση 
είς τούς ιππείς μου ; Ή  ρομφαία καί ή σπάθη χρειάζονται. Γνωρίζεις 
νά μεταχειρίζησαι σύ τήν σπάθην;

—  Διαχειρίζομαι καί ταύτην μετά τής αύτής κατά τό μάλλον 
ή ήττον έπιδεξιότητος.

—  Ν αί; Έ  λοιπόν! μέ τήν σπάθην, θά υπερήσπιζες έαυτόν, 
πεζή, έναντίον έφιππου ώπλισμένου διά ρομφαίας;

—  Πιστεύω, Υψηλότατε.
—  Τό πιστεύεις; δέν είσαι βέβαιος . . .  Ά ! Ά !  δέν είσαι 

βέβαιος περί τοότου;
—  Έ στω, 'Γψηλότατε, είμαι βέβαιος.
—  Ά ! είσαι βέβαιος, θά υπερήσπιζες λοιπόν έαυτόν;
—· Μάλιστα, Υψηλότατε.
—  Θά άπέκρουες προσβολήν λόγχης;
—- Μάλιστα, Υψηλότατε.
—  Έναντίον έφιππου;
—  Έναντίον έφιππου.
Αουβένσκη ! Λουβένσκη ! έ'κραξεν έκ νέου ό Τσάρεβιτς.
Ό  άξιωματικός έπεφάνη.
—  Είπέ νά μας φέρωσιν ένα ίππον, νά μάς δώσωσι μ,ίαν 

λόγχην, μίαν ρομφαίαν, ενα ίππον, έννοεΐς, ύπαγε!
—  Ά λλά , Υψηλότατε . . .
—  Ά  ! οπισθοχωρείς, ά ! ά !
—  Δέν οπισθοχωρώ, 'Γψηλότατε, ένώπιόν ούδενός άλλου ή 

τής Ιμετέρας 'Ιψηλότητος, πάσαι αι άπόπειραι αυται είναι δέ έμέ 
παιδιαί.

—  Κατ’ έμοΰ δέ τί είναι;
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•—- Έναντίον τής 'Γ. Ύψ. φοβούμαι τόσον νά έπιτύχω, δσον 
και ν’ άποτύχω, έπειδή, έάν έπιτύχω, ’ίσως ή Ύμετέρα Ύψηλότης 
λησμ,ονήση δτι Αυτη μέ διέταξεν . . .

—  Ούδέν λησμονώ, άλλως τε, ιδού ό Ρόδνα εμ.προσ&εν τού 
οποίου σέ διέταξα καί σέ διατάττω νά μέ μεταχειρισθής ώς θά 
μετεχειρίζεσο αύτόν.

—  Θά παρατηρήσω είς τήν Ύμετέραν Υψηλότητα δτι μέ θέτει 
είς δύσκολον θέσιν.

—  Κόλαξ, ελα πονηρέ κόλαξ · νομίζεις δτι ουτω θ ’ άποκτήσης 
ενα φίλον, άλλ’ ούδείς Ιχει έπ’ έμοΰ έπιρροήν, άπ’ έμαυτού κρίνω, 
έννοεΐς άπ’ έμαυτού μόνον · έπέτυχες τήν πρώτην φοράν, θά ’ίδωμεν 
καί τήν δευτέραν.

Τή στιγμή ταύτη έπεφάνη ό άξιωματικός εμπροσθεν τών παρα
θύρων οδηγών ίππον καί κρατών λόγχην.

Έ χει καλώς, έξηκολούθησεν ό Κωνσταντίνος έξορμών, έλθέ 
έδώ, είπε νεύων με νά τόν άκολουθήσω, καί σύ Λουβένσκη, δός 
αύτφ σπάθην κατάλληλον. Ά ! ά ! θά  ίδωμεν, πρόσεχε καλά, κύριε 
όπλοδιδάσκαλε, τοΰτο μόνον σοί λέγω, ή σέ σουβλίζω ώς τούς βατρά
χους οϊτινες εύρίσκονται είς τήν σκιάδα.

Ταΰτα είπών ό Κωνσταντίνος έπήδησεν έπί τοΰ 'ίππου του, 
άγριου τέκνου τών στεππών, ου ή χαίτη καί ή ούρα έσάρωνον τήν 
γήν, καί τόν ήνάγκασε νά κάμη δι’ έξαιρέτου έπιδεξιότητος καί δλως 
παίζων διά τής ρομφαίας αύτοΰ, τούς δυσκολωτέρους έξελιγμούς. Έν 
τφ μεταξύ τούτφ, μοί εφερον τρεις ή τέσσαρας σπάθας προσκαλοΰντές 
με ϊνα έκλέξω μίαν έξ αύτών · ή έκλογή μου παρευθύς έγένετο  ̂
ετίΐνον τήν χεΐρα καί ελαβον τυχαίως.

Καλά, καλά ! είσαι έτοιμος; μοί έφώναξεν ό Τσάρεβιτς.
—  Μάλιστα, 'Γψηλότατε.
Τότε έκάλπασε τόν ίππον αύτοΰ ΐνα φθάση είς τό ετερον άκρον 

τής δενδροστοιχίας.
Ά λ λ ’ είναι βεβαίως άστειότης, ήρώτησα τόν κ. δέ Ρόδνα. 

Απεναντίας, είναι σπουδαιότατον, μοί άπεκρίθη ουτος- πρόκειται
περί τής ζωής σου ή τής θέσεώς σου ■ ύπεράσπισον σεαυτόν ώς έν
μάχη, δέν εχω νά σοί ε’ίπω εί μή τούτο.

Τό πράγμα καθίστατο σοβαρώτερον δσον δέν έπίστευον τοΰτο · 
έάν έπρόκειτο μόνον νά υπερασπίσω έμαυτόν καί ν’ άποδώσιο κτύπημα 
άντί κτυπήματος I! τότε! θά  ήλπιζον είς αίσίαν άπαλλαγήν, άλλ’ ήδη 
τό πράγμα διέφερε πολύ· μέ τήν ήκονημένην σπάθην μου καί τήν όξείαν 
αιχμήν τής ρομφαίας του, ή άστειότης ήδύνατο ν’ άποβή σπουδαιοτάτη. 
'Οπωσδήποτε είχον απαξ περιπλακή, άδύνατον δέ ήτο νά οπισθοχω
ρήσω · έπεκαλεσάμ,ην είς βοήθειάν μου απασαν τήν άταραξίαν καί 
έπιδεξιότητά μου καί άντεμετώπισα τόν Τσάρεβιτς. Είχεν ήδη φθάσει 
είς τό τέλος τής δενδροστοιχίας καί μετέστρεψε τόν ίππον αύτοΰ. 
Ά ν  καί μέ έπληροφόρησε περί τοότου δ κ. δέ Ρόδνα, ήλπιζον πάν
τοτε δτι ήτο παιδιά, δτε κράζων μοι τελευταίαν φοράν: —  Είσαι
έτοιμος; έφάνη προτείνων τήν λόγχην καί καλπάζων. Τότε μόνον
έπείσθην δτι πρόκειται άληθώς νά υπερασπίσω τήν ζωήν μου,, καί 
ελαβον θέσιν άμόνης.

Ό  ίππος ετρεχεν άπό ρυτήρος, καί δ Τσάρεβιτς ϊκλινεν έπί 
τοΰ λαιμοΰ του ούτως ώστε έχάνετο έντός τής κυματιζοόσης χαίτης 
του, ήτις έσείετο είς τον αέρα· δέν εβλεπον ή τήν κορυφήν της 
κεφαλής του μεταξύ τών δύο ώτων τοΰ ίππου του. Φ θάσας πλησίον 
μου, έπειράθη νά μοί καταφέρη κτύπημα διά τής σπάθης είς τό 
μέσον τοΰ στήθους, άλλ’ άπεμάκρυνον τό δπλον διά τριπλής άπο- 
κρούσεως καί ποιών αλμα έπί τά πλάγια άφήκα ίππον καί άναβάτην 
παρασυρομένους ύπό τής φοράς των, νά διέλθωσι χωρίς νά μοί 
προξενήσωσι ούδεμίαν βλάβην. Ό τε δ Τσάρεβιτς είδεν άποτυχούσαν

τήν προσβολήν του, έσταμάτησε διά μιάς τόν ίππον του διά θαυμα- 
σίας έπιδεξιότητος.

—  Καλά, καλά, είπεν ουτος άς έπαναρχίσωμεν.
Καί χωρίς νά μοί παράσχη τόν καιρόν ΐνα ποιήσω παρατή- 

ρησίν τινα, περιέστρεψε τόν ίππον του έπί τών Οπισθίων αύτοΰ ποδών 
άπεμακρύνθη έκ νέου, καί έρωτήσας με, εάν ήμην έτοιμος, έπανήλθε 
μετά πλείονος ετι μανίας ή τήν πρώτην φοράν, άλλ’ ώς τότε, είχον 
τούς όφθαλμ,ούς προσηλωμ.ένους έπί τών ίδικών του καί ούδεμία 
τών κινήσεών του μέ διέφευγε · ούτως επωφελούμενος της στιγμής 
άπέκρουσα πάλιν τήν έπίθεσιν καί έκαμα άλμα πρός τά δεξιά, ούτως 
ώστε ίππος καί ίππεύς διήλθον έκ νέου πλησίον μου άκινδύνως ώς 
καί πρό μικρού. Ό  Τσάρεβιτς άφήκε κραυγήν δμοίαν βρυχηθμφ. 
Είχεν ένθουσιασθη διά τόν άγώνα τούτον, ώς δι’ άληθή μάχην, 
καί ήθελε νά άπολήξη ουτος πρός τιμήν του. Ό9·εν ένφ ένόμιζον 
δτι άπηλλάγην, τον ειδον παρασκευαζόμενον είς τρίτην έφόρμησιν. 
Τήν φοράν ταύτην, έπειδή ευρισκον τήν άστειότητα λίαν παρατα- 
θεισαν, άπεφάσισα ΐνα αυτη η ή τελευταία. Τφ οντι, τήν στιγμήν, 
καθ’ ήν τόν ειδον έ'τοιμον τοΰ νά μέ προσβάλη, άντί ν’ άρκεσθώ 
τήν φοράν ταύτην είς απλήν άπόκρουσιν, έκτύπησα δι’ ίσχυροΰ ξιφι
σμού τήν λόγχην, ήτις κοπεΐσα είς δύο, άφώπλισε τόν Τσάρεβιτς · 
τότε άρπάζων καί έγώ τόν χαλινόν τοΰ ίππου, τόν έσταμάτησα τόσον 
βιαίως, ώστε έκάμφθη έπί τών οπισθίων του ποδών · συγχρόνως 
διηύθυνα τήν αιχμήν τής σπάθης μου έπί τού στήθους τού Τσάρεβιτς. 
Ό  στρατηγός δέ Ρόδνα άφήκε κραυγήν τρόμου, ένόμισεν δτι θά  
έφόνευον τήν Α . Ύψηλ. Ό  Κωνσταντίνος τήν αύτήν ιδέαν θά έσχη- 
μάτισεν έπίσης, διότι τόν ειδον ώχριώντα. Ά λλά  πάραυτα εκαμον 
βήμα πρός τά όπίσω καί ύποκλινόμενος ένώπιόν τού μεγάλου δουκός.

—  ’Ιδού, Υψηλότατε, τφ είπον, τί δύναμαι νά διδάξω είς τούς 
στρατιώτας τής Ύμ. Ύψηλ. έάν Αυτη με κρίνη άξιον νά μέ δνο- 
μάση διδάσκαλον αύτών.

—· Ναί, διάβολε! ναί, άξίζεις καί θά  εχης εν σύνταγμα σοί 
τό υπόσχομαι . . , Λουβένσκη ! έξηκολούθησεν ουτος κατερχόμενος τόν 
ίππον, δδήγησον τόν Ποόλη είς τόν σταΰλον, καί σύ έλθέ, ΐνα έπι- 
σημειώσω τήν άναφοράν σου. Ήκολούθησα τόν Μέγαν δούκα δστις 
μέ έπανέφερεν είς τήν α’ίθουσαν, ελαβε γραφίδα καί εγραψε κάτω θεν 
τής αίτήσεώς μου. ,,Συνιστώ λίαν ταπεινώς εις τήν A . Α . Μεγα
λειότητα τόν υπογεγραμμένον, θεωρών αύτόν έντελώς άξιον ΐνα τύχη 
της χάριτος ήν έξαιτεΐται.“

—  Καί τώρα λάβε τήν άναφοράν ταύτην, μοί είπεν ουτος, καί 
έγχείρισον αύτήν είς τόν Αύτοκράτορα σύ ό ’ίδιος. Φυλακίζεσαι 
βεβαίως άν συλληφθης δμιλών Αύτφ, άλλά μά τήν πίστιν μ ου ! 
δστις ούδέν κινδυνεύει ούδέν έπιτυγχάνει. Ύγίαινε καί άν ποτέ 
διέλθης έκ Βαρσοβίας, έλθέ νά μέ ϊδης.

--------- -Φ----------

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.
(Μετά είκόνος.)

Τόσον έν τη έκλογή τής ύποθέσεως ώς καί έν τή τεχνική 
έκτελέσει χαριεστάτη είνε ή έν σελ. 313 αυτη είκών τού γνωστού 
γερμανοΰ καλλιτέχνου κ. Γουσταόου νΙγλερ.

Μετά φιλοστόργου ένδιαφέροντος καί περιεργείας ή μήτηρ 
παρ’ αύτήν έ'χουσα τήν ούχ ήττον περίεργον μικράν αδελφήν άνα- 
γινώσκει τήν πρώτην ταύτην έπιστολήν, ήν δ μικρός γ ρ α μ μ, α- 
τ ι σ μ έ ν ο ς υιός της απευθύνει κατά σόστασιν αύτής είς τόν άπδντα 
πατέρα. Φυσικωτάτη ιδίως είνε ή στάσις τοΰ μικρού έπιστολογράφου, 
έν τή έκφράσει τού οποίου διαφαίνεται ικανοποίησίς τις έπί τφ κατορθώ- 
ματι, άλλά καί ένδοιασμός περί τής πλήρους αύτοΰ έπιτυχίας.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΗΛΕΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΡΩΜΑΙΟΙΣ.
Οί Ρωμαίοι, ώς γνωστόν, διέλαμψαν κατά τήν αρχιτεκτονικήν, 

άλλά τής τέχνης ταύτης ή ακμή έπήλθε βραδέως. Κατά τάς άρχάς 
τής ιστορίας τοΰ ρωμαϊκού λαοΰ ή ρωμαϊκή κατοικία ήν άπλοόστατα 
παράπηγμά τι έκ σανίδων διακρινομένη ΰπό τό ό'νομα taberna.

"Οτε βραδύτερον ή Ρώμη άπέκτησεν αληθείς οικοδομάς παρέ- 
μεινε μέν ή δνομασία αυτη, άλλ’ έσήμαινε τά εργαστήρια καί έν 
γένει άπλοΰν τι παράπηγμα προβάλλον έπί τής προσόψεως τοΰ οίκου, 
έφ’ ου ήν έστηριγμένον ή υπό τάς κιονοστοιχίας τών άγορών ένιδρυ- 
μένον. Έπί μακρόν οί Ρωμαίοι βαθεΐαν έ'τρεφον πρός τό έμπόριον 
καί πρός τούς μετερχομένους τοΰτο περιφρόνησιν. Τό πράγμα δέν 
εινε παράδοξον, δέν ειχον άνάγκας · άλλ1 έφ’ δσον έπεξέτεινον τάς 
κατακτήσεις των προσοικειοόμενοι κυρίως τών δεδουλωμένων υπ1 
αυτών λαών τάς κακίας, ώς συνήθως συμβαίνει τοΐς κατακτηταΐς, 
έπολλαπλασιάζοντο καί αι άνάγκαι των, πρός ίκανοποίησιν δέ τούτων 
κατενόησαν δτι δέν έπήρκουν αί κατακτήσεις, αίτινες δέν ήσαν απε
ριόριστοι, έν φ  τό έμπόριον άναπτόσσεται άπαύστως καί έπ’ άπειρον. 
Έπεδόθησαν λοιπόν είς τό έμπόριον μετά ζήλου σχεδόν είπεΐν φανα
τικού έν παντί τό κέρδος έπιδιώκοντες, άψηφοΰντες τούς εσχάτους 
τών κινδύνων υπέρ τίνος έμπορικού σκοπού άπαραλλάκτως ώς οι 
νεώτεροι τών έμπορευομένων, έν δέ τφ έσωτερικφ ένθαρρύνοντες τό 
λιανικόν έμπόριον, δπερ απαραίτητόν έστι τού έξωτερικού βοήθημα.

Τότε άνηγέρθησαν έν Ρώμη άληθή μέγαρα, ών τό ισόγαιον 
κατείχετο ολόκληρον υπό σειράς έργαστηρίων (tabernae) ιδιαιτέρως 
πάντοτε ένοικιαζόμενα είς παντοειδών εμπορευμάτων λιανοπώλας. 
'Ως έπί τό πολύ, έν άρχή Ιδίως, ό μικρέμπορος ειχεν άλλαχοΰ τήν 
κατοικίαν του, έν δέ τφ έργαστηρίφ αύτοΰ έ'μενε μόνον κατά τό διά
στημα τής ήμέρας έν ταίς ώραις τής πωλήσεως ■ επομένως ούδεμία 
υπήρχε μεταξύ τοΰ έργαστηρίου τούτου καί τής είς ήν άνήκεν οικίας 
συγκοινωνία, άλλ’ έν Πομπηία; άνεκαλύφθησαν δλως διαφόρους έ'χοντα 
τάς διατάξεις εργαστήρια. Εύκολος εινε ή περιγραφή αύτών, καθόσον 
πάντα κατά τό αύτό είσί κατεσκευασμένα πρότυπον.

Μεταξύ τών δύο τοίχων τοΰ χωρίσματος χώρος κατά τό μάλλον 
ή ήττον ευρύς κλειόμενος έν καιρφ νυκτός διά παχέων καί στερεών 
ξυλίνων παραθυρόφυλλων εισαγομένων έντός έπιμήκους έπί τοΰ έδά
φους έσκαμμένης έντομής καί διά κλείθρου ή άλύσσεως προσδεδε- 
μένων. ’Ανοικτόν τό έργαστήριον παρίστησιν έκ τών έ'μπροσθεν τοί
χωμα δσον τό ήμισυ μέτριου άνθρωπίνου αναστήματος, κατέχοντος 
δέ τά τρία τέταρτα τοΰ δλου · τό λοιπόν άφίεται διά τόν πρός διά- 
βασιν χώ ρον  έν τφ τοιχώματι τούτφ, ποικιλοτρόπως κεκοσμημένφ 
καί κεκαλυμμένφ, ευρηται ή τράπεζα καί τό ταμεϊον, ώς νΰν λέγομεν. 
Ενταύθα συνήθως ευρηνται τά πάντα καί τό κυλικείον αύτό · άλλ’ 
ούχί σπανίως είς τά έν Πομπηία. άνακαλυφθέντα μνημεία βλέπει τις 
προσηρτημένους είς τά εργαστήρια ταΰτα καί όπισθοδόμους άπό τών 
όποιων φαίνεται κλίμαξ όδηγοΰσα είς ύπερκειμένην δροφήν, ήτις 
έχρησίμευεν άναμφιβόλως ώς κατοικία τοΰ έμπορου. Πρό τοΰ έργα
στηρίου υπάρχει στενή περιδρομίς, ής αί έκ τεφρώδους λίθου περί- 
κυκλοι διπλήν έ'φερον οπήν, έν η ό πελάτης έπέρα τοΰ ίππου του 
τάς ήνίας ή τόν ρυτήρα τής ήμιόνου ή τοΰ όνου του. Τέλος έπί 
τών χωριζόντων τά έργαστήρια υποστυλωμάτων φαίνεται κεχαραγμένον 
ή έζωγραφημένον τοΰ έμπορίου τό είδος, δ έκαστος τών έμπόρων 
τούτων μετήρχετο, έ'τι δέ κοικίλαι έπιγραφαί, άγγελίαι, γνωμικά, 
άστεΐα λόγια καί γελοιογραφίαι. Ά λ λ ’ οί μικρέμποροι τής Πομπηίας 
ύπό τής φρικαλέας καταληφθέντες καταστροφής κατέλειπον πρός 
ήμετέραν οδηγίαν, μνημεία λίαν άλλως εύγλωττα, τά έν χρήσει έρ

γαλεΐα καί σκεύη, είς τρόπον ώστε εύκολον είνε ν’ άναπαραστήση 
τις ού μόνον τό έγκαταλελειμμένον ήδη έργαστήριον, άλλά καί τάς 
χαρακτηριστικωτάτας τών άνελισσομένων έν αύτφ σκηνών.

Έ κ τών άνευρεθέντων τούτων έργαλείων άνεγνο>ρίσθησαν ευχε
ρέστατα τά τού υποδηματοποιού, τοΰ βυρσοδέψου, τοΰ γναφέως, τοΰ 
σιδηρουργού έργαστήρια. Πώς νά μή μαντεύση τις τό κουρεΐον, δταν 
μεταξύ άλλων λίαν πιστωτικών ένδείξεων άπαντα τις τόν ξυρόν, τάς 
ψαλίδας μέχρι καί αύτής τής πρός ψίλωσιν τού προσώπου λαβίδος; 
Μετά τής αύτής ευκολίας αναγνωρίζει τις τό έργαστήριον τοΰ χρω- 
ματογράφου, καθόσον ώς καί έν τφ τού βαφέως, τοΰ φαρμακοπώλου 
τοΰ άρωμ,ατοπώλου καί τοΰ ζακχαροπλάστου κατελήφθησαν έντός αύτών 
ούσίαι περί τής φύσεως τών δποίων άδύνατον είνε τις ν’ άπατηθή. 
'Ιδού αί κινηταί σανίδες καί τά σιδηρά άρπάγια, ατινα προφανώς έχρη- 
σίμευον είς άνάρτησιν έδωδίμων πραγμάτων. Τό πρό ήμών είνε βεβαίως 
κρεωπωλεΐον. Ά λ λ ω ς τε έν περιπτώσει άμφιβολίας έ'χομεν πρός οδηγίαν 
ήμών τά έμβλήματα δι’ ένός πολλάκις σημείου παριστώμενα, κατα
φανή δέ έ'χοντα τήν σημασίαν.

Έν τή κατακεχωσμένη πδλει άνεκαλύφθη πρός τοΐς άλλοις 
καί μέγας άριθμός αρτοπωλείων, μετά τοΰ μύλου, τής σκάφης, τοΰ 
κλιβάνου καί ποικίλων άλλων έργαλείων. Έντός τίνος τών άρτοπω- 
λείων τούτων εύρέθησαν έν τφ κλιβάνφ καί ογδοήκοντα άρτοι άπην- 
θρακωμένοι τοΰ άρτοποιοΰ μή προφθάσαντος ν’ άποσύρη τούτους 
άπό τοΰ κλιβάνου. ·

Ούδέ ξενώνων έστερεΐτο ή Πομπηία. Ύπήρχον τοιοΰτοι πάσης 
κατηγορίας, οί πλείστοι δμως έχρησίμευον ώς σταθμοί άναψυχής 
είς τούς χωρικούς τούς κομίζοντας τά προϊόντα των είς τήν άγοράν 
(forum) καί ώμοίαζον, κατά τήν πρόσοψιν τούλάχιστον, τφ τοΰ δψο- 
πώλου έργαστηρίφ · ό οπισθόδομος αύτών έχρησίμευεν ώς αίθουσα 
διά τούς πελάτας καί έπί τοΰ κυλικείου έ'πινον ώς σήμερον έν τοΐς 
οίνοπωλείοις ή έν τοΐς τότε κυρίως οίνοπωλείοις, ατινα οί Ρωμαίοι 
tabernas vinarias ώνόμαζον. Έπί τοΰ πεζοδρομίου ύπήρχεν έπί τών 
υποστυλωμάτων έρειδομένη μεγάλη ξύλινη ή λίθινη σκάφη υδατος 
πλήρης, ινα πίνωσιν ύδωρ τά κτήνη καί οί άνθρωποι, παρά ταύτην 
δέ ένιαχοΰ λίθος βοηθών τούς άναβάτας ινα έπιβαίνωσι τοΰ ζώου, 
διότι άναβολέων χρήσις κατά τήν έποχήν έκείνην δέν έγίνετο. Ύπήρ
χον άλλοι πολύ μάλλον άξιόλογοι ξενώνες πολλά κατέχοντες έργα
στήρια, ε'τεροι δέ έπί τούτφ έκτισμένοι έ'χοντες έν τφ ίσογαίφ έργα
στήρια, ατινα ό ιδιοκτήτης ένφκίαζεν είς μικρεμπόρους έπιφυλάττων 
έαυτφ εύρέα χωρίσματα είς δωμάτια διηρημένα διά τούς ταξειδιώτας, 
μετ’ έσωτερικής αύλής, μεγάλων πρός έστιάσεις αιθουσών, άλλων 
αιθουσών τοΰ πότου, μαγειρείων, εύρέων υπογείων σταύλων καί αμα
ξοστασίων. Έν πάσι τούτοις ούδεμία φαίνεται ουσιώδης διαφορά πρός 
τά τής σήμερον μεγάλα έπαρχιακά ξενοδοχεία.

Ύπήρχον τέλος τά κυρίως οινοπωλεία ούχ ήττον τοΐς σημε- 
ρινοΐς δμοια, πλήν τών προσφερομένων τοΐς πελάταις ποτών · έ'ν τινι 
τούτων εύρέθη έ'τι καί πυξίς πρός φύλαξιν νομισμάτων. Περί τών 
οινοπωλείων προκειμένου άναφέρει ό Ρίς ικανώς περίεργον τών Ρ ω 
μαίων συνήθειαν. Φαίνεται δτι οί κτηματίαι, ών αί άμπελοι έξετεί- 
νοντο μέχρι τών άκρων της δδοΰ, έσυνείθιζον νά έγείρωσιν έν αύταΐς 
οικοδομάς τοΰ είδους τούτου, έν αις έπώλουν τοΐς διαβάταις τής 
άμπέλου των τά προϊόντα, προστίθησι δέ · „ Συχνάκις βλέπει τις έν 
Φλωρεντίοι παρά τήν κυρίαν είσοδον πολλών μεγάλων οίκων θυρίδα 
μικράν, έξ ής ό έπιστάτης πωλεΐ λιανικώς τό προϊόν τής άμπέλου 
τοΰ κυρίου του.“
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ΕΚΤ0Ρ0Σ ΜΑΛΟ.
Τ Α  Α Τ Ι Μ Α  Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Υ Ρ Ι Α .

Έ κ  τοΰ γαλλικού 

όπό

Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΓ.
(Συνέχεια- ΐδε προηγ. φόλλον.)

Μ έ ρ ο ς  Τ ρ ί τ ο ν .
II.

Είς τήν ’Ιουλίαν δέν συνέφερε νά γείνη τήν ήμέραν έκείνην ό 
περί τοδ πρίγκηπος Δε Βερβερή διάλογος, δι’ ού είχεν απειλήσει 
αυτήν ή μήτηρ της. ΙΙρίν ή άνενδοιάστως άπαντήση, πριν ή οριστι
κής δηλώση τήν άπόφασίν της, έπρεπε νά ιδη τόν Ραμπάλ καί άπο- 
φασίση μετ’ αυτοδ όποιαν έ'μελλε νά διατύπωση είς τήν μητέρα της 
άπάντησιν. Ή  τόχη αύτοδ ώς καί ή ίδική της εμελλε ν’ άποφασισθη, 
κα: ουτε νά ε’ίπη ουτε νά πράξη τι έπεθύμει, πριν ή συμβουλευθή 
αύτόν. Δέν θά  έδίσταζε ν’ άποκαλύψη τό ονομα αύτοδ, άλλ’ ύπήρχον 
ίσως πολλοί τρόποι, καθ' ους ήδύνατο νά γείνη τοΰτο, επομένως 
έκεΐνος ήν δ κατάλληλος, ό δεξιός άνήρ, ό πολιτικός, ό διπλωμάτης, 
ό λεπτός καί άσφαλής νοΰς ν’ άποφασίση τίς ήν ο προτιμότερος. 
Δέν ήτο δυνατόν ν’ άπατηθη έκεΐνος· τούς λόγους καί τάς συμ 
βουλάς έκείνου θά  ήκολούθει ήσυχος καί βεβαία.

Τνα μή δοθή δέ εύκαιρία είς τήν μητέρα της, δπως έπιληφθή 
τοΰ ζητήματος τούτου, έπρεπε νά διαθέση ουτω τά πράγματα, ώστε 
νά μή μείνη μόνη μετ’ αύτής δι’ δλης τής ήμέρας, δπερ καί έπραξεν.

Ή  κυρία Δελαρικοτιέρ ήρέσκετο πολύ νά έξέρχηται μ,ετά τής 
έγγόνης της καί έπί μεγαλοπρεπούς άμάξης νά μεταβαίνη είς επι
σκέψεις καί μάλιστα νά περιέρχηται τά καταστήματα. Ένδεδυμένην 
πάντοτε νέας καί λίαν έπιδεικτικάς έσθήτας, τήν κόμην βεβαμμένην, 
καί έψιμυθιωμένον έχουσαν τό πρόσωπον τήν εβλεπέ τις νά κατέρ- 
χηται τοΰ όχήματος βοηθουμένη υπό τών εκατέρωθεν αύτής ίστα- 
μένων δύο υπηρετών, εύθυμος δέ καί σκιρτώσα νά διέρχηται τό 
πεζοδρόμ,ιον κύκλοι ρίπτουσα τά βλέμματα, ινα κρίνη περί τής έντυ- 
πώσεως, ήν παρήγεν έπί τών παρισταμένων χασκάκων. Τότε πριν ή 
είσέλθη είς τό κατάστημα, έσυνείθιζεν είς τήν Ιουλίαν άποτεινομένη 
νά λέγη ,,Έρχεσαι κόρη μου δπερ διήγειρε τήν περιέργειαν. Τοΰτο 
έπλήρου αύτήν χαράς · ,,μάς έκλαμβάνουν ώς μητέρα καί κόρην “ 
ελεγε καθ’ έαυτήν. Καί δέν έσκέπτετο μόνον τοΰτο, άλλά καί τό 
έπίστευε, καθόσον εν τών προσφιλών αύτη άξιωμάτων ήν καί τό δτι 
,,συνήθως εχει τις τήν ήλικίαν τήν οποίαν φαίνεται δτι εχει“ · ήτο 
δέ πεπεισμένη δτι άδύνατον ήτο νά τη άποδίδωσι πλείονα τών 48 
ή 50 έτών, τά όποια αύτή άπέδιδεν είς έαυτήν καθ’ έκάστην πρωίαν 
ένώπιον τοΰ κατόπτρου διορθοΰσα τήν κόμην της · μήπως δέν ειχε 
ξανθήν τήν κόμην, τούς όδόντας λευκούς καί ροδόχρουν τό πρόσωπον;

Ταΰτα πάντα ούδόλως ήρεσκον είς τήν Ιουλίαν, ήτις έβδε- 
λύσσετο τάς μωράς ταύτας αξιώσεις. Ό θεν άπέφευγεν δσον ήδύνατο 
τούς περιπάτους τούτους · άλλ’ έν τή παρούση περιστάσει τη ήτο 
άδιάφορον δ,τι ήρεσκεν ή άπήρεσκεν είς έαυτήν · πρό παντός άλλου 
έ'πρεπε νά διαφυγή τήν κατά μόνας μετά τής μητρός αύτής συνέντευξιν.

Έπανελθοΰσα έκ τοΰ Δάσους καί πριν ετι άποδυθη τήν ιππευ
τικήν ένδυμασίαν της άνήλθεν είς τό οίκημα τής μάμμης της · εύρε 
δέ αύτήν ένώπιον κατόπτρου συμπληροΰσαν τήν κόμωσιν αύτής.

—  Έξέρχεσθε σήμερον;
— - Ναί, έ'χω άγοράς νά κάμω.
—  Λοιπόν, σάς συνοδεύω, αν θέλετε.
—  Ευχαρίστως. Ά λλά  τί θά  φορέσης ; Ό  καιρός εινε ώραίος · 

έπεθύμουν νά συμφωνούν αι ένδυμασίαι μας.
— Τό έκ φαιού peluche φόρεμά μου καί τόν μέγαν μαύρον 

πΐλόν μου.

—  Ο υφ! μή τέτοια πράγμ,ατα πού κάμνουν νά φαίνεται κανείς 
οτι έ'χει διπλάσιάν ήλικίαν · έγώ θά φορέσω έπανωφόριον έκ κυανοΰ 
βελούοου, φόρεμα τοΰ αυτού χρώματος, έσωκάρδιον καί περίζωμα 
έκ λευκού υφάσματος καί γιακέτταν · προσπάθησε νά ένδυθής άνα
λόγως · μή ένδύεσαι ώς γραία· μή άσχημίζεσαι μέ δ,τι φθάση.

Ή  κυρία Δελαρικοτιέρ έ'μεινε τόσφ ηύχαριστημένη έκ τής έν- 
τυπώσεως, ήν παρήγαγεν ή μεγαλοπρεπής αύτής περιβολή καί οί 
κομψοπρεπεΐς άκκισμ,οί καί οί τρόποι της ώστε παρέτεινεν ή ιδία 
τον περίπατον μέχρι τής εσπέρας, ούτως ώστε, δταν έπέστρεψεν ή 
Ιουλία, δέν ητο πλέον δυνατόν νά γείνη λόγος περί τού πρίγκηπος 

Δε Βερβερή. Τό έσπέρας ή ’Ιουλία έδήλωσεν δτι ήτο κατάκοπος, 
παρεπονήθη οτι ειχεν ήμ,ικρανίαν καί άνήλθεν είς τόν κοιτώνα της, 
ϊνα κατακλιθη αμέσους καί κοιμ.ηθη βεβαία δτι ή μήτηρ αύτής δσον 
καί αν εβιάζετο νά τή δμ,ιλήση δέν θά  έτάραττε τόν ύπνον της.

Καί κατεκλίθη μέν παρευθύς, ώς άνήγγειλεν, άλλ’ ούδόλως 
εκοιμ,ήθη · τους οφθαλμ,ούς δέ έ'χουσα κλειστούς καί εξυπνον τό 
πνεύμα άνέμενεν άκροωμένη τούς ασθενείς έντός τοΰ ο’ίκου κρότους, 
άριθμοδσα τάς ώρας καί τά ήμίωρα, άς έ'κρουον τά έκκρεμή. Τό 
ιδιαίτερόν της ο’ίκημα συνεκοινώνει διά τοδ καλλωπιστηρίου της καί 
τής αιθούσης τοδ λουτρού μετά τού οικήματος τής μητρός της.

Ό τε τό έκκρεμ,ές έ'κρουσε τήν ένδεκάτην ώραν ήκουσεν έλα- 
φρόν κρότον θυρών καί σχεδόν παρευθύς ήσθάνθη διά μέσου τών 
κεκλεισμένων βλεφάρων της φώς πληρώσαν τόν κοιτώνά της. Ί  [το 
ή μήτηρ της, ήτις ήρχετο μετά προφυλάξεως, ΐνα ιδη άν είχεν 
άποκοιμηθή. Προσεπάθησε τότε νά καταστήση τακτικήν τήν τετα- 
ραγμένην άναπνοήν της. Ή  κυρία Γριπά, τό κηροπήγιον είς χείρας 
κρατούσα προσήγγισεν είς τήν κλίνην έπί τής άκρας τών ποδών βαδί- 
ζουσα καί κλίνασα πρός τά έμ,πρός ήκροάσθη · είτα άπατωμένη έκ 
τού τόσφ κατά τό φαινόμενον γαληνιαίου έκείνου υπνου άπεμακρύνθη 
ήσυχος. —  Ό  κόπος! είπε καθ’ έαυτήν.

Μόνον, άφ’ ού ήκουσεν έπανακλειομένας τάς θύρας ήνοιξεν 
ή Ιουλία τούς οφθαλμούς καί άνεπνευσεν έλευθέρως · ήδη ούδέν 
είχε πλέον νά φοβήται καί ήδύνατο νά περιμένη ήσυχος.

Έσήμανεν ή ένδεκάτη καί ήμίσεια, είτα μεσονύκτιον, έ'πειτα 
δωδέκατη καί ήμίσεια · ήγέρθη τότε χωρίς ν’ άνάψη τό κηρίον, 
ένεδύθη βραδέως ούδεμίαν τολμώσα κίνησιν, πριν ή βεβαιωθη δτι 
θά  προσκρούση είς έ'πιπλόν τι. Ό σ φ  βραδέως καί αν ένεδύθη ήν 
έτοιμη πρό τής ώρας, τήν οποίαν είχεν ορίσει καί εστη πάλιν άνα- 
μένουσα ακίνητος έν τφ μέσφ τοΰ θαλάμου · καί δταν τό ώρολόγιον 
έ'κρουσε τήν μίαν μετά μεσονύκτιον ώραν ήνοιξε τήν θύραν της. Ό  
διάδρομος έφωτίζετο καί ούχί δυσκόλως διηυθύνθη καί κατήλθεν είς 
τό ίσόγαιον δλισθαίνουσα δι’ έλαφρών βηματισμών έπί τοΰ τάπητος 
καί ουδέ τόν έλάχιστον προξενούσά κρότον. Ά λ λ ’ ένταΰθα εύρέθτ 
πάλιν έν τφ σκότει, διήλθε δέ ψηλαφητεί τήν αίθουσαν τής υποδοχής, 
ήτις διά θύρας ύελωτής συνεκοινώνει μετά θερμοκηπίου κατέχοντας 
μέρος τι τοΰ κήπου έκ τής πρός τό άλσος Μονσώ πλευράς ·' καί τό 
θερμοκήπιον ήτο έπ’ ’ίσης σκοτεινόν, άλλ’ ό φλοίσβος υδατος κατερχο- 
μένου κατά μήκος τών λίθων μικρού καταρράκτου τη υπέδειξε τήν 
διεύθυνσιν καί έ'φθασεν εις τήν θύραν τής έξόδου διά μικράς κυκλο
τερούς δενδροστοιχίας, καθ’ ήν τά πλατέα φυλλώματα τών άποτεθει- 
μένων έκεΐ μεγάλων καί σπανίων φυτών έμάστιζον τό πρόσωπον αύτής.

Εύρέθη τέλος έν τφ κήπφ, άλλά πριν ή έξέλθη τής σκιάς τοΰ 
θερμοκηπίου εστη ΐνα ιδη περί έαυτήν καί άκροασθή· Ή άσέληνος 
νύξ ήν έ'τι ζοφερωτέρα ύπό τών πυκνών νεφών, ατινα έκύλιεν άνεμος 
δυτικός · ούδέ τό έλάχιστον έκ τών παραθύρων τοΰ μεγάρου έφαίνετο 
φώς, ούδέ κρότος άλλος έν τή κήπφ ή ό τοΰ συρίζοντος διά τών 
γυμνών κλάδοι άνέμου. Έ στη έκεΐ έφ’ ικανόν κεκλιμμένη πρός τά 
πρόσω, συνέχουσα τήν άναπνοήν, ΐνα κάλλιον άκροάται. Ασθενής 
βημάτων κρότος άντήχησεν έπί τοΰ άμμου τής δενδροστοιχίας καί 
καθίστατο όλονέν ισχυρότερος · είτα σκιά τις έπεφάνη έπί τών σιδηρών 
τοΰ περιβόλου κιγκλίδων. Τότε δέν έδίστασε πλέον καί μολονότι δέν 
ήδύνατο ν’ άναγνωρίση τήν σκιάν έκείνην έπροχώρησε πρός αύτήν.

ΛΡΙΘ. 20. 11ΡΟΟΔΟΣ.

—  Έ γώ είμαι, έψιθύρισεν ό Ραμπάλ.
—  - ’Ιδού έγώ.
Έρρίφθη έπί τής κιγκλίδος · έκεΐνος έδράξατο τών δύο της 

χειρών καί κατησπάσθη αύτάς έπανειλημμένως. Παρήλθον στιγμαί 
τινες · τήν εύγλωττον ταύτην σιγήν πρώτος διέκοψεν έκεΐνος.

—  Τί συμβαίνει;
—  Πράγμα φοβερόν, θέλουν νά μέ νυμφεύσωσι μ,έ τόν πρίγκηπα 

Δε Βερβερή.
—  Ώφειλον νά υποπτεύσω τούτο βλέπων αύτόν έντός τού 

θεωρείου σας μετά τοΰ πατρός του.
—  ’Ήτο απλή παρουσίασις.
—  Καί τί ε’ίπετε;
— Τό έρωτάτε;
—- Σάς παρακαλώ, άπαντήσατέ μοι δ,τι εΐπετε, πάν δ,τι εί'πετε.
—  Μίαν μόνην λέξιν · δτι δέν τόν θέλω.
—  Ή  δέ μήτηρ σ α ς ;
— Έπρόκειτο νά έπαναλάβωμεν τήν περί τούτου δμιλίαν σή

μερον, άλλά κατώρθωσα ώστε ν’ άποβη τοΰτο άδύνατον · δέν εινε 
άνάγκη νά συνεννοηθώμεν πρώτον περί παντός δ,τι μέλλω νά πράξοι;

—  Ά λ λ ’ δ,τι άγαπάτε.
—  Ώ ! Μάξιμε!
Καί ώπισθοχώρησεν ώσεί είχε πληγή κατά μέσον τό στήθος · 

άλλ’ έπανήλθε παρευθύς ζητούσα τοΰ Ραμπάλ τάς χείρας διά μέσου 
τών κιγκλίδων · έ'λαβε καί έ'θλιψεν αύτάς έντός τών ίδικών της.

—  Έννοώ δτι σέ κατετάραξεν ή ιδέα τοΰ γάμου τούτου, είπεν · 
αισθάνομαι τήν θλίψιν, ήν σοί έπροξένησε · καί έγώ βεβαίως είς τήν 
θέσιν σας τό αύτό θά  ήσθανόμην, θά  ήμην άδικος ώς υμείς · δέν 
σάς κατακρίνω · δέν σάς προσεκάλεσα ένταΰθα διά τοΰτο έν μέσφ 
τής νυκτός καί κινδυνεύουσα νά φωραθώ. Τί θ ’ άπεγη/όμεθα, τί θά 
έπράττομεν, άν δέν έχρησιμοποιεΐτε τάς σχέσεις σας, δπως προμ,η- 
θευθήτε τό κλειδίον διά τοΰ δποίου δύνασθε νά είσέρχησθε έντός 
τοΰ δάσους, έφοβούμην τάς άκριτομυθίας, έφοβούμην τά πάντα. Ά λλά  
τό έπεθυμεΐτε σείς παρά τήν γνώμην μου καί ε’ίχετε δίκαιον, δπως 
θά έ'χητε πάλιν δίκαιον είς δ,τι μέλλετε ν’ άποφασίσητε χάριν άμφο- 
τέρων. Έλάλει κρατούσα πάντοτε τάς χεΐράς του έντός τών ίδικών 
της, άς έ'θλιψεν έκεΐνος θωπεύων αύτάς.

—  Πώς άναγνωρίζω είς τούς λόγους σου τόν έ'ρωτα τής φιλ- 
τάτης ’Ιουλίας καί τήν πίστιν τ η ς !

Τάς δλίγας ταύτας λέξεις άπήγγειλεν άπαλή τή φωνή μετά 
τοΰ μεσημβρινού έκείνου τόνου δστις ήν δμοιος μουσική καί δέν 
άπέβαλλε τό ύπέροχον αύτοΰ ήθος καίτοι έφαίνετο τρυφερώτερος.

—  Όταν θά  έπαναλάβω έκ νέου είς τήν μητέρα μου, έπανέ- 
λαβεν ή ’ Ιουλία, δτι δέν θέλω τόν πρίγκηπα Δέ Βερβερή, όφείλω 
νά ε’ίπω τούς λόγους τούς έξηγούντας τήν άρνησίν μου. Λόγους 
άλλους δέν έ'χω ή τόν έ'ρωτά μου. Ή  στιγμή έπέστη ΐνα δμολογή- 
σωμεν δτι άγαπώμεθα; Δύναμαι νά πράξω τοΰτο;

Ή  άναμενομένη ύπ’ αύτής άπάντησις δέν έδόθη άμέσως · ούτε 
σκίρτημά τι έκίνησε τάς χεΐράς του, άς έκείνη έκράτει, ούτε λάμψις 
έκ τών οφθαλμών του ους έν τφ σκότει άνεζήτει.

—  Λοιπόν; έψιθύρισεν έκείνη.
—  Φιλτάτη ’Ιουλία, έ'χεις πεποίθησιν εις έμέ · γνωρίζεις δτι 

ούδεμίαν έ'χοι άλλην σκέψιν, άλλην έλπίδα, άλλον σκόπον ή τήν 
έξασφάλισιν τής εύτυχίας ήμών · μή διακυβεύσωμεν αύτήν. Αν όμ.ο- 
λογήσητε τόν έ'ρωτά μας, πρέπει αύριον νά ζητήσω τήν χεΐρά σας 
παρά τής μητρός σας. Πιστεύετε δτι έν τή παρούση μου θέσει, έν 
φ δεν είμαι άκόμη άλλο τι ή δ,τι είμαι θά στέρξη είς τήν ένωση/ 
ήμών ; Ό χ ι · δέν έ'χει ουτω;

—  Καί ιδού διά τί σάς έ'λεγον χθές είς τό Μελόδραμα . . .
—  Ρΐά δεχθώ τήν ύποψηφιότητα έκείνην. Είνε δυνατόν, άφ’ 

ού έκ τών προτέρων είμαι σχεδόν βέβαιος περί τής άποτυχίας; Ώ ! 
σάς παρακαλώ, μή μ.έ άναγκάζετε είς άποτυχίαν ήτις ήδύνατο νά 
μοί άποβη έπιβλαβής. Σάς έξορκίζω μή μέ ώθεΐτε είς αί'τησιν, ήτις

άπορριπτομένη θά ήτο άδύνατον βραδύτερον νά έπαναληφθη. Τήν 
πίστιν έκείνην, τής όποιας τοσαΰτα μοί έδώκατε δείγματα, άφ’ δτου 
άγαπώμεθα έ'χετέ την άκόμη. Ά φετε μέ νά έκλέξω τήν ώραν μου. 
Έντός ολίγων ημερών θά ήμαι ιδιοκτήτης έφημερίδος · έντός τριών 
μηνών θά  ήμαι βουλευτής · έρχεται έ'πειτα περίστασις εύνοϊκή, πολι
τική τις εύκαιρία καί δύναμαι τότε άδιστάκτως νά έπιβεβαιώσω τήν 
άξίαν μου · τότε δύναμαι νά ομιλήσω είς τήν μητέρα σας, ήτις θά  
ιδη τότε όποΐός τις είμαι, πράγμα τό όποιον δέν δύναται ήδη νά 
γνωρίζη έκείνη ήτις δέν ηύμοίρησεν, δπως μέ μαντεύση, τής θείας 
έκείνης έποπτείας, ήν ό ερως εθηκεν εις τήν καρδίαν σας.

—  Ώ  ! νά περιμένωμεν, έψιθύρισε τεθλιμμ,ένη καί άγωνιζομένη 
νά φανή καρτερική.

—  Ή  προσδοκία θά  ήνε όλιγώτερον δι’ έμ,έ οδυνηρά ή δι’ 
ύμάς; Όλίγαι μόνον εβδομάδες καί κατόπιν ή βεβαιότης τής έπιτυ- 
χίας, έν φ σήμερον έ'χομεν τής άποτυχίας τήν βεβαιότητα.

—  Ά λ λ ’ ό πρίγκηψ Δέ Βερβερή ; είπε μετά φρίκης.
— Έστέ ήσυχος ■ άναδέχομαι έγώ τά περί τούτου · ε’ίπετε 

αύριον είς τήν μ,ητέρα σας δτι δέν θέλετε αύτόν, είπατε τοΰτο στα- 
θερφ τφ τρόπφ καί μετ’ δλίγον ή κυρία Γριπά θά συμφωνήση μεθ’ 
ύμ,ών · δέν γνωρίζει ούτε τόν πρίγκηπα ούτε τόν πατέρα του.

—  Καί έγώ ούδέν γνωρίζω · έ'χω δμως τό προαίσθημα δτι 
πολλά δύνανται νά λεχθώσι κατ’ αύτών · καθ’ ύμών δμ,ως ούδέν 
πρέπει νά λεχθή.

—  Καί τί δύνανται νά εΐπωσιν;
Έδίστασεν έκείνη έπί στιγμήν καί έπειδή είχε ταπεινώσει τήν 

κεφαλήν ποιοΰσα κίνημα λύπην καί αδημονίαν έκφράζον, δ Ραμπάλ 
ήκουσε μόνον έ)αφρόν ψιθυρισμόν, ό'νομά τι, ό'περ άλλος τις δέν 
ήθελε βεβαίως άντιληφθή.

—  Ή  Μ ελχά!
—  Καί τίς έτόλμησε;
—  Χθές είς τό Μελόδραμα.
—  Ή  Μ ελχά! Δέν άνεγνώσατε λοιπόν;
—  Ώ ! έγώ ναί · άλλ’ οί άλλοι, άλλ’ δ κόσμος, αί διαδόσεις. 

Μοί έξηγήθητε καί σάς πιστεύω. Διά τούς άλλους άπαιτούνται άπο- 
δείξεις.

—  Οί άλλοι · άλλά μή φροντίζετε περί τούτων, φιλτάτη · δέν 
πρέπει ν’ άνησυχώμεν ή δι’ έκείνους, οιτινες ήμέραν τινά θά γνω- 
ρίσωσι τόν έ'ρωτά μας. Τότε, πώς θέλετε νά παραδεχθώσιν δτι ό 
άνήρ δ άγαπώμενος ύπό τής ’Ιουλίας . .  .

Καί έπανέλαβεν έπανορθών, ΐνα πρόσθεση.
—  'Τπό τής ’Ιουλίας Γριπά, τής ώραίας, τής άξιοθαυμάστου 

κόρης ήτις μοί άπεκάλυψε τήν καλλονήν, πώς θέλετε νά παραδεχθώσιν 
δτι άφ’ ής ήμέρας τήν είδεν ήδύνατο ν’ άτενίση είς άλλην γυναίκα;

—  Είνε λοιπόν άληθές δτι μ’ εύρίσκετε ώραίαν; Ά  ! δέν 
γνωρίζετε πόσον συχνά πρέπει ν’ άκούση τις αύτό λεγόμενον, οπως 
τό πιστεύση.

—  Καί διά τί;
—  Ό ,τι φαντάζεται. τις, δ,τι έπαναλαμβάνει καθ’ εαυτόν έν 

ρεμβασμφ μήπως σημαίνει τι; εις μόνος λόγος παρέχει τήν βεβαι
ότητα · δ τοΰ άγαπωμένου άνδρός. Ό ,τι ήμην δέν τό έγνώριζον · ΐνα 
παραδεχθώ δτι ήτο δυνατόν νά ήμαι πράγματι . . . ώραία, έδέησε νά 
άρέσω είς υμάς · ΐνα τό πιστεύσω πρέπει νά μοί τό εΐπητε, νά μοί 
τό έπαναλάβητε, νά μ.οί τό λέγητε πάντοτε. Έννοεΐτε, αισθάνεσθε 
τούτο, δέν έ'χει ουτω ;

—  Ναί, τό αισθάνομαι, φιλτάτη ’Ιουλία, καί τόσφ προθυμό- 
τερον καθόσον δ,τι δ λόγος μου ύπήρξε δι’ ύμάς καί δ ίδικός σας 
άπαραλλάκτως είς έμέ έπέδρασε. Δέν έπιστεύσατε είς τήν καλλονήν 
σας εί μή καθ’ ήν ήμέραν έπεβεβαίωσα αύτήν · έγώ δέν έπίστευσα 
είς τήν άξίαν μου ή καθ’ ήν ήμέραν σείς έπιστεύσατε είς αύτήν, 
καθ’ ήν ή έπ’ έμέ πεποίθησίς σας, ήν άνεγίνωσκον είς τούς πλήρεις 
γλυκύτητος καί τρυφερότητος οφθαλμούς σας κατέλαβε καί έμέ αύτόν. 
Δυνατόν νά φιλονεικήται ή καλλονή, άλλ’ έν τούτοις εινε πράγμα
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θετικόν έκδηλούμενον δι’ αναμφιβόλων δειγμάτων, ένφ ή ίκανότης! 
Τί άποδεικνύει δτι κέκτηταί τις αύτήν, οτι είνε οίος φαντάζεται οτι 
είνε; ή επιτυχία; πρός τοδτο άπητεΐτο νά τυφλώττη τις είς τούς 
τρόπους καί τά μέσα, δι’ ών επιτυγχάνεται ή όπόληψις και ή φήμη 
τών αντιζήλων · τών φίλων ή έπιδοκιμασία; διά τοδτο έ'πρεπε νά 
πιστεύση τις εις τήν ειλικρίνειαν της φιλίας ■ τά χειροκροτήματα τοϋ 
πλήθους; έπρεπε τότε νά μή αίσθάνηταί τις τήν είς τό τετριμμένον 
περιφρόνησιν. Ά λλά  πάντα ταϋτα ούδέν σημαίνουσι καί ο,ΐι έλέγετε 
διά τήν ωραιότητα τό λέγω καί έγώ διά τήν αξίαν · είς μόνος λόγος 
παρέχει τήν βεβαιότητα καί πληροί τήν καρδίαν καί τό πνεύμα · ό 
τής άγαπωμένης γυναικός, ό ίδικός σου,, αγαπητή μοι φίλη.

ΙΙαρασυρόμενος ύπό τής στιγμιαίας τρυφερότητος, λησμονών 
τόν τόπον έν φ εύρίσκοντο καί τόν κίνδυνον, όν διέτρεχον ήθέλησε 
νά θλίψη αύτήν είς τάς άγκάλας του, άλλ’ αί σκληραί κιγκλίδες 
άπεχώριζον αύτούς · κίνημα αδημονίας διέφυγεν αύτόν.

—  Διά τί δέν ήθελήσατε νά παραγγείλητε μίαν κλείδα διά 
τήν θύραν ταύτην; είπε ■ θά  ήμεθα ηνωμένοι άντί νά έ'χωμεν με
ταξύ ήμών τήν κατηραμ.ένην ταύτην κιγκλίδα καί νά εύρισκώμεθα 
έκτεθειμένοι είς τόν κίνδυνον συναντήσεώς τίνος, είς τό ψύχος, είς 
τήν βροχήν.

Ά π ό  τινων στιγμών νέφος κινούμενον έ'ρριπτε μεγάλας υδατος 
σταγόνας, αϊτινες έπιπτον έπί τοϋ προσώπου τής ’Ιουλίας, άλλά τάς 
δποίας δέν ήσθάνετο. Αί λέξεις αυται τοϋ Ραμπάλ έπανήγαγον αύτήν 
είς τήν πραγματικότητα, έσκέφθη δέ δτι δέν έ'πρεπεν έκεΐνος νά έκ- 
τίθεται εις τήν βροχήν.

—  Άπέλθετε, είπε · κατά τήν προσεχή συνέντευξιν θά  έ'χω 
τήν κλείδα, σάς τό υπόσχομαι.

Καί επειδή εΐλκυεν αύτήν έκεΐνος ίσχυρότερον.
—  Άπέλθετε, ή βροχή αύξάνει · άπέλθετε.

(Έ πεται συνέχεια.)

ΑΝΕΚΔΟΤΑ.
—  Μουσικος τις παρεπονείτο ώ ς οδδεμίαν λαβών άμοιβήν δπό Διονυσίου 

τοΰ τυράννου τών Συρακουσών, δποσχεδ-έντος πολλά εις αδτόν. „Εϊμε9·α Τσια 
ισια, τώ ειπεν ό Διονύσιος· σδ μέν ηδχαρίστησας τάς άκοάς μου μέ γλυκδν ήχον, 
έγώ δέ σ’ ε9·ρεψα μέ γλυκείας έλπίδας."

* * *
—  Ρ ωμαίος τις, Ονομαζόμενος Γράνιος, συνεβοδλευεν άδέξιον ρήτορα, 

πάσχοντα έκ συνάγχης, δτε συνηγορεί νά μ εταχείρισή  ψυχρόν τι ποτόν. —  Ά λ λ ’ 
αυτό θέλει καταστρέψει παντελώς τήν φωνήν μου. —  Καί δέν εινε καλλίτερον, 
επανελαβεν έκεΐνος να καταστρεψ'βς τήν φωνήν σου παρά τήν δπόίΗσιν τοϋ 
πελάτου σου;

* * *
—  Ό  Αδτοκράτωρ Δομετιανός συνείθ-ιζεν όσάκις έσχόλαζε νά έγκλείη- 

ται μόνος έν τώ δωματίω, έν ώ  διεσκέδαζε φονεδων μυϊας διά κέστρου χρυσοΰ. 
Λΰλικός τις ήρώτησε τίς ήτο μετά τοΰ Αύτοκράτορος ■ „Οδδείς, άπεκρί9·η ό 
Βίβιος Κρίσωος, οΰτε μία μυΐα.“

* **
—  Ό  ’ Ιωάννης Λουδοβίκος Ε λισάβετ έκ Κανδιάκου εμαθ·εν άπό τής 

κοιτίδος του νά διακρίν-fl τά γράμματα. Κατά τόν τριακοστόν μήνα τής ήλικίας 
του έγνώριζεν δλα, τά τε κεφαλαία καί τά μικρά, κατά δέ τό τρίτον ετος άνε- 
γίνωσκεν άκριβώς Λατινικά καί Γαλλικά έντυπα ή  χειρόγραφο;. Κατά τό τέταρτον 
ετος Ιξέμαθ-ε τήν Λατινικήν γλώσσαν, καί τό έπιόν, μετέφραζεν άπροσκόπτω; 
τους δυσκολωτέρους συγγραφείς. Κατά δέ τό εκτον ετος άνεγίνωσκε 'Ελληνικά 
καί 'Εβραϊκά. Ή ςευρεν εκτοτε τάς άρχάς τής αριθμητικής, τής ιστορίας, τής 
γεωγραφίας, τών σημάτων καί νομισμάτων. Έ ν  διαστήματι τεσσάρων έβδομάδων 
κατωρ9·ωσε νά γράφ-β εδχερώς καί ευκόλως. Τ ό Μομπελλιέρον, ή  Γρενόβλη, τό 
Λοόγίουνον, οι Παρισιοι αυτοί έ^αόμασαν τάς προόδους, τά πρώιμα πλεονεκτή
ματα και τήν έκτασιν τών γνώσεων του. ’Λνέγνωσε πλήθος ποιητών, Ρητόρων, 
ιστορικών, φιλοσόφων, γραμματικών, έν ήλικία καθ·’ ήν τά άλλα παιδία μόλις 
ηξεύρουσι νά ψελλιζωσι τήν γλώσσάν των. ’Α λλά  τό μικρόν τοΰτο θ·αΰμα έξέ- 
λιπεν άμα φανέν, άποί)·ανόν έπταετές.

-<6x3 -̂

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΗΛΑΡΑΣ.
Ό  χαριέστατος ουτος τής νεωτέρας Ελλάδος ποιητής έγεννήθη 

περί τό 1771 έν Ίωαννίνοις, έ'νθα καί τάς εγκυκλίους αύτοϋ έποιήσατο 
σπουδάς εν τώ γυμνασίφ τής πόλεως ταύτης. 'Ο πατήρ αύτοϋ Στέφανος 
Βηλαράς, ιατρός καί λόγιος άνήρ, έδίδαξεν αύτόν τήν λατινικήν, ιταλικήν 
καί γαλλικήν γλώσσαν καί τά στοιχειώδη μαθηματικά. Ά π ό  τής 
παιδικής αυτού ήδη ήλικίας πολλήν έξεδήλου κλίσιν είς τήν ποίησιν 
συνθέτων μικρά, κωμικά τό πλεΐστον καί σατυρικά ποιημάτια. Έν 
ήλικία δέκα καί οκτώ έτών έστάλη υπό τοϋ πατρός αύτοϋ είς τό 
ΙΙαταύϊον τής Ιταλίας, έ'νθα μετά ζήλου πολλοΰ έπεδόθη είς ίατρικάς 
σπουδάς καί πάνυ εύδοκίμως διεπέρανεν αύτάς. Έπανελθών δέ είς 
τήν Ήπειρον προσεκολλήθη ώς ιατρός είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Βελή 
ΙΙασά, υιού τού περιβοήτου Ά λή  ΙΙασά τών Ίωαννίνων, καί ήκολού- 
θησεν εκείνον είς πάσας αύτοΰ τάς άρχάς καί τάς έκστρατείας, είς 
τον κατά τοΰ Βερατίου πόλεμον, είς Πελοπόννησον, ήν ό Βελής 
έπί τινα έ'τη ώς Πασάς έκυβέρνησεν, είς Ρουστζούκιον, δτε ουτος 
έστάλη κατά τών Ρώσσων, είς Λάρισσαν δτε είχε διορισθή Βεζίρης 
Τρικκάλων.

Περιήλθεν ουτω δ ήμέτερος ποιητής τήν Πελοπόννησον, Θεσσα
λίαν, Ήπειρον, Βουλγαρίαν, Μακεδονίαν καί τάς Παριστρίους Ήγε- 
μ.ονείας. Έπανακάμψας δέ κατόπιν τών μακρών τούτων περιοδειών 
είς ’Ιωάννινα έγκατεστάθη ένταΰθα τόν ιατρόν έπαγγελλόμενος τής 
πόλεως καί τοΰ γυναικωνίτου τοΰ Βελή.

Κατά αύγουστον τοΰ 1820 ή φοβερά τοΰ Ά λή  Πασά τυραννία 
έφαίνετο είς μοιραΐον έγγίζουσα καί οίκτρόν τέρμα, καθόσον τά 
στρατεύματα τής Υψηλής Πύλης στενώς καί πεισματωδώς έπολιόρκουν 
τοΰ ώμοϋ τυράννου τήν πρωτεύουσαν καί κύρια αύτής μετ’ ού πολύ 
έγένοντο. Ό  Βηλαράς μετά πολλών αύτοΰ συμπολιτών φεύγοντες 
τόν κίνδυνον διεσώθησαν είς Τζεπέλοβον, κώμην τοΰ Ζαγορίου. Κατά 
τήν έπιγενομένην τότε έν Ίωαννίνοις καταστροφήν ό ποιητής άπώλεσεν 
απασαν τήν περιουσίαν αύτοΰ. Τό θλιβερόν τοΰτο συμβεβηκός καί 
άλλαι τόν βίον αύτοΰ συνταράξασαι περιπέτειαι έπενήργησαν όλεθρίως 
έπί τής κλονηθείσης αύτοϋ υγείας καί έ'ρριψαν αύτόν είς μαρασμώδη 
ασθένειαν, άφ’ ής μή δυνηθείς ν’ άνακύψη άπέθανε τφ 1823 τήν 
28 Δεκεμβρίου έν ήλικία δύο καί πεντήκοντα έτών καταλιπών σύζυγον 
καί δύο υιούς.

Ή  πολυμάθεια τοϋ Βηλαρά δμολογεΐται ύπό πάντων δσοι 
έγίνωσκον τόν ά'νδρα. ’Εγκρατής τής άρχαίας ελληνικής φιλολογίας 
καί έκ τών άριστων κατά τήν έποχήν έκείνην ιατρών ήν αμα πε- 
προικισμένος διά λαμπράς καί δραστήριου φαντασίας καί ζωηροτάτης 
άγχινοίας, ήτις ένεψύχου τάς πολλάς καί βαθείας αύτοϋ έπιστημονικάς 
καί φιλολογικάς γνώσεις καί καθίστη επαγωγόν καί περιζήτητον τήν 
αναστροφήν αύτοϋ.

Ό  σοφός άγγλος ιατρός ’Ερρίκος Όλλανδ κατά τάς είς τήν 
Ανατολήν περιηγήσεις αύτοΰ έπί ικανόν χρόνον έν Ίωαννίνοις δια- 
τρίψας καί έκ τοΰ σύνεγγυς έκτιμήσας τά έκτακτα τοΰ Βηλαρά 
προσόντα όμιλεΐ περί αύτοΰ μετά πολλών έπαίνων καί παρίστησιν 
αυτόν ώς πολυμαθέστατον ά'νδρα, σύν τοΐς άλλοις δέ καί ώς τόν 
πρώτον τής Ελλάδος βοτανικόν. „ Ί Ι  ομιλία αύτοΰ, λέγει δ άγγλος 
ιατρός, ήν κράμα εύφυίας καί στωΐκότητος, ρεμ,βασμοΰ καί σατύρας · 
ούχί σπανίως είχεν ύπερήφανόν τινα πνεύματος έ'ξαρσιν ύπομιμνή- 
σκουσαν μάλλον αρχαίους καιρούς ή τήν παρούσαν τής Ελλάδος 
κατάπτωσιν.“ Έν άλλοις άναφ 'ρει δτι έδοκίμασε πολλάκις τήν 
ποιητικήν τοο εύχέρειαν δούς αυτφ ποιήματα άγγλικά είς τήν ιτα
λικήν μεταπεφρασμένα, ατινα έντός ολίγων λεπτών μετέφερεν ό 
Βηλαράς είς ελληνικούς στίχους.

Τήν γνώμην τοϋ ιατρού Όλλανδ περί τής ίκανότητος καί τού 
χαρακτήρος τοϋ Βηλαρά πληρέστατα δικαιοϋσιν αί ποιήσεις αύτοϋ. 
Έν ταΐς σατύραις καί τοΐς μύθοι; του άνευρίσκομεν δ,τι έν όλίγαις 
λέξεσιν έξεικονίζει δ άγγλος ιατρός, έν δέ τοΐς λοιποΐς αύτοϋ ποιή-
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μασιν, ειτε έρωτικά είσί ταϋτα άσματα, είτε τής φύσεως περιγραφαί 
υπάρχει έντετυπωμένη γλυκερά τις, άλλά βαθεΐα μελαγχολία. Τό 
ήρωϊκόν μόνον είδος δέν έκαλλιέργησεν δ Βηλαράς. Η αυλη τοϋ 
Ά λή  δέν ήτο τόπος, έν φ έπετρέπετο νά καταλαμβάνηταί τις ύπό 
γνησίων πατριωτικών δρμών. Έν τή κατασκευή τών στίχων δ Βηλαράς 
ήν άριστοτέχνης· ή ύπ’ αύτοϋ γενομένη τής Βατραχομυομαχίας μετά- 
φρασις είνε άληθές άριστούργημα, είς δέ τά έρωτικά αύτοΰ άσματα 
μόνον τόν Χριστόπουλον έ'χει Ιφάμιλλον. Οί στίχοι του είσίν έπα- 
γωγοί καί άβίαστοι, τοΰ «δέ ρυθμού ή μελφδία καί τό θέλγητρον 
τού υφους ήδεΐαν άποπνέουσι καί γνησίως ποιητικήν χάριν.

Καίτοι λίαν πεπαιδευμένος δ Βηλαράς έποιήσατο δμως χρήσιν 
ούχί τής κλασικής γλώσσης, άλλά τής περί αύτόν λαλουμένης κοινής, 
έφύλαξε δέ έν τοΐς ποιήμασιν αύτοΰ τό τοπικόν του ιδίωμα τούτέστι 
τήν καθ’ δλην τήν ’Ήπειρον μέχρι τής Θεσσαλίας λαλουμένην 
γλώσσαν. Μή άρκούμενος δέ είς τήν έν τή ποιήσει χρήσιν έτόλμησεν

αύτήν καί έν τφ πεζφ λόγφ. Οπαδός μ,έχρις ύπερβολής τών περί 
τής δημώδους γλώσσης θεωριών τού Δανιήλ Φιλιππίδου άπεπειράθη 
νά έξοβελίση καθ’ δλοκληρίαν τήν ορθογραφίαν αξιών νά διευ/.ολύνη 
ουτω τήν πρακτικήν τής γλώσσης χρήσιν. Ίνα δέ απόδειξη δτι δέν 
προήρχετο έξ άγνοιας τής άρχαίας ελληνικής ή μ.έθοδος αύτοϋ 
μετέτρασεν έν τή κοινή τόν Κρίτωνα τοϋ Πλάτωνος. *) Ά λ λ 1 εις 
τό ίδιότροπον αύτοδ γλωσσικόν σύστημα δέν έπέμεινεν ίσχυρογνωμόνως 
ό Βηλαράς · αί γλωσσικαί αύτοϋ θεωρίαι ήσαν παροδική τις ιδιο
τροπία, έξ ής άπέμεινεν ή μετάφρασις έκείνη τοϋ Κρίτωνος καί 
σελίδες τινες πεζής διατριβής εύφυεστάτης, έν ή πικρώς σατυρίζεται 
ή σχολαστικότης τής έποχής του. Φ· Δ.

>) Περί τό 1814 έξέδωκεν έν Κέρκυρά δ Βηλαράς βιβλίον δπό τόν τίτλον 
ή  ρ ο μ ε η κ ή  γ λ ό σ α ,  περιέχον ολίγους στίχους και τεμάχια μεταφράσεων έκ 
τών δεινότερων παλαιών συγγραφέων.

1. Τ ι μ ή ,  Φ ω τ ι ά  κ α ί  Ν ε ρ ό .

Σνμφώνηβαν παλών καιρό 
Τιμή, Φωτιά, καί τό Νερό 
Μαζί να συντροφέψουν,
Και τύχη να γυρέψουν.

Στο δρόμο τους ποϋ περπατάν, 
Έ νας τόν άλλον έρωταν.
”Α ν λάχη καί χαθούμε,
Πώς να ανταμωθούμε;

Με χάβαταν, λέει ή Φωτιά,
Ρίξτε τριγύρω μια ματιά,
Κ ι όπου καπνό νά ίδήτε,
’Ελάτε νά με βρήτε.

Κ ι έγώ άπεκρίθη τό Νερό 
Έχω τόν τύπο φανερό. 
rΌπου χλωρό λιβάδι 
Αικό μου είναι σημάδι.

Γυρίζουν λεν καί τής Τιμή?, 
Σ οϋ φανερώβαμαν έμεΐς 
Τοϋ καθενοϋ μας τόπο,
Πες μας καί βν τόν τρόπο.

Λέγει ή Τιμή, έγώ σ ’ αύτό 
Σάς συμβουλεύω, δχ τό κοντό 
Ποτέ μή γελαβτήτε 
Νά μοϋ 'ξεχωριβτήτε.

Γιατί αν γλιβτρήβω μια φορά, 
Καί δε μέ πιάβτε σταθερά,
"Οσο νά μέ γνρέψτε 
Τόν κόπο θά ξοδέψτε.

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  ΒΗΛΑΡΑ.
Μ Τ& ΟΙ.

2. Γ έ ρ ο ς  κ α ί  Θ ά ν α τ ο ς .

Έ νας Γέρος σέ φτώχιας άνάγκη, 
"Αλλον τρόπον νά ζήση δέν είχε, 
Χώρια ξύλα νά κόφτη στον λόγγο, 
Μεταβιάς τό ψωμί του νά βγάζη.

Μιαν ημέρα βαριά φορτομένος, 
Περπατόντας σ ’ ορθό μονοπάτι,
Οχ τόν κόπο καί κάμμα τοϋ ήλιου 

Τήν άνάσσα νά πάρι] δέ φτάνει.

Σ ’ έναν δχτο τ ’ ανάσκελα πέφτει.
Και στό μέγα πολύ κούρασμά του  
Τή ζωή του μιβόντας βαριέται,
Καί τό χάρο μέ πόθο του κράζει.

Νά ύ χάρος όμπρός του πετιέται,
Τό δρεπάνι κρατόντας στό χέρι,
Μ ’ αγριαν δψι καί σχήμα τρομάρας, 
Γιά είμαι Γέρο, τοϋ λέγει, τί θέλεις;

"Αχ! ό Γέρος εντνς άποκρίθη 
Τό ζαλίκι μου αύτό δέν μπορούσα 
Νά σηκόσω · σέ φώναξα ό δόλιος 
Νά μον δόκης ολίγη βοήθεια.

X

8. Σ ύ γ κ ρ ι σ ι ς .

ΙΙές μου Μώκο στη ζωή σου, 
πώς τό νιώθεις τό κορμί σου, 
Ζωντανό κανένα πράμμα 
ή  τ ή ς  τέχνης είσαι θ ιάμα ; 
Άγαποϋβα νά τό ξεύρω 
μόνε πώς νά σοϋ τό ενρω !
Αέν μοϋ λεΐς τήν άπορία;
Φίλος είμαι, τί έχεις χρεία.
Πέτρα είσαι; Αές κινιέβαι.
Μή είσαι δένδρο; Μόνε ξιέσαι. 
Όρνιο τάχα; Θά πετοϋβες. 

Μ αϊμ ού; Αέν θά μιλούσες. 
Ε ρπ ετό ; Αέν περπατούσες.
Κ ή τος; Θελά κολυμπούσες. 
Κ τήνος; Μ ον όρθοπόζεις. 
Μέταλλο; "Λμ δέν άχρήζεις.
Μέ κανένα δέν τεριάζεις, 
καί άπ’ δλα προσομοιάζεις.
Π όθον είχα καί μεγάλο, 
σέ μιά τάξι νά βέ βάλω.
Πές μον Μώκο στά σωστά σου, 
Μή είσαι τάχα; Σ τ ύβου, στάσου. 
Τρως; μουγκράς, κοιμάσαι, πίνεις, 
υποψία δέν άφίνεις.
Ζώο είσαι δίχως άλλο.
Σ οϋ  τό πίτυχα, δέν σφάλλω.
"Λμ τί ζώον είδος είσαι 
Αέν μας λές τό προσποιείσαι;
”Οτι είπα νά ήσαι σόνει 
κι άπό πιά δέν μάς ζημιόνει.
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Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .
'Ο Έ λ ε φ α ν τ ο δ ό ν τ ι ν ο ς  Μ ά γ ι ε ρ .  Ό  έν 'Αμβούργο» Ερρίκος Ά δ .  

Μάγιερ, ον ενιοι Έλεφαντοδόντινον Μάγιερ άποκαλοδσι, τυγχάνει είς τών μεγα- 
λητέρων Έμπόριον τοδ Ε λεφαντόδοντο; τής οικουμένης. Έ χ ω ν  πανταχοΰ ίδια 
δποκαταστήματα καί θηρευτικά καραβάνια έν ’Αφρική, άτινα έξ 600 θηρευτών 
άποτελούμενα έξέρχονται πρός καταδίωξιν τών άγελών τών έλεφάντων είναι 6 
μόνος ίσω ς εδρωπαΐος έμπορος, δστις δύναται νά διεξαγάγ-g τό έμπόριον του 
άνευ της άρωγής τών κατα τριμηνίαν έν Λονδινω καί Λιβερπούλ^ λαμβανόντων 
χώραν μεγάλων έπί τοΰ έλεφαντόδοντος πλειστηριασμών. Πρός τούτοις κέκτηται 
έν Άμβούργιρ καί έργοστάσια πρός κατεργασίαν τοΰ έλεφαντόδοντος τοΰ δποίου 
οδ μόνον μεγάλη, άλλά καί ποικίλη γίνεται χρήσις ώ ς  καταφαίνεται έκ τών έν 
rjj έν Α μ βού ργω  έκθέσει διαφόρων έκθεμάτων τοΰ Ελεφάντινου Μάγιερ. Οόχί 
δλιγώτεροι τών 65 χιλιάδων έλεφάντων φονεύονται κατ’ ετος έν ’Αφρική διά νά 
καλύψωσι τας άναγκας τής ελεφαντοβιομηχανίας της Άμ,ερικής, Εδρώπης καί 
Ά σ ία ς , 850 δέ χιλιάδες χιλιογράμμων άκατεργάστου έλεφαντόδοντος άξίας 22 
έκατομμυρίων φράγκων πωλοΰνται κατά μέσον δρον έτησίως. Καί εις τά κολοσ
σιαία ταΰτα ποσα δέν συγκαταριθμοδνται αι καταναλώσεις τών άφρικανών μαύρων 
ηγεμόνων, οιτινες περι πολλοΰ ποιούμενοι τοΰτον κρατοΰσι τοδς καλλιτέρους όδόν- 
τας. 1 ο άνωτέρω ποσον τών 850 χιλ. χιλιογράμμων προμηθεύει μόνη ή  ’Αφρική, 
αι ανατολικαι και δυτικαι αυτής άκται. 'Ο άφρικανός Έ λ έφ α ς είναι δ μόνος ετι 
θηρευόμενος, διότι δ τών Ινδιών καταδιωχτείς σπουδαίως και ώ ς  οικιακόν ζώον 
τανΰν χρησιμεύων κατέστη πολύτιμος εΐ δν έπρόκειτο νά φονευθ-j χάριν τών 
όδόντων αδτοΰ. Ά π α σ α ι  αί Ίνδιαι μετά της Κεϋλάνης καί τής Σουμάτρας προ- 
μη9·ευουσι κατ ετος μόλις 20 χιλιάδας χιλιόγραμμων έλεφαντόδοντος, άλλως τε 
οί δδόντες τών έλεφάντων τών Ινδιών είναι μικρότεροι τών άφρικανών, μάλλον 
κεκυρτωμένοι καί πρός τοδς δδόντας τοΰ ΜαμούΘ·, ώ ς  λέγει δ Μάγιερ εν τινι 
περιγραφ-g, προσομοιάζοντες. Όπόσον δέ τό είδος τοΰτο τοΰ έμπορίου είναι περι- 
ζήτητον γίνεται έκ τούτου δήλον οτι δ έπιχειρηματικός οίκος τοΰ Μάγιερ έξε- 
τέλεσε μεγάλας έκδρομάς πρός ερευνάν τοΰ έν Σιβηρί^ άνευρε θ-έντος στρώματος 
προκατακλυσμιαίων δδόντων τοΰ Μαμούθου · τά άπό χιλιάδων έτών δπό τοδς 
πάγους τής Σιβηρίας τε9·αμμένα δστά τών παχύδερμων προγόνων τών συγχρόνων 
έλεφάντων δέν άνταπεκρίθησαν δμω ς εις τάς άνάγκας τής ένεστώσης έποχής. 
Πλεΐστα δσα άντικειμενα και σκευή έξ ελεφαντοδοντος μεταχειρίζονται οί πεπο- 
λιτισμένοι λαοι της Εσπερίας, κτένια καί ψήκτρας, έπικαλύμματα θρησκευτικών 
βιβλίων, λαβάς μαχαιριών, £ιπίδια, πλήκτρα κλειδοκυμβάλου, λαβάς ράβδων, 
σφαίρας τοΰ σφαιριστηρίου κτλ. παραλειπομένων τών καλλιτεχνικών τής γλυπτι- 
κής έργων. Και έν τούτοις ουτε ή  ’Αμερική ουτε ή  Εδρώπη είναι ή  κυρία χώρα 
τής καταναλώσεως τοΰ έλεφαντόδοντος, άλλ’ αί Ίνδίαι, ενθ-α θεωρείται ώ ς ιερόν 
τώ Βούοα άφιερωμένον δστοΰν. 'Ο νέος ’ Ινδός προσφέρει κατά τήν ήμέραν τών 
γάμων του εις την έκλεκτήν τής καρδίας του ζεδγος δακτυλίων ώ ς  κόσμημα τής 
κνήμης ή τών βραχιόνων ώ ς άντικείμενόν θρησκευτικής εδλαβείας πρός τόν 
Βούδαν. Ωσαύτως και τα απεικονισματα τών θεών καί οί ναοί κοσμοΰνται διά 
τοΰ έλεφαντόοοντος- οδχί δλιγώτερον περιζήτητος είναι δ έλεφαντόδους καί παρά 
τοΐς Κινέζοι;, οιτινες μεταχειρίζονται αδτόν εις διαφόρους λεπτοφυείς έργασίας 
Ota τε την τών ιερών άντικειμενων καί τών μή τοιούτων χρήσιν, οδχ ήττον κνη- 
μιδοδέται έξ έλεφαντόδοντος διά νέας γυναίκας δέν είναι έν χρήσει παρ’ αδτοΐς 
οπως παρά τοΐς Ίνδοϊς. Ό  έλεφάντινος Μάγιερ πωλεΐ κατ’ ετος 70,000 περίπου 
σφαίρας τοΰ σφαιριστηρίου πρός 14 μέχρι 30 μάρκας έκάστην, ϊχει δέ πρός 
τοΐς αλλοις καί μέγα έργοστάσιον πρός κατεργασίαν τοδ έλεφαντόδοντος, έν φ 
μεγάλα ποσά πλήκτρων διά κλειδοκύμβαλα κατασκευάζονται διότι, ώ ς γνωστόν, 
περι τάς 200 χιλιάδας κλειδοκυμβάλων κατασκευάζονται κατά μέσον δρον κατ’ 
ετος έν ’Αμερική καί Εδρώπ-j· λίαν Ενδιαφέρουσα είναι ή  εις έκαστον είδος 
κατανάλωσις τών έξ έλεφαντόδοντος βιομηχανημάτων. 'Η  Γαλλία εχει άνάγκην 
τών περισσοτέρων σφαιρών διά τά σφαιριστήρια, ή ’Αμερική τών πλείστων πλή
κτρων κλειδοκύμβαλού, ή ’Αγγλία, τών πλείστων λαβών μαχαιριών καί ή  Γερ- 
μανία τών περισσοτέρων κτενών.

* *

Ή  Χ η μ ε ί α  π α ρ ά  τ ο ΐ ς  ά ρ χ α ί ο ι ς  Ι λ λ η σ ι ν .  '0  κύριος Βερθελώ 
άφιερωσεν έσχατως εις την εν Παρισίοις ’Ακαδημίαν τών έπιστημών συγγραφήν 
θεωρουμένην ώ ς  τό συμπλήρωμα τής περί χημικών θεωριών παρά τοΐς άρχαίοις 
ελλησιν Ιστορίας αδτοδ. Έ ν  ένί τόμω περιλαμβάνει πάντα τά μέχρι τοδδε άνέκδοτα 
και σχεδόν άγνοούμενα κείμενα τών άρχαίων έλλήνων άλχημιστών τής άλεξαν- 
ορινής και τής βυζαντινής έποχής. 'Ο κ. Κάρολος Ρουέλ διακεκριμένος έλληνι- 
στης έπεφορτισθη την άντιπαραβολήν τών κειμένων τούτων. Τ ή ς συλλογής τών 
κείμενων τούτων προτάσσεται ή δπό τοδ κυρίου Βερθολώ γραφεΐσα εισαγωγή, 
ητις μεγάλην παρέχει συμβολήν είς τήν ιστορίαν τής έπιστήμης, άποδεικνύει δέ 
εις οιας εδφυεΐς και τόλμηρας έφευρέσεις προέβη τό έλληνικδν πνεδμα άνευ τής 
βοήθειας τών νεωτέρων μεθ-όδων.

Τό έ μ π ό ρ ι ο ν  τ ώ ν  τ ρ ι χ ώ ν .  Γνωστόν δτι δ συρμός επιβάλλει
χρήσιν μεγάλης ποσότητος ξένων τριχών τής κόμης. Ά λ λ ο τ ε  at χωρικαί τής 
Βρετάνης έν 1 αλλια έπρομήθευον ίκανάς διά τήν τεχνητήν κόμωσιν τρίχας · άντί 
ολίγων φράγκων αι πτωχαί γυναίκες παρεχώρουν είς μεταπράτας έν ταΐς άγοραίς 
την ώραίαν κόμην των. Ά φ θ ον ον  δλικόν διά τό έμπόριον τοδ είδους τούτου 
παρειχον καί αι μοναί. έν αίς ή άποδοχή τοϋ μοναχικοδ πέπλου επιβάλλει τήν 
θυσίαν τής κόμης· άναφέρεται μονή, ήτις έπώλησε πλέον τών 400 χιλιογράμ- 
μων τριχών άντί τοδ στρογγύλου ποσοΰ τών 30,000 φράγκων. Έ ν  γένει αί έκ 
ζώντων προσώπων προερχόμενοι κόμαι εχουσι μείζονα άξίαν ή αι τών νεκρών 
προτιμώνται έπ ισης αι φυσικοδ χρώματος κόμαι μάλλον ή  αί εχουσαι τεχνητόν 
τόν χρωματισμόν.

Εν Παρισίοις η μεγίστη πηγή τής προμήθειας τριχών είνε σήμερον ή 
συντεχνία τών ρακοσυλλεκτών οιτινες συλλέγουσιν τρίχας έν ταΐς δδοΐς, ποιοδσι 
την διαλογήν αδτών και κατόπιν τάς πωλοδσιν. 'Γπελογίσθη δτι συλλέγονται 
οδτω κατα μέσον δρον 40 χιλιόγραμμα τριχών καθ·' έκάστην. Έ κ  τής στατιστι
κής ταυτης έξηχθησαν οι έπομενοι άριθμοί δηλοΰντες τό ποσόν τών τριχών

χρώματος, δπερ λαμβάνεται έξ ένός χιλιογράμμου
Τρίχες ξαν9·αί . 150 χιλιόγραμμα
Πυρραί . . . . 50 η
Έ ρυθραί . . . 25 η
Μέλαιναι . 100
Κασταναί . . . . 500 η
Φαιαί . . . . . 200 η
Λευκοί . . . . 25 η

* *

Π ε ρ ι έ ρ γ ο ν  φυτ όν .  Άνεκαλύφθη άρτίως έν r j  Νοτίω Α μερική δεν- 
δρύλλιον άνήκον είς τήν οικογένειαν τών κάκτων τά άνθη τοδ δποίου μαραίνον
ται μονον δπο την επήρειαν σφοδροΰ άνέμου. Τό φυτόν τοΰτο εχει δψος ένός 
μέτρου, έπι δέ τοΰ στελεχους αδτοΰ φύονται πολυάριθμοι άποφύσεις, δθεν διά 
τής θωπείας τών άνεμων άναδίδουσι τά ανθη.

*
Μ η τ ρ ι κ ό ν  έ ν σ τ ι κ τ ο ν  τ ώ ν  έ ρ π ε τ ώ ν .  Ή  εχιδνα, ήν έκαστος άποτρο- 

πιαζεται εινε έν τούτοις αναμφίβολον δτι θ·υσιάζεται πρός δπεράσπισιν τών 
νεογνών της. Σοφός φυσιολόγος έκδοδς έκτενή συγγραφήν περί τών ένστικτων 
τών ζώων άναφέρει τό έπόμενον παράδειγμα. Ά ν θ ρ ω π ος  δδεύων παρετήρησεν 
εξηπλωμενην επι θρανίου έν r j  δδώ μεγάλην έχιδναν θερμαινομένην δπό τόν 
ήλιον καί προσήγγισεν αδτ-jj, "να τήν φονεύσ-fl διά τής £άβδου του· ή  εχιδνα 
ιδοδσα αδτον μακρόθ'εν δψωσε τήν κεφαλήν, έξέπεμψεν έλαφρόν σύριγμα καί 
ηνοιξε τό στόμα. Τ ό σύνθημα τοδτο έννοήσαντα τά νεογνά ε’ισέδυσαν έντός μικροδ 
εις τήν χαίνουσαν τοδ στόματος αδτής δπήν· άλλά τό άτοχές έρπετδν έγένετο 
θδμα τής μητρικής ταυτης μεριμνης, διότι ή  φροντίς αδτη έπεβράδυνε τήν φυγήν 
αδτοΰ καί κατηνέχθη θανατηφόρον κατ’ αδτοΰ τραΰμα, πριν ή  τραπ-j εις φυγήν. 
Περίεργος νά μά8··(] τί άπέγειναν τά νεογνά δ δδοιπόρος εσχισε τήν εχιδναν καί 
τά τέσσαρα νεογνά εδρέθησαν έντός αδτής ζώντα. Παρόμοιόν τι παρετηρήθη καί 
εις πολλά αλλα έρπετα, άτινα άπίυλε~εν ή  δπέρ τών νεογνών ένστικτος στοργή.

* ’ *

Καί τό γραμματόσημον έορτάζει τό προσεχές ετος τό Ίωβιλαϊον τής πεν- 
τηκονταετηρίδος του. "Οπως τά πάντα έν τώ  βίω  οδτω καί τό γραμματόσημον 
έδέησε νά έφευρεί)^, καί τήν έκδούλευσιν ταύτην παρέσχε τ-jj άνθρωπότητι έν 
Dundee δ τυπογράφος James Chalmers ( f  1853) ου τό σύστημα, τό τής έπι- 
κολλήσεως τοδτέστι τοδ γραμματοσήμου κατέκτησε σύμπαντα τόν πεπολιτισμένον 
κόσμον. Καί κατά πρώτον είσηγαγε τό γραμματόσημον ή  Α γ γ λ ία  πρό 50 έτών 
καί κατά τήν διάταξιν τής 21 Δεκεμβρίου 1839 έξέδωκε τήν 6 Μαίου 1840 τά 
πρώτα γραμματόσημα πρός κοινήν χρήσιν. Μετά ?ν ετος εΐσήχθησαν καί είς τάς 
Η νωμένας Πολιτείας τής βορείου ’Αμερικής καί είς τήν Ελβετίαν, δλίγα δ ’ ετη 
βραδύτερον εις την Βαυαρίαν, το Βελγιον καί τήν Γαλλίαν. Ή  μεγαλητέρα καί 
σπουδαιοτέρα άμα συλλογή τών γραμματοσήμων εδρηται έν τώ Μουσείο) τοδ 
ταχυδρομείου τής Γερμανικής Αδτοκρατορίας περιέχουσα πλείονα τών 10 χιλιά- 
8ων γραμματοσήμων.

—

Β ι β λ ί α  καί  δ γ ρ α σ ί α .  "Οτε έν μεγάλ-ij τινι τής Α γγλίας βιβλιοθήκη 
τά βιβλία όπέστησαν μεγάλην έκ τής δγρασίας βλάβην, πρός προφύλαξιν αδτών 
μετεχειρισθ-ησαν κατά συμβουλήν διασήμου χημικοδ κεκαυμένην άσβεστον· ή 
πείρα άπέδειξε τήν πρακτικήν άξίαν τής συμβουλής ταύτης- ή  κεκαυμένη άσβε
στος έν δοχειω παρά τήν Βιβλιοθήκην τεθειμένη καί κατά πάσαν δευτέραν ή 
τρίτην ήμέραν άνανεουμένη ωφελεί πλειότερον ή  καλώς θερμαίνουσα θερμάστρα.

* * *
Τό πρώτον θέατρον έκτίσθη έν Α θ ή ν α ις  τφ 340 π. X .
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ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι.
Τό έν Νέα Ύόρκη έκδιδόμενον μηνιαΐον περιοδικόν C o s m o 

politan Magazine^ περισυλλέξαν ακριβείς περί τών έν ’Αμερική 
πλουσίων γυναικών πληροφορίας, δημοσιεύει τάς έξης λίαν ένδιαφε- 
ρούσας λεπτομερείας. Τό έν λόγο) περιοδικόν ισχυρίζεται δτι έν τφ 
νέφ κόσμο) υπάρχουσι δωδεκάδες γυναικών πλουσκοτέρων καί αυτής 
τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας, ητις, ώς γνωστόν, είναι ή πλουσιω- 
τάτη έν Ευρώπη ήγεμονίς, καί πλείστων άλλων ούχ ήττον πλουσίων. 
’Επί κεφαλής τοΰ σπουδαίου τούτου καταλόγου ήτο άναγεγραμμένη 
ή δεσποινίς Αικατερίνη Βόλφ, ήν άπό τού θανάτου αύτής άντικατέ- 
στησεν ή δεσποινίς Μαρία Γκαρρέ, ή πλουσιωτέρα γυνή τών Η νω 
μένων Πολιτειών τό ποσόν τής περιουσίας αύτής, συνισταμένης, ώς 
λέγεται, έκ μετοχών τοΰ σιδηροδρόμου τής γραμμής Ό χιο, δέν είναι 
έπακριβώς γνωστόν. Γινώσκεται μόνον δτι έκληρονόμησε παρά τοΰ 
πατρός της, δστις άφήκε περιουσίαν 200 εκατομμύρια δολλαρίων, 
τό Ιν τρίτον τής περιουσίας, τό οποίον και έπολλαπλασίασεν εκτοτε, 
διότι είναι οικονόμος καί λίαν κερδοσκοπικού καί επιχειρηματικού 
πνεύματος. Ή  δεσποινίς Γκαρρέ, άγουσα ήδη τό 40ον ετος τής 
ήλικίας της, είναι μικρόσωμος, λεπτοφυής, μελαγχροινή, ένδύεται δέ 
άπλούστατα μέλαιναν πάντοτε στολήν περιβεβλημένη καί διηνεκώς είς 
φιλανθρωπικά έ'ργα ένασχολουμένη. Ή  δεσποινίς Jeuny F lood έν 
Ά γίφ  Φραγκίσκφ έκληρονόμησε παρά τού πατρός της 100 εκατομ
μύρια, είχε δέ τότε ιδίαν περιουσίαν συνισταμένην έξ 20 εκατομ
μυρίων δολαρίων, τό 30ον έ'τος μόλις συμπληρούσα, καθολική τό 
δόγμα καί λίαν σεμνοπρεπής ούδαμώς συγκατατίθεται νά υπανδρευθή, 
έπειδή άπεχθάνεται τούς προικοθήρας δπως καί πλεΐσται δσαι άλλ αι 
πλοόσιαι δεσποινίδες. Ή  πλουσιωτέρα χήρα τής Νέας Ύόρκης είναι 
ή κυρία Barrios, ή δπως αύτη τιτλοφορείται Donna Franziska 
Apancio Vescuciadiago de Quesaltenango Barrios· ό σύζυγος 
αύτής, πρόεδρος τής δημοκρατίας Γουατεμάλας άπώλετο έν τή άπο- 
πείρα. τής ένώσεως τών πέντε κεντρφων τής Αμερικής δημοκρατιών 
είς μίαν μόνην · ήτο δεξιός καί τολμ,ηρός, άλλά περί τών δικαίων 
τών άλλων ειχεν ατελείς σκέψεις · άπόδειξις δε τούτου ό τρόπος δι’ 
οδ ένυμφεύθη. Διατελών έν περιοδεία έκλογική υποψήφιος διά :ήν 
προεδρείαν συνήντησεν εν τινι μονή ώραίαν κορασίδα, ήτις τφ ήρεσε 
καθ’ υπερβολήν. Πληροφορηθεις τό ό'νομα τής οίκογενείας της 
έγραψε τφ πατρί αύτής δτι έπεθύμει νά νυμ,φευθή τήν θυγατέρα 
του μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών της. Ό  πατήρ τής νέας 
υπερήφανος έπί τοΐς οίκογενειακοΐς αυτού τίτλοις ούδεμιάς άπαντη- 
σέως ήξίωσε τόν Barrios, δστις έκλεγεΐς Πρόεδρος καί περιμείνας 
έπί δλα έ'τη Ιγραψεν αύθις τφ πατρί τής νέας αϊτών, ΐνα οί γάμοι 
τελεσθώσιν δσον τάχιστα. Ό  πατήρ άπήντησε τήν φοράν ταύτην 
άλλ. άρνητικώς προφασιζόμενος δτι τφ ήτο άδύνατον νά άποδεχθή 
τήν ήν τφ έγίνετο τιμήν. Ό  Barrios μετεπέμψατο τότε ενα τών 
υπασπιστών τοο είς τήν μονήν διά νά άπαγάγη τήν νέαν, ήτις 
δυστυχώς δμως δέν εύρισκετο έκεΐ, τοΰ πατρός αύτ/)ς προνοήσαντος 
εγκαίρως περί τής άπομακρύνσεως αύτής. Τότε ό Barrios διέταξε 
τήν σύλληψιν τού πατρός της δν καί έ'ρριψεν είς τάς φυλακάς. Μετά 
παρέλευσιν τριών μηνών κατώρθωσε νά λάβη τήν συγκατάθεσή αύτοΰ 
είς τό συνοικέσιον. Ό  Barrios υπήρξεν ού μόνον τρυφερός σύζυγος, 
άλλά καί ευγνώμων γαμβρός διορίσας τόν πενθερόν του υπουργόν 
τών οικονομικών, άμφότεροι δέ συνεπεχείρησαν άλλεπαλλήλως δη
μόσια δάνεια έπί δροις λίαν έπωφελέσι, δι’ εαυτούς δηλονότι. Μετά 
τόν θάνατον τού Barrios, έπισυμβάντα κατά τήν άνωτέρω μνημονευ- 
θεΐσαν άπόπειραν διά δολοφονίας, μετφκησεν ή χήρα αύτοΰ έν Νέα; 
Ύόρκη, έ'νθα καί διάγει πολυτελή βίον. Κολοσσιαίαν περιουσίαν 
κέκτηται έπίσης ή δεσποινίς ’Ιουλία Ραϊνλάνδερ, ήτις θεωρείται ώς 
ή πλουσιωτέρα κάτοχοί χρεωγράφων έν ταΐς Ήνωμέναις ΙΙολιτείαις, 
εκτός διαφόρων πολυτίμων άντικειμένων, ών ή άξία άνέρχεται είς 
100 εκατομμύρια δολαρίων. Σχεδόν άπαν τό εισόδημα αύτής κατα

ναλίσκει πρός φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ή  δεσποινίς Ελένη Gould 
θά κληρονομήση κατά πάσαν πιθανότητα τόν ζάπλουτον αυτής πα
τέρα · πρός τό παρόν λαμβάνει έτησίως διά τά μικρά αυτής έξοδα 
εκατομμύριά τινα, τά όποια διαθέτει κατά βούλησιν. Δύο άλλαι, ή 
δεσποινίς Daisy Stevens, θυγάτηρ τού βαθυπλούτου Φρειδερίκου 
Stevens καί ή δεσποινίς Ά ννα Cutting θά κληρονομήσουν άνά 
50 εκατομμύρια. Ή  Κυρία Griswold καί ή Κυρία Αλεξάνδρου 
είναι δύο χήραι μεγάλης κάτοχοι ώσαύτως περιουσίας ■ εκατέρα έ'χει 
30 εκατομμύρια. Ά λλη  χήρα ούχ ήττον αξιοσημείωτος είναι ή κυρία 
Fair. Ό τε διεζεόχθη τόν σύζυγόν της τφ 1883 έ'λαβε διά δικα
στικής άποφάσεως ού μόνον τά τέκνα της, άλλά και αποζημίωσιν 
χηρείας 20 έκατομμύρια. Έν δσφ δ σύζυγος αύτής ήτο πτωχός έ'ζη 
έν πλήρει αρμονία μετ’ αύτοΰ, μόλις δμως έπλούτησε και ανηγέρθη 
μεγαλοπρεπές έν Νέο  ̂ Ύόρκη μέγαρον, φχετο ή δμόνοια. II κυρία 
Vanderbilt, ήτις εχει ενα μόνον υίόν, είναι άναντιρρήτως ή πλου- 
σιωτέρα χήρα τής οικουμένης. Ή  Κυρία Marschall Robats καί η 
Κυρία Moise Taylor έχουσιν άνά 100 εκατομμύρια, τά όποια οι 
σύζυγοι αύτών έκέρδησαν έν τφ έμπορίφ καί έγκατέλιπον αυταΐς. 11 
Κυρία Astor έ'χει 40 έκατομμύρια. Ή  κυρία Bell εκληρονόμησε 
μετά τού άδελφού αύτής Gordon Bermet. τον βαθυπλουτον αυτής 
πατέρα. Ή  Κυρία Andrew Coffin είναι χήρα ήλικίας είκοσι καί 
πέντε έτών καί άλλων τόσων εκατομμυρίων κάτοχος · η Δεσποινίς 
Hetty Green άπέκτησε τήν περιουσίαν αύτής, ήν ύπολογίζουσιν είς 
100 έκατομμύρια, διά κερδοσκοπικών έν τφ χρηματηστηρίφ έπιχει- 
ρήσεων καί έξακολουθεϊ πολλαπλασιάζουσα αύτήν διά τού αύτοΰ 
τρόπου. Ό σον άφορα τάς δέσποινας καί δεσποινίδας, ών ή περιουσία 
υπολογίζεται είς 10— 15 καί 20 έκατομμύρια υπάρχει πλήθος 
τοιούτων.

---------- ·φ----------

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ.
Τ ρ ό π ο ς  τ ή ς  π α ρ α σ κ ε υ ή ς  κ α λ ο ύ  καφ έ .  Τό ποτόν τοδ καφέ πρό

κειται δέ περι τοΰ κατά τόν ευρωπαϊκόν τρόπον παρασκευαζόμενου —  σπανίως 
παρασκευάζεται μετά τής άπαιτουμένης προσοχής και φροντίοος, ινα κατασττ^ 
δσον Ινδέχεται εδάρεστον τήν γεϋσιν και ωφέλιμον. Πρό παντός άλλου δέον οι 
κόκκοι του καφέ, πρίν ή  φρυγώσι, νά πλυνωνται εν χλιαρώ δδατι και Ιπιμελώς 
άποξηραίνωνται- ειτα γίνεται ή  φρύξις αδτών, ήτις δεον να παυ*β, άμα ω ς οι 
κόκκοι προσλάβωσιν ώραίον και χρυσίζον φαιόν χρώμα* άλλως, άν ή  φρυξις 
παραταθ-g πλειότερον τοΰ δέοντος, ή  γεΰσις τοΰ καφέ αποκτά τι το οπόπικρον 
καί τό εις άπηνθρακωμένας οδσίας ιδιάζον. Και έπι τέλους οσω λεπτότερος 
άλεσθ*# τόσω ίσχυρότερον άποβαίνει τό δι’ αδτοΰ παρασκευαζομενον ποτόν. Ι ο  
άφέψημα τοΰ καφέ πρέπει νά *̂ νε ίσχυρότατον· ειτα δέ εις τό εκχυμα τοΰτο 
προστίθεται τόσον ζέον δδωρ δσον προαιρείται τις, ινα εχ*β τό ποτόν εις τον 
όποιον έπιθυμεΐ βαθμόν. 'Απλούστατος τρόπος, δι ου καθιστώμεν τόν καφέν 
θρεπτικώτερον διαλυοντες τήν περιεχομένων εν αδτώ αλευρόκολλαν, συνισταται 
εις τήν έντός τοΰ καφέ προσθήκην εν ειδει κονεως μικρότατης ποσότητος αν
θρακικής σόδας. Ή  άλευρόκολλα διαλύεται έντός τών άλκαλικών υδάτων, άτινα 
ένέχουσιν Ιν όπερβολ*^ άνθρακικόν ό|υ. Τουτου Ινεκα έν 'Ολλανδία παρασκευα- 
ζουσι τόν καφέν μετά μεταλλικοΰ δδατος, διά τήν αδτήν δέ αιτίαν φαίνεται τόσω  
εδάρεστος 6 καφές εν τισι πόλεσι τών λουτρών, ώ ς εν Vichy επι παραοειγματι.

Ό  καφές ε /ε ι πάσας τών αρωματικών κόκκων τάς ιδιότητας, εινε δέ και 
θρεπτικός ώ ς περιέχων τήν άλευρόκολλαν και τινα άναλογιαν τανινου, αρκεί να 
μή περιέχν] πικρά ή  κεκαυμένα στοιχεία.

* **
Ρ ό δ α  έν χ ε ι μ ώ ν ι .  Ίδου τρόπος περίεργος, δν όποδείκνυομεν τοΐς επι- 

θυμοΰσι νά εχωσι ρόδα έν πλήρει χειμώνι, άνευ τής άνάγκης τοΰ νά δίατηρώσι 
θερμοκήπια. "Οταν άνθώσι τά τελευταία £όδα πάσης ώρας τοΰ έτους, κόψατε 
τους έτοιμους ν’ άνοίξωσι κάλυκας, κρύψατε τόν μίσχον έντος κηροΰ και ειτα 
κλείσατε Ικαστον κάλυκα έντός κερατοειδώς συνεστραμμένου χάρτου ικανούς 
πυκνοΰ και εδρέως Τνα μή έγγίζ'β τό άνθος καί σφραγίσατε αδτό έρμητικώς· ειτα 
άναρτήσατε τους κάλυκας εκ τοΰ μίσχου έντός ερμαρίου άπομονοΰντες αυτούς 
δ·3ω  τό δυνατόν. "Οταν θελήσητε νά στολισθήτε διά ρόδων κατά δεκέμβριον, 
Ιανουάριον καί φεβρουάριον μάλιστα άφαιρέσατε τό χάρτινον περικάλυμμα, κόψατε 
τό κεκηρωμένον άκρον τοΰ μίσχου, καύσατε τό άκρον τοΰ μίσχου, θέσατε τό 
άνθος έντός ψυχροΰ δδατος καί θ ά  εχητε μετά δύο ώρας ώραίον καί ανοικτόν 
£όδον.

 # ----------
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Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΗι ΝΟΤΙΑι ΑΜΕΡΙΚΗι ΙΝΔΙΑΝΟΙΣ ΜΟΝΔΡΟΥΚΟΥ.

(Μετά είκόνος.)

Έπί τής ύπό ούχί υψηλών όρέων διατεμνομένης έκτενοΰς πε
διάδας, της κειμένης μεταξύ τών είς τόν ποταμόν τών ’Αμαζόνων 
έκβαλλόντων μικροτέρων ποταμών Μαδέρας καί Τοκαντίν, ζη άνά τά 
απέραντα αυτοφυή δάση ατινα περιβάλλουσιν αύτοΰ τάς ό'χθας ή 
φυλή τών ’Ινδιάνων Μουνδρουκοΰ, ήτις περί τάς 300 χιλ. ψυχάς 
άριθμοΰσα συνοικίζει άραιώς τήν έκτεταμένην ταύτην χώραν. Οί 
αυτόχθονες στιγματίζουσι τό σώμα, είσίν άγριοι καί φιλοπόλεμοι 
φημιζόμενοι ως φοβεροί διά τήν περί τό τοξεύειν έπιδεξιότητα αύτών. 
Ο γαλλος τοπιογράφος Biard, δστις περί τάς άρχάς τής Ικτης 

δεκαετηρίδας τοΰ αίώνος τούτου περιηγήθη τήν Βραζιλίαν, καί έκ 
τών σχεδιαγραφημάτων τοΰ όποιου εινε ειλημμένη ή ήμετέρα είκών, 
διηγείται τά εξής περί τής ύπ’ αύτών κατασκευής τοΰ δηλητηρίου.

τών δηλητηρίίβδών άναθυμιάσεων. Τήν πρωίαν τής τρίτης ήμέρας 
άνέθορεν έκ τοΰ λέβητος πυκνός κυανοκίτρινος καπνός, δστις έπλή- 
ρωσε τήν πέριξ άτμοσφαίραν, ούτως ώστε αι τρεις γυναίκες μόλις 
άμυδρώς ώς φάσματα δαιμόνων διεφαίνοντο. Σβεσθείσης τέλος τής 
πυράς τό έν τφ λέβητι ύγρόν ήρξατο νά ψυχραίνηται, αί δέ τρεις 
γυναίκες εκειντο ήδη έκτάδην νεκραί. Ά φοΰ οί άναμένοντες ’Ινδιάνοι 
εξετέλεσαν συμβολικούς τινάς ίεροτελεστικούς τύπους εληξεν ή εορτή, 
έκαστος δέ Ινδιάνος προσελθών ελαβεν έκ τοΰ δηλητηρίου, δσον 
έχρειάζετο καί άπήλθε φέρων αύτό ο’ίκαδε έντός κοίλου τεμαχίου 
βαμβού. Έκ τινων συστατικών κατασκευάζεται τό δηλητήριον τοΰτο 
ουδεις ευρωπαίος κατώρθωσε νά ρ άθη, γνωστόν εινε μόνον, δτι ή 
σκευασία περιέχει ούσίας διαφόρων δηλητηριωδών φυτών. Ό  θά-

Έκλέ* ,'ουσι πάντοτε τρεις γραίας γυναίκας ώς θύματα, αίτινες καί 
λίαν φυσικόν εύρίσκουσι τοΰτο άγογγύστως είς τήν σκληράν ταύτην 
τύχην ύποβαλλόμεναι. Ήμέραν τινά, λέγει ό είρημένος περιηγητής, 
«οδήγησαν τάς τρεις γυναίκας είς παρακείμενον δάσος, ενθα είς 
ολίγων άπό τής ό'χθής ρύακος βημάτων άπόστασιν εύρίσκετο τό έρ- 
γαστήριον τοΰ δηλητηρίου. Ά φοΰ  ήναψαν πυράν καί εθηκαν έπ’ 
αύτής λέβητα ήρχισαν αί ατυχείς γυναίκες τό εργον των έκβάλλουσαι 
έκ δερμάτινου σάκκου διάφορα φάρμακα καί ρίπτουσαι αύτά είς τό 
κοχλάζον υδωρ. Είς ίκανώς μακράν πέριξ άπόστασιν έξασφαλίζουσαν 
αύτούς άπό τών θανατηφόρων άναθυμιάσεων ισταντο καί έκάθηντο 
πολλοί Ινδιάνοι χρέη φυλάκων έκτελοΰντες, διότι συμβαίνει τώ ό'ντι 
ένίοτε τινά τών θυμάτων νά άποπειρώνται δπως διαφύγωσι τήν 
σκληράν ειμαρμένην. Έπί δύο ήμέρας καί δύο νύκτας δέον νά βράζη 
τό ύγρόν, καθ’ δλον δέ τοΰτο τό διάστημα νά άνακυκάται τό κατα
σκεύασμα, εως ού άρκούντως πυκνωθέν προσκτήσηται τήν άναγκαίαν 
καταστρεπτικήν ιδιότητα · κατά τήν διάρκειαν τής κατασκευής τοΰ 
δηλητήριου δέν έπιτρέπεται είς τάς γυναίκας ούδ’ έπί στιγμήν ν’ 
άναπαυθώσι, έφαίνοντο δέ έν έξάψει διατελοΰσαι ύπό τήν έπίδρασιν
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νατος επέρχεται εύθύς μετά τό τραΰμα, ή σάρξ δμως ούδεμίαν 
υφίσταται αλλοίωσιν, διότι ωφθησαν ’Ινδιάνοι άνευ βλάβης τριόγοντες 
ζώα φονευθέντα οιά την εν τώ δηλητηρίφ τούτφ έμβαφέντων βελών. 
Γο δηλητήριον τοΰτο κατά πάσαν πιθανότητα άναμιγνυόμενον μετά 
τοΰ αίματος παρεμποδίζει την κυκλοφορίαν αυτοΰ καί έπέρχεται κατ’ 
ανάγκην ό θάνατος. Ή  γνώσις τών δηλητηριωδών τούτων φυτών 
ειν- ίερόν μυστικόν τών αρχηγών μεταδιδόμενον άπό πατρός είς υιόν.

Και ταΰτα μ.έν λέγει ό γάλλος ζωγράφος καί περιηγητής Biard. 
Έκτοτε δμως τό μυστικόν τοΰ δηλητηρίου άπεκαλύφθη, εινε δέ τό 
περιβόητον curare, δπερ κατασκευάζεται έκ τοΰ έν τή τροπική Βρα
ζιλία αύτόχθονος δηλητηριώδους φυτοΰ Strychnos toxifera, άλλων 
όμοιων φυτών καί είδους τίνος κληματίτιδος. Τούς φλοιούς τών φυτών 
τούτων βράζοντες μιγνύουσι τό ύγρόν μετ’ άλλων καυστικών υλών, 
οιον πεπέρεως κρομμύων καί άλλων. Διά τής παρατεταμένής άφεψή- 
σεως τό ύγρόν τοΰτο είς πυκνόν έκχείλισμα μεταβαλλόμενον άποτελεί 
τό είρημένον δηλητήριον, τό οποίον καί έπί τής μικροτέρας επιτιθέ
μενον πληγής φέρει ταχέως καί άναποδράστως τόν θάνατον εις άν- 
θρώπους τε καί ζώα.
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