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0 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ.
πί τφ αίσίφ γεγονότι τής έπί τή άρχιερωσύνη πεντηκοντα- 
ετηρίδος τοο σεπτοϋ τής ’Αλεξάνδρειάς πρωθιεράρχου, ήν 
τή εικοστή έννάτη τοΰ μηνός Ιουνίου τοΰ 1889, άγαλλο- 
μένη ή καθόλου ορθόδοξος έκκλησία συνεορτάζει μετά 

τοΰ Άποστολικοΰ τής ’Αλεξανδρείας Θρόνου, ή Διεύθυνσις τής ,,Προό- 
δου“ πρόσφορον ήγήσατο νά παράσχη τοις άναγνώσταις αυτής μετά τής 
είκόνος τοΰ γεραροΰ ποιμενάρχου συνοπτικήν Αύτοΰ βιογραφίαν, άναγρά- 
φουσαν τά κατά τόν πολύαθλον καί εύεργετικώτατον τή Έκκλησία καί 
τφ έ'θνει αρχιερατικόν αύτοΰ βίον, δστις προώρισται ό'ντως νά χρησιμεύση 
τοΐς έπιγιγνομένοις τής έκκλησίας λειτουργοΐς άριστος πρός μίμησιν υπο
γραμμός καί τύπος θεαρεστοτάτης, έθνωφελοΰς καί άληθώς ευαγγε
λικής πολιτείας.

Ό  τό πνευματικόν σκάφος τοΰ ’Αποστολικοΰ τής ’Αλεξάν
δρειάς Θρόνου εόκλεώς πάνυ καί δεξιώς πηδαλιουχών Πατριάρχης 
Σοιφρόνιος, έγεννήθη περί τάς άρχάς τοΰ φθίνοντος ήδη δέκατου 
έννάτου αίώνος, έν τή ενορία Τσιβαλίου τής Κωνσταντινουπόλεως 
έκ γονέων εύσεβών καί έναρέτων, πατρός μέν Φωτίου Βασιλείου 
Μεϊνδαντζόγλου, μητρός δέ ’Αναστασίας, τό γένος Σαραφγιαννάκου, 
όνομασθείς έν τφ βαπτίσματι Σταΰρος. Γόνος τής θεοσεβοΰς έκείνης 
καί σεμνής γενεάς, ής κύριον καί μόνον μέλημα ήν ή ηθική τής 
καρδίας διάπλασις καί ή έν χριστιανική σεμνότητι διαμόρφωσις τοΰ 
ήθους, έθήλασε τήν ευσέβειαν καί τήν είς τά πάτρια άνυπόκριτον 
έμμονήν απ’ αύτής τής πρώτης αύτοΰ ανατροφής. Ό θεν έν ήλικί .̂ 
τρυφερή, κατά μήνα Δεκέμβριον ύπερμεσοΰντα τοΰ 1820, κείρεται 
μοναχός, μετονομασθείς Σωφρόνιος καί χειροτονείται ιεροδιάκονος 
ύπό τοΰ έπισκόπου ’Αριστίας Μητροφάνους τοΰ Αερίου, ένοριακοΰ 
άρχιερέως τοΰ 'Αγίου Νικολάου, έκκλησίας τής γενεθλίου αύτοΰ 
ένορίας. Περί τά τέλη δέ τοΰ 1821 προσελήφθη ώς διάκονος τοΰ 
άρτίως τότε χειροτονηθέντος Μητροπολίτου Προικονήσου Κοσμά τοΰ 
Θροριός, τοΰ διαπρέψαντος έπί αύστηρότητι ήθών καί εύσεβείηι · διετέλεσε 
δέ παρ’ αύτφ διακονών έννέα μέν ετη έν Προικονήσφ, επτά δέ έν 
Μήδεια καί Βιζύη καί μήνας ε’ίκοσιν έν Χίφ μέχρις ’Ιουνίου τοΰ 1839.

Πλουτίζων δσημέραι τό πνεΰμα καί έν τή κατά Χριστόν παιδεία 
διά τής άδιαλείπτου τών θείων Γραφών καί τών ιερών συγγραμμά
των μελέτης ένισχυόμενος, διέπλασε μέν ίεροπρεπώς τό ήθος, όμο- 
λογουμένην δέ προσεκτήσατο διοικητικήν ικανότητα κατά τό εικοσαετές 
στάδιον τής ένεργείας, καθ’ δ ώς διάκονος καί άρχιδιάκονος έβοήθει 
τφ γέροντι αύτοΰ, κληθέντι είς διαφόρους, ώς έρρήθη ήδη, βαθμο- 
λογικάς άνωτέρας Μητροπόλεις, καί έχειροτονήθη ’Αρχιερεύς καί 
Μητροπολίτης Χίου τή έπιμόνφ μέν απαιτήσει τών Χίων, εύμενεΐ 
δέ τής Μεγάλης Έκκλησίας έπινεύσει, τή 29 ’Ιουνίου, έπετείφ εορτή 
τών 'Αγίων καί κορυφαίων ’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τφ 1839.

Τήν έπαρχίαν Χίου έπί δέκα καί §ξ δλα έτη δεξιώς κυβερνή- 
σας, μετετέθη περί τά τέλη τοΰ 1855, προβιβασθείς ύπό τής Μεγάλης 
Εκκλησίας είς τήν Μητρόπολιν τής έν ΓΙόντφ τής Μικρας ’Ασίας 
Ά μασείας. Ά λ λ ’ ή διοικητική αύτοΰ ίκανότης καί ή πρός διεξα
γωγήν δυσχερών υποθέσεων άδιαφιλονείκητος καί άμεμπτος δεξιότης, ; 
τοσοΰτον ήσαν ήδη πασίγνωστοι, ώστε μό?ις διατάξας τά τής νέας 
έπαρχίας αύτοΰ πράγματα, προσεκλήθη είς Κωνσταντινοΰπολιν, ώς 
μέλος τής Μεγάλης Έθνοσυνελεύσεως, τής ένταλείσης τφ 1858, 
Τνα σύνταξη τούς έθνικούς κανονισμούς, καί είργάσατο μετά ζήλου 
αγνού, έπί τριετίαν περίπου, έν τή Έθνοσυνελεύσει έκείνη. Διά τής 
συνέσεως δέ καί πεφωτισμένης πείρας αύτοΰ, ού μόνον μεγάλως 
συνετέλεσε πρός παΰσιν τών καταχρήσεων καί βελτίωσιν τών έθνικών 
καί έκκλησιαστικών πραγμάτων, άλλά καί σπουδαίας προσήνεγκεν άλλης 
φύσεως υπηρεσίας διορισθείς πρός τοΐς άλλοις σκευοφύλαξ τοΰ Πατριαρ- 
χικοΰ Θησαυροφυλακείου, έ'φορος δέ καί ταμίας τής Μεγάλης τοΰ Γένους 
Σχολής. Καί τό μέν θησαυροφυλάκειον μετήνεγκεν είς τόν πύργον τών 
Πατριαρχείων, δν καταλλήλως πρός τοΰτο αύτός διεσκεύασε, τήν δέ 
Σχολήν ώφέλησε συντελέσας πρός εισαγωγήν χρησίμων μεταρρυθμίσεων.

Τών κανονισμών δέ συντελεσθέντων καί έπικυρωθέντων, έπί 
δέ τόν Οικουμενικόν Θρόνον κληθέντος τό πρώτον περί τά τέλη τοΰ 
1860 τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Β °“, έπανήλθε χαίρων ό Σ ω 
φρόνιος έν τφ μέσφ τοΰ πνευματικοΰ αύτοΰ ποιμνίου είς ’Αμάσειαν, 
καί έπεδόθη είς τήν εφαρμογήν τών νέων κανονισμών καί τήν δια
νοητικήν καί ήθ-ικήν μόρφωσιν τών ύπό τήν πνευματικήν αύτοΰ δι
καιοδοσίαν διατελούντων χριστιανών. Κατά τό μακρόν ήδη τής υπηρε
σίας αύτοΰ καί μεστόν ζωηράς καί εύσεβοΰς ένεργείας στάδιον, έπι- 
δειξάμενος ώς τε διάκονος καί αρχιδιάκονος καί ώς άρχιερεύς χα
ρακτήρα άμεμπτον, άφιλοχρήματον, φιλόμουσον, φιλόκαλον, αοκνον 
καί τών πατρίων άτρόμητον ύπέρμαχον καί προστάτην, έκλήθη ύπό 
τής θείας Προνοίας τή 20 7βρίου 1863 έπί τόν Οικουμενικόν Θρόνον, 
εν περιστάσεσι, καθ’ άς τό κυμαινόμενον τής Έκκλησίας σκάφος έδεΐτο 
χειρός στιβαράς καί κυβερνήτου πεφωτισμένου καί ικανού πρός πάντα 
κίνδυνον ευθαρσώς ν’ άτενίση. Διότι προέκειτο νά καταρτίση τήν 'Ιεράν 
Σύνοδον, νά έφαρμόση έν ειλικρινείς;; τούς κανονισμούς, νά συνδιαλ- 
λάξη δύο ομόθρησκα εθνη, τό ελληνικόν καί τό βουλγαρικόν, νά προ- 
στατεύση τά δίκαια τών Αγίων Τόπων κατά τής ληστρικής τών Η νω
μένων Ηγεμονιών αρπαγής, νά παγιώση τήν νέαν τών πραγμάτων τάξιν 
καί άνυψώση τήν έκκλησίαν εις τήν άρχαίαν εύκλειαν καί λαμπρότητα.

Ιόν  βαρύν τοΰτον άθλον άναλαβών ό Σωφρόνιος έπιτυχώς έπί 
τετραετίαν διεξήγαγεν, άλλά τώ 1867 προσβληθείς ύπό νόσου δεινής 
παρητήθη · νοσηλευθείς δέ καί άναρρώσας άπεσύρθη είς τήν έν τή 
νήσφ ΙΙριγκήπφ ιδιόκτητον αύτοΰ οικίαν μετά τριακονταετή περίπου 
πολυκύμαντον καί πλήρη περιπετειών θεάρεστον καί έθνωφελή είς 
τόν αμπελώνα τοΰ Κυρίου υπηρεσίαν, καί εμενεν έκεΐ ιδιωτεύουν.

Αλλ’ οτε τφ 1870 ό βαρύς κλύδων ό μετά τόν θάνατον τοΰ 
Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Νικάνορος έπισκήψας καί τήν Έκκλησίαν 
τής ’Αλεξάνδρειάς έπί μακρόν συνταράξας, ήρξατο κατευναζόμενος, 
ύφίστατο δέ ό μετ’ αύτόν σάλος, ή δέ άνάγκη κυβερνήτου δεξιοΰ 
έπεβλήθη άκαμπτος ύπό τών πραγμάτφν αύτών, τότε καί λαός καί 
Έκκλησία έ'στρεψαν πάλιν τό βλέμμα πρός τον ίδιωτεύοντα Σωφρό
νιον. Κοινή δέ βουλή καί ψήφφ, τήν 23 ’Ιουλίου 1870 προσκαλείται 
νά συνέχιση τάς πρός τήν Έκκλησίαν υπηρεσίας αύτοΰ, λαμβάνουν 
είς χεΐρας τούς ο’ίακας τοΰ κυμαινομένου σκάφους τοΰ ’Αποστολικοΰ 
τής ’Αλεξανδρείας Θρόνου. ’Αποδεξάμενος δέ τό αξίωμα έξακολουθεΐ 
μέχρι τοΰ νΰν αισίως καί έν πλήρει γαλήνη διακυβερνών τόν Ά πο- 
στολικόν τοΰτον Θρόνον ό γηραιός Σωφρόνιος, δ άρχαιότερος τών 
συγχρόνων άνωτέρων κληρικών καί ό πολυχρονιωτέρας καί πλείους 
παντός άλλου υπηρεσίας προσενεγκών τφ τε γένει καί τή έκκλησία 
ή μ ώ ν  καθόσον ύπηρέτήσεν αύτήν ώς διάκονος άπό τοΰ 1820 καί 
διήυθυνε δεξιώς καί θεαρέστως διαφόρους αύτής Μητροπόλεις άπό 
τοΰ Ιουνίου τοΰ 1839, παρουσιάζων ουτω σπάνιον καί μοναδικόν 
Ισως παράδειγμα έν τοΐς χρονικοΐς τής καθόλου ορθοδόξου έκκλη
σίας, άρχιερέως έπί πεντηκονταετίαν δλην ύπηρετοΰντος. Διότι τή 
29 ’Ιουνίου τοΰ 1889 συμπληρωθήσεται θεία πάντως ευδοκία, ή 
πρώτη έν τή έκκλησιαστική ιστορία τών Θρόνων τής ’Ανατολής 
πεντηκονταετηρίς τής Άρχιερωσύνης τοΰ δικαίως καί έπαξίως τοΰ 
γενικοΰ σεβασμού καί τής τιμής απάντων άπολαύοντος γεραροΰ Πα
τριάρχου Αλεξάνδρειάς Κυρίου Σωφρονίου.

Ή  „Π ρόοδος“  τά πρός τόν πολυσέβαστον πρωθιεράρχην καί 
παντός καλού καί τήν έθνικήν άνάπτυξιν έπαγγελλομένου έργου πρό
θυμον άντιλήπτορα καί προστάτην, βαθύτατα τού σεβασμού αύτής 
αισθήματα ούδαμώς άλλως βέλτιον ήδύνατο νά διατρανώση, ή παρέ- 
χουσα τοίς άναγνώσταις αύτής τό οίκοδομητικώτατον καί περισπού- 
δαστον ανάγνωσμα τοϋ ιεροπρεπούς Αυτού βίου καί τής χριστιανικής 
καί έθνωφελοΰς πολιτείας, εύχεται δέ θερμώς μετά σύμπαντος τοΰ 
χριστεπωνύμου πληρώματος, Τνα όρθοτομών κοσμή τόν τής Αλεξάν
δρειάς Θρόνον, ού αγλάισμα ύπάρχει καί τής καθόλου ορθοδόξου 
ανατολικής έκκλησίας έγκαύχημα.
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0 ,.ΚΩΔΩΝ'1 ΤΟΥ ΣΧΙΛΛΕΡΟΥ.
(D a s  L i e d  v o n  d e r  G l o c k e . )

V icos voco. Mortuos

A.
περιηγούμενος άνά τήν μουσοτραφή Γερμανίαν, από τής 
Βιέννης άρχόμενος τής περιοδείας αύτοΰ, βλέπει πολλα- 
χοΰ τόν όρειχάλκινον ανδριάντα τού μεγαλωνύμου Σχιλλέ- j 
ρου, τόν ούρανόν δι’ ατενούς δμματος θεωμένου καί τήν 

άμάραντον τής Μούσης δάφνην σεμνώς διά τής δεξιάς χειρός κρα- 
τούντος.

Ό  Schiller ύπήρξεν άναμφηρίστως έξοχος ποιητής, μεγίστην 
ύποσχόμενος τή Ευρώπη καί τφ αίώνι ήμών διάνοιαν καί Γσως ήγέ- 
της πάντων τών λυρικών, μηδ’ αύτοΰ τού Βύρωνος έξαιροομένου, I 
έκηρύττετο, εί μή σκληρώς ό άωρος θάνατος άπέσπα τόν άνδρα | 
τού κόσμου τούτου, μεταβιβάζων αύτόν είς τό άτερμον έκεΐνο τών 
έαυτοΰ Ονείρων άσυλον, ,,δπου βραβεύονται έπαξίως τ’ , άληθ^ καί j 
ύψηλά αισθήματα·“ καί δή έν δλη τή νοητική αύτοΰ ρώμη, έν 
έποχή καθ’ ήν έγραφε τό ’Ιδεώδες, τούς Θεούς τής 'Ελλάδος καί j 
τάλλα λυρικά άριστουργήματα, συνειργάζετο τφ Γκαΐτε πρός τελείω- 
σιν τού έθνικοΰ θεάτρου καί έδίδασκεν άπό σκηνής, ένώπιόν μουσο- j 

χαροΰς ακροατηρίου, πατριωτικά δράματα, τήν τριλογίαν τοΰ Βάλ
λε νΰτά ϊν  καί δή Γονλιέλμον τό ν  Τέλλο ν, άπερ άνέδειξαν αύτόν, j 
κατά τήν γνώμην τοΰ St. M arc Girardin, τόν δραματικώτατον τών 
Γερμανών ποιητών.

Ά λ λ ’ εί καί ή Μοΰσα έφίλησε τόν Σχίλλερον, ούρανοβάμονα 
ποιητήν αύτόν άναδείξασα, ούχ’ ήττον καί ,,ή συνείδησις —  ώς λέγει 
ή δέ Σταέλ —  ύπήρξε Μούσα αύτοΰ“ , ή δ1 αρετή φιλόστοργος μήτηρ. 
Ήγάπησε τόν κόσμον καί τόν άνθρωπον καί έν τή άείποτε θεο- 
στηρίκτφ αύτοΰ ψυχική γαλήνη ούδένα ό άοιδός έμίσησεν αύτός δ’ 
ό φαύλος παρίστατο άεί τή φαντασία αύτοΰ ώς ή προσωποποιί'α 
άνθρώπου, άξέστου έ'τι τήν ψυχήν καί τά αισθήματα, φύσει τό 
πονηρόν κατεργαζομένου, έξ ού δ ’ ώφειλεν άρύεσθαι δ αγαθός, εν 
καιρφ εύθέτφ, π'οιάν τινα ήθικήν ώφέλειαν.

,,Προσφιλής μοι ό φίλος —  ε'λεγεν, —  άλλά λυσιτελής ό 
έχθρός· εί ό φίλος δεικνύει τί δύναμαι, ό εχθρός διδάσκει με τί δει 
ποιεΐν.α (Freund und Feind.)

Ούδέποτε ή συνείδησις ύπηγόρευσε τφ Σχιλλέρφ άπαισίους 
γόους ή βλάσφημα ρήματα· άλλ’ εί έθρήνησε πολλαχού τών λυρι
κών αυτού ώς άνθρωπος, διότι ’ίδιον άγαθοΰ άνθρώπου τά ευγενή 
δάκρυα, ό θρήνος αύτοΰ ύπήρξε φιλομήλας ώδή εύελπις, άγγελος 
ήθικής μεταμορφώσεως καί παλιγγενεσίας.

Ούδαμοΰ τών ποιήσεων αύτοΰ έβλασφήμησε πώποτε περί τίνος· 
αύτής τής έραστρίας τό παλίμβολον μετ’ άξιομιμήτου καρτερίας καί 
άξιοπρεπείας έδέξατο, ούδέν έπί τούτφ, ή τό άτελές τοϋ έ'ρωτος 
αύτής πικρώς αίτιώμενος.

,,Εί δ θάνατος —  έ'λεγεν -—  έ'κλειέ σου τά βλέφαρα, ώ Έ μμα,
’ίσως έ'ζης ετι έν τή τεθλιμμένη καρδία μ ο υ .............Ά λ λ ’ οϊμοι!
ούκέτι ζής έν τφ έμι<> ε'ρωτι, διότι άπολαύεις Ιτι τών τοϋ ήλίου
άκτίνων...........Οί ήδεΐς τοΰ έ'ρωτος πόθοι παρέρχονται πώποτε, ώ
Έ μ μ α ; ........... Έ ρω ς έστιν ό σβεννύμενος; έρως έστί τό θνήσκον
αίσθημα; Ή  ούρανία φλόξ έξαφανίζεταί ποτε, δίκην γήινου τίνος
άγαθοΰ;“

W as dahin ist und vergangen,
Emma, kann’s die L iebe sein?
Ihrer Flamme Himmelsgluth 
Stirbt sie wie ein irdisch G ut?

(An Emma.)

Εντεύθεν, έν άντιθέσει πρός έτερον κύκνον, πολλφ τού Σχιλ- 
λέρου ύποδεέστερον, τόν Λαμαρτΐνον, άποκαλοϋντα που τήν ευφυΐαν 
άέναον θλΐψιν, έν τφ Σχιλλέρφ άποθαυμάζομεν τήν άληθή μεγαλο-

plango. Fulgura frango.

] φυΐαν, έρειδομένην άείποτε έπί μεγαλοπρεπούς ψυχικής γαλήνης,
| καίτοι —  ώς αύτός ουτος λέγει άλλαχοΰ — ,,Αί άγναί τής άλη- 

θείας άκτΐνες ούδαμώς δωροΰνται ήμΐν πάντοτε θάλπος. “

Sie gcben, acli! nicht iminer Glutli,
D er W ahrheit helle Strahlen.

(L iclit und W iirme.)

„ Άποσπάσθητι, — κράζει πρός έγωϊστήν, —  τής πλάνης καί 
άσπασαι τόν ούρανόν! Ό ,τι ουδέν ήκουσεν ους, ο,τι ουδεν ειδεν 
δμμα, τούτο έστί τό Ώραΐον καί τό Α ληθές. Ούδαμώς εύρίσκεις 
ταύτα έν τοΐς έ'ξω, δπου δ άνους ζητεί αύτά, άλλ’ άεί έν σοί.“

Es ist nicht draussen, da sucht es der Thor;
Es ist in dir, du bringst es ewig hervor.

(Die W orte des W ahns.)

Λατρεία θεού καί πρός τήν ’ Αθανασίαν ακράδαντος πεποίθη- 
σις, ώδή άέναος πρός τόν έ'ρωτα καί τήν φιλίαν, μειλίχιαι προσρή
σεις καί θαυμαστικά έπιφωνήματα πρός τό ώραΐον, ιδού ή άμάραν- 
τος τοΰ Σχιλλέρου ποιητική ανθοδέσμη, ,,έξ ής ήδέως τις, —  ώς 
έ'λεγεν ό Goethe, (W erther) —  τήν έαυτοΰ τροφήν ήδύνατο άρύ- 
σασθαι, ε’ίποτε μετεμορφοΰτο είς μέλισσαν.“

,,Ή  καρδία λέγει ήμΐν δτι έγεννήθημεν πρός ύψίονα ορισμόν 
ή δέ διά τής ένδομύχου ταύτης φωνής διδομένη ήμΐν έπαγγελία αυτη 
ούδέποτ’ άπατα, τήν έλπίζουσαν ψυχήν “

Im Herzen kiindet es laut sich an:
Zu  was Besserm sind wir geboren;
Und was die innere Stimme spricht,
Das tauscht die hoffende Seele nicht.

(Iloffnung.)

Παΐς έ'τι τόν θεόν έξύμνησε καί ή πρός αύτόν πεποίθησις, 
ώρίμως ύπό τής μητρός έν τή καρδία τού- τρυφερού άοιδού φυτευ- 
θεΐσα, αγλαούς άχρι τής προώρου τελευτής αύτοΰ άνεβλάστανε 
καρπούς.

„Ό ,τι ή τών φιλοσόφων άγχίνοια ού βλέπει, ψυχή τις άφελής
εύχερώς πάνυ ανακαλύπτει Υπάρχει ούρανία δύναμις, ΰπάρ-
χουσα άεί καί δταν κλονίζηται ή δύναμις τοΰ άνθρώπου...........
Τπερθεν τού χρόνου καί τής έκτάσεως, ζή άκμαΐος ό 'Ύπατος
Ν ο ΰ ς  Είτε άλλάσσει, είτε, συνφδά τοΐς νόμοις τής τροπής, τό

j πάν μεταμορφοϋται, έν μέσφ τής άναστατώσεως ταύτης ύπάρχει εν 
άναλλοίωτον κα! ήρεμον πνεΰμα.‘‘

H och liber der Zeit und dem Raume webt 
Lebendig der hochste Gedanke,
Und ob alles in ewigem W echsel kreist,
Es beharret im W echsel ein ruhiger Geist.

(Die W orte des Glaubens.)

Τήν πρός τον Γκαΐτε φιλίαν τοΰ Σχιλλέρου, τήν καί ιστορικήν, 
ήθανάτισαν τά τε άπομνημονεύματα τοϋ πρώτου καί ή καλλιεπής 
άμφοτέρων συλλογή, ή έπονομαζομένη Xenies, αληθης τών δεινο- 
παθημάτων καί ταλαιπωριών τοΰ φιλολογικού βίου ιστορία. Η πρός 
τόν Σχίλλερον πατρική τού ήγέτου τής γερμανίδος Μούσης στοργή 
καί ή φιλία άνύψου αύτόν άχρι τρίτου ούρανοΰ καί, έν τή έκστάσει, 
τφ σύμπαντι δ Σχίλλερος φιλικάς ρήτρας άπέτεινε καί τήν φιλίαν 
σύν τφ έριοτι θεούς έθεώρει τής γής, έξ ουρανοΰ κατελθοντας προς 
παραμυθίαν τών ταλαιπωρουμένων.

„ Ό  χρόνος —  λέγει — Τπταται, έν ώραις ερωτος, δι’ ονείρων 
χρυσών ή ψυχή πλανάται έν θυμηδέσιν έκστάσεσιν, ή δέ αλήθεια
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διαρρήγνυσι τόν έαυτής πέπλον . . . . .  'Ο έ'ρως έστιν ή ισχυρά πυξίς
τού διανοητικού κόσμου, ό πρός τήν θεότητα οδηγός η μ ώ ν ...........
Ό  τούς ανθρώπους αγαπών κατέχει έν εαυτφ κόσμον ολόκληρον .

,.ίδε, ώ Λαύρα! ή άγρια λύπη πραδνεται δι’ ενός ήδέος φιλή
ματος, καί ή άφωνος άπόγνωσις παρηγορείται υπό τών θαλπωρών 
τής έλπίδος βλεμμάτων. '11 τρυφή ήδύνει μετριάζει τά σκο
τεινά πάθη, και τό βλέμμα ζφογονούμενον υπό τού έ'ρωτος, είκονίζει 
τήν τού ήλιου αϊγλην 44

Siehe, Laura, Frohlichkeit umarmet 
W ilder Schmerzen Uebersclnvung;
A n  der Hoffnung Liebesbrust erwarmet 
Starrende Verzweifclung cte.

(Pliantasie an Laura.) 

ϊ ή  δέ φιλία αποτεινόμενος ■ ,,Σύ —  κράζει —  ία τά τραύ
ματα, ώ  τής φιλίας ήδεϊα χειρ! Σύ ή πράως έλαφρύνουσα το τής 
ζωής φορτίον σύ ήν, παίδίον ετι, έζήτησα καί ευρον.44 

Du, die du alle W unden heilest 
D er Freundschaft leise, zarte Hand,
Des Lebens Biirden liebend theilest,
Du, die ich friiher suclit’ und fand.

(D ie Ideale.)

,,Μισούντες, έσμέν σώματα άψυχα καί θεοί καθιστάμεθα δπό- 
ταν άγαπώμεν.44

Todte Gruppen sind wir —  wenn wir liassen,
Gotter —  wenn wir liebend uns umfassen!

(D ie Freundschaft.)

Απείρως έν ταΐς ποιήσεσιν αυτού τήν γυναίκα έτίμησεν. 'Ως 
ό εταίρος αυτού Goethe (W ilhelm  Meister) λέγει δτι· ..αί γυναίκες 
ου διανύουσι τόν κόσμον διά πτερύγων μόνον, άλλά καί διά ποδών 
αίματοφύρτων, έ'στιν δ cs, έκ τών τριβόλων καί τών άκανθών τής 
οδού- ,,καί ό Σχίλλερος ού μόνον τάς γυναίκας ώς έραστρίας έξύ- 
μνησεν, ού μόνον προσέκλινεν, ώς ό Lcgouve, τό γόνυ πρό τού 
φύλου, φ ώφειλε τήν εαυτού μητέρα,

Tom be aux pieds de ce sexe a qui tu dois ta mere, 
άλλά καί έν τή καθόλου τής γυναικός άποστολή, δι’ άθανάτων 
στίχων ησεν αύτήν, έν άντιθέσει πρός τόν Σχίλλερον τής μουσικής,
τόν αθάνατον Βεετχόβεν, άποκαλούντα που τάς γυναίκας...........
άρνούμενον φύλον.

„D as menschliche und weibliehe Princip. —  Das bittendc
und das w iderstehende.......... “

,. Α δται - λέγει έν τή ποιήσει W iirde der Frauen, —  στρων- j 
νύουσι δι’ ουρανίων ρόδων τήν επίγειον ζω ή ν  συγκροτούσι τόν εύτυχή 
δεσμόν τού Ι'ρωτος καί, ύπό τόν αίδήμονα πέπλον τής χάριτος, δια- 
τηρούσι καί ύποθάλπουσι δι1 εύλαβοΰς χειρός τό αιώνιον πΰρ τών j
τρυφερών αισθημάτων Ή περιπαθής τών γυναικών ψυχή μορ- :
μύρει, ώς ή Αίολία λύρα, θωπευομένη έλαφρώς υπό τοΰ ζέφυρου
 Ή  είκών τοΰ πάθους ταράσσει ήδέως τήν γενναίαν αύτών
καρδίαν καί τά δάκρυα ρέουσιν έκ τών όμμάτων, δμοια πρός ούρανίαν ; 
δρόσον. “

Διερχόμενος ό άναγνώστης τόν ιλαρόν εκείνον λειμώνα τών τού 
Σχιλλέρου ποιήσεων, μεθύσκεται ύπό τοΰ αρώματος τών αειθαλών 
τής μεγάλης μούσης ανθυλλίων καί άναλαμβάνει αυθωρεί έκ τής 
νάρκης εις ήν καταδικάζει αύτόν —  καί άκοντα πολλάκις —  ό 
πραγματικός βίος. Καί τόδε τό άνθος αβρόν καί τούτο χάριεν καί 
έκεΐνο πάντων χαριέστατον καί εύοσμώτατον! Ό ,τι δ’ ύπέστη δ 
Πετράρχης συλλέγων τούς έν τή Θείςι Κοιμιοδία τοΰ Φλωρεντινού [ 
διακεκριμένους άδάμαντας, ταύτό καί ό άναγνώστης ύφίσταται, οσά
κις τάς τοΰ Σχιλλέρου ποιήσεις ύποβάλη εις έκλογήν τούτέστιν, 
αντιγράφει τήν συλλογήν ολόκληρον.

Αί πρός τήν Λαύραν έρωτικαί φδαί είσίν άμίμητοι καί είς έξη- j 
κοντούτιδα καρδίαν τόν έρωτα άναμιμνήσκουσιν. Ό  Άποχαιρετιβμος

το ν  Έ κτορος καϊ τής Α νδρομάχης  διακρίνεται έπί καλλιλογία, καί 
άπαραμίλλφ βραχυεπεία. Οί ατυχείς τής Ήροΰς καί τοΰ Λεάνδρου 
έρωτες, καίπερ κατ’ άπομίμησιν τοΰ Μουσαίου γραφέντες, πολλφ 
υπέρτεροι τοΰ έπους τού "Ελληνος έξελέγχονται. ϊ ίς  ό μη δακρύων 
έν τή άναγνώσει τών τυχών τών δύο έκείνων πιστών έραστών, ών 
τάς καρδίας άπεχώριζον μέν προδήλως τά οικογενειακά μίση καί ό 
άπλευστος, ,,έλλείψει γεφύρας καί νηός,44 Ελλήσποντος,

Aeh, zu dem entfernten Strande 
Baut sicli keiner Briieke Steg,
Und kein Fahrzeug stosst vom  U fer;
D och  die Liebe fand den W eg.

(H ero und Leauder.)

άς δμως ή „ γλυκεία καί εύποιός θάλασσα44, έν άντιθέσει πρός ,,τήν 
ψευδή τών ανθρώπων φυλήν καί τήν σκληράν τοΰ πατρός τής Ήροΰς 
καρδίαν,44 συνήνου, άγουσα, έκάστοτε διά τής αγκάλης αύτής τόν διά 
κολυμβήσεως τόν πορθμόν διαπεραιούμενον τολμηρόν άλλ’ άτυχή 
Λέανδρον.

Falsch ist das Geschlecht der Menschen,
Grausam ist des Vaters H e rz ;
A ber du bist mild und giitig,
Und dich rtihrt der L iebe Schmerz.

(Id.)

Καί τελευταΐον, η μετά τό ,,Μ σμα τών Κωδώνων44, δ παρα- 
κατιόντες λεπτομερώς άναλύσομεν, πασών καθ’ ήμάς άρίστη ποίησις 
Ό  ίΥεοΙ τής Ελλάδος, ών τήν τελευτήν δι’ αθανάτων στίχων ό 
Σχίλλερος εκλαυσεν, ώσεί έκ στόματος έπήγασε φιλοπάτριδος Α θ η 
ναίου τοΰ τετάρτου μ. X. αίώνος, τής θλιβεράς έκείνης καί σκοτεινής 
εποχής τοΰ οριστικού θανάτου τοΰ Ελληνικού μεγαλείου. Μόνος δ 
Ίουλιανός καί οί όμοφρονοΰντες αύτφ ήδόναντο άπό τοΰ ύψους τής 
έρήμου Ακροπόλεως γράψαι παρόμοιον ποίημα...........

'Ωραίε Κόσμε μου, ποΰ εί; ’Επάνελθε ταχεία, 
ώ ανθηρά τής φύσεως καί θεία έποχή! 
φεΰ! . . . .  μόνον έν τοΐς ασμασι καί έν τή ιστορία, 
τό ιλαρόν σου ό'νομα ζή έ'τι καί ή χ ε ΐ . . . .
Έν τοΐς κοιλάσιν έρημον τό βλέμμα άτενίζει, 
ούδείς θεός τό ό'μμα μου, ώς άλλοτε, φωτίζει . . . .
Σκιά έναπολείπεται έκ τών πολλών εικόνων, 

ωχρά σκιά καί μόνον . . . .

Οί πάντες έμαράνθησαν, ώς άνθη έν τή δύσει· 
είς τοΰ βορρά κατέρρευσαν τό σθένος ές ά ε ί . . . .
Ό π ω ς έτερου γέννησιν πλουσίως ώραΐση, 
δ κόσμος ούτος έ'πεσεν οίκτρώς καί οί θεοί . . . .
Τά άστρα ένητένισα, έν ψυχική οδύνη . . . .  
ούδέποτε τό σέλας σου άνεΰρον, ώ Σελήνη . . . .
Ή ρώτησα τά κύματα, τά άλση . . . .  Οιμοι! στόνον 

νεκρόν λαλεΐτε μόνον.

Απέπτησαν διά παντός . . . .  Α πέδρα ταύτοχρόνως 
ει'τι ώραίον έκ τής γής, λαμπρόν καί υψηλόν 
ή καλλονή, τά χρώματα, ή χάρις καί ό τόνος, 
νεκρά δέ μνήμη έ'μεινεν ήμΐν έκ τών πολλών . . . .
Τού χρόνου άποφεύγοντες τόν χείμαρρον έκεΐνοι, 
τάς κορυφάς κατφκησαν τού Πίνδου έν γαλήνη.
Πάν δτι ήθανάτισεν τών ποιητών ή Λύρα, 
άδιακρίτως Ιφθειρεν έν τή ζωή ή Μοίρα . . . .

(D ie Gotter Grieclienlands.)

,,Ίδέτε! πόσους πτωχούς τρέφει είς μόνος πλούσιος! Όταν οί 
άνακτες οίκοδομώσιν, οί άμαξηλάται έ'χουσιν έ'ργον44 λέγει κοινόν τι 
γερμανικόν λόγιον, δπερ ό Σχίλλερος έστιχούργησεν ώς εξής:
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W ie doch ein einziger Reieher so viele Bettler in Nahrung 
Setzt! W enn die Kiinige bau’n, haben die Karrner zu thun.

(Kant und seine Ausleger.)

,,Α λλά  μετά τόν Γκαΐτε καί Σχίλλερον, —  έπιπροστίθησιν δ 
έμβριθής Johannes Scherr, —  οί χειρώνακτες έποιήσαντο μείζονα 
πάταγον · πάντες έπειράσαντο άπομιμήσασθαι, ούδείς δ’ δ λαβών τούς 
ποιητάς ώ ς υπογραμμόν.“  Οί στίχοι τοΰ Σχιλλέρου βασιλεύουσιν 
άεί έν τή γερμανική ποιήσει, ώς ό Λαοκόων τοΰ Λέσσιγκ έν τή 
κριτική.

Ό  Σχίλλερος έστιν ό άθάνατος άοιδός τής έλπίδος, ώς ό 
Schubert, κατά τήν έ'κφρασιν βιογράφου αύτοΰ, δ τοΰ άλγους μουσικός.

Καί ταύτα άτελώς μέν άλλ’ άλις, ώ ς έν προοιμίφ τοΰ παρόν
τος δοκιμίου, περί Σχιλλέρου, τοΰ δαιμονίου ποιητοΰ, δαιμονίου δέ 
τήν συνείδησιν ανθρώπου· τής έξοχου διανοίας συνδεδεμένης θαυμα- 
σί<ος δι1 άρρήκτων δεσμών πρός τήν άθφότητα, τήν αιδώ καί πάσαν 
αρετήν τής υψηλής έκείνης ψυχής έν μέσφ αίθέρι, συμπαθούς δέ 
καρδίας έν τή οικογενεία καί έν δμίλοις φίλων. Τοιαΰτα δ1 οίονεί 
άβρόχοις ποσίν έ'νια τών έπών έκείνων, δι’ ών καί άκων δ άναγνώστης 
είσάγεται είς κόσμον καινόν καί άλυπον, άποσπώμενος ίδανικώς τών 
λυπηρών πραγματικοτήτων της ζωής, άνεπαισθήτως μεταρσιοΰται είς 
τά ύψιστα έκείνα στρώματα, δπου μαρμαίρει τό ώραίον, δ καί δρος 
καί ή αίωνία άνάγκη πάσης εύγενοΰς καί θέσπιδος ψυχής.

,,Τοιαΰτα εργα —  ώ ς λέγει δ Taine, δμιλών περί τής Ίφι- 
γενείας τοΰ Γκαΐτε, ·—  είσί τά άληθή προσευχητάρια, ά όφείλομεν άνα- 
γινώσκειν, οσάκις είσερχόμεθα είς τούς μεγάλους ήμών φυσικούς ναούς.44

(Έ πεται σονένεια.) , . . ,'  λ 0 . Μ.

ΚΟΡΗ ΠΛΕΚΟΥΣΑ.
Επιτρέπεται βεβαίως ήμΐν νά σεμνυνώμεθα διά τούς ολίγους 

ομογενείς καλλιτέχνας, δσοι διά τής είς τήν θείαν τοΰ Απελλοΰ 
τέχνης εύδοκίμου έπιδόσεως κατέλαβον θέσιν έντιμον καί διαπρεπή 
μεταξύ τών νεωτέρων τής Εσπερίας άριστοτεχνών. Τά εργα αύτών 
τήν δικαίαν τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου έπισπώμενα προσοχήν καί 
εύνοϊκήν έκτίμησιν, λίαν εύφήμως καί κολακευτικώς κρίνονται, περιτ
τόν δέ νά εΤπωμεν ή τοιαύτη τών ελληνικών έ'ργων υποδοχή δέν είνε 
μ,όνον ή άρίστη τοΐς ήμετέροις καλλιτέχναις ένθάρρυνσις άλλά καί 
τήν έθνικήν ήμών φιλοτιμίαν ού μικρόν διαθρύπτουσα τιμή · ή ελλη
νική φυλή, ή είς τό εύγενές στάδιον τοΰ νεωτέρου πολιτισμ,οΰ τόσφ 
ζήλωτώς καί εύοιωνίστως προβαίνουσα, ώφειλε βεβαίως νά μή ύπο- 
λείπηται καί έν τή θαυμασία τέχνη τής διά τοΰ χρωστήρος παρα- 
στάσεως τοΰ καλού· παρήγορον δέ άληθώς εινε δτι καί νατά τοΰτο 
έπαξίως καί έντίμως άντιπροσωπεύεται.

Ή  παρατιθεμένη έν σελ. 137 είκών τοΰ δμογενούς καλλιτέχνου 
κ. Γ. Ίακωβίδου, ού καί έ'τερα εργα πολλών έ'τυχον έπαίνων καί 
εύφημοτάτων κρίσεων, δίδωσι τό μέτρον τής τέχνης, ήν κατέχει έν 
τή πιστή τάς φύσεως άπομιμήσει καί τή άπερίττφ καί αμα άκριβεΐ 
τής ιδέας παραστάσει. Θελκτική φυσικότης καί έπαγωγός άφέλεια 
είσί τά συναρπάζοντα έκ πρώτης δψεως τοΰ θεατού τήν προσοχήν 
τής είκόνος προσόντα, άλλά μετά έπισταμένην τών καθέκαστα θεωρίαν 
δέν βραδύνει ν’ αναγνώριση καί ό δλως έν τή θεία ταύτη τέχνη άμύη- 
τος άλλ’ ούχί άμοιρος καλαισθησίας τήν έντεχνον καί άνεπίληπτον καί 
τής έλαχίστης έν τή φυσιογνωμία καί τή στάσει λεπτομερείας έπε- 
ξεργασίαν, ητις τόσφ πλειοτέραν φαίνεται μαρτυρούσα δεινότητα δσφ 
πλειότερον έξακολουθεΐ τις θεώμενος καί έξετάζων τό μικρόν τοΰτο 
άριστοτέχνημα. Πολλαί μητέρες θ ’ άναγνωρίσωσιν έν εύαρέστφ έκ- 
πλήξει τήν άληθή καί πιστήν εικόνα τοΰ εαυτών θυγατρίου άποπει- 
ρωμένου νά έφαρμόση τά πρώτα είς τό πλέκειν μαθήματα καί θά 
δμολογήσωσι μεθ’ ήμών καί άρμοδιώτερον ήμών ’ισως, δτι τό έ'ργον 
τοΰ δμογενοΰς καλλιτέχνου φέρει έν καταπληκτική άκριβείοι τοΰ 
άληθοΰς καί τοΰ φυσικού τόν τύπον.

ΕΚΤΟΡΟΣ ΜΑΛΟ.
Τ Α  Α Τ Ι Μ Α  Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Υ Ρ Ι Α

Έ κ  τοδ γαλλικοδ 
όπδ

Φ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Α Δ Ο Γ .

I.

Μεταξύ πάντων τών γειτνιαζόντων είς τό άλσος Μονσώ μεγάρων, 
τό έπιφανέστατον διά τόν ό'γκον καί τού καλλωπισμού τήν πολυτέλειαν, 
εινε τό ύπό τοΰ οικονομολόγου Γριπά έκεΐ άνεγερθεν κατά τάς δλ- 
βίας τοΰ κολοσσιαίου αύτοΰ πλούτου ήμ,έρας. Καί άληθώς άνευρί- 
σκει τις έν αύτφ τόν ρυθμόν τοΰ Λούβρου Ναπολέοντος τοΰ Γ '. καί 
τόν τοΰ νέου Μελοδράματος, μεμιγμένους έν τή βρυξελλαία άρχιτεκ- 
τονική, τή άρτίως έπινοηθείση, ήν φαίνεται έμπνεύσασα ή μόνη αύτή 
αρχή. ,,Ό σφ  μείζων ό λίθινος δγκος, τόσφ ύπερτέρα. τοΰ κτιρίου ή 
καλλονή.44

Αποφασίσας ν’ άνεγείρη έαυτφ οικίαν, ικανήν νά έμπνέη τοΐς 
διαβάταις τόν είς τά εκατομμύρια αύτοΰ σεβασμόν, ό Γριπά, ελεγε 
πάσι τοΐς προμηθευταΐς αύτοΰ. ,,Δότε μοι δ,τι έχετε βαρυτιμότερον44 
καί ή έπιθυμία αύτοΰ ειχεν ίκανοποιηθή.

'Γπερμέγεθες τάς διαστάσεις, ώς πρός κατοικίαν ιδιωτικήν, τό 
μέγαρον Γριπά ειχεν άπό μέν τοΰ Λούβρου δανεισθή τούς ύπερ- 
μέτρους ορόφους μετά τετραγώνων θόλων έπιστεφόντων τά γεγλυμ- 
μένα άετώματα, άπό δέ τοΰ Μελοδράματος τόν καλλωπισμόν τών 
μαρμαρίνων καί πολυχρόων στηλών, καί άπό τής βρυξελλαίας αρχι
τεκτονικής τήν έπισώρευσιν υπέρογκων λίθων έξ ογκωδών αναγλύφων 
άνεζητημένων.

Έπί τής προσόψεως ήνοίγετο υψηλός κιγκλιδωτός έξώστης, 
άφ’ ού μεγάλη έφαίνετο αύλή εύρυνομένη πρός τά εμπροσθεν καί 
είς διπλήν προθυραίαν άπολήγουσα κλίμακα · ή δέ άντικειμένη δψις 
μετά θερμοκηπίου συνεχομένη έ'βλεπεν είς κήπον, πέραν τοΰ δποίου 
έξετείνετο τό άλσος Μονσώ.

Ά π ό τε τής αύλής ώς καί άπό τοΰ κήπου ή πολυτέλεια διά 
τών θυρίδων ύπερεκχειλίζουσα έπεβάλλετο τοΐς διαβάταις · τά λευκά 
μ,ετάξινα. παραπετάσματα ύπό ροδοχρόων έπιστεφόμενα μεταξοϋφών 
έπικοσμημάτων έγκατωπτρίζοντο έντός μεγάλων καί παχέων κατόπτρων 
η λάμπουσα τών μαρμάρων στιλπνότης, αί κατάμεστοι κεχρυσωμένων 
σ.-.ευών τράπεζαι έκόσμουν τών τοίχων τάς γωνίας, έν δέ τφ ήμίφωιι 
τών έσωτερικών θαλάμων, οί λυχνοΰχοι έξέπεμπον τών κρυστάλλων 
τήν στιλβηδόνα. Καί ουτω ή διά τής έπιδείξεως τής πολυτελείας 
πρόθεσις τοΰ έμποιήσαι τήν έ'κπληξιν, ή έν τφ ρυθμώ τής οικοδο
μής τόσφ καταφανής, έκπληκτικωτέραν ενεποίει αισθησιν έν τφ έσω- 
τερικφ τοΰ οίκου διακοσμώ · έν πάσιν ειχον προμηθεύσει τφ Γριπά, 
δ,τι πολύτιμον ύπήρχεν.

Α λ λ ’ άν οίκοδομήσας μέγαρον, είς δ επτά ή οκτώ έδαπανή- 
; θησαν εκατομμύρια φράγκων, είδε πραγματοποιούμενον τό δνειρον 

αύτοΰ, δέν έξεπληρώθη δμως άφ’ ετέρου καί δ σκοπός, δν έπεδίωκε·
| τά έκ ματαιότητας όψιπλούτου δαπανηθέντα εκατομμύρια, ούδέ τόν 

έλάχιστον είς ούδένα ειχον έμπνεύσει σεβασμόν πρός τόν υπολειπό- 
μενον αύτφ πλούτον. „ Γριπά ό κλέπτης44, ήτο πριν η τό μέγαρον 

I τοΰτο άνεγείρη, ,,Γριπά δ κλέπτης44 έ'μεινε καί μετά ταύτα* ισως 
δέ καί τι πλέον, κατά τοΰτο τούλάχιστον, καθόσον τό τόσφ άκομψον 

I δσφ καί πολυτελές τοΰτο οικοδόμημα, δπερ έφείλκυε τήν προσοχήν, 
προύκάλει συνάμα καί τάς έρωτήσεις πολλών έντιμων άνθρώπων 

j άγνοούντων τά έν τφ κόσμφ τών κερδοσκοπικών έπιχειρήσεων συμ- 
βαίνοντα.

—  Είς ποιον άνήκει τό κατά τό άλσος Μονσώ άνεγειρόμενον 
μέγαρον; —  Είς τόν Γριπά, τόν κλέπτην. —  Διά τί επικαλείται 

| κλέπτης;
Σπάνιοι ήσαν οί γνήσιοι παρισινοί, οί μή δυνάμενοι ν’ άπαν- 

I τήσωσιν είς τήν έρώτησιν ταύτην, άν μή δλόκληρον άφηγούμενοι τόν
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βίον τοϋ I ριπά, πράγμα πολλού χρόνο') δεόμενον, άλλά τούλάχιστον 
τινα τών κυκλοφορουντων περι αυτοΰ πολυαριθμών έκείνων περιστα
τικών, ών τά μέν ήσαν τών δέ μυθωδέστερα · τάς έν τφ σταδίφ 
άπαρχάς αύτοΰ εν τινι δικαστικό) γραφείφ, τάς ύπ’ αύτοΰ ίδρυθείσας 
εφημερίδας τών νεωτερισμών, τών σκανδάλων, τών αποκαλύψεων, 
ώς και τάς οικονομολογικάς, τάς γενομένας ύπ’ αύτοΰ χρεωκοπίας 
και τά επινοηθέντα υπ αύτοΰ μέσα, δπως διακανονίζω ταύτας, ούτως, 
ωστε οι πιστωται αυτοΰ ν απέρχωνται άφημαγμένοι καί αμα η ύ χ α - 
ριστημένοι, τάς λίαν ριψοκινδύνους καί τολμηράς αύτοΰ επιχειρήσεις, 
ων εν τούτοις, εύτυχή υπήρξαν —  δι’ αυτόν τούλάχιστον — τά 
επακόλουθα, τάς άναριθμήτους δικας, άc κατά πολλών ειχε κινήσει, 
τας δικαστικας, άς ειχεν υποστή καταδιώξεις, καί τέλος τά μορία 
εκείνα επεισόδια τοΰ περιπετειο)δους βιου, όν διήγεν, ότέ μέν εις τδν 
κολοφώνα της οικονομικής αύτοΰ ύψούμενος εύπραγίας, ότέ δέ είς 
άβυσσον άνεχείας καταφερόμενος, καί δστις ειχεν αύτφ έπί τέλους 
προσπορίσει μίαν τών σημαντικωτάτων έν ΓΙαρισίοις περιουσιών.

Εννοείται δτι τάς αφηγήσεις ταύτας δέν εκρινον κατά τόν 
αύτόν πάντες τρόπον.

— ΙΙώς, διά ταΰτα λοιπόν τόν άποκαλοΰσι κλέπτην; ελεγον 
οι μεν, άλλα κατα τι εινε χειρων τούτου ή έκείνου τοΰ κατα- 
χραστοΰ;

—  Ιδού, μά τήν αλήθειαν, τέλειος κατεργάρης, δστις μόνον 
τό ονομα, δπερ φέρει, δεν εκλεψεν, ελεγον ετεροι. Καί όμολογητέον 
οτι πολλφ πλειότεροι ήσαν οι τελευταίοι ούτοι.

Καί ειχε λοιπόν φανή γελοιοτάτη ή άξίωσις αύτοΰ, δπως έκ- 
βιάση τόν τοΰ δημοσίου σεβασμόν διά της άνεγέρσεως μεγάρου, παρά 
ταίς διαφόροις της κοινωνίας τάξεσι, άς είχε διέλθει καί αίτινες 
ούδέποτε άλλως ώνόμαζον αύτόν ή διά του όνόματος „Γριπά ό 
κλέπτης·4. Γριπά απλώς δέν έφαίνετο έπαρκές, ίνα δηλώαη περί 
τίνος επρόκειτο, ισως περι τίνος άλλου, περί κοινοΰ τίνος όψι- 
πλοότου.

Ά ν ό Γριπά δέν έγίνωσκε τά περί αύτοΰ θρυλούμενα δέν 
έπλανάτο δμως προκειμένου περί τής έν τή άγορά υπολήψεως αύτοΰ, 
ητις ην ή χειριστή τών έν τφ παρισινφ χρηματιστηρίφ · τοΰτο ώμο- 
λόγει καθ’ έαυτόν, άλλά δίδων, έννοείται, τήν έπομένην έξήγησιν. 
—  Δεν θά έμαίνοντο κατ’ έμοΰ τόσον, άν ήρκοόμην νά έκμεταλλευθώ 
μόνον τό δημόσιον, άλλ’ ήπάτησα αύτούς τούς ίδιους, έντεΰθεν δέ ή 
οργή καί ή κατακραυγή αύτών.

Πράγματι δέ έν τφ χρηματιστικφ καί τφ οίκονομολογικφ 
κόσμφ, δυσκόλως ήδύνατό τις νά εύρη πρόσωπον περιελθόν είς 
σχέσεις μετ αυτοΰ καί μη εχον νά διηγηθή πανούργημά τι αύτοΰ 
αξιον τοΰ κακουργοδικείου, ου θΰμα ειχε γείνει· τό θέμα τοΰτο ήτο 
ανεξαντλητον · οι Οε εξιστορούμενοι αυτοΰ άθλοι ήσαν οί μέν τών δέ 
καταπληκτικώτεροι.

Απίστευτον ήθελε φανή, δτι άνθρωπος, ώς 6 Γριπά, πνευμα- 
τωο^ς, γινωσκων επισταμενως την περί αύτόν κοινωνίαν, ήδύνατο νά 
φαντασθή, δτι θά εθάμβου τούς ανθρώπους ή έπιδεικτική τοΰ πλού
του αύτοΰ ε'κθεσις, μέχρι τοΰ νά λησμονήσωσι τά μέσα, δι’ ών ή 
σκανδαλώδης αυτη περιουσία ειχεν άποκτηθή. Ά λ λ ’ ακριβώς, διότι 
εγινωσκε τους Ιίαρισιους, εσκεπτετο ούτως, ως άνθρωπος πεπειρα- 
μενος καί θρασύς, γνωρίζων δτι ή εύήθεια τοΰ κόσμου μέχρις άπι- 
στεύτου χωρεϊ σημείου, δταν κέκτηταί τις τήν δύναμιν νά έφελκύση- 
ται αύτήν καί νά έπιβληθή αύτή.

Καί δέν έστερεΐτο τής δυνάμεως ταύτης.
Θά κατώρθου τό σκοποόμενον;
Τό μέλλον εμελλε νά δείξη τοΰτο· έν πάση περιπτώσει τό με

γαλοπρεπές αύτοΰ μέγαρον καί ό έν αύτφ έκτιθέμενος πολυτελής 
πλοΰτος εχρησιμευον ώς μέσον τι πρός τόν σκοπόν τοΰτον βεβαίως 
είς τάς εορτάς, άς έμελλε νά δώση θά  ήρχοντο, άν μή δπως ιδωσιν 
αυτόν, άλλ' δπως έπισκεφθώσι τό μέγαρον αύτοΰ · τοΰτο θά ήν τό 
πρώτον βήμα· απαξ έλθόντες, θά έπανήρχοντο · οί δέ μάλλον δύσ
κολοι θά παρεσύροντο ύπό τών πρώτων.

Ά λ λ ω ς  τε, άν δέν ήρκει τό μέγαρον αύτοΰ, ίνα τόν άναβι- 
βάση εις την περιωπήν, ήν επόθει καί είς ήν, έπίστευεν, ή περιου
σία αυτοΰ παρεΐχεν αυτφ δικαιώματα, ήδύνατο καί ετερα πρός τοΰτο 
νά χρησιμοποιήση μέσα.

Δεν ητο αληθώς παράλογον, έφρόνει, ν’ άποβαίνη δυσχερεστέρα 
ή νομιμοποίησις περιουσίας τίνος, ή ή άπόκτησις αύτής; ΙΙολύ παρά
δοξοι ησαν οι φθονεροί ουτοι, οι σεμνότυφοι έπιδεικνύοντες τιμιό
τητα! Κατά τί λοιπόν ή κτήσις τής περιουσίας ταύτης ήδύνατο νά 
θεωρηθή ενοχωτέρα καί μάλλον έπίμεμπτος τοσούτων άλλων, είς 
εύτυχείς, ώς ή έαυτοΰ, όφειλομένων έπιχειρήσεις; Δέν ήδύνατο νά 
έννοήση τοΰτο · Πλουτοΰσί ποτε οι έχοντες τήν άπλοϊκότητα νά μερι- 
μνώσι περι τών μέσων; τί σημαίνει τό πώς; αρκεί νά τύχη τις τοΰ 
σκοποΰ· πρό παντός άλλου, έσκέπτετο, οφείλει τις νά φροντίση περί 
τοΰ πλουτισμού, βραδύτερον δέ περί τών λοιπών.

Ά λλά  δέν ήξιώθη δυστυχώς ν’ άποκτήση τά λοιπά, ούχί έξ 
ίδιου αυτοΰ σφάλματος, ούτε ενεκεν έντιμου άντιδράσεως τής συνει- 
δήσεως τοΰ δημοσίου, άλλ’ άπλούστατα, ένεκα γεγονότος άτυχούς, 
δπερ δέν ειχε προΐδει, —  τοΰ θανάτου.

Έν τή στιγμή μάλιστα, καθ’ ήν σωρεύσας έν τφ μεγάρφ
τούτφ έπίπλωσιν αξίαν τής άρχιτεκτονικής αύτοΰ πολυτελείας, ειχεν 
ηδη συμπληρώσει τήν διακόσμησιν τής αιθούσης τών εικόνων καί 
τοΰ μουσείου τών περιέργων άποκτημάτων, άφθονα καί κρότον προ- 
καλέσαντα δαπανήσας ποσά, πρωίαν τινα, ένφ παρήγγελλε τά διά 
τήν πρώτην έν τφ μεγάρφ εορτήν προσκλητήρια, προσεβλήθη ύπό 
αποπληξίας, ητις έν διαστήματι ώρών τινων Ιπεμψεν αύτόν είς 
τόν αδην.

II.
Κατέλιπε χήραν καί δύο τέκνα · έ'να υιόν καί μίαν θυγατέρα,

ηδη ανεπτυγμένους, άλλ’ ούχί ένηλίκους, καθόσον ό μέν υιός ήν
δεκαοκταέτης, δεκαεξαέτις δέ ή κόρη.

Καίτοι ούδέποτε δ Γριπά ύπήρξεν αισθηματικός, έν τούτοις 
αίσθημά τι υπήρξε τό έλατήριον τοΰ γάμου, ον είχε συνάψει, κατά
τοΰτο τουλάχιστον, οτι ή γυνή, ήν είχε συζευχθή ούδεμίαν ειχεν
αυτφ άποφέρει άλλην προίκα, ή μεγάλην καλλονήν καί τινα ιδιαί
τερα προσόντα. Τεσσαρακοντούτης ήδη ειχεν άπαντήσει έπί τής δδοΰ 
αυτοΰ έκείνην, ητις έ'μελλε νά γείνη σύντροφος αύτοΰ, οπότε, έν ταίς 
παραμοναίς ευρισκόμενος του σχηματισμού κολοσσιαίας περιουσίας 
διελογίζετο ένίοτε, οσάκις ή πυρετώδης περί τάς ύποθέσεις ένασχόλη- 
σις κατέλειπεν αύτφ στιγμάς τινας έλευθέρας, ινα τό ύπολειπόμενον 
αυτφ μέρος τής ζωής παρασκευάση διάφορον καί κρείττον τοΰ 
περεληλυθότος. Διατί νά μή έ'χη σύζυγον, τέκνα, εστίαν οικογε
νειακήν ; Ήδύνατο άδρώς νά έπαρκέση είς τάς τούτων πάντων
δαπάνας, ήρξατο δέ τήν άνάγκην αύτών αισθανόμενος. Ά π ό  πολλοΰ 
ηδη ειχε βαρυνθή καί τής δι’ άγαμον κατοικίας αύτοΰ τήν αύστηράν 
μονοτονίαν καί τής μαγειρικής τών μεγάλων ξενοδοχείων τά λίαν
έπιτετηδευμένα καρυκεύματα. Σύζυγος, οίκος, οικογένεια, ταΰτα 
πάντα θά παρείχον αύτφ ποιάν τινα αξιοπρέπειαν καί θ ’ άπηλάσσετο 
τής τυχοδιωκτικής εκείνης ύπάρξεως, ήν άχρι τοΰδε διήγε ■ ό γάμος 
θά έγένετο ή βάσις τής νέας αύτοΰ καταστάσεως ευρισκε δέ κάλλι- 
στον τόν συνδυασμόν τοΰ κολοσσιαίου αύτοΰ πλούτου μετά τής 
σεβαστής θέσεως τοΰ συζύγου καί πατρός.

Ά λλά  ταΰτα διαλογιζόμενος έσκέπτετο αμα, δτι άπητεΐτο, ινα 
ή σύζυγος αύτοΰ μηδέποτε έπιχειρήση ν’ άντιπράξη κατά τών κλίσεων, 
τών ιδεών καί τών έ'ξεων αύτοΰ, καί δτι ή δυναμένη νά πραγματο- 
ποιήση τήν εύχήν ταύτην, ήτο βεβαίως δυσκολώτατον νά εύρεθή.

Παρ’ αυτής προίκα χρηματικήν δέν έζήτει, διότι έκέκτητο άντ’ 
αυτής πλοΰτον ικανόν, άλλ’ έ'πρεπεν αντί τούτου νά ή ώραία, ώραιο- 
τάτη μάλιστα, καλλονής τοιαύτης ώστε ν’ άποτελή τό λαμπρότατον 
τοΰ μεγάρου αύτοΰ κόσμημα καί νά έξαίρη καί έπιτείνη τήν λάμψιν 
τών αδαμάντων, δι’ ών εμελλε νά τήν καταστολίση · έπρεπε νά ή 
νεα, νεωτάτη μάλιστα, ευθυμος τήν διάθεσιν, εύκολος τόν χαρακτήρα, 
πνευματώδης, μεμορφωμένη, όχι σεμνότυφος, εύκαμπτος, ύποτεταγ-
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μένη εύπειθής · άπητεΐτο προσέτι νά εύμοιρή φυσικών τινων προ
σόντων, άτινα ήγάπα καί ταυτοχρονως να η επιδεκτική κακιών τινων, 
αίτινες ήσαν αύτφ άπαραίτητοι.

Πρόθυμος ήτο νά ριψοκινδυνεύσω άποφασίζων τόν γάμον, 
άρκεϊ νά ευρισκε τό θαύμα τοΰτο.

Ά λλά  θά  ευρισκεν αύτήν;
Έστερεΐτο τοΰ άναγκαίου χρόνου, οπως την αναζητηση. Και 

έπί τή ύποί>έσει δέ δτι θά ηύτύχει νά ευρη αυτήν, θά  ειχε βεβαίως 
οικογένειαν, πατέρα, μητέρα, ήν δέ λίαν ειλικρινής πρός εαυτόν, ίνα 
όμολογήση, δτι δ πατήρ καί ή μήτηο τής κόρης ταύτης δεν θά 
έδέχοντο αύτόν ώς γαμβρόν · 6 κόσμος εινε πλήρης προλήψεων, 
μωριών · δέν ήδύνατο δέ νά άνεχθή τάς έναντιότητας · ή σεμνοτυφία 
παρώργιζεν αύτόν ώς καί ή μ,ωρία · άν δέ ήθελε δεήσει νά παράσχη 
εξηγήσεις, νά ύπερασπίση εαυτόν, ν’ αναίρεση κατηγορίας τινας, νά 
ύποκριθή τόν ένάρετον, ούδέποτε θά  ένυμφεύετο.

Πρωίαν τινα διερχόμενος τόν άντιθάλαμον παρετήρησε καθη- 
μένην καί άναμένουσαν αυτόν γυναίκα ήλικιας τεσσαρακοντα τριών 
μέχρι τεσσαράκοντα καί πέντε έτών, ής άπαν τό ηθος καί οί τρόποι 
ένέφαινον τυχοδιώκτριαν, φέρουσαν έπί τής μορφής τής παρακμής 
τά σημεία, καί μεμαραμένην · παρ’ αύτή δε κόρην δεκατετραέτιδα 
περίπου, τόσφ περικαλλή, ώστε παρά την οικτράν καί γελοίαν αυτής 
περιβολήν, έ'στη πρός στιγμήν, ίνα τήν θεωρήση. Εγερθεΐσα τότε 
ζωηρώς η μήτηρ προσήλθεν αύτφ μετ’ έπιτετηδευμένων φράσεων 
καί έζήτησεν εύγενώς στιγμάς τινας συνομιλίας, ,,βραχυτάτας, ολίγων 
λεπτών “ , διότι καλώς γνωρίζουσα όποσον σπουόαΐαι ύποθεσεις απη- 
σχόλουν αύτόν, δέν έπεθύμει, έ'λεγε, νά καταχρασθή τοΰ πολυτίμου 
αύτφ χρόνου. Είσήγαγεν αύτήν, μή άπ’ εύθείας πρός τήν μητέρα 
άπαντών καί μάλλον πρός τήν κόρην η πρός εκείνην απευθυνόμενος.

Δέν ήτο ακριβώς άπλή συνομιλία τής παρακλήσεως αυτής τό 
άντικείμ.ενον, άλλ’ αί'τησις βοήθειας η μ.άλλον, ώς αυτη η ιδία 
έ'λεγεν, αί'τησις δανείου. Προυτίμα ν’ αποθάνη μ,άλλον, <\ νά εκ- 
ζητήση βοήθειαν, ένφ ούδεμίαν ήσθάνετο στενοχώριαν άπευθυνομένη 
είς κεφαλαιοΰχον πρός σύναψιν χρηματικοΰ δανείου.

Άπλούστατον ήν τό πράγμα · ή θυγάτηρ αύτής δέν ήτο μόνον 
θαΰμα ώραιότητος, δπερ βεβαίως ούδείς δύναται ν αρνηθή, ότι 
σημαίνει ίκανώς. Ή  Πρόνοια ειχεν επιδαψιλεύσει αύτή τήν καλλιστην, 
τήν πλουσιωτάτην προίκα, ήν γυνή δύναται νά λάβη· πλήν τούτου 
δμως είχε προικισθή διά φωνής έκτάκτου, μεγαλοπρεπούς, θαυμα- 
σίας. Δυστυχώς . . .  Θεέ μου! Διατί ν’ άποκρύψη τήν άλήθειαν; 
δεν είνε ό'νειδος ή πτωχεία, τούναντίον. Δυστυχώς, Ιλειπον οί 
πόροι δι’ ών θά ήτο δυνατόν, ίνα έπιδοθή είς τάς άναγκαίας σπουδάς 
καί συμπληρωθή ούτο) διά τής τέχνης ο,τι τόσφ γενναίως ειχεν q 
φύσις χορηγήσει. Τά χρηματικά ταΰτα μέσα ήρχετο νά ζητήση 
παρά τοΰ όνομαστοΰ τραπεζίτου, περί ού έγίνωσκεν δτι ήτο νοήμων 
αμα καί τολμηρός, γενναίος άμα καί πεφωτισμένος, φίλος τών καλών 
τεχνών · άφοΰ ικανόν ούτως εκαυσε πρό τοΰ οικονομολόγου λιβανω
τόν, έ'θηκε τέρμα είς τόν λόγον, παρακαλοΰσα αύτόν, ίνα χορηγήση 
αύτή τά άναγκαΐα χρηματικά μέσα, πρός καλλιέργειαν καί άνάπτυξιν 
τής λαμπράς έκείνης φωνής. Εξαίρετος άναμφιβόλως, κατ’ αύτήν, 
ήν ή έπιχείρησις, πάντα τά ποθητά παρέχουσα έχέγγυα, έπιχείρησις 
ής καταφανή ήσαν διά τόν άναλαμβάνοντα αύτήν τά ώφελήματα. 
Έν προσεχεΐ μέλλοντι, δυναμένφ μάλιστα καί άπό τοΰδε νά όρισθή, 
ή Βιργινία θά  έκέρδιζε πεντακοσίας χιλιάδας έτησίως φράγκων, ών 
τόσα τοΐς εκατόν θά  παρεχωροΰντο είς τόν μέλλοντα νά διευκολύνη 
τό λαμπρόν τοΰτο μέλλον. Ή  ύπόθεσις ήτο λοιπόν άσφαλεστάτη. 
Ά φ ’ ετέρου τό εργον ήν φιλάνθρωπον, σώζον έκ τής ένδείας . . . 
Θεέ μου! διατί νά μή τό όμολογήση τ ις ; ή πτωχεία δέν είνε 
όνειδος, τούναντίον, τήν χήραν καί τήν θυγατέρα στρατιωτικού άπο- 
θανόντος έν τή υπηρεσία; τής έαυτοΰ πατρίδος, τοΰ συνταγματάρχου 
βαρώνου Δελαρικοτιέρ.

Όλίγην παρέσχεν ό Γριπά άκρόασιν είς τήν διά παθητικού 
υφους άπαγγελθεΐσαν ταύτην ύπό τής μητρός ομιλίαν, αλλα τήν 
κόρην παρετήρει μετά προσοχής. Θά καθίστατο έξοχος άοιδός; 
ήγνόει τοΰτο, ούδ’ έφρόντιζε περί αύτοΰ· όπωςδήποτε δμως ή γλυκεία 
τής κορασίδος μ ο ρφ ή, ύπέσχετο δτι θά  καθίστατο θαΰμα καλλονής, 
ώς έ'λεγεν ή κυρία Δελαρικοτιέρ.

Τοΰτο ήν τό έμποιήσαν αύτφ αί'σθησιν αντί ν’ άποπέμψη αυτάς 
ήκιστα εύγενώς, ώς δέν θά  έδίσταζε νά πράξη, άν ή κόρη ήτο 
δυσειδής, έσκέφθη, τής δέ σκέψεως αύτοΰ τό συμπέρασμα ήν, ούχί 
νά δεχθή τήν άσφαλεστάτην ταύτην έπιχείρησιν, άλλά νά προτεινη 
έτέραν είς τήν χήραν τοΰ έν τή υπηρεσία τής πατρίδος του θανόν- 
τος στρατιώτου.

—  Έπανέλθετε μετά δκτώ ήμέρας, είπε, θά σκεφθώ. Τό 
οκταήμερον τοΰτο διάστημα έχρησιμοποίησε ζητήσας καί λαβών 
πάσαν δυνατήν περί τής χήρας τοΰ συνταγματάρχου πληροφορίαν 
πράγμα δέ περίεργον, πράγμα είς εκπληξιν αύτόν κίνησαν, αι πληρο- 
φορίαι αύται έβεβαίουν, δτι ή μήτηρ αυτη, ητις ήρχετο νά τφ 
προσφέρη τήν θυγατέρα αύτής, ήτο τφ όντι ή χήρα στρατιώτου 
έ'ντιμον καταλιπόντος όνομα έν τφ στρατφ · άλλ’ έκ τού οτι ην χήρα 
έντιμου άνδρός δέν έ'πεται δτι ήν καί αύτή έντιμος. Τυχοδιώκτρια 
έν πάσιν ή κυρία βαρωνίς Δελαρικοτιέρ, τό δέ χείρον τυχοδιώκτρια 
είς τήν δύσιν τοΰ βίου ευρισκομένη, ούδένα άλλον εχουσα πόρον 
ή τήν έκμετάλλευσιν τής καλλονής τής θυγατρός αύτής. Όσον 
δ’ άφορά είς αύτήν ταύτην τήν θυγατέρα, ήν έ'τι παιδίον, ούδέν 
πλέον άκόμη ή παιδίον · αί περί τούτου πληροφορίαι ήσαν σαφείς, 
δ,τι δέ ένίσχυεν αύτάς, ήν αύτή ή ήλικία τής κόρης, ητις ήν μόνον 
δέκα καί τριών έτών, ουχί δέ πλέον ως η πρώιμος αυτής αναπτυξις 
έδείκνυε. ΙΙλήν δέ τούτου, πνευματώδης, διαθέσεως φαιδράς, χαρα- 
κτήρος εύκολου, εύπειθής, ύποτεταγμένη, προσόντα ακριβώς ατινα 
έπόθει ν’ άπαντήση έν τή γυναικί · έπί πάσι δέ τούτοις καί η ύπό 
τών φαινομένων ένισχυομένη πεποίθησις δτι έν ήλικίος είκοσι καί 
πέντε έτών θά  ήτο κάτοχος ευγενοΰς καί ανεπίληπτου καλλονής, 
τής κοσμητικής έκείνης άκριβώς καλλονής, ήν τοσάκις ειχεν ονειρο
πολήσει.

Ταΰτα έπεισαν αύτόν, ινα προβή είς τήν άπόφασιν · άλλ’ αντί 
νά χορηγήση τή κυρί7. Δελαρικοτιερ την ζητηθεΐσαν υπ αυτής 
μηνιαίαν ποσότητα, προέτεινεν αύτή έτερόν τινα συνδυασμόν, πολλφ 
άπλούστερον, δστις συνίστατο είς τό νά πωλήση αύτφ τήν θυγατέρα 
της. Κατά τάς πρώτας τής προτάσεως ταύτης λέξεις ή χήρα τού 

' έν τή ύπηρεσίος τής πατρίδος άποθανόντος στρατιωτικού, έφάνη ύπό 
άγανακτήσεως καταληφθεΐσα, άλλά τής πρώτης έξάψεως παρελθούσης, 
έδείχθη ένδοτικωτέρα, καθόσον ό πανούργος ούτος άνθρωπος είχε 
πλήρη τά θηλάκια άκαταμαχημάτων έπιχειρημάτων. Ά λ λ ω ς  τε είχε 
παρεξηγήσει έν άρχή τήν πρόθεσιν αύτοΰ· πώς ήδυνήθη νά δια- 
νοηθή παραπλησίαν άτιμίαν; άπλήν έζήτησεν έξήγησιν καί βραχεϊαν 
συγγνώμην · ή μητρική τρυφερότης, ή πανταχοΰ τόν κίνδυνον φοβού
μενη, ειχεν αύτήν θορυβήσει. Ό σ φ  φοβερά καν ήτο δι’ αύτήν ή 
θυσία, όσφ σκληρά ή ιδέα τοΰ ν’ άποχωρισθή τής φιλτάτης θυγα
τρός, είς ήν τάς τελευταίας αύτής έστήριζεν έλπίδας, άπεφάσιζε 
νά δεχθή. Συμφορά μ,εγάλη ήν αύτή ό άποχωρισμός ουτος άλλά 
μήτοι τοιοΰτος δέν είνε ό κλήρος τής μητρός, νά θυσιάζη καί τήν 

! ζωήν αύτήν ύπέρ τοΰ τέκνου τ η ς ; Θά ευρισκε τό θάρρος, "να άνα- 
γνωρίση, δτι έπεβάλλετο αυτή ή θυσία αυτη, και από τής ημέρας 
έκείνης μάλιστα, καθόσον άναμφιβόλως θά είργάζετο κάλλιον ή 
μικρά ύπό τήν παιδαγωγίαν ξένης, ητις δέν θά έπεδείκνυεν αύτή 
τάς άπαύστως έπαναλαμβανομένας μητρικάς αδυναμίας. 12! Θεε 
μου ! θεέ μου !

Καί έν μέσφ χειμάρρου δακρύων συνετελέσθη η διαπραγμα- 
τευσις.

(Έ πεται συνέχεια.)



ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Σ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.
Λοιπόν μάς φεύγεις, Άγγελε άγνέ, καί μάς άφίνέις· 

χροσή βασιλοπούλα μας, σέ άλλη γή παγαίνεις, 
αλλού τό φως σου θά  σκορπά.ς, τό μύρό σου θά χύνης 

και άλλους νά ελπίζουνε ’ ς τόν κόσμο θά  μαθαίνης· 
μάς φεύγεις- άλλαις τυχεραΐς καρδιαΐς σε καρτερούνε 
γιά νά της φέρης άνοιξι, γιά νά σέ προσκυνούνε.

Νεράιδα, ’ ς τού Ιλισσού τά ρέμματα λουσμένη, 
σέ λούλοοδα άμάραντα κ’ αιώνια πρασινάδα 

καί σέ ώραΐο ούρανό καί γή μεγαλωμένη,
δποο κι" αν πας ’ ς τό βλέμμα σου θά  βλέπουν τήν Ελλάδα· 

ή δόξα της σού φόρεσε κορώνα ’ ς τό κεφάλι, 
πού λάμπουν κι' ακτινοβολούν τά ψυχικά σου κάλλη.

Χαριτωμένη ώμορφιά καί στραφτερό αστέρι
συγνεφιασμένος ούρανός τήν λάμψι σου προσμένει· 

μά εχε θάρρος· δ Θεός μέ τό οεξί του χέρι
είς τήν καινούρια σου ζωή χαραΐς κ’ ελπίδες ραίνει· 

δπου κι1 αν πάς ούράνια σέ πρέπει εύλογία 
καί σπάνια χαμογελά μπροστά σου εύτυχία.

Τήν ώρα, πού θά στολισθ-ής τήν νυφική στολή σου
καί χίλιους θά  αισθάνεσαι παλμούς μέσ’ ’ ς τήν καρδιά σου, 

θαχης τόν ήλιο πρόσωπο, τόν ούρανό μορφή σου
καί τάστρα θά θαμβώσουνε μπροστά ’ ς τήν ώμορφιά σου.

Ναί, άξιζε ή πρώτη μας έσύ βασιλοπούλα 
νά ήσαι καί ’ ς τήν ώμορφιά σωστή Έλληνοπούλα.

Τήν ώρα, πού τοΰ γάμου σου ή ψαλμουδιαΐς θ ’ αρχίσουν, 
δοξολογία θά γενή ’ ς τόν ούρανό μεγάλη, 

τά Χερουβίμ θά καταβούν γιά νά σέ προσκυνήσουν 
καί ’ ς τήν κορφή σου ό Θεός τά στέφανα θά βάλη. 

Παρθένα, είς τής αρετές τά μΰρα βαφτισμένη, 
θά γείνης νύφη ξακουστή καί μάννα ζοολεμένη.

Πάνε, δροσάτο λούλουδο, καμάρι καί χαρά μας· 
κανένας μας δσφ ποΰ ζη δέν θά  σέ λησμονήση ■ 

τήν δψι σου τυπώσαμε βαθειά, μέσ’ ’ ς τήν καρδιά μας 
καί ή αγάπη μας παντού θά  σέ άκολουθήση.

Πάνε· σέ δίνουμε προικιό τού γάμου —  τήν εύχή μας 
καί τδνομά σου θαχουμε καί μέσ’ ’ ς τήν προσευχή μας.

Πάνε· αμέτρητες χαραΐς εκεί σέ καρτερούνε·
’ ς τού Παραδείσου λούλουδα καί δρόσο θά  κοιμάσαι 

κ’ ευλογημένοι Έρωτες κοντά σου θά  πετοΰνε- 
ώρα καλή σου, εχε γειά! μά κάπου νά θυμάσαι 

τήν πρωτεινή πατρίδα σου μέ τής χρυσαΐς νυχτιαΐς της, 
μέ τής κρυφαΐς ελπίδες της καί μέ τής συμφοραΐς της.

Γνωρίζεις πόση κρύφτουμε φωτιά μέσ’ ’ ς τήν καρδιά μας 
πόσο τιμούμε τό καλό καί πόσο αγαπούμε 

καί τόρα πού σέ αλλη γή μάς φεύγεις, καύχημά μας, 
αισθάνεσαι μέ τί ψυχή σέ αποχαιρετούμε.

Μά πήγαινε, ώρα καλή καί δ Θεός μαζύ σου· 
έκεΐ, έκεΐ σέ καρτερά χαρά τού Παραδείσου.

I. ΠΕΤΡΟΓ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

1COPH llAEKOrSA.
Κ ατά τ)\ν ελαιογραφίαν το ν  Γ. Ί α χ ω β ίδ ο ν .
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Η 0ΡΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΝ0ΡΩΠΟΤ.
(Συνέχεια· ΐ ϊε  προηγ. φόλλον.)

Τό σώμα ήμών, ώς ε’ίδομεν έν τοΐς προηγουμένοις, έκλέγει 
έκ τής δλης τροφής τά καταλληλότερα στοιχεία, έπεξεργάζεται αυτά 
μέχρις άφομοιώσεως αύτών πρός τά συστατικά τοδ σώματος καί 
είτα χρησιμοποιεί αύτά πρός κατασκευήν τών οργάνων καί παρα
γωγήν δυνάμεως. Τοΰτο επιτυγχάνεται δπόταν δέν έπιβαρύνωμεν τά 
πεπτικά όργανα δι’ έργασίας δυσχερούς. Ή  θρεπτικότερα τροφή ούδέ 
τό παράπαν θά  ώφέλει ήμΐν έάν κατεπίνομεν αυτήν έντός ξυλίνου 
περικαλύμματος, έν άλλαις λέξεσιν, ή τροφή δέον νά η ευπεπτος.

ΙΙολλά φυτά, τά όποια δέν χρησιμεύουν ώς τροφή είς τόν 
άνθρωπον π. χ. τό χόρτον, τό άχυρον κτλ. έμπεριέχουση/, ώς άπέ- 
δειξεν ή άνάλυσις μαρτυρεί δέ καί αύτή ή συντήρησις τών έξ αύτών 
διατρεφομένων ζώων, ικανήν θρεπτικών υλών ποσότητα, άλλ’ ό 
στόμαχος τοΰ άνθρώπου δέν είναι έπιτήδειος πρός τήν χημικήν 
αύτών έπεςεργασίαν, ούδεμία δέ ώφέλεια προσγίγνεται ήμΐν, οταν 
τρώγωμεν αύτά, καθόσον έξέρχονται αναλλοίωτα, οπως άπαραλλάκτως 
συμβαίνει καί είς μέγα μέρος τών μάλλον έν χρήσει τροφίμων, όπόταν 
ή έκλογή ήμών γίγνηται ανεπιτυχής, ή όπόταν, οπερ καί λίαν σύνηθες, 
ή παρασκευή αύτών είνε ακατάλληλος · ή αξία λοιπόν τροφής τίνος 
δέν έξαρτάται μόνον έκ τοΰ ποιοΰ τών θρεπτικών ούσιών άλλ’ έκ 
της χρησιμοποιήσεως αύτών.

Τρία τινά δέον λοιπόν νά έ'χωμεν ύπ’ οψει · πρό παντός αί 
μ,νημονευθεΐσαι τρεις θρεπτικαί ούσίαι, ήτοι τό λεύκωμα, τό λίπος 
καί τά ύδρανθρακοΰχα νά ύπάρχωσιν έν τοΐς τροφίμοις έν έπαρκεΐ 
ποσότητι καί έν τή άπαιτουμένη άναλογία · είτα ν’ άποβαίνωσιν δσον 
έ'νεστι πλεΐον χρησιμοποιήσιμοι καί τέλος νά προμηθευώμεθα τήν 
τροφήν ήμών διά μικράς χρηματικής δαπάνης.

Ά λλά  καί τών τριών τούτων δρων πληρουμένων δέν δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν δτι ή τροφή ήμών θά  ήτον ύγιεινώς ανεπίληπτος, διότι 
καί έπί τή υποθέσει δτι θά  κατωρθοΰμεν νά παρέχωμεν ήμΐν αύτοΐς 
τροφήν εύμοιροΰσαν τών ανωτέρω ιδιοτήτων, θά  ήδυνάμεθα νά ποιώ- 
μεν αύτης χρήσιν καθ’ έκάστην; Βεβαίως δχι· διότι τό μέν πρώτον 
έκ της έπερχομένης άνορεξίας, είτα δέ δι’ ανυπερβλήτου τινός κόρου 
θέλομεν ταχέως κατανοήσει δτι δέν εύρισκόμεθα έπί της ορθής όδοΰ 
της θρέψεως.

Ή  τροφή τοΰ άνθρώπου πρέπει νά ή ποικίλη, διότι ό στό
μαχος εχει διηνεκή άνάγκην διερεθιστικών μέσων, ινα λειτουργή 
καλώς καί παρασκευάζη είς ίκάνήν ποσότητα τό γαστρικόν ύγρόν, 
δπερ συντελεί εις τήν πέψιν. Όπόταν προσλαμβάνωμεν τήν αύτήν 
πάντοτε τροφήν έξοικειοΰται ή έσωτερική επιφάνεια τοΰ στομάχου 
μέ τόν προσγιγνόμενον αύτφ ερεθισμόν είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε 
παύει έπί τέλους προκαλούμενος ό έρεθισμός ούτος. Μονότονος καί 
μή ποικιλλομένη τροφή είνε μία τών σκληροτέρων ποινών, ήτις δυνα- 
ται νά έπιβληθή είς τόν άνθρωπον, καταλήγουσα είς τήν καταστρο
φήν της πεπτικής δυνάμεως. Τούτου ένεκα, ή εύάρεστος τών έδε- 
σμάτων γεΰσις στενήν έχει σχέσιν πρός τό ζήτημα της καλής θρέψεως. 
Ή  φύσις δέν έπροίκισεν ήμας άσκόπως διά τών αισθήσεων τής 
γεύσεως καί τής όσφρήσεως · σκοπός τούτων είναι, ού μόνον νά 
προφυλάττωσιν ήμάς μόνον άπό τοΰ δυσαρέστου καί τοΰ βλαβερού, 
άλλά καί νά έπισύρωσι τήν προσοχήν ήμών είς τό εύάρεστον. Όθεν 
αί προσπάθειαι ήμών δπως καταστήσωμεν τήν τροφήν ήμών, δσον 
έ'νεστιν ευγευστον έν τφ προσήκοντι μέτρφ, δέν πρέπει νά έκλαμβά- 
νηται ώς έ'ξις κακή ή καί κακώς έννοουμένη κοιλιοδουλία, άλλά 
φυσική τοΰ σώματος άνάγκη καί ώφέλιμος αύτφ.

Άνακεφαλαιοΰντες τά μέχρι τοΰδε λεχθέντα βλέπομεν δτι ή 
σκόπιμος τροφή πρέπει πρό παντός νά έμπεριέχη τάς διά τό σώμα 
άπαραιτήτους θρεπτικάς ούσίας, τό λεύκωμα, τό λίπος, τά ζακχα- 
ροποιητικά καί τά άλατα έν τή άπαιτουμένη άναλογίοι, ήτοι έν μέρος 
άζωτούχου τροφής ν’ άντιστοιχή πρός 5 περίπου μέρη τροφής έλευ-
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θέρας άζώτου, νά χρησιμοποιήται αυτη κατά τό πλεΐστον μέρος ύπό 
τών πεπτικών οργάνων καί νά μήν ήνε πολυδάπανος, τέλος νά ήνε 
ού μόνον ποικίλη, άλλά καί ευγευστος. Υπολείπεται ήδη, ν’ άνα- 

| πτύξωμεν έν όλίγοις τίνι τρόπφ ή πέψις δηλ. ή μεταβολή καί άφο- 
| μοίωσις τών θρεπτικών υλών τελείται έν ήμΐν.

Τάς στερεάς τροφάς, αί όποΐαι άποτελοΰσι μόλις τό τέταρτον 
τής δλης τροφής ήμών, πρέπει νά κατακερματίζω μεν διά τών όδόν- 
των είς μικρότατα τεμαχείδια πρός διευκόλυνσιν τής πέψεως. Ή  
έσπευσμένη κατάποσις μεγάλων τεμαχίων άποβαίνει έπιβλαβής, 
δυσχεραίνουσα τήν πέψιν αύτών, άτελώς δέ γίνεται ουτω καί ή ύπέρ 
τής θρέψεως τοΰ σώματος χρησιμοποίησις αύτών. Πλήν τούτου, ή 
καλή μάσσησις είναι άναγκαία, δπως διαβραχή έπαρκώς ή τροφή 
ύπό τοΰ σιέλου, δστις έκτός τοΰ δτι διευκολύνει τήν κατάποσιν τοΰ 
βλωμού, έχει καί τήν ιδιότητα νά προκαλή χημικάς τινας μεταβολάς, 
αί όποΐαι συμπληροΰνται είς βαθύτερα μέρη τοΰ πεπτικού σωλήνος.

Ό  μηχανισμός τής πέψεως είναι χημικός καί μηχανικός, 
σκοπεί δε τήν διάλυσή, τήν ύγροποίησιν καί τήν άπορρόφησιν τών 
θρεπτικών ούσιών. Ή  χημική αύτοΰ ένέργεια, άπό τοΰ στόματος 
μέχρι τοΰ πυλωρού έξακολουθοΰσα, παρασκευάζει τήν θρέψιν καί 
άποχωρίζει τά άφομοιώσιμα στοιχεία, ατινα προώρισται ν’ άναμιχθώσι 
μετά τοΰ αίματος, ή δέ μηχανική έξακολουθεΐ καθ’ δλον τό μήκος 
τοΰ λεπτού έντέρου.

Διά τοΰ έρεθισμ.οΰ, τοΰ διά τών είσαγομένων τροφών είς τόν 
στόμαχον προσγιγνομένου, συστέλλεται ούτος καί έκκρίνεται τό γαστρι
κόν ύγρόν, δπερ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων στοιχείων, οργανικήν 
τινα ούσίαν, πεψίνην καλουμένην, συντελούσαν είς τήν ζυμωσιν τών 
τροφών, καί διά τοΰ οποίου μεταβάλλονται αί άναλλοίωτοι λευκω- 
ματώδεις υλαι. Ύπό τήν έπιρροήν τών περισταλτικών καί σπειροειδών 
κινήσεων τοΰ στομάχου συμπληροΰται ή ζύμωσις καί ή πέψις καί 
άναμιγνυομένων τών έν τφ στομάχφ περιεχομένων τροφών μετά τοΰ 
γαστρικοΰ χυμού, διευθύνονται αύται είς τόν πυλωρόν, δστις είναι 
ό θυρωρός τοΰ στομάχου.

Αί τροφαί έγκαταλείπουσι τόν στόμαχον ύπό τήν μορφήν 
πολτοΰ φαιοΰ, χυλού όνομαζομένου καί είσαγομένου διά τοΰ πυλωρού 
είς τό δωδεκαδάκτυλον,. έ'νθα διά τής παρεισαγωγής τών ρευστών 
προϊόντων δύο μεγάλων άδένων καί τοΰ παγκρέατος (παγκρεατικοΰ 
ύγροΰ) καί τοΰ ύπατος (χολής), έκ νέου άλλοιοΰται καί διαλύεται. 
Ένταΰθα έπιτελεΐται ό τελικός άποχωρισμός τών άφομοιωσίμων άπό 
τών άνωφελών υλών. Αί πρώται μεταβάλλονται είς λευκοειδή χυμόν, 
χυλόν καλούμενον, τόν όποιον παραλαμβάνουσι τά χυλοφόρα αγγεία, 
δθεν διοχετεύεται είς τό αίμα. Τά δέ άχρησιμοποίητα τών τροφών 
στοιχεία, άφοΰ άπορροφηθή κατά μέγα μέρος τό έν αύτοΐς έμπεριε- 
χόμενον υδωρ καί στερεωτέραν προσλάβωσι μορφήν, έκπέμπονται ώς 
περιττώματα. Αί άφομοκόσιμοι τής τροφής ούσίαι μεταβάλλονται 
ούτωσίν είς αίμα, τό όποιον έίνε ή άληθής θρεπτική υλη τοΰ σώ
ματος, κομίζον καί έναποθέτον είς απαντα τό ό'ργανα καί τούς 
μάλλον άπομεμακρυσμένους ιστούς διά τής διηνεκούς αύτοΰ κυκλο
φορίας, τάς χρησίμους υλας, άπομακρΰνον ταύτοχρόνως καί έκείνας 
τών ύλών, αί όποΐαι ύπό τήν έπενέργειαν τοΰ οξυγόνου, τό όποιον 
παρέλαβε τό αίμα διά τών πνευμόνων καί προήγαγεν αύτό είς τά 
διάφορα ό'ργανα, άποσυνετέθησαν καί διατελοΰσιν έν βραδεία’καύσει. 
Μέρη τινα τών χρησιμοποιηθεισών τούτων ύλών, καί ιδίως τά 
προϊόντα τής άποσυνθέσεως τών λευκωματούχων σωμάτων, έξέρχονται 
ώς ούρια μετά υδατος διά τοΰ ουρους · ετερα δέ, καί ιδίως τά 
προϊόντα τής άποσυνθέσεως τοΰ λίπους καί τών ζακχαροποιητικών, 
έξέρχονται ώς άνθρακικόν όξύ καί υδωρ, άφ’ ένός μέν διά τής άνα- 
πνοής τών πνευμόνων, άφ’ έτέρου διά τής διαπνοής τής έπιδερμίδος, 
ήτις καί άδηλος καλείται διαπνοή. Τά τελικά ταΰτα προϊόντα κατ’ 
ούδέν διαφέρουσι τών προϊόντων, ατινα προκύπτουσιν έκ τής απλής 
καύσεως τών αύτών τροφίμων έπί πυράς. Διά τής έν τφ σώματι 
ήμών έπιτελουμένης βραδείας καύσεως παράγεται ώσαύτως θερμότης, 
ήτις έν μέρει μέν χρησιμεύει είς συντήρησιν τής θερμότητας τοΰ
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σώματος ήμών, έν μέρει δέ μεταβάλλεται άπ’ εύθείας είς κίνησή | 
καί ζωτικότητα.

Βλέπομεν λοιπόν, δτι έν τφ σώματι ήμών λαμβάνει χώραν 
διηνεκής κυκλοφορία · δθεν είς μετρίαν έργασίαν ύποβαλλόμενός τις 1 
θά  καταναλώση, καί διά τών μνημονευθεισών διεξόδων θ ’ άποβάλη 
έπακριβώς, τόσα συστατικά τοΰ σώματος, δσα καί διά τής τροφής 
προσέλαβε, διατηρουμένης ουτω τής ισορροπίας. Όταν δέ τούναντίον 
προσλαμβάνωμεν πλείονας τροφάς ή δσας δυνάμεθα νά καταναλώ- 
σωμεν, τότε προσγίγνεται έπαύξησις τών συστατικών τοΰ σώματος 
αύξανομένου τοΰ βάρους αύτοΰ. Ταύτοχρόνως δμως έπιταχΰνεται 
καί ή έναλλαγή τής υλης, τούτέστιν ή πορεία τής άποσυνθέσεως 
τελείται ταχύτερον, ένεργητικώτερον καί ίσχυρότερον, ή δέ κατάστασις 
αυτη διαρκεΐ, μέχρις ου άποκατασταθή πάλιν ή ’ισορροπία. Τό αύτό 
συμβαίνει καί έν έναντίςι περιπτώσει, όπόταν είσάγωμεν όλιγωτέρας 
τροφάς ή δσων πράγματι έ'χει άνάγκην τό σώμα. Τότε έλαττούται 
τό βάρος ήμών · τό σώμα έξασθενεΐ βαθμηδόν καί κατέρχεται είς 
κατάστασιν, καθ ’ ήν έπαρκεΐ καί μικροτέρα δόσις τροφής καί ουτω 
άποκαθίσταται καί πάλιν ή ισορροπία.

Αί ίσορροπίαι, αί ουτω προκύπτουσαι, διαφέρουσι λίαν άπ’ 
άλλήλων, διότι έν τή τελευταίοι περιπτώσει έλαττωθείσης τής έναλλαγής 
τής υλης, ύποβιβάζεται κατά συνέπειαν καί ή άποσύνθεσις. Έκ τής 
έπενεργείας καί ταχύτητος, μεθ’ ής έπιτελεΐται ή άποσύνθεσις αύτη 
έξαρτάται, ώς γνωστόν, ή ποσότης τής παραγομένης θερμότητας καί 
κατ’ ακολουθίαν καί τό μ.έγεθος τής ίκανότητος ήμών πρός τό 
έργάζεσθαι καί ένεργεΐν.

Οί'κοθεν έννοεΐται δτι καί αύτή ή διά μείζονος προσλήψεως 
τροφών έπερχομένη άνύψωσις τής δυνάμεως ήμών έ'χει τά ό'ρια 
αύτής. Όπόταν τρώγωμεν ύπέρ τό δέον, κινδυνεύομεν νά βλάψωμεν 
τόν στόμαχον ήμών, άλλως τε καί διά τής περισσής τών τροφών 
προσλήψεως, ούδεμία ώφέλεια προσγίγνεται είς τό σώμα ήμών, διότι 
ή πέψις Γής ύπερβολικής ταύτης ποσότητας τών τροφών καταναλίσκει 
πλείονα δύναμιν, πρός ζημίαν τής τών μυών ένεργητικότητος. Καί 
αύτή ή φύσις φαίνεται, οτι δέν έθεώρησε καλόν, ν’ άφήση είς τήν 
πλήρη διάθεσιν τοΰ άνθρώπου τήν πρόσληψιν τροφών καί έ'ταξε διά 
τών αισθημάτων τής πείνης, τής δίψης καί τοΰ κόρου τρεις άδια- 
φθόρους φύλακας, οιτινες ύποδεικνύουσι πότε καί πόσον δέον νά 
τρώγη τις καί πότε νά παύσηται τρώγων.

Ή  πείνα προέρχεται έξ ιδιορρύθμων συστολών τοΰ στομάχου; 
αΐτινες κατ’ άρχάς προκαλοΰσι δυσάρεστόν τι αίσθημα, όπόταν δέ 
δέν είσαχθή τροφή άληθεΐς πόνους. Ή  δίψα προέρχεται έκ τής 
ξηράνσεως τής γλώσσης καί τοΰ ούρανίσκου, καί διά μόνης τής 
καταβρέξεως αύτών δυνάμεθα νά καταπαύσωμεν πρός στιγμήν τήν 
δίψαν καί χωρίς νά πίωμεν υδωρ. Ό  κόρος τέλος δηλοΰται δι’ 
αισθήματος χορτασμού, έν μεγαλητέρφ δέ βαθμφ διά πιέσεως τοΰ 
στομάχου καί ποιας τίνος πρός τάς τροφάς άποστροφής. Δυστυχώς 
τό αίσθημα τοΰ κόρου δέν είνε ό άληθής γνώμων αν ή προσλη- 
φθεΐσα τροφή άνταποκρίνηται πρός τόν σκοπόν τής θρέψεως. Πάσα 
πλήρωσις τοΰ στομάχου προξενεί κορεσμόν τινα έπί στιγμήν καί έν 
ή ετι περιπτώσει τοΰτο έγένετο διά τροφής ήττον καί παντελώς δυσ- 
πέπτων ύλών. Ό θεν συμβαίνει πολλάκις μετά πρόσληψιν μεγάλης 
ποσότητος τροφών νά αίσθανώμεθα έαυτούς κεκορεσμένους, μολονότι 
αί είς τό σώμα άναγκαιοΰσαι θρεπτικαί υλαι άνεπαρκώς ή καί 
δυσαναλόγως έλήφθησαν, τούναντίον δέ έν μικρά ποσότητι εύπέπτου 
τροφής νά είσάγωμεν πλεΐον τοΰ άπαιτουμένου καί έν τούτοις νά 
μή αίσθανώμεθα κόρον.

Έν παντί καί πάντοτε όφείλομεν νά ποδηγετώμεθα ύπό τής 
πείρας καί τής φρονήσεως.

(Έ πεται συνέχεια.)

ΓΝΩΜΑΙ ΜΟΝΟΣΤΙΧΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ.
1. Ά νή ρ  δέ χρηστός χρηστόν ο ν  μιβεΐ ποτέ.
2. Γνώ μης γαρ έβ&λής εργα χρηβτά γίγνετα ι.
3. ’Εβ&λώ γαρ άνδρί έβ&λά καί δ ιδοϊ &εός.
4 . Ζήλον το ν  έβ&λόν άνδρα καϊ τόν  βώφρονα.
5. Ή & ονς δε βάβανός έστιν άν&ρώποις χρόνος.
6. Α ισχρόν δέ μηδέν πράττε μηδε μάν&ανε.

7. *Έ ργων πονηρώ ν χειρ’ έλεν&έραν έχε.
8. Ό  μηδέν είδώς ούδέν έί,αμαρτάνει.
9. 'Τπό τής ανάγκης πολλά ποίονμεν κακά.

10. 'Τπό τής άνάγκης πάντα δονλοϋτα ι ταχύ.
11. Ά νά π α υβ ίς  έστι τώ ν κακών απραξία.
12. "Α  μή προβήκει μήτ’ άκονε μή&’ δρα.
13. Βέλτιόν έβτι αώμά γ' η ψυχήν νοβείν.
14. Έλεν&ερον γαρ άνδρός τ ’ άλη&ή λέγειν.
15. Έλεύ&ερον φύλασσε τό ν  σ α ντο ν  τρόπον.
16. Κ αλόν φ ύουβι καρπόν οI βεμνοϊ τρόποι.

17. Κ αρπός δ ’ άγαμός έβτιν εύτακτος βίος.
18. Λάβε πρόνοιαν το ϋ  προβήκοντος βίον.

19. Μ ακάριος οβτις μακαρίοις υπηρετεί.
20. "Οπλον μέγιβτόν έβτιν άρετή βροτοΐς.
21. Σ α ν  τό ν  φύλαττε τοΐς τρόποις έλεύ&ερον.

22 . Ταμεΐον αρετής έβτ ι σω φροσύνη μ όν#»—
23. ’Α χάριστος οβτις εύ πα&ών άμνημονεΐ.
24. Ά ε ί δ' ό βω&είς έβτιν άχάριβτος φύσει.
25. Ά μ  ήλίηται και τέ&νηκεν ή χάρις.
26. Έ πιλαν& άνονται πάντες οί π απόντες εύ.
27. Κ αλόν δέ &ηβαύριβμα κειμένη χάρις.
28. Μ ετά τή ν  δόβιν τάχιστα γηράβκει χάρις.
2.9. Χάριν λαβών εύκαιρον έν καιρφ δίδου .
30 . Χ άριτας δικαίας καϊ δ ίδον  καί λάμβανε.
31. Χ άριν λαβών μέμ,νηβο καί δ ονς  έπιλάϋον.
32 . ’Αρχής τετενχής ieQi τα ύτη ς άξιος.
33 . Ά μελοϋντα  το ϋ  ζην ούκ ενεβτ’ εύβχημονεΐν.

34 . Βιοϊ μέν ούδείς ο ν  προαιρείται βίον.
35 . Βίος έβτιν άν τις  τώ  βίω χαίρη βιών.
36. Βίος β ίον δεόμενος ούκ εβτι βίος.
37 . Γή πάντα  τίκτει και πάλιν κομίζεται.
38. Ούκ’ έβτι β ίον εύρείν άλνπον έν ούδενί.
39 . Τό ζην άλύπως άνδρός έβτιν ευτυχούς.
4 0 . Ά νή ρ  γαρ άνδρα καϊ πόλις βάζει πόλιν.
41. Ά νή ρ  άβουλος είς κενόν μοχ&εΐ τρέχων.
4 2 . ’Αβουλία γαρ πολλά βλάπτονται βροτοί.
43 . Ά νή ρ  άβουλος ήδοναΐς θηρεύεται.
4 4 . Βουλής γαρ όρ&ής ούδέν  άβφαλέβτερον.
45 . Έ ν  ννκ τί βουλή τοΐς βοφοΐβι γίγνεται.
46 . Σύμβουλος έσ&λός, μή κακός γίγνου φίλοις.
4 7 . Σ οφ ού  παρ’ άνδρός προσδέχου βνμβουλίαν.
48 . Σοφή βοφώ ν γαρ γίγνετα ι βνμβουλίκ.
49 . Σύμβουλος ϊσ&ι τών καλών,  μή τών κακών.
50. "Αλυπον εξεις τόν βίον χωρίς γάμων.

Μ . I. Κ Ε Φ Α Λ Α Σ .
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Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΑΒΗΣΣΥΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ II.
Ύπό μωαμεθανικών καί είδωλολατρικών φυλών έν τοϊς πέριξ 

περιστοιχιζομένη ύψοΰται έν τή θερμή βορειοανατολική ’Αφρική 
βραχώδης χώρα, έν ή μέχρι σήμερον έπεκράτησεν ό χριστιανισμός.

ί® ~  $1

Ι12ΛΝΜΙΣ IJ' Ν Ε ΓΟ ΓΣ Τ1ΙΣ Α Β ΙΙΣ Σ ΐΝ ΙΛ Σ

Προεξέχουσιν μεγαλοπρεπή καί γιγάντια ορη, ών αί κοροφαί, έάν 
ούχί καθ’ άπαν τό έτος κατά τό πλείστον ομως τοδ χρόνου, 
διατελοΰσι κεκαλυμμέναι ΰπό αιωνίων πάγων η καί χιόνων. Τοι- 
αύτη τυγχάνει ή ’Αβησσυνία, ή χώρα έκείνη δηλονότι, ητις ώς 
βασίλειον τοΰ κατά τόν δωδέκατον αιώνα ζώντος Ιωάννου έπί πολύν 
χρόνον διά μυθώδους κόσμου έφιλοτεχνηθη υπ’ αύτοΰ. Ή  ’Α βησ
συνία εινε ορεινή χώρα πλήρης τών παραδοξοτάτων φυλών. Καί 
αυτοί οί κάτοικοι αυτής λέγουσιν δτι ό θεός έλησμόνησε οπως κατά 
τήν εκτην ήμέραν πλάση έκ τοΰ χάους τήν χώραν αύτών.

Δέον νά μεταβή τις είς ’Αβησσυνίαν ανακράζει ό πολλάς 
περιηγησάμενος χώρας Ρόχλφς, οπως ’ίδή παράδοξα σχήματα όρέων. 
Α π ό  τής κορυφής υψηλού λόφου τό βλέμμα τοΰ θεωμένου βυθίζηται 
είς κολοσσιαίους βασανίτας λίθους καί στήλας αύτών καί εις μυστη
ριώδη καί αμέτρητα βάθη. Όροπέδιον έπί ετέρου μετατετοπισμένον 
όροπεδίου καί έπ’ αύτοΰ τεθειμένα σχήματα · είναι, ούτως είπεΐν, 
έκτεταμένη οικία μετά υψιπέδων, ή τιάρα, ή κώνος ήμβλυμμένος 
μετά απόκρημνων πλευρών. Αί απόκρημνοι αύται πλευραί, Ά μ β α  
είς τήν δημώδη άβησσυνιακήν γλώσσαν καλοΰμεναι χρησιμεόουσι 
συχνάκις ώς κήποι τών παρακειμένων χωρίων καί μονών, πολλάκις 
ομως καί ώς κρησφύγετα ληστών, καί ανταρτών. Αί κλιτύες είνε 
δύσβατοι τά δέ προχώματα εύυπεράσπιστα.

Τοιαύτη τις ά μ β α ήν ή τών Μαγδάλων έπί τής κορυφής 
τής όποιας ό ίσχυρογνώμων Θεόδωρος ό Β ' άπέκρουσε τήν έφοδον 
τών αγγλικών στρατευμάτων κατά τήν δευτέραν τής Διακαινησίμου 
τοΰ 1868.

Έν ταύτη εύρε τόν θάνατον καί είς τών μάλλον αξιοπαρα
τήρητων άνδρών τής ’Αφρικής, σπάνιόν τι κράμα μαχίμου ηρωος, 
σοφοΰ άντιβασιλέως καί άκολάστου κτηνωδίας. Τούτου πεσόντος ή 
’Αβησσυνία κατέστη τό μήλον τής Ι ρ -δ ο ς  φιλαρχικών δπλαρχηγών

καί ή λεία έξωτερικών εχθρών. ΤΙ ’Αγγλία άπεσύρθη τότε. '11 
Αβησσυνία, κατά τήν άξίωσιν τοΰ λόρδου Νάππιερ, δέν ήν ολως 

: άν αξία ένδιαφέροντος διά τήν Μ. Βρεττανίαν τοϊς δε αγγλοις έμπόροις 
ούδέν έ'μελε περί τών έμπορικών πρός τήν χώραν σχέσεων ταύτην, 
ατε έλάχιστα παράγουσαν. Ουτω δέ οί διάφοροι μνηστήρες κατώρ- 
θωσαν μόνοι νά άποπερατώσωσιν άνευ ταραχής τούς άγώνας αύτών.

Είς δμως τούτων έπέτυχε νά καταβάλη καί καθυποτάξη τούς 
άλλους άνταγωνιστάς. ’Ιθαγενής τις αρχηγός όνόματι Κασσέ, ε’ίτε 
διά τής συνέσεως αύτοΰ, είτε ενεκα τής προσωπικής πρός τόν Θεό
δωρον έχθροπαθείας συνεδέθη μετά τών άγγλων. Λαβών δέ παρ’ 
αύτών δπλα καί πολεμοφόδια, νεαρός, τολμηρός, γενναίος αμα 
καί συνετός ών έπήλθε κατά τοΰ ,.βασιλέως τών βασιλέων“ . Διά τίνος 
δέ ύπ’ αύτοΰ τούτου έξ Αίγύπτου παραληφθέντος κόπτου πρωθιερέως 
χρισθείς ύπό τό δνομα ’Ιωάννης έν τή ιερά. τής στέψεως πόλει 
Α ξούμ έλέφ θεοΰ βασιλεύς Σιών καί βασιλεύς τών βασιλέων τών 
Αίθιόπων υπέταξε κατά μικρόν τάς παρακειμένας χώρας τής Σόας, 
Έναρύας, Καφά καί Γέρας. ’Από τοΰ χρόνου τούτου χρονολογείται 
ή κυριαρχία τοΰ Νέγους Ίωάννου. δστις κατά μάρτιον τοΰ έτους 
τούτου ύπέκυψεν είς τάς πληγάς, άς έ'λαβε κατά τινα μετά τών 
Μαγδιστών μάχην.

Έν τούτοις ό έλβετός Βέρνερ Μούντσιγκερ, ώς αίγύπτιος 
διοικητής τοΰ ανατολικού Σουδάν, κατέλαβε τάς δύο άβησσυνιακάς 
έ.ταρχίας Βόγος καί Χάλχαλ υπέρ τοΰ κυρίου αύτοΰ, τοΰ Χεδίβου. 
Ά λ λ ’ ό Μούντσιγκερ δέν ήρκέσθη είς τοΰτο, έπόθει ούδέν πλέον, 
ή τήν κυριαρχίαν άπάσης τής ’Αβησσυνίας, δ δέ φιλόδοξος καί 
άπληστος χεδίβης ’Ισμαήλ πασάς δέν έφάνη άπρόθυμος, δπως ένδώση 
είς τό σχέδιον τοΰτο καί προσθή ταις λοιπαίς άλλαις κατακτήσεσιν 
αύτοΰ καί ταύτην έ'τι.

Ό  Μούντσιγκερ είχε κατά νοΰν κυρίως νά καταλάβη αύτός 
τόν θρόνον τής Αβησσυνίας, άλλ’ ή αρχιστρατηγία τοΰ κατά τό

Α Β Η Σ Σ Γ Ν ΙΑ  ΔΕ ΣΠ Ο ΙΝ Α ΤΨ ΗΑΗΣ ΠΚΡΙΩΓΙΗΣ.

1875 έξαποσταλέντος στρατοΰ δέν άνετέθη αύτφ, άλλ’ είς τόν 
ανεψιόν τοΰ ισχυρού υπουργού Νο,υβάρ πασά καί τόν σουηδόν συν
ταγματάρχην Άρεντρουπ. 'Ο Νέγους ’Ιωάννης άντεπεξήλθε κατ’
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αύτών μετά 50.000 άνδρών μέχρι τών συνόρων. Μάχης δέ συγ- 
κροτηθείσης έν Γούδδα-Γουδδή, πάς 5 αιγυπτιακός στρατός, έξαι- 
ρουμένου συντάγματος τίνος, δπερ έναπελείφθη έπί υψώματος, έπο- 
νείδιστον ύπέστη ήτταν. Δεύτερος δέ στρατός έξ 20 χιλ. άνδρών 
καλώς έξωπλισμ,ένος καί ύπό τήν άρχηγίαν τού πρίγκηπος Χασάν, 
τοΰ προσφιλεστέρου τοΰ Χεδί
βου, τάς στρατιωτικάς αύτοΰ 
σπουδάς έν Βερολίνψ ποίησα 
μ,ενου, άποσταλείς ήττήθη έν 
ταίς χαράδραις τών όρέων το- 
σοΰτον ίσχυρώς καί άπονειδί- 
στως, ώστε ό πρίγκηψ μόνος 
ήδυνήθη είς Μασσάουαν νά 
διαφύγη. Τό ταμεΐον δέ τοΰ 
πολέμου ύπέρ τάς 20.000 χρυ
σού λιρ. στερ. περιέχον καί
30.000 νομίσματα Μαρίας τής 
Θηρεσίας περιήλθεν ώς χείρας 
τοΰ Νέγους. Καί τρίτον δέ άπό 
σπασμα στρατού σταλέν καί 
ύπό τήν οδηγίαν τοΰ Μούντ- 
σιγκερ διατελοΰν τήν αύτήν 
ύπέστη τύχην.

Ήρξαντο λοιπόν διαπραγματεύσεις περί ειρήνης. Άλλ’ οι 
δροι ούς ύπέβαλλεν ό ’Ιωάννης ήσαν υπερβολικοί, διότι άπητησε 
τήν άπόδοσιν τών χωρών Βογός, Μένσα, Μεταμέχ, Σαγγάλλα, τούς 
λιμένας Σούλας καί Άμφίλας έπί τής Έρυθράς θαλάσσης, πολε
μικήν άποζημίωσιν καί ενα Ά β ο ΰ ν α ν ,  τουτέστιν πρωθιερέα.

τοΰτον τής Αβησσυνίας. Ό  κυριάρχης τής Αβησσυνίας θά  η ήναγ- 
κασμ,ένος νά συμβιβάζηται μετά τών μαγδιστών καί δερβισσών. 'II 
κατοχή δμως τών λιμένων άποτελεΐ διά τήν Αβησσυνίαν ζήτημα
ύπάρξεως διότι μόνον αυτη δύναται νά συγκοινωνή μετά τοΰ λοιπού 
κόσμου, νά συνδεθή μετά τής Εύρώπης καί άναπτύξη τούς έν

έμβρυώδει καταστάσει διατελοΰν- 
τας πόρους αύτής.

Ά πό τοΰ 1880 ηδη ό 
κάλλιστος στρατάρχης αύτού 

Ρας Άλούλα έστρατοπέδευσε 
μ.ετά στρατοΰ, έν τάχει είς
50.000 χιλ. συμποσωθέντος, 
παρά την Τσατσέγα καί είσέ- 
πραττε νομίμους φόρους παρά 
τής Βογός καί Μάνσα.

Ή  κατάληψις τής Μασ- 
σάβας ύπό τών ’Ιταλών καί ή 
μετατροπή ταύτης είς ισχυρόν 
στρατιωτικόν σταθμόν βεβαίως 
δέν ήν σύμφορος τοίς Ά βησ- 

έδείχθη 
προσέγγισιν τών 

’Ιταλών κατ’ άρχάς λίαν αδιά
φορος καί ψυχρός, άλλά τούτο μάλλον ήν στρατήγημα αύτοΰ, δπερ 
λίαν κατεΟ-ορύβησε τούς Ιταλούς, δτε ή αίφνιδίως γνωστή κατά τό 
1887 προέλασις τοΰ Ρ άς-Άλούλα κατέφθειρεν ολόκληρον στρατιω
τικόν ιταλικόν άπόσπασμα πλήν ολίγων τετραυματισμένιον μόλις τό 
ξίφος διαφυγόντων. Γνωστόν δ ’ δτι οί Άβησσύνιοι προήλασαν μ.ειέ-

Κ Α Τ 01Κ ΙΑ  ΤΟ Γ ΙΩΑΝΝΟΓ Β'.

συνοϊς. Ό  ’Ιωάννη: 
πρός πάσαν

ΤΟΠ ΟΘΕΣΙΑ ΛΟΦΟΓ ΕΝ ΑΒΗ ΣΣΓΝΙΑ·..

Ό  Χεδίβης δέ ήθελε νά άγοράση αύτφ μόνον ενα κόπτην 
ιερέα παρά τοΰ πατριάρχου, τοσοΰτον οί δροι τής ειρήνης προσήγγιζον!

Ή  πρότασις τής Αβησσυνίας, δπως άποδοθώσιν αύτη αί 
άφαιρεθείσαι έπαρχίαι, ήν φυσικωτάτη. Βεβαίως δέ ή Αίγυπτος δέν 
διατελεΐ πλέον είς τήν θέσιν ώστε νά άνταποκριθή είς τόν πόθον

πειτα άπειλήσαντας καί αύτήν τήν Μασσάβαν. Αί έπιτυχίαι αύταί 
ώφείλοντο δμο;ς άφ’ ένός είς τήν περίπτωσιν δτι οί Άβησσυνοί 
κατώρθωσαν νά έπικαταλάβωσιν αίφνιδίως τούς ’Ιταλούς καί άφ’ 
ετέρου είς τήν ιδίαν ύπέροχον δύναμιν αύτών έ'ξω δέ τών όρέων τής 
χώρας στρατός άβησσυνιακός θά ήν ήττον φοβερός.
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Αναμφήριστον όμως δτι οί Άβησσυνοί δέν στερούνται γενναι
ότητας · τοΰτο δέ κατέδειξαν έν πλείστοις πολέμοις. Ό  Άβησσυνός 
πιεζόμενος οπό της ανάγκης έπιπίπτει κατά τοΰ αντιπάλου αύτοΰ 
καταφρονών τόν θάνατον. Ή  πολεμική αότοΰ τέχνη κεΐται κατ’ 
αιώνας όλους όπίσω τής ημετέρας. Ί α  πυροβόλα όπλα είνε άρχαιο- 
τάτου συστήματος η δέ πλήρωσις καί έκπυρσοκρότησις απαιτεί 
χρόνον. Μόνον ή σωματοφυλακή τοΰ Ίωάννου ήν έξωπλισμένη διά 
οπλών Pemington. II έν τή χώροι προπαρασκευαζομένη πυρΐτις 
είνε κακίστη, άντί σφαιρών πληροΰσι τά δπλα τεμαχίων σιδήρου, 
ατινα στρογγυλοΰσιν ολίγον τι διά τίνος λίθου. Τά ουσιώδη δπλα 
εισι ίίφη καμπύλα, δόρατα, ασπίδες εκ δερμάτων έλεφάντων καί 
βουβάλων κατεσκευασμέναι καί κεκοσμημέναι διά μετάλλινων κυρτω
μάτων διά τεμαχίων δορών καί ουρών ζώων.

II κυρία δύναμις τοΰ στρατοΰ έστρατοπέδευε συνήθως έν τή 
περιφερείς Δέβρα-Τάβορ, έ'νθα δ Νέγους έσκήνωσεν έπί όροπεδίου 
διά τηλεβολοστοιχίας οχυρωμένου λόφου καί είς δν άνήρχετο δι’ 
άποτόμ,ου κλίμακος εκ λίθου βασανίτου, αξιωματικοί δέ μελαίνας 
πανθήρων δοράς περιβεβλημένοι καί δι’ ασπίδων αργυρών καί χρυσών 
έρυθροΰ καί κυανού χρώματος κεκαλλωπισμένοι έφρούρουν περί 
αυτόν. Ένταΰθα δέ έπί άβησσυνιακοΰ ανακλίντρου καθήμενος ό 
Νέγους καί περιβεβλημένος πολύτιμον μανδύαν, δστις τούς οφθαλ
μούς μόνον καί τό μέτωπον ύπενέφαινε, έδέχετο τούς άκρόασιν 
αίτουμενους άλλως η στολή αυτοΰ ην λιαν απέριττος καί αφελής 
μή διακρινομένη σχεδόν από τής τών υπηκόων αύτοΰ. Κατά τήν 
μάχην ένέδυε πάντοτε ένα τόν περί αύτόν τεσσάρων άνωτέρων 
βαθμούχων διά βασιλικής στολής καί τών παρασήμων, δπως άπο- 
πλανήση καί άποστρέψη απ’ αύτοΰ τό δμμα τοΰ έχθροΰ. Έπί
Θεοδώρου ό κλήρος τής έξασκήσεως τοΰ έργου τούτου επεσεν έπί 
τόν Ιρλανδόν Ίωάννην Βέλ κατά τό I860. Ή  κατοικία τοΰ Νέγους, 
ην λιτότατη. ΙΙροτερον βεβαίως δεν ην τοιαύτη, ως δείκνυσι τοΰτο
τό έν Γονδάρη περιώνυμον αύτοκρατορικόν άνάκτορον, λαμπρόν οικο
δόμημα κεκοσμημένον διά θολωτών πύργον καί έπάλςεων. Ή στρα
τιωτική ύπηρεσία παρά τοΐς Άβησσυνοίς είνε ώς τις απόρροια 
κανονικού τιμαριωτικού καθήκοντος. Οί διοικηταί τών έπαρχιών
αναλόγως τής περιφερείας τής έπαρχίας δικαιοΰνται νά διορίσωσιν 
ώρισμένον αριθμόν ικανών προστατευομένων άνθρώπων. Είς τόν έν 
γένει φυγόπονον Άβησσυνόν ή στρατιωτική ύπηρεσία τυγχάνει έπι- 
πόθητος ένασχόλησις, διότι αυτη συνήθως παρέχει αύτφ καί λείαν 
τινά. Εκαστος Αβησσυνός οφείλει νά μεριμνήση περί τών ενδυμάτων, 
δπλων καί τής συντηρήσεως τοΰ βίου αύτοΰ. Έν τή Σόα μόνον τετρα
κόσιοι λαμβάνουσιν έκ τών κτημάτων τοΰ βασιλέως σιτηρέσιον, τούτέστιν 
έκαστος έτησίως οκτώ τεμάχια όρυκτοΰ άλατος αξίας 2 φράγκων.

Άποφασισθείσης τής έπαναστάσεως πάραυτα συναθροίζεται 
άπειρος συνοδία φιλολαφύροΰ δχλου. Ηγείται τότε δ Νέγους έπί 
ήμιόνου δαψιλώς κεκοσμημένου ύπό μεγαλοπρεπές έρυθρόν καί έκ 
μετάςης κατεσκευασμένον άλεξήλιον, δπερ τυγχάνει τό υψιστον τιμη
τικόν σημεϊον, δπερ πλήν αύτοΰ έπιτρέπεται καί τφ διαπρεπεΐ μόνον 
κληρικφ. Όμιλοι μουσικοί έξαγγέλλουσι τήν άφιξιν αύτοΰ. Τφ 
Νέγους ακολουθεί ό Άβούνα, έπί ήμιόνου ώσαύτως πλουσίως διά 
κομψών κωδωνίσκων καί άπαστράπτοντος έκ μετάλλων λαιμοδέτου 
κεκοσμημένου. Ουτος ε'φερε μακράν έσθήτα έξ ύφάσματος, μικράν 
μέλαιναν τιάραν καί έρυθρόν έπικάλυμμα. Μετέπειτα ειπετο μία 
τών βασιλισσών περιστοιχιζομένη ύπό εύνούχων καί στρατιωτών έπί 
ώραίου ζώου καθημένη καί περιτετυλιγμένη διά κυανοΰ μανδύου, 
κεκοσμημένου διά πλουσίων κεντημάτων έκ χρυσού καί κωδωνίσκων 
αργυρών καί χρυσών, κεκαλυμμένη τό πρόσωπον κατά τήν συνήθειαν 
τών κιρκασιανών. Κατόπιν ή κεφαλή τοΰ κλήρου, ό Έτσέγε, έν 
λευκή στολή καί τιάρα;, περιστοιχούμενος ύπό τοΰ κλήρου παντός 
βαθμοΰ. Έν τφ στρατοπέδφ πλησίον τής σκηνής τοΰ βασιλέως 
ύψώθη ή έκκλησιαστική σκηνή. Ό  Θεόδωρος συνείθιζε νά φέρη 
μεθ έαυτοΰ και τέσσαρας λέοντας. 'Ωσαύτως δ1 ήκολούθησαν ικανός 
αριθμός γυναικών καί ύπηρετριών καί θαλαμηπόλων.

Τοιοΰτον έστί τό βασίλειον, ούτινος ό θρόνος χηρεύει νΰν, 
διότι ό Νέγους Ιωάννης άπέθανεν ώς γνωστόν. Εχθροί είσορμώσιν 
είς τήν χώραν πανταχόθεν, άπό Βορρά μέν καί δυσμών τά άγρια 
στίφη τών δερβισσών, άπό νότου δέ ό κυριάρχης τής Σόας καί άπό 
τοΰ βορειοανατολικού οί Ιταλοί. Ό  καρπός φαίνεται ώριμος πρός 
τρυγετόν, οπόσον όμως δυσχερές εστιν νά τόν δρέψωσι, τούτου πείραν 
θά  λάβωσι μόνον οί τολμήσαντες.

 # ----------

ΡΟΣΣΙΝΗ ΑΝΕΚΔΟΤΑ.
Ώραίαν τινά τοΰ φθινοπώρου ήμέραν τού 1833 έτους περιφε

ρόμενος δ Ροσσίνης επι τών οχυρωμάτων τών ΙΙαρισίων συνήντησεν 
Ιταλόν τινα Φαμπιάνη τούνομα, τριακοντούτη μόλις, δν ή ακολασία 
ειχε καταστρεψη. Ο Ροσσινης ειχε γνωριση άλλοτε τόν δύστηνον 
τούτον είς Νεάπολιν, ένθα έχρημάτισε δεύτερος οξύφωνος —  ώ δι
δάσκαλε, εύσπλαγχνίσθητί με, άνέκραξεν ό Φαμπιάνης· δέν εχω 
λεπτόν καί δέν δύναμαι νά υποστρέψω οικαδε —  Πώς δά, άσωτε νέε, 
καί ή φωνή; —  Άπώλετο διά παντός. —  Συνεπείς τού Παραλύτου 
βίου —  τής οινοποσίας. Ό  θέλων νά ςδη, δέον νά ζή έγκρατώς 
καί νά πινη υδωρ μετ’ οίνου. Πόσων έχεις χρείαν, Ϊνα έπανακάμψης 
εις Ιταλίαν, Πολλών, πολλών, κύριε, —  Λοιπόν; ΙΙεντακοσίων φράγ
κων —  Διάβολε, ειπεν δ Ροσσίνης, θά  έλάμβανον εύχαρίστως χρή
ματα παρά τού τραπεζίτου μου, άλλ1 όκνώ, μολοντούτο δέν πειράζει, 
Φαμπιάνη, έλθέ αύριον τό πρωί είς τήν κατοικίαν μου, μέ εννοείς;

Ο Ιταλός ύποκλινάμενος εύγνωμόνως ήρξατο νά τρέχη ύπό 
χαράς, εν φ ό Ροσσίνης σύννους είσήλθεν είς τό κατάστημα τοΰ 
εκδότου του. —  Κύριε Ρωσίνη, ειπεν ουτος, εχω νά σάς παρακαλέσω 
κάτι —  Καλώς καί τί τάχα; —  Έ χ ω  χρείαν δώδεκα μελυδρίων, 
έχετε τήν καλωσύνην νά μοί τά συνθέσητε. —  Δώδεκα μελυδρίων 
φίλτατε, απήντησεν ο μουσικοδιδάσκαλος· λοιπόν λεύκωμα δλον; 
Άδύνατον · έπί τοΰ παρόντος ούτε έργάζομαι, ούτε θέλω νά έργασθώ
—  Ούδείς κόπος δι’ ύμάς τό τοιοΰτον, προσέθηκεν ό εκδότης __
-υντάξατε το τυχόν, ο,τι σάς επέλθη εις τόν νοΰν, αρκεί νά συν-
θεσητέ τι, —  Βλέπομεν, νά σκεφθώ, άπήντησεν ό διδάσκαλος. __
Έ να λόγον άκόμη, προσέθηκεν δ έκδοτης, σάς μετρώ παραυτίκα 
δώδεκα χιλιάδας φράγκων χωρίς νά άναγνώσω τά μελοποιήματά 
σας. —  Ούχί, ύπέλαβεν ό ιδιότροπος μουσικοδιδάσκαλος, δέν γίνεται· 
αίφνης δμως μεταμεληθείς, έστω είπε, δώδεκα χιλ. φραγ. είμεθα 
σύμφωνοι. Ό  Ροσσίνης λαβών τόν πϊλόν του έξήλθε τοΰ καταστήμα
τος και μέ ταχέα βήματα διέτρεχε τα οχυρώματα, δτε συνήντησεν 
αύτφ δ Lablache Καλήν ημέραν, διδάσκαλε προσεφώνησεν αύτόν 
δ διάσημος βαρύφωνος. Καλήν ήμέραν, Lablache, ερχεσθε μαζί μου 
εις τό ιταλικόν Μεατρον; —  Μετά. χαράς —  Άμφότεροι οί φίλοι 
έξηκολούθησαν τόν δρόμον των, ο μέν Ροσσίνης βεβυθισμένος είς 
διαλογισμούς έβάδιζεν ελ-.κοειδώς, δπερ παρέσχεν άσβεστον γέλωτα 
είς τόν Lablache.

Είσελθόντων δέ αύτών είς τήν αίθουσαν τοΰ τότε διευθυντοΰ 
τού ιταλικού μελοδράματος Σεβερίνη, δ Ροσσίνης παρετήρησεν έπί 
τής τραπέζης λεύκωμα, έν φ είχε γράψη άλλοτε μελύδριόν τι.

Διδάσκαλε, ήρώτησεν αύτόν δ Lablache, τίνος ενεκα δέν έξέ-
δοτε τό ασμάτιον τοΰτο; Τό συνέθεσα διά τήν Malibran. __  Τό
λεύκωμα είναι ίδικόν της, έγώ δέν τό έσυλλογίσθην πλέον, άλλά μοί 
έπέρχεται ιδέα τις. Ό  έκδότης μου απαιτεί παρ’ έμοΰ 12 μελύδρια, 
τί δή, άν τφ έδιδον δσα έ'χω συντάξει διά τά λευκώματα τών φίλων 
μου; Ήθέλετε πράξη άριστα, τό δύσκολον δμως είναι νά συλλέξητε 
τά διεσπαρμένα ταΰτα χειρόγραφα, παρετήρησεν ό Lablache —  Τί 
έννοεΐτε, διεσπαρμένα, ύπέλαβεν δ Ροσσίνης —  Άναντιρρήτως· είς 
Γερμανίαν, Αγγλίαν, Ιταλίαν, άπανταχοΰ, άπήντησεν ό Lablache· 
διότι ήμεΐς κέκτησθε φίλους είς δλα τά μέρη τοΰ κόσμου.

Μειδιών ύπέψαυσεν ό Ροσσίνης διά τοΰ καλάμου τό ευχαρι τού 
κόλακος πρόσωπον λέγων. Ούδεμίαν χρείαν εχω χειρογράφων, δ,τι
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απαξ συνέθεσα, τοΰτο διατηρώ εισέτι άκμαΐον έν τή μνήμη μου · θά 
ΐδητε. Λαβών δέ φύλλον μουσικού χάρτου ήρξατο έπί παρουσία, τοΰ 
έκθάμβου άοιδοΰ νά γράφη εν μετά τό άλλο τά 12 εκείνα ήρεμαϊα 
μελύδρια, τά ετι τήν σήμερον ύπό τον τίτλον „Soirees musicales'' 
τοΐς πάσι γνωστά. Τήν αύτήν δέ ταύτην εσπέραν ό ύπερευτυχής έκ
δότης έμέτρησε τφ μουσικοδιδασκάλφ 12 χιλ. φραγ.

Τήν έπιοΰσαν ό ίταλός Φαμπιάνης έν τή είς Μασσαλίαν j 
έλαυνούση, ταχυδρομική άμάξη διηγείτο, δτι ομογενής τις τφ έδωρή- 
σατο σημαντικόν χρημάτων ποσόν, δπως δυνηθή νά ύποστρέψη 
οικαδε. — Έρωτήσαντος δέ τίνος τών συνταξειδιωτών τό ονομα τοΰ 
εύεργέτου του, ό ποτέ οξύφωνος άπεκρίνατο άφελώς. „ Δέν δύναμαι 
νά τό εϊπω, ό Ροσσίνης μοί τό άπηγόρευσεν.“

Κ.
 ---------

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .
'Η  σπουδαιότης τοδ φωτός διά τήν αυξησιν τών φυτών τυγχάνει τοΐς 

πάσι γνωστή, b αριθμός τών και έν τώ σκότει άναπτυσσομένων φυτών είναι 
ελάχιστος. Διά διαφόρων παρατηρήσεων άπεδείχθ-η δτι τά φοτά εχουσιν ανάγκην 
άλλοτε άλλων τοδ φωτός άκτίνων αναλόγως τών Οιαφορών αυτών άναγκών. , 
Οδτως, έπί παραδείγματι, αί έρυ9·ραί καί κίτριναι άκτΐνες τοδ φωτός έπενεργοδσιν I 
έπί τής διαλύσεως τοδ άνθ·ρακικοδ οξέος, συντελοδσιν άρα εις τον σχηματισμόν 
τοδ αμύλου, ενώ αί κυαναΐ καί ίοειδεΐς χρησιμεύουσιν ώ ς διεγερτικόν μέσον 
είς τάς κινήσεις τών (ροτών. Τό ηλιακόν φώς περιεχει έκτός τών οια τοδ 
όφ9·αλμοδ άντιληπτών χρωμάτων καί ιδιαιτέρας τινάς άκτΐνας έν rjj Ιξωτερικ^ 
άκρα ένθ·α εδρηται τό ιώδες χρώμα. Α ί άκτΐνες αδται κέκτηνται τήν παράδοξον 
ιδιότητα τοδ οτι είσίν άόρατοι, διαγιγνώσκονται δέ διά τών χημικών έπενεργειών, 
τάς όποιας έξασκοδσιν έπί σωμάτων τινών. ’Από πολλοδ όραστηριως επεζητουν 
οι βοτανικοί νά κατανοήσωσι τήν έπενέργειαν τών u l t r a v i o l e t t  καλούμενων 
τοότων άκτίνων έπί της εδδοκιμήσεως τών φοτών. Ο ποθ·ος οοτος αύτών ές=- 
πληρώίΐη διά λίαν έκπληκτικοδ τρόπου δπό τοδ διασήμου βοτανικοδ ’ Ιουλίου 
Σάχς, δστις όρμώμενος έκ τοδ γνωστοδ γεγονότος, δτι ή  θ-ειοδχος κινίνη δέν 
έπιτρέπει τήν δίοδον τών άκτίνων τούτων, δπως τό δδωρ, άλλ’ απορροφά αύτάς 
προέβη είς τό έξής πείραμα. Έτοπο9·έτησε φοτόν τι οδτως ωστε να φωτίζηται j 
δπό τοδ ήλιακοδ φωτός διερχομένου διά τής ό'.αλύσεως της κινίνης, εν άλλαις | 
λέξεσιν αί ultraviolett άκτΐνες δέν κατέφ9·ανον εις τό φοτον. Παρομοιον φοτον j 
έξέί)·ηκεν είς φώς, δπερ διήρχετο διά καθ·αροδ δδατος. Οδτως ηϋξανον τα 
φοτά, μέχρις οδ προέκυψε τό παράδοξον άποτέλεσμα δτι αι μη οραται άκτΐνες 
τοδ ήλιακοδ φωτός είναι αί συμβάλλουσαι είς τήν άνθ-ησιν τών φοτών, όιότι 
ένώ έκ τών 20 φοτών, τά όποια άνεπτύχΟ-ησαν όπό τήν έπιρροήν φωτός διερχο- 
μένοο διά τοδ δδατος, παρήχί)·ησαν 56 άνθ·η, έκ τών 26 φοτών, τα όποια 
έκαλλιεργήθ-ησαν διά τής διαλύσεως της κινίνης, εν ήμιτελές μόνον άν9·όλιον 
άνεπτύχίΗ), τό όποιον οφείλει άναμφιβόλως τήν γενεσιν τοο εις άνωμαλιαν τινα j 
τοδ πειράματος. Διεγείρει άλη8·ώς τόν θ-αυμασμόν τό φαινόμενον δτι αί άχροοι 
αδται άκτΐνες σοντελοδσιν είς τήν δημιουργίαν τοδ ποικιλοχροου κόσμοο τών 

άν8·έων. * **

Α ί  γ α λ λ ικ α ί  Ά κ α δ η μ ί α ι .  Τό Πανακαδήμιον (Institut) τής Γαλλίας 
σονίσταται, ώ ς γνωστόν, έκ πέντε Ά καδημιών, ών άρχαιοτέρα είνε ή  Academic 
franr.aise. ίδρυθ-εΐσα τώ 1635 δπό τοο Καρδιναλίου δπουργοδ Richelieu καί 
άποτελουμένη έκ 46 μελών. Ή  ακαδημία αδτη στοιχεΐ ετι ταΐς διατάξεσι τών 
άρχαίων αυτής κανονισμών, κυρία δέ αδτής άποστολή τυγχάνει ή  σύνταξις του 
λεξικοδ τής γαλλικής γλώσσης· ό γραμματεδς αύτής είναι έπίσης διαρκής έκ 
τών 40  ακαδημαϊκών τυγχάνων ή  Academie des Inscriptions et des Belles- 
Lettres (’Ακαδημία τών έπιγραφών καί τών φιλολ. έπιστημών) σονίσταται έπίσης 
έκ 40 μελών· αί άρχαΐαι γλώσσαι, αί άρχαιότητες καί τά μνημεία τής τέχνης, 
ή  ιστορία καί αί βοηίίητικαί αδτής έπιστήμαι άποτελοδσι τό άντικείμενον τών 
έργασιών αδτής. Καί ταύτης ό γραμματεδς έκλέγεται έκ τών μελών αδτής, 
εχει δέ 10 ελευθέρου; ’Ακαδημαϊκούς, 8 αλλοδαπούς συνεταίρους (Associes) 
καί 50 άνταποκριτάς έξ ών οί 30 έν r j  άλλοδαπ^ καί οί 20 έκ τών έν τή χώρα.

Ή  Academie des Sciences (’Ακαδημία τών έπιστημών) διαιρείται είς 
11 τμήματα·

Ιον. τό τών Μ α θ η μ α τ ι κ ώ ν :  α'. Γεωμετρία 6 μελη, β .  Μηχανική 
6 μέλη, γ'. ’Αστρονομία 6 μέλη, δ'. Γεωγραφία καί θ-αλασσοπορία 6 μέλη, 
ε'. Γενική φυσική 6 μέλη. 2ον. Φ υ σ ικ ά : α'. Χ ημεία 6 μέλη, β ' . ’ Ορυκτολογία 
6 μέλη, γ'. Βοτανική 6 μέλη, δ'. Γεωργία 6 μελη, ε .  Ανατομία και Ζ ω ο 
λογία 6 μέλη, στ'. Ιατρική καί Χειρουργική 6 μέλη έν δλω 66 μέλη. 'Η 
’Ακαδημία εχει 2 διαρκείς γραμματείς, ένα διά τό τών μαθηματικών τμήμα 
καί έτερον διά τό τών φυσικών 10 έλευθ·έρους ’Ακαόημαίκους, 8 εξωτερικούς 
συνεταίρους καί 100 άνταποκριτάς. Ή  ’Ακαδημία τών ώραίων τεχνών (Academie 
des beaux-arts) άποτελεΐται έκ τών έξής τμημάτων: Ζωγραφική 14 μέλη,
Γλυπτική 8 μέλη. ’Αρχιτεκτονική 8 μέλη, Χαλκογραφική 4 μέλη, Μουσική 
σύν9·εσις 6 μέλη, τό δλον 40 μέλη, ή ’Ακαδημία αδτη εχει ένα διαρκή γραμ
ματέα μή δπαγόμενον είς ούδέν τμήμα οδχ’ ήττον μέλος τής ’Ακαδημίας 
τυγχάνοντα, 10 έλευ9·έρους ’Ακαδημαϊκούς, 10 έξωτερικους συνεταίρους και 
50 Άνταποκριτάς. 'Η  Academie des Sciences morales et politiques ( Ακαόημία 
τών ή9·ικών καί πολιτικών έπιστημών) εχει 40  μέλη, ών άνήκουσιν: 8 εις τήν 
ήθ".κήν, 8 είς τήν ΝομοΑ-εσίαν καί δικονομίαν (νομικόν δίκαιον), 8 εις τήν πολι
τικήν οικονομίαν καί στατιστικήν, 8 είς τήν Γενικήν καί φιλοσοφικήν ιστορίαν 
ή ακαδημία αδτη έχει ένα διαρκή Γραμματέα, 10 έλευθ·ερους Ακαοημαικούς.
8 έξωτερικους συνεταίρους καί 48 άνταποκριτάς. Σύμπασαι αί άκαδημίαι 
συνέρχονται έτησίως είς σονέλευσιν τήν 25 Οκτωβρίου· ή  γαλλική ακαοημ.α
συνεδριάζει καί)·’ έκάστην πέμπτην άπό τών 3 —4 ’/2. Η έγγραφή νεων μελω ;
λαμβάνει χώραν έν ήμερα Πέμπη] περί τήν μεσημβρίαν. Διαθ-ετει 25 έπι 
κληροδοτημάτων έρειδομένων βραβεία, έξ ών τά τής άρετής τοδ κληροδοτήματο, 
Montliyon τά γνωστότατα είσί.

*  ^  **

Α ί  π ρ ώ τ α ι  έ λ λ η ν ι κ ^  έ φ η μ ε ρ ί δ ε ς .  Έ ν  Βιέννη, πρωτευούσ-fl τής 
Αδστρίας έξεδόθ-η τό πρώτον έλληνικόν πολιτικόν φδλλον δπο τό ονομα „ Εφη- 
μερίς“ άπό τής 4 ’ Ιανουάριου τοδ έτους 1793· διήρκεσε δέ ή  εκδοσις αδτής επι 
μήνας έξ, μέχρι τής 28 ’ Ιουνίου 1793. Έξεδίδετο εις 8ον τυπογραφικόν σχήμα, καί 
άπετελειτο ότέ μέν έξ δκτώ, ότέ δέ έκ δεκαέξ καί είκοσι δύο ένίοτε σελίδων. 
'Η  άρί9·μησις τών σελίδων ήτο συνεχής, μετά δέ τήν διακοπήν τής έκδόσεως 
τής Έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς ,  έδέ3·ησαν τά έκδοίΚντα φύλλα μετά τής έπί τούτω δημο- 

! σιεοθ-είσης προμετωπίδος, ήτις είχεν ώ ς έξής. ,,’Εφημερίς ειτ οον ακριβές 
απάνθισμα τών κατά τόν ενεστώτα χρόνον άξιολογωτέρων. ναι μην καί άκρι- 
βεστέρων παγκοσμίων συμβεβηκότων, άπερ φιλοπόνως καί έμμελως, οικην 
μελίσσης άπανταχό9·εν συλλεχθ-έντα, χάριν τής έπωφελοΰς τών πολλών περι τα 
νέα περιεργίας φιλοφρόνως έκδίδονται. Παρά τών.Μ αρκίδων Πουλιου. Βιέννη 
1793.“ ' Ή  έφημερίς αδτη έξεδίδετο δίς τής έβδομάδος- τά πρώτα όκτω αδτής 
φύλλα εχουσι σύμβολον οικίαν διώροφον καί πλοΐον περιεζωσμένα, δι' ών δπαι- 
νίττονται Ισως ή πόλις τής Βιέννης καί ό ποταμός, Δούναβις, τα δε  ̂ έπομενα 
φύλλα βάθ-ρον ένεπίγραφον έχον τήν λέξιν Έ φημερίς· έκ δεςιων παρισταται ο 
Ε ρ μ ή ς  καί έξ άριστερών ή  Ά θ η ν ά , έπί δέ τής κορυφής τοδ βάθ-ρου έξεικονί- 
ζεται ή Φ ήμη γονυπετής καί σαλπίζουσα διά δύο σαλπίγγων.

Βραδύτερον, έν έτει 1811, έξεδόθη έν Βιένν-j] έτέρα έλληνική έφημερίς, 
ό Τ η λ έ γ ρ α φ ο ς  είς σχήμα 4ον, ή ς έκδοτης καί συντάκτης ήν δ έλλην ιατρός 
Δημήτριος ’Αλεξανδρίδης, δστις ,,εχαιρε καισαροβασιλικόν προνόμιον άπόλυτον 
μέχρι τοδ 1832 έτους νά έκδίδ-fl Ελληνικήν έφημερίδα έν Αδστρία“ , καί ουναμει 
τοδ προνομίου τούτου ήπείλει κατά τόν ’Ιανουάριον τοΰ έτους 1819 νά ,,κατα- 
διώξ-jj όποιονδήποτε ήίΗλε τολμήσει νά έκδώσ-j] άλλην έφημερίδα ή  τεμαχιον 
αύτής, άνευ τής άδειας αύτοδ“ . 'Η  εκδοσις τοδ Τ η λ ε γ ρ ά ρ ο υ  διήρκεσεν ικανα 
έτη κατά τινας δέ μέχρι τοδ 1837. Μετά τάς δύο ταύτας παλαιοτάτας εφημε
ρίδας έξεδόθ-ησαν αί έπόμεναι.

,,’ Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ ώ ν  Η ν ω μ έ ν ω ν  έ π α ρ χ ιώ ν  τ ώ ν  Ί ο ν ι κ ώ ν  ν ή σ ω ν  .
1817— 1833 έν Κερκύρα.

,,’ Ε φ η μ ε ρ ί ς  Α ί τ ω λ ι κ ή 11. 1821 χειρόγραφος έφημερίς έν rjj Δυτικ-j

Έ λλάδι.
Ή  Ε λ λ η ν ι κ ή  Σ ά λ π ιγ ξ  1821. Έ ν  Καλάμαις· θνησιγενής.
Ε λ λ η ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά  1824— 1826. Έ ν  Μεσολογγίω.
'Ο φ ί λ ο ς  τοΰ  ν ό μ ο υ  ή  ή  έ φ η μ .ε ρ ίς  τ ή ς  δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς  κ α ί  τ ή ς  

ν ή σ ο υ  " Γ δ ρ α ς .  1824 έν "Γ δρα .
Έ φ η μ ε ρ ί ς  τ ώ ν  Ά θ ·η ν ώ ν . 1825— 1826 έν Αθ·ήναις εις 4ον.
Γ ε ν ικ ή  έ φ η μ ε ρ ί ς  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς .  7 ’ Οκτωβρίου 1825 έν Ναυπλίφ, 

έφημερίς τής έλλην. κοβερνήσεως. Συντάκτης αδτής διετέλεσε μέχρι τής εις 
Ε λ λ ά δα  έλεύσεως τοΰ Κυβερνήτου ό Θεόκλητος Φ αρμακίδης, ον διεδέχ&η ό 
Δ. Χρυσείδης. Καί άλλαι πλεΐσται βραδύτερον.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΜΑΣ ΥΙΟΣ.
Ό  διάσημος υιός τοΰ περιωνύμου γάλλου μυθιστοριογράφου, 

’ Αλεξάνδρου Δουμα, φιλόλογος καί δραματικός ποιητής, έγεννήθη 
έν Παρισίοις τή 28 Ιουλίου 1824. ΓΙρωΐμως είσαχθείς είς τάς 
συναναστροφάς τών συγγραφέων καί καλλιτεχνών, διεκρίθη κατά 
τήν πρόωρον άνάπτυξιν καί ζωηρότητα τής διανοίας. Έν ηλικία, 
έκκαίδεκα έτών συνέθετο συλλογήν στίχων, ύπό τόν τίτλον Lcs 
peches de jeunesse μικράς φιλολογικής άξίας. Συνοδεύων δέ τόν 
πατέρα είς τάς κατά τήν Ισπανίαν 
καί ’Αφρικήν περιηγήσεις αύτοΰ, 
έγραψε μυθιστορίαν έπιγραφομένην,
Aventares de quatre femmes 
et d’un perroquet (1846), έκ 
τόμων δύο άποτελουμένην, ητις 
ηύδοκίμησεν. Ενωρίς δμως κάτέ- 
λιπε τό σχέδιον τοΰ νά βαδίση επί 
τά ίχνη τοΰ πατρός, συναισθανθείς 
δτι δέν ηύμοίρει τής λαμπράς, 
καί γονιμωτάτης έκείνου φαντασίας.
Έσπούδασεν έκ τοΰ σύνεγγυς τόν 
κόσμον, καί ιδία. τάς τάξεις έκεί- 
νας τής κοινωνίας, έν αίς ή 
λάμπουσα έξωτερική μορφή υπο
κρύπτει πολλάκις τοσαύτην αθλιό
τητα. Αποτέλεσμα τών μελετών 
αύτοΰ τούτων, υπήρξαν αι πρώται 
αύτοΰ μυθιστορίαι, αϊτινες άνήκου- 
σιν είς ετερον είδος τών τοιούτων 
συγγραφών, τό είδος τούτέστιν 
έκεΐνο, έν φ  ό μυθιστοριογράφος 
έπιδιώκει τήν έπιτυχίαν έν τή άλη 
θείο', τών παρατηρήσεων καί τή 
ακριβείς τών εικόνων. Τά έξοχώ- 
τατα τών Ιργων αύτοΰ, είς ά οφείλει 
τήν ατομικήν αύτοΰ ύπόληψιν καί 
τήν μεγάλην αύτοΰ φιλολογικήν 
δόξαν είσί τά επόμενα. L a  dame 
aux eamelias (1848), L a  dame 
aux Perles, La vie a vingt ans 
καί Diane de Lys. Αί μυθιστορίαι αυται ηθικόν έπαγγελλόμεναι 
σκοπόν καί τόν βίον τών έκτός τής ηθικής υπάρξεων ώς άντικείμενόν 
έ'χουσαι, είσίν αξιοσημείωτοι διά τό άπλοΰν καί άπέριττον τοΰ υφους; 
τάς δραματικάς περιπετείας καί τήν περιγραφικήν δεινότητα· ό Α λ έ 
ξανδρος Δουμάς, ύιός, διέπρεψε πρό πάντων ώς δραματικός συγ-

γραφεύς. Ακολουθών τό έπικρατοΰν έν Γαλλία, ε'θος, μετήνεγκεν 
είς τήν σκηνήν τό θέμα τών μυθιστοριών αύτοΰ καί παρεσκεύασεν 
έκ τούτων δραματικά εργα, ών ή άπό τής σκηνής διδασκαλία έθε- 
μελίωσε τόν θριάμβον καί τήν φιλολογικήν τοΰ συγγραφέως ύπό- 
ληψιν. Τά πέντε κυριώτατα τών δραμάτων αύτοΰ, ήτοι, ή Dam e 
aux eamelias, ή Diane de L ys, τό Demi Monde, L a  question 
d’argent καί La vie a vingt ans, λαμπράς περιέχοντα τών ηθών 
σκηνάς καί χαρακτήρων διαγραφάς έμφαινούσας νοΰν παρατηρητι- 
κώτατον, ένθουσιώδους ετυχον παρά τιΐ> παρισινφ δημοσίφ υποδοχής, 
προκαλεσαντα σύν τοΐς έπαίνοις καί πλείστας κατακρίσεις καί συζη

τήσεις τών ηθικολόγων. Έκαστον 
τούτων έδιδάχθη έπανειλημμένως, 
πλέον ή έκατοντάκις άπό τής σκη
νής. Έ τερα δραματικά εργα τοΰ 
’Αλεξάνδρου Δουμά, είσίν, δ Ά σ ω 
τος πατήρ (Le pere prodigue) 
καί τό L ’ami des femmes, δπερ 
μείζονα προύκάλεσε κατακραυγήν 
κατά τών ηθικών τάσεων τοΰ συγ
γραφέως, ή θαυμασμόν τής δρα
ματικής αύτοΰ τέχνης καί δει- 
νότητος.

Συνειργάσθη μετά τοΰ Γιραρ- 
δίνου είς τήν συγγραφήν τοΰ δρά
ματος, Suppliee d ’une femmes 
(1865), ή δέ συνεργασία αυτη 
έγένετο αιτία τής μεγίστης τοΰ 
έργου τούτου έπιτυχίας.

Νέος ών ετι απέκτησε πλού
τον καί δόξαν διά τών μνημονευ- 
θέντων αύτοΰ έργων, άλλά μή περιο- 
ρισθείς είς ταύτα μόνον συνέγραψε 
καί τά επόμενα. Cesarine (1848), 
L e  docteur Servans (1849), T r i
stan L e R oux (1850), Trois 
liommes forts (1850), Revenants 
(1851), Regent Mustel, Contes 
nouvelles (1853), Sophie, Prin- 
temps καί L ’afFaire Clemanceau, 
μυθιστορίαι κακουργοδικείου, ήτις 
κατέστησεν έκ νέου τοΰ συρμού τό 

είδος τούτο τών μυθιστορημάτων · ετι δέ ποικίλα άλλα άρθρα καί
έπιστολάς, ατινα δέν περιελήφθησαν έν ταΐς συλλογαΐς. Τελευταΐον
δέ αύτοΰ καί άξιολογώτατον λυρικόν εργον άναφέρομεν τό έπιγραφό- 
μενον Atala. (Theatre historique) (1848). Έξελέγη μέλος τής 
Γαλλικής Ακαδημίας τώ 1874.

Α Λ Ε Ξ Α Ν ΔΡ Ο Σ ΔΟ ΓΜ ΑΣ ΤΙΟΣ.
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Σ Κ ΙΑ Γ Ρ Α Φ ΙΑ Ι, 1, 2, μονβιχα τεμάχια νπυ Π . Κ .  Ζ α χ α ρ ιά ό ο ν .  
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Η ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ  Ν ΕΩΤΕΡΙΣΜ ΩΝ .
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