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*11 Μαγεία χαϊ ή ’Αστρολογία παρα τοϊς άρχαίοις 

•Ελλησιν.

Ή Αιγυπτιακή μαγεία καί άστρολογία είσήχθη 
καί αύτη παρά τοϊς Έλλη σι ν. Οί μαθηματικοί, τούτέ- 
στιν οί σοφοί, διότι τοιουτο ήτο τό όνομα ύφ’ δ έγνω- 
ρίζοντο κατά προτίμησιν οί άστρολόγοι τής Αίγυ
πτου, άπε'κτησαν ταχέως τήν αύτήν ύπόληψιν με 
τούς Χαλδαίους· ή διδασκαλία άμφοτερων τών χω
ρών έταυτίσθη έν μια επιστήμη, ήτις έλαβε τό όνο
μα τής δικαστικής αστρολογίας. Ή έν γενο- 
μένη ύποδοχή είς τούς άστρολόγους πασών τών χω
ρών έξηγεϊται εύκόλως· ήτο έποχή καθ’ ήν ή είς τούς 
άρχαίους θεούς πίστις ήλαττούτο καί τά πνεύματα 
προσεκολλώντο είς νε'ους μύθους οιτινες ήρεσκον ώς 
νεολόγημα. Έστρέφοντο πρός τήν ’Ανατολήν καί τή 
έζήτων θρησκευτικά δόγματα πρός άντικατάστασιν 
τών ύπό τής φιλοσοφίας διασεισθεντων ύπό τό ψευ
δώνυμον τού Όρφέως ίδε'αι δάνειαι έξ Αίγύπτου καί 
’Ασίας έκυκλοφόρησαν καί ένοφθαλμίσθησαν επί τών 
άργαίων έμπορικών παραδόσεων αφελέστερων καί 
ποιητικωτέρων. Τελεταί πλήρεις ’Ανατολικού μυστι- 
κισμού άντεκατέστησαν τάς έπισήμους καί άπλάς 
τών αρχαίων χρόνων ή ύπεκαθίστων ένθουσιασμόν 
φανατικόν είς τήν θορυβώδη καί έλευθέραν έκφρασιν 
τής κοινής χαράς.

Ό ’Ορφισμός είσήγαγε τάς καθάρσεις, τούς έξορκι- 
σμούς, τάς έπικλήσεις καί τούς άγνισμούς. Οί Όρ- 
φεοτελεσταί' ήταν αληθείς μάγοι καί μάντεις πωλούν- 
τες τά μυστικά των, τά ιατρικά των καί τάς παρα 
κλήσεις των καί ύπό τήν έπιρροήν τών έκταθεισών 
ιδεών τά Ελληνικά μυστήρια έλαβον καί αύτά τόν 
χαρακτήρα άληθών έπωδών.

Βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον συνέστη συνυποσχετικόν 
αύθαίρετον μεταξύ πασών τών αντιφατικών καί χιμαι
ρικών ιδεών αϊτινες ήλθον έκ τών ανατολικών χωρών. 
’Εντεύθεν συνεταιρισμός ασυνάρτητος θεολογικών δι
δασκαλιών χρόνου καί χωρών διαφόρων ύπό τήν έπιρ
ροήν τών αστέρων, τήν σύνθεσιν τών περιάπτων, τήν 
έπίκλησιν τών πνευμάτων, τήν μεταμόρφωσιν τών 

δντων καί πρό πάντων έπί τής δυνάμεως χόρτων τι- 
νών ή παρασκευών ιατρικών βασιζόμενος· είς τό 
χάος τούτο έπί τέλους έφήρμοσαν τό όνομα τής μ.α- 
γείας. ’Ονόματα θεοτήτων ξένων, λέξεις έξηγμέναι έκ 
τής Άσσυριακής, τής Περσικής, τής Φρυγικής καί τής 
Αιγυπτιακής γλώσσης, τύποι έν τοις ίδιώμασι τού- 
τοις συντεθειμένοι μεταβληθέντες καί άλλοιωθέντες 
ύπό στομάτων άτινα, τούς άπήγγελλον χωρίς νά τούς 
έννοώσιν, εύρέθησαν μεμιγμένοι είς τάς τελετάς αϊ
τινες έπανηγυρίζοντο παρά τοϊς Έλλησι πρός τιμήν 
τών καταχθονίων θεοτήτων. Ή ‘Εκάτη άπήλαυε 
πάντοτε τών αύτών τιμών, έβασίλευεν έν τώ μέσω 
τών φαντασμάτων ή λατρεία της συνεδέετο πρός 
τήν τού Άτυος, τής Κυβέλης, τής *Ισιδος καί τών 
καταχθονίων θεοτήτων, άς έλάτρευον διά τελετών 
χαρακτήρος παραδόξου καί μυστηριώδους, καλούμε
νου τότε μαγικού. Οί θεοί οιτινες έξεδηλούντο δι’ 
εμφανίσεων αγαθοποιών καί ύπό μορφάς άπλάς, ω
ραίας, έθεωρούντο ύπό πολλών ώς πλάσματα τών 
ποιητών καί έφεύρεσις τών ιερέων, έν ώ οί άποκαλυ- 
πτοντες τήν παρουσίαν των διά θεαμάτων φρικω- 
δών, μορφών δυσειδών καί μομφα^τικών καί τύπων 
παραδόξων, έθεωρούντο ώς πραγματικοί διότι τούς 
έφοβούντο.

Διά τών άσυνειθίστων καί παραδόξων ήχων των 
αί λέξεις δι* ών έξώρκιζον τάς ξένας θεότητας ένε- 
ποίουν πλείονα άλλως τε έντύπωσιν, ή τό καταστάν 
κοινόν όνομα τού ’Απόλλωνος, τού ΊΙρακλέους, τής 
’Αθήνας ή τού Ηφαίστου. ’Επειδή οί "Ελληνες είχον 
περί αύτών σκοτεινά; γνώσεις καί ό "Ομηρος καί Η
σίοδος δέν τοϊς εδωκαν θέσιν έπί τού Όλύμπου, τούς 
έτοποθέτουν έν τή κενή καί έλαστική τάξει τών δαι
μόνων, έζ ών ύπέθετον τό σύμ.παν πεπληρωμένον. 
Πρός τούς δαίμονας τούτους έξωμοίωνον τούς θεούς 
τών ξένων όταν άναλογία τις προσόντων δέν τοϊς 
παρείχε τήν ύποθεσιν δτι οί θεοί ούτοι ήσαν οί αύτοί 
μέ τούς έδικούς των, ύπό ξένα δμως ονόματα. Οί 
ξένοι δαίμονες δέν είσήρχοντο έν γένει έν τοϊς ναοϊς 
τής Ελλάδος καί ή λατρεία των έμεινε διακεκριμένη 
τής τών έθνικών θεοτήτων οί Έλληνες προεκάλουν 
τήν έπέμβασίν των όσάκις έπρόκειτο περί μαντικών 
καί μαγικών έπιχειρήσεων, ώστε οί θεοί τής Αίγυ
πτου καί τής Άνατολής πρό τών όμμάτων τού χυ
δαίου ήσαν οί θεοί τών έπωδών ώς έχοντες ύπό τό 
κράτος των τά περίαπτα καί τά θαύματα.
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Αί θεότητες της μαγείας καί της άστρολογίας ή
σαν όλιγώτερον έκτεθειμέναι ή αί του Όλυμπου είς 
τά σκώμματα και τάς προσβολάς τών φιλοσόφων. 
Ό,τι έλέχθη καί έπανελήφθη διά τάς σκανδαλώδεις 
ιστορίας τών Ελληνικών θεών, εναντίον τών ψευδών 
μαντείων των καί τών άνηθίκων ιδιοτήτων των δεν 
ήδύνατο νά έφαρμοσθή είς μυστηριώδη πνεύματα, ά- 
τινα άπεδείκνυον τήν έπέμβασίν των διά θαυμάτων 
καί τήν ύπερτέραν νοημοσύνην των διά τών είς τούς 
λάτρας των μεταδιδόμενων εμπνεύσεων. Ή μαγική 
θεολογία διέφευγε τήν κριτικήν ένεκα τού πέπλου δι’ 
ού έκαλύπτετο. Ύπήρχον ισχυρά πνεύματα άτινα ή 
δύναμις τών επωδών δέν έπειθεν, άλλ’ ήσαν γενικώς 
επικούρειοι άρνούμενοι κατ’ ούσίαν τήν ΰπαρξιν τών 
θεών. Πολλοί δέν παρεδέχοντο τήν άστρολογίαν, άλλ’ 
ήσαν πάντες σκεπτικοί άπομεμονωμένοι, ούς έθεώ- 
ρουν μάλλον ώς όνειροπόλους ή σοφούς, διότι ή λυ
πηρά τύχη τών άποφευγόντων τάς προλήψεις τής ε
ποχής των είνε νά συγχέωνται ρ/ετά τών όνειροπό- 
λων άμειβομένων τών φώτων των δύά τού γελοίου. 
Οί άνθρωποι λοιπόν οΐτινες έπραττον ό,τι όλος ό κό
σμος συνεβουλεύοντο τούς άστρολόγους καί έφοβούν- 
το τούς μάγους. Ό,τι έγράφη διά τάς ιδέας των 
παρήλθεν απαρατήρητον καί έν τούτοις τά γραφέντα 
είχον άςίαν. Πλίνιος ό πρεσβύτερος φαίνεται δτι εν
τεύθεν ήντλησε τήν έπίκρισιν τής άστρολογίας, ήν έ- 
σημείωσεν έν τή φυσική του ιστορία. Ό Κάτων καί 
δ "Εννιος έξηγέρθησαν κατά τής δεισιδαιμονίας ταύ
της. Ό Πανέτιος καί ό φίλος του Σκύλας έγραψαν 
κατά τής έπιστήμης τών Χαλδαίων. Κατά τον 
πρώτον αιώνα ό φιλόσοφος Φαβορϊνος, ον αναφέ
ρει ό Άουλος Γέλλιος, προσέβαλε τήν άστρολογίαν 
καί έθηκεν ύπό συζήτησιν τήν αρχαιότητά της είς 
τήν οποίαν τήν άνήγον. Ο Σέξτος ’Εμπειρικός προ- 
σέβαλεν έπίσης τούς μαθηματικούς, ώς τούς άπεκά- 
λει, άλλά είς τί χρησιμεύει ή άπόδειξίς δτι ούδέν 
δύνανται νά μάθωσι περί τών μελλόντων ή νά γνω- 
ρίζωσι, περί τού αοράτου κόσμου οί πάσχοντες ύπό 
τού φόβου τών άποκαλύψεων *, Ό άμφιβζλλων δσον 
εύγλωττος καί άν ή, χείρονος δεξιώσεως τυγχάνει 
παρ’ αύτοΐς ή ό αγύρτης δστις βέβαιοι οτι τά πάντα 
δύναται* άλλως τε καί οί άστρολόγοι άντέτασσον 
τούς λόγους των είς τάς άμφισβητήσεις τών σοφών 
είχον μεταξύ τών λογίων ύπερασπιστάς δεξιούς καί 
μία έκ τών συνηγοριών των σώζεται ύπό τό ό.νου.α 
τού Αουκιανού, μολονότι έν έκείνη ούτε ή δηκτική 
ειρωνεία ούτε τό πνεύμα εύρηται δπερ άπαντά είς άλ
λα συγγράμματά του.

ΤΙ μαγεία έν 'Ρώμη καί τώ 'Ρωμαϊκώ κρατεί.

Ή μαγεία κυριολεκτικός είπεϊν είσήχθη έν Ρώμη 
συνεπείζ τών Ελληνικών ή ’Ανατολικών διδασκαλιών 
αίτινες ήρχισαν νά είσδύωσιν αύτόθι δύο περίπου 
αιώνας πρό Χριστού. Άλλ’ αί δεισιδαιμονία*., ένθεν 
ή χιμαρική αύτη έπιστήμη πηγάζει, ήσαν διαδεδο- 
μέναι άπ* άρχής έν ’Ιταλία. Ό έξορκισμός τών le- 
mures ή φαντασμάτων στε7λομένων ύπό τών νεκρών, 
ή λατρεία τών ψυχών τών χθονίων δαιμόνων καί τών 

εφεστίων θεών συνωδεύετο ύπό διαφόρων τελετών δ- 
λως μαγικών. Ή θεά Mana-geneta είς ήν ώς είς τήν 
Εκάτην έθυον κύνας, είχε πολλήν αναλογίαν πρός 
τήν θεότητα ταύτην τών νυκτών καί ή λατρεία της 
περιεβάλλετο διά τών αύτών μυστηρίων. Όπως ά- 
ποτρέψωσι κακά πνεύματα καί φάσματα, έποιούντο 
χρήσιν θυσιών έξιλαστηρίων, συνοδευομένων ύπό 
έξορκισμών.

ΤΙ Έτρουσκική διδασκαλία, ήτις έδίδασκε τήν τέ
χνην, τήν μελέτην τών κεραυνών καί τήν έπίκλησίν 
των καθ’ ώρισμένας περιπτώσεις, παρουσίαζεν άπαν- 
τας τούς χαρακτήρας τής μαγείας. Οί Τοσκανοί οίω- 
νοσκόποι έξετέλουν θαύματα καί έθεωρούντο ώς πε- 
προικισμένοι διά προορατικών καί ύπερφυσικών ιδιο
τήτων. ΊΙ διδασκαλία αύτη ήλθεν έν Ρώμη καί εί
σήχθη έν τή λατινική θρησκεία. ’Επί τέλους ή μαν
τεία είχε, καθ’ & είνε γνωστόν, σπουδαΐον μέρος 
έν τή θρησκεία τών Ρωμαίων, ής άπετέλει μέρος ανα- 
πόσπαστον. Πλήν έκτος τής έρωτήσεως τών οιωνών, 
παραδεκτής γενομένης ύπό τών πολιτικών θεσμών, 
ύπήρχον έτι καί άλλα μέσα ιδιαίτερα έρεύνης τού 
μέλλοντος καί άποστροφής τών κακών έπιρροών. 
Κατά τήν έποχήν τού Κατιλίνα άπήντα τις έν Ρώ
μη πληθύν προφητών, ψευδών μάντεων, άγυρτών 
οΐτινες άπήγγελλον προφητείας ύποτιθεμένας τών βι
βλίων Σιβυλλών. Ύπήρχον έτι μάγοι προλέγοντες 
τήν τύχην καί παρατκευάζοντες κακοποιόν έπιρροήν, 
καθ’ ών αύστηροί ύπήρχον νόμοι.

Ή δεισιδαιμονία αύτη έξηκολούθησεν έπί πολύ, 
άλλ’ ή πεποίθησις έπί τήν νόμιμον μαντείαν διεσεί- 
σθη άμα τή προόδω τής φιλοσοφικής άπιστίας. Ή 
είς τούς οιωνούς πίστις βαθμηδόν έχάνετο καί αί πα
ρατηρήσεις τών οίωνοσκόπων έθεωρούντο απλούς τύ
πος Τά θαυμάσια άτινα διηγούντο περί τών μάγων 
τής ’Ασίας καί ή παλαιά αύτών ύπόληψις έ'θετον είς 
πειρασμούς τήν Ρωμαϊκήν εύπιστίαν. ΤΙ έλπίς τού νά 
άπαντήσωσι παρά τοις Χαλδαίοις έπιστήμην μάλλον 
άλάνθαστον τής τών οίωνοσκόπων παρεσκεύασεν έ- 
κείνοις ύποδοχήν θερμήν έν τή αίωνία πόλει, ή διδα
σκαλία έξηπλώθη καί άπέκτησε πολλούς οπαδούς. Ή 
έξουσία έφοβήθη τήν πρόοδόν των καί κατά τό έτος 
1 39 π. X. ό πραίτωρ Κορνήλιος Σκιπίων 'Ισπαλός 
άπηγόρευσεν είς μάτην διά διατάγματος του τήν έν 
Ρώμη καί ’Ιταλία διαμονήν τών άστρολόγων. Δέν έ- 
βράδυναν δμως νά έπανέλθωσι πολυπληθέστεροι ή άλ
λοτε. ’Έγραψαν έγχειρίδια περί τής έπιστήμης των 
καί κατέστησαν δημοφιλείς τάς άγυρτικάς καί κερδο- 
σκοπικάς έπιχειρήσεις των, αίτινες βαθμηδόν έτρο- 
ποποιήθησαν διά τής προόδου τής άστρονομίας. Ή 
Ρώμη έπληρώθη ύπό τών μάντεων τούτων καί πολ
λοί μαθηταί τής Ελληνικής φιλοσοφίας τούς συνε
βουλεύοντο.

Αί πατρικικαί οίκογένειαι, αίτινες είχον χρήματα 
δπως πληρώσωσιν αύτούς, τούς μετέβαλλον είς έμμι
σθους προφήτας καί οσάκις έπρόκειτο νά έλθη είς γά
μον νέα τις ή οσάκις έγεννάτο παϊς έν τή οικογένεια, 
προσεκαλεϊτο είς μαθηματικός δπως έξετάση τό ώρο- 
σκόπιόν του. Ότε ό Όκτάβιος έγεννήθη, είς γερου

σιαστής έγκύψας έν τή άστρολογία, ό Νιγίδιος Φίγου- 
λος, προεϊδε τό ένδοξον πεπρωμένον τού μέλλοντος 
Αύτοκράτορος. Ότε ή Λιβία έφερεν έν γαστρί τόν Τι- 
βέοιον, ήρώτησεν έτερον άστρολόγον τόν Σκριβώνιον 
διά τήν τύχην τού τέκνου της. ΊΙ άπάντησίς του λέ
γεται δτι ύπήρξεν έπίσης έπιτυχής· ιδίως παρά ταϊς 
γυναιξίν άπήλαυον ύπολήψεως οίΧαλδαιοι* τό ώραϊον 
φύλον ήτο τότε λίαν περίεργον. Χωρίς νά παρατη
ρήσω άν τά πράγματα μετεβλήθησαν έκτοτε, προσθέ
τω δτι κατ’ έκείνην τήν έποχήν άνατροφή πεφωτι
σμένη δέν ένίσχυε τήν εύφυίαν τών γυναικών ή έπι- 
θυυ,ία τού μανθάνειν συνηνούτο παρά ταϊς Ρωμαίαις 
μετά τής εύπιστίας καί τούτο άνύψωνε τούς μάγους.

Chaldeis sed major eric fiducia,

λέγει ό Ίουβενάλιος έν μια τών σατυρών του έν ή 
άληθώς ούδόλως περιποιείται τάς γυναίκας. Έν 
τούτοις εκείνο δπερ λέγει ό Αατϊνος ποιητής είνε 
τόσον άκριβές, τόσον έμπεριστατωμένον, ώστε δέν 
φαίνεται νά τό έφεδρε* καί άν δέ τις λάβη ύπ’ όψει 
τήν παροιμιώδη ύπερβολήν του δέν δύναται είμή ν’ 
αναγνώριση έν τή είκόνι, ήν χαραττει, άντίτυπον 
πολύ προσέγγιζαν τώ πρωτοτύπω «Παν δ,τι τοις 
»προλέγει είς άστρολόγος, λέγει ό Ίουβενάλιος περί 
»τών Ρωμαίων, νομ,ίζουσιν δτι προέρχεται άπό τού 
»ναού τού Άμμωνίου Διός, διότι οί Δελφοί δέν έκδί- 
»δουσι πλέον χρησμούς». Καί κατωτέρω έν τή αύτή 
σατύρα ό ποιητής ειδοποιεί τόν αναγνώστην του ν’ 
άποφεύγη τήν συναντησιν έκείνης ήτις φυλλομετρά 
άκαταπαύστως έφημερίδας, ήτις είνε τόσον δόκιμος 
έν τή άστρολογία, ώστε δέν ζητεί άλλά δίδει πλέον 
συμβουλάς, ήτις μελετώσα τούς άστέρας άρνεϊται νά 
συνοδεύση τόν σύζυγόν της έν τώ στρατώ ή έν τή 
πατρίδι του. Θέλει μόνον κατά έν μίλλιον ν’ άπομα- 
κρυνθή ; τήν ώραν τής άναχωρήσεως έξάγει έκ τού 
άστρολογικού της βιβλίου. Αισθάνεται κνησμούς είς 
τόν οφθαλμόν διότι έτριψεν αύτόν ; δέν μεταχειρίζε
ται φάρμακα πριν μελετήση τό μαγικόν της βιβλίον. 
’Ασθενής έν τή κλίνη δέν λαμβάνει τροφήν είμή μό
νον καθ’ άς ώρας ορίζει ό της, σύγγραμμα
λαβόν τό όνομα έκ τού συγγραφέως αίγυπτίου άστρο- 
λόγου. Αί κατωτέρας περιωπής γυναίκες, λέγει ο 
Ίουβενάλιος, περιφέρονται κύκλφ τού ιπποδρομίου 
πριν ή συμβουλευθώσι τήν τύχην των, μεθ’ δ παρα- 
δίδουσιν είς τόν μαντιν τάς χειρας καί τό πρόσωπον 
πρός έξέτασιν.

ΤΙ χειρομαντεία λοιπόν συνεδέετο πρός τήν άστρο
λογίαν καθ’ ά καί παρά τοις Αίγυπτίοις, διότι έκ 
τών ιερογλυφικών συγγραφών μανθανομεν, δτι κατά 
τά διδασκόμενα έν Θήβαις καί Μέμφιδι έκαστον μέρος 
τού σώματος ύπετίθετο ώς ύποκείμενον είς τήν επιρ
ροήν ενός άστέρος.

Ό Λατίνος σατυρικός λέγει ετι δτι «οί πλουσιώ- 
»τεροι έφερον έξ Ινδιών καί Φρυγίας διά μεγάλων 
»δαπανών μάντεις εμπείρους περί τήν γνώσιν τής 
»έπιρροής τών άστέρων».

Ό Τάκιτος άναφέρει δτι τό οίκημα τής Ποππαί- 
ας συζύγου τού Νέρωνος ήτο πάντοτε πλήρες α

στρολόγων ούς συνεβουλεύετο ή ήγεμονίς αύτη καί είς 
τούτων ο Πτολεμαίος προεϊπεν είς τόν Όθωνα τήν 
είς τόν θρόνον άνάρρησιν κατά τήν είς Ισπανίαν εκ
στρατείαν του, καθ’ ήν τόν συνώδευσε. Καθ’ ά βλέ
πει τις, έν τή αύλή τών Καισάρων δέν ύφίσταντο 
τήν έπιρροήν τής άστρολογίας μόναι αί γυναίκες* δ
πως ή δίκαιος ό Ίουβενάλιος, ήδύνατο νά είπη δπως 
ό Ααφονταϊνος

et je sais meme sur ce fait
bon nombre d'hommes qui sont femmes·

Πράγματι ό Αατϊνος ποιητής, έξετάζων τά άνέκ- 
δοτα τής αύλής, άτινα πολλοί ιστορικοί άκριβεστέ- 
ρας πληροφορίας έχοντες ήθροισαν, ήδύνατο νά εύρη 
παρά τοις Ρωμαίοις τήν αύτήν πεποίθησιν είς τήν 
μαντικήν τέχνην οΐαν είχε καί ή εύνοουμένη του δει- 
σιδαίμων.

Κατά τήν έν ’Απολλωνία διαμονήν του ό Όκτά- 
βιος έχων μεθ’ εαυτού τόν Άγρίππαν, συνεβουλεύθη 
ημέραν τινά τόν άστρολόγον Θεογένην. Ό μέλλων 
σύζυγος τής Ιουλίας, εύπιστότερος ή περιεργότερος 
τού άνεψιού τού Καίσαρος, ήρώτησε πρώτος τό ώρο- 
σκόπιόν του* ό Θεογένης τώ άνήγγειλε καταπληκτι
κήν εύδαιμονίαν. Ό Όκτάβιος ζηλονυπήσας διά τό 
αίσιον τούτο πεπρωμένον, έφοβήθη μήπως ή άπάν- 
τησις δέν είνε καί δι’ αύτόν εύνοΐκή καί αντί ν’ άκο- 
λουθήση τό παράδειγμα τού συνεταίρου του ήρνήθη 
νά είπη είς τόν Θεογένην τήν ήμέραν τής γεννήσεώς 
του, άνευ τής γνώσεως τής οποίας τό ώροσκόπιον 
δέν ήτο δυνατόν νά έρωτηθή* ό άστρολόγος επέμει- 
νεν. Έπί τέλους ή περιέργεια ύπερίσχυσε καί ο Όκτά
βιος άπεφκσισε ν’ άπαντήση* μόλις είπε τό ζητού
μενου καί ό Θεογένης έπεσεν είς τούς πόδας του καί 
τόν έλάτρευσεν ώς τόν μέλλοντα κύριον τού Κράτους. 
Ό άστρολόγος άνέγνωσεν αμέσως έν τοις άστρζσι τήν 
τύχην ήτις άνέμενε τόν Αύγουστον, ή μάλλον νομίζω 
δτι είδεν αύτήν έν τοΐς όφθαλμοϊς του. Ό Όκτάβιος 
κατελήφθη ύπό χαράς. ’Αγνοώ άν πρότερον είχε πολ- 
λήν πίστιν είς τήν άστρολογίαν, άλλ’ άπό τής στιγ
μής ταύτης έπίστευσεν ίσχυρώς καί πρός άνάμνησιν 
τής εύδαίμονος έπιρροής τού ζωδιακού σημείου υπο 
τό όποιον έγεννήθη ήθέλησεν ίνα τά κατά τήν βα
σιλείαν του χαραχθέντα νομίσματα παριστώσι τήν 
εικόνα τούτου

Ιδού τί διηγείται ό Σουετώνιος καί τά άνέκδοτον 
τούτο άποδεικνύει δτι άν οί Χαλόαϊοι παρελογι- 
ζοντο ολίγον έν τη έπιστήμη τών ούρανίων έκριναν 
καλώς τά γήινα καί δέν ήσαν έκ τών πιπτόντων έν 
τώ φρέατι οσάκις μελετώσι πολύ τά ύπερ αυτούς. 
Καθ’ ά λέγει ό Άπολήιος, έρρύθμιζον τάς άπαντήσεις 

| των
Οί δ 
συνε) 
των δέν ήσαν πάντοτε ένθαρρυντικαί, ως αι τού Θεο- 
γένους* πάντες οί Ρωμαίοι άστρολόγοι δέν ήσαν καί 
κόλακες. Οί ήγεμόνες περιεποιούντο έξαιρετικώς τούς 
μάντεις καί μάγους οΐτινες δέν άντετάσσοντο είς τάς 
έπιθυυ.ίας καί εύχάς των. Άλλά δυστυχία εις τους 
προφήτας τούτους οσάκις ό Αύτοκρζτωρ καί οί άστέ- 

συμφώνως πρός τάς επιθυμίας τών ερωτωντων. 
ιάδοχοι τού Αύγούστου συνεβουλεύοντο επίσης 
<ώς τούς μαθηματικούς, μολονοτι αί αποκρίσεις
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ρες δέν ήσαν σύμφωνοι. Οί άστρολόγοι καθίσταντο 
υπεύθυνοι διά τάς προρρήσεις των τούς έδενον διά 
σιδήρων, τούς έξώριζον καί ένίοτε τούς έτιμώρουν διά 
θανάτου. Έν τούτοις το μαρτύριον τούτο ηύξανε τήν 
ύπόληψίν των καί ένε'πνεε πλείονα εμπιστοσύνην είς 
τούς λόγους των «Είς άστρολόγος, λέγει ό Ίουβε- 
Λνάλιος, κατά τοσοΰτον πιστεύεται, καθόσον έδέθη 
»διά σιδήρων, ή έσάπη έν τή ειρκτή ενός στρατοπέ- 
»δου· άν δέν κατεδικάσθη, είνε κοινός άνθοωπος, 
»άλλ’ άν είδεν έκ του σύνεγγυς τόν θάνατον, άν ένε- 
7>κα εύνοιας μόνον περιωρίσθη εις τάς Κυκλάδας, άφ’ 
»ου έμαράνθη έν τή στενή Σερίφω, άν έπί τέλους ά- 
»νεκλήθη, είνε περιζήτητος.»

------------- ------------------------

Ο 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΒΡΑΡΔΟΣ.

(Διήγημα) J
•v/vwwww

— Τί λέγεις, Έβράρδε, τί λέγεις ; έφώνησεν ή 
κυρία Λαβαρέν.

— ΤΙ κόρη σου έγραψε πρός τόν Παύλον.
— Δέν είνε αληθές !
— Έγραψε καί άνέγνων τήν έπιστολήν.
— Ούχί !
— Άνέγνων τήν έπιστολήν, ήτις είνε έδώ ! είπεν 

ό Έβράρδος, πλήξας τό στήθος διά τής χειρός αύτού.
— Δεϊξόν μοι τήν έπιστολήν ταύτην, δεϊξόν μοι 

αύτήν ! Τό θέλω, τό απαιτώ !
— Δέν δύναμαι μέν νά σοι τήν δώσω, άλλ’ δμως 

σοί τήν άναγινώσκω.
Ό οπαδός τού Άρεως έφάνη όλος, έχων τό ήθος, 

τήν χειρονομίαν καί τήν φωνήν επιτακτικά. Έ κυρία 
Λαβαρέν ακόυσα ύπεϊκεν είς τήν δύναμιν τού λόγου 
καί τού βλέμματος αύτού. Άφίκοντο δ’ είς μέρος, 
κενόν δένδρων καί ή άμφιλύκη παρέτεινε τό ημερή
σιον φώς.

—- Κάθισον, ειπεν αυτή, δείξας έδραν ον ύπό τινα 
φηγόν.

Ύπήκουσεν έκείνη, καί αύτός έκαθέζετο παρ’ αύ
τή, έξαγαγών έκ χαρτοφυλακίου γράμμα, δπερ άνέ- 
πτυζε καί ήρζατο άναγινώσκων τάδε.

«Παύλε, άγαπητέ μοι Παύλε, σέ άγαπώ καί θά 
σου στερηθώ. Σέ άγαπώ».

— *Ω δύστηνος, δύστηνος κόρη μου ! Τούτο έ
πρεπε νά περιμείνω ! Δός μοι ταύτην τήν έπιστολήν.

Καί ώρμησε νά λάβγ τό γράμμα.
— ^σ^Ζει> ε^πεν θ Έβράρδος, άναχαιτίσας τήν 

χεΐρα αύτής.
— Άρεσκεσαι λοιπόν βασανίζων με ’ έφώνησεν έν 

άπογνώσει.
— θ^Ζ^ α^’ ήσύχει* ή έπιστολή αύτη έμφαί- 

νει άκραν χρηστότητα αισθημάτων, προελθούσα έκ 
καρδίας εύγενούς. Ούδέ λέξιν περιέχει, έφ’ ή νά έρυ- 
θριάσγ ποτέ ή γράψασα αύτήν.

Καί ήρξατο πάλιν άναγινώσκο·ν.
«Παύλε, αγαπητέ μοι Παύλε, σέ άγαπώ καί θά
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σου στερηθώ. Σέ άγαπώ καί σέ άποχαιρετίζω. Σύγ- 
γνωθι. Φεύ ! Τί ήδυνάμην κατά τής μητρικής θελή- 
σεως · Μόνον δάκρυα καί παρακλήσεις είχον δπως 
άντιστώ. ΤΙ άντίστασίς μου έξηντλήθη. Είνε λοιπόν 
άληθές, Παύλέ μου ; Χωρίζουσιν ήμάς. ’Αγνοώ τί 
γράφω. Κατεστράφην, ή κεφαλή μου σαλεύει. νΩ ! 
Μήτέρ μου, πόσον είσαι σκληρά ! Ούτε ίκεσίαι έκαμ
ψαν αύτήν, ούτε τής καρδίας μου ή έξέγερσις, ούτε 
ή άπελπις ύποταγή μου. Τρύφα έν τή θυσία μου, ώς 
εί μηδέν έσήμαινε, θριαμβεύει καί έγώ άποθνήσκω ! 
Φαίνεται, φίλε μου, δτι ή σύνεσις άπηγόρευε νάγα- 
πηθώμεν. Φαίνεται δτι ό πρός ήμετέραν ενωσιν σκο
πός ήτο μωρός καί παιδαριώδης. Είσαι πένης, άσή- 
μου οικογένειας. Ταύτά μοι λέγουσιν ! Είσαι λίαν 
πένης καί γένους λίαν άσήμου ! Άλλά τούλάχιστον 
πιστεύεις δτι ή σή πενία θά έγίνετο πλούτος μου; Πι
στεύεις δτι θά έσεμνυνόμην, γινόμενη γυνή σου, τό ό
νομά σου φέρουσα ; Πιστεύεις δτι χαρά καί καύχημά 
μου θά ήτο ή τής τύχης σου συμμετοχή, ή έπί σου 
στήριξίς μου καί τό όφείλειν πάντα είς τήν σήν έρ- 
γασίαν ; Ταύτα ήλπιζον, καί τήν έλπίδα ταύτην,
τήν τρέφουσαν τήν νεότητά μου, άνάγκη νά θυσιάσω 
είς ματαιότητας άκατανοήτους, άνάγκη νά παραι- 
τήσωμαι τήν εύτυχίαν, διότι ή μήτηρ μου θέλει γαμ
βρόν εύγενή ! Όποιος οίκτος !... Νύν τί θά πράξης ; 
Δέν πρέπει νά μείνης ένταύθα. Θά αίσχυνθώ ύπαν- 
δρευομένη πλησίον σου, πρό τών οφθαλμών σου. Ύ
παγε, άπελθε μακράν, πολύ μακράν ! Λάβε μετά 
σου τήν ψυχήν μου δλην. Δέν θά σ’ έπανίδω πλέον,
φίλτατε σύντροφε τών νεανικών μου χρόνων. Χαϊρε
λοιπόν, αιωνίως χαϊρε ! Ό νούς μου πανταχού θά 
σοι παρακολουθή, ούδέποτε θά σε λησμονήσω. Καί 
περ άπών έκ τού βίου μου, άλλ’ δμως θά προστα- 
τεύης αύτού. ΤΙ άνάμνησίς σου θά με σώζη, καί έάν 
τινα έχω άζίαν, είς σέ θά οφείλω αύτήν».

Άναγινώσκοντος τού συνταγματάρχου, ή κυρία 
Λαβαρέν βαθμηδόν μετέπιπτεν άπό βιαιοτάτης τα
ραχής είς άγρίαν τινα κατεύνασιν, δμοίαν σχεδόν 
πρός θάμβος. Θά έλεγες δτι πάσα φράσις άπρόο- 
πτόν τι άπεκάλυπτεν αύτή. Ή έκπληξις, ή σύγχυσις 
κατά μικρόν άπέσβεσαν τό πυρώδες αύτής βλέμμα. 
Οί οφθαλμοί αύτής δέν έβλεπον ήδη τόν άναγινω- 
σκόμενον χάρτην καί άχρι τέλους ήκροάσατο άκίνη
τος καί τήν κεφαλήν κεκυφυϊα.

— Έάν είςέτι άμφιβάλλης, ή έπιστολή έχει ύπο- 
γραφήν, είπεν δ συνταγματάρχης, περατώσας τήν 
άνάγνωσιν.

ΤΙ κυρία Λαβαρέν, μηδόλως στρέψασα πρός αύ
τόν, έλαβε σιωπηλώς τό γράμμα, δοθέν ύπό τού Έ- 
βράρδου καί συνέθλιψεν αύτό έν τή χεφί, μετ’ οργής 
ύποκώφου.

— Καί τί λοιπόν έννοεϊς ; ήρώτησεν έν τέλει 
μετά φωνής τρεμούσης. Έγώ σοι έγραψα τήν έπι
στολήν ταύτην. Τί δέ τώρα ισχυρίζεσαι; Μέ κατα
δικάζεις όιότι είςέτι δέν σκέπτομαι, ούδέ αισθάνο
μαι, ως εσκεπτόμην καί ήσθανόμην προ είκοσιν έ
τών ; Τότε ή έξουσία τής μητρός έφαίνετο καί είς 
εμε τυραννική. Τώρα δμως λέγω δτι ήτο νόμιμος.

Είμαι κάγώ ήδη μήτηρ. Πταίω διότι εζησα ; Είς 
ούδέν λογίζεσαι τήν πείραν ;

— Τήν πείραν ! . . . Σύ έπικαλεϊσαι πείραν !, εί
πεν άποτόμως δ συνταγματάρχης. Λοιπόν λέγε τί 
σ’ έδίδαξεν ; Είσαι ρήτηρ, λέγεις, καί έ'ζησας. Τίνα 
μαθήματα έκ τής ζωής έκαρπώθης ’, ΤΙ οδός, ήν έπο- 
ρεύθης σέ ήγαγεν είς τήν εύτυχίαν ; Ό γάμος σου 
λοιπόν έ πέτυχε τόσον, ώςτε θέλεις νά είςαγάγης καί 
τήν κόρην σου είς τήν αύτήν οδόν, νά τήν παραδώ- 
σης είς τήν αύτήν τύχην ·,

— Ό γάμος μου έσχ,ε τούλάχιστον τούτο τό πλε
ονέκτημα, δτι κατ’ ούδέν με ήπάτησε. Δύνασαι νά 
είπης τό αύτό καί περί πολλών γάμων ές έρωτος ;

— Σύ λοιπόν λέγεις ταύτα ; . . . ΧΩ τής άθλιό* 
τητος !, έκραύγασεν δ στρατιώτης, πλήσσων τό εαυ
τού μέτωπον. Λοιπόν έρχεται μοιραίως ώρα, καθ’ ήν 
δέν ένθυμεϊταί τις τήν νεότητα αύτού, είμή δπως 
άρνηθή καί ύβρίση αύτήν ! Νέοι όντες, συντριβόμεθα 
κατά τού προςκόμματος, καί βραδύτερον ήμεϊς αύτόί 
γινόμεθα σκόπελοι, καθ’ ων θραύονται οί μεθ’ ήμάς 
έρχόμενοι ! Ούδέποτε λοιπόν θά τελειωθή ή αιώνια 
καί άξιοθρήνητος αύτη κατάστασις, πάντοτε δέ θάρ- 
χόμεθα πάλιν έξ άρχής !

— Προτιμάς λοιπόν νά έγκαταλείπηται ή νεότης 
είς τάς δρμάς αύτής ; Θέλεις ή φρόνησις καί πείρα 
νά γίνωνται άπλαϊ ταπειναί θεράπαιναι πασών τού
των τών φαντασιοπληξιών ;

— Θέλω ή φρόνησις νά είνε επιεικής πρός τά γεν
ναία αισθήματα καί άντί νά καταθλίβη αύτά, νάρ- 
κήται μόνον είς τήν διεύθυνσιν αύτών. Θέλω ή πείρα 
νά έχη καρδίαν, νά ένθυμήται άντί πόσων δακρύων 
έκτήθη καί νά έπιτρέπηται τοϊς μεθ’ ήμάς έρχομέ- 
νοις ή πλήρωσις τών ονείρων, άπερ ήμεϊς επλάσα- 
μεν μόνον. Θέλω ή εσπέρα νά μή ύβρίζη τήν με
σημβρίαν, ή μεσημβρία νά μή βλάσφημη τήν πρωίαν. 
Θέλω τέλος πάντων νά μή καταδικάζωνται ές αεί 
είς τήν προςωνυμίαν reavtxa oreipa ή πίστις, ο εν
θουσιασμός, ή αφιλοκέρδεια, πάντα τά ύψηλά αισθή
ματα, πάσαι αί εύγενεϊς εμπνεύσεις, άληθή ούρανό- 
πεμπτα δώρα.

— Άλλά τί έχεις ; Κατά τίνος οργίζεσαι * έφώ
νησεν ή κυρία Λαβαρέν, ύψούσα τούς ώμους. Όςτις 
σού άκούει, νομίζει δτι βασίλεια κινδυνεύουσιν. Είνε 
άξιον τού κόπου νά μεγαλοφωνώμεν τόσον, διότι οί 
μύθοι ούτοι' είνε ελεγειακοί ; Πρέπει λοιπόν νάπωλέ- 
σωμεν πάσαν έλπίδα περί τής άνθρωπότητος καί νά 
σαβανώσωμεν αύτήν, διότι κατ’ άνάγκην δεν λή- 
γουσιν είς γάμον πάντες οί έρωτίσκοι ; Άμφότεροι 
ήγαπήθημεν, άμφότεροι άπετελέσαμεν μικρόν μυθι
στόρημα. Άλλ’ ούτε δ είς άπέθανεν ούτε ο άλλος καί 
έν τέλει σέ εύρον συνταγματάρχην, ιππότην τής Λε- 
γεώνος τής τιμής καί λίαν εύεκτούντα, ώς νομίζο^.

— Δέν άπέθανον, είπεν δ Έβράρδος, όιότι εζησα· 
διότι τό μικρόν έκεϊνο μυθιστόρημα ύπήρζεν ή καθ’ 
αύτό τού βίου μου ιστορία· διότι έσεβάσθην τήν λύ
πην μου καί διότι είς τήν λύπην ταύτην κατέφυγον. 
Ιδού διατί δέν άπέθανον, ιδού πώς ήδυνήθην νά σώ
σω τήν καρδίαν μου ! Άλλά σύ, ή έν τώ κοσμώ ζη- 

τήσασα λήθην δσων ύπέστης· σύ, ή άνοίξασα τήν 
ψυχήν σου πρός πάσαν ματαιότητα καί πάσαν χυ- 
δαίαν δοξομανίαν, πρός θεραπείαν τού κενού καί τής 
νωθρείας τής ψυχής σου ταύτης, σύ, λέγω, άπέθα- 
νες, ναί, άπέθανες· μέ έννοεϊς· Δέν είσαι πλέον σύ, 
δέν σώζεις τι τής ’Ιουλίας έκείνης, ήν τοσούτον ήγά- 
πησα . . . Τί έπραττες καθ’ ον χρόνον έγώ έμενον 
πιστός είς τήν άνάμνησίν σου ; Τί έπραττες, δτε ήσο 
ή άόρατος τής τύχης μου σύντροφος, έν τοϊς κατκυ- 
λισμοϊς, ύπό τήν σκηνήν, έν μέσω χαλάζης σφαιρών, 
.Ότε.ήλευθερώθης, ή διάνοιά σου, ήτις έμέ μόνον έ
μελλε νά ένθυμήται, έστράφη καν πρός ώραν πρός 
με ·, Έφρόντισάς ποτέ νά μάθης έάν άκομη ύπήρ
χον ·, Πρό ολίγου ετι, έπανιδούσά με, έκυριεύθης ύπό 
τού παρελθόντος; Εύρεθεϊσα πάλιν μετ’ έμού έν τού
τω τω παραδείσω, συνεταράχθης δπωςούν ; ΤΙ μηδέ
ποτε καταλιπούσά με έπιστολή αύτη, διήγειρεν έν σοί 
άλλο τι συναίσθημα, ή τό πεϊσμ,α καί τήν οργήν ; 
Καί τώρα γελάς ! ΤΙ ποίησις τής νεότητός σου, δ 
έρως, ή χαρά καί αί άγωνίαι αύτού, πρό τών ομ.μά- 
των σου είνε χυδαϊον μυθιστόρημα, έφ’ ώ αρμόζει νά 
παίξη τις καί νά γελάση ! Άρκεϊ πλέον, άρκεϊ ! Σή
μερον συμπληρούνται είκοσιν έτη, άφ’ δτου ύπακού- 
σας σοι, άνεχώρησα καί τό ύστατον άπεχαιρετίσθη- 
μεν, έκει πλησίον, έν εσπέρα, δμοία τή παρούση. Τό 
ενθυμείσαι; Έλησμόνησας τά δάκρυα καί τούς οδυρ- 
υ.ούς σου : . . . Νύν λοιπόν έλθέ ! Θά σοι άποδο^σω 
τό μνημονικον.

Ταύτα φωνήσα.ς παραφόρως, έδράξατο βιαίως τού 
βραχίονας αύτής καί εϊλκυσεν αύτήν πρός τή^ λίμνην. 
Μετ’ ολίγον πορευθέντες έστησαν πρός τήν μικράν θύ
ραν τού παραδείσου. ΤΙ πύλη ήτο άνεωγμένη καθ’ δ
λην τήν έκτασιν, έν δέ τή έκλειπούση λάμψει τής 
άμφιλύκης σαφώς διέκρινον τά κατά είκοσι βήμ,ατα 
μ,ακράν γινόμενα, έκεϊθεν τού περιβόλου. Ό Παύλος 
καί ή Θηρεσία έκάθηντο πλησίον άλλήλων, έπί λίθι
νου εδωλίου, παρά τή^ όχθην τής λίμνης. Ή Θηρε
σία, καμ.πτομένη ύπό τής λύπης, έστήριζε τήν κεφα
λήν έπ: τού ώμου τού Παύλου, ούτος δ’ έκράτει τάς 
χείρας αύτής καί έκλαιον. Καί ή Μάρθα ίσταμένη 
έδακρυρρόει.

— Ίδέ αύτούς, ’Ιουλία ! είπεν δ Έβράρδος συγ- 
κεκινημένος. Άμφότεροι είνε νέοι, άμφότεροι ερά
σμιοι. Ή ζωή ήνοίγετο πρό αύτών πλήρης έλπίδων 
καί άγαθών έπαγγελιών. Άγαπώνται ώς ηγαπωμε- 
θα, καί δμως νύν χωρίζονται, ώς εχωρίσθημεν και η
μείς. Ίδέ, ’Ιουλία· είνε θυγάτηρ σου, μονογενές σου 
τέκνον, δπερ μικρού δεΐν άπώλεσας. Ίδέ πώς είνε 
άβρά καί άσθενής έτι. Δέν φοβείσαι μήπως φονεύση 
αύτήν ή θλϊψις \

ΤΙ μήτηρ ίστατο άναυδος, άκίνητος. Ό Έβράρ
δος παρετήρει άγρύπνφ δμματι τούς χαρακτήρας αύ
τής, καραδοκών τήν τής καρδίας αύτής έξέγερσιν. 
Άλλ’ ούδέν ένέφαινε τί συνέβαινεν έν αύτή. Ό Παύ
λος ήδη άνίστατο καί ή Θηρεσία έκάθητο, είς έαυ- 
τήν συνεσπειρωμένη. ΤΙ Μάρθα περιέσφιγγεν αύτήν 
καί έν τή εσπερινή σιγή θόρυβος ήκούετο πνιγομέ- 
νων όδυρμών.
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— Ελθέ, φίλε μου, είπε τέλος ή κυρία Λαβαρέν.
Καί έπορεύθησζν πρός τήν όχθην τής λίμνης, 

προςποιούμενοι αταραξίαν, ώς εί ήόη άνεμένοντο. Ή 
Θηρεσία ήγε'ρθη ίδούσα αύτούς. Οί τρεις νέοι, ώς τρεις 
ένοχοι, εσιώπων, ταπεινοϋντες τούς οφθαλμούς, συγ
κεχυμένοι καί τεταραγμένοι.

— Θηρεσία μου, εϊνε άργά καί δέν πρέπει νά μέ- 
νης παρά τό ύδωρ, είπεν ή κυρία Λαβαρέν. Αί χεΐρές 
σου καίουσιν, έχεις ολίγον πυρετόν. Ή εσπέρα είνε 
ψυχρά, πρέπει νά εΐςέλθωμεν, αγαπητή μοι.

Καί άφελοΰσα τόν έαυτής μανδύαν, έκάλυψί τήν 
θυγατέρα αύτής μετ’ άκρας φιλοστοργίας.

— Γινώσκω ότι αύριον αναχωρείς, κύριε Παύλε.
’Απέρχεσαι εις ’Αφρικήν ό συνταγματάρχης σέ παρα- 
λαμβάνει. Καλώς ποιήσας ήλθες πρός αποχαιρετισμόν 
τών φίλων σου. Ούδε'ποτε θά λησμονήσω τά τεκμή
ρια τής πρός ήμάς αγάπης σου, ήν κατεϊδον, πριν 
έτι νά σέ γνωρίσω. Πάντοτε διαφερόντως θ’ ανακαλώ 
πόσον συνεπάθησας πρός τήν ασθενούσαν θυγατέρα 
μου. Θηρεσία, θέλω ό γείτων ήμών νά λάβη μεθ’ εαυ
τού μικρόν τι ένθύμιόν σου. Δός αύτώ τόν δακτύλιον, 
όν έθηκα είς τόν δάκτυλόν σου, έν ώ ήσο έτι παιδίον.

ΊΙ Θηρεσία, σύσσωμος τρέμουσα, έπειράθη ν’ άφέ- 
λγ] τόν δακτύλιον άλλ’ εί καί ό δάκτυλος ήτο λίαν 
λεπτός, ανάγκη δμως θά έγίνετο νά κοπή, ίνα δοθή 
ό δακτύλιος.

— Μήτέρ μου, δέν δύναμ.αι, είπεν άποκαοδιωθεΐσα.
— Προςπάθησον άκόμη.
ΉΘηρεσία ήγωνίσατο πάλιν,άλλ’ούδέν κατώρθωσεν.
— Αδύνατον, μήτέρ μου.
— Τότε, ένα μόνον τρόπον έχομεν, είπεν ή κυρία 

Λαβαρέν, ό δέ γείτων ήμών είνε τόσον άγαθός, ώςτε 
θά συναινέσγ, νομίζω. Έπειδή τόν δακτύλιον δίδο- 
μεν αύτώ, σύ δέ δέν δύνασαι νά τόν άφαιρέσης άπό 
τού δακτύλου, δός, κόρη μου, τήν χεϊρά σου !

Καί λαβούσα τήν χεΐρα τής Θηρεσίας, έθηκεν αύ
τήν εις τήν τού Παύλου καί έπί τινα χρόνον καί οί 
τρεις ήσαν ένηγκαλισμένοι.

— Ώ ! Δικαίως είπον έγώ ότι είσαι γενναίος ά
νήρ ! εφώνησεν ή Μάρθα, πηδήσασα πρός τόν τρά
χηλον τού Έβράρδου.

— Λοιπόν, είπε νύν αύτώ καί ή κυρία Λαβαρέν, 
άπέθανεν ή Ιουλία έκείνη ;

— Ούχί, άπεκρίνατο ό Έβράρδος· είχεν άποκοι- 
μηθή καί έγόο αφύπνισα αύτήν.

Είτα, συσφίγξας τόν Παύλον καί τήν Θηρεσίαν 
συγχρόνως, είπεν αύτοΐς· 

— Ημην μόνος, άνευ οικείων. Νύν θά γείνητε 
τέκνα μου.............

'Ηδη ήψαντο αύθις τής πρός τό ενδιαίτημα οδού. 
Οί νέοι προεπορεύοντο, ό Έβράρδος καί ή ’Ιουλία ή- 
κολούθουν έγγύθεν.

— Ώ, Θεέ μου ! έφώνησεν αίφνης ή κυρία Λαβα
ρέν. Τώρα τί θά είπνι ό άλλος μου γαμβρός, προαγ- 
γειλας ότι θά έλθ-ρ είς τό τέλος τής έβδομάδος ;

— Γράψον αύτώ επιστολήν, είπεν ό Έβράρδος.
— Βεβαίως θά γράψω. ’Αλλά τί νά είπω ;
— Γυμνήν τήν άλήθειαν. Έάν μέν εϊνε εύγενής,

θά σοι εύχαριστήσν). Έάν δμως λυπηθή, έρρέτω είς 
κόρακας ! Θά είνε άνάξιος πάσης άναμνήσεως.

— Άλλ’ ή προίς τί θά γείν-ρ ;
— Ηλθεν εις κατάλληλον ώραν. Μένει μόνον ή 

άλλαγή τών μονογραμμάτων.
— Τά άλλάσσωέγώ, έφώνησεν ή Μάρθα στραφεϊσα, 

βεβαιώ δ’ ότι δέν θά διαρκέσρ πολύ ή άλλαγή αΰτη.
Μετά τρεις εβδομάδας τό γαμικόν συμβόλαιον ύ- 

πεγράφη έν Γράνζ. Ή κυρία Λαβαρέν δέν έλυπείτο 
μεν διότι μετεβαλε γνώμην, διεύ.ογίζετο δμως νχ 
ζήσ·ρ ελεύθερα εν Παρισίοις, άναλαμβάνουσα τάς προ- 
τέρας κοσμικάς καί ματαίας αύτής σχέσεις. Εύκόλως 
μέν άποφασίζομεν νά μή βιώμεν έν τή τύρβη τοϋ κό
σμου, δέν παρηγορούμεθα δμως καί διότι δέν ζώμεν 
έτι έν αύτή. Ό Παύλος καί ή Θηρεσία ήσαν εύτυ- 
χείς. ΊΙ μέλλουσα νάνατείλ'ρ σελήνη τού μέλιτος έ- 
φώτιζεν ήδη τά άκρα τού όρίζοντος διά τών πρώτων 
αύτής λάμψεων. Ό Έβράρδος χαίρων έθεάτο τήν εύ- 
τυχίαν, ήν είχε πλάσει αύτός. Άλλά χάριν τής εύ- 
τυχίας ταύτης μεγάλα προςήνεγκεν, άνταλλάξας 
αύτήν διά τών ονείρων, άπερ άπησχόλουν ποτέ τόν 
βίον αύτού καί άπερ νύν άπηρνεϊτο. Διότι κατά τάς 
τρεις ταύτας εβδομάδας χάσμα μέγα άνεώχθη μεταξύ 
αύτού καί τής κυρίας Λαβαρέν. Άμφότεροι προύξέ- 
νουν ήδη άλλήλοις διηνεκή θαυμασμόν. Ό συνταγ
ματάρχης δεν είχε νύν τό αίσθημα, όπερ έπί πολύν 
χρόνον κατεΐχεν αύτόν, άντί δέ πάσης αμοιβής έπί 
τώ γενομένω άγαθώ, έμελλε νάπέλθ-ρ έτι μάλλον 
μεμονωμένος, ή ότε ήλθε.

Πλήθος πολύ συνήχθησαν έν τώ ένδιαιτήυιατι. 
Πάντες τών πέριζ οί εύγενεΐς, πάντες οί έν τή πόλει 
διατρίβοντες προςεκλήθησαν είς τήν εορτήν. Άλλά 
τήν Μάρθαν θά ένόμιζες άπούσαν. Καί δμως ήτο 
έκεί, συνεσταλμένη έν τινι τής αιθούσης γωνία. Ήτο 
σκυθρωπή καί τεθλιμμένη. Κατά τάς ήμέρας έκείνας 
έστερεϊ-.ο τής συνήθους φαιδρότητος. Ό Παύλος καί 
ή Θηρεσία, παραδεδομένοι ό'ντες τή εαυτών άμοιβαίζ 
άγάπη, μόλις είχον παρατηρήσει τήν μεταβολήν τής 
εαυτών φίλης. Μόνος ό Έβράρδος άνησύχει έπί τή 
Μάρθα καί πορευθείς έκαθέζετο παρ’ αύτή.

— Τί έχεις, δεσποινίς ; είπεν αυτή. Τί έγεινεν ή 
φαιδρότης έκείνη, ή ζωο ρνοΰσά ποτέ τόν οίκον τού
τον ; Από τίνος χρόνου φαίνεσαι σιωπηλή, ανήσυ
χος, τεταραγμένη.

—Όρθώς παρετήρησας...Συμπαθείς λοιπόν πρόςμε;
— Πολύ. . . Άφ’ δτου σέ είδον συμπαθώ. Νομίζω 

ότι πάντοτε ύπήρζα φίλος σου καί θά λυπηθώ άνα- 
χωρών μετά τής έννοιας ότι ίσως κρυφίως πάσχεις. 
Λέγε μοι τί έχεις ;

— Δέν δύναμαι, δέν τολμώ νά είπω τούτο.
— Λοιπόν δέν μοι έμπιστεύεσαι; Δέν δύναμαι άρά 

γε νά σοι βοηθήσω ;
— Ούδείς άλλος δύναται, πλήν σου, νά τύχη τής 

εμπιστοσύνης μου.
— Λοιπόν λέγε, άνοιςόν μοι τήν καρδίαν σου.
Έπί τινα χρόνον ή κόρη έσιώπησεν, είτα δέ τρε- 

μούση φωνή είπεν
— Έάν ώς ή Θηρεσία αγαπώ κάγώ τινα ;

— Θά παρηγορηθής ώς ή Θηρεσία, είπε μειδιών 
ό Έβράρδος.

—Ή Θηρεσία άγαπάται, ύπέλαβεν έκεί·.η θλιβερώς· 
άλλ’ έγώ άγνοώ άν θέλ·ρ νά λάβ’ρ τήν ζωήν μου ο 
μόνος έκείνος άνήρ, είς δν θέλω νά χορηγήσω αυτήν.

— Μήπως είνε ό αύτοκράτωρ, τής Κίνας ;
— Μή σκώπτε, άλλά λέγε είλικρινώς. Φρονείς ότι 

δύναται ποτέ άνήρ σοβαρώτατος νά συνδεθή μ.ετ ε
μού τής κούφης, καί νά συναίνεσή νά γείνρ οδηγός 

μου καί στήριγμα;
— Φρονώ ότι είσαι έρατεινότατον δν καί ότι πάς 

εύγενής δύναται νά γείνή εύδαίμων, δίδων σοι τό ε

αυτού ό'νομα. ’
— ’Αληθώς λέγεις τούτο ;
— Ναι, άληθέστατα.
___ Εΐαι πλούσια ορφανή καί οί γέροντες συγγενείς 

μου τόσον μέ υπολήπτονται, ώςτε δέν άνθίστανται 
είς τήν έλευθερίαν καί τάς κλίσεις μου. Βλέπεις λοι
πόν πόσον σοι έμπιστεύομαι. Διά σού Θά προςενέγκω 
τήν χεϊρά: ρ·ου ε’·ί τόν εκλεκτόν μου. Είπέ δ αύτώ 
ότι, έάν άρνηθή αύτήν, η δεσποινίς Σαμλιέ ούδε'ποτε 
θά ύπανδρευθή. , „

__ . Τόν γνωρίζω λοιπον ·, ηρωτησεν ο Εοραρδος 
συγκεκινημένος σφοδρά.

_________τόν γνωρίζεις. Είναι άφρικανός στρατιώ
της, αύτή ή χρηστοτης και ευρενεια.

— Τίς λοιπόν είνε;
— Ό συνταγματάρχης τού συντάγματος σου, εί

πεν ή Μάρθα, ύψοΰσα πρός αύτόν δακρύοντας τούς 
ώραίους αύτής οφθαλμούς.

’ Τί άπεκρίνατο ό Έβράρδος ; Σύ, φίλε άναγνώστα, 
άντ’ αύτοΰ τί θ’ άπεκρίνεσο ; Δέν ύπέστρεψε μόνος 
εις ’Αφρικήν, άλλ’ είχε μ,εθ’ εαυτού τόν σπανιώτατον 
τής γής θησαυρόν, έρατεινήν καί εύθυμον γυναίκα, 
άγαθής ψυχής καί άδολου καρδίας.

JULES SANDEAU.

ΑΙ ΒΡΕΠΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΑΙ.
Έί,εόόθη άρτίως εν Λονόίνω βιάΛίον ποΛΛον Λό

γον άζιον επιγραρρόμενον «.'Ιστορία τον εμπορίου, 
της βιομηχανίας χαι τών αποικιών της ΆγγΛίας 
συγγραιρεϊσα ύπό Λημοφώντος Γ. ^/αζαρι'δου.» ’Er 
τώ βιβΛίω τούτω, οπερ ποΛΛάς παρέχει πΛηρορρο- 
ρίας περί τών αιτίων, άτινα σννέτειναν είς την εμ
πορικήν καίβιομηχανικήν προαγωγήν της χώρας έκεί- 
νηε περιέχεται σπονδαϊον κεφάΛαιον περί τών αποι
κιών της ΆγγΛίας, εζ ού άποσπώμεν τά επόμενα:

ΆποιαΚαι τής ’Αγγλίας.
Σχετικώς πρός τάς άποικίας αύτών οί Βρεττανοϊ 

διέπραξαν αληθώς πολλά λάθη, πολλαί δε βελτιώ
σεις άπαιτοΰνται εϊσέτι εν τώ ισχύοντι αποικιακώ 
συστήματι· άλλ’ έάν τις λάβή ύπό ό'ψιν τήν διαφο
ράν τών φυλών, τού χαρακτήρος καί τού κλίματος 
τών διαφόρων αγγλικών άποικιών, δύσκολον θά ήναι 
νά ύποδείξή άλλο τι έθνος έπιτυχόν πλειότερον εν τή 
αποστολή ταύτή. Αί άποικίαι τής μ.εγάλης Βρεττα- 
νίας καί αί έκ ταύτης εξαρτώμεναι κτήσεις περιλαμ- 

βάνουσι σχεδόν τό εν εχτον τής όλης επιφάνειας τής 
γής καί τό έν τέταρτον περίπου τοΰ όλου πληθυσμού 
αύτής. Καί πράγματι, έάν έςαιρέσωμεν τήν Σινικήν 
Αύτοκρατορίαν καί τήν ’Ιαπωνίαν, ή μεγάλη Βρεττα- 
νία είναι ύπεύθυνος διά πλέον τού ενός τρίτου τών κα- 
λουυ.ένων πεπολιτισμένων φυλών τής ύφηλίου.

Ή έμπορική καί ναυτική ένέργεια τής ’Αγγλίας 
έκτείνεται άπό τοΰ ενός είς τό έτερον ήμισφαίριον.. .

Άλλά τό ενδοξότατου διά τήν Αγγλίαν άθλον εί
ναι ότι καί έν Άστραλία καί έν Άσίκ, καί έν ’Αμε
ρική, καί έν Αφρική αύτή πρώτη έκόμισε διά τών 
πλοίων, τών σοφών καί έμπορων αυτής τά πρώτα 
νάματα βελτίονος βίου καί πραγματικής έκπολιτι- 
στικής δυνάμ,εως καί πρώτη αύτή κατέπνιξε διά μυ- 
ρίων μέσων καί ύλικών ζημιών τήν βαθμηδόν σχεδόν 
μηδενισθεΐσαν άνθρωπεμπορίαν.

Αί άποικιακαί δέ αύται κτήσεις είσΐ μέγισται καί 
έκάστη αύτών στενώς έστι συνδεδεμένη μετά τής 
Μεγάλης Βρεττανίας διά πολιτικών έμπορικών καί 
κοινωνικών δεσμών.

Τρεις είσιν οί τρόποι δι’ ών άποικία τις άποκτά- 
ται, ήτοι, ή δι’ έγκαταστάσεως, ή διά κατακτή- 
σεως, ή διά συνθήκης.

"Οπως δι’ έγκαταστάσεως σχηματισθή άποικία 
τις, αΰτη δέον νά υ.ή κεϊται έντός τών ορίων άνεγνωρι
σμένου τινός κράτους. Ούδεμία λ.χ. άποικία δύναται 
νά ίδρυθή έπί τών παραλίων τής Ρωσσίας ή τής Βρα- 
σιλίας, όσω άπομεμακρυσμένον καί άν ήναι τό μέρος έκ 
τοΰ κέντρου τού πολιτισμού.Κατοχή είρηνικώςάποκτη- 
θεϊσα (έκτος έάν πρόκειται περί χωρών κατοικουμένων 
ύπό άγριων λαών) αποτελεί νομιμώτατον τίτλον.

Ή σημασία τών όρων τής διά κατακτήσεως καί 
διά συνθήκης άποκτήσεως άποικίας είναι αύτόδηλος.

Έν ταϊς δι’ έγκαταστάσεως άποκτηθείσαις αποι- 
κίαις ισχύει τό κοινόν τής Αγγλίας δίκαιον άλλ’ ό 
γραπτός νόμος δέν έφαρμοζεταΓ έξαιρουμένων τών 
νόυ.ων τών ψηοισθέντων ύπό τού Κοινοβουλίου ειδι- 
κώς διά τάς άποικίας.

Τό στέμμα κέκτηται τό δικαίωμα άπολύτως νά 
χορηγή είς αποικίαν συνταγματικόν τινα χάρτην, 
μέχρι δέ τής χορηγήσεως τοιούτου ή έξουσία τής βα- 
σιλίσσης είναι άπόλυτος, άλλ’ ο επί τών αποικιών 
ύπουργός είναι ύπεύθυνος ένώπιον τού Κοινοβουλίου 
διά τόν τρόπον καθ’ δν αΰτη έςασκεϊται.

Ή Μελίτη, τό Γιβραλτάρ καί άλλοι τινές ναυτι
κοί καί στρατιωτικοί σταθμοί εξακολουθούσιν ούσαι 
άποικίαι τού στέυ,υ,ατος, ήτοι άποικίαι δι’ άς το 
στέικαα κατά βούλησιν νομοθετεί, καί ών ή διοίκησις 
διεξάγεται διά δημοσίων ύπαλλήλων ύπό τόν ελεγχον 
τής Κυβεονήσεως. Οί ύπόλοιποι άποικίαι εχουσι συν
τάγματα καί κυβερνητικά συστήματα αντιπροσω
πευτικά κατά τό μάλλον ή ήττον δημώδη.

Αί άποικίαι καί αί άπό τής Μ. Βρεττανίας εξαρ- 
τώμεναι κτήσεις είσΐ νΰν δΐήρνμέναι είς τεσσαράκον
τα διοικητικά τμήματα. Ό επόμενος πίναξ δεικνύει 
τά ονόματα τών άποικιών, τόν πληθυσμόν, την πρω
τεύουσαν, καί τόν τρόπον πρός δέ καί τόν χρόνον τής 
άποκτήσεως.
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’’Ονομα άη οικίας. 
Γιβραλτάρ·/).............

Μελίτη.....................
Χελγολάνδη..........
Κύπρος.’

Π.Ιηθνσριός. 
15,900 
76,855 
2,000 

1 73,000

Βερμοΰδαι............................
Νέα Φουτλανδία..................
Καναδάς...............................
Leeward νήσοι...................
Βοχάμα................................
Ζαμαϊκή καί τουρκικαί νήσοι 
Όνδοΰραι..............................
Τρινιδάδ...............................
Γ ουϊανη................................
Βινδοίριοι νήσοι...................
Φαλκλανοικαί νήσοι..........

13,800
150,900

3,680,505
122,582
40,255

514,144
22,409

1 12,800
1 98,000
290,128

1,040

ΕΝ ΕΥΡΩ.ΠΗ,.
Πρωτεύουσα.

Residence in fortress 
Βαλέττα.......................
Residence in fortress 
Λευκωσία.....................

ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι.
Άμιλτών.....................
"Αγιος ’Ιωάννης...........
Μοντρεάλ....................... .
Γεφυρούπολις.................
Νασσώ...........................
Ίσπανούπουλις...............
Βέλιζα.............................
Ισπανικός όρμος.............
Νέα Άμστερδάμη..... 
Γεφυρούπολις..................
Στανλεάνη..................  .

ΕΝ ΑΦΡΙΚΗ,.
Βαθόρστη........................
Cape Coast Castle.. ..
Χώβη...............................
Ίακωβούπολις................
Έλευθερούπολις..............
Φρούριον Λουδοβίκου.. . 
Άκρωτηριούπολις..........
Γεωργούπολις..................
Δορβαίνη.......................
Πραιτωρία.......................
Κιμβέρλεϋ.....................

ΕΝ ΑΣΙΑ,.
Καλκούτη..........................
Κολομβία..........................

Χρονολογία αποκτησεως.
. . 1704 Κατακτηθεϊσα.
. . 1800 »
, . 1814 Παραχωρηθεΐσα.
.1878 ’»

1 609 Δι’ έγκαταστάσεως
1583 »
1 623 Κατακτηθεϊσα.
1 626 Έγκατασταθεΐσα.
1629 »
1 629-55 Κατακτηθεϊσα.
1670 Έγκατασταθεΐσα.
1 797 Κατακτηθεϊσα.
1803 »
1803 Έγκατασταθεΐσα.
1833 »

Γαμβία..................................
Χρυσή Παραλία....................
Λάγος....................................
Αγία Ελένη........................
Sierra Leone.....................
Μαυρίκιος.............................
Άκρωτήριον ΚαλήςΈλπίδος 
Άνάληψις.............................
Νατάλ, Περίμ και Σοκοτόρα 
Τρανσβαάλ...........................
Griqualand West.............

16,250
424, ΟοΟ 
68,500 

6,924 
42,055 

324,009 
1,495,000 

230 
724,000
26,129
40,114

ινόιαι..................
Κεϋλάνη................
Άδεν.....................
’ΑΪΡ«.....................
Straits Settlement

))
Χόνγ Κόνγκ...........
Αοβουάνη..............

Βικτωρία.............
Νέα Ούαλλία.. . . 
Τασμα/ία..............
Νεα Ζηλανδία. . . 
Δυτική Αύστραλία. 
Νότιός Αύστραλία. 
Κινσλανδία...........
Νήσοι μικραί....

. 194,354,420 
. . 2,495,000

27,000 
13,507

135,844 
200,000 
142,642 

4,990

ΕΝ
. 754,000

520,000
102,005
310,000

28,000
219,000 
175,945 
104,955

Σιγγαπο'ρ 
Μαλάκκα 
Βικτωρία,

. 1631 Έγκατασταθεΐσα.

. 1660 »
. 1661 »
. 1650 »
. 1788 »
. 1810 Κατακτηθεϊσα.
. 1806 »
. 1815 Έγκατασταθεΐσα.
. 1843 »
. 1877 Προσαρτηθεΐσα.
. 1871 Παραχωρηθεΐσα.

1625 Παραχωρηθεΐσα.
1796 Κατακτηθεϊσα.
1838 »
1849 »
1785)
1812$
1843 Παραχωρηθεΐσα.
1 846 »

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ,.
Μέλβουρν................
Σύδνεϋ.....................
Hobart Town.. . ■ 
Ούελλιγκτών...........
Πέρθα.......................
Άδελαίς..................
Βρισβένη..................
Λεβύκη....................

«

1787 Έγκατασταθεΐσα.
1 787 »
1803 »
1814 »
1829 »
1836 »
1 859 »
1874 Παραχωρηθεΐσα.

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ

ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΝ. TON TEXNQM ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡΑΒΙΙΒΑΤΟΝ.
Ή Σοφία Βερένα, λογία γερμανίς, έξέδοτο, έν Βε

ρολίνφ (παρά Η. W. Muller), συλλογήν ποιημάτων 
νέων γερμανών ποιητών, μή άπαρτιζόντων άλλως ι
δίαν τινά πρωτότυπον καί πρωτοφανή ποιητικήν 
σχολήν. Ή συλλογή έπιγέγραπται Άπο παντός κλά
δου, γνωρίζει δέ τφ άναγνώστη πληθύν έξαιρέτων 
ποιητών, παρασχο'ντων τή λυρική ποιήσει τόνον δ- 
λως φαιδρόν καί εύχαριν. Ή έκδότις επαινείται επί 
τγί εύστόχφ εκλογή καί συναρμολογία εκείνων τών 
ποιημάτων έκαστου ποιητοϋ, άπερ ιδιαίτατα αύτόν 
χαρακτηρίζουσιν, ό δέ τυπογράφος συνεβάλετο καί 
αύτός σκοπίμως, κοσμήσας τό βιβλιάριου δι’ εικόνων 
καί καλοϋ περιβλήματος.

— Ό διάσηυ,ος βοτανικός καί δενδρολόγος τοΰ 
βερολινείου πανεπιστημίου Κάρολος Κόχ περιήλθε τά 
όρη τοΰ Πόντου, πρός επιστημονικήν αύτών έρευναν. 
Έχων άρίστας συστάσεις, πλούσιας γνώσεις καί άκ- 
μαιοτάτην ύγιείαν, τρία αναγκαιότατα πράγματα 
παντί έπιστήμονι περιηγητή, μεγάλους επιστημονι
κούς θησαυρούς άνεκάλυψεν έν ή περιήλθε χώρα. Τήν 
περί τάς έρεύνας οξύνοιαν αύτοΰ έλέγχουσιν αί περι- 
γραφαί τής τε χώρας καί τών κατοίκων, ας ή σύζυ
γος αύτοΰ έξέδωκεν, ύπό τήν έπιγραφήν Ό Καύκα
σος, έν Βερολίνφ (Calvary). Αί περιγραφαί αύται 
δέν είνε μόνον άπλαϊ, καθ’ ημέραν τεταγμέναι περιη
γήσεις, αλλά περιλαμβάνουσιν όσα τε είδε, παρετή- 
ρησε καί τγ πεί?% έ£ε£α.ίωσε, καί όσα δύνανται νά 
τέρψωσιν, έπιτυχώς παραλειπομένου παντός ότι 
τυχαϊον. Ή άνάγνωσις του βιβλίου τούτου έμποιεΐ 
βαθεϊαν α’ίσθησιν, κατά τά γερμανικά φύλλα, διότι 
ή τε χώρα καί ό βίος εύκρινώς περιγράφονται καί ο 
σοφός συγγραφεύς τεχνηέντως άφηγεϊται. Ή είκών 
αύτοΰ κοσμεί τό διαφέρον τούτο σύγγραμμα.

— Ό Κάρολος Γουσταΰος Άνδρεζεν, συγγραφεύς 
τοΰ σπουδαίου πονήματος Περ'ι ορθής χρήσεως τής 
γερμανικής γλώσσης, συνέγραψε καί τήν Ετυμολο
γίαν δημώδους γερμανικής γλώσσης (Χαίλβρον, Χέ- 
νιγκερ), έργον σοφόν καί τοϊς φιλολόγοις χρησιμώτα- 
τον. Καί πρώτον μέν πραγματεύεται περί τής είρη- 
μένης έτυμολογίας, είτα άπτεται τών άλλων γλωσ
σών, δεικνύς όποΐά τινα άπ’ αύτών οί Γερμανοί ήρύ- 
σαντο, διεξέρχεται ακριβώς τά ύπό τών εννοιών ση- 
μαινόμενα καί έν τε'λει παρατίθησι τήν γραμματικήν 
χρήσιν τών ύπό τοΰ λαοΰ ποιηθεισών λέξεων. ’Ακρι
βής κατάλογος έπισυνήπται τώ έργφ, αί δέ γερμα- 
νικαί έφημερίδες καταχωρίζουσι σύντομον άνάλυσιν 
τοΰ περιεχομένου.

— Ό περί τών Γερμανών μουσικών συγγράψας Αι
μίλιος Νάουμαν, έξέδωκεν ήδη έτερον αντίστοιχον έρ
γον, τούς ’Ιταλούς μουσικούς άπο ΙΙαλεστρίνη μέχρι 
της σήμερον (έν Βερολίνφ καί "Οπεγχαϊμ). Τό σύγ
γραμμα τοΰτο είνε αντάξιον τοΰ πρό αύτοΰ, χαρακτή
ριζαν πιστώς έκαστον τών τήν μουσικήν άναδειξάν- 
των μουσουργών «έν τή χώρα τών πορτοκαλιών» καί 

περιγράφων τούς έλικοστρόφους δρόμους, ους διαγρά
φει ή μουσική, ότέ μέν εις τά πρόσω κινουμένη, ότέ 
δέ πρός τά όπίσω. Περιέχει τερπνήν καί διδακτικήν 
ιστορίαν τής ’Ιταλικής μουσικής, από τών πρώτων 
σοβαρών μουσουργημάτων τής έκκλησίας, μέχρι Ver
di καί BoitO, τάς έν εκάστφ χρόνφ απαιτήσεις καί 
μεταβολάς καί τήν λίαν διαφέρουσαν άπόδειξιν ότι ή 
μέν Γαλλία καί Γερμανία διαφόρως έπενήργησαν έπΐ 
τής ιταλικής μουσικής, ή δέ καθαρά μελοδραματική 
τέχνη έκ τών ’Ιταλών έπεκράτησεν έπί τών δύο 
πρώτων. Τό βιβλίον φέρει καί τάς εικόνας τών ’Ιτα
λών μουσουργών.

— Τή προστασία τοΰ άρχιδουκός Λουδοβίκου Βί- 
κτωρος, άπό τής 1 5 Σεπτεμβρίου μέχρι 1 Νοεμβρίου 
τοΰ έτους τούτου, γενήσεται έν τώ έν Βιέννη πολυ
τεχνείο) διεθνής ειδική εκθεσις τών γραφικών τε
χνών, παρασκευαζόμενη ήδη ύπό τής εταιρείας τών 
διαφόρων τεχνών. Πρός αΐσίαν έκβασιν τής έπιχειρή- 
σεως, ήν θά ύποστηρίξη καί ή αύστριακή κυβέρνησις, 
συνέστη επιτροπεία έκ δύο καί τριάκοντα μελών, προ
εδρεύοντας τοΰ κόμητος Άβενσπεργτράουν. Τά έκθέ- 
ματα δέον ν’ άγγελθώσι τή έπιτροπή ταύτη μέχρι 1 5 
’Ιουλίου, νά σταλώσι δέ μέχρι 1 5 Αύγουστου.

— Έν Μαρβούργφ έπανηγυρίσθη τή 1 Μαίου ή 
έκτη έκατονταετηρίς τής αύτόθι άνεγέρσεως τής έκ
κλησίας Ελισάβετ, τελειοτάτου άρχιτεκτονήματος 
τοΰ αρχαίου γοτθικού ρυθμού.

— Ό έρμογλύφος καθηγητής Keil έλαβε τήν πα
ραγγελίαν άνεγέρσεως μνημείου τοΰ Φρειδερίκου Γου- 
λιέλμου Α', έν Ποτςδάμη. Τό μνημείον τοΰτο στα- 
θήσεται έν τή νήσφ, απέναντι τοΰ στρατώνας τής 
φρουράς.

— Άρίστη προοιωνίζεται ή έπιτυχία τής έν έτει 
1883 έν Μονάχφ διεθνούς τών τεχνών έκθέσεως. 
Αί πρός τό Βερολίνον διαφοραί έντελώς έξωμαλίσθη- 
σαν, έκ όέ Βελγίου αναμένονται πολλά καί καλά τε
χνουργήματα. Τά αύτά λέγονται καί περί 'Ισπανίας, 
ένθα ή ’Ινφάντη Δόννα Πάτς άνέλαβε τήν προστα
σίαν τών πεμψόντων έκθέματα, ό δέ βασιλεύς καί ή 
Γερουσία διεβεβαιώσαντο ότι θά πέμψωσι καί έκ τών 
ιδίων συλλογών. Ό εις τήν έκθεσιν τοΰ Μονάχου 
πεμφθησόμενος ίσπανός έπίτροπος καλείται Μ. Τουρ- 
βίνος, μέλος ών τής έν Μαδρίτη άκαδημείας καί 
διατάξας έν τή παρισινή βιενναίιγ έκθέσει τό ισπα
νικόν τμήμα. ’Αλλά καί έν Ρώμη καί Παρισίοις θά 
έργασθώσιν ίσπανικα'ι έπιτροπαί, ί’να πέμψωσιν έκθέ- 
ματα εις τήν περί ής ό λόγος έκθεσιν.

— Πρό τινων μηνών τέκτων τις έν Γλοτσεστέ- 
ρη παρίστατο έν δημοπρασία έπίπλων παλαιών, ή- 
γόρασε δέ άντ" εύτελεστάτης τιμής παμπάλαιον καί 
ρυπαρωτάτην έλαιογραφίαν. Ταύτην μετ’ ού πολύ 
έπώλησεν αντί λιρών πέντε καθολικώ τινι ίερεΐ. Ο 
ίερεύς έπιμελώς έκαθάρισε καί έπιδιώρθωσε τήν ει
κόνα, ήν παρέδωκε πρός έξέτασιν άρμοδίφ πραγμα- 
τογνώμονι. Οντος άνεκάλυψεν ότι ή είκών παρίστα 
τόν "Αγιον Ιερώνυμον Βοττικέλλην καί έπεμψεν αύ< 
τήν εις Λονδΐνον, ένθα ήγοράσθη ύπό γνωστού έμπό» 
ρου άντί 700 λιρών στερλινών.

69.
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— Τά αρχαιότατα ελληνικά κεράμινα σκεύη φέ- 
ρουσι κοσμήματα ζφα καί φυτά. Βαθμηδόν ταΰτα 
διεδέξαντο σχήματα γεωμετρίας, άπερ κυρίως προε- 
τιμων καί εντελώς εΐργάζοντο οί τών Κυκλάδων τε- 
χνϊται. Οί Αθηναίοι άγγειοπλάσται ήνουν τοίς σχή- 
μασι τούτοις καί ανθρωπίνους εικόνας. Τινές δοξά- 
ζουσιν δτι αί μέν γεωμετρικαί διακοσμήσεις εΐνε κυ
ρίως επινοησις τών άρίων εθνών, τά δέ άλλα σχή
ματα τών σημιτικών. Άλλ’ ό κύριος Dumont άνή- 
ρεσε τήν γνώμην ταύτην, άναγνοΰς έν τή γαλλική 
άκαδημεία πραγματείαν, δι’ ής άπέδειξεν δτι δύο 
τινα επεδρασαν καί επί τών καθαρώς γεωμετρικών 
διακοσμησεων τών Κυκλάδων. Πρώτον ή πλήοης 
μορφωσις τοΰ αρχικού ρυθμοΰ, δς περ άναφαίνεται έν 
τοϊς εν Τσσαρλίκ, Μυκήνναις καί Σπάτα διακεκοσμη- 
με'νοις αγγείοις, καί δεύτερον ανατολικός τις ρυθμός, 
πολλώ αρχαιότερος τοΰ κατά τόν πρό Χριστού δέκα- 
τον αιώνα άσσυριακοϋ.

αποκλειστικήν διαχείρισιν Έ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Τό μ.ονοπώλιον τών Καπνών.

Σπουδαωτάτη οικονομολογική διαρρύθμισις, άπό 
πολλών έτών μελετωμε'νη καί σχεδιαζόμενη, πρό- 
κειται νά πραγματωθή όσονούπω· τό έμπο'ριον τών 
καπνών καθ’ δλην τήν εύρεϊαν ’Οθωμανικήν Αύ- 
τοκρατορίαν θά ύπάγηται τοΰ λοιπού ύπό τήν 

ταιρίας προνομιούχου, 
έξασφαλιζούσης τφ Ταμείω τού Κράτους ώρισμέ- 
νην πρόσοδον, καθάπερ έν Γαλλία, Αύστρία, ’Ι
ταλία, καί Ρουμανία. Πρό πολλού οί ύπέρ τής 
διαρρυθμίσεως τών οικονομικών τού ’Οθωμανικού 
Κράτους ένδιαφερόμενοι έθεώρουν καί ύπεδείκνυον καί 
τήν έγκατάστασιν τής προνομιούχου διαχειρίσεως 
τών καπνών, ώς μίαν τών έκτελεστέων μεταρρυθμί
σεων, κατά δέ τήν πρό έτους γενομε'νην σύμβασιν 
μετά τών ομολογιούχων δανειστών τοΰ Κοάτους ώ- 
ρίσθη και η εκ τού μ,ονοπωλίου τών Καπνών πρό- 
σοδος, ώς μέλλουσα έν με'ρει νά συμπεριληφθή έν ταϊς 
ώρισμε'ναις πρός διακανόνισιν τοΰ δημοσίου χρέους. 
Ή αρίστη έντύπωσις ήν ένεποίησε τώ δημοσίφ έν- 
ταύθά τε καί έν Εύρώπν) ή ε’ίδησις τής προσεχούς δι’ 
Αύτοκρ. Διατάγματος έπικυρώσεως τού προνομίου 
τών Καπνών καί ή έπελθούσα σχετική ΰψωσις τών 
χρεωγράφων, διαπιστούσιν δτι προ'δηλά είσι τά αγα
θά υπέρ τών οικονομικών τού Κράτους αποτελέσμα
τα τού νέου οικονομικού συνδυασμού τού βάσιν έχον- 
τος τό ίδρυο'μενον Καπνομονοπωλεϊον.

Η νέα αυτή επωφελής οικονομική διαρρύθμισις 
οφείλεται πρό πάντων είς τήν διορατικότητα καί είς 
την ύπερ τών συμφερόντων τοΰ κράτους πατρικήν 
μέριμναν τής Α.Α. Μεγαλειότητας τοΰ σεπτού Μονάρ
χου, εύδοκησαντος νά εγκρίνν; τό προνομίαν. Ού
δείς άγνοεΐ δτι ή Α. Μ. ό Σουλτάνος Άπτούλ Χα- 
μιτ Χαν ουδέποτε εγκρίνει καί επικυροϊ οίονδήποτε 
Νόμον, ή Κανονισμόν, ούδέποτε ύπογράφει διάταγμα 
ή οίονδήποτε έγγραφον πριν ή έμβριθώς έξετάση καί 

υπο πάσας τάς έπόψεις μελετήση όποϊά τινα έ'σονται 
τά έκ τής έφαρμογής τών διαταχθησομένων αποτε
λέσματα ύπέρ τού Κράτους καί ύπέρ τού λαού. Οΰ- 
τω πάσα κυβερνητική σπουδαία άπόφασις, παρεκτός 
τής μελέτης καί συζητήσεως, ήν ύφίσταται έν ταϊς 
άρμοδίαις έπιτροπαϊς καί έν τώ ύπουργικώ συμβου- 
λίφ, διέρχεται καί διά τής άναλύσεως τού ανακτο
ρικού γραφείου έξεταζομένη μέχρι καί τών έλαχίστων 
αυτής σημείων ύπό τού Άνακτος, σπανίαν νοημοσύ
νην καί οξύνοιαν κεκτημένου έν τή μελέτν; οίουδή- 
ποτε ζητήματος αφορώντας είς τά τού Κράτους καί 
τοΰ λαού σπουδαία συμφέροντα. Ούτω δέ καί έν τή 
προκειμένη περιπτώσει τό περί συστάσεως καπνομο- 
νοπωλείου σχέδιον πρόκειται νά έπικυρωθή όσονούπω 
ύπό τού Άνακτος άφού έφ’ ικανόν χρόνον ύπέστη 
τήν βάσανον μελέτης εύρυτάτης καί έξηκριβωμένης 
καί άφού λεπτομερέστατα διηοευνήθησαν αί έξ αύ
τού προκύψουσαι ώφέλειαι ύπέρ τού δημοσίου Ταμεί
ου εν περιπτώσει καλής αύτού όργανώσεως καί έφαρ
μογής.

Μετά τήν άποτυχούσαν απόπειραν κατά τό έτος 
1873, πρώτος έσχεδίασεν, έμελέτησε καί ύπέβζλεν 
οργανισμόν Καπνομονοπωλίου ό κ. Αεωνίδας Βαλ- 
τατζής, έπί δωδεκαετίαν δ’ δλην ένέμεινεν έν τή 
ιδέα αύτοΰ μηδαμώς αποθαρρυνόμενος ύπό τών μεγά
λων δυσχερειών, τών προσκομμάτων καί αποτυχιών, 
άλλ’ άείποτε έπανερχόμενος είς τήν μετά πεποιθή- 
σεως προτεινομένην ύπ’ αύτοΰ ιδέαν καί μετά μεί— 
ζονος έκάστοτε ύποστηρίζων ταύτην εύσταθείας και 
έπιμονής. Τής ιδέας ταύτης ύποστηρικτάς καί προ- 
στάτας εύρεν εύτυχώς ό κ. Α. Βαλτατζής άνδρας 
γνωστούς έπί οίκονομολογικαϊς γνώσεσι καί έμπειρία, 
έν οίς πρωτεύει ό κ. Αιμίλιος Δεβώ, διευθυντής τής 
Αύτοκρ. ’Οθωμανικής Τραπέζης, δς ένστερνισάμενος 
τό σχέδιον καί έλκύσας ύπέρ αύτοΰ τήν συνδρομήν 
μεγάλων Εύρωπαϊκών κεφαλαίων, έθετο τάς βάσεις 
τής επιτυχίας καί μετέτρεψεν άπό σχεδίου είς πράγ
μα τήν μεγάλην ταύτην έπιχείρησιν. Ή Αύτοκρατο
ρική κυβέρνησις, καί ιδία ό έπί τών οικονομικών ύ
πουργός Έξ. Μουνίρ Πασσάς, ώς επίσης καί τό διοι
κητικόν συμβούλων τοΰ Δημοσίου Χρέους, έπεδείξαν- 
το κατά τήν περίπτωσιν ταύτην διαθέσεις τά μά
λιστα εύνους ύπέρ τοΰ σχεδίου, μετά μακράν δέ με
λέτην, χρονίους διαπραγματεύσεις καί τινας έπενε- 
χθείσας τροποποιήσεις, τό Καταστατικόν τής Εται
ρίας καί ή τών έργων αύτής συγγραφή (Cahier des 
charges) ένεκρίθησαν όριστικώς ύπό τού ύπουργικοΰ 
συμβουλίου καί ύπεβλήθησαν είς τήν ύψηλήν κύρω- 
σιν τού Άνακτος ήτις άπό στιγμής είς στιγμήν ανα
μένεται.

Έχομεν ύπ’ όψει τό τε Καταστατικόν τής Εται
ρίας καί τήν Συγγραφήν, άτινα, κατά τό άρθρον I 
ταύτης, ύποβληθήσονται τή Ύ. Πύλη πρός κύρω- 
σιν, ένα τό πολύ μήνα μετά τήν έκδοσιν τού Αύτο- 
κρατορικού Φιρμανίου καί θά ίσχύωσι μόνον μετά τήν 
ύπό τής Ύ. Πύλης κύρωσιν αύτών. Ή Εταιρία 
δέον νά ή κατηρτισμένη έξ τό βραδύτερον μήνας μετά 
τήν κύρωσιν τού Καταστατικού, οφείλει δέ νά άρξη- 

ται τών έργασιών αύτής έν Κωνσταντινουπόλει καί । 
απανταχού τού Κράτους έννέα τό βραδύτερον μήνας 
μετά τήν κύρωσιν.

Κατά τό άρθρον IV τό κεφάλαιον τής Εταιρίας, 
δπερ καταρτισθήσεται διά τής έκδόσεως μετοχών, ώ- 
ρίσθη είς εκατόν εκατομμύρια φρ., ήτοι 4,400,000 
λ. Τ. Άλλά κατ’ άρχάς αί δόσεις τών μετοχών δέν 
θά ύπερβώσι τό ήμισυ τοΰ κεφαλαίου τούτου.

Έ Έταιρία (κατά τό άρθρον VII) θά πληρώνη είς 
τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Δημοσίου Χρέους (καί 
μετά τήν άπόσβεσιν αύτοΰ είς τήν κυβέρνησιν) έτη- 
σίαν πρόσοδον, έκ λ. Τ. 750,000, ήτις έσται ύπο- 
χρεωτική διά τήν Εταιρίαν. Άφαιρουμένου δέ τοϋ 
ποσοΰ τούτου καί πάντων τών λοιπών έξόδων καί 
αμοιβών τής Εταιρίας καί τού τόκου τών μετοχών, 
τό ύπολειπόμενον κέρδος διανεμηθήσεται μεταζύ τής 
Κυβερνήσεως, τοΰ Συμβουλίου τοΰ Δημοσίου Χρέους 
καί τής Εταιρίας. Όσονδήποτε καί άν ή τό κέρδος 
τούτο μέχρι τοϋ ποσού 500,000 λ. Τ. θά λαμβά- 
νωσιν έξ αύτού 35 τοϊς θ/θ τό Διοικητικόν Συμβού
λων τού Δημοσίου Χρέους, 30 °/θ ή Αύτοκρατορική 
Κυβέρνησις καί 35 °/θ ή Εταιρία τού μονοπωλείου. 
Είτα δέ έφ’ δσον αύξάνηται τό κέρδος τής έπιχειρή- 
σεως, ή άναλογία τής διανομής τών κερδών τροπο
ποιείται, αύξανομένου τού ποσοστού τής Αύτοκρα- 
τορικής Κυβερνήσεως καί έλαττουμένου τού τών λοι
πών δύο συμβαλλομένων μερών.

Τό προνομίαν έχορηγήθη τή Εταιρία έπί 30ετίαν, 
περιλαμβάνει δέ, πλήν τοΰ καπνού, τό τουμδεαί καί 
τόν ταμβάχον.

Ή 'Εταιρία ύποχρεοϋται (κατά τό άρθρον XV) νά 
δανείζη άτόκως έπαρκή ποσά πρός διευκόλυνσιν τής 
παραγωγής τών καπνών καί νά βοηθή τούς καλλιερ- 
γητάς τοΰ φυτοΰ τούτου έν τοϊς έργοις αυτών.

Αί τιμαί τών καπνών όρισθήσονται άκολούθως. 
Κατά τά πρώτα δέ πέντε έτη, δέν έπιτρέπεται νά 
ώσιν άνώτεραι τών 250 γροσίων τήν όκάν. Άφ’ ετέ
ρου δέ ή Εταιρία ύποχρεούται νά παρέχη ποιότητα 
καπνού, ού τό τίμημα νά μή ή άνώτερον τών 30 
γροσίων τήν όκάν.

Αυταί είσιν αί πρώτισται διατάξεις τού οργανι
σμού τής Εταιρίας, δστις άχρις ώρας δέν έδημοσιεύ- 
θη έπισήμως.

Περιττόν νά προσθέσωμεν δτι ή οριστική έπιτυχία 
τής μεγάλης ταύτης έπιχειρήσεως έξήρτηται κυρίως 
έκ τού τρόπου τής έφαρμογής αύτής. Ούδεμία άμφι- 
βολία δτι ή έφαρμογή αύτοΰ κανονισθήσεται άναλό- 
γως τών συμφερόντων ού μόνον τής Εταιρίας, άλλά 
καί τού τόπου, λαμβανομένων ύπ’ όψει τών έξεων 
καί τών άξιώσεων τού λαού. Ό τρόπος τής έφαρμο
γής τού Μονοπωλείου ένδιαφέρει πάντας έν γένει- τήν 
μέν αύτοκρατορικήν κυβέρνησιν διότι ή έκ τών κα
πνών πρόσοδός έστιν έκ τών σημαντικωτάτων τούς 
κατόχους τουρκικών χρεωγράφων, διότι μέρος τής 
προσόδου ταύτης έστιν ώρισμένον πρός άπόσβεσιν τού 
δημοσίου χρέους· τους καλλιεργητάς τού καπνόχορ
του διότι έκ τής νέας Εταιρίας προσδοκώσι βελτίωσιν 
τής θέσεως αύτών, καί τέλος άπαν τό κοινόν, δπερ

δικαιούται νά προσδοκά καί έκλεκτήν ποιότητα κα
πνών παρά τής Εταιρίας καί σχετικήν μετριότητα 
περί τάς τιμάς. Χωρίς νά διαταθώμεν δτι αρμόδιοι 
έσμέν ίνα ύποδείξωμεν σχέδια δωργανώσεως τής εύρυ
τάτης τού μονοπωλείου ύπηρεσίας, νομίζομεν δτι δυ
νάμεθα ώς έλάχιστοι έρμηνεΐς τής κοινής γνώμης νά 
ύποδείξωμεν τούλάχιστον έπί τού παρόντος δύο τινά : 
α'.)δτι ή Εταιρία ή μάλλον ή διοίκησις τού Καπνο- 
μονοπωλείου οφείλει εύθϋς έξ άρχής νά έπισπάσηται 
τήν συμπάθειαν καί άρωγήν τού λαού, συμμορφουμέ- 
νη πρός τάς εύλογους αύτοΰ άξιώσεις- καί β'.) δτι έν 
τή διοργανώσει τής εύρυτάτης καί πολύπλοκου λει
τουργίας τού μονοπωλείου, καθ’ ήν θά άπαιτηθώσιν 
απειράριθμοι ύπάλληλοι παντοίας ικανότητας, ήδιεύ- 
θυνσις αύτού οφείλει νά βασισθή πρώτιστα καί μάλι
στα έπί τού έπιχωρίου στοιχείου, καθιστώσα το 
νέον καθίδρυμα θεσμόν ιθαγενή καί ούχί έπήλυδα καί 
έπείσακτον καί συνδέουσα τά συμφέροντα αύτής 
μετά τών συμφερόντων τών κατοίκων τοΰ τοπου. 
Ή έποψις αύτη έστιν ούσιωδεστάτη καί πιστεύομεν 
δτι δέν θά διαλάθη τήν προσοχήν τών πεπειραμένων 
άνδρών, οΐτινες άπαρτίσουσι τό διοικητικόν τής Ε
ταιρίας συμβούλων. Ταΰτα λέγοντες δέν έννοοΰμεν 
γενικόν τών ξένων άποκλεισμόν τούναντίον, άνομο- 
λογοϋμεν τήν άνάγκην καί τό άπαραίτητον τής εις 
άλλοδαπούς άναθέσεως σπουδαίων τινών καθηκόντων 
έν τή διοικήσει καί τή διευθύνσει τής Εταιρίας· φρο- 
νοΰμεν δμως δτι ή κατά σμήνη τυχόν πρόσληψις 
τοιούτων, καθ’ ήν έποχήν ό τόπος ένεκα τής απο 
πολλοΰ έπικρατούσης άργίας, διψά έργασίας καί κι- 
νήσεως, ήθελεν είναι σφάλμα έπιζήμιον, ου τάς ολέ
θριας συνέπειας πρώτη ή Εταιρία δέν θά έβράδυνε 

νά ύποστή.
Άλλας τινάς σκέψεις, άς προκαλεϊ δ οργανισμός 

τοϋ Μονοπωλίου έπιφυλασσόμεθα νά εκθέσωμεν εν 
προσεχεϊ ήμών τεύχει.

Ή Αγροτική ΙΙανήγυρις.
Μυρία «εύγε» καί «ζήτωσαν» όφείλομεν αναφωνή- 

σαι— καί άνεφώνησεν ήδη άπας ό τύπος τής πρω ■ 
τευούσης,— ύπέρ τών κυριών, αϊτινες συνέλαβον τήν 
ιδέαν τής Αγροτικής πατηγύρεωζ, παρεσκεύασαν 
ταύτην μετά δραστηριότητας καί έξετέλεσαν μετ’ 
έπιτυχίας πληρέστατης. Ή πανήγυρις αύτη ήτό τι 
καινοφανές διά τήν μεγαλόπολιν ήμών. Έκ πρώ
της όψεως ήδύνατό τις νά ε’ίπγ δτι δημοσία εορτή, 
καθ’ ήν δέσποιναι καί δεσποινίδες έπιλέκτων οικο
γενειών ύπηρετούοιν ενώπιον απειροπληθούς συνη- 
θροισμένου κόσμ.ου, ώς ύπηρέτριαι καφενείων και ως 
άνθοπώλιδες, προσφέρουσαι ίδίαις χερσί τόν καφέν, το 
ποτόν, τό άνθος, τό πύρ τού σιγαρου, εις παντα πε
λάτην προσερχόμενον καί πληρωνοντα την υπηρεσίαν 
ταύτην άντι πέντε γροσίων, έχει τι το ξενικόν και μι
μητικόν, τυγχάνει άλλότριον δν τών ήμετερων ηθών 
καί δτι όφείλομεν τάς ύπέρ τής Μ. τού Γ. Σχολής 
συλλεχθείσας ούτως ύπερχιλίας λίρας να ευρωμεν αλ- 
λω τινί τρόπω, έν αύτοίς, ει δυνατόν, τοϊς ταμειοις 
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τών ευπορών οικογενειών, τών όυευθυνασών τήν πα- 
νήγυριν, χωρίς νά κζταφύγωριεν είς τήν άπιιζίμησιν 
εορτών, αϊτινες έν άλλαις χώραις ^ιοόμεναι τυγχά- 
νουσιν ούσαι σύμφωνοι ταίς κοινωνικαΐς έζεσιν έκεί
νων καί τοίς ^ημοσίοις αύτών ήθεσιν. Τοιαΰτζ τινα 
ήούνατό τις, λε'γομεν, νά ^ιανοηθή έκ πρώτης ό- 
ψεως. Άλλ’ έμβριθε'στερον έξετάζων ευρίσκει δτι τοι
αύτη τις έν πλήρει ίημοσίφ συγκατάβασις έντιμων 
οικογενειών ούίαμώς έστιν άλλοτρία τοϊς ήθεσι τοϋ 
καθ’ ήμάς αμιγούς ομογενούς λαού, έάν δί τις πε
ριήλθε χώρας καί νήσους, ών οί κάτοικοι τήν κατα
γωγήν άπό τών Όλυμπιονικών καί τών Πυθιονικών 
ελκουσιν, άναμνησθήσεται αγροτικών πανηγύρεων, 
καθ’ άς κο'ραι καί ^ε'σποιναι, πρότυπα αγνότητας καί 
κάλλους, ήγουμε'νης τής θυγατρός ή τής συζύγου τού 
έπιχωρίου δημάρχου, χορεύουσι μετά τής συνήθους 
αύταϊς χάριτος καί ζωής τούς έν άρχαίοις άναγλύ- 
φοις ζωγραφουμε'νους χορούς, τούς περισωθέντας έν 
ταΐς άμιγε'σιν έκείναις χώραις- έν τοίς χωρίοις ό’ έ- 
κείνοις ό οίκος τού δημάρχου κατέχει, ώς γνωστόν, 
τήν σεβαστήν καί ύψηλήν, κατ’ αναλογίαν, θέσιν ήν 
καί οί έπίλεκτοι οίκοι τών διοργανωτών τής έν τω 
Κήπφ τής Δημαρχίας Αγροτικής Πανηγύρεως.

Άλλά διατί νά μή άναδράμωμεν καί μέχρι τών 
επών τού 'Ομήρου ίνα ίδωμεν τήν θυγατέρα τού με- 
γαλήτορος Άλκίνου τήν ν,άθανάτησι ιρυήν και δέριας 
δριοίην Νανσικάαν», έκτελούσαν έργα οικιακά έν ύ- 
παίθρω, συνάμα δέ καί παίζουσαν ύπό τά όμματα 
τών διαβατών, παρ’ ή συνειργάζοντο καί συνέπαιζον 
«δύ’ αμφίχοΛοι Χαρίτων άχο κά.Ι.Ιος έ'χονσαι ;ι>

Αριωαί τε καί αυτή . . . άχ’ άχήνης
είριατα χερσίν έ.ίοντο καί εσιρόρεον ριέ.Ιαν ύδωρ, 
στεϊδον ό’ εν βόθροισι θοώς έριδα χρογερουσαι. 
Αντάρ έχει χ.Λΰνάν τε κάθηράν τε ρνχα χάντα, 
έζείης χέτασαν χαρά θ'ιν’ άΛός...............
σραίρη ταίγ’ αρ’ έχαιζον, άχό κρήδερινα βαΛούσαι.

Διατί νά μή άναμνησθώμεν τής μητρός αύτής, 
τής βασιλίσσης Άρήτης, ήτις καίπερ ιιχεντήκοντα 
δριωάς γυναίκας κατά δώριατ’ έχουσα, » δμως

εχ’ εσχάρη ήστο συν άριφιχόΛοισι γυναιζίν, 
η.Ιάκατα στρωιρώσ’ άΛιχόρρρυρα ;
Διατί δέ, αφού άπαξ παρέσυρεν ήμάς ό καλλίρους 

χείμαρος τών ομηρικών έπών νά μή όμολογήσωμεν 
οτι υπο πολλάς σκιάδας τής ’Αγροτικής Πανηγύ
ρεως επήλθεν ήμίν κατά νούν ή εξής θαυμαστική ά- 
ποστροφή τού Όδυσσέως ;

Εί ριέν τις θεός εσσι, τοί ούρανόν εύρυν έχουσιν, 
Άρτέριιδε σε έγωγε, Αιός κούρη ριεγάΛοιο, 
είδος τε ριέγεθός τε ρρυήν τ’ άγχιστα είσκω' 
εί δε τίς εσσι βροτών, τοί έχι χθονί ναιετάουσιν , 
τρισριακαρες ριέν σοι γε χατήρ καί χότνια ριήτηρ, 
τρισριάκαρες δέ κασίγνητοι· ριάΛα χού σφισι θυριός 
αίέν ενρρροσύνρσιν ίαίνεται ένεκα σειο, 
Αευσσοντων τοιόνδε θάΛος χορόν έίσοιχνεύσαν.

Άλλ’ η τών κυριών τής Περαίας πρό τού δημοσίου 
εμφάνισις εν τή ’Αγροτική Πανηγύρει περιβάλλεται 

πολλώ ύψηλότερον χαρακτήρα έκ τού σκοπού, δστις 
ένέπνευσε τήν ιδέαν, ένίσχυσε δέ τό θάρρος καί τήν 
δύναμιν πρός έκτέλεσιν αύτής, τής άρωγής, δηλο
νότι, πρός τήν έπικαλεσαμένην δημοφιλή Μεγάλην 
τού Γένους Σχολήν.

Έρως τών γραμμάτων καί άγάπη πρός τόν πλη
σίον ησάν τά δύο ισχυρά έλατήρια, ό άτμός ό κινή- 
σας τήν μηχανήν, δι ής παρεσκευάσθη τό καινοφανές 
έργον. Αί κυρίαι τής πόλεως ήμών, αισθημάτων τιού- 
των έμφορούμεναι έφαίνοντο ώσεί ύποδεχόμεναι έν 
ταΐς ίδίαις αύτών έστίαις άπαν έκείνο τό πλήθος τών 
γνωστών καί άγνώστων άνθρώπων. Τό αύτό αίσθημα 
τής φιλανθρωπίας ένέπνεε τήν Ναυσικάαν δτε ύπεδέ- 
χετο καί ώδήγει είς τόν οίκον αύτής τόν άγνωστον 
ξένον, τόν πολύτλαν Όδυσσέα· τό αύτό α'ίσθημα ένέ
πνεε ταύτην δτε έλεγε:

χρός γάρ Αιός εισιν άχαντες 
ζεστοί τε χτωχοί τε, δόσις δ' ο Λίγη τε ρρίΛη τε, 

ή δέ δόσις δέν ήτο όΛίγη έν τή ’Αγροτική Πανηγύ- 
ρει, αιΚ\ά τοσοϋτον εύεργετική δσον σωστική ή παρα- 
σχεθεΐσα τώ Όδυσσεΐ ξενία ύπό τής Ναυσικάας.

Όθεν καί ήμεΐς μεταβιβάζομεν μια έκάστν) τών 
κυριών τήν εύχήν τού Όδυσσέως

σοι δέ Θεοί τόσα δοϊεν δσα ιρρεσί σή σι ριινοινϊις.
Κατόπιν είκοσι τούλάχιστον περιγραφών, αϊτινες 

έγένοντο ήδη έν ταϊς άπό τής Δευτέρας έκδοθείσαις 
έπιχωρίοις έφημερίσιν, ήμεΐς άδυνατούμεν, όμολογού- 
μεν τούτο, εύρεΐν νέας έκφράσεις ΐνα παραστήσωμεν, 
έπαξίως τής έπιτυχίας καί χωρίς νά έπαναλάβωμεν 
τάς συναδέλφους ήμών, τήν γενικήν καί μερικήν με- 
ταμόρφωσιν τού Δημαρχιακού Κήπου, τόν πολυτελή 
άμα καί άφελή διάκοσμον τών σκιάδων, σκηνών καί 
περιπτέρων, τήν ποικίλην καί μετ’ εύφυίας διοργά— 
νωσιν τών έν ταΐς δημοτικαΐς πανηγύρεσιν είθισμέ- 
νων διαχύσεων καί παιγνίων, τήν ύπό άριστοτεχνών 
τής μουσικής διαχεομένην λιγυτάτην αρμονίαν, τήν 
συρροήν διακεκριμένων καί ποικίλων πανηγυριστών 
καί έπί πασι τήν χάριν, τό κάλλος, καί τήν θέλγου- 
σαν εύπροσηγορίαν τών δεσποινών καί δεσποινί
δων, αϊτινες, διά τής θεόθεν δοθείσης τή γυναικί 
μαγείας, κατώρθωσαν έν όλίγαις στιγμαϊς ν' άλι- 
εύσωσιν έκ τών θυλάκων τού δημοσίου τετρακοσίας 
καί χιλίας λίρας, άς δέν θά συνέλεγον βεβαίως πολ- 
λαί Έπιτροπαΐ έπί πολλούς μήνας περιερχόμεναι 
φορτικώς τά έμπορικά καταστήματα τής Πόλεως, 
τού Γαλατά καί δλου τού Καταστένου ! Άρκούμεθα 
τοίνυν έπιφωνούντες έκ καρδίας τό εύγε ! καί μετ’ 
εύγνωμοσύνης άνακράζοντες: ζήτωσαν αί εύγενεΐς καί 
φιλότιμοι δέσποιναι καί δεσποινίδες τής ’Αγροτικής 
Πανηγύρεως, οί ταύταις συνεργασάμενοι «άριστήες 
άνδρες», ό τήν άτμήρη φιλοτιμίαν αύτών έπιόεξίως 
έκμεταλλευθείς ότρηρός Πρόεδρος τού σωματείου κ. 
Ν. Ψυχάρης καί οί όπωςδήποτε είς τό κοινωφελές 
τούτο έργον προθύμως πολύ ή ολίγον συνδραμόντες 
ομογενείς τε καί ξένοι!

SUM. Λυπούμεθα έπί τώ δτι ό «Κόσμος» δέν δύναται 
νά δημοσίευση ξυλογραφικήν παράστασιν τοΰ Δημαρχια- 

κοϋ Κήπου καί τών ποικίλων έν αΰτφ καί ωραίων σκη
νογραφιών κατά τήν ημέραν τής «Αγροτικής Πανηγύ
ρεως». Ευρωπαϊκόν τι περιοδικόν έχον ύπό τήν διάθεσιν 
αύτοϋ τούς αρμοδίους τεχνιτας θχ ευρισκε πλούσια» ύλην 
πρός δημοσίευσιν ξυλογραφημάτων ωραίων απόψεων καί 
χαριεστάτων μορφών. Ό «Κόσμος» δεν είνε κυρίως περιο
δικόν είκονογοαφημάτων, διότι, (ώς οί ένταϋθχ μεν καλώς 
γινώσκουσιν, οί δ’ έν τώ έξωτερικψ δέον νά γινώσκωσι) η 
ξυλογραφική τέχνη και ή τέχνη τής καλής εκτυπωσεως 
εικόνων είνε σχεδόν άγνωστος έν Κωνσταντινουπολει, αι 
δλίγαι δ’ εικόνες, άς ένίοτε δημοσιεύομεν, άποστέλλονται 
ήμίν έξωθεν.

Έγένετο λόγος έν τώ τύπω περί τής ιδέας τι- 
νών φρονούντων ότι μέρος τών έκ τής ’Αγροτικής 
Πανηγύρεως είσπραχθέντων χρημάτων δέον νά δα- 
πανηθή πρός άποπεράτωσιν τής οικοδομής τής Μ. 
τού Γ. Σχολής, άπαιτοΰσαν δισχιλίας έτι τούλάχι
στον λίρας. Νομίζομεν ότι δέον έν παντί καί πάν
τοτε νά τηρώνται οί κανονισμοί τών φιλεκπαιδευτι
κών σωματείων, καθότι άνευ τής τηρήσεως αυτών 
δέν δύνανται νά βιώσωσιν άσφαλώς. Ό Κανονισμός 
τής Ξηροκρήνης ορίζει σαφώς τήν χρήσιν τών προ
σόδων αύτής, πάσα δέ έκτος τών διατάςεων αυτού 
δαπάνη άποβαίνει πρόδηλος παράβασις, ήν τά μέλη 
αύτής όφείλουσι ν’ άποφύγωσι. Περιττόν ήγούμεθα 
νά έκτείνωμεν τόν λόγον, πεποιθότες ότι οί τήν ι
δέαν ταύτην, έξ άξιεπαίνου ζήλου ύπέρ τής Σχολής, 
έκδηλώσαντες, δέν θα έπιμείνωσιν είς ύποστήριζίν 
αύτής.

Ό 'Ι*ωμ.αΕος καί η Γερμένος.
— «Χαΐρε Διός καί λαμπρών ημιθέων, ώ έκλαμπρε γόνε ! 
»ΐσως τό βλέμα μου πλέον δέν θέλει σέ "δει, ώ ! χαΐρε ! 
»Φεύγεις μακράν άπ’ έμοΰ, εις αγώνας τόβήμάσου φέρεις, 
«είθε ευχή έρωμένης, μακράν ώ; αίγίς νά σέ σκέπη !
«χειρ πολεμίου ποτέ τής ζωής σου τό νήμα μή κόψη 1»

Ταϋτα έφώνει δακρύουσα μία Τευτόνων τις κόρη, 
είς τοϋ ώχροΰ έραστοΰ της τά στήθη θερμώς κεκλιμένη.

— «Σίγα, ώ φίλη 1 μορμύρει ό νέος τήν φίλην του θλίβων 
»θά έπανέλθω· καί πάλιν μέ σέ θά συζώ εΰδαιμόνως.
»”Ιδε, ίδέ πώς ό ήλιος κλίνει όπίσω τών δένδρων 
»καί ή Σελήνη ήσύχως προβαίνει φωτίζουσ’ άσκόπως. 
»*Ηδη τό χρέος καλεϊ τόν σόν φίλον εις χώρας άξένους. 
»Πρόσμενε δθεν, γλυκεϊά μου φίλη, και πάλιν θα έλθω, 
»κ’ έκ τών βλεμμάτων σου πάλιν θ’ αντλώ τών φροντίδων 

[τήν λήθην.
»Φίλη ! ακούεις έκεϊ τών έταίρων φωνήν τήν καλοΰσαν · 
»Τόν έραστήν σου καλοΰσι· σ’ άφινω, Μαρία μου, χαϊρε!» 
Καί δ 'Ρωμαίος ταχέως τήν κόρην ς’ τά χείλη φιλήσας 
ενδακρυς έστρεψε νώτα μακράν της έπείγων ν απέλθη.

— «Στήθι 'Ρωμαίε ! θρηνούσα μέ πόνον φωνεϊ η Μαρία. 
«Έχεις δεινούς νά διέλθης κινδύνους, μαχίμους άγώνας.

! μή μ’ άφήσης έδώ μοναχήν, σέ ορκίζω 'Ρωμαίε !
«*Ω 1 διά σέ, ναί, φοβούμαι καί φρίττω ή τάλαινα κόρη.» 

Αγωνιώδης σιγή πρός στιγμήν έπελθοϋσα καλύπτει 
Τούς έραστάς, είς άγκάλας ά λλήλων έκ νέου πεαόντας. 
Μέθη γλυκεία κατείχε τούς δύο ήρέμα έρώντας.
Πλήν τών έταίρων αύτοϋ ή φωνή άποσπή τόν 'Ρωμαϊον, 
Όστις τό ύψος τοϋ βράχου μετρήσα; μέ πύρινον βλέμμα, 
θέτει τόν πόδα καί κάμπτεται ΐνα έκεΐθεν άπέλθη 
Τ’ ομμα τοΰ νέου μαγείας μεστόν, απαστράπτει δακρϋον.

— «Μήμε λησμονεί ! τόν φίλον'Ρωμαϊον σου φίλει Μαρία, 
«οστις μακράν απερχόμενος φέρει τόν έρωτ’άκμαΐον». 
Ταϋτ’ έμορμύρει ό νέος κι’ δρών είς τό πέλαγος λέμβον, 
— «Φίλοι ! έμπρός, ετοιμάσατε κώπας ταχείας πετώσας 
«θέλω άπέλθει μακράν τής καλής τών Τευτόνων πατρίδος.

Ταϋτα λαλεΐ πρός τού; ναύταςέκσφρίγους άστράπτων δ νέος, 
κ’ είχε σ’τά χείλη πενθίμως μειδίαμα πλήρες ανδρείας. 
Αίφνης τό δάσος έκλάμπει καί σφαίρα αγρίως συρίζει, 
βάλλει τά στήθη τοΰ νέου, τό α’μα άφρίζ’ άπαισίω; .... 
Τίς ή τοϋ όπλου ώθήσαια χειρ τήν φονίαν σκανδάλην; 
Φεΰ ! δ 'Ρωμαίος έκ άμφθη καί πάλιν ώρθώθη στενάζων. 
Φλόξ μανιώδης... άγρια , αστράπτει σ’τό καΐόν του όμμα. 
Άφρό; υπερύθρου χρωτός έπαφρίζων σ’τά φρίσσοντα χείλη 
χέει ώχρίαν φρικώδ’, ή μορφή του νεκροΰται έν τάχει.

— «Τίς, άχ! μέ σφάζει; φρενήρης φωνεϊ καί τότραϋμάτου 
[ψαύει.

• Θνήσκω...Μαρία. .. σύζήθι... ύγίαιν’! ύγίαινε!.. χαϊρε!.. 
«πίπτω άνάνδρου χειρός καί αγνώστου, Μαρία μου, θΰμα...

"Τπτιος πίπτει τούς βράχους ραντίζων μέ αίμα άχνίζον 
χάσμα εν μέγα ήνοίχθη... δ νέος έ χάθη ’ς τό ύδωρ, 
καί έρυθρά άπλωθεϊσα σινδόνη έπί τής θαλάσσης 
λύεται πάλιν δεικνύουσ’ εν πτώμα νεκρόν .... φρικαλέον. 
Ώς ή Παφία ίδοΰσα νεκρόν τόν ώραϊον βουκόλον, 
ερρηξε γόους πικρούς τούς βοστρύχους της τίλλουσ’ άφρόνως, 
ούτως ίδοΰσ* ή Μαρία νεκ ρόν τής ψβχής της τόν πόθον, 
μέγα βοώσα ’στους βρά χους δρμφ μέ λυμένην τήν κόμην. 
"Ισταται... τρέμει... βοφ... ταλαντεύεται άνω τοΰ βράχου.

- « Δέξαι με κΰμα(κραυγάζει τάς χεΐράς της σείουσ’άτάκτως) 
»Σύ τόν 'Ρωμαϊον έδέχθης καί σύ τήν Μαρίαν του δέξαι. 
• Όχι, δέν θέλω νά ζήσω, μισώ τάς πικρίας τοΰ κόσμου.
• Ούτος μοΐ ήτο πατήρ, έραστής καί ή μήτηρ θρησκεία. 
•Είμαι φρενήρης !... ώ κΰμα μή δέρε το σώμα τοΰ φίλου ! 
»ΤΑ! δέν γνωρίζεις λοιπόν πώς δ έ’ρως μ’ ώθεϊ εις τήν πλάνην!

Ταϋτα εΐποϋσα χνέφριξε ν αϊφνη; ή τάλαινα κόρη 
καί ή πλούσια της κόμη ώρθώθη έκ φρίκης καί τρόμου. 
Όπισθεν μέλανος κλάδου έφάνη μορφή τις φρικώδης, 
ήτ’ δπατήρ τής δυστήνου, γλαυκής καί κατώχρου Μαρίας 
Ούτος πηδήσας έκ λόχμης μικρας, πλήν πυκνής, βαθύσκιου, 
είχε τό γένυ λευκόν, ώρθωμένον, τήν όψιν άγρίαν, 
όπλον βαρύ είς τάς χε'ρα? έκράτει καπνίζον είσέτι.

— «Κόρη άθλια! (στυγνώς, άπαισίως έφώνησ’ δ γέρων) 
»πώς διό στέγην πατρός τον αισχρόν ερωτχ σου νχ κρυπτές; 
• Ήμηνέκεϊ, ναί, σας είδον είς έρωτα; μαύρους τρυφώντας, 
• είς τάς άγκάλας άλλήλων ζητοΰντας τήν ζείδωρον λήθην. 
•Όμμα πατρός δέν ήδύνατο ταϋτα ήσύχως νά βλέπ-ji!. . ·> 
_ «ΤΑ ! σύ λοιπόν ησο, πάτερ ;!!....»
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— «Σίγα άθλία ! πιστεύεις μέ ψεύδους εκφράσεις vi κόψ-ρ; 
• σύ τοΰ πατρόςσου τήν λύσσαν; ή χαΰνος ας σβεσ·ρπνοήσου » .

Και εις τά πρόσω εν βήμα ποιων ωχρός όλος έβόα 
εις τήν σελήνην έκτει'νων τόν πήχυν, τήν δράκα συσφίγγων

— «“Ιδε, ίδέ τήν σελήνην ! ήμαυρωσεν αίφνης το φώς της 
• καί ΰπό νέφος πυκνόν προσκρυβεϊσα ζητεί τήν ποινήν σου. 
• Ώθει τίμια μου χειρ τήν τοΰ όπλου δικαίαν σκανδάλην !
• Σύριζε σφαίρα, τά στήθη άλάστορος πλήττουσα καΐε ■ 
»Κύλιε, βράχε, καί δέρε, ώ κΰμα, άπειρου θαλάσσης !
• Βρώμα ιχθύων γενέσθω τ’ άθλιου τό ά'νανδρον πτώμα ! 
«Βρέμε καί σύ, ουρανέ, τάς βροντάς σου εις όρη κυλίων I 
• Βρέμε καί σύ, κεραυνέ, άπειλών, ·ώ έρι'γδουπε, βρέμε I 
• Παΰσον, μικρά άηδών, εις τό δάσος τό θέλγογ σου άσμα 1 
• ’Άς άκουσθώσι κοράκων κρωγμοί χαρεκάκως νά βλέπω 
• τούτους σπαράττοντας μ’άμιλλαν βίας το πτώμα ίκείνου! ’

Ταΰτα είπών, άπαισιως ώς δαίμων έκάγχχσ’ ό γέρων. 
Τότ’ ή Μαρι’ άναστασα λαμβάνει άγρίως τόν λόγ ν.

«"Οταν ίδώ, δολοφόνε, τό νέφος τών μαύρων κοράκων, 
• τότε, βιφθεΐσα τοΰ φίλου πλησίον τό στίφος διώκω 
• καί συγκρατοΰσα εκείνον, δς μ’ ΐθελγε πάλαι, γαλήνην 
• εντφ βνθίρ τής θαλάσσης άτάραχον πάλιν ευρίσκω. 
«Είσαι θηρίον I ’στα στήθη δέν κρύπτεις καρδίαν άνθρώπου! 
• τίγριδος εχεις τά σπλάγχνα καί αίμα έχίδνης’στάς φλέβας. 
•“Οχι! δέν είσαι πατήρ, ούδ’ ΰπήρξας τοιοϋτος, ώ γέρων! 
• Χάλκινα εχεις τά στήθη, καρδίας στερείσαι έπίσης.
• Οίκτον . . . ναί, οίκτον ζητώ άπό σέ, αδυσώπητε άνερ ! 
• Είμαι., .φρενήρης... τί λέγω; ζητώ άπό σέ εΰσπλαγχνίαν. 
»Σό τόν'Ρωμαϊον φονεύσας, τήν σήν συναπέκτεινας κόρην! 
•Άγε λοιπόν, δυστηχής καί άθλία Μαρία, ω! ά'γε !
• Τις θά σπογγίση τό δμμα σου πλέον, ώ! άγε εντεύθεν I 
•Φίλε 'Ρωμαίε ! Σϋ ήσο άστήρ δι’ εμέ ό τοΰ πόλου !
• Σοΰ δέ σβεσθέντος ώ! παύω κ*  έγώ, ώ 'Ρωμαίε, νά πνέω. 
• Πλέον ούδείς εις τόν κόσμον δεσμός μέ συνδέει άρρήκτως!

• Πάτερ, υπήρξα ποτέ τής όσφύος σου γέννημα, πάτερ !
• κόρη μικρά έκοιμήθην ποτέ τών γονάτων σου άνω, 
• πλήν μετά έτ’ ΰπό σοΰ ήμελήθην άστόργως, άνάνδρως.... 
•Άνευ μητρός... ορφανή... ώς πτηνόν άποφώλιον “ζων, 
• “Ανευ άγάπης πατρός, έν μονώσει, έθρήνουν άπαύστως. 
•Έχε ΰγείαν λοιπόν, τήν συγγνώμην σοι δίδω, ώ πάτερ, 
• ’Αφρων αν ήμην, ώς άφρων πλησίον έκείνου άς πέσω !

•

Αίφνης τό ύδωρ παφλάσαν έπήδησεν άνω άγρίως 
ρίπτον σταγόνας μεγάλας ΰγροΰ σαπφειρώδους, άφρώδους· 
Γδούπος βαρύς έκ τών βράχων ήκούσθη κι’ άμέσως ’στο ύδωρ 
ήνοιξε κύκλους στρογύλους πεσόν έν τφ μέσφ τό βάρος. 
Έμεινε μόνος ό γέρων, φρενήρης, έυ,βρότητος, ξένος, 
εχων τάς χεΐρας δεμένας ’στό στήθος σφιγκτά,καί ώς εκνους, 
σπαϊρον τό χείλος, τό πρόσωπον μαΰρον! ιώδες! ζοφώδες ! 
έξεστηκυίας τάς φρένας του εχων, ό δύστηνος γέρων ! 
«Τέκνον! (φωνεϊ άνανήφων έξαίφνης) Μαρία! ποΰ είσαι;» 
Κ’ ερρηξε γόους οξείς ό λυγμός διασχίζων τά στήθη. 
Μάτην έζήτησε πέριξ αυτού τήν άθλίαν Μαρίαν !

Ήτο μονήρης, φρυάττων, έκ μέθης ώσεί άνανήφων, 
ώς άνανήφει οΐνόφλυς, ορών τούς δακτύλους βαμμένους 
μ’ αίμα ποΰ έχυσ’ αύτός, μέ άχνίζον, μέ φόνιον αίμα, 
όπερ τοΰ φλέγει τάς χεΐρας, καί τρέχει φρυάττων, ώς ίππος, 
δς χαλινόν άποπτύσας, οίστρήλατος, τρέχει άσκόπώς, 
άφηνιών, χρεμαιτίζων, κραδχίνων τήν γήν μέ τούς πόδας. 
Ούτως ό γέρων φρυάττων έμπρός τών θυμάτων έφώνει, 
βλέπων άτμίζον τό αίμα ς’ τούς μέλανας βράχους είσέτι, 
θλίβων τάς χεΐρας, τά στέρνα του τύπτων, τήν κόμην 

[του τίλλων, 
έκ τοΰ γυμνοΰ του δέ στήθους τό αίμά του έρρεε στάγδην, 
καί έπί λίθων οξέων καί βάτων άγριων κυλίων τό σώμα 
ωμωζε βρέμων ! νυττόμενος 1 (συ'νοιδε πλέον τήν πραξιν) 
καί άλγεινοί έκ τοΰ στήθους έξήρχοντο γόοι λυγμώδεις, 
«Κόρη μου !... Οίμοι !.., 'Ρωμαίε !...»

Είχ’ έγερθή. Ή σελήνη έκρύβη ταχέως εις νέφος· 
σκότος πυκνόν, γνοφερόν, έρημία άγρια ’σ τά πέριξ. 
“Εχων τήν κάραν ’ς τό στήθος ριμμένην καί πένθιμον δψιν 
ταΰτα έφώνει μέ τόνον σπαράκτην καί άτεγκτον δμμα’ 
— «Τάλαν 'Ρωμαίε ! σέ βλέπω ! οίκτρότατον θύμα !

[συγγνώμην I
«Κόρη μου, κόρη, φονεΰς έγενόμην καί σοΰ καί εκείνου· 
«θΰμά μου ! δός μοι συγγνώμην κοντά σου έκπλύνω τόν 

[φόνον..............
• Μία ορμή τής καρδίας μέ ώθησ’ εις πραξιν φρικώδη ! 
«Είμαι κακοΰργος ! “Ω ! έρως τοιοϋτος δέν είνε κακία ! 
»*Αχ  ! ώ πατέρες ! ποτέ μή ώθείτε εις φόνον τήν χεϊρα 
• πριν τήν βαθείαν πληγήν τής καρδίας τών άλλων ΐδήτε».

Ταΰτα είπών μέ φωνήν έκ καρδίας ό δύστηνος γέρων 
έκλιν’ εύθύς μέ ορμήν κ’ έκυλίσθ’ έκ τοΰ μέλανος βράχου... 
Τότε τό νέφος έλύθη, ή Φοίβη προέβη ήρέμα· 
φώς άσθενές καί ώχρόν διεφώτισε τότε τούς βράχους, 
όπου φωναί πρό μικρού τούς κατέστησαν θέατρον φόνων.

Έντός βοδώνων ή Φιλομήλα 
ψάλλουσα φσματα έρωτύλα 
προσκαλεί πάντας μέ τ’ άσματά της 

*ς τόν έρωτά της.

Δεύτε μέ άνθη ’σ τάς κεφαλάς σας, 
παρθένοι, βάλλετε τάς στολάς σας 
ϊνα συλλέξητε άνεμώνας 

εις τούς λειμώνας.

Ήλθε τό έαρ κ’ ή φύσις θάλλει 
τήν θεσπεσίαν μορφήν προβάλλει 
ή ζεφυρϊτίς του μας βιπίζει 

καί ψιθυρίζει-

«Τής ηλικίας ταχύ διαβαίνει
• Τό έαρ, φίλοι, καί άπομένει,
• Εις τήν καρδίαν σας ψυχρόν γήρας 

• μετά τής πείρας.

• "Οθεν χαρήτε, νέοι, έφ’ δσον
• τοΰ έαρός σας πνέετε δρόσον
• εις τούς λειμώνας μου νύν χωρείτε, 

•Νέοι, χαρήτε».

Αύτά ό Ζέφυρος ψιθυρίζει 
ένφ τ’ άρώματα μας σκορπίζει 
καί τήν νεότητα έξηδύνει 

καί τήν φαιδρύνει.

Ή φύσις χαίρεται έαρ ήλθεν, 
ό καταψύχων χειμών άπήλθεν, 
ιδού τά άνθη, νέοι, στεφθώμεν 

καί εύφρανθώμεν.

Εες τήν επάνοδον τοΰ εαρος·

Ήλθε τό έαρ φέρον τά ρόδχ 
Ήλθεν ώς Νύμφη μέ αβρόν πόδα· 
Νέοι δεχθήτέ τ’ άνθοστεμμένοι, 

’Ιδού προβαίνει.

Έκ τών μύχιων τής γής έξήλθε, 
μΰρχ έσκόρπισε, μόλις ήλθε 
καί καθωράϊσε τούς αιθέρας 

καί τούς άέρας.

Στίλβει ή χλόη, ώς Έδέμ τάπης, 
κι’ ώς ΰπό βάρους θερμής άγάπης 
υγρούς άδάμαντας ταλαντεύει 

καί •γοητεύει.

Εις τούς λειμώνας δεύτε, ώ νέοι, 
λιγύς ό Ζέφυρος έπιπνέει 
καί εξεγείρει τά άνθη δλα 

τά μυροβόλα.

Σ. Σ. Κ.—Δημοσιεύοντες τά άνωτέρω τρία ποιη- 
μάτια νομίζομεν δέον νά εϊπωμεν λέξεις τινάς περί 
τής ποιησάσης ταΰτα. Ή δεσποινίς Βιργινία Π. Εύαγ- 
γελίδου άρτίως μόλις είσελθοΰσα εις το 16°’ έτος 
τής ηλικίας, εΐνε άπόφοιτος μαθήτρια Παρθεναγωγείου 
άπλοΰ τίνος χωρίου, τοϋ παρά τόν Βόσπορον Μεγάλου 
Ρεύματος, μή διακούσασα τά άνωτέρα μαθήματα τών 
μεγάλων εκπαιδευτηρίων, άλλ’ ούχ ήττον δι’ ιδίας 
καί άνευ διδασκάλων μελέτης ζητήσασα νά έπαυξή- 
ση τά έν τώ σχολείφ άποκτηθεντα στοιχεία τών 
γνώσεων. Στιχουργεί άπό τής δωδεκαετούς αύτής 
ήληκίας, άλλά στιχουργοϋσα καί κατέστρεφε συνά
μα τά έργα αύτής μή εύρίσκουσα ταΰτα άξια δια- 
τηρήσεως· άπό δύο δέ μόλις έτών, πειθομένη εις τάς 
επιμόνους προτροπάς τινων έκ τών συμαθητριών αύ
τής, ήρξατο φυλάττουσα, ' άλλά καί κρύπτουσα, τά 
έαυτής στιχουργήματα, άτινα πρό ολίγων μηνών ά- 
πεκάλυψε τοίς άξιοτίμ,οις αύτής γονεΰσιν. Προσκλη- 
θέντες πρό τινων ήμερών ύπό τούτων ίνα λάβωμεν 
γνώσιν τών στιχουργημάτων ένομίζομεν δτι έμέλλομεν 
νά ίδωμεν άθύρματα δλως παιδικά, δτε, παρά προσ
δοκίαν, εύρέθημεν ένώπιον χειρογράφου τόμου περιέχον
τας πεντήκοντα και εκατόν περίπου έργα έμμετρα καί 
πεζά, άξια προσοχής, άτινα διελθόντες ούδαμώς έδι- 
στάσαμεν νά ζητήσωμέν τινα τούτων πρός δημοσίευ- 
σιν έν τώ Κόσμω. Τιθέντες δέ ταΰτα ύπ’ δψει τών 
ήμετέρων άναγνωστών ώς έργα νεαρωτάτης μαθήτριας 
καί ώς ένδείξεις τοΰ ποιητικού αύτής αισθήματος καί 
τής περί τό στιχουργεΐν δεξιότητας, ούδαμώς διστά- 
ζομεν νά προείπωμεν δτι τά δώρα ταΰτα πολλαπλα- 
σιασθήσονται καί διαμορφωθήσονται διά τοΰ χρόνου, 
τής έπιμονής καί τής μελέτης ποιητών άρχαίων τε 
καί νεωτέρων, πρός ήν μετ’ έπαίνων προτρέπομεν τήν 
εύφυά καί φιλομαθή νεάνιδα.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.
Λεν μ.’ αγαπά Σ

Τί μ’ ωφελεί άν ποιηται τό έαρ έξυμνώσιν, 
άν ψάλλωσι περιπαθείς εις δάση χαρωπά ;

Τί μ*  ώφελεϊ μέ άσματα άν τό κενόν πληρώσιν, 
έάν συλλέγη έκαστος άνθύλλια νωπά ;

Αύτός δέν μ’ άγαπα !

Τί μ’ ωφελεί άν χάριτες τό έαρ μου κοσμώσι 
έάν τό κάλλος πέριξ μου τό μΰρόν'του σκορπφ ;

Έάν ίδέαι ΰψηλαί ’στην κεφαλήν άργώσι, 
τί μ’ ώφελοΰν ; βαρυπενθές τό στόμα σιωπφ. 

Αύτός δέν μ’ άγαπϊ !

Άν βέη βίος όλβιος, άν τραγφδώσι πέριξ. 
άν έρασταί ήδυπαθείς συμπαίζουν χαρωπά, 

τί μ*  ώφελεϊ ; έμέ κυκλοί ή τοϋ άγώνος πτέρυξ, 
ή χειρ ώχρά καί άπελπις τό στήθος μου κτυπα, 

Δέν μ’ άγαπφ.

’Er ΜεγαΛω Ρεύματι.
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ.

wvwww
'Ο μικρός ’Ιησουίτης.

Παΐς ρίψας τι έτραυμζτισε συμμαθητήν, μέλλων 
δέ νά τιμωρηθή ύπό τοΰ διδασκάλου είπεν δτι έρ- 
ριψεν ύδωρ κατά τοΰ συμμαθητοΰ. Άλλ’ άπειληθείς 
όιά μείζονος τιμωρίας ίνα ε’ίπν) τήν άλήθειαν, είπεν 

έν τέλει δτι τό ύδωρ είχε παγώσει !
* * 
* 

Εύγνωμοσΰνη·

’Ιατρός πρός φίλον λέγει·
— Χαίρω βλέπων σε άναρρώσαντα.
— Ναί, μοί έσωσας τήν ζωήν. Πώς νά σοι δείξω 

τήν εύγνωμοσύνην μου;
— Έγώ σοι έσωσα τήν ζωήν; Άλλ’ ούδέ ήλθον 

είς έπίσκεψίν σου.
— Άλλ’ έπ’ αύτώ τούτω εύγνωμονώ σοι !
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Σιωπηλός πόθος.
Κυρία τις ήρώτα έτέραν
— Δέν φρονείς δτι δυνατόν ν’ άποθάνης, έάν πο

τέ ό σύζυγος σου στρέψη τόν νουν πρός άλλην;

— Πιθανόν, είπεν ή έρωτηθεΐσα. Ή μεγάλη χαρά 
ένίοτε φονεύει !

★
¥ ¥

Δίκαιος φόβος.

Αύστηρός τών ήθών κριτής έλεγε πρός άνειμένην 
νεάνιζα·

— Διατί αμέσως έκλεισας τό παραπέτασμα, ί^οΰ- 
σά με -χθες ^ιαβαίνοντα ;

— Πρό πολλοΰ επείσθην δφι οί φρο'νιμοι άποστρέ- 
φονται τά κοράσια τών παραθύρων.

Πολύ άργά μετανοοΰσι τοιαϋται νεάνιζες !

Παρακα-Ιεΐται c άπωτυμως επι στεί.Ιας ημ~ν ποίημα 
επί τη ‘Αγροτική Πανηγύρει νά διέΛθη,— ar εναρεστη- 
ται,—δια τον Γραφείου της Διευθύνσεων τον Κόσμου.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.— Έν τοΐς ποιημασι τον ’Αποδηαου τοΐς εν 
τω προηγονρενω οηροτ ενθησί Τενχει διορθωτία τά ίζνΐς :

Στλ. 331 · ’Αντί: είναι ποΛύ πΛεον πικρά γράφε; είν’ 
πΛεΙρ ποΛΛα καί πΛείρ πικρά.

Σελ. S33. ’Αντί δύο κομμάτια πέτραν, yp. πίτραιν-
Σελ. S34. ’Αντί καί περιπαθεΐν κ’ άΛΛοίαν >ρ. άστείαν- 

— ’Αντί με'Λη yo. μηΑα. — Αντί δάων κατ’ ευχήν yp- 
ΐίμων παρ’ ευχήν-

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Δόσεις τών έν τφ ΑΒ'. τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 259. αίνιγμα.—’Ακαδημία.
Άρ. 260. ετερον.—Τό στοιχειον J».
Άρ. 261. ετερον.—Τροία.
Άρ. 262- ετερον.—Θάσος ή Κάσος.
Άρ. 263. Charade—Soupape.
Άρ. 26 ί. ετερον.—Pas a-pas.
Άρ. 265. εριςτιιςις—Πάσας τάς γ.Ιώσσας τον 

κόσμον εννοεί μόνος δ κωγά.Ια.Ιος.
Άρ 266. γρίφος:.—'Ι*ίζ·χ πολλών κοεκών 

ή δεισεδαχμονέα.
Άρ. 267. λεχιγριφος: αναδιιμοςιετοεις.— Ro- 

Cognac-

Λ Γ Τ A I
τών έν τφ ΛΒ'. τεύχει προβλημάτων.

Έν Κωνσταντινούπολέι.— Νήσο; Χάλκη (259 — 262, 
265).— Ελπινίκη (259, 265).—Μ. Γεδεών (266).— 
Χαρίκλεια Α. Ζερβουδάκη (259, 60, 62).— M*li* J. La- 

AP. 811. — ΕΤΕΡΟΣ,.
Mon premier est chaud, 
Mon second est froid, 
Mon tout cliez 1’Anglais de droit. 

Μ. P.

vaud.— Ελένη Κ. Θεοδωρίδου (263). — Ευλαλία ** 
(259, 266).— Ν. Ήλιάσκος (259, 61, 62).— Οίκος 
Μπέλλα (260—62, 66).— ’Ανώνυμος έν Γι,όλ Γκετζέν 
χάν (259, 62).— Πέτρος Σάρδης (259, 60, 61, 62).— 
Άβρ. I Χουδαβερδόγλους (259 — 62, 65, 66).—- Ί· Α. 
Κυριακίδης (259—62, 65, 66).— I. Α. Χουδαβερδόγλους 
(159— 62, 65, 66) — Γ. Ε. Μισαηλίδης (265, 66).—- 
Α. Κούσκόυρας (259, 61, 62, 66).—Φωτίζων (;) έν Πέ- 
ρ? (259—62. 65. 66).—

Έ ν Ό δ η σ σ φ , ’Ανώνυμος (258).— Έ ν Τ ρ α πε
ζό ϋ ν τ ι Π. Μετηλλείδης (249, 50) — Έ ν ’ Λ δ ρ ι α- 
νουπόλει Ήρ. Άναστασιάδης (261, 62)— Έ ν Κ. α- 
ρ υ α ~ ς 'Αγ. ’Ορους, Χριστόδ. Μ. Ζωγράφος (244).— 
Άπόστ. Α. Χρυσοχόου (248).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-
ΑΡ. 861. —ΑΙΝΙΓΜΑ.

Είς αιώνας τών αιώνων
Έζησα καί θά υπάρχω·
Τοΰ θανάτου έγώ άρχω·
’Άν δέ πέαη είς τον Κρόνον 

Βρώμά του ή κεφαλή μου, 
'Η δρεπάνη ή καλή μου 
Τήν ζωήν σου θά θερι'ζγγ 
Χάρων θά σέ τριγυρίζη.

Έν Αδριανυοπο'Αει.

ΑΡ. 868. —ΕΤΕΡΟΝ.
Πόλεις είμαι ήτις κείμαι είς ’Ασίαν τήν Μικρκν.
"Αν είς δύο μέρη τ’ ολον, άναγνώστά μου, χωρίσης, 
Είς τά πλεϊστα σχεδόν ζώα τό εν μέρος μου εΰρήσεις, 
Τό δέ έτερον ’ς τήν φίλην κεφαλήν σου τήν ψύχραν.

’Εν Άόρίανονπόλιι 'Ήρ. Άναστ.

ΑΡ 869.—ΕΤΕΡΟΝ.
Πρόθεσις είν’ τό πρώτον μου,' άρθρον τό έσχατόν μου· 
Σέ τρέφω μέ τό ολον μου, καί πίνεις τόν ζωμόν μου. 
"Αν καί μικρός, σ’ ευχαριστώ, σέ τρέφω, σέ ένδύνω, 
Πολυειδώς σ’ ευεργετώ, εί καί έχθρόν σέ κρίνω.

Μ. Τ.
ΑΡ. 810. —ΑΕΧΙΓΡΙΦΟΣ

(chiriue).
Mon premier sert a payer ·,
Mon second sert pour etre paye ;
Dans mon tout le secret est conserve.

Batoum- Μ- P·

ap. sis.—γρίφος.

ΕΙΣ ΚΑΚΟΝ


