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Β'·
Τό των μορφών πανόραμα.

Πριν ή έγκαταλίπωμεν τό ζήτημα τής έν τοΐς άλ
λοι; κόσμοι; ύφισταμένης μορφής τών έμβιων δντων, 
άνακαλέσωμεν περί ήμάς τήν χιμαιρικήν φάλαγγα 
τών ύπό τής άνθρωπίνης φαντασίας άναπλασθέντων 
δντων, άπό τών άπωτάτων εκείνων χρόνων, καθ’ οΰς 
έπτοημένη ή ψυχή έπροσωποποίει τάς τής φύσεως 
δυνάμ,εις, μέχρι τών τοΰ μεσαίωνος δοξασιών, ένθα 
ό μυστικισμός καινάς παρεισήγαγε τώ κοσμώ χί
μαιρας. Άναπολήσωμεν τόν διδάκτορα Φάους καί 
τόν καταχθόνιον αύτοΰ έταϊρον άνατρεψάτω ύπό τούς 
όφθαλμ.ούς ήμών τό όρος Broken ό Μεφιστοφελής καί 
άνελιζάτω πρό ήμών δευτέραν παράστασιν τής κλα
σικής Βαλπουργίας νυκτός. Κατέλθωμεν είς τά Φαρ- 
σάλεια πεδία. ’Ιδού ή χώρα τών Μοιρών, άρχή μυ- 
στηοιώδης πάντων τών δντων καί έσομένων πραγ
μάτων, έξω τοΰ διαστήματος κκί τοΰ χρόνου ύφι- 
στααένη. Έν ταύτν), πλήν τών μαντικών τοΰ Σαιξ- 
πήρου γοησσών καί τών προαδαμιαίων τοΰ Βύρωνος 
μορφών, άναφαίνεται μάλλον στοιχειον, τής άρχε- 
γόνου τών πραγμάτων πηγής άπτόμενον. Ή φύσις, 
ώς έλεγεν ό Έρδερ, κατά μέν τάς ταπεινοτέρας χώ
ρα; μόνης τής διαβατικής στιγμής έπιτρε'πουσα ήμίν 
τήν ό'ψιν, κατά δέ τάς ύπερθεν κειμε'νας, μόνας τάς 
έν καταστάσει προόδου μορφάς έμφανίζουσα, μυρίας 
κέκτηται "ςρίβους μεταμορφιόσεως, αυτόχρημα όέ τό 
κράτος τοΰ άκτιστου τυγχάνουσα, ώς ή "Υλη, ή ό 
"Αδης παρίσταται. Άλλ’ άφοΰ τό άόρατον δλως κε- 
κουμμενον διατελεΐ, ίδωμεν καν τό μέχρι τών ορίων 
τοΰ όρατοΰ άνατεϊνον..

Έν μέσω τής χιμαιρικής φάλαγγας, περί ής έφθη- 
μεν είπόντες, παρίσταται συμβολικόν τι δν, προσω
ποποιούν τό σύνολον τών παραγωγικών τής φύσεως 
δυνάμεων, παράδοξον σύμπλεγμα μορφών άνθρωπί- 
νων, ζωικών καί άστρώων. Τά μέν έπί τής κεφαλής 
αύτοΰ κέρα παρεμφαίνουσι δήθεν τάς ήλιακάς άκτΐ- 
νας καί τήν ήμισέληνον, τό δέ λάσιον καί ποικίλο
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στικτόν, οίον λεοπαρδάλεως δ έριζα, στήθος δι’ άστε 
ρων κοσμείται, κνήμαι δέ καί ποδες κριού ύποφαί" 
νονται. Περί τόν Πάνα, δν ήδη άνεγνωρίσαμεν, φαί" 
νονται Σάτυροι καί Φαΰνοι, ών τό μέν κατώτερον του 
σώματος είνε κτηνώδες, τό δέ άνώτερον άνθρωπικόν 
Οί Φαΰνοι είσίν οί ρωμαϊκοί άπόγονοι τών έλληνι” 
κών αύτών προγόνων, τών Σατύρων. Καί αί μέν 
Δρυάδες καί Άμαδρυάδες παρά τάς δχθας τών πο
ταμών διαιτώνται, οί δέ χρυσολέπιδοι τρίτωνες, 
ούδέποτ’ έγκαταλείπουσι τοΰ Ποσειδώνος τό κράτος.

Άκαιρον κρίνοντες νά παρατάξωμεν ένταΰθα τάς 
τριακοντακισχιλίους ύποδεεστέρας τής ρωμαϊκής μυ
θολογίας θεότητας άρκούμεθα θεώμ,ενοι καθ’ έκάστας 
τάς μή άνθρωπίνους μορφάς. Έπί τών ορέων τρέχου- 
σι ποδήνεμοι οί Κένταυροι ή Ίπποκένταυροι τής Θεσ
σαλίας ές ήμισείας άνθρωποι καί ίπποι. Έν τοίς ΰ- 
δασι λούονται αί λιγύφθογγοι Σειρήνες, ύπερανέχΟυ- 
σαι τών κυμάτων άπαραμίλλου καλλονής γυναικεΐον 
σώμα, κρύπτουσαι δ’ ύφαλον τό έπίλοιπον σώμ.α, ού
ρα ιχθύος παρεμφερές. Αί Γοργόνες τούναντίον, ών 
βασιλίς τυγχάνει ή Μέδουσα, άπολιθοΰσαι διά τοΰ 
βλέμματος τοΰ ενιαίου οφθαλμού, δν έν μέσω φέρου- 
σι μετώπω, ώς οί άρχαϊοι Κύκλβ>πες, διά τρομερών 
ονύχων είσίν ώπλισμέναι. Διά τοΰ άέρος θέουσιν αί 
Άρπυιαι, ύπόπτερα τέρατα μετά προσώπου γραός, 
σώματος καί ονύχων γυπός, μαστών εκκρεμών καί 
χαίτης ίππείου. Άλλ’ ύπέρ πάν τό άθροισμα τοΰτο 
προέχει ό Πρωτεύς, δστις έξαλλάσσων τό είδος κατά 
βούλησιν, μεθίσταται έν ριπή οφθαλμού άπό τής μορ
φής λέοντος, πτηνού, δράκοντας, είς τήν ιδέαν πο
ταμού ή διαπύρου φλογός.

’Ιδού νΰν αί Σφίγγες προσαγορεύουσ’ εύγενώς τόν 
Μεφιστοφελή. Χαίρετε' μοι ώραίαι κυρίαι ! λέγει ού
τος· καί φέρουσι τωόντι πρόσωπον μέν καί λαιμόν 
παρθένου, άλλά τό λοιπόν σώμα είνε λεόντειον μετά 
πτερύγων καί ούράς δράκοντας. Ταύταις έπονται οί 
Γρΰπες, έκ τής μυστηριώδους μέν Ανατολής, ώσπερ 
έκεΐναι, τήν καταγωγήν ελκοντες, φέροντες δέ σώμα, 
πόδας καί όνυχας λέοντος, κεφαλήν καί πτέρυγας 
άετοΰ, ώτα ίππου, πτερύγια νηκτικά άντί χαίτης, 
καί ράχιν πτεροφόρον ό Αίλιανός μάλιστα προστίθη- 
σιν δτι τό πτέρωμα τής μέν ράχεώς έστι μέλαν, τό 
δέ τοΰ θώρακος έρυθρόν καί τό τών πτερύγων λευ
κόν παρατηρουντες τούς πόδας καί τήν κεφαλήν τών 
μυθικών τούτων δντων, άνακαλύπτομεν ενερθεν μέν
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τού; νανοφυείς Μυρμηδόνας, ύπερθεν δέ τού; γιγαν
τόσωμους Άριμασπίους.

Έξ Ινδικής κατά τόν μεσαίωνα βλέπομεν εμφανι
ζόμενου; τού; μονόκερω;, φέροντας σώμα μέν ίππου, 
κεφαλήν δ’ έλάφου, κέρκον συάγρου καί κέρα; δίπηχυ
τούλάχιστον κατά μέσον έμπεφυκός τό μέτωπον. 
Καίπερ δέ τό φοβερώτατον τών έπί γής ζώων τυγ- 
χανοντα, ούχ ήττον παρθένου μειδίαμα, κατά τον ά
γιον Γρηγόριον, άρκεϊ νά τιθασσεύση αύτόν. Παρά τόν 
μονόκερων άπαντά ό Jeiica, μεταλλάσσων τό φύλον 
κατά βούλησιν καί ή Αίθιοπική παράνδα, ή δίκην 
χαμαιλέοντο; χροιάν μεταμείβουσα. Ένώ δ’ ό Κερά
τιά; καί ό Βασιλίσκο; έμποιούσι φρίκην, χαριέσταται 
έν τούτοι; μορφαί εναέριοι περιίπτανται, τά Λιλίθ ή 
πτερόεντα Χερουβίμ, αί Αάμιαι, καλλιπρόσωπα οφιο
ειδή φάσματα, αί Στρίγγες, νυκτιπόλοι πτερωταί 
γυναίκες, άρπακτικαί τών παιδίων παρά τά; δχθας 
τών ποταμών άπαντά ένίοτε ή Γουίβρη, άπογονο; 
τή; ελληνική; "Υδρα; καί ή Ούίβρη έξ ήμισεία; γυ
νή καί δφις, άντ* οφθαλμού φέρουσα πολύτιμον άν
θρακα, ον άποτίθησι^ έστιν ότε έπί τή; όχθης.

Άλλ* ή μέν κλασική μυθοπλαστία άνεξάντλητος 
είσέτι διατελεϊ, ή δέ τού μεσαίωνο; θεουργό; τερα- 
τεία πενιχράν τινα μόνον δψιν δεικνύει τού πολύχρω
μου έκείνης πολυέδρου. Έάν κατηρχόμεθα εί; τόν 
Άδην μετά τού Δάντου θά συνηντώμεν έκεϊ Κέρβε
ρον, Μινώταυρον, όφιοπλοκάμους Έριννύς, Λυβικά ερ
πετά, οίον τούς Χελύδριας, τάς’Ασπίδας,τούς Φέρους, 
•τάς Άμφισβαίνα; καί τόν δράκοντα τού εβδόμου Βο- 
θύνου καί τόν έπί πεντακόσια έτη παρατείνοντα τον 
βίον Φοίνικα. Μετά βλέμματος τεθηπότος, μετ’ ό- 
ψεως έξηλλαγμένης, εμβρόντητοι καί καταπλήγες 
θά έμένομεν, εί διεβαίνομεν, μετά τού Τάσσου τήν 
έξαστράπτουσαν τού μεμαγευμένου δάσους περιοχήν, 
έν ή ή Ισμήνη άνελίσσει προ ήμών άπασαν τών χι
μαιρών καί φασμάτων τήν φάλαγγα. Άν δέ πρός 
τόν Θεσσαλικόν καταβώμεν λαβύρινθον, παραχρή- 
μα περικυκλώσει ήμάς ο φανταστικός όχλος Κάβει
ρων, Τελχίνων 
κίλων πνευμάτων άερίων, έναλίων, δασόβιων χαί 
άντροδιαίτων. ’Από τής κατά τούς Τροπικούς ’Ινδι
κής μέχρι τής Σκανδιναυίας τά πάντα έμψυχούνται, 
τά παν' α προσωποποιούνται, ό δέ Βράμας καί Όδϊ- 
νος δεξιούνται άλλήλου;· μυρίαι μορφαί, μυρία ιν
δάλματα έκ τού διανοουμένου έζαναφύονται εγκεφά
λου, πρός τόν τή; φαντασίας ούρανόν τήν πτήσιν 
αυτών έπισπερχώς διευθύνουσαι, πεοιλαυ.πή Φκσμα- 
τα, ών αί ιδιότροποι μορφαί διαγράφονται έν μέσω 
νεφελωδών άτμών, αιθέριων οπτασιών, άπερ τίκτει 
ή φαντασία ή ο φόβος, καί έξ ού ό κόσαος οίκίζεται 
έν ταϊς μυστηριωδεστάται; καί μάλιστα άπροσπε- 
λάστοις αύτού χώραις. Άναόιφώντες πάντα τά είς 
τό χιλιοστόν έτος μ. X. άναφερόμενα εικονογραφημέ
να χρονικά, άναρριχώμενοι τήν πρός τήν ύπερτάτην 
οροφήν τών μητροπολεων φέρουσαν ζοφεράν ελικοειδή 
κλίμακα, άνατρέχοντες έν τώ παρελθόντι μέχρι τών 
Σκανδιναυϊκών ρουνών, μέχρι τών Αιγυπτιακών Ίε- 
ρογλύφων, θέλομεν συναντήσει τήν αίωνίαν ύπό τού 

, Ψύλλων, Δακτύλων, Φορκιδών, ποι-

πνεύματος, έπί τή; φύσεως διατυπουμένην διά συμ
βόλων παράστασιν, συμβόλων ταχέως μέχρι; ύπερ- 
βολής προβάντων, άπερ παριστώσιν ήμϊν σήμερον ώς 
έν πλατεία είκόνι τήν ίυςξύμβλητον ποικιλίαν τών 
εμψύχων αορφών, άς ή γόνιμος διάνοια τού ανθρώ
που είς τό κενόν έξετόξευσεν.

Άλλ’ ή ανθρώπινη φαντασία έστιν άρα γονιμωτέ- 
ρα τή; φύσεως; εστι δ’έπιτηδειοτέρα εί; πλάσιν ει
κόνων τής έν τώ ίδίω κόλπω τήν άπειρίαν τών δν- 
των φερούση; άειζώου δυνάμεως ; Ούχί! Μή δέν βλέ
πει τι; τούναντίον ότι άνθρώπινοι ικανότητες καί έν 
αύταϊς αύτών ταϊς τολμηροτάταις έξάρσεσιν, έν ταϊς 
εκνομωτάται; έκφράσεσιν, έν ταϊς θρασυτάταις ύπερ- 
βολαϊς, άντί νά ώσιν άληθώς δημιουργικά!, περιορί
ζονται άπλώς είς το μετασχηματίζειν, μεταμορφούν 
έστινοτε ίνδαλαά τι πρωτότυπον; Μή δέν βλέπει τις 
ότι τό πνεύμα, άνίκανον νά τεκνογονήση τύπον τινά 
άλλότριον τή αίσθετή φύσει, άρκεϊτκι άπλώς νά τρο- 
ποποιή τάς ύπό τών αισθήσεων είσδεχομένας εικόνας, 
μεγαλοποιούν δέ ή σμικρύνον, συνδυάζον ιδιοτρόπως, 
ή συμπτύσσων καί έςελίσσον αύτάς κατά βούλησιν, 
επεξεργάζεται τέλος τά ύπο τής έξωτερικής παρα- 
τηρήσεως προσφερόμενα αύτω στΛχεϊα ;

Άφ* ετέρου παρεξεταζομένη ή γονιμότης αύτού 
πρός τήν τών φυσικών δυνάμεων, στενώ; περιωρι- 
σμένη φαίνεται. Όποια τωόντι είσί πάντα τά μυθι
κά, τά πλασματικά τής ανθρώπινης φαντασία; προϊ
όντα, προ; τήν άπειρον τών φυσικών οντων ποικι
λίαν παραβαλλόμενα καί ύπ* αύτήν τήν εποψιν τή; 
παραδοξότητος, τή; ξενοτροπία; τών μορφών ; Άνα- 
δράμωμεν έπί μικρόν είς τάς χρονικά; περιόδους 
τής έπιγείου δημιουργίας, παραστώμεν έμβραχυ πρό 
τού μεταβαλλομένου θεάματος τής έκλελοιπυίας φύ
σεως, πρό τών μυστηριωδών σκηνών τών προκατα
κλυσμιαίων καιρών ! *1δού τά όρια γιγαντείων δασών 
έκεϊ που ύπό τών ύδάτων κατακλύζόμενα. Όποϊαί 
τινέ; είσιν αί παράδοξοι μάχαι άναμέσον κροκοδεί
λων κερασφόρων καί λεπιδοφόρων όφεων, ών τάς
καμπά; άποκρύπτει ό υψηλός τών τελμάτων χόρ- 
τος. Πορρωτέρω φλόγες στροφοδινούμεναι έκ τών 
κόλπων άναθρώσκουσι τών ύδάτων, πτερωτοί δ* ι
χθύ; περιίστανται θεαταί. Ιδού μύκητες έκατόμπο- 
δοι τό ύψος καί βρύα, τών καθ’ ήμάς δρυών ύπερ- 
ανεστηκότα. ΙΙαράδοξό; τ.ς θόρυβος κατισχύει τής 
βοή; άνέμων καί καταιγίδων. Τεράστιος σαύρος πεν- 
τηκ^ντάπους τό μ,ήκος, αιχμηρούς φέρων οδόντας 
καί οστεώδη μ.έλη, πολλώ ογκωδέστερα τών μελών 
των καθ’ ήμάς μεγίστων ελεφάντων, ό Ίγουανόδους 
μάχεται κατά τού Μεγαλοσαύρου, πεντακαίδεκα μέ
τρων το μήκος, ού οί τροαεροί όδόντες είσί παρεμ
φερείς πρός μάχαιραν άμα καί ξίφος καί πρίονα* τά 
δύο φοβερά ερπετά κατατρώγουσιν άλληλα, τά άν- 
τοΧ άντηχούσιν έκ 
ύφ* ών πτοούμενοι 
ραμφώνυχε; καί οί

τών διατόρων αύτών κραυγών, 
ταχύπτεροι έκδιδράσκουσιν οί τε 
πτεροδάκτυλοι. Τίνα δέ πάλιν

τά όντα ταύτα; Τό μέν ύπεμφαΐνον συγγένειάν τινα 
πρός τάς έπί τών άκροπυργίων τής Παναγίας τών 
Παοισίων Χίμαιρας φέρει κεφαλήν μέν παρεμφερή τή. 

τή; νήσσης άμα καί τού κροκοδείλου καί τού γερά- 
νου, σπονδυλικήν δέ στήλην άπολήγουσαν είς οστεώ
δη καί κρικωτήν κέρκον, δύο πτέρυγας εύθυτενεϊς 
καί κραταιάς όχυρούσας, θώρακος δίκην, τό σώμα, 
τρεις δακτύλους κατά τον άκρον πόδα καί κυρβα- 
σίαν ινδικού όρνιθος, άπό τού λαιμού κρεμαμένην, 
τό δέ τών άεροβίων ερπετών έστι πιθανώς ό πρωτό
πλαστο; τών αίματορρόφων (Vampire). Νυκτερίς 
πελώρια, κύκνου μέγεθος έχουσα, είνε ό πρώτο; τών 
πτηνών δρακόντων, ών ή μ,υθολογία κατάκορον έ- 
ποιήσατο χρήσιν, αιχμηροί όδόντες ώπλιζον τήν 
κορκοδείλειον αύτής κεφαλήν. ’Άν τό αμφίβιον τούτο, 
τό χερσαϊον άμα καί εναέριον μή ύφίστατο, άμφισβη- 
τήσιμος θά έθεώρεϊτο ’ίσως τού έφευρέτου ή φαντασία.

Άλλά χωρίς τοσούτον ν’ άναδράμωμεν μέχρι τών 
άπωτάτων χρόνων τής ιστορίας τών θαυμασίων τής 
δημιουργίας καί άπαλλαττόμενοι έν σπουδή τού κα
τακλυσμού λάβωμεν άπλώς πενιχοάν τινα ύδατος 
σταγόνα καί θεωρήσωμεν αύτήν έν τή εστία ηλια
κού μικροσκοπίου. Φρονείτε άρα οτι δέν ύφίσταται 
ενταύθα άθροισμα μορφών θαυμασιωτέρων ύπ’ άλλην 
εποψιν παρά πάσαν ^ήν σειράν τών άγροτικών τή; 
μυθολογίας ήμ-θέων ; 'ΐδετε διασταυρούμενα τά σαυ- 
ρίδια, τάς κάμπας, τούς όφεις, τά ταχυκίνητα ερπε
τά· έρευνήσατε πάσας τά; γεωμετρικά; μορφάς πραγ- 
μ.ατιωθείσας ! ώδε σφαίραν περί έαυτήν κιλυνδουμέ- 
δουμένην, έκεϊ τετράγωνον, κύβον, πορρωτέρω πο
λύεδρα συμπεφορημένα, καί οίας μεταμορφώσεις, άν 
έπί τινας μ.όνον στιγμά; έπιμείνητε παρατήρούντες ! 
Δέν νομίζετε ύπερθεν θεώμενοι ότι βλέπετε έκεϊ που 
ελέφαντας ύπερηφάνω; τήν προνομαίαν ενΟεν κακεϊσε 
ταλατεύοντας; Τίνες οί δύο σπινθηρακίζοντε; οφθαλμοί 
οί άσκαρδαμυκτί προσατενίζοντε; ώ; εί μή έβλεπον 
ήμάς ; Δέν θά έφαντάζετό τις έν τή χερσαία έκείνη 
γωνία ότι βλέπει τήν παραλίαν τή; Μάγχη; μετά 
τών ύπό τή; παλιρροία; έγκαταλελειμ,μένων κογχυ- 
λίων αύτής; Τή άληθεία εχομεν ένταύθα έν σταγο- 
νιδίω ύδατος κυβικού χιλιοστομέτρου τάς διαστάσεις, 
ολόκληρον κόσμον παραδοξώτερον άμα καί φαντα- 
σιωδέστερον τού ύπό τής άνθρωπίνης φαντασίας ά- 
ναπλασθέντο; μαγικού κόσμου.

Ούτως άρα κατέχομεν επ’ αύτής ταύτης τή; Γή; 
έν τοϊς ορυκτοί; τού άρχεγόνου κόσμου, έν τοϊς προ- 
χ.ατακλυσμιαίοι; στρώμ,ασιν, έν τώ κρητιδικώ άμ.μ.0- 
λίθω τών γεωλογικών σχηματισμών καί δόμων, έν 
σταγόνι ύδατος, έπί τού μικροσκοπικού φυλλαρίου 
λεϊμονιού χλόης, έπί τή; άνεμαρπάστου άνίκμου 
ψάμμου άναρίθμητον, άκαταμέτρητον ποσότητα μορ
φών, εικόνων διαφόρων, οντων ποικίλων, ζώντων καί 
διαιτωμένων κατά τρόπον άπροσπέλαστον τή διά
νοια ήμών. Χιλιάδες προστιθέμεναι έπί χιλιάδων δέν 
θά έξήντλουν rov άριθμόν τών ποικίλων μορφών, ά; 
υπενδύονται τά έπί τή; γή; ζώα, άπό τού πολύπο
δος τού δεικνύοντας τό μεταίχμιον τού ορυκτού καί 
φυτικού βασιλείου, μέχρι τών ύδροχαρών νυμφών 
τών εντόμων τών έν τώ καθαρώ άέρι διαιτωμένων. 
Όποια; άπείρου ποικιλίας πη^ή τυγχάνει ή γή έν ή 
κατασκηνούμεν! ’Άν δέ μόναι αί εγγενείς τή μετρία 

ήμών σφαίρα δυνάμει; έόωκαν γένεσιν είς τηλικαύτην 
ύπάρξεων σειράν, τί τό προκύψον έκ τής θεωρίας 
τών άλλοτρίων ήμών κόσμων, ένθα τοσαύτα άγνω
στα στοιχεία ένήργησαν άπό καταβολής χρόνου; 
Είς τί δέ καταντά πρός τήν φυσικήν ποικιλότητα 
παραξεταζομένη, ή τά μυθικά όντα πλαστουργήσασα 
φαντασία; έξαλείφεται πάντως καί έκλείπει, ούδ’ 
είνε θαυμαστόν άν που εύρέθη πραγματιωθεϊσα είτε 
έν τώ καθ’ ήμάς είτε έν άλλοι; τισί κόσμοι;· όλως 
δ’ άπορο; ένδεής καί ούδενόσωρο; καταφωράται άπέ- 
ναντι τού πλουσίου Φυσικού θησαυρού, άπέναντι τής 
εύκαμψίας τών δρωσών δυνάμεων, άπέναντι τής 
ποικιλίας τών άποτελεσμάτων κατά τό είδος καί τήν 
έντασιν τών αιτίων. Ή δημιουργική τή; φύσεως μέ
θοδος ούκ έστι τέχνη τις πενιχρά, ώς ή ήμετέρα, δέν 
ύπόκειται είς τούς κανόνας, εί; τά κατά συνθήκην 
όρια, άπερ οφείλομεν εύλαβεϊσθαι έν τή παραγωγή 
τών προϊόντων ήμών, καθόσον άλλως κινδυνεύομεν 
νά μεταπέσωμεν είς αισχρότητα καί δυσαρμονίαν. 
Έν τώ κράτει τής δημιουργίας ήτε μορφή καί ή ζω
τική άρχή μετέχουσι τού άπείρου τής φύσεως· ένερ- 
γουσών δέ τών όυνάμ,εων, ή ύλη άπαραμ,ίλλως πει
θήνιος άμα καί εύκαμπτος μορφούται άμογητί, συνω- 
δά τή τών δημιουργικών άρχών δράσει.

Ό κόσμος τών δυνατών καί υφισταμένων μορφών 
δυνατόν νά ή τοσούτον άπειρος έν δράσει, ώς έστιν 
άπειρος έν δυνάμει* πάντα δέ τά τής άνθρωπίνης 
φαντασία; άναπλάσματα μένουσιν άναποδράστως 
ήττονα τής πραγματικότητας. Φυτική, ζωϊκή, άν- 
θρωπίνη ζωή δυνατόν νά παράγωνται έν συστήμτασι 
παντάπασιν άλλοτρίοις τών ών ήμεϊς γινώσκομεν, 
άλλοτρίοις ένεκα τών λειτουργιών αύτών καί κατ’ ά- 
κολουθίαν τών οργάνων, άλλοτρίοις, τόσον ένεκα τού 
είδους τής ένδομύχου αύτών ύπάρξεως, όσον καί τής 
εζωτερικης οψεως.

Ίδετε, έλεγεν ό Γκαίτης, δεικτών πληθύν φυτών 
καί άνθέων, ά είχε χαράξα; έπί χάρτου, μεταξύ λα- 
λών, ιδού εικόνες λίαν ξενότροποι, λίαν παράβολοι, 
καί δμως είκοσάκις παραδοξώτεραι άν ήσαν, ήδύνα- 
τό τις άπταίστω; νά έρωτήση άν ό τύπο; αύτών 
δέν ύφίσταταί που τής φύσεως· ή ψυχή άφηγεϊται, 
σχεδιογραφούσα μόριον τής ούσίας αύτής καί τά μυ- 
χιαίτατα τή; δημιουργίας μυστήρια άκριβώς στηρί 
ζονται, καθόσον άφορά είς την βάσιν αύτής, επί τε 
τής γραφικής καί τή; πλαστικής, δι* ών τοιούτω 
τρόπω αποκαλύπτεται. (Goethe aus ΠΟθΙΐθΓΠΙ 
persoenlichem Umgange Dargestellt). Όθεν πάν 
δ,τι ή ψυχή έν συμφυεϊ κοινωνία μετά τών δημιουρ
γικών όρων καί δυνάμεων διατελούσα ήθελε δυνηθή 
νά παραγάγη καί έπκναλάβγι, θά ήν πάντοτε άπεί- 
ρως ήττον τού άληθούς.

Μεταφέροντες άρα έπί τής Σελήνης, τού ΧΑρεως, 
τού Ήλίου τούς τε άνθρώπους καί τά πράγματα τά 
ώδε ύπάρχοντα, σφαλλόμεθα άκριβώς ώς πρός τόν 
όρον τή; τών οντων γενέσεω;. Έάν τις τυχόν έβλε
πε κατ’ δναρ τήν Άφροδίτην, νέον θ* άνεκάλυπτε κό
σμον καί πολλώ μάλιστα νεώτερον ή όσον ήσαν ώς 
πρός τόν Μάρκον Πόλον τού μεσημβρινού Ωκεανού αό 
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νήσοι. Έπιπολαίου δέ καί κούφης διανοίας κάτοχοι 
φωρώνται οί άρεσκόμενοι νά κατοικίζωσι τούς αστέ
ρας διά γηίνων αποικιών.

Τό έφ’ήμΐν συμφορώτερον ήγούμεθα τό σπουδάζειν 
τήν φύσιν έν τή πραγματικό’ττ)τι της παντοδυνάμου 
αύτής ένεργείας, καί έπαυξάνειν διά τούτου έπί μάλ
λον καί μάλλον τήν περί αύτής γνώσιν, εχειν δ’ές- 
άεί ταύτην πρό οφθαλμών, ή τό μάτην είς εικασίας 
καταναλίσκεσθαι.

ΜιτεγΛωττίσθη νπο NIK. Κ. ΛΗΜΝΙΟΥ ίατροΰ.

ΤΑ ΚΑΤΑ ΠΗΛΙΟΝ ΑΝΘΕΣΦΟΡΙΑ.

Ό έντιμος έμοϋ φίλος καί συντάκτης τής Θεσσα
λίας, αφηγούμενος έν τώ ύπ’ άρ. 433 αύτής φύλλω 
δτι «ή πρώτη τοϋ Μαίου έωρτάσθη καί εφέτος διά 
τυμπάνων χαι ασμάτων, κατά τό ανέκαθεν έπικρα- 
τοϋν ένταύθα έθιμον, καί ότι ομάδες .τροσω.τι<)'ογ;ό- 
ρων μάϊόων, χχτχ τήν έκφρασιν τοΰ λαού, περιέτρε- 
χον τάς οδούς τής πόλεως, όρχούμενοι χαι αόοντες 
τό δημοτικόν άσμα ;

Μάϊ μου, Μάϊ δροσερέ, 
χι’ Άπρί.ά Λουλουδάτε, 
Μάϊ μέ τά τριαντάφυλλα, 
'Λπρίλι με τά .Ιού.Ιούδα χ\.υ 

έπάγεται καί τάδε·
«’Αγνωστον τή άληθεία άν τό έθιμ.ον τοΰτο τής 

διά προσωπιδοφόρων έορτάσεως τοϋ Μαίου είνε λεί
ψανου τών Σατουρναλίων τών Ρωμαίων ή τών Άν- 
θεστηρίων τών ήμετέρων προγόνων».

Τωόντι έν άπάσγ, τή Έλλάδι, ’ίσως δέ καί αλλα
χού, άπειρα άνθρώπων σμήνη έκατέρου τοϋ φύλου 
καί πάσης ηλικίας έκτρέχουσιν άπό άρθρου βαθέος τη 
1 τοϋ Μαίου κατ’ ένιαυτόν άνά τούς λειμώνας καί 
τούς κήπους, άνθολογοΰντές τε χαι στεφανηπΛο- 
χοΰντες. Άλλ* ούδαμοϋ, ώς ενθάδε, εΐθισται νά πα- 
νηγυρίζωσι καί χωμασταί, καί προσωπιδοφόροι. Έστιν 
έπομένως μοναδικόν τοΐς Πηλιώταις τό έθος τούτο, 
καί δέον έξετασθήναι ποιαν έχει τήν άρχαίαν πα- 
ράδοσιν.

Τό ζήτημα είνε βεβαίως έκ τών σπουδαιότατων, 
καί δέεται καί συζητήσεως ούκ ολίγης, καί μελέτης 
ού σμικράς. Τόγ’ έπ’ έμοί, ούτε άναλαμβάνω, ούτε 
ύπισχνοϋμαι νά δώσω είς αύτό έπίλυσιν πλήρη· πάν
τως μέντοι προτίθεμαι νά ρίψω έν μέσω τών αρμο
δίων σοφών ύλην, ικανήν νά προκαλέση τήν σοβαράν 
αύτών σκέψιν.

'θ μην Μάιος καθιερώθη ύπό τών Ρωμαίων είς τήν 
μητέρα τοΰ έμπολαίου άμα καί λογίου Έρμου Μαίαν, 
καί άπ’ αύτής έκλήθη Μάιος· κεϊται δέ μεταξύ τών 
άττικών Μουνυχιωνος καί Θαργηλιώνος. Καί λέγω 
τούτο, διότι, ούπω έξηκριβώθη ποός τίνας άττικούς 
άντιστοιχοϋσιν «άναμφιλέκτως» οί ρωμαϊκοί μήνες, 
κατά δέ τούς έπ’ έγγιστα ύπολογισμούς τών περί 
ταϋτα αρχαιολογούντων, έκαστος ρωμαϊκός κεϊται 
μεταξύ δύο άττικών καί τάνάπαλιν. Κατ’ άκολου- 

θίαν καί ό άττικός /Ι/οντνγιώζ, ό ύπό τινων λεξικο
γράφων τιθέμενος ώς άντίστοιχος τοϋ ρωμαϊκού 
’Απριλίου, κεϊται μεταξύ ’Απριλίου καί Μαίου, άρ- 
χόμενος άπό τών μέσων σχεδόν Απριλίου καί λή- 
γων περί τά μέσα περίπου Μαίου.

Έντός άρα τοϋ μηνάς Μουνυχιωνος εϋρηται ή καθ’ 
ήμάς άγομένη τή I έκάςου Μαίου εορτή των άνθέων.

Έξεταστέον ήδη τίνες τών άρχαίων τής Ελλάδος 
εορτών ήγοντο έντός τοϋ μηνάς Μουνυχιωνος , ί'να 
συναγάγωμεν, άν μή φώς διαυγές, άμυδρόν καν σπιν
θήρα, δυνάμενον νά γειραγωγήση ήμάς είς τοΰ ζο
φώδους παρελθόντος τήν έξερεύνησιν. ’Αλλά πρό τού
του ηγούμαι δέον νά διαλάβω βραχέτ’ άττα περί Δή
μητρας καί Διονύσου, διότι αί Έλληνικαΐ αύται θεό
τητες μεγίστην κέκτηνται τήν σχέσιν πρός τάς έορ— 
τάς, περί ών ποιήσομαι κατωτέρω τόν λόγον.

Άρχομαι άπό τής Δήμητρας, ήτις μυθολογείται 
θυγάτηρ τοϋ Κρόνου καί τής Ρέας καί άδελφή τού 
Διός.

Κατά Διόδωρον, «οί μέν Αιγύπτιοι, ύπολαμβά- 
νοντες τήν γήν, ώςπερ άγγεϊόν τι των φυόμενων, 
προσηγόρευσαν αύτήν μητέρα: <ούτέστι μήτραν· οί 
δ’ Έλληνες παραπλησίως έκαλεσαν αύτήν Σήμητρα, 
βραχύ μετατεθείσης διά τον χρόνον1 τής Λέξεως· τό 
γάρ παλαιόν όνομκζεσθαι γήν μητέρα, -χχΰχπερ καί 
τόν Όρφέα προσμαρτυρεΐν λέγοντα-

«Γή μήτηρ πάντων, Δημήτηρ πλουτοδότειρα». 
Α.—12.

Κατά τόν αύτόν Διόδωρον, οί Σικελιώται παρέλα- 
βον άπό τών προγόνων ότι ή νήσος Σικελία ύπήρχεν 
ιερά Λήμητρος καί Κόρης- ένιοι δέ τών ποιητών καί 
μυθολογοϋσιν ότι κατά τόν Πλούτωνος καί Περσεφό- 
νης γάμον έδόθη αύτη ύπό τοϋ Διός είς τήν νύμφην, 
ώς άναχάλυπτρα- οί δέ παλαίτεροι τής νήσου κάτοι
κοι Σικανοί, οί καί αύτόχθονες ύπό τών έγκριτωτέ- 
ρων συγγραφέων καλούμενοι, διεβεβαίουν ότι αί δύο 
αύται θεαΐ έν ταύτη πρώτως τή νήσφ έφάνησαν καί 
ότι προίτη ή νήσος αύτη παρήγαγε τόν καρπόν τού 
σίτου, «διά τήν άρετήν τής χώρας», φέροντες περί 
τούτου μάρτυρα καί τόν έπιφανέστατον τών ποιη
τών, λέγοντα·

«Άλλά τά γ’ ά'σπβρτα και άνήροτα πάντα φύονται 
πυροί καί χριθχί, ήδ’ άμπελος, αϊτέ φέρουσιν 
οίνον έριοτάφυλον, καί σφιν Διός όμβρος άε'ξει«.

Άλλως δέ καί έν τώ Αεοντίνω πεδίφ καί κατά 
πολλούς άλλους τής Σικελίας τόπους έφύοντο καί 
μέχρι τών χρόνων τοϋ Διοδώρου «οί άγριοι καλού
μενοι πυροί».

Κατ’ άρχαιότατον άρα μύθον, αί δύο αύται θεαί έν 
Σικελία. έποιοϋντο τάς διατριβάς, διότι τά μάλα έ- 
στεογον αύτήν ένώ δέ ή Κόρη συνήγε μετά τής ’Α
θήνας καί τής Άρτέμιδος άνθη έν τώ κατά τήν Έν- 
ναν λειμώνι, δςτις ήν «ίοις καί άλλοις άνθεσι παν

ί Έγώ φρονώ οτι ούδεμίαν δπέστη διά τόν χρόνον ή 
λέξις «μετάθεσιν», άλλ’ οτι «Γημήτηρν και «Δημήτηρ» 
τήν αύτήν εντελώς κέκτηται σημασίαν, διότι Δωριστί ή 
γή εκαλείτο «δϊ·, έκ δέ τής ένώσεως τών «δα» καί 
«μάτηρ» έγένετο Δαμάτηρ καί Δημήτηρ. 

τοδαποϊς εύπρεπής καί θέας άξιος», πρός κατασκευήν 
τοϋ συνήθους πέπλου τοϋ πατρός Διός, ό Πλούτων, 
άναβάς έξ Άδου, ήρπασεν αύτήν τή συνδρομ,ή τής 
Αθήνας καί τής Αφροδίτης, καί άποκομίσας έφ’ άρ
ματος άνέρρηξε πλησίον τών Συρακουσών τήν γήν καί 
κατήλθε μετά τής άρπαγείσης ές ίίδου. Έκ δέ τοΰ 
ρήγματος άνήλθε πηγή, ή καλουμένη Κυανή, παρ’ ή 
κατ’ ένιαυτόν οί Συρακούσιοι έπιφανή συνετέλουν πα- 
νήγυριν.

Ή Δημήτηρ βαθέως ήλγησε τήν καρδίαν έπί τή 
άπωλείκ τής έαυτής θυγατρός, άγνοοϋσα δέ ποΰ εύ- 
ρίσκετο καί άναψαμένη από τής Α’ίτνης λαμπάδας 
έπήλθε πολλά τής οικουμένης μέρη καί τοΐς προ- 
θύμως καί μετά σεβασμού προσδεχομένοις αύτήν άν- 
τεδωρεϊτο τόν σίτον, εΐσηγουμένη αύτοΐς μ.ή μόνον 
τούτου τήν καλλιέργειαν, άλλά καί τήν άρτοποιίαν. 
Επειδή δέ οί Αθηναίοι ύπεδέξαντο αύτήν φιλανθρω- 
πότατα, πρώτοις τούτοις μετά τούς Σικελιώτας έδω- 
ρήσατο τόν σϊτον, σύν αύτώ δέ καί τούς «θεσμούς,» 
άνθ’ ών ο δήμος ούτος «περιττότερον τών άλλων» ί- 
τίμησαν τήν θεόν θυσίαις τ’ έπιφανεστζταις καί τοΐς 
έν Έλευσίνι μυστηρίοις, ά διά τήν υπερβολήν τής άρ- 
χαιότητος καί αγνείας «έγένετο πάσιν άνθρώποις πε
ριβόητα». Έθεντο δέ είς τιμήν αύτής καί τήν εορ
τήν Θεσμοφόρια, ήν ήγον μετ’ έκτάκτου λαμπρότη
τας, είς άνάμνησιν τοΰ ότι παρ’ αύτής έ'λαβον καί τό 
ζην, καί τό εύ ζην.

Μαθοϋσα τέλος ή Δημήτηρ ότι ή προσφιλής αύτής 
Κόρη εύρίσκετο είς τοϋ ".Αδου τά βασίλεια, προσήλ- 
θεν είς τά ’Ολύμπια τοϋ Διός δώματα καί παρεκάλε- 
σεν αύτόν νά τήν άναγάγη. Άλλ’ ό Ζεύς, ί'να μή δυσ- 
αρεστήσγ μήτε τήν Δήμητρα, μήτε τόν ΠΛούτωνα, 
άτε άδελφούς, έτέλεσεν έν πανηγύρει απάντων τών 
θεών τούς γάμους τοϋ Πλούτωνος καί τής Κόρης, καί 
έγνω ές μέν μήνας νά μέν·/] ή Κόρη παρά τφ Πλούτω- 
νι, άλλους δέ τόσους παρά τγ μητρί αύτής. "Οτε δέ 
ή Κόρη άνήλθε τό πρώτον παρά τγ μητρί αύτής, οί 
Σικελιώται, συγχαίροντες καί συναγαλλόμενοι τή Δή- 
μητρι έπί τή άναβάσει τής Κόρης, έκατέρα τών θεών 
κατέδειξαν θυσίας καί πανηγύρεις, έπωνύμ,ους αύταϊς 
ποιήσαντες· καί δή έθεντο καί εορτήν Άνθεσφόρια, 
Ιί ή αί γυναίκες έξήρχοντο κατ’ ένιαυτόν έν τή ώργ 
τών άνθέων, «άνθολογοϋσαι καί στεφανηπλοκοΰσαι», 
είς άνζμ.νησιν τοϋ ότι, καί ότε ήρπάγη ή Κόρη, εύρέ
θη μεταξύ άσχολουμένη είς συλλογήν άνθέων καί στε
φάνων πλοκήν.—Πολυδ. παρά Σμίθ.

Τήν έορτήν ταύτην εύρε καί ό Στράβων, άγομένην 
έν τή πόλει τών Λοκρών α'Ιηπωνίω». Ιδού δέ τί 
γράφει περί αύτής. «Μετά δέ τήν Κωσεντίαν Ίππώ ■ 
νιον, Αοκρών κτίσμα· Βρεττίους δέ κατέχοντας άφεί- 
λοντο Ρωμαίοι καί μετωνόμασαν Ο'υϊΰιωνα Ο'υαΛεν- 
τίαν. Διζ δέ τό ευ.Ιείμωνα είνε τά παρακείμενα χω
ρία καί «άνθηρά», τήν Κόρην τής Σικελίας πεπιστεύ- 
κασιν άφικνεϊσθαι δεύρο, «άνθολογήσουσαν». Έκ δέ 
τούτου ταΐς γυναιξίν έν έ'θει γέγονεν «άνθολογεϊν τε 
καί στεφανηπλοκεϊν», ώστε ταΐς έορταϊς αισχρόν εί
νε στεφάνους ώνητούς φορεϊν».—Στ. 5.

Άνθεσφόρια μέντοι ήγοντο καί είς τιμήν άλλων 

θεοτήτων, ιδία δέ "Ηρας, τής έπικαλουμένης Άνθεί- 
ας, περί ής ό μέν Πολυόεύκης—Όν. Δ’, 78 παρά 
Σμίθ —λέγει ότι «παρθένοι κανά, άνθέων πλήρη, φέ- 
ρουσαι έπορεύοντο μετά πομπής, έπαυλοΰσαι τό ?e- 
ράχιον λεγόμενον μέλος·» ό όέ Παυσανίας—Β', 17 
καί 22.—αναγράφει τάδε. «Τής δέ "Ηρας ό ναός τής 
Άνθείας έστι τοϋ ιερού τής Αητούς έν δεξιά, καί πρό 
αύτοϋ γυναικών τάφος· άπέθανον δέ αί γυναίκες έν 
μάχη πρός Άργείους τε καί Περσέα, άπό νήσων τών 
έν Αίγαίφ, Διονύσφ συνεστρατευμέναι». — «Ό δέ Α
στερίων ούτος, ρέων ύπέρ τό Ήράΐον, εις φάραγγα 
έσπίπτων άφανίζεται. Φύεται δέ αύτοϋ πόα πρός 
τάς ό'χθας. Άστερίωνα όνομάζουσι καί τήν πόαν ταύ
την τή "Ηρα καί αύτήν φέρουσι καί άπό τών φύλλων 
αύτής «στεφάνους πλέκουσι».

Καί ή Αφροδίτη έλατρεύετο έν Κνωσσώ τής Κρή
νης ύπό τούνου.α Άνάεΐα. — Ήσύχ. έν λ. παρά Σμίθ.

Μεταβαίνω ήδη είς τόν Διόνυσον.
Περί Διονύσου μυθολογούνται πολλά καί ποικίλα 

καί ώς ποός τήν γένεσιν, καί ώς πρός τήν καταγωγήν. 
Τοσαϋται δέ πόλεις αντιποιούνται τήν γένεσιν αύτοϋ, 
ώστε ό μέγας ποιητής έν τοΐς ύμνοις αύτοϋ λέ
γει τάδε.

«Οί μέν γάρ Δρακάνω σ’, οί ό’ Ίκάρφ ήνεμοέσσν) 
φάσ’, οί δ’ έν Νάξω, δΐον γένος, έραφιώτα, 
οί δέ σ’ έπ’ Άλφειώ ποταμώ βαθυδινήεντι 
κυσαμένην Σεμέλην τεκέειν Διί τερπηκεραύνω, 
άλλοι δ’ έν Θήβγσιν, άναξ, σέ λέγουσι γενέσθαι, 
ψευόόμενοΓ σέ δ’ έτικτε πατήρ άνόρών τε θεών,τε 
πολλόν άπ’ άνθρώπων κρύπτων λευκώλενον Έρην. 
Έστι δέ τις Νύση, ύπατον όρος, άνθέον ΰλγ, 
τηλοϋ Φοινίκης, σχεδόν Αίγύπτοιο ροάων».

Καθ’ Όμηρον άρα, έγεννήθη ό Διόνυσος ύπό του 
Διός έν Νύση τής Λιβύης· διά δέ τούτο καί θυμοί- 
της ό θυμοίτου τοΰ Δαομέδοντο?—παρά Διοδώρφ— 
γεγονώς περί τούς χρόνους Όρφέως έπλανήθη κατά 
πολλούς τόπους τής οικουμένης καί παραβαλών εις 
τήν ποός εσπέραν τής Α.βύης χώραν έως ’Ωκεανού, 
έθεάσατο τήν Νΰσαν, έν ή μυθολογοϋσιν οί έγχώριοι 
πρεσβύται ότι έτράφη ό Διόνυσος, καί συνέταξε τήν 
Φρυγίαν λεγομένην ποίησιν, έν ή λέγει ότι Άμμων 
ό βασιλεύς τής Λιβύης, γήμας τήν θυγατέρα τοϋ Ού- 
ρανοϋ Ρέαν, αδελφήν τοϋ Κρόνου καί τών άλλων Τι
τάνων, έξήλθεν είς περιοδείαν τοϋ βασιλείου του. 
Καί δή εύοών πλησίον τών Κεραυνείων όρέων παρθένον 
κάλλει διαφέρουσαν, ΆμάΜειαν τοΰνομα, έγέννησε 
μετ’ αύτών παΐδα, τώ κάλλει καί τή ρώμν) θαυμα
στόν. Καί τήν μέν Αμάλθειαν άπέδειξε κυρίαν τοϋ 
σύνεγγυς τόπου, έ'χοντος σχήμα «βοείου κέρατος», 
άφ* ης αίτιας «Εσπέρου κέρας» προσηγορεύθη· διά 
δέ τήν άοετήν τής χώρας ύπήρχε πλήρης «παντοδα- 
πής άαπέλιυ» καί πολλών δένδρων, ημέρους φερόν- 
των καρπούς· παραλαβούσης δέ τής γυναικός τήν 
δυναστείαν τής χώρας, άπό ταύτης προσηγορεύθη 
χέρας 'ΛμαΜείας. Δια τούτο καί οί μεταγενέστεροι 
τήν κοατίστην γήν καί παντοδαπών καρπών πλή- 
θουσαν ωσαύτως Άμα.Ιθείας χέρας προσαγορεύουσιν.
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Ό Άμμων έν τούτοις, φοβούμενος τήν τής Ρέας 
ζηλοτυπίαν, έκρυψε τό γεγονός καί μετήνεγκε λάθρα 
τόν παΐδα ε'ίς τινα πόλιν Νΰσαν, πόρρω τών τόπων 
έκείνων άπέχουσαν, έν ής τή περιφερβία ύπήρχε χώρα, 
εύδαίμων είς λειμώνας, δαψιλή ένέχουσα πηγαία ΰ- 
δατα, δένδρα καρποφόρα παντοϊα καί «πολλήν άμ
πελον αύτοφυή», καί ταύτης τήν πλείστην «άχα- 
δ«υ·<Ιρ«δα, καί προσέτι περικαλλέστατον άντρον, ού 
πέριξ ήσαν πεφυκότα άνθη παντοδαπά, καί μάλιστα 
ή κασία καί τάλλα. τά δυνάμενα νά φυλάττωσιν έπί 
πολλά έτη καί εύωδίαν, καί ού ένδον έοαίνοντο πολ- 
λαί νυμφών κλίναι, ού χειροποίητοι, άλλ’ ύπ' αύτής 
τής φύσεως θεοπρεπώς έστρωμέναι, χωρίς νά φαίνη
ται πεπτωκός κατά πάντα τής περιφέρειας τόν κύ
κλον ούτε άνθος, ούτε φύλλον δένδρου. Είς τούτο 
λοιπόν τό άντρον ο Άμμων παραγενόμενος παοέθετο 
τόν παΐδα καί παρέδωκε τρέφειν Νύση, μια τών Ά- 
ρισταίου θυγατέρων, έπιστάτην αύτοΰ τάξας αύτόν 
τόν Άρισταίον.—Διόδ. I".

Ταύτην πάντως τήν κατά Λιβύην πο’λιν Νύσζν 
ύπολαμβάνει καί ό παρ’ Έλλησι μύθος, καθ’ δν ό 
Ζεύς, άποθανούσης τής θυγατρός Κάδμου τού βασι- 
λέως τών ©ηβών Σεμέλης πρό τού τεχθήναι τόν κυο- 
φορούμενον παΐδα, έξήγαγεν αύτόν έκ τής νηδύος αύ
τής καί συρράψας είς τόν έαυτοΰ μι/ρόν έως χν συμ
πληρωθώ ό κατά φύσιν άπχιτούμενος τής κυοφορίας 
χρο’νος, έξέβαλεν αύτόν, ότε ήλθε τοΰ χρόνου τό πλή
ρωμα, καί άπέστειλεν αύτόν είς Νΰσαν τής Λιβύης, 
«έξ ής καί τού Διός» έκλήθη Διόνυσος.

Παραλείπων τά παντοϊα άλλα περί Διονύσου μυθο
λογούμενα, τούτο μόνον λέγω ότι ούτος τρεφόμενος 
έν Νύση, καί μετέχων τών καλλίστων έπιτηδευυ.ά- 
των, ού μονον τώ κάλλει καί τή ρώμη διάφορος έγέ
νετο, άλλά καί φιλότεχνος καί πρός παν χρήσιμον 
εύρετικός. Αύτός έπενόησεν, έτι παϊς ών, «τού μέν 
ο'ίνου τήν φύσιν καί χρείαν, άποθλίψας βότρυς τής 
αύτοφυούς άμπέλου,» τών όέ καρπών τούς δυναμέ- 
νους ξηραίνεσθαι καί πρός άποθησαυρισμόν όντας 
χρησίμους· εύρών δέ καί τόν τρόπον τής φυτείας καί 
τού πολλαπλασιασμού έκάστου αύτών διενοήθη νά 
μεταδώση είς τών άνθρώπων τό γένος τά ίδια εύρή 
ματα, έλπίζων νάξιωθή άθανάτων τιμών διά τό μέ
γεθος τής εύεργεσίας.

Καί δή συντάξας στράτευμα έξ άπειρου πλήθους 
άνδρών καί γυναικών, έν οίς ύπήρχε καί ό Παν, ό 
Σειληνός, ό Σάτυρος, παντοΐαι νύμφαι, άλλαι άλλως 
καλούμεναι: οίον βάκχαι, λήναι, θυάδες, ναϊάδες, 
μαινάδες, μούσαι, όρχηστρίδες κλ., θύρσους μετά χεϊ- 
ρας φέρουσαι καί ποικίλα μουσικά όργανα, οίον αύ- 
λούς, άσκαύλους, κύμβαλα, τύμπανα κλ., περιήρχε 
το τάς χώρας τής οικουμένης, καταδεικνύων καί εί- 
σηγούμενος μή μόνον τής άμπέλου τήν καλλιέργειαν, 
αλλά και τά κατά τάς οινοποιίας καί συγκομιδάς 
τών ΙςυΛίνων λεγομένων καρπών, έτι δέ καί τά μυ
στήρια, τάς τελετάς καί τάς βακχείας. Πρώτος αύ
τός έζευξεν ύπό άροτρον βούς, τό πρό τού ταϊς χερσί 
τών άνθρώπων τήν γήν κατεργαζομένων πολλά δέ 
καί άλλα φιλοτέχνους έπινοήσας τών πρός γεωργίαν 

χρησίμων άπήλλασε τούς όχλους τής πολλής κακο- 
παθείας.

Τούτων ένεκα τών ευεργετημάτων, πανταχοΰ μέν 
οί άνθρωποι άπένειμαν αύτώ θείας όντως τιμάς, οί 
δ’ ’Αθηναίοι καί έθεντο αύτώ τέσσαρας έορτάς : «τά 
κατ’άγρούς Διονύσια· τά Αήναια· τά Άνθεστήρια, καί 
τά έν άστει αεγάλα Διονύσια- ήγον δέ τάς μέν πρώ- 
τας τρεις κατά τούς μήνας Γαμηλιώνα καί Άνθε- 
στηριώνα—’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον έως τών μέ
σων Μαρτίου - τήν δέ τετά.ρτην, τή 12 Έλαφηβο- 
λιώνος—Μαρτίου—συμπιπτούσν) πρός τά τέλη Μαρ
τίου, ή τάς άρχάς ’Απριλίου.

Πανταχοΰ δέ τής 'Ελλάδος καί έν Άθήναις μά
λιστα, έορτάζοντες τά Διονύσια, ούχί μόνον έτέλουν 
τάς έορτάς έν ζωηρότατη εύθυμί*, όργιάζοντες, τό 
δή λεγόμενον, κατά μίμησιν τών αρχαίων τού Διονύ
σου θιασωτών, άλλά καί μετεμορφοΰντο είς Πάνας. 
Σειληνούς, Σατύρους, περί τήν όσφύν «αιγίδας καί 
νεβρίδας» ζωννύμενοι, διφθέρας φοροΰντες, καί ή 
«χρωματίζοντες τά πρόσωπα» διά «πηλού, έρυθρας 
βαφής, αιθάλης καί διαφόρων ειδών χλωρών καί έρυ- 
θρών χυμών καί φυτών», ή φέροντες προσωπεία έκ 
ξύλου, φλοιού καί άλλης ύλης. Ή μέθη όέ, τα σχε- 
Λό>· αείποτε άσεμνα άσματα, ή θορυΰώάης και βακ
χική όρχησις,1 οϊ αυΛοί, τά κύμβα.Ια, τά τύμπανα 
ν.\. ήσαν καί άπ’ αύτών άχώριστα. —Muller άρχ. 
Έλλην. φιλολογία Γ, Ρ, 289 παρά Σμίθ.

I Ίδε τεύχος ΜΣ I".

Έν ταϊςάγομέναις διονυσιακαϊς πομπαϊς παρήσαν 
πάντως καί γυναίκες, διότι, ώς έγνωμεν, καί τόν 
Διόνυσον, περιοδεύοντα έν τή άρχαιότητι, συνώδευον 
άπειροι τοιαύται. Ώς δ’ οί άνδρες, καί αύται, άγο- 
μένων τών Διονυσίων, μετεμορςροΰντο είς βάκχαι;, 
Λήναι;, θυάόας, ναϊάόας καί άλλας νύμφας, στειρά- 
νοις κισσού κοσμούμεναι καί φέρουσαι μετά χειρας θύρ
σους, παντοϊα δ’άσεμνα καί αυται αδουσαι όίσματα, 
πολυειδώς όργιάζουσαι, κυμβαΛίζουσαι και τυμπανί- 
ζουσαι.—Αύτ.

Αύτά ταύτα προσμαρτυρεί καί ό Διόδωρος, λί
γων «Διό καί παρά πολλαϊς τών έλληνίδων πόλεων 
διά τριών έτών βακχείά τε γυναικών άθροίζεσθαι 
και ταϊς παρθένοις νόμιμον είναι θυρσοφορεϊν και 
συνενθουσιάζειν, εύαζούσαις καί τιμώσαις τόν θεόν 
τάς δέ γυναίκας, κατά συστήματα, θυσιάζειν τώ 
θεώ καί βακχεύειν, καί καθόλου τήν παρουσίαν ύ- 
μνεϊν τού Διονύσου, μιμουμένας τάς ίστορουμένας τό 
παλαιόν παρεδρεύειν τφ θεώ μαινάδας.»—ΙΔ’, 3.

Καί τά μέν Διονύσια ήγοντο παρ' Άθηναίοις μέ
χρι τού 307 π. χ. έπειδή δέ τότε Δημήτριος ό Άν-

I Αΐ διονυσιακά! ή β α κ χ ι κ α I ορχήσεις 
παρίστων τον βίον και τά συμβάντα τοΰ Διονύσου διά 
«μιμητικών χορών.· ’Ιδού τί λέγει δ Λουκιανός — παρά 
Σμίθ —περί τών έ ι Πόντ φ καί 'Ιωνία τοιούτων ορ
χήσεων. «Ή μέν γε βακχική όρχησες έν Ιωνία μάλι - 
στα καί έν Πόντφ σπουδαζομένη, καίτοι σατυρική 
ο’σα, ουτω κεχείρωται τούς ανθρώπους τούς έκεΐ, ώστε 
κατά τόν τεταγμένον έκαστοι καιρο'ν, απάντων έπιλαθό- 
μενοι τών άλλων, κάθηνται δι’ ημέρας, τιτάνας, καί 
κορυβάντας, καί σατύρους, καί βου κόλους 
όρώντες».

τι-) όνου, ό ΠοΛιορκητής προσαγορευόμενος, εκπολιορ- 
κήσας τήν Μουνυχίαν, φρουρουμένην ύπό Διονυσίου, 
στρατηγού τού Κασσάνδρου, άπέδωκεν εις τους ’Α
θηναίους τήν πο’λιν έλευθέραν, ούτοι «εζετράπησαν 
είς τιμών άμετρίας»· θέλοντες δέ νά κολακεύσωσι τον 
τε Δημήτριον καί τόν πατέρα αύτού ’Αντίγονον, ου- 
χί μόνον έ'στησαν άμφοτέροις χρυσάς εικόνας εφ’ άρ
ματος πλησίον τού Αρμοδίου καί Άριστογείτονος, 
άλλά καί έψηφίσαντο νά έννιραίνωνται κατ’ ένιαυ
τόν καί αύτοί μετά τών ό.ίυμπίων θεών είς τον 
βαρύτιμον τής Άθηνάς πέπλον, όν άνήγον μεθ’όλως 
έκτάκτου λαμπρότητος καί πομπής, έφ’ ιστού νηος 
άνηρτημένον, άπό τοϋ Κεραμεικού είς τήν Πνύκα κα- 
κεϊθεν είς τόν Παρθενώνα, καί περιεβαλλον δι’ αύτού 
τήν’Αθηνάν άνεγράψαντο άμφοτέρους θεούς σωτήρας· 
μετωνόμασαν Λημητριώνα μέν τόν πρότερον Μου» υ- 
χιώνα καλούμενον μήνα, Λημήτρια δέ τά πρώην 
διονύσια, διότι ήρέσκετο, ώς έλέγετο, ό ήγεμυνό- 
παις νά παραβάλληται πρός τόν Διόνυσον, τάξαντες 
ίνα άγωνται τά Δημήτρια, άντί κατά τούς μήνας 
ΓαμηΛιώνα, Άνθεστηριώνα καί ’ΕΛα^ριβοΛιώνα, ώς 
πρότερον, είς τόν νέον Λημητριώνα : τούτέστι τον 
πρώην άίουννχιώνα, όστις κεΐται, ώς προείρηται, 
μεταζύ τών ρωμαϊκών ’Απριλίου καί Μαίου· εστεφά- 
νωσαν άμφοτέρους άπό διακοσίων χρυσών ταλάντων, 
καί τέλος προσέθεντο είς τάς ύπαρχούσας δέκα φυλάς 
άλλας δύο Λημητριάάα καί Άντιγονίάα, συντελούντες 
αύτοΐς κατ’ ένιαυτόν άγώνας, πομπήν και θυσίας.— ■ 
Πλουτ. έν βίω Δημητρ. παρά Σμίθ, και Διόδ. Κ', 46. ί

—Έχομεν τοίνυν ένθεν μέν ά) 
τά είς τιμήν Δήμητρος καί Κόρης άγόμενα μέν έν 
Σικελία Άνθεσφόρια, έκεϊθεν δέ μετενεχθέντα καί 
διαδοθέντα άνά πάσαν τήν Ελλάδα, ένεκα τής με- ι 
ταξύ αύτής καί τής Σικελίας μεγίστης έπικοινωνίας \ 
καί τών γενομένων έπί Σικελίαν αλλεπαλλήλων έκ- 
στρατειών καί β') τά τελούμενα ύπό τών Άργείων I 
είς τήν Άνθείαν "Πραν ομώνυμα ίσως Άνθεσφόρια, ! 
έξ ών άμφοτέρων παρέμειναν κατά πάσαν πιθανότη
τα μεχρις ήμών τά κατ’ ένιαυτόν μηνί Μαίω άγό
μενα Άνθεσιρόρια· ένθεν δέ τά πρώην μέν διονύσια, ' 
ύστερον δέ δημήτρια, άτινα έλθουν ένταύθα ό Δημή- ' 
τριος καί συνοικίσας επι το Πή.ΐιον τήν έπώνυμον I 
αύτού Λημητριάάα, έπέταξε πιθανώς νά τελώνται ί 
μετά τών Άνθεσιρορίων μηνί πρότερον μέν Μουνν- 
χιώνι, ύστερον δέ ^ημητριώνι, κειμένφ, ώς έφθην , 
είπών, μεΐαξύ ’Απριλίου καί Μαίου, ΐνα οί πιστοί | 
αύτού ύπήκοοι Πηλιεϊς, άνθο.Ιογοϋντές τε και στε- 
φανηπΛοκονντες, άπολαμβάνωσι σύναμα καί τάς έκ j 
τών ζίημητρϊων άπορρεούσας διαχύσεις. Έκ τούτων j 
δ’ ίσως παρέμεινε τοις Πηλιώταις μέχρι τής σήμερον 
τό έκτακτον καί μοναδικόν όλως έθος τού άγειν τή 
1 Μαίου τά Άνθεσιρ '·ρια έν κρότω ανΛών και τυμ- 
πάνων, έν ϊρακχικαϊς όρχήσεσι καί έν κύκΛω προ- ' 
σωπιάομόρων, είς άνάμνησιν τών έπιτελούντων τά | 
άρχ αία Λημήτρια άμ,α καί Άνθεσιρόρια, κωμαστών 
και προσωπιόορόρων.

Τό δέ έπαυλούαενον είς τόν Μάϊον ύπό τών εορ- , 
ταζόντων μέλος, όπερ ή φίλη Θεσσα.Ιία έδημοσίευ- 1

σεν, ίσως έπαυλεϊται κατά μιμησιν τοϋ Ίερακίου λε
γομένου, όπερ έπηύλουν τό πάλαι αί άνθηφόροι παρ
θένοι, πορευόμεναι έν πομπή είς τήν Άνθείαν "Ηραν.

Ούδόλως δ’ έστι, κατ’ εμέ κριτήν, πιθανόν ότι 
παρέμεινεν ήμΐν τοΐς Πηλιώταις τό έθος τού άνθο.Ιο- 
γεϊν καί. στ,ιρανηπ.Ιοκεϊν, πολλώ δ' ήσσον τό κω- 
μάζειν καί προσωπιάορρορεϊν ν.χτχ τά ήμέτερα Άν
θεσιρόρια άπό τών άρχαίων Άνθεστηρίων, διότι, 
πλήν ότι ταύτα ήγοντο μηνί Άνθεστήριώνι, άντι- 
στοιχούντι πρός τόν Φεβρουάριον περίπου, έγίγνετο 
και έλαχίστη κατ’ αύτήν άνθέων χρήσις· άποτελοΰν- 
τα δέ τήν τοίτην διονυσιακήν εορτήν ήγοντο έτ,ί τρεις 
ημέρας, ών ή πρώτη εκαλείτο πιθοίγια, διότι έν αύ
τή ήνοίγοντο οί οίνοφόροι πίθοι, πρός δοκιμασίαν τού 
έπετείου ο’ίνου· ή δεύτερα, χόες, σημαίνοντες καί 
ποτήοια, διότι αύτη, φαίνεται, ήν καθωρισμένη είς 
πότον—τή ήμ-έρρε ταύτη έπαίζετο καί ή παιδιά 
άσκώ.Ι α, καθ’ήν έπί άσκού, άέρος πεπληρωμένου καί 
έξωθεν έλαίω άληλιυ.μένου, έπήόων διά τού ετέρου 
τών ποδών, αιρόμενου τοΰ άλλου, καί έτελεϊτο ο «ή 
άιιαζών κώμος, καθ’ όν έχαριεντίζοντο καί έλοιδό- 
ρουν άλλήλους, κατά μίμησιν άμφιβόλως τών έν 
τοΐς κατ’άγρούς Διονυσίοΐς έθιζομένων—καί τέλος 
ή τοίτη έλέγετο χύτροι, διότι έν αύτή προσεφέροντο 
χύτροι μετ’ άνθών, σπόρων, ή εψημένων χόρτων, ώς 
θυσία τώ Διονύσω καί Ερμή τώ χθονίω. Τή ήμέρρε 
ταύτη έτελούντο καί άγώνες χύτρινοι καλούμενοι, έν 
οίς έδίδετο τοΐς νικώσιν άθλον.— Άρποκρ. καί Σουί- 
δας έν λ. καί σχολ. Άριστοφ. Βατρ. 219, 220 καί 
Άχαρ. 1000, καί Άθήν. 1’, 4 30 καί Ξ', 27 6. πάρά 
Σμίθ.

Τών έν τοΐς Άνθεστηρίοις γνιχών διαχύσεων με- 
τελάμβανον κατ’ έξαίρεσιν και οί δούλοι, άδείκ τών 
οικείων δεσποτών όψέ δέ τής ήμέρας άπεστέλλοντο 
ο’ίκαδε διά τής έξης τού κήρυκος παρακελεύσεως : 
«Θύραζε, Κάρες· ούκ έτ’ Άνθεστήρια».

Ένθάδε καταλήγω τόν λογον, δν ίσως καί παρέ- 
τεινα πέρα τού δέοντος. Ώς ενορώσι δε οί αναγνώ- 
σται, ούδευ.ίαν άποφαίνομαι οριστικήν γνώμην, άλλά 
ρίπτω έν μέσφ τών σοφών άπλήν ιδέαν, ώς μή.Ιον 

εριόος, άλλ' είρήνης. Αύτός δ’ έγώ τίθημι τώ 
νικήσοντι άθλον «κάλαθον εύοσμων καί εύγευστων 
τού Πηλίου μ,ήλων.»

Έν Βάλω τή 8 Μαίου 18S3.
Κ. ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ (ηρώην νοραρΛΥ)ς).

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟΓΚΙΝΟΝ.1

Άποπλεύσαντες τής νήσου Κουλαοκάμης καί πε
ραιτέρω πάλιν άναγκασθέντες νά προςορμισθώμεν πρός 
τήν ήπειρον, διότι είσέτι ή θάλασσα έκλυδωνίζετο, 
έξήλθομεν είς τά πέριξ δάση, έκυνηγήσαμεν ταώς, 
άλλ’ ούδ’ ένα συνελάβομεν, εϋρομεν λείψανα ζώων 
ύπό τίγρεων σπαραχθέντων καί άμα τή νυκτί κατήλ- 
θομεν είς τό πλοϊον. Μετ’ ολίγον τούτο έκινήθη καί 
μετά ώρας οκτώ καί τεσσαράκοντα, άφικόμεθα είς
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τόν πρός όρον, καταχθέντες είς τάς έκβολάς τοϋ Κάμ, 
ενός τών συμβαλλόντων τώ Έρυθρώ ποτααώ. Διά τό 
άβαθές τών ύδάτων μή έγγίσαντες είς τήν γήν, ήγκυ- 
ροβολήσαμεν μακράν καί λέμβον έξεπέμψαμεν μετ’ έ- 
φοδίων, πρός τόν αρχηγόν τής εκστρατείας, όλίγας 
ημέρας πρό ήμών άφιγμένον.

Ήδη δέν σκοπεύω νά περιγράφω λεπτομερώς τά 
πολεμικά έν Τογκίνω έργα, έν οίς άδιαλείπτως πα- 
ρέστημεν.

Μή θέλων νά προςκρούσω είς τήν μετριοφροσύνην 
πολλών άνδρών καί έπιτρέπων τοίς τε πρό έμοϋ γρά- 
ψασι καί άλλοις πολλοϊς καί ίκανοϊς τήν τών γεγονό
των άποχρώσαν έπίκρισιν, άοκούμαι είς τήν εξής 
περί Τογκίνου εκθεσιν.

Τό Τογκϊνον. — Ιστορία, γεωγραφία, εθνολογία καϊ 
πόροι τής χώρας.—-’Απέλευσις εϊς Χανόην—Εύά- 
ρεστος πρβξις.

Τί είνε τό Τογκϊνον ;
Πολλοί άγνοοϋσι παντελώς τήν χώραν ταύτην. Τι- 

νές μέν άμυδρώς ένθυμούνται τά παλαιά τών ιερα
ποστόλων μαρτύρια, τά είς τούς χοίρους παοαδοθέντα 
παιδία καί όσα άλλα άναφέρει ή κλασική καί ιερά φι
λολογία τών Προς ΰιάόοΰιν της πίστεας γροπχων 
τινές δέ τήν λέξιν Τογκϊνον ύπολαμβάνουσιν ώς ού
δέν τι άναπαριστώσαν.

Μήπως είνε ύπερωκεάνειος τις χώρα, ή ένδοξός 
τις άνήρ ; Πρός τήν έρώτησιν ταύτην ούδεαίαν παρέ- 
χουσιν άπόκρισιν όσοι έν Παρισίοις πλουτίζονται, 
διάφορα πωλοϋντες πράγματα, δήθεν έκ Τογκίνου.

"Ετεροι, σοφοί μ.εν τά γεωγραφικά, απολειπόμενοι 
όμως κατά πολλούς αιώνας, σέ λε'γουσιν ά'ζαθή, ί- 
σχυριζόμενον ότι τό Τογκϊνον δέν είνε σινική έπαρ- 
χία, άλλ’ άναπο'σπαστον μέρος τής αύτοκρατορίας 
Άννάμ.

Άλλ’ ούδέν τό θαυμάσιον, διότι καί άλλοι πολλοί 
πάντοτε συγχέουσιν, έν άκρα άφελεία, τήν Κοχιγχί- 
νην μετά τής Σινικής καί τήν Σινικήν μετά τής Ια
πωνίας. Άλλ’ έκαστος εχε’τω τήν γνώμην αύτοϋ καί 
άν έ'τι έχη βιβλία περιηγήσεων έν τή έαυτοϋ βιβλιο
θήκη;.

Τό Τογκϊνον είνε ήκιστα ή κάκιστα γνωστόν. Μό
νοι οί Ίησουϊται πρό έτών περιήλθον αύτό, έτι δέ 
και άλλοι ιεραπόστολοι, ών πάντων τά συγγράμ,μ,α- 
τα, καίπερ όντα αδιαφιλονίκητα, μετρίαν δυ.ως έ- 
χουσιν αζιαν και ήκιστα πληροφοροϋσι τόν άμύητον 
άναγνώστην, δςπερ μανθάνων θέλει άιζα και νά τέο- 
πηται.

Τήν λέξιν Toyxtror συνιστώσι δύο σινικαί, αί 
tODg kin, σημαίνουσαι avrotxiar προς άκατο.Ιάς, 
•rt άλλως άχατο./ιχηχ αΐΑήτ.

Πας τις ως εικός νομίζει, ταϋτα μανθάνων, ότι 
ή ουτω καλούμενη χώρα κεϊται πρός άνατολάς τοϋ 
Άννάμ. Καί όμ,ως δέν έχει οΰτω, κεϊται δέ πρός 
βορράν αύτοϋ. Άλλά. διά τί τό γεωγραφικόν τοϋτο 
σφάλμα ; Διότι, καθ’ ον χρόνον ή Σινική έξηπλοϋτο 
πρός νότον και άνατολάς, μέχρι πέραν τοϋ βασιλείου 

Σιάμ, οί μεγιστάνες τοϋ ούρανίου κράτους, διερχό- 
μενοι τό θέρος έν τή Βόρεια avJp (Pekin τώ Πεκί- 
νφ), χειμώνας άπήρχοντο κατά προςωπον τοϋ ήλίου 
καί κατώκαυν τάς εύκραεϊς όχθας τοϋ ’Ερυθρού ποτα
μού, έν τή ’Araro.hxp av.ifi (Tonkin).

Τοϋτο έπαθον καϊ πανθ’ δσα τό Άννάμ άπό τής 
Σινικής εδανείσατο, μ.άλλον δέ πανθ’ δσα ή Σινική 
όπισθεν έαυτής κατέλιπε. άποχωρήσασα πρός βορράν. 
Τό έπίθετον άχατο.Βχη αυΛη ούδ’ είς τήν Κοχιγχί- 
νην έφαρμόζεται, ώς ούδέ τοϊς Άνναμίταις άρμό- 
ζουσιν έτι τά ύπ’ αύτών διατηρούμενα σ.νικά έθιμα.

Τό κυρίως Τογκϊνον ορίζεται πρός βορράν μέν ύπό 
τής Σινικής επαρχίας Καντώνος, πρός νότον όέ ύπό 
τής Κοχιγχίνης καί Λάης, πρός άνατολάς δέ πάλιν 
ύπό τής Καντώνος καί τοϋ κόλπου τής σινικής θα
λάσσης καί πρός δυσμάς πάλιν ύπό τής Λάης, τής 
Λαηθόης καί τών σινικών έπαρχιών Γιουνάν καί 
Κουανσήης.

Πολλαί ύπήρξαν αί πολιτικαί τοϋ Τογκίνου περιπέ
τεια!. Ότέ μέν ύποκείμενον τώ Άννάμ., ότέ δέ μή, 
έν τέλει ύπέκυψεν είς τήν τούτου έξουσίαν. Μετ’ ολί
γον θά έχη άλλον κύριον, τούς βαρβάρους της Αύ- 
σεας Γάλλους.

Καίτοι τό Τογκϊνον έπί πολλούς αιώνας έδούλευε 
τώ Άννάμ, δμως δέν άφωμοιώθη καθ’ δλου τώ νικη
τή. ’Εν Τογκίνω φαίνεται έπικρατοϋν φιλελεύθερον 
πνεΰμα, δπερ δύναται ’ίσως νά ταράξη ποτέ τήν αύ
λήν τοϋ Χουέ. Ό Τογκίνιος είνε μέν Άνναμίτης, άλλ* 
ήττον έκτεθηλυμένος καί νενοθευμένος. Άρά γε πό- 
θεν τοϋτο πηγάζει; Μήπως έκ τού κλίματος, ή έκ 
τής καταγωγής, ή έκ φυσικών τινων κληρονομ.ικών 
ορμών ;

Σωματικώς ό Τογκίνιος είνε ήττον δυσειδής τοΰ 
τών θερμών έπαρχιών Άνναμίτου, ύψηλότερος ών, 
εύρωστότερος καί ήττον κιτρινόχρους. Πολλάκις ά- 
παντώσι καί εύμορφοι γυναίκες, δπερ σπανιώτατον 
έν τή Κάτω Κοχιγχίνη. Ή μ.ΐξις τού μογγολικού 
μετά τού σινικού αίματος ύπήρξεν άμεσωτέρα ένταύ
θα ή έν τώ νότφ, ένθα οί τφ όντι δυσειδέστατοι 
ιθαγενείς (έάν άληθώς οί νύν Molotoi είνε τά τελευ
ταία δείγματα τής άρχικής φυλής) άνεμίγησαν μό
νον μ.ετά τών Σιαμ.αίων. Ή τού -ων φυλή είνε ήδη 
όλιγώτερον καθαρά καί ρωμαλέα τής ταρταρικής.

Ύπ' άλλην τινά κυβέρνησιν τό Τογκϊνον δύναται 
νά εύδαιμονήση. ΊΙ γονιμωτάτη αύτού γή, πλήν τής 
όρύζης, δύναται άφθόνως νά παράγη πάντας τούς έν 
Ευρώπη δημητριακούς καρπούς. Είνε δέ μέγας ό έκ 
τών μετάλλων προςόοκώμενος πλούτος. Άχρι τού
δε έπιπολαίως έξεμεταλλεύθησαν καί τόν σίδηρον καί 
τόν χαλκόν καί τόν κασσίτερον καί τόν άργυρον καί 
τόν χρυσόν καί τούς άφθονους άνθρακας τοϋ Τογκίνου.

Γάλλος τις έμπορος, έπί πολλά έτη τό έργον αύ
τοϋ έν Σινική μετερχόμενος καί κτησάμενος περιου
σίαν ενός καί ήμίσεος εκατομμυρίου, ήκουσεν άναφε 
ρομένους τού Τογκίνου τούς θησαυρούς καί έβουλεύθη 
νά έρευνήση τήν γήν αύτών. Έπορεύθη λοιπόν αύτό- 
σε, διαβάς τήν χώραν τών υιών τού ούρανού.

Ό έμπορος ουτος διέτριβεν έν Άγκόβη, παρά τάς 

όχθας τού Γιαγκτσεκιάγκ. Άπελθών έκεϊθεν, άνέ- 
πλευσεν ώς ήδυνήθη τόν Κυανούν ποταμόν καί δι’ αύ
τού άφίκετο είς τόν ’Ερυθρόν.

Ή έπιχείρησις αύτη ήτο άξία τών τρεχετύχων τοΰ 
ΙΖ*0 καί IH°U αΐώνος. Ό έμπορος μετά μόχθων πολ
λών έτυχε τού ποθουμένου καί μια τών ήμερών οι 
ιθαγενείς τής Χανόης. μετά τρόμου άμα καί περιέρ
γειας είδον τόν άκάματον Γάλλον είςερχόμενον είς 
τήν εαυτών πόλιν.

Ή Χανόη ή Κεχέη βαγορά), πρωτεύουσα τού Τογ
κίνου, εινε μεγάλη πόλις, παρά τήν δεξιάν όχθην τού 
’Ερυθρού ποταμού, έξ βδ τών έκβολών άπέχει ώρας 
οκτώ καί τεσσαράκοντα.

Ό Γάλλος έκείνος, ίδών δτι ήτο δυνατή ή καρ
ποφόρος έκμετάλλευσις τών θησαυρών τού Γιουνάν, 
συνήψε μετά τών αρχών τής χώρας ώφελιμωτάτας 
έμπορικάς συνθήκας καί έδραν τών έργασιών αύτού 
κατέστησε τήν Χανόην, διότι ή πόλις αύτη σχεδόν 
έξ ’ίσου άπέχει τής θαλάσσης καϊ τών σινικών ορίων, 
μόνη ούσα παρά τόν Ερυθρόν ποταμόν εύνοϊκή είς 
έκείνην τήν έπιχείρησιν.

Ό Dupuis, (ούτος έκαλεϊτο ό Γάλλος έμπορος), 
άναμένων τήν άδειαν τής έγκαταστάσεως παρά τής 
κυβερνήσεως τοΰ Άννάμ, προβλέπων δέ καί τάς αν
τιστάσεις τών Μανδαρίνων καί θέλων δσόν ένεστι νά 
ζή έν ασφαλεία, άνευ έπιθέσεων τών ιθαγενών και 
τών σινών ληστών, κατήρτισε στρατιάν έξ άρειμα- 
νίων Σινών έθελοντών, ώπλισεν αύτούς, ήγόρασε πο
λεμικά πλοία καί λέμβους καί έγκαθιδρύθη έν ο’ίκω 
τινί, έπίτηδες ώς φρούριον διασκευασθέντι.

Μια τών ήμερών πολεμικά γαλλικά πλοία προςωρ- 
μίσθησαν είς τό στόμιον τού Κάμ. Λέμβοι πλήρεις 
εφοδίων καί άνδρών έξεπέμφθησαν καί ή μικρά αΰτη 
συνοδεία ήρξατο βαίνουσα πρός τήν Χανόην. ΊΙ πο
ρεία διήρκεσε περί τάς οκτώ καϊ τεσσαράκοντα ώρας. 
Καί πρώτον μέν άνέπλευσαν τόν Κάμ μέχρι τής διώ- 
ρυχος Σόγγης, είτα δ’ είςήλθον είς τόν Σογγόην, ήτοι 
τόν μέγαν ’Ερυθρόν ποταμόν έπί τών οχθών τούτου 
ύψοΰται ή άρχαία τοΰ Τογκίνου πρωτεύουσα.

Ό πλούς ουτος ύπήρξε περιεργότατος. Ό Κάμ έν 
ταϊς έκβολαϊς αύτού φαίνεται συγχεόμενος μετά τής 
θαλάσσης, έπί δέ τινας ώρας αί όχθαι αύτού είνε χθα- 
μαλαί καί ελώδεις. Βαθμηδόν δ’ έπειτα ύψούμεναι 
ύπέρ τών ύδάτων τήν έπιφάνειαν άποτελούσιν άληθή 
προχώματα, άφ’ ών σύρονται τά πλοιάρια κατά μή
κος τοΰ ποταμού. Εκατέρωθεν έκτείνονται λαμπρό
τατοι καί απέραντοι ορυζώνες, οιτινες τότε ήσαν έ
τοιμοι πρός θερισμόν.

Κατά διαστήματα ύψούντο πύργοι έκ χώματος, φέ- 
ροντες κανόνια καί κοσμούμενοι ύπό σημαιών, άπει- 
λητικώς άμα βλέποντες έπί τής οδού τών έρευνητών. 
Ούτοι έπεβοάδυναν τήν ορμήν τού σκάφους αύτών καί 
συνετώς προύχώρουν, έτοιμοι γενόμενοι κατά παντός 
ενδεχομένου. Άλλά τών πύργων τά κανόνια μένουσιν 
άφωνα, ή φρουρά δέν είνε παρούσα, αί σημαϊαι κυ
μαίνονται καί τό γαλλικόν πλοιάριον άγερώχως όιέρ- 
χεται καί σκωπτικόν βάλλει συριγμόν, άντηχήσαντα 
έπί τού καταλειφθέντος φρουρίου.

Έν πάση συστάδι δένδρων κομψόν χωρίδιον έπιφαίνε- 
ται καί δεικνύει τάς έκ βαμβού (δόνακος) πλεκτάς αύ
τού καλύβας, χρυσιζούσας ύπό τόν ήλιον. Οί κάτοικοι 
δπανίζουσι, διότι άπό πρωίας μ.αθόντες ότι κατα
χθόνιός τις μηχανή, πλήρης βαρβάρων, άφίκετο, έ
φυγαν είς τά ένδότερα ή έκρύβησαν έν ταΐς καλύβαις.

Μόνοι οί χριστιανοί έπιρρέουσι καί γνωρ/,ουσιν εαυ
τούς, ποιούντες τό σημεϊον τοΰ σταυρού καί μυρίας 
άλλας φιλικάς ένδείξεις. Άστεΐον είνε τό βλέπειν 
τούς δυστυχείς έκείνους, κυριευομένους ύπό μωρού τρό
μου, όσάκις έσύριττεν ή μηχανή καί φεύγοντας δρο— 
μαίως. Άλλ’ είτα γελώντες έπανήρχοντο καί έπέπι- 
πτον έπί τού διπύρου, όπερ έρριπτον έξω οί τού πλοί
ου ναύται.

Άλλ’ ή πορεία έπί μάλλον καί μάλλον δυσχερεστέ- 
ρα γίνεται- ή διώρυξ είνε )ίαν ανώμαλος· ότέ μέν δύ
ναται νά διέλθγ δι’ αύτής πρώτης τάξεως θωρηκτόν, 
ότέ δέ είνε τόσον άβαθής, ώςτε ό λέμβος αναγκάζε
ται-νά διαπλεύση οίονεί ψηλαφών. Άδιακόπως πρέ
πει νά μετρή τό βάθος καί νά προςέχη ατενώς. ’Ενί
οτε πάλιν τό ρεύμα είνε φοβερώτατον, άλλ’ ευτυχώς 
αί όχθαι δέν είνε έπικίνδυνοι. Δύναταί τις νά προςα- 
ράξγι άφόβως έπ’ αύτών, όσάκις δέν δύναται νά στρέ
ψη τό σκάφος δπως θέλει.

Έπί τέλους άφίκοντο είς τόν πρός δν όρον, Πρό 
δύο ώρών ή νύξ είχεν έπέλθει, οί δέ γάλλοι άπέβησαν 
καί έποοεύθησαν είς τό οίκημα δπερ ώρισεν αύτοϊς ή 
άνναμιτική κυβέρνησις.

Τί λοιπόν έζήτουν οί άνδρες έκεϊνοι έν τή πρώην 
ΆκατοΜχρ αυ.Ιρ τών πανισχύρων δεσποτών τής Μέ
σης Αύτοκρατορίας;

Ό αρχηγός αύτών έλεγεν έν προκηρύξει, έκτεθείση 
πανταχοϋ τής πόλεως.

«ΤΗλθον δπως ανοίξω τόν ’Ερυθρόν ποταμόν είς 
τό γαλλικόν, ισπανικόν καί σινικών έμπόριον, έτι δέ 
καί είς τό τών άλλων κρατών, μετά προηγουμένην 
συνεννόησιν. Είμαι προστάτης τών Σινών, οιτινες 
έφ’ εξής όφείλουσι ν’ άποτείνωσιν έμοί τάς εαυτών ά- 
παιτήσεις, ούχί δέ, ώς τέως έποίουν, πρός τούς μαν
δαρίνους τού Άννάμ».

'Π μεγαληγορία αΰτη διήγειρε τόν γέλωτα τού 
διοικητοϋ τής έπαρχίας, όντας καί φρουράρχου. Ό 
γηραιός στρατηγός Νουγεντριφού, έγέλασε μέν πολύ επί 
τή αύθαδεία ταύτη, άλλ’ δμως, μετά τής πάντοτε 
πανούργου άνατολικής φιλοφροσύνης, ήν οί Άνναμϊ- 
ται άφθόνως δαψιλεύονται ύπέρ πάντα άλλον λαόν, 
ύπεδέξατο εύμενώς τόν γάλλον άξιωματικόν καί τούς 
περί αύτόν. Προςέταξε νά εύτρεπίσωσιν ώς άριστα 
τήν οικίαν, ήν έν τή πόλει αύτού τοίς άλλοδαποΐς 
ώρίσατο καί μυρίας συμφωνίας ύπέδειξεν αύτοϊς προς- 
ποιούμενος. Έν τέλει δμως ούδέν ήθέλησε νά παρα
χώρηση άνευ τής έντολής τού εαυτού κυρίου.

Τότε διηκριβώθη δ χρόνος, καθ’ ον δύναταί τις 
ν’ άπέλθη καί έδόθη ή άναγκαία προθεσμία είς τήν 
άνναμιτικήν βραδυτήτα. Άλλ’ εν τελεί ουδεν βλέ
ποντες, έπεμψαν τώ έξοχωτάτω Νουγεντριφοΰ τόδε 

τό τελεσίγραφον.
«Έάν έν οκτώ καί τεσσαράκοντα ώραις ή Γαλη- 

95.
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νοτάτη αύτοΰ ύψηλότης μή άπαντήση εύνοϊκώς προς 
τόν άρχηγόν τής γαλλικής έκδρομής, ή έάν μή πα- 
ράσχη εύλογοφανεϊς εξηγήσεις περί τής τοσούτον ά- 
νεξηγήτου άναβολής, ή άκρο’πολις αύτοΰ θά προς- 
βληθή έρρωμένως».

Ή δήλωσις αυτή έδιπλασίασε τήν ευθυμίαν τοΰ 
γενναίου στρατηγοΰ, δς μικρού δεϊν άπέθανεν έκ γέ
λωτος, άκούων τής λακωνικής άμα καί βαρυσήμαν
του ταύτης έπιστολής.

— Οί όείλαιοι !. . Πόσοι είνε ;
— Τριάκοντα, έξοχώτατε, άπεκρίνατο ό γραα- 

ματεύς.
— Εϊνε περισσότεροι, ύπέλαβεν ό Μανδαρίνος, συ- 

σπών τάς όφρϋς.
Ό γραμματεύς, νομίσας ότι δέν ένόησε τήν φαν

τασιοπληξίαν τοΰ κυρίου αυτού, είπε·
— Σύγγνωθι, έζοχώτατε· έννοώ τριάκοντα χι

λιάδες ....
— Τριάκοντα χιλιάδες μαστιγώσεων εις τά νώ- 

τά σου. Έρρε !
Ό αύλικός έγένετο άφαντος, χαίρων ότι ούδέν έ- 

παθε κακόν.
"Αλλως δέ ο μέγας μανδαρίνος έγίνωσκε τά περί 

τών Γάλλων, γινώσκων άμα ότι μόλις ύπερέβαινον 
τούς έκατόν.

— Οί δείλαιοι ! είπεν αύθις. Έλθον νά προςβά- 
λωσι φρούριον περιφερείας τεσσαράκοντα λί1 καί έπέ- 
κεινα, άνεγηγερμένον έξ ωραίων κκί στερρών λίθων, 
κατά τά σχέδια τού λεγομένου Βωπάν2 1, βαρβάρου 
μέν, άλλα σοφού τά τοιαΰτα έργα. Έλθον νά προς- 
βάλωσι φρούριον εχων θύρας έκ σκληρού ξύλου, περι- 
κυκλούμενον ύπό τάφρων πληρών ΰδατος καί φέοον 
πάντα τάπαιτούμενα* φρούριον έξωπλισμένον διά κα
νονιών καί άλλων όλεθρίων μηχανών, έχον πλείους 
τών δεκάκις χιλίων μαχητών καί περιλαμβάνον 
τροφάς πολλών ετών ! Τή άληθείκ οί βάρβαροι ούτοι 
απώλεσαν τον ολίγον νοΰν, ον έδωρήσατο αύτοΐς ή 
φειδωλή φύσις!

4 Το λι ισοδύναμε! πρός 100 με'τρα.
2 Γο φρουρών Χανόης άνηγέρθη ύπό Πορτογάλλων.
5 Οίνος όρυζης.

1 Τό έν Παρισίοις διάσημον κατάστημα δπου ράπτον
ται άντί άδροτάτης δαπάνης αί πλουσιώταται καί χαριέ- 
σταται γυναικεϊαι έσθήτες. Σ Μ.

Ταΰτα νοών ο χρηστός μανδαρίνος κατέπιε κίκε- 
ραν τείου, ύψωσε τήν χεϊρα εϊς τό στόμα, έρρόφησε 
cov^icovu. ’'? εζυσε το πέλμα τοΰ ποδός καί ήοξατο 
περί άλλων διαλογιζόμενος. Ίσως ένδομύχως δέν 
ήτο δσον έφαίνετο ήσυχος· διότι, ξύσας πάλιν τοΰ 
ποόος το πέλμα, οπερ φυσικώτατον τοϊς άσιανοϊς 
έζυσεν είτα και την κεφαλήν, δπερ έπίσης είνε φυσι
κόν, καί διετέλεσε σύννους.

Αλλ επι ποσον χρονον διεσκέπτετο ·, Ούδείς τοΰ
το γινώσκει· τό βέβαιον είνε δτι καθ’ ήν ώραν τό τών 
βαρβάρων ωρολόγιον εδείκνυε τόν χρόνον τοΰ τελεσι
γράφου τελειούμενον, ο Νουγεντριφού δέν ήτο έτι σύν- 
νουί· ("Επεται τό τέλος).

MAURICE DUBARD.

TOYJkTJk.1
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.

OCTAVE FEUILLET.

Ό κ. δέ Αουκάν ήτο ήδη άπό πολλών μηνών σύ
ζυγος τής Κλοτίλδης δτε διεδόθη φήμη δτι ή δε
σποινίς ’Ιουλία δέ Τρεκέρ, ό μεταμεμορφωμένος ούτος 
διάβολος, έμελλε νά λάβη τό μοναχικόν σχήμα έν 
τώ μοναστηρίφ τοΰ προαστείου 'Αγίου Γερμανού, 
οπού είχεν αποσυρθή μικρόν πρό τών γάμων τής μη 
τρός αύτής. Ή φήμη αΰτη ήτο άληθής. Έν τώ μο
ναστηρίφ ή ’Ιουλία δυσκόλως κατ’ άρχάς ύπέμενε 
τούς κανόνας τής πειθαρχίας καί τάς λοιπάς διατά
ζεις, εϊς άς όφείλουσι νά ύπείκωσι καί αύται αί άπλώς 
έν δοκιμή μαθητευόμεναι· άλλά βαθμηδόν τό θρη
σκευτικόν αίσθημα κατέλαβεν αύτήν έπί τοσούτον, 
ώστε έόέησε νά μετριάζωσι τόν ύπερβολικόν αύτής 
ζήλον. ΤΙ νεάνις παρεκάλεσε τήν μητέρα της νά μή 
παρεμβάλη πρόσκομμα εϊς τήν άκατάσχετον ροπήν, 
ήν ήσθάνετο, πρός τόν μοναχικόν βίον, ή δέ Κλο
τίλδη μόλις καί μετά βίας κατόρθωσε ν’ άναβάλη ή 

•’Ιουλία τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεώς της μέχρις ού 
συμπληρώση τό 1 6β!' αύτής έτος.

Αί σχέσεις τής κυρίας δέ Αουκάν πρός τήν θυγα
τέρα της άπό τής ήμέρας τού γάμου αύτής ήσάν 
πως παράδοξοι. Καθ’ έκάστην σχεδόν ή μήτηρ με- 
τέβαινε πρός έπίσκεψιν τής θυγατρός καί έλάμβανε 
παρά ταύτης ζωηράς έκδηλώσεις άγάπης καί άφο- 
σιώσεως· άλλ’ έπί δύο ζητημάτων τά μάλα λεπτών, 
ή νεαρά κόρη έμενεν άκράδαντος· ούδε'ποτε συνήνεσεν 
ούτε νά επανέλθη εϊς τόν μητρικόν οίκον, ούτε νά 
ίδη τόν σύζυγον τής μητρός της. Έπί πολύν μάλι
στα χρόνον άπέφευγε καί νά όμιλήση περί τοΰ νέου 
τής μητρός της βίου, ον προσεποιεΐτο δτι ήγνόει. 
Έπί τέλους ήμέραν τινά αΐσθανομένη άφόρητον άνίαν 
εκ τοσαύτης επιφυλκξεως, άπεφάσισε νά έρωτήση 
περί τούτου, καί άτενίζουσα τό σπινθηροβόλον αύ
τής βλέμμα πρός τήν μητέρα της είπε :

— Α’ί, λοιπόν ! είσαι τούλάχιστον εύτυχής ;
-— Πώς νά ήμαι εύτυχής, άπεκρίνατο ή Κλοτίλ

δη, άφοΰ σύ μισείς, δν έγώ άγαπώ ;
— Ούδένα μισώ, έπανέλαβε ξηρώς ή ’Ιουλία. 

Πώς είνε ό σύζυγός σου ;
Άπ’ έκείνης τής στιγμής ήρώτα πάντοτε περί, 

τοΰ κ. δέ Αουκάν μέ ύφος ψύχρας φιλοφροσύνης, 
άλλ’ άπήγγελλεν άείποτε μετά δισταγμού καί ποο- 
δήλου δυσαρέσκειας τό δνομα τοΰ άνδρός, δστις κα
τείχε τήν θέσιν τοΰ πατρός αύτής.

Έπί τούτοις ή ’Ιουλία συνεπλήρου τό έκτον καί 
δέκατον έτος, έκπληρώσασα δέ τήν πρός τήν μητέ
ρα της δοθεΐσαν ύπόσχεσιν, ήτο τοΰ λοιποΰ έλευθέρα 
ν’ άκολουθήση τήν κλήσιν αυτής καί παρεσκευάζετο 
πρός τοΰτο μετά ζήλου άνυπομόνου, έποικοδομητι- 
κού διά τήν έν τώ μοναστηρίφ κοινότητα. "Οτε δέ ή, 
κυρία δέ Λουκάν έξέφραζεν ήμέραν τινά τή μητρί καί 
τφ συζύγφ αύτής τήν θλίψιν, ύφ’ ής κατείχετο ή καρ-

1 Ίδε Τεύχος ΜΣΤ'.

δία της κατά τάς τελευταίας ταύτας ημέρας τής 
άναβολής, ή βαρωνις είπε:

— Τό κατ’έμέ, κόρη μου, σοί ομολογώ δτι άνυπο- 
μ.όνως άναμένω νά έλθη ή ούρα, ήν σύ φοβείσαι. . . . 
Ό βίος, ον διάγεις, άφ’ ής ένυμφεύθης, είνε δλως ά- 
νώμαλος, ή μεγαλειτέρα δέ βάσανός σου είνε ή πάλη, 
ήν συγκροτείς κατά τής έπιμονής τοΰ παιδιού τού
του. . . . Λοιπόν, άμα γίνη μοναχή, ή πάλη θά 
παύση άμέσως, ή θέσις σοΰ καί αύτής θά γίνη σαφε- 
στέρα, ένώ άφ’ έτέρου δέν θά ήσθε μάλλον ή δσον νΰν 
κεχωρισμέναι άπ’ άλλήλων, διότι τό Μοναστήριον 
τοΰτο δέν είνε μοναστήριον άσκητών, — τοΰθ’ δπερ θά 
■ητο δι’ έμέ προτιμότερον,—άλλά τέλος πάντων δέν 
είνε τοιοΰτο. . . . Έπειτα δέ διατί νά αναχαίτισης 
τήν κλήσιν αύτής, ήν τό έπ’ έμοί θεωρώ έργον τής 
θείας προνοίας; Χάριν αύτοΰ τοΰ συμφέροντος τής νε- 
άνιδος, ώφειλες νά χάρης διά τήν άπόφασιν αύτής.... 
Ερωτώ δέ περί τούτου καί τόν σύζυγόν σου.... Εί
πατε' μοι, παρακαλώ, φίλτατέ μοι κύριε, τί φρονείτε 
δτι θά συμβη έάν κόρη τοιοΰτον έχουσα χαρακτήρα 
άπολυθή εις τήν κοινωνίαν ;. . . θά προξενήση βε
βαίως μεγάλας καταστροφής! Ή κεφαλή αύτής εί
νε. . . ήφαίστειον! Σημειώσατε δέ, φίλτατέ μοι, δτι 
»ίναι νΰν ώραιοτάτη. Πρό πολλοΰ δέν τήν ε’ίδετε, 
καί δέν δύνασθε νά φαντασθήτε πόσον άνεπτύχθη.... 
■Έγώ, ήτις άπολαύω τής τέρψεως τοΰ νά βλέπω αύ
τήν δίς τής έβδομάδος, σάς διαβεβαιώ δτι είνε ά
ληθής άγγελος τήν μορφήν, ένδύεται δέ ώς θεά. 
Είναι τοσούτω τελεία κατά τό σώμα, ώστε τό εΰτε- 
λέστατον πράγμα γίνεται έπ’ αύτής πολυτελές. Ρίψα- 
τε έπί τών ώμων αύτής έν παραπέτασμα μέ μίαν 
καρφίδα καί θά νομίσητε δτι έξήλθεν έκ τού κατα
στήματος Βόρθ! !. . . . Ιδού, έρωτήσατε τί περί αύ
τής φρονεί ό Πέτρος, ό ύπ’ αύτής εύνοούμενος.

Ό κ. δέ Μοράς, δστις εϊσήρχετο κατά τήν στιγ
μήν έκείνην, συνεμερίζετο άληθώς μετ’ εύαρίθμων 
οικιακών φίλων τό προνόμιον τοΰ συνοδεύειν ένίοτε 
τήν Κλοτίλδην είς τό μοναστήριον τής ’Ιουλίας.

— ‘Ωμ.λούμεν, φίλτατέ μοι Πέτρε, έπανέλαβεν ή 
βαρωνις, περί τής ’Ιουλίας, έλεγον δέ είς τόν γαμ
βρόν μου καί είς τήν θυγατέρα μου δτι εύτύχημα δέον 
νά θεωρώμεν δτι αΰτη άπεφάσισε νά γίνη μοναχή, 
διότι άλλως θά άνέφλεγε τούς Παρισίους.

— Διατί ; ήρώτησεν ό κόμης.
— Διότι είνε ώραία ώς τό αμάρτημα.
■— Ά; βεβαίως, είνε καλή, είπεν ό κόμης μετά 

τίνος ψυχρότητας.
Ή βαοωνίς έξήλθε μετά τής Κλοτίλδης πρός έπι- 

σκέψεις, έμεινε δ’ έν τφ ο’ίκφ ό κ. Μαράς μόνος μετά 
τοΰ Λουκάν.

— Νομίζω, λέγει ό πρώτος, δτι φέρονται λίαν 
σκληρώς πρός τήν άτυχή ταύτην Ιουλίαν.

— Πώς ;
— Ή προμήτωρ της όμιλεΐ περί αύτής ώς περί 

νεάνιδος μοχθηράς. . . Ποιαν δέ μομφήν τη προσά- 

πτουσιν ; "Οτι λατρεύει τήν μνήμην τοΰ πατρός τής ! 
’Άς παραδεχθώμεν δτι ή λατρεία αύτής είνε ύπερβο
λική· άλλ’ ή υίική στοργή, καί μέχρις ύπερβολής 
βαίνουσα, δέν είνε, νομίζω, κακία. Τά αισθήματα 
αύτής είνε, λέγουσιν, έξημμένα. Τί πρός τοΰτο, άφού 
είνε αισθήματα γενναία ; Ταΰτα πάντα είνε λόγος 
άποχρών δπως τήν καταδικάσωμεν εις αίωνίαν κό- 
λασιν ή τήν ρίψωμεν είς τον Κεάδαν ;

— Άλλ’ είσαι παράδοξος, φίλε μου, σέ βεβαιώ. 
Τί έπαθες ; τίνα ψέγεις ; Δέν άγνο'ϊς δτι ή ’Ιουλία 
οίκείη βουλήσει λαμβάνει τό μοναχικόν σχήμα, δτι ή 
μήτηρ της είνε άπαρηγο'ρητος έπί τούτφ καί δτι κα
τέβαλε πάσαν προσπάθειαν ίνα τήν μεταπείση. Τό 
έπ’ έμοί, ούδένα έχω λόγον νά τήν άγαπώ· μοί πρού- 
ξένησε καί μοί προξενεί άχρι τοΰ νύν μεγάλας θλί
ψεις, άλλά κάλλιστα γινώσκεις δτι πρόθυμος ήμην 
νά τήν δεχθώ ώς θυγατέρα μου, έάν ηύδόκει νά έπα- 
νέλθη παρ’ ήμίν....

— Ά ! δέν κατηγορώ ούτε τής μητρός της, ούτε 
σού, άλλ’ άγανακτώ κατά τής βαρωνίδος. ήτις είνε 
άνόητος καί άσπλαγχνος ! Ή ’Ιουλία είνε, τέλος πάν
των, έγγόνη της, καί δμως άγάλλεται, σκιρτά εκ 
χαράς άναλογιζομένη δτι θά τήν ίδη καλογραίαν !

— ’Αληθώς, διακηρύττω σοι δτι καί έγώ αύτός 
σχεδόν άγάλλομαι. ‘II θέσις τής Κλοτίλδης είνε λίαν 
δυσάρεστος· δέον νά τεθή τέρμα τι είς αυτήν, κ.αί, 
μή ύπαρχούσης άλλης δυνατής λύσεως....

— Άλλά, σύγγνωθι, ύπάρχει καί άλλη λύσις.
— Όποια τις;
— Δύνασθε νά τήν νυμφεύσητε.
— Περίφημα! Πόσον εύκολον είνε !....... Καί μετά

τίνος ;
Ό κόμης προσήγγισε τώ Αουκάν, είδεν αύτόν κα

τά πρόσωπον καί μειδιών έν άμηχανία είπε :
— Μετ’ έμού.
— Έπανάλαβέ το ! είπεν ό Λόυκάν.
— Φίλτατέ μοι, άπεκρίνατο ό κόμης, βλέπεις 

δτι έγενόμην καταπόρφυρος, δθεν φεΐσαί μου. Πρό 
πολλού έπεθύμουν νά έπιληφθώ μετά σού τοΰ λεπτού 
τούτου ζητήματος, άλλ’ έλλειπέ μοι τό θάρρος· άφού 
δέ νύν εύρον τό θάρρος τούτο, μή μοι τό άφαιρής.

— ’Αγαπητέ μοι φίλε, είπεν ό Λουκάν, άφες μοι 
πρώτον νά συνέλθω, διότι έκτακτος έκπληξις μέ 
κατέχει. Πώς ! έράσαι τής ’Ιουλίας !

— Είς τό έπακρον, φίλε μου.
— ΤΑ ! ούχί! έδώ κρύπτεται άπόρρητόν τι. Έ- 

πενόησαί έπί σκοπώ τό μέσον τούτο ϊνα τήν προσέγ
γισης είς ήμάς’ θέλεις νά θυσιασθης σύ διά τήν οικο
γενειακήν ήμών ειρήνην.

— Σοί ομνύω δτι δέν σκέπτομαι παντάπασι περί 
τής οικογενειακής ύμών ειρήνης, άλλά περί τής εμής, 
ήτις είνε λίαν τεταραγμένη, διότι άγαπώ τήν κόρην 
ταύτην μέ σφοδρότητα αισθήματος, ήν ήγνόουν άχρι 
τούδε. ’Άν μή τήν συζευχθώ, θά μείνω ίσοβίως τε
θλιμμένος.

— Μέχρι τοσούτου βαθμού ; λέγει ό Λουκάν τε- 
θαμβημένος.

— Τό αίσθημά μου είνε, φίλε μου, θερμοτατον, 
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είνε άκατάσχετον, έπανέλαβεν ό Μοράς. ’Οσάκις με 
βλέπει, οσάκις θίγω τήν χεϊρά της, οσάκις ή έσθής 
αύτής θροεΐ πλησίον μου, αισθάνομαι ήλεκτρικόν 
ρεύμα διερχόμενον διά τών φλεβών μου. Είχον άκού- 
σει άλλων όμιλούντων περί τοιούτων συγκινήσεων, 
άλλ’ ούδέποτε είχον αίσθανθή ταύτας. 'Ομολογώ 
δτι αί συγκινήσεις αύται μέ καταγοητεύουσιν, άλλά 
ταύτοχρόνως καί μέ άπελπίζουσι, διότι δέν δύναμαι 
νά κρύψω τήν πεποίθησίν μου ότι καθ’ όλας τάς πι
θανότητας τό πάθος μου τοΰτο άποβήσεται άτυχές, 
μοί φαίνεται δέ πράγματι ότι θά φέρω τό πένθος 
τής άτυχίας έφ’ όσον πάλλει ή καρδία μου.

— Όποια περιπέτεια! είπεν ό Αουκάν, δστις εί
χεν άναλάβει δλην αύτοΰ τήν σοβαρότητα. Είνε 
σπουδαιότατου τοΰτο καί άυιαρόυ. . .

Έποιήσατο βήματά τιυα έυ τή αιθούση, βεβυ- 
θισμέυος είς σκέψεις, αίτινες έφαίνοντο ούσαι ζοφεραί.

— Γιυώσκει ή ’Ιουλία τό αίσθημά σου ; έρωτφ 
αίφνης ό Λουκάυ.

— Όχι βεβαίως. Δέυ θά έτόλμωυ ποτέ νά τό έκ- 
φράσω πρός αύτήν πριν ή σέ προειδοποιήσω. Εύαρε- 
στεΐσαι νά γίνης διερμηνεύς μου παρά τή μητρί της;

— Διατί όχι;. . . μάλιστα. . . εύχαρίστως, είπεν 
ό Αουκάν μετά τίνος έλαφροΰ δισταγμού, ό'ς ούδα- 
μ.ώς διέλαθε τόν φίλον του.

— Φρονείς ϊσως δτι είνε περιττόν; είπεν ό κό
μης μετά μειδιάματος βεβιασμένου.

— Περιττόν. . . .Διατί;
— Πρώτον διότι είνε πολύ άργά.
— Βεβαίως, είνε ολίγον άργά. Ή Ιουλία είνε ήδη 

δεδεσμευμένη. Άλλ’ είχον άείποτε δυσπιστίαν τινά 
πρός τήν κλήσιν αύτής.... Άλλως τε, οί ζωηράν 
έχοντες τήν φαντασίαν ό,τι σήμερον είλικρινώς άπο- 
φασίζουσιν, αΰριον τό άποστρέφονται.

— Άλλά νομίζεις άμφίβολον δτι... . δτι άρέσκω 
είς αύτήν;

— Διατί νά μή τή άρέσκης ; Είσαι κάλλιστος τήν 
μορφήν.... Έχεις ηλικίαν δύο καί τριάκοντα έτών, 
ένώ έκείνη είνε έκκαιδεκαετής. . .Είσαι πως πλουσιώ- 
τερος έκείνης. . ... Πάντα ταΰτα έχουσιν άριστα.

— Διατί τότε διστάζεις νά μέ διευκολύνης ;
— Ούδαμώς διστάζω νά σέ διευκολύνω· άλλά 

σέ βλέπω κατεχόμενον ύπό σφοδρού έρωτος άσυνή- 
θους σοι, καί φοβούμαι ότι θέσις τοιαύτη, νέα δλως 
διά σε, θα σε ωθήση τάχιστα είς άπόφασιν σοβαρω- 
τάτην, οία έστίν ό γάμος. Ή σύζυγος δέν είνε έρω- 
μένη. . . . Ένί λόγφ, πριν ή ποιήσω διάβημά τι 
άμετάκλητον, σέ παρακαλώ νά σκεφθής ώρίμως πε
ρί τούτου.

— Φίλε μου, λέγει ό κόμης, δέν θέλω νά σκεφθώ, 
ειλικρινώς δε νομίζω ότι καί δέν δύναμαι νά σκεφθώ. 
Γινώσκεις τάς ιδέας μου. Τά άληθή πάθη δεσπόζου- 
σι πάσης άλλης σκέψεως, είνε δ' άστεΐον ν’ άντιτάτ- 
τωμεν κατ’ αύτών τήν κρίσιν . . . Άλλ’είπέ μοι, Αου
κάν, τί παράλογον βλέπεις έάν συζευχθώ νεάνιδα, 
ήν χγαπώ ; Δέν πρέπει ν’ άγαπκ τις τήν σύζυγόν 
•του ;...Αοιπόν δύναμαι νά έλπίζω παρά σοΰ άρωγήν ;

— Πληρέστατα, είπεν ό Αουκάν σφιγγών τήν χεΐ- 

ρά του. Έγώ σοί είπον τάς άντιρρήσεις μου· νΰν δέ ύ- 
πείκω δλως είς σε', θά εϊπω άμέσως τά δέοντα τή 
Κλοτίλδη. Μετά μεσημβρίαν θά μεταβγ είς τό μονα- 
στήριον ί'να ίδη τήν θυγατέρα της. . . Έλθέ νά δει- 
πνήσης τό έσπε'ρας παρ’ ήμιν, άλλά συγκέντρωσαν 
δλην σου τήν γενναιότητα διότι ή επιτυχία είνε λίαν 
άμφίβολος.

Εύχερώς ό κ. δέ Αουκάν έπεισε τήν Κλοτίλδην 
ύπέρ τής προτάσεως τοΰ κ. δέ Μοράς. Άκροωμε'νη 
τούτου, συνεχώς τόν διέκοπτεν έκφράζουσα τήν έκ- 
πληξιν αύτής, είτα δέ προσέθηκε:

— Ό γάμος ούτος έσται θαυμάσιος, διότι ού μό
νον θά ματαιώση τά σχέδια τής ’Ιουλίας άτινα μοΰ 
σπαράττουσι τήν καρδίαν,άλλά καί διότι θά τη παρκ- 
σχη πάσαν εύδαιμονίαν, ήν ήδυνάμην νά ονειροπολή
σω ύπέρ τής θυγατρός μου, έτι δέ διότι ή φιλία ή 
συνδέουσά σε μετά τοΰ Πέτρου θά συνεπαγάγη κατά 
φυσικόν λόγον ήμέραν τινά τήν συμφιλίωσιν τής γυ
ναίκας του μετά σοΰ. Πάντα ταΰτα έσονται κάλλι- 
στα. Άλλά πώς νά έλπίζωμεν ότι ή ’Ιουλία θά με- 
ταβάλη άρδην καί αϊφνιδίως τάς ιδέας αύτής ; Νο
μίζω δτι δέν θά μοί έπιτρέψη ούτε ν’ άποπερατώσω 
τήν πρότασίν μου!

Ή Κλοτίλδη άπήλθε κατεχομε'νη ύπό πυρετώδους 
άνυπομονησίας. Εύρε τήν ’Ιουλίαν μόνην έν τφ θαλά- 
μω αύτής, δοκιμάζουσαν δέ πρό κατόπτρου τήν στο
λήν δοκίμου μοναχής. Έπί τής κλίνης έφαίνοντο κεί
μενα τό περιλαίμιου καί ή ■/.χ'λύπτρχ, δι’ ών έμελλε 
νά καλύψη τήν πλουσίαν αύτής κόμην ήτο δ’ ά- 
πλούστατα περιβεβλημένη τόν μακρόν έκ λευκοΰ μαλ
λιού χιτώνα, ού ήσχολεΐτο νά ρυθμίση τάς πτυχάς. 
’ΐδοΰσα είσερχομένην τήν μητέρα αύτής έγένετο όλο- 
πόρφυρος. Είτα δέ γελώσα είπεν : ΉΚυμοΰόχη er τφ 
ϊπηοδρομίφ, δέν έχει ούτω, μήτέρ μου;

Ή Κλοτίλδη δέν άπεκρίνατο, άλλ’ ένώσασα τάς 
χείρας αύτής παρακλητικώς έκλαιε θεωρούσα τήν 
θυγατέρα της. Ή ’Ιουλία συνεκινήθη βαθέως έπί τη 
σιωπηρά ταύτη θλίψει, δάκρυα άνέβρυσαν άπό τών 
όθφαλμών αύτής, έρρίφθη είς τάς άγκάλας τής μη
τρός της, είτα δέ βιάσασα αύτήν νά καθίση, είπε:

— Τί νά σοί ε’ίπω, μήτέρ μου; κ* έγώ αύτή έχω 
θλίψιν τινά έν τή καρδία, διότι ήγάπων τόν κοινω
νικόν βίον.... Άλλά, πλήν τής κλήσεώς μου, ήτις 
είνε πραγματική, ύπείκω καί είς άληθή άνάγκην. . . 
Έγώ δέν δύναμ-αι άλλως νά ζήσω είμή ώς μονα
χή. . . .Καλώς γινώσκω ότι έγώ πταίω. . . .ήμην 
ά®ρων. . . . "Ωφειλον πρώτον νά μή σέ έγκαταλίπω, 
ή τούλάχιστον, νά έπανέλθω παρά σοί εύθύς μετά 
τούς γάμους σου.... Άλλά τώρα, μετά τοσούτους 
μήνας, καί έτη μάλιστα, είνε τοΰτο δυνατόν ; σέ ε
ρωτώ ! Πρώτον μέν θ’ άποθάνω έξ αισχύνης.... 
Πώς θά έμφανισθώ ένώπιον τοΰ συζύγου σου ;. . . 
Πώς θκ τόν ϊδω ;. . .Έπειτα δέ έκεΐνος βεβαίως μέ 
άποστρέφεται. . . . τά πράγματα τοιαύτην έλαβον 
οριστικήν τροπήν.... Καί έγώ δέ, τίς οίδεν άν, 
έπαναβλέπων αύτόν έν τη οικία έκείνη.... Τέλος 
πάντων, διά παντός τρόπου θά ήμαι άφορμή άμη- 
χανίας έν μέσω ύμών !

— Άλλά, παιδί μου, είπεν ή Κλοτίλδη, ούδείς 
σέ άποστρέφεται· θά γίνης δεκτή μετ’ άφάτου χαράς, 
ώς ό άσωτος υιός. . . Άν σοί είνε δυσχερές νά έπα- 
νέλθης παρ’ έμοί, άν φοβείσαι ότι θά εύρεθής εν άμη- 
χανία ή θά φέρης ήμάς είς άμηχανίαν. . . Πόσον ά- 
πατάσαι ώς πρός τοΰτο !. . . Άλλ’ έάν, τέλος πάν
των, φοβείσαι τοΰτο, πρέπει άρα τούτου ένεκεν νά 
ταφής ζώσα καί νά σπαράσσης τήν καρδίαν μ.ου; Δέν 
δύνασαι νά ύποστρέψης είς τήν κοινωνίαν χωρίς νά 
έπανέλθης είς τόν οίκον μου, καί χωρίς νά διακινδυ- 
νεύσης νά περιέλθης είς τάς άμηχανίας άς φοβείσαι;... 
Υπάρχει πρός τοΰτο μέσον άπλούστατον !

— Όποιον; είπεν άταράχως ή Ιουλία, τό νά 
νυμφευθώ ;

— Βεβαίως, είπεν ή Κλοτίλδη, κατανεύουσκ ήρέ- 
μα διά τής κεφαλής καί καταβιβάζουσα τόν τόνον 
τής φωνής της.

— Ώ ! μήτέρ μου, ούδαμώς είνε τοΰτο πιθανόν! 
Ού μόνον δέν τό έπιθυμώ, άλλά κκί άν τό έπεθύμουν, 
ούδένα γινώσκω, καί ούδείς μέ γινώσκει. . .

— 'Υπάρχει τις, είπεν ή Κλοτίλδη άτόλμως, 
ύπάρχει τις, ον κάλλιστα γινώσκεις, καί ός σέ λα
τρεύει.

— 'Η ’Ιουλία κατελήφθη ύπό μεγίστης έκπλήζεως, 
σκεφθεΐσα δ’ έπί μικρόν είπεν:

— Ό Πέτρος;
— Μάλιστα, ύπετονθόρυσεν ή Κλοτίλδη ώχριά- 

σασα έκ τής άνυπομονησίας αύτής.
Αί όφρΰς τής ’Ιουλίας συνεστάλησαν κατά μικρόν· 

άνύψωσε τήν καλλίμορφον κεφαλήν αύτής καί έπί τι- 
να δευτερόλεπτα έμεινεν άτενίζουσα πρός τήν οροφήν 
είτα δέ κινήσασα ελαφρώς τούς ώμους,

— Διατί όχι; είπε σοβαρώς. ”Η αύτός ή άλλος 
τις, άδιάφορον!

‘Η Κλοτίλδη έξέπεμψε άκουσίως έλαφράν κραυγήν 
χαράς, καί, λαβοΰσα άμφοτέρας τάς χείρας τής 
θυγατρός της.

— θέλεις; είπε, στέργεις άληθώς; Μοί έπιτρέ
πεις νά άνακοινώσω αύτφ τήν άπάντησιν ταύτην;

— Μάλιστα,. . .άλλά σέ παρακαλώ νάμεταβάλης 
τό κείμενον τής άπαντήσεως, είπεν ή ’Ιουλία γελώσα.

— Ώ! ©ιλτάτη μου, προσφιλής μου θύγατερ! ά- 
νεφώνησεν ή Κλοτίλδη, καταφιλοΰσα τάς χείρας τής 
Ιουλίας, είπέ 'μοι καί πάλιν ότι άληθώς στέργεις, ό
τι αύριον δέν θά μεταβάλης γνώμην.

— θύχί', είπεν ή ’Ιουλία μέ τήν σοβαράν καί εύ- 
μελή φωνήν της.

Σκεφθεΐσα δ’ έπί μικρόν έπανέλαβε ;
— Άληθώς μέ άγαπκ ό νέος ούτος;
•— Έμμανώς.
— Ο τάλας!. . . Καί αναμένει άπάντησιν ;
— Τήν άναμένει τρέμων.
— Μετάβηθι λοιπόν νά τόν καθησυχάσης, ήμεϊς δ’ 

έξακολ.ουθοΰμεν τόν διάλογον ήμών αύριον. Χρήζω 
ήσυχίας όπως συνέλθω, διότι έννοεϊς βεβαίως ότι κα
τόπιν τής μετατροπής ταύτης είμί ολίγον τεταραγ- 
μένη· άλλ’ έσο ήσυχος. . . άπεφάσισα όριστικώς.

Ότε ή κυρία δέ Αουκάν έπανήλθεν είς τόν οίκον 

αύτής, ό Πέτρος δέ Μωράς τήν άνέμενεν έν τη αι
θούση, ίδών δέ ταύτην έγένετο κάτωχρος.

— Πέτρε, λέγει αύτφ πνευστιώσα, άσπκσθητί 
με, είσαι υιός μου !. . . Άλλά μετά σεβασμού, παρα
καλώ, μετά σεβασμού ! προσέθηκε γελώσα, ένώ έκεΐ
νος τήν περιεπτύσσετο.

ΠροσκΛηθείσης έν πάση σπουδή καί τής βαρωνίόος 
όέ Πέρς, τήν αύτήν έκδήλωσιν χαράς έποιήσατο καί 
πρός ταύτην ό Πέτρος.

— Φίλε μου, λέγει αύτώ ή βαρωνίς, είμαι κατα- 
μεμαγευαένη, καταγοητευμένη. . . άλλά θά μέ πνίξης 
διά τών περιπτύξεών σου. Ναι, ναί, τά πάντα έχου
σι λίαν καλώς, παιδί μου. Είνε καλλίστη ή μικρά 
αύτη κόρη ! Έχει κατά βάθος καρδίαν χρυσήν !. . . 
Είνε καί φιλόκαλος. . .όιότι καί σύ είσαι ώραιος, ώ- 
ραιότατος, φίλε μου ! Έγώ πάντοτε τό έλεγον ότι ή 
’Ιουλία τήν ήμέραν καθ’ ήν θά κουρεύσωσι τήν κόμην 
της θά τό σκεφθή καλώς. . . καί έχει άληθώς κόμην 
θαυμασίαν ή ταλαίπωρος !

Καί ή βαοωνίς ήρξατο δακρύουσα, είτα δέ άπο- 
τεινομένη τώ κόμητι μετά λυγμών, είπε

— Άλλά καί σύ δέν θά ήσαι δυστυχής, ας τό 
εϊπωμεν έν παρόδφ, διότι είνε θεά !

Ό κ. δέ Αουκάν, καίπερ βαθύτατα συγκινηθείς έκ 
τής οικογενειακής ταύτης σκηνής καί ιδία έκ τής χα
ράς τής Κλοτίλδης, όμως έβλεπε μετά πλείονος ά- 
παθείας τό άπροσδόκητον τοΰτο γεγονός. Πλήν όέ 
τοΰ ότι έν γένει δέν ήρέσκετο πολύ εις τό έκφράζειν 
δημοσίγ τά αισθήματα αύτοΰ, νΰν ένδομύχως ήτο ά- 
νήσυχος καί περίλυπος. Τό μέλλον τοΰ γάμου -ούτΟυ 
έφαίνετο αύτώ τά μάλα άβέβαιον, καί ήσθάνετο φό
βους διά τόν πεφιλημένον αύτώ κόμητα. Ένεκα λε
πτότητας πρός τήν ’Ιουλίαν δέν είχε τολμήσει νά 
εϊπη αύτφ πάν ό,τι έφρόνει περί τοΰ χαρακτήρας 
αύτής. Προσεπάθει ν’ άποκρούση ώς άδικον κκί με
ροληπτικήν τήν γνώμην, ήν είχε [Λρφώσει περί ταύ
της, άλλά δέν ήδύνατο νά λησμονήση τό τρομερόν 
παιδίον όπερ άλλοτε είχε γνωρίσει, τό ότέ μέν ορμη
τικόν, ώς καταιγίς, ότέ δέ σκεπτικόν καί ύπό σκυ
θρωπής σιωπής κατεχόμενον Τήν έφαντάζετο τοιαύ
την, οΐαν τήν παρέστησαν αύτώ έκτοτε, ήτοι, άνε- 
πτυγμένην, ώραίαν, άσκητικήν είτα έβλεπεν αύτήν 
ρίπτουσαν αϊφνιδίως είς τόν άνεμον τήν μοναχικήν 
αύτής καλύπτραν, ώςμ/αν τών φαντασιωδών έκείνων 
καλογραιών τοΰ 'Ροβέρτου καί είσερχομένην έλαφρώ 
τώ ποδϊ είς τόν κόσμον· έκ πασών δέ τούτων τών 
παντοίων έντυπώσεων, κατήρτιζεν άκουσίως εικόνα 
χίμαιρας καί σφιγγός, ήν δέν ήδύνατο νά συμβιβάση 
πρός τήν ιδέαν τής οικιακής εύόαιμονίας.

Καθ’ δλην τήν έσπέραν έγίνετο λόγος έν τώ οίκο- 
νενειακώ κύκλφ περί τών περιπλοκών, ας ήδύνατο 
νά ποοκαλέση τό σχέδιον τοΰτο τοΰ γάμου και περί 
τών μέσων, δι’ ών ήτο δυνατόν ν’ άποσοβηθώσιν. Ό 
κ. δέ Αουκάν συνεζήτησε περί τών λεπτομερειών τού
των μετά πολλής προθυμίας καί έδήλωσεν ότι θά 
διευκολύνη πάση δυνάμει όπως τά πράγματα διακα- 
νονισθώσιν ώς έπιθυμεϊ ή πρόγονος αύτοΰ. Ή πρό
νοια δ’ αΰτη έμελλε νά άποβή έπωφελής.
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Ή Κλοτίλδη μετέβη είςτό μοναστήριον τήν επαύ
ριον άπό τής πρωίας. Ή Ιουλία, άκροασαμένη μετ’ 
άδιαφορίας εΐρω^ος τής μητρός αύτής άφηγησαμένης 
τήν χαράν καί τόν ένθουσιασμόν τοϋ μνηστήρός της, 
έλαβεν ήθος σοβαρώτερον.

— Ό δέ σύζυγός σου, είπε, τί φρονεί ;
— Χαίρει σφοδρά, ώς πάντες ήμεϊς.
— Ήδη θά σοί αποτείνω έρώτησίν παράδοξον : 

Προτίθεται νά παρευρεθή εϊς τούς γάμους ήμών ;
—- "Οπως έπιθυαεΐς.
— "Ακόυσαν, αγαπητή μου μήτερ, καί μή λυπή- 

σαι άπό τοϋδε. . , Κάλλιστα βλέπω ότι ό γάμος ού
τος τάχιον ή βράδιον θά συνένωση έκ νε'ου πάντας 
ήμας. . .άλλ’ άς μοί δώσωσι τόν άπαιτούμενον και- 
ρόν, ίνα έςοικειωθώ πρός τήν ιδέαν ταύτην. . . Δϋτε 
μοι προθεσμίαν μ.ηνών τινων δπως καί οί άλλοι καί 
έγώ λησυ.ονήσωμ.εν τήν παλαιάν ’Ιουλίαν. . . Γίνεται 
τοΰτο, μήτε'ρ μου ; συναινεις ;

— θά γίνη παν δ,τι θέλεις, είπεν ή Κλοτίλδη 
στένουσα.

— Σοί τό παρακαλώ . . . Είπε δέ καί είς εκείνον 
δτι τόν παρακαλώ ώσαύτως.

— Θά τώ ε’ίπω τοΰτο. . . ’Αλλά γίνωσκε δτι ό 
Πέτρος εΐνε έδώ.

— Α, θεέ μου! καί πού ;
— Άφήκα αύτόν έν τώ κήπω.
— Έν τώ κήπω !. . . οποία άπροσεςία, μήτερ 

μου ! Άλλ’ αύται αί καλογραϊαι θά τόν σπαράξω- 
σιν ώς τόν Όρφέα αί γυναίκες, διότι δέον νά γινώ- 
σκης δτι ούδόλως εύνοεϊται ένταϋθα. . .

Ό κ. δέ·Μοράς προσκληθείς ήλθεν έν πάση σπου
δή. Ή ’Ιουλία ήρξατο γελώσα άμα τή έμφανήσει αύ
τού, καί τοΰτο διηυκόλυνε τήν είσοδόν του. Έπανει- 
λημμένως δέ κατά τό διάστημα τής συνεντεύξεως 
κατελήφθη ύπό τοϋ νευρικού εκείνου γέλωτος, δστις 
αποβαίνει λίαν χρήσιμος είς τάς γυναίκας έν δυσχερέ- 
σι περιστάσεσιν. Ό κ. δέ Μοράς, στερούμενος τοϋ 
αύτοΰ μέσου, ήρκέσθη ν’ άσπασθή άτόλμως τάς ώ- 
ραϊας χεΐρα; τής έξαδέλφης του καί έπαθεν άφασίαν 
άλλά οί ώραίοι άρρενωποί χαρακτήρες τοϋ προσώπου 
του έλαμπον, οί δέ μεγάλοι γλαυκοί οφθαλμοί του 
ύγράνθησαν έζ ευαισθησίας εύτυχοϋς. Ή έντύπωσις 
ήν ένεποίησε τή Ιουλία ήτο, φαίνεται, εύνους.

— Ούδέποτε είχον παρατηρήσει αύτόν ύπό τήν έ- 
ποψιν ταύτην, είπεν ή ’Ιουλία τή μητρί αύτής·... εί
ναι άληθώς κάλλιστος. . . είνε σύζυγος περίφημ,ος.

Οί γάμοι έγένοντο μετά τρεις μήνας έν μέσω στε
νού κύκλου συγγενών καί φίλων καί άνευ έπιδείξεων. 
Αύθημερόν δέ ό κόμης δέ Μοράς καί ή νεαρά αύτοΰ 
σύζυγος άπήλ.θον είς ’Ιταλίαν.

Ό κ. δέ Λουκάν είχεν άπέλθει έκ Παρισίων πρό 
δύο ή τριών εβδομάδων καί έγκατεστάθη είς τό έσω
τερικόν τής Νορμανδίας έν άρχαία τινι κατοικία τής 
οικογένειας του, δπου μετέβη καί ή Κλοτίλδη εύθΰς 
μετά τήν άναχώρησιν τής ’Ιουλίας.

(Ακολουθεί).

ΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ Τ1ΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

Τών γιγαντείων τούτων μνημείων άπερ ή άρχαιό- 
της συγκατέλεξεν έν τοίς επτά θαύμασι τού κόσμου, 
καί &περ έχρησίμευον ώς τάφοι, τρία είσ’ι τά μέγιστα 
καί όνομαστότατα, θαυμαζόμενα καί σήμερον έ'τι, 
κείμενα δέ παρά τή άρχαίκ Μέμφιδι, έν άποστάσει 
1 6 χιλιομέτρων νοτιο-δυτικώς τοϋ Καίρου καί κα
λούμενα Πυραμίδες τοϋ Γκιζέ. Ή μεγίστη τούτων 
άποδίδοται ύπό τού 'Ηροδότου τώ βασιλεΐ Χέοπι, δν 
ιστορεί μεταγενέστερον τοΰ Σεσώστριδος, ένφ φαίνε
ται ών προγενέστερος έκείνου κατά αιώνας. Έντός τής 
πυραμίδος ταύτης εύρέθη τό όνομα τού βασιλέως Σου- 
φον. Πλάτος κατά τήν βάσιν αύτής έχει μέτρ. 232, 
75, ύψος δέ 142. Έκαστη τών πλευρών αύτής είνε 
άκριβώς έστραμμένη πρός τά τέσσαρα σημεία τού 
ορίζοντας. Ύπελογίσθη δτι πρός οικοδομήν αύτής 
είργάσθη έπί εικοσαετίαν τό τρίτον τοΰ πληθυσμού 
τών κατοίκων τής Αίγυπτου, ό ολικός δ’ αύτής όγ
κος ύπολογίζεται είς 26 έκατομύρια κυβικών μέ
τρων. Έν τφ κέντρφ τής πυραμίδος ύπάρχει ό θά- 
Λαρος τοΰ βασιΛέως, μήκος έχων 44 μέτρων περί
που, εύρος δέ 5 μέτρων, κάτωθεν δ’ αύτοΰ ύπάρ
χουσι δόο θάλαμοι ών ό εις λέγεται θά.Ιαρος της βα- 
οιΜσσης καί ύπερθεν 5 θάλαμοι μικρότεροι.

Ή δευτέρα πυραμίς, άποδιδομένηύπό τού Ηροδότου 
τώ βασιλεΐ Χεβρήνι έχει κατά τήν βάσιν εύρος2 1 5 μ., 
ύψος δέ 13 3μ. καί περιέχει ώσαύτως θαλάμους τινάς.

Ή τρίτη, οίκοδομηθεϊσα ύπό τού Μυκερίνου (Μεν- 
σερες τού Μανέθωνος) έχει εύρος βάσεως 107 καί ύ
ψος 54 μ-έτρ. Εύρέθη έν αύτή ή έκ ξύλου λάρναξ τού 
Μυκερίνου μετά τοΰ ονόματος τοΰ βασιλέως τούτου.

Πριν ή φθάση τις είς τάς πυραμ-ίδας, τό ό'μμα 
βλέπει ταύτας έν άποστάσει 4 χιλιομέτρων, έν δέ 
άποστάσει 4 χιλιομέτρων νομίζει τις δτι εύρίσκεται 
παρά τήν βάσιν αύτών. Τό οπτικόν τοΰτο φαινόμενον 
είναι άποτέλεσμα τού μεγίστου αύτών’ όγκου. Τινές 
διετάθησαν δτι αί πυραμίδες έχρησίμευον και ώς προ
χώματα κατά τής εισβολής τής άμμου.

Περί τών πυραμίδων έγραψαν οί εξής : Jomoird, 
Remarques et Recherches sur les Pyramides.— 
Lepere, Memories sur les Pyramides et sur leur 
systeme religieux, 1800.—Sacy, Observations 
sur 1’origine du nom donne aux Pyramides d’E- 
gypte. 1801.—Fialin de Persignyj De la desti
nation et de 1’utilite permanente des Pyramides 
d’Egypte et de Nubie contre les irruptions sablon- 
neuses du desert, Paris. 1845.
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ΠΟΙΗΣΙΣ.

Προς τήν ’Άρτεμ/.ν.
Βε.Ιών έκτοήεύεις 

κατάχρυσα σμήνη 
άσπίΛου φωτός, 

era βασιλεύεις, 
παρθένε σελήνη, 

έν θρόνω νυκτός.

Άμώμητε δαίμων, 
τίς λάτρης σου άλλος 

τό φώς σου υμνεί <
Αίδούμενος, τρέμων, 

τό λάμπαν σου κάλλος 
τίς σέβει, σεμνή ;

Τί, κόρη, νά θύσω 
πρό σου τής όσιας 

άγνόν πρός ευχήν ;
Τί όν νά κομίσω 

άμεμπτου θυσίας 
σεπτήν απαρχήν ;

Σταγόνας αιθρίας ;— 
Ειν’ έρωτος δώρα.

Αιθήρ διαυγής 
έρών τής φυτείας 

τήν ραίνει εν ώρα 
νυκτίας σιγής.

Τοΰ κρίνον τά άνθη ;— 
'Αγνή φαινομένη 

στεφάνη λευκή 
ο'ικτρώς έμιάνθη 

ψυχών γενομένη 
παστάς νυμφική.

Τής κρήνης τό νάμα ;— 
ΧωρεΙ μετά θράσους 

τακεισα νιφάς, 
συγκλώθουσα άμα 

τοίς ψάλταις τοΰ δάσους 
ερώτων στροφάς.

----- I

Τής αύρας τό πνεύμα ;— 
Αιώκοντ' Άρπυίας 

εν μέθης χαρα

κομίζουσι ρεύμα 
οσμής άνοσίας

Ζέφυρου πτερά.

Άφρόν τής θαλάσσης, 
πατέρα εκείνης, 

ή ar ευ οργής, 
ώς πάγκοινος πλόισις, 

έδέζατο Φρύννης 
μορφήν επι γής ;. . .

Έμόλυν’ ό έρως 
τοθ,ενων τά όντα 

κ' εις γήν κ’ εις νερόν.
Τά πάντ’ άνημέρως 

όργώσι σφριγώντα, 
ονδέν καθαρόν.

Ό άτρομος τρέσας 
τά βέλη σου μόνα 

ετράπη λυσσών· 
κ’ έγένετ’ όλέσας 

τής νίκης τον κλώνα 
βορά μολοσσών.

'Ανέραστος Φοίβη, 
τίς άλλη εκτός σου 

σεμνή ενάγει;
Άκήρατος ήβη, 

τό άμωμον φώς σου 
αγνόν σελαγεί.

Ιδού σοι θυσία 
αυτά σου τά βέλη, 

ακτίνες χρυσαϊ.
Πρός τοΰτο δ’ όσια 

υψοΰται θυμέλη 
τό βλέμμα πρός σέ.

Προς ’Άρτεμχν.

Λοιπόν μ' άειπάρθενον ήθος 
’Ενδύεις τό νέον σου στήθος

Γοργής καί φρίκτής κυνηγόν, 
θά παίζης μέ βέλη και τόζα, 
Και σου θά ήγήται ή δόξα

Έν άγρα δεινής αρχηγόν.

'Ορμώσ' άπό τόπου είς τόπον, 
Μακράν και θεών και άνθρώπων, 

Έν μέσω ναπών καί δασών, 
Άνοίγουσα άπληστον τάφον 
Συών, λαγωών καί έ.Ιάφων

Θά ζής μεταβυ μολοσσών.

Τόν έρωτα δ' άν άπαντήσης, 
Βεβαίως ώς είδος τι νήσσης 

Αυτόν έκλαβοΰσα πτηνής,
Θά δείζης τινάσσουσα πέτραν
Και θραύουσ’ αυτόν τήν φαρέτραν 

Πώς ότι σκοπείς απηνής.

Ώστ’ άν ώς Άκταίων τολμήσω 
Άγρεύων πρός σέ νά έγγίσω, 

Ευθύς θά μέ τρέψης, σκληρά, 
Είς έλαφον, ώστε νά πέσω 
Τά κέρατ’ έμπλέήας έν μέσω 

Κυ. ών λυσσαλέων βορά.

"Η άν ώς αβρός Ένδυμίων 
Τό στήθος σου θέλίςω τό κρύου, 

Αιώνιον ύπνον πικρόν
Έμοι τώ θνητώ δωρουμένη, 
Ώς κύνας καί σϋς a’afθυμένη, 

Θά μ’ έχης έν ζώσι νεκρόν.

Άλλ’ όμως, λαμβάνων τό θάρρος, 
Σοί λέγω—καί μή δά πρός βάρος — 

Τοιαύτας τίμιας θεάς, 
Ανθρώπους ο'ικτρώς σπαρασσούσας, 
Καί τύχας άνδρών νομιΐ,ούσας

Τής δόζης αύτών ποδιάς,

Νά σέβωμαι παύω έν τέλει, 
Γελών πρός τ’ ανόσια βέλη·

Καί δόθ,αν όμοίαν ζηλών, 
Θυμέ.ίας, βωμούς κ’ άγαλμά των, 
Τής δόζης μου ίχνη χαράττων, 

Πυρώ μ’ ‘Ηροστράτσυ δαυλόν.

ΑΠΟΔΗΜΟΣ.

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσεις τών έν τώ ΜΣΤ'. τεΰ/ει τρσβλτ,μίτων.

Άρ. 336. αίνιγμα.—Ή μονάς (1 η έν)
Άρ. 337. » —Παρθενών.
Άρ. 338. » —Μυσία.
Άρ. 339. » —Γράμματα.
Άρ. 340. ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡίΦοε.—Ότροχός τής τύ

χης τους μέν φέρει άνω τούς δέ φέρει κάτω ένο.Ι.Ιάϊ-..
Άρ. 341. Charade.—Artbre.
Άρ. 342. ΑΕΧΙΣ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΑΡΚΙΜΚΙΙ.----
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Άρ. 343. γρίφος.—Μή τηρής ιχωρών ύ. 
“οΟήζ,ας.

ΑΥΤΑΙ
Τά μετά βραβείων προβλήματα έλυσαν πρώτοι έν Κων

σταντίνου πόλεϊ οί έςής : Δ. Ίορδανίδης 340. — Ήλ. Ν. 
Γεωργόπουλος 342 χαι Α. χαι Γ. Άρβανιτάχη 342.

Γ.Α.Συγγρδς (340). Θ.Άντωνιάδης (340).—Χαρ. Κ. 
Πασπαλιδης (340).—Ν.Ζ Φαλιέρος (340).—Ήλ.Ν.Γεωρ- 
γόπουλος (340).—Άδελφ. Άλατόπουλοι (340).— Κωνστ. 
Χειμώνιος (336,37,38,39,40). -Δ. Ιορδανίδης (335).

Έν Άδριανουπόλει.—Θεόδωρος Ματθαίου (333,34,35).

ΣΗΜ.—Αί άνεν ουδέ μιας υπογραφής αποστεδ-Ιομε- 
ναι Λύσεις δεν Λαμβάνονται ύπ' όψει.


