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[Απόσπασμα Ικ τοϋ έκφωνηθέντος εν τψ  πολιτικφ  
μνημοσόνιρτών έν Άρκαδίω δλοκαυτωθεντων λόγου].

Ένφ έπρεπε.σήμερον ν* άγη τέλος ή 
ηρωϊκή μεγαλόνησος τόν είκοσιπενταετή του
λάχιστον άπότοΰ 1866 έπί τή εθνική αυ
τής άποκαταστάσει ίόβιήον, νά πανηγυρίζη 
καί ίορτάζη έν τοΐς κόλποι; τής μεγάλης μη- 
τρός τήν πολιτικήν. τέλος καί αύτής χειρα
φέτησή, τελεί διά τών ενταύθα τέκνων αύ- 
τής, νυν δούλη φευ ! είπερ ποτέ Ουσα, εν τω 
έλευθερφ τούτιρ έδάφει] μνημόσυνα έπί τή 
εικοστή πέμπτη άμφιετηρίδι μεγάλου καί 
έκλαμπρου κατά τήν τριετή τοϋ 1866 γ ι- 
γαντιαίαν πάλην γεγονότος, άναπολοϋντος 
τούς άλλους όμοιους τοϋ μεγάλου έθνικοϋ ά 
γώνος χρόνους, μνημόσυνα τών θυσιασθέν-. 
των έν τή όλοκαυτώτει τής περιπύστου καί 
εύαγεστάτης του Άρκαδίου μονής πατριω- 
τικώτάτων αγωνιστών χάί τών συνεγκλει- 
σθέντων έν αυτή γυναικοπαιδών. Έπί τού- 
τω τελουμένων έν διαθέρμψ ευγνωμοσύνη 
τών μνημοσυνών τών · μαρτύρων εκείνων,

. δέον νά έκθέσωμεν κατ’ οφειλήν άπαράβα- 
τον τό μέγα εκείνο γεγονός, τήν έκτακτον 
έχείνην ύπέρ Πατρίδος καί Πίστεως αύτα- 

• πάρνησιν καί θυσίαν, ώς εγένιτο, πρός τε 
εξύμνησιν καί ευλογίαν αυτών καί πρός πα
ράδειγμα αθανάτου καί άφθίτου δόξης μι- 
(Ιήσεως.

Έ χει λοιπόν ώς ίξής τό έν λόγω μέγα 
γεγονός

Πρός τό ανατολικόν άκρον τής επαρχίας 
Ρεθύμνης μεσογείως καί έν μέσιμ εύρείας 

κοιλάδος Ικειτο τό Άρκάδιον, Ιερά καί εΰα-
’  "ΐδε ,κ«ί ’Ημέρας ίκτ. φβλλ· 5 8 6 — 1866.

γείτάτη μονή επ’ όνόματι τοϋ άγιου Κων
σταντίνου τιμώμενη, κτισθεΐσα δ ’ έπί τοϋ 
αύτοκράτορος Ηρακλείου καί άπέχουσα από 
τής βορείου θαλάσσης δύο περίπου ώρας.
 ̂ Ό  μεγαλοπρεπής ούτος ναός ίδρυθείς α ύ - 
τοκρατορική δαπάνη καί πλουσίως καταηο- 
σμηθείς ύπό πολλών κατά καιρούς έν τελεί 
καί μή χριστιανών, ήν ευεργετικός αείποτε 
πρός πάντας, άφθονους παρέχων έλεημοσύ· 
να;, κοινή ώ·/ καταφυγή οϊου δήποτε γένους 
καί φυλής, προσφέρων. άρτον καί ύδωρ εις 
πάντα δήποτε, παροδίτην. Τούτον έσεβά- 
σθησαν οί κατά καιρούς κατακτηταί, Σαρα- 
κηνοί, ’Ενετοί καί αΰτός ό τελευταίος τής 
νήσου πορθητής Κυπρισλής, .καί αυτοί δέ' 
οί γενίτσαροι έξηκολούθουν τιμώντες αύτόν 
έπί διακόσια περίπου έτη. Καί επί τοϋ με
γάλου δέ.ίεροΰ ήμών άγω̂ος τοδ .1821, ήν 
έν μεγάλη τ.ιμή καί σεβασμώ παρά πάντων 
καί ΐστατο ώς γίγα; φέρων έπί τής μιας 
χειρός άρτον, έπί τής Ιτέρας δέ ύδωρ, άπο-. 
στελλών πρός έκπαίδευσιν μαθητάς, διατη- 
ρών σχολεία, ζωγράφους, κεντητάς ιερών 
άμφιων, έπιμελούμενος δε τήν γεωργίαν 
καί δενδροκομίαν. Ούδείςδέποτε διαβαίνων 
εκ τής εύαγεστάτης.μονής έξέφρασε τό ελά
χιστου παράπονον έπί ¿.φιλοξενία, καί ό τε-. 
λευταϊος αύτής ηγούμενος μεγαλόψυχος καί 
αείμνηστος Γαβριήλ περίέθαλπε καθ’ υπερ
βολήν πάντα καταδιωκόμε.νον μετά χριστι
ανικής αύταπαρνήσεως καί πατροπαραδότου 
πρός τούς πενομένους στοργής καί φίλτρου.
* Τή 7η δέ τού Νοεμβρίου ό άπεσταλμέ- 
νος ύπό τής Πύλης Μουσταφά .Πασάς, ό 
Ιπικαλούμενος Κηριτλής, προήλασε κατά 
τής Μονής άγων 18 χιλ. στρατού τακτικού 
καί άτακτου μετά 28 πυροβόλων καί ό- 
βουζίων, φθάόας δ’ έν νυκτί έπολιόρκησεν 
αύτήν στενώς πανταχόθεν, άφοϋ Ιμαθεν ότι 
δεν ήτο κενή, άλλά.κατείχετο ύπό ένοπλων 
χριστιανών, τούς οποίους προσικάλεσε πά- 
ραυτα νά παραδοθώσινείς τήν διάκρισίν του. 
Έν τή Μονή εΰρίσκοντο τότε 193 άνδρες, 
έξ ών ό ηγούμενος, 62 μοναχοί, 3 ίθελον- 
ταί καί οί λοιποί εγχώριοι Κρήτες,. πρός δέ 
καί 373 γυναικόπαιδα. Οί χριστιανοί ανε
ξαιρέτως άπήντησαν είς τόν αρχιστράτηγον 
άρνητικώς καί ούτως ήρξατο πεισματωδε- 
στάτη άμφοτέρωθεν μάχη καθ’ ό.λην τήν η 
μέραν τής 8 ης τοϋ μηνός διαρκέσασα. Κατά 
τήν νύχτα ταύτην οί μέν πολιορχούμενοι ά· 
πέστειλαν τόν ήρωϊκόν Πάπακρανιώτην μετ’ 
επιστολών έξαιτούμενοι βοήθειαν, μάτην ό
μως άναμένοντες, ένφ έδύνάντο ν ’ άποχω- 
•ρήσωσιν, Ιχοντις είσέτι τήν πρός τάς .‘Αρα· 
βάνας δίοδον, ένέμιιναν ούδεν ήττον είς 
άπεγνωσμένην οί ήρωες άντίστασιν ό δέ 
Μουσταφάς βλέπων ανωφελείς τάς προσπά
θειας του, διότι τάκατά τών πυλών έστραμ- 
μένα τηλεβόλα ούδεν Υσχυον, εκόμισε τήν 
νύκτα έκ 'Ρεθύμνης δύο άλλα μείζονο; όλ-

κής καιοίτω  πρός τήν πρωίαν τής 9ης ή - 
νοιξι μέγα. ρήγμα παρά τό ηγουμενείο* .ύπό 
τό άκατάπαυστον καί θανατηφόρον τών ά- 
γωνιζομένων πϋρ, οίτινες συνήγαγον τά γυ
ναικόπαιδα έν τή αιθούση τοϋ ηγουμενείου, 
ύπό τό όποιον ήν ε’ναποτεθειμένη ή πυριτα- 
ποθήκη αύτών, αύ.τοί δέ διεμοιράσθησαν άνά 
10 καί 20 είς έκαστον κελλίον. Κατά τόν 
χρόνον τοϋτον δίετάχθη συνάμα έφοδος διά 
τοϋ ρήγματος, φαντάσθητε δέ τό άκατά-. 
παυστον πϋρ έπί 6  ώρας 160 ήρώων άνω
θεν κατά τών άδιαπαύστως είσβαλλόντων 
πολεμίων κατευθυνόμενο» ! Εκατοντάδες 
έπί έκ.ατοντάδων έπιπτον έξ.αύτών καί ιδίως 
ανώτεροι άξιωματικοί, οίτινες διά τοϋ ξί
φους έπληττον άνηλεώς.τούς πρό τοϋ προ- 
φανούς θανάτου όπισθοδρομοϋντας στρατι- 
ώτας. Τέλοςνυκτός ίπελθούσης, έκτων 193 
ήρώων ύπελείφθη τό έν τέταρτον μόνον, φο· 
νευθέντων καί πληγωθέντων τών άλλων οί 
δ’ έφορμώντις είσήλθον είς τόν περίβολον 
τής Μονής έκσφενδονώντες όλμους κατά τών 
κελλίων, προτιίνοντες δ ’ ούδεν ήττον έτι 
παράδοσιν είς τούς έναπολειφθέντας’ άλλ’ 
οΰτοι έντός τής αιθούσης συσκεφθέντες περί 
τούτου απεφάσισαν αταντες μι<2 φωνή νά 
άποθάν.ωσι μάλλον ή νά παραδοθώσιν έξαι- 
τησάμενοι έν άλλήλοις συγχώρησιν. Ούτω 
μετά τήν φρικτήν .άπόφασιν ¿ μεγαλόψυχος 
ήγούμενος κατήλθεν είς τήν πύριταποθήκην,- 
όπως τελεση ώς άρχιθύτης τόν δεϊπνον τόν 
μυστικόν παραδίδων είς τάς χεϊραςτοϋ Πλά
στου καί ούχί ανθρωπίνων τεράτων τό έν 
τή Μονή ποίμνιον αύτοΰ πρός έξιλασμόν καί 
μάλαξιν τών λιθίυων καρδιών τών ισχυρών 
τής γής, άν τοιαϋται έν τοίς νυν καιροΐς μα· 
λάσσωνται έστω καί διά τοιούτων υπεράν
θρωπων καί άγιων θυσιών. Ούτως ένεβαλε 
πϋρ είς αύτήν, έν άκαρεί δε Χριστιανοί καί 
Τούρκοι άνετινάχθησαν είς τόν- άέρα, ίκαναΐ 
δέ ωραιπαρήλθον, ίνα συνέλθη ¿Μουσταφάς 
έκ τοϋ τρόμου καί τής έκπλήξεώς, ΰφ ’ ής 
κατελήφθη, μόλις δέ περί τήν πρωίαν τής 
έπσμένης διέταξε τόν στρατόν νά είσελάση 
είς τό θέατρον τών κλαυθμών καί τών ό- 
δυρμών καί κατάσχη στρατιωτικώς τά ε
ρείπια τοϋ σπαρακτικού θεάτρου. Είσελάσαν- 
τες οί πολέμιοι εύρον έντός κελλίου απέναντι 
τής άνατιναχθείσης πτέρυγος 65 γυναικό
παιδα ήμίκαυστα καί ακρωτηριασμένα καί 
43 άνδρας τραυματίας. Έ ξ τούτων εύρωχα- 
ίστί ένδεδυμένους άρνηθέντας νά έξομόσωσιν 
άπικεφάλισαν, τούς δ ’ υπολοίπους μετά τών 
γυναικοπαιδών «πέστειλαν . είς τάς φυλακάς 
'Ρεθύμνης, έξ ών πάλιν τά ήμίκαυστα ε
κείνα καί ελεεινά πλάσματα πιριώρισαν έν 
τή εκκλησία άπαγορεύσαντες ούτε άρτος νά 
δίδωται εις αυτά. Τόν έν μέσψ δέ τής Μο
νής Ιερόν ναόν έλαφυραγώγησαν διαρπά- 
σαντες πάν πολύτιμον έν αύτφ σκεύος, ειτα 
δέ έμβχλόντες έμπρηστικάς ύλας άπετέφρω-
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«αν τό μεγαλοπρεπές εκείνο οικοδόμημα τό 
πρό 800 ετών οιχοδομηθέν, μετ' αύτοϋ 
δέ «υναπωλέβθη χαί η λαμπρά βιβλιοθήκη, 
εν η έσώζοντο κειμήλια αρχαίων επί μεμ
βράνης χειρογράφων.

Κατά την τριήμερον ταύτην γιγάντειον 
πάλην, έφονεύθησαν περί τάς 2  χιλιάδας 
Τούρκων, πλήθος δέ τετραυματισμένων άπ- 
εκόμιζον είς 'Ρέθυ.μνον, έξ ών έπληρώθησαν 
τά νοσοκομεία, έφ’ ώ ένψκιάσθησαν πολλαί 
οΐκίαι'πρός έναπόθεσιν αύτών χαί νοσηλείαν, 
μεταξύ δ ’ αύτών πλείατοι ανώτεροι αξιω
ματικοί, εν οίς καί ό Σουλεϊμάν βέος γν- 
ναικάδελφος τού Μουσταφά' έκ τών ήμετέ- 
ρων δ’ ανδρείων άπέθανον ό ηγούμενος Γα
βριήλ, ό Γ. Σαουνάταος, ό Γ. Πορτάλ}ος, 
•οί άδελφοί Χαίρεται, ό εθελοντής λοχίαςχ 
Γΐάγκος, ό Γ. Πρεβελάκης, ό Α. Φονρνα- 
ράκης, ό Δ. Σκουλούδης καί άλλοι. Έκτων 
«υλληφθέντων δ ’ εν τή Μονή μαχομένων 
γενναιοψύχως αιχμαλώτων ό φρούραρχος 
Δημαχόπουλος, αξιωματικός του Ιλληνικοΰ 
«τράτου, ό Σπ. Λαγκίανός, ύπαξιωματε- 
κός τής έλληνικής χωροφυλακής, ό Ν Γα· 
ληνάκης, φραγκορράπτης, Ν. Σκουλάς, τε
λειόφοιτος γυμνασίου, ό περιβόητος Κούβος 
καί ό Κ. Δαακαλάκης έτουφεχίσθησαν, έπι· 
μενόντων είς τούτο πρό πάντων τών Αιγυ
πτίων, διότι δεν έδύναντο νά λησμονήσω« 
την εν Βρύβαις μεγάλην «υμφοράν των. Έν 
τή θανατική τών ήρώων έκτελέσει παρί- 
«τατο καί ή αληθής ήρωίς, έπιζώσα ετι, 
μήτηρ τού Δασχαλάχη ύποστασα καί τούτο 
τό μαρτύριον μετά χαρτερίας ΰπερανθρώ- 
που, άνταξίως τών μεγάλων τού 1821 α
γωνιστών πατρός καί συζύγου της, άφού 
ήρωικώς ύπέστη πρότερον τό πυρ χαί τάς ε
φόδους τών πολεμίων πληρούσα αΰτή τά ό
πλα πολλών πολεμιστών καί περιδέσασα 
τό μέτωπον τού υιού της τραυματισθίντος 
καιρίως έκ θραύσματος λίθου. Έσώθησαν δε 
τή έπεμβάσει τού υιού τού Μουσταφά ό Ν. 
Βενίανάκης ό από ΚαβοΟσι οπλαρχηγός 'Ρε- 

' θύμνης, ό Κανάκης Δόκιμος έξ Άσκΰφου 
Σφακιων, ό Χριστόδ* Δαμουλάκηί έκ Σφα- 
κίων χαί ή χήρα ήρωίς Δα'σχαλάκη μετά , 
τών θυγατέρων της.

Τοιαύτα τά κατά τήν έν λόγφ μεγάλην 
καί μυστηρίου πανίερου έμπλεων εκείνην ό- 
λοκαύτωσιν. Ό ουρανομήκης έν τούτοις ε
κείνος πυρσός χαί τοσαύται άλλαι δυσπαρά- 
•βτατοι θυσίαι δεν Γσχυσαν νά καταυγάσωσι 
τής διανοίας τά όμματα -τών ισχυρών, άλλα 

'μάλλον συνεκλεισαν καί απετύφλωσαν αυτά, 
οΰτω δε κατέκριναν πάλιν καί κατεδίκασαν 
τήν ήρωίδα νήσον είς θάνατον έθνιχόν καί 
πολιτικόν. Ά λ λ ’ έστι δίκης οφθαλμός, ός 
τά  πάνθ’ όρά. Εϊδομεν αυτήν πόσον 'άπη- 
νώς Ιπιπεσεν έπί τήν κεφαλήν τού τέως 
πανίσχυρου Ναπολέοντος τού Γ ', ότε οΰτός 
παλινωδήσας καί πρύμναν άνακρούσας, άπ· 
ηρνήσατο.τοΰ λοιπού τήν αρχήν τών εθνι
κοτήτων ώς πρός τήν ’Ιταλίαν, συνοργιάζων 
δέ μετά τής φίλης τής Κρήτης ’Αγγλίας 
χατεδίκασεν αυτήν εις τόν έπονείδιστον άυ- 
•θις ζυγόν. "Έστι λοιπόν δίκης οφθαλμός, ος 
τ ά  πάνθ’ όρφ.......

Β . Ψ ιλλκηε

Π ΑΝΘΕΙ A
( Α ιή γ η μ α  ίσ τ ο ρ ικ Ο ν )

ΣΤ ' .

Λαμπρώς ήδη διεδόθη άνά τό «τρατόπε- 
δον ή φυγή τού Άράσπα ένεκα τής γνωστής 
υποθέσεως. .Οί εχθροί αυτού διελάλουν τήν 
πράξιν, κατήγγελον τήν χαμέρπειαν καί τήν 
ασέβειαν αυτού πρός γυναίκα έμπιστευθεϊ- 
σαν αΰτφ πρός φύλαξιν, διετράνουν τήν απι
στίαν αύτού καί τήν αχαριστίαν πρός τόν 
Κύρον, διότι άντί νά προτιμήσει πάιαν τ ι
μωρίαν, απεναντίας ηΰτομόλησε πρός τούς 
εχθρούς.

Οί φίλοι άφ ’ έτέρου τού Άράσπα, καί 
είχε πολλούς, οφθαλμοφανούς δντος τού εγ
κλήματος,δεν ετόλμων νάΰπερασπίσωσιν αυ
τόν κατά τών ύβρεων καί προσεπάθουν νά 
μή έπιδεικνύωνται ώς φίλοι αΰτού.

Ό  Κύρος προσεποιείτο μεγίστην οργήν 
κατά τού άπιστου φίλου του καί διεκήρυττεν 
ότι συλλαμβάνων αΰτόν θά ετιμώρει άξίως 
τής πράζεώς του.

Ή  Πάνθεια μαθοϋσατά πά«τα, πάραυτα 
διεμήνυσε πρός τόν Κύρον.

—  Μή λυπού, ω Κύρε, διότι ό Άράσπας 
ηύτομόλησε πρός τούς πολεμίους. Δύναμαι 
νά σοί προμηθεύσω φίλον πολύ πιστότερον 
τού φυγόντος έάν μοί έπιτρέψνΐί νά γράψω 
πρός τόν έμόν άνδρα. Έ χω πεποίθησιν, ώ 
Κύρε, οτι έάν ό έμός άνήρ ,μάθη τά κατ’ 
έμέ χαί τήν πρός έμέ ίδικην σου συμπερι
φοράν, θά προσέλθηι πρός σε συνεπαγόμενος 
όσην δύναται δύναμιν. Διότι δεν 'τόν συν
δέει χαί μεγάλη αγάπη στρός τόν τώρα βα
σιλεύοντα τών ’Ασσυριών, καθ’ όσον οΰτος, 
βασιλόπαις άχόμη ών, έπεβούλευσέ ποτε τήν 
τιμήν τού προσπαθήσας ν ’ άρπάσνι εμέ.. "Ε
νεκα πάντων τούτων λοιπόν, ώ Κύρε, μα- 
θών τά κατ’ έμέ πάραυτα θά επίσπευση 
τήν έλευσίν του.

Άκούσας ταύτα ό Κύρος καί πεισθείς π.α· 
ρήγγειλεν είς τήν Πάνθείαν επιτρεπων αΰτή 
νά γράψη πρός τόν άνδρα της.

Ή  Ιίάν.θεια κατιλήφθη υπό εχφρονος χα
ράς έπί τή άδεια τού Κύρου. Έγνώριζιν ότι 
πάντως μετ’ όλίγας ημέρας έμελλε νά ί5η 
χαί άσπασθή τόν άνδρα, δν εθρήνει χαί τήν 
μετά τού όποιου συνήντησεν μετά τά θλι
βερά γεγονότα ούδόλώς περιέμενεν.

* 0  έμπιστος αΰτής ιύνοϋχος άπιστάλη 
πρός τόν. Βασιλέα τών Σουσίων. Ή  Πάν- 
θεια ανήγγειλε τφ Άβραδάτη δ ι’ αύτοΰ τά 
πάντα καί τόν προσεκάλει τάχιστα νά έλθη 
παρ ’ αΰτή-

Ό Βασιλεύς τών Σουσίων μαθών τά περί 
τής εαυτού γυναικός, θαυμάζων δέ άμα καί 
εύγνωμονών τόν Κύρον διά τήν όντως γενναι- 
όφρονα αύτοϋ διαγωγή« πρός τήν σύζυγον, 
ήν αυτός ήδη έθρήνει ώς άπωλεσθεϊσαν καί 
άτιμασθιΐσαν, έθυσεν ευχαριστήρια τοΐςθεοίς 
καί άνεχώρησε πάραυτα διά τό στρατόπιδον 
τού Κύρου συνεπαγόμενος χιλίους ίππεΐς.

Διά συντόνου πορείας έπλησίασε πρός τό 
στρατόπιδον τού Κύρου καί διά τής δε
ξιάς δηλώσας ότι ήσαν φίλοι, διέχαξε τούς

σκοπούς ν ’άναγγείλωσιν είς τόν Κύρον,όποιος, 
ήτο. Ό Κύρος έταξε πάραυτα τόν τόπον 
όπου έμελλον. νά κατασκηνώσωσιν οί Σούσιοι 
Ιππείς, τόν δ ’ Άβραδάταν διέταξε νά 0δη- 
γήσωσι πρώτον είς τήν σκηνή« τής συζύ
γου του.

*Ητο λίαν συγχινητική ή συνάντήαις τής 
Πανθείας μετά τού Άβραδάτου. Ήσπά- 
σθησαν έπανιιλημμένωςάλλήλους· οί λυγμοί 
καί τά δάκρυα έπί αρκετόν δεν άφήκαν αυ
τούς νάάρθρώσωσι λέξιν. Ή χαρά καί ή συγ- 
κίνησις αύτών ητο ανέκφραστος διότι ή ευ
τυχής έκείνη συνάντησες ητο έκ τών δυσελ» 
πιστών.

*Η Πάνθεια μετά μικρόν λέγει πρός αΰτόν 
τήν αβρότητα κα! τή« σωφροσύνην καί τήν 
πρός αΰτή« εύσπλαχνίαν τού Κύρου. Ο 
Άβραδάτας άκούσας ταύτα, ανύψωσε τούς 
οφθαλμούς πρός τόν ουρανόν καί τής Παν
θείας τή« χεϊρα κρατώ«'

—  Τί λοιπόν; είπεν, ώ Πάνθεια, δύναφιαε 
νά κάμω εγώ υπέρ τού Κύρου ϊν ’ άποτίσω 
αΰτφ τήν εΰγνωμοσύνην μου άνθ’ όσων ύπερ 
ήμών Ιπρχξε ;

— Τι άλλο, άπήντησεν ή Πάνθειαάσπά- 
ζομένη αΰτόν, ή νά φανής πρός αΰτόν οτι 
έκεΐνος πρός ημάς ;

Μετά ταύτα ό Άβραδάτας έπορεύθη πρός 
τόν Κύρον. Ό Κύρος ΰπεδέχθη αΰτόν προ- 
σηνώς καί έπιλαβόμενος τής δεξιάς ήσπά- 
σθη αΰτόν. Συγκεκινημένος ό Άβραδάτας 
είπεν :

— Δι’ οσας εΰεργεσίας έποίησας πρός 
ήμάς, ώ Κύρε, δεν έχω τι μείζον ν ’ αντα
ποδώσω, ή·όη παρέχω έμαυτόν είς σέ ώς 
φίλον, ώς θεράποντα καί ώς σύμμαχον καί 
θά προσπαθήσω νά φανώ πρός σέ, όσον δύ
ναμαι συνεργάτης προθυμότατος καί πιστό
τατος.

— Καί δέχομαι σε, ώ Άβραδάτα, καί σε 
εύχαριστώ άπήντησεν ό Κύρος καί προέτρι- 
ψεν αΰτόν νά πορευθή πάλιν πρός τήν σύ
ζυγόν του.

Ζ '.

Μεγάλη ήδη έγένετο προπαρασκευή διά 
τήν κατά τής Λυδίας εκστρατείαν τής ό
ποιας 0 βασιλεύς,Κροίσος ονομαζόμενος, είχε 
κηρυχθή αρχιστράτηγος πάντων τών παρά 
τήν Μιχράν Άσίαν έθνών, φιλίων όντων τοϊς 
Άσσυρίοις, διά τόν κατά τού Κύρόυ πόλε
μον. Ό Κύρος πυρετωδώς έποίεί τάς πάρα* 
σκευάς, μεταβολάς διαφόρους ποιήσας τής 
τότε στρατιωτικής τακτική? καί τά τοτε 
πολεμιστήρια άρματα είς δρεπανηφόρα με- 
ταβαλών. Έξήσκει τόν στρατόν αύτοϋ καί 
καταλλήλως ένέπνεε αΰτω τήν πεποίθησιν, 
ότι όπως καί κατά τάς προηγουμένας ούτω 
καί κατά ταύτην θά νικήσωσι -τους πολεμί
ους άν χαί πολυαριθμοτέρους.

Ό Άβραδάτας ήτο πιστός αΰτού συνερ
γάτης καί κατά τό σύστημα τού Κύρου κά· 
τεσκεύασε χαί οΰτος εκατόν δρεπανηφόρα 
άρματα καί καθ’ όλα εν γένει παρεσκευά- 
ζετο ϊνα άποδειξγ, έαυτόν άληθή φίλον καί 
σύμμαχον εκείνου.

Ό Κύρος καθ’ όλα έτοιμος, προχωρεί 
πλέον πρός τήν εχθρική« χώραν πρός συνάν- 
τησιν τώ« πολεμίων. Συναντήσας τάς πορ-
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φύλακας αΰτών εστρατοπέδευσεν είς μέρος 
αρμόδιον χ«ί ηδη προσήλθε πρός αΰτόν καί 
,ό πεμφθείς ώς κατάσκοπος είς τούς πολεμί
ους Αράσπας, περί οΰ Ιλεγον οί έκ τών πο
λεμίων αυτόμολοι ότι ήτο είς τών στρατη
γών τών έξασκούντων χαί παρατασσόντων 
τους πολεμίους. Τφ όντι άριστά ΰποκριθείς 
το έαυτού μέρος .και πιστευτός γενόμενος, 
χατωρθωσεν ώστε οί πολέμιοι νά τφ  έμπι- 
στιυθωσι τά πάντα. ’Επανήλθε δέ πρός τόν 
Κύρον ότε πλέον ενόησεν ότι έτελείωσεν ή απο
στολή αυτού καί έπρόκειτο νά συγκροτηθώ ή 
μάχη.

.Οτε ό Αράσπας εισήλθεν είς τήν σκηνήν 
τού Κυρου, έν αΰτή ήδη ήτο καί ό Άβρα
δάτας. Ο Κύρος έγνώρισεν αυτούς πρός 
αλληλούς νομίζων ότι ό μεν νεανικός πόθος 
τού Άράσπα πρός τήν Πάνθειαν ένεκα τού 
μεσολαβήσαντος χρονικού διαστήματος κα- 
τηυνάσθη, ό δ Αβραδάτας οτι δέν θά ε- 
μνησικάκει εναντίον τού νέου εκείνου διαφυ- 
λαχθείση» άμώμου καί πιστής τής συζύγου 
του. ΙΙόσον ήπατάτο ομως! Ό Άράσπας ού· 
δέ έπί μίαν στιγμήν έπελάθετο τής Πανθείας, 
ό δ Αβραδάτας δέν ΐσχυε νά κρατήση *ί· 
«ημα δυσαρέσκειας κατά τού άπειλήσαντος 
τήν σύζυγόν του. Ο Κύρος δέν παρετήρησε 
τούτο καί άνήγγειλεν είς πάντας τούς πα- 
ρόντας ηγεμόνας καί δ ι’ αΰτών είς άπαντα 
τόν στρατόν τό στρατήγημα, είς ό μετεχει- 
ρίσθη τόν Άράσπαν καί διά τή,ν νοημοσύ
νην χαί ανδριαν αυτού διώρισεν αΰτόν ηγε
μόνα μοίρας τίνος τού στρατού.

Η'.

Μαθών τά καθέκαστα περί τών πολεμίων 
ό Κύρος καί διαγνώσας ότι είνε άξιομαχώ- 
τερος εκείνων, απεφάσισε τήν συγκρότησιν" 
αποφασιστικής μάχης πρός τόν Κροϊσον, Εύ· 
θΰς λοιπόν την έπομένην παρέταξε τόν στρα
τόν αυτού, όρίσας τάς διάφορους θέσεις, άς 
ώφειλε νά καταλάβτ] εκαστοςήγεμών. Κατ’ 
εκείνην τήν στιγμήν έπαρουσιάσθη πρός τόν 
Κύρον ό Αβραδάτας.

— Εγώ, ω Κύρε, εκουσίως δέχομαι καί 
παρακαλώ να μοί δώσης τήν κατά μέτω
πον τών πολεμίων θέσιν.

Ο Κύρος θαυμάσας τήν άνδρίαν καί ά- 
φοσίωσιν αυτού καί δεξιωσάμενος αΰτόν, έ- 
•πηρώτησε τούς παρόντας Πέρσας.

:— Βεβαίως, ώ Πέρσαι, είπε, συγκατα
τίθεσθε καί σεις, όπως ή θέσις αΰτη δο$ή είς 
τόν άνδρεϊον Άβραδάταν ;

—  Τή άληθείφ οΰχί, άπήντησαν οί Πέρ- 
σαι, ή επικίνδυνος θέσις έκπαλαι πάντοτε 
ανήκει τοϊς Πέρσαις.

— Ο κλήρος λοιπόν άς άποφασίση μ8- 
ταξύ υμών, είπεν ό Κύρος, διότι φρονώ ότι 
δέν πρέπει ν ’ άπορρίψωμεν τήν γεναίαν πρό- 
τασιν τού ανδρείου ήγεμόνος τών Σουσίων.

Καί διακληρωσάμενοι, είδον ότι ¿κλήρος 
έλαχεν είς τόν Άβραδάταν νά χαταλάβγι 
την επικίνδυνον θέσιν.

"Ολην εκείνην τήν ημέραν έκαι έρωθεν κα- 
τηνάλωσαν είς τήν τοποθέτησιν τών στρα
τευμάτων. Τήν έπομένην πρωίαν έμελλε νά 
.συγκροτηθώ ή μάχη. Ό Άβραδάτας ¿γερ
θείς διέταξε πάραυτα νά διακοσμήσωσι τό |

πολεμιστήριον αύτού άρμα καί αύτός ήρ- 
ξατο ένδυόμενος τά όπλά του. Τή« στιγ
μήν εκείνην προσφέρει αΰτώ ή περικαλλής 
Πάνθεια χρυσοΰν κράνος καί χρυσά περι- 
βραχιόνια, ψέλλια πλατέα, πορφυροϋν πο
δήρη στολιδωτόν χιτώνα καί λόφον ύα- 
κινθινοβαρή. Ταύτα πάντα έποίησε κρυφίως 
αύτοϋ.

Ο Άβραδάτα’ς ίδών ταύτα, έθαύμασε 
καί ασπασθείς περιπαθώς τήν σύζυγόν του:

—  Πώς, ώ γύναι, είπε, κατέστρεψας τόν 
στολισμόν σου ϊν« κατασκευαστις δΓ έμέ 
όπλα ;

— Μά τόν Δία, άπεκρίθηή Πάνθεια, δέν 
κατιστρεψα τόν πολυτιμώτερον στολισμόν 
μου. Πολυτιμώτερος δ ι’ έμέ στολισμός ην νά 
φανής τόσον ώραΤος είς τούς άλλους, όσον φαί
νεσαι είς έμέ.

Είποΰσα τούς πλήρεις άφοσιώσεως τού
τους λόγους ή Πάνθεια, ήρξατο ένδύουσα 
αυτόν τά πολύτιμα όπλα καί συγχρόνως 
προσεπάθει νά κρατήση τά κρυφίως ρέοντα 
εκ τών οφθαλμών της δάκρυα.

Άφού ένεδύθη τά όπλα εκείνα ó Άβρα
δάτας, άν καί πρότερον ήτο ώραϊος, τότε 
έγένετο υπέρλαμπρος. Έξήλθε τής οικίας καί 
έπιλαβόμενος τών ηνίων ήτοιμάζετο ν ’ ά- 
νέλθη είς τό πολεμιστήριον άρμα, ότε ή 
Πάνθεια άπομακρύνασα τους παρόντας:

— Ω Άβραδάτα, είπε διά τρεμούσης 
φωνής, έάν ποτε μέχρι σήμερον καί άλλη 
τις γυνή ήγάπησε τόν Ιαυτής άνδρα περισσό
τερον έαυτής, ¿τίμησε δέκαί έφάνη πιστή είς 
αΰτόν, ϋπέρ τινα καί άλλην όμως έγώ ήγά- 
πησα και ετίμησα σε’....Τ ίς  ή χρεία λόγων 
κατά τήν ύπερτάτην ταύτην στιγμήν ; Ό - 
μνυμι τούς θεούς, ώ Άβραδάτα, κατά τήν 
επίσημον ταύτην ώραν ότι χιλιάκις προ- 
τιμώτερον είνε είς έμέ νά σέ ακολουθήσω είς 
τον τάφον άποθνήσκοντα γενναίως καί άν- 
δρ'είως, ή νά διέρχωμαι τήν γήν μετά σοΰ 
αίσχυνομένουαίσχυνομένη. . .Ναι, ώ Άβρα· 
δατα ! ό όρκος μου αύτός άς σέ προτρέψη 
νά φανής γενναίος καί έν ανάγκη νά θυσιά
σεις και έαυτόν, καλώς γνωρίζων ότι ή πι
στή σου γυνή θά σέ άκολουθήση καί είς τόν 
τάφον. Έκ τής άποφάσεώς μου ταύτης, ώ 
άνερ, περιβλήθητι άκαμπτον γενναιότητα 
όπως δώσης 81? τ «̂ Κύρον φανεράν άπόδει 
ξιν τής ευγνωμοσύνης, διότι μή λησμονείς 
ότι ένφ είχε δικαίωμα !π ’ έμοΰ, ούτε ώς 
δούλην έκρινε πρέπον νά μέ προσλάβη, ούτε 
καί ελευθέραν επ’ άτίμιρ όνόματι νά μέ με- 
ταχειρισθή, αλλα μέ διεφυλαξεν, όπως θά 
διεφύλαττεν αδελφού γυναίκα....

Ο Αβραδάτας άκούσας ούτω ομιλούσαν 
την προσφιλή αυτού σύζυγον* πιριεπτύχθη 
τήν κεφαλήν αΰτής καί άναβλέψας πρός τόν 
ουρανόν ηύχήθη:

—  ΤΩ Ζεΰ μέγιστε ! δός μοι νά φανώ 
άξιος άνήρ της Πανθείας, άξιος δέ φίλος 
τού Κύρου τού τόσον τιμήσαντος ήμάς.

Ταύτα ειπών καί ασπασθείς τήν δακβύου- 
σμν Πάνθειαν, άνήλθιν είς τό άρμα καί πα- 
ρήγγειλε τόν ηνίοχον νά προχωρήση- Ή 
π'ρικαλλης ΙΙάνθεια τότε δακρύουβα καί μή 
δυναμένη πλέον ν ’ άσπασθή τόν προσφιλή 
σύζυγον, ήκολούθησε λκθραίως καί κατη- 
σπάζετο τόν δίφρον τόν άπάγοντα είς την

μάχην τόν σύζυγόν της, ον περισσότερον 
έαυτής ήγάπα.

Μεταστραφείς μετά μικρόν ό Άβραδά
τας καί ιδών ακολουθούσαν τήν Πάνθειαν : 

— θάρρει, ώ Πάνθεια, είπε, χαί χαϊρε, 
επιστρεψον δε ήδη είς τή« σύζυγον.

Οί θεράποντες τότε ε’χράτησεν αύτήν καί 
ημιλιπόθυμον άπή,γαγον είς τήν σκηνήν.

Θ '.
Ό Άβραδάτας κατέλαβε μετά τών lay· 

τού τήν κατά μέτωπον δ ι’ αΰτόν όρισθεΐσάν 
θέσιν ταχθείς απέναντι τών Αιγυπτίων. Δο- 
θέντος τού σημείου τής μάχης ό Άβραδά
τας άναφωνήσας καί ένθαρρύνας τούς εαυ
τού άνδρας προύχώρησεν άκαθέκτως κατά 
τών Ιναντίων. Σύν αύτφ έξώρμησαν πάντες 
οί πλησίον αύτοϋ ίστάμενοι όντες ίκ τών οί- 
κειοτάτων του καί έπετέθησαν κατά τού 
κέντρου τής Αιγυπτιακής φάλαγγος.

Οί Αιγύπτιοι όμως εις έκατόν κατά βά
θος τεταγμένοι ύπεδέχθησαν άπτοήτως τούς 
περί τόν Άβραδάταν καί· άντετάχθησαν έρ· 
ρωμένως. Οί ύπό τόν Άβραδάταν Σούσιοε 
μή προσδοκώντες τόσον κρατεράν άντίστα- 
σιν, άφού είδον ότι πολλοί τών περί αύτοΰς 
έφονεύθησαν άπεδειλίασαν καί μετά μιχράν 
έτι εμμονήν έκλιναν καί τέλος έτράπησαν.

Ο Άβραδάτας ίδών τό γενόμενον χαί 
μάτην άνακαλέσας τούς φεύγοντας αύτοϋ 
στρατιώτας, Ιμεινεν έν τή θέσει του μετά 
τών οίκειοτάτων καί άδιάσειστον έρρυμ* 
μετ’ αύτών άποτελέσας, έστη ακλόνητος 
έκεί ένθα εισέβαλε πολλούς φονεύων. Κατά 
τήν άδιήγητον όμως εκείνην ταραχήν τήν 
εκ τών φωνών τών μαχομένων, έκ τών οί- 
μωγών τών τιτρωσκοκομένων, έκ'τώνθραυ- 
ομε'νων αρμάτων γινομένην, πλήττεται ό Ά- 
βραδ άτας καί πίπτει τού άρματος καί πάν
τες οί περί αΰτόν γενναίως άμυνθέντες κα- 
τεκόπησαν ΰπό τών πολεμίων.

Οί έκεϊ πλησίον όντες Πέρσαι ήλθον πρός 
βοήθειαν αύτών, άλλ’ ήλθον άργά· μόνον 
τόν νεκρόν τού δυσμοίοου Άβραδάτου ήδυ- 
νήθησαν νά σώσωσι καί θέσωσιν αΰτόν έκτος
τής μάχης.........................................................

Τό στρατόπεδον τού Κύρου άντήχει έκ 
τών κραυγών τής νίκης. Άπαντες φαιδροί 
καί χαρωποί έχαιρετώντο προσφωνοϋντες άλ· 
λήλους καί συγχαιρόμενοι έπί τή νίκη- Ό 
στρατός τού Κροίσου έπαθε πανο>λεθρίαν.

Η δυστυχής Πάνθεια λουτρόν εχουσα 
προητοιμασμένον περιέμενεν άνυπομόνως τήν 
έκ τής μάχης επιστροφήν τού προσφιλούς 
συζύγου ίνα λούσηαΰτόν. "Οτε ηκουσε τάς 
κραυγάς τής νίκης ή χαρδία αΰτής έπλη- 
ρώθη χαράς, καί πιριέμεινε νά ϊδη έπανερ- 
χόμενον καί άνευφημούμενον τόν Άβραδά
ταν, διότι βεβαίως έπίστευεν ότι καί αύτός 
θά συνετέλεσεν είς τήν νίκην. 'Η τάλαινα 
Πάνθεια ούδέ ύπώπτευε τήν -πλήξασαν αύ·
την συμφοράν !

Ό καιρός πάρήρχετο καί ή νύξ πρό πολ- 
λού περιέβαλλε τήν γην, ή δέ πένθιμος σε
λήνη έρριπτε τό άργυροειδές αΰτής φως έπί 
τού στρατοπέδου έξ οΰ άδιαλείπτω.ς ήχού- 
οντο αί βροντώδεις κραυγαί τής χ«ράς έπί 
τή νίκη·

Άνυπομονοϋσα ή ΙΙάνθεια διά τήν άρ-
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γοπόρίαν τού' Άβραδάτα, άπέστειλε τούς 
θεράποντα; νά έρευνήσω.σι καίπαρακαλέ- 
σωσι νά επισπεύσω την επάνοδον αύτοϋ είς 
την σκηνήν, μή δυναμένη ούδέ κατά διά
νοιαν νά βυλλάβω τι λυπηρόν, Ιξήλθε δε 
καί αύτή καί περιεμενεν εις την θύραν της 
σκηνής.

Μετά τινα ώραν διακρίνει μακράν συνο- 
δίαν άνδρών, βραδέως βαδίζουσαν πρός την 
σκηνήν... Ούτε άνευφημίαι, οζτε κραυγαί 
χαράς. Οϊμοιίέντός δίφρου έκομίζετο ό νε
κρός τοϋ' Άβραδάτα. Ή Πάνθεια στηρίζει 
άσάλευτον τό βλέμμα επί τής βυνοδίας.. „ . 
φρικι^.... οί πόδες αύτής τρέμουσι, σπα- 
σμωδική ταραχή μετακινεί τά ώχρα αύτής 
χείλη.. Μένει ακίνητος, τά πάντα περί αυ
τήν αίβθάνεται περιστρεφόμενα καί όταν ό' 
δίφρος ¿πλησίασε καί ήκουσε τούς γόους τών 
θεραπόντων :

— Θεεοί! . . .  φ.ωνάζασα κατεπεσεν επί του>άξ
έδάαφους.

1 '.

Ό Κϋρος νικήβας τόν Κροϊσον, προή- 
λασεν επί τήν πρωτεύουσαν τής Λυδίας, 
τάς Σάρδεις, καί ταύτην κυριεύσας καί τον 
Κροϊσον αιχμαλωτεύσας καί πλείστα οβα 
λάφυρα λαβών συνεκάλεσε περί αυτόν πάν- 
τας τούς ηγεμόνας, ΐνα έπαινεση αύτούς διά 
τήν ανδρείαν καί ΐνα έστιάσν) αύτούς επί τή 
εύτυχει έκβάσει τής εκστρατείας.

Μεταξύ τών προσελθόντων δμως δέν ήτο 
καί ό Άβραδάτας. Καί ό ΚΟρΟς άγνοών 
τά περί εκείνου προσεκάλεσέ τινα τών πα- 
ρ'όντων υπηρετών :

—  Είπατε μοι, ειπεν, ειδέ τις εξ υμών 
τόν’Αβραδάταν ; ’Απορώ, προσίθηκεν, διατί 
τώρα δεν συχνάζει παρ’ ήμίν, ένφ πρότερον 
ήτο τακτικός θαμιστής.

—  *Ω Δέσποτα! άπεκρίθη 6 υπηρέτης, 
δέν ζή, άλλ’ έν τή μάχω άπέθανεν έμβα- 
λών τό άρμα Ιν τή φάλαγγι τών Αιγυ
πτίων. Οί στρατιώται αύτοϋ, ώ Δέσποτα, 
ύπεχώρησαν, ό Άβραδάτας όμως καί οί φί
λοι αύτοϋ γενναίως πολεμήσαντες άπέθανον. 
'Ή  δυστυχής αύτοϋ γυνή έπιπροσέθηκεν ό 
υπηρέτης λαβοΰσα τόν νεκρόν καί θέσασααύ- 
τόν έν ή καί αυτή ητο άρμαμάξη εφερεν αύτ 
τον εις μέρος τι παρά τόν Πακτωλόν ποτα- 
μόν’ καί διέταξε τούς ευνούχους καί τούς θε
ράποντος νά σκάψωσι τάφον έπί λόφου τί
νος, αΰτη δέ κάθηται χαμαί κρατούσα έπί 
τών γονάτων της τήν κεφαλήν του άνδρός.

Άκούσας ταϋτα ό.ΚΟρος καί μέγιστον 
λυπηθείς', έκτύπησε τούς μηρούς καί αμέ
σως διατάξας τούς φίλους ηγεμόνας Γω- 
βρύαν καί Γαδάταν, άφοϋ παραλάβωσιν 
ό,τι πολύτιμον έχουσι, ν ’ άκολουθήσωσιν αύ· 
τόν, ίππεύσάς δέ ήλαυνε πρός τό ύποδειχθέν 
μέρος όπου εΰρίσκετο ή Πάνθεια. Καθ’ όδόν 
συναντήσας ποιμένας, διέταξε νά οδηγήσω* 
πιν έκιΐ πολλάς βοΰς καί ίππους καί πρό
βατα, ΐνα σφαγιάσωσιν αύτά έπί τού τάφου 
τοϋ γενναίου άνδρός.

Ακολουθούμενος ό- Κϋρος υπό τοϋ Γω- 
βρύου καί Γαδάτα εφθασεν έπί τοϋ τόπου. 
Ίδών δέ τήν Πάνθειαν χαμαί καθημένην

* Ό ποταμό; οΰτος τα ο α π λ ία  τά ; Σά^οιις.

καί κρατούσαν τήν κεφαλήν τοϋ άνδρός αύ
τής επί τών γονάτων, έδάκρυσε διά τήν 
συμφοράν:

—- ΦεΟ ! είπεν, ώ άνδρεία καί γενναία 
ψυχή τοϋ Άβραδάτου, άνεχώρησας λοιπόν 
έγκαταλιποϋσα ήμάς ;

Καί συγχρόνως έπελάβετο τής δεξιάς αύ
τοϋ, άλλ’ ή χειρ τοϋ νεκ,ροϋ ήκολούθησε τήν 
ίδικήν του, διότι εϊχεν αποκοπή διά σπάθης 
ύπό τών Αιγυπτίων. Ό Κϋρος ίδών τοϋτο 
Ιτι περισσότερον ήλγησεν, ή δέ Πάνθεια έρ· 
ρήξε μεγάλην σπαρακτικήν κραυγήν καί δε- 
χθεΐσα πάλιν τήν χείρα τοϋ πεφιλημένου άν
δρός, ήσπάσθη αύτήν μετά λατρείας καί τήν 
προ.σήρμοσε πάλιν ώς ήδύνατο έπί τοϋ νε
κρού σώματος.

— Καί τά άλλα μέλη αύτοϋ, εϊπεν όλο- 
λύζουσα ή ΓΙάνθεια, είνε ούτως άποκεκομ- 
μένα, αλλά τίς ή άνάγκη νά τά βλέπης ; 
Καί ταϋτα, ώ Κϋρε, επαθεν, ΐνα αποδείξω 
τήν μεγάλην πρός σε εύγνωμοσύνην διά τήν 
πρός εμέ διαγωγήν σου—

Ό Κϋρος εμεινεν έπί τινα ώραν δακρύων 
σιωπηρώς:

— Οΰτος, ώ Πάνθεια, ειπεν ό Κϋρος, 
ελαβε τήν καλλίστην τελευτήν, διότι νικών 
απίθανε, σύ δέ λαβοΰσα τά ένθύμια ταϋτα 
τών φίλων του κόσμει τόν νεκρόν, μετά δέ 
τήν'ταφήν άς θυσιασθώσι τά κτήνη ταϋτα
έπί τοϋ τάφου τοϋ γενναίου άνδρός' επειτα
θά έγείρω έπί τοϋ τάφου αύτοϋ σήμα
όπερ νά διαλαλή καθ’ όλαν τόν κόσμον τήν 
άνδρείαν αύτοϋ. Καί σύ, έπιπροσέθηκεν ό 
Κϋρος, δέν θά άπομείνγς έρημος, άλλ’ έγώ 
ένεκα τής άρετής σου καί τής σωφροσύνής 
καί κατά τά άλλα θά σε τιμήσω καί
θά σέ μεταφέρω όπου θελήσης, άρκεΐ νά 
μοί γνωστοποιήσεις πρός ποιον θέλεις νά ύ- 
πάγης.

— Θάρρει, ώ Κϋρε, ειπεν ή ώραία Πάν- 
θεια πικοώς ΰπομειδιάσασα' δέν θά σοί ά- 
ποκρύψω πρός ποϊον θά πορευθώ.

Μετά ταϋτα ό Κϋρος άνεχώρησεν, οί». 
κτείρων καί τήν γυναίκα τοιούτου άνδρός 
στερηθεΐσαν,καί τόν άνδρα τοιαύτην γυναίκα 
άπολιπόντα.

Άφόϋ άρκετόν διάστημα άπεμακρύνθη ό 
Κϋρος, ή Πάνθεια διέταξε τούς θεράποντας 
αύτής νά άπομακρυνθώσιν Ίπίσης.

;— "Εως ότου, είπεν, έγώ κλαύσω- αύτόν 
όπως έπιθυμώ.

Είς δέ τήν τροφόν αύτής ένευσε νά πα
ραμείνω·

— Ώ  καλή μου τροφός, τή είπε, σέ πα
ρακαλώ, σέ ¿ξορκίζω καί σέ διατάσσω, ό- 
πόταν άποθάνω νά μέ πέριβάλνις δ ι’ ίνός 
καί τοϋ αύτοϋ ένδύματος μέ τόν σύζυ
γόν μου.

Ή  τροφός έκάθητο κλαίουσα,μή ΰποπτεύ- 
ουσα· τί ύπέκρυπτον οί λόγοι ίκεΐνοι τής Παν
θείας. Αύτη δέ προσβλέψασα τόν προσφιλή 
Άβραδάτην.

—  *Ω φίλε, είπε τόν όρκον, όν σοί ώμο.σα 
κατά τήν ύπερτάτην έκείνην στιγμήν τοϋ
άποχαιρετισμοϋ μας ήδη έκτελώ θεοί
οίκτείρατε με............

Καί σπάσασα ξιφίδιον πάλαι πρό πολλοΰ 
πρός ιδίαν ΰπεράσπισιν φυλαττόμενον πλήττει 
έαυτήν είςτήνκαρδίανκαί κλίνασα τήν κεφα

λήν έπί τοϋ στήθους του συζύγου της απί
θανε.

Ή τροφός ίδοϋσα τό φρ.ικαλέον δράμα 
άπωλοφύρατο, ίδοϋσα δέ δτι άπέθανε πιρι- 
εκάλυψεν αύτήν δ ι’ ένός ένδύματος με τόν 
σύζυγόν της- Οί μακρόθεν Ιστάμενοι θερά
ποντες ίδόντες Θανοϋσαν τήν δέσποινάν τών 
καί καταληφθέντες ύπό μανίας ένεκα της 
θλίψεως, σπασάμένοι τούς άκινάκας' άπέ* 
σφάττοντο έκιΐ ένθα ίσταντο.

Ό Κϋρος ειδοποιηθείς αμέσως περί τών 
τελεσθέντων, λυπούμενος δέ καί βαρυαλγών 
έπανακάμπτει. Ευρών τά πάντα περαεω- 
θέντα καί όλοφυρόμενος έπί τών πιστών ¿κεί
νων · καί αγαπημένων πτωμάτων άπήλθε 
διατάξας νά έγερθή έπί τοϋ τάφου αύτών 
σήμα πολυτελές, είς τόν Άράσπαν άναθέ- 
σας τήν εργασίαν ταύτην ένεκα τοϋ πάλαι 
ποτε πρός έκείνην έρωτός του.

Ό Άράσπας πάνυ προθύμως ύπήκουσεν 
έπιστατήσας ώστε τό σήμα νά γείννι καθ’ 
όλα έφάμιλλον τής άρετής τών τεθνεώτων. 
ΙΙεραιωθέντΌς δέ διέταξε νά γραφώσιν έπί τής 
πλακός του τά ονόματα 'τής Πανθείας κάί 
τοϋ Άβραδάτου. Έπί τοϋ μέρους δέ ένθα 
ηύτοκτόνησαν οί τρεις θεράποντες διέταξε 
νά έγείρωσι τρεις στήλας καί έπ’ αύτών ά- 
νέγραψε : <(Σημα Σκηπτούχων».

Έπιτελεσθέντων πάντων τούτων καί πε- 
ριβλεψας ό Άράσπας τό σήμα πλήρης α
πελπισίας : -

— Είς σάς, είπεν, ώ ιερά τοϋ έρωτος καί 
τοϋ καθήκοντος θύματα, έχει άνεγερθή ό τά
φος ούτος, είς ¿μέ όμως τις τάφο; άνεγερ- 
θήσεται, όστις ήγάπησα παραφόρως ; . . .. 
Ού μέλει μοι περί τούτου' έγώ ήδη ¿κλε» 
πούσης τής Πανθείας σπεύδω είς συνάντη— 
σιν αύτής είς τούς δόμους τοϋ ΙΊλούτωνός ;
 ώ Ζεϋ συγχώρησον ¡ . .¿ . . .  ώ Πλούτων
δέχθητί μου τήν ψυχήν....

Καί σπασάμενος τόν άκινάκην σφάττΟ 
 ........

Βαρυαλγών ό Κϋρος έπί ταΐς συμφοράις 
έκήδευσε μεγαλοπρεπώς τόν φίλον αύτοϋ καί · 
άνήγειρεν είς αύτόν μνημεϊον έκεΐ ένθα έτε- 
λεύτησεν,ΐνα κοιμάται τόν αιώνιον ύπνον πλη
σίον έκείνης, ήν υπέρ εαυτόν ήγάπησεν.

Οί τρεις ούτοι τάφοι έπί πολλούς αιώνας 
ύφίσταντο καί οί διερχόμενοι έκεΐθεν άνεγί- 
νωσκον τά διά Συρίων γραμμάτων ονό
ματα τών νεκρών. Σήμερον ούδέν σώζεται, 
άλλ’ ίσως ημέραν τινα αρχαιολόγος τίς α
ναγγείλω ότι άνευρε τόν τάφον τής ενάρετου 
καί πιστής ¿κείνης βασιλίδος Πανθείας.

: Κλεάνθης Α ριετονικογ
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ΑΒΟ ΜΑΓΑΡΑ ΕΙΣ Κ0ΤΕΒΒΚ1
Πρό τινων ώρών έφθασα είς. Κουεβέκην 

γωνίαν τής Άλλιγονίας Χερσονήσου. Κάί 
τοι μεγάλα όρη διαχωρίζουσι τόν Καναδαν 
τής Νέας ’Αγγλίας, έν τούτοι; χάριν - είς 
τούς σιδηροδρόμους ή συγκοινωνία, τών.δύο

τούτων κρατών καθίσταται εύκολος. Ιδού 
λοιπόν έγώ έπί τής ’Αγγλικής αποικίας.

Είς Καρλουπολίτης Ιφθασεν ένταϋθα διά 
τής τελευταίας άτμαμάξης μετ’ έμοϋ, άνα- 
ζητών τόν δραπετην -μαΟρόν του, περίεργος 
μάλλον νά μάθη τό κάταφύγιον αύτοϋ·, ή 
έπί τή ελπίδι ότι θά τόν ,έπανεφερεν εύρε 
δέ αύτόν έν τή οικία ένός Καναδαϊου, άλλά 
δέν .¿τόλμησε νά τόν ζητήτ/ι, διότι οί Ά γ 
γλοι προσφέρουσιν αύτοΐς εύχαρίστως. ά- 
συλον καί ύπεράσπισιν . . . . . .  Πλήθη συνη-
θροίσθησαν πέριξ τοϋ δραπέτου μαύρου ό
πως καί πέριξ τοϋ πρώτου τέκνου τής Χίου: 
τοϋ άγορασθέντος έκ τών Τούρκων καί μ&- 
τ«φερθέντος είς Νέαν Ύόρκην. Ή κεφαλή 
τοϋ μαύρου ήτο δεδεμένη διά λευκοΰ ρινο·

. μάκτρου οπως Ιμποδίσν) τήν. περαιτέρω ροήν 
τοϋ αίματος τήν προξενηθεϊσαν έκ τών πλη
γών τών καταδιωκτών τθυ· ή κεφαλή τοϋ 
"Ελληνος ητο δεδεμένη διά μελανού, ση
μείου πένθους διά τού; ύπό·τής σπάθης τών 
«γρίων ’Οθωμανών φονευθέντας συγγενείς 
αύτοϋ. Ό μαύρος ήλευθερώθη ίκ τής σκλη
ραγωγίας ό Έλλην έκ τής τυραννίας. Ό 
μαύρος έγκατιλειπε τήν οικίαν του, ό Έ λ- 
λην όμως ύπερησπίσθη αύτήν άνδρείως μέ
χρι;. ότου. ή . διπλωματία ύπεχρ'εώθη νά πα
ραχωρήσω « ’ΰτφ τήν ανεξαρτησίαν του. Έ 
πολιτική τής Αγγλίας εύνοιϊ τούς Μαύρους 
πρός ζημίαν τών Λευκών, διότι όταν οί Ά - 
καρνάνες εν τή άρχω τής Έπαναστάσεως 
τοϋ 18^1 ¿ζήτησαν άσυλον είς τάς Ίονί- 
ους Νήσους, ή Βρεττανική άπανθρωπία καί 
σκληρότης ϋπιχρέωσεν αύτούς διά τής λόγ
χης, όπως έπανέλθωσιν είς τά ιδια ένθα βέ
βαιος θάνατος περιέμενεν αύτούς.

Γενναϊον θά ώμολογεΐτο καί φιλελεύθερον 
άναμφιβόλως τό ’Αγγλικόν έθνος, Ιάν ή πο
λιτική άύτοϋ δέν παρηκόλούθει τό συμφέρον.

’Εάν μικρόν άνατρε'ξωμεν είς τό παρελ
θόν, όποια σκληρά άντίφασις πολιτικών άρ·. 
χών μολύνει διά σπαραξικάρδιων καί αιμο
σταγών σελίδωντάςπολιτικάςδέλτουςτου!.. " 
Ή  πώλησις τής Πχργας καί ή καταστροφή 
τοϋ ανδρείου εκείνου λαοϋ είνε χηΜς, ήτις 
ουδέποτε έξαλειφθήσεται έκ τής ιστορίας 
τής ’Αγγλίας ! . . . Τήν στιγμήν ταύτην 
μοί φαίνεται ότι βλέπω τούς ίδιους Ά γ 
γλους στρατιώτας τούς μετά τώ,ν Τούρκων 
πυροβολήσαντας κατά τών χωρίων τής 
Θεσσαλία; τφ  1854, νά πυροβολώσι κατά 
τής άθώας κατοικίας τής Εύαγγελίνης ! . . .Λ 

¥ *
“Εργον μάλλον άξιοθαύμαστον τοϋ Σινι

κού τείχους περαιοϋται εντός ολίγου εν
ταύθα. Ό  σιδηρόδρομος τοϋ Γράνδ—Τρώνκ 
διερχόμενος διά τοϋ Μονθρηώλ παρακο
λουθεί τόν ποταμόν Φρίζερ. Συγχρόνως καί 
οί Αμερικανοί άρχονται τών πρός τήν Καλ- 
λιφορνίαν καί Όρογώνην σιδηροδρόμων.

Καίτοι όμολογουμένως οί σιδηρόδρομοι 
έξηφάνισαν τά μεγάλα τής συγκοινωνίας 
προσκόμματα, συντέμνοντες έπί τοσοϋτον 
τάς μακρυνά; αποστάσεις, γενόμενοι πρό
ξενοι τής ευημερίας καί ΰποστηρικταί τής 
προόδου, ούχ ήττον όμως έχουσιν ανάγκην 
•πολλών είσετι βελτιώσεων. ‘Ο αριθμός τών 
ανθρώπων, οΐτινες κατ’ έτος άπόλλυνται έν 
τοΐς σιδηροδρόμοις καί λοιπαΐς άτμοκινήτοις

Ε Β Δ Ο Μ Α Σ

μηχαναϊς δέν εινε ευκαταφρόνητος. Ένί 
λόγω το πυρ ύπό οίανδήποτε ένέργειαν εινε 
κάλλιστος μέν υπηρέτης άλλά κακός κύριος.

Αμαξοστοιχία π)ήρης παίδων Κυριακοϋ 
σχολείου μετέβαινε κατ’ αϋτάς διά τοϋ σι
δηροδρόμου τής Κουεβέκης πρός τι χωρίον 
μόλις είχε διατρέξει ολίγα μίλια ότε πα· 
ρεκτραπεΐτα τής όδοϋ αύτής, ήρξατο άνα- 
τρετομένη έν σφοδρότητι. Έν. τοϊς ’Αμε

ρικανικοί; σιδηροδρόμοις αί άτμάμαξαι συγ· 
κόινωνοϋσι πρός άλλήλας, ώστε οί έπιβαί- 
νοντες συνεσωρεύθησαν παραχρήμα' έν τή 
τελιυταίίρ καί έρρίφθησαν πρός τήν γήν, έφ’ 
ης πολλοί έφονεύθησαν. πλιιρτεροι δέ έτραυ- 
ματίσθησαν.’ Ητο σπαραξικάρδιον όντως θέ
αμα ;ό αίμοσταγής εκείνος σωρός των κατα- 
πιπτόντων παίδων. *

Ή Κουεβέκη άπέχει 100 μίλια άπό τοϋ 
ποταμού τοϋ Μοντριώλ καί 300 άπό' τοϋ 
Ωκεανού δια τοϋ μεγαλοπρεποϋς ποταμού 

τοϋ Αγίου Λαυρέντιου, οστις προσφέρει το- 
σαύτην ευκολίαν πρός τά βόρεια τής Άλλι- 
γονίας Χερσοννήσου, ένθα · τά ’Ηνωμένα 
Κράτη έχουσι λόγους νά Ιπαγρυπνώσιν, ·

Ή Κούβα πρός μεσημβρίαν, καί ¿ Κα
ναδάς πρός βορράν· τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών έν ξέναις χερσί. θά παρ'εϊχον λόγους 
υποψιών καί φόβων, ους άπορώ τίνος ένεκα 
μέχρι τοΰδε δέν ¿φρόντισαν νά έξαλείψωσιν- 

Ένταϋθα τό έμπόριον δέν άνθεί ώς έν 
ταίς Ήνωμέναις Πολιτείαις- έν γίνει δέ οί 
κάτοικοι εινε κατώτεροι ύπό πάσαν έποψιν 
τών 'Ηνωμένων Κρατών.

ΤΙ Κουεβέκη, πρωτεύουσα τών Ιν ’Α
μερική Βρεττανικών αποικιών, κεϊται έπί 
βράχου καίδιαιρείται είς άνω καί κάτω. Αί 
οίκίαι αύτής. είσίν έκτισμέναι έκ λίθων καί 
φαίνονται λίαν στεριαί' ή δέ πόλις εινε κυ·_ 
ρίως εμπορική. Τά οχυρώματα αύτής είσίν 
τεχνητά' πλήν εκτός τούτου ή φυσική αύ
τής θέσις τήν άποκαθιστ^ άπόρθητον.

Η από τών έπάλξεων τοϋ φρουρίου άπο- 
ψις είνε αληθώς λαμπρά. ’Απέναντι τών 
οχθών τοϋ Ά γ. Λαυρέντιου κεϊται τό, ρω- 
μαντικώτατον χωρίδιον τοϋ Πόϊντ Λεύη 
μετα τοϋ ναΐσκου του, καί τών εύχρόων α 
γροτικών αυτοϋ οίκων. Εινε. δέ αείποτε άν· 
θηρόν καί έμπορικώτατον μέ πληθυσμόν 4 ή 
5 χιλιάδων.

Ό σταθμός τοϋ σιδηροδρόμου Γράνδ— 
Τρώνκ απέχει έν μίλιον περίπου τοϋ χω
ρίου πρός τά αριστερά, καί πρός τό κάτω 
μέρος τής πόλεως.ό ποταμός Ά γ . Κάοολος 
σχηματίζει λεκάνην 4 περίπου μιλίων μή
κους καί 2 πλάτους. Μικρόν άπωτέρω φαί
νεται ή άκρα τής νήσου Δ ’- ’Ορλεάνης. Έν- 
ταΰθα προχωρήσας ολίγον, ¿θαύμασα τήν 
λαμπράν θέαν τοϋ καταρράκτου Μοντμόρε- 
νσυ· ακολούθως παρετήρησά μέρος τής αρ
χαίας πόλεως τής Κουεβέκης, καί έπί τέλους 
το φρούριον. τό κατοικούμενον ύπό Άγγλων 
στρατιωτών.

Συνεσχετίσθην μετά τινων αξιωματικών 
καί μετ’ αύτών έπεσκέφθημεν τόν καταρ
ράκτην Μοντμόρενσυ, όστις είνε άξιος πα- 
ρατηρήσεως.

Ό ποταμός πηγάζει άπό τών όρέων τοϋ 
Κόλπου Χώδσωνος μεταξύ τών χλοερών λό-
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φων, οΐτινες είσι καταφανείς άπό τά υψηλό
τερα μέρη τής Κουεβέκης.

Είς τούς παρατηροΰντας άπό τό Α. Δ. 
μέρος, ό ποταμός φαίνεται ταχύς, ζοφερός 
καί βορβορώδης, διαρρέων έν μέσ<ρ στενών 
φαράγγων καί πυκνών δασών, έν με'σιρ πε- 
πτωκότων γηραιών πιτύων καί άλλων κορ
μών δένδρων, γιγαντιαίων βράχων καί χα- . 
ραδρών, εξαφανιζόμενος πρός στιγμήν, καί · 
άναφαινόμενος ¿κ νέου άφρίζων καί διαλάμΤ 
πων, όπως έξαφανισθή καί πάλιν έν τφ  βά- 
θει πυκνοΰ δάσους· τοιουτοτρόπως δέ άφοϋ 
υπερπηδήσω ύψος 260 περίπου ποδών, χύ
νεται είς τόν Άγιον Λαυρέντιον.

Μεταβαίνων τις άπό τήν άνω είς τήν 
κάτω Κουεβεκην διέρχεται ΰπό την σκιάν γι- 
αντιαίών τειχών ύπόστηρίζόντων τάς Ιπάλ- 
εις τοϋ φρουρίου, διά τών άξιοπεριέργων 

τοϋ όποιου πυλών εξέρχεται τις έπί τών 
ισόπεδων όχθών τοϋ ποταμού, ον διέρχεται 
διά μίκράς ξύλινης γεφύρας, άφικνούμινος 
Ιν μέσψ χλοερών άγρών,-ώραίων Ιπαύλεων 
καί γαλλικών χωρίων, ών τό κυριώτερον είνε 
τό Μπώπορτ, ένθα υπάρχει ώραία Καθο
λική εκκλησία.· Η απο τό Μπώπορτ όδός 
σχηματίζεται άπό παρόχθιον άκραν του Α 
γίου Λαυρέντιου.

Τοιουτοτρόπως παρατηρεί τις τάς ώραιο- 
τέράς θέας τοϋ μεγαλοπρεποϋς έκείνου πο
ταμού, τής πόλεως Κουεβέκης  ̂ Πόϊντ-Λεύη 
καί τής νήσου τής Δ ’- ’Ορλεάνης.

Η πόλις Κουεβέκη πρός δυσμάς, παρουσι
άζει μίαν τών ώραιοτέρων απόψεων τής Οι
κουμένης, ού μόνον διά τήν άπαράμιλλον 
φυσικήν αύτής καλλονήν, άλλά καί διότι 
κατα την δυσιν τοϋ ήλιου, τών οικιών οΰ- 
σών επιστεγασμένων διά λευκοσιδήρου, ή 
πόλις άπασα φαίνεται ώσεί κατεσκευασμένη 
Ικ χρυσού καί αργύρου. Τά φρούρια, αί 
Μητροπόλεις, καί τά μέγαρα φαίνονται 
ώσεί κατεσκευασμένα, έκ μετάλλου ¿στιλβω
μένου καίπολυτίμων λίθων. Τό θέαμα τοϋτο 
είνε αληθώς άνώτιρον πάσης περιγραφής.

Έν τούτοι; άφίχθημεν πρός τό δυτικόν 
μέρος τοϋ καταρράκτου. ‘Ωραίοι άτμοειδεϊς 
στέφανοι, μιταβάλλ'οντες συνεχώς σχήματα 
καί θέσεις άνυψοΰντο είς τόν άέρα, λαμπυ- 
ρίζοντες περιέργως, όπόταν αί ήλιακαί ακτί
νες έπιπτον έπ’ αύτών.

Παρατηρών τόν καταρράκτην τοΰτον άπό 
τής όχθης τοϋ Ά γ. Λαυρέντιου, καί θαυ- 
μάζων τήν έξοχον ώραιότητα αύτοϋ, ¿στε
φανωμένου διά τών χρωμάτων τής Τριδος 
καί βρεχομένου Ιν μέσφ των άποτόμων κρη
μνών.καί υψηλών βράχων ΰπεράνω τής κε
φαλής μου, καθώς επίσης καί τά εκτετα
μένα ύδατα τοϋ ποταμοϋ πρό τών ποδών 
μου, άνεμνήσθην τών Ιστορικών γεγονότων 
τής θέσ.εως, έφ ης ίστάμην. Τήν άξιομνημό- 
νευτον ίσπέραν τής τελευταίας ημέρας τοϋ 
Ιουλίου τοϋ 1759, καθ’ ήν συνεκροτήθη ή 

πεισματώδης μάχη, ότε άπεκρούσθη ό Ά γ 
γλος στρατηγός Γούλφ, προσπαθών νά κυ
ριεύσω εφόδου τά ύψη έκεϊνα, τετρακό
σιοι 8έ τών άνδρειοτέρων αύτοϋ στρατιω
τών άπώλοντο.

Έ ξ εβδομάδας βραδύτιρον ό Γούλφ προ
σέβαλε τάς Γαλλικά; αποικίας, και ό Γάλ
λος Μώντ-Κάλμ,ένικήθη· επομένως η Κουε*



βέκης παρεδόθη, πλήν νι χ,«?* "'ής νίκης δ» 
ήτο ανάμικτος θλίψεως, διότι επί του πε· 
δ ίου τ ις  μάχης έπεσε νεκρός καί ό νικητής 
Γούλφ.

Κατά τόν Δεκέμβριον τοϋ 1775 ή Κουε- 
βέκη προσεβλήθη ύπό των ’Αμερικανών ύτίό 
τήν αρχιστρατηγίαν τού άνδριίου Μωντ- 
γκώμερυ, φονευθέντος κατά την ΰποχώρησιν 
του στρατοί* αύτοϋ.

Πιστεύω όμως ότι δεν απέχει πολύ ή 
ήμερα, κάθ’ ήν οί ’Αμερικανοί θέλουσι κα* 
θίξει καί τό μέρος τούτο....

ΙΓ'

Α Π Ο  Κ Ο ΪΕ Β Ε Κ Η Σ  Ε ΙΣ  Β Ο ΪΦ Φ Α Α Ο Ν
' Χθες Ιγκατέλειψα την Κουεβέκην κατά τήν 
4 μ. μ. Έφθασα διά του σιδηροδρόμου εις 
Βούφφαλον περί την δύσιν του -ήλιου διά γης 
λιπαρά; καί δασώδους. Ή πόλις αύτη είνε 
μία των σημαντικωτέρων των Ηνωμένων 
Πολιτειών· εγείρεται δε πλησίον τής λίμνης 
“Ήρει καί έχει λαμπρόν λιμένα,ον άλλοτε μό
λις διέσχιζεν εν Ινδικόν κανό, νυν δέ προσεγ- 
γίζούσιν εις αυτόν άπαντα τά πρός τά δυ
τικά μέρη διευδυνόμενα πλοϊα καί ατμό
πλοια. ’ Επέκεινα δε των 20 άτμοπλοίων 
άποχάιρετώσι καθεκάστην τάς αποβάθρας 
της. Τό άλλοτε άσήμαντον τοϋτο χωρίον 
διά τής πείρας ενεργητικών καί ίπιχειρημα- 
πικών άνδρών έγένετο κέντρον εκτεταμένου 
έμπορίου. Ή  διώρυξ τής Μεγάλης "Ηρει, 
καθώς καί ό σιδηρόδρομος τής Νέας Ύόρ- 
κης καί ’Αλβανίας, ώς καί άλλοι τινές, λή· 
γουσιν ένταϋθα.

Έντεϋθεν διέρχεται σιδηρόδρομος τών 
μεσημβρινών Κρατών καί έτερος όστις διά 
τής Κλυβελάνδης καί άλλων μεσημβρινών 
πόλεων φέρει εις Κινγκινάτην. Τοιουτοτρό
πως ή πόλις Βούφφαλον άποκαθίσταται ό- 
σημέραι έπί μάλλον καί μάλλον σημαντι- 
κωτέρα.

Κάλλιστα είπεν.ό εύγλωττος καί φιλέλ- 
-λην ρήτωρ Έβερεττ, ότι όλαι αί πόλεις 
τής Αμερικής συνδέονται διά σιδηρών αγ
κίστρων.

Τό Βούφφαλον έχει ώραίας οδούς, οίκο 
δομάς μεγαλοπρεπείς καί λαμπρά εκπαιδευ
τικά καθιδρύματα. Έν τφ Ούέσζερν ζενο- 
δοχείφ, ένθα διέμεινα, έσχετίσθην μετά δια
φόρων οικογενειών αϊτινες εσχάτως είχον 
φθάσει εκ Νιαγάρα, ιδίως δέ μετά τού κυ- 
Ρ'Ο·* Βάουκερ, όστις πρό τίνος είχεν έπισκε- 
φθή τάς Εύρωπαΐκάς αύλάς, έκαυχάτο δέ 
ότι έσφιγξε την χείρα τού Ναπολέοντος. Γ ' 
καί έκλινε τό γόνυ ενώπιον τής Βικτωρίας.

Εινε άναντίρρητον ότι πολλοί των Α 
μερικανών ρέπουσι πρός τήν αριστοκρα
τίαν' ιδίως δέ ή καρδιά τοϋ Γιάνκη πολλά- 
κις πάλλει βιαίως, όπόταν ξένος τις κομίζη 
μακρόθεν τήν φήμην τοϋ ονόματος αύτοϋ. 
’Εν γένει οί Αμερικανοί έπισπεύδουσι πάν
τοτε, λησμονοϋντες ότι πρό ¿λίγου μόλις 
ήρξαντο τοϋ σταδίου αυτών δεικνύουσι δέ 
μεγάλην προθυμίαν, όπως απερχόμενοι εις 
τόν Παλαιόν Κόσμον, άσπασθώα τό. κρά- 
σπεδον Ευρωπαίου τινός δυνάστου· πιστεύω 
όμως ότι ημέραν τινά θά παύσωσι πλημ- 
μυροϋντες τάς αϋλάς τής Αγγλίας καί Γαλ

λίας καί κατασπαταλώντες ούτω τά πλούτη 
αυτών, όπως άποκτήσωσι φήμην Ικ τοϋ λ ι
θοστρώτου τών Ευρωπαϊκών άγυιών. Εινε 
αληθές ότι δέν δύνανται ν ’ άποκτήσωσι τήν 
φήμην ταύτην έν Κωνσταντι*ουπόλει, όπως 
έν Λονδίνφ, ούτε Ιν’Αθήναις, όπως έν Πα 
ρισίοις δ ι’ Ιπιρροής προερχομένης εκ τοϋ 
Ιουδαϊκού μειδιάματος τών χρυσοπεποικιλ 
μένων παραφυάδων τής αριστοκρατικής οι
κογένειας· πρέπει όμως νά μάθωσι κατά 
μικρόν νά καταφρονώσι τήν βδελυράν εκεί
νην κολακείαν, καί νά άποβάλλωσι τόν ε
γωισμόν, άνευ τών όποιων θέλουσιν είσθαι 
έτι μάλλον άληθεϊς καί πραγματικοί δημο
κρατικοί.

Έσχετίσθην πρός τούτοις καί μετά τοϋ
κυρίου Κ καί τής εύπαιδιύτου αύτοϋθυ-
γατρός, ήτις έγνώριζε πληρέστατα τά περί 
Ελλάδος. Άφοΰ συνδιελέχθημεν αρκούντως 
περί Έλλά.δος τή προσέφερονάντίτυπον τής 
εφημερίδος Ό Ταχυδρόμος τής- Βοσιώνης 
όπως άναγνώση έν αύτή έπιθεώρησιν τών 
ποιημάτων τοϋ Βαλαωρίτου; μεθ’ ής «δη
μοσίευσα, μεταγλωττίσας εις τήν ’Αγγλικήν 
καί διάφορα αυτών αποσπάσματα-

Άναγνώσασα ταϋτα μετά περιεργείας έ· 
φάνη κατατεθελγμένη, καί μάλιστα όταν 
άνέγνωσε τούς εξής στίχους :
Γ ια τ ί βουνά μου, ανάμεσα ΐό τη «  χ*ρα« κ ι α -

[γά π η ς ,
Ά νά μ εο α  τόσης ζω ή ς  κ α ί τόσης αρμονίας 
Δεν ή κο υσ α -νά κ ελα δ ή  μ ές ’ ςτή ς έ τ ιδ ς  τό  φ ύλλα  
Κ α ί μες 'ς  τό φλοίσβο τού νεροδ ελευθερ ίας η

[αϋρα  ;

"Απας ό ’Αμερικανικός τύπο; επήνεσε τά 
ποιήματα τοϋ έθνικοΰ ήμών ποιητοϋ.

("Επίται τό ΙΑ '. Μέρος) Γ . Δ . Κ.

0 ΜΑ0ΗΤΗΣ,, ΤΟΪ ΠΑΓΑΟΤ ΒΟΪΡΖΕ
( Κ ρ ιτ ικ ή  μ ε λ ί τ η )

Τό βιβλίον τοϋτο, ούτινος είχον άρχίση 
τήνάνάγνωσιν εν Παρισίοις, χωρίς νά δυνη- 
θώ νά περατώσω αύτήν ένεκα αίτιας τινός, 
κατώρθωσα νά επεξέλθω έν τινι κώμη τής 
Θεσσαλίας, όπου τό εύρον κατά τύχην έν 
τή βιβλιοθήκν) φίλου παρ’ φ εξενιζόμην.

Είνε σύγγραμμα, ού ή ύπόθεσι; μοί ειχεν 
έμποιήσή βαθιίαν αϊσθησιν, καθ όσον απο
κρίνεται εις θέμα όπερ είχα θέσή άλλοτε 
εις έμαυτόν, αν δήλα δη αί εντυπώσεις, αί 
προερχόμεναι έκ τών αναγνώσεων τών έν 
τοϊς βιβλίοις περιεχομένων θεωριών, δύναν- 
ται νά έχωσι τοιαύτην ροπήν, ώστε νά με- 
ταβάλωσι τόν βίον ώρισμένου προσώπου. 
*Αν δήλα δή αί κυκλούμεναι δοξασίαι τοϋ 
Δαρβίνου, τοϋ Σοπεγχάουερ καί τών άλ
λων περί τοϋ άγώνος περί ύπάρξεως, περί 
μη διαφοράς τοϋ καλοϋ άπό τοϋ κακού καί 
τά τοιαϋτα, ήδύναντο νά έχωσιν έπίδρασιν 
όσον άφορ? είς τόν βίον καί τάς πράξας 
τών άναγινωσκόντων. Ό  Βουρζέ αποκρίνε
ται καταφατικώς είς τοϋτο καί φαίνεται λυ- 
πούμενος διά τό όλέθριον τής έπιδράσεως επί 
των νέων· εΐ καί, καθ ά παρετήρησεν είς 
αυτόν ό Παΰλος Ζιανέ, άναλύων τό βιβλίον

έν τή Άκαδημεί* τών ήθικών επιστημών^, 
συνεβάλετο καί αύτός ό Βουρζέ, δι ων ανέ
πτυξε·* ιδεών, είς τήν τοιαύτην παιδα- 
γώγησιν τών νέων. Τό θε’μα τοϋτο κατέ
στησαν υποκείμενον μελέτης καί δύο εύφυ- 
είς ψυχολόγοι ό Δωδέ καί ό "Ιβσεν, άμφότε- 
ροι διά δραματικών έργων,άπό σκηνής άνα-- 
πτύξαντες τάς περί τούτου γνώμας. των. 
Εύνόητον ότι βιβλίου τοιούτου τήν άνάγνω-, 
σιν έπανέλαβον μετά χαράς καί. έρχομαι νυν-, 
νά ποιήσωμαι λόγον τινά περί αύτοϋ, άπο-·. 
πειρώμενος νά άναλύσω τάς έκ τής άνα- 
γνώσεως εντυπώσεις μου.

Έάν ό άνθρωπος κατά τόν μυθιστορκο- 
γράφων έξοχώτατον Ζολά είνε ον πεπροικι— 
σμένον μόνον διά φυσικών άρμών, έκπορευ- 
όμε»ον άπό τής κοινής μητρός γης, προω- 
ρισμενον νά γεννέ£ καί νά πληθυνηται, ο 
Ταίν, ό Ριβό καί ό τούτοι; επόμενος Βουρ
ζέ ένορφ έν τώ άνθρώπψ όν τι περιπεπλεγ* 
μένον, σύνολον παραγόντων ύπό τοϋ παρελ
θόντος κληροδοτηθέντων, όπως μορφώσωσι 
τύπον τινά έν τή οικογενειακή άλύσει' δήλα 
δή βλέπει έν τφ άνθρώπω «αποτύπωμα τι,
» άποτύπωμα παραδόξως περίπλοκον, .όπερ 
» ή κληρονομιά, ή ίδιοσυγκιρσία, ή κοινω- 
» νία', ή άνατροφή, τό επάγγελμα, η ηλε- 
» κία, ή συναναστροφή, αί έξεις χαράσσου-. 
βσιν είς έκαστον», ώς λέγει ό Ταϊν εν τφ  
θαυμασίψ αύτοϋ συγγράμματι, τή « Ιστορίερ 
τής αγγλικής φιλολογίας». Κατά τήν. θεω
ρίαν λοιπόν ταύτην τήν τοσοϋτον διηπλω* 
μένην παρά τοΐς φιλολόγοις τής σήμερον, 
τήν τής κληρονομικής καλούμενης έκιεηδει- 
όα/τος, άπότοκον τών φιλοσοφημάτων τοϋ. 
Δαρβίνου περί βαθμιαίας δημιουργίας, ό άν
θρωπος είνε ον άπό τής φύσιως έξαρτώμε- 
νον καί ου τό περιβάλλον, αί έξωτίρικαί 
περιστάσεις, διευθύνουσι τάς .πράξεις· ούτως 
ώστε ή ελευθερία αύτοϋ, ή άρετή, τά πάθη, 
αί γενικαί ιδιότητες, με τάς όποιας ή πρφη* 
ψυχολογία εκόσμει τόν άνθρωπον, τιθενταε 
παρά τοΐς νΰν έν δευτέρι»; μοίριρ.

Ό ήοως τοϋ Βουρζέ είνε μηχανή τις, άν 
δυνάμεθα νά έκφρασθώμεν, σκεπτομένη καί 
ένεργοϋσα κατά τά πορίσματα τά εξαγόμε
να έκ τής φυσιολογίας καί τής ψυχολογίας.
Ο πατήρ αύτοϋ είνε purus rnalbematicus, 

άνήρ είς τά άφνιρημίνα άρίσκόμενος, ίν* 
ούτω κατά τόν νόμον τής κληρονομιάς γεν- 
νηθή τοϋ παιδός ή αδυναμία πρός τό δράν 
καί ή τέρψις είς τήν άπλήν θεωρίαν εν φ  
έτέρωθεν ή μήτηρ αύτοϋ είνε γυνή έστερη- 
μένη φαντασίας, γεννηθεϊσα έν χώρςρ πε
δινή καί γεωργουμένη, ανίκανος νά παρα- 
δοθή είς δαίδαλον σκέψεων,' οπως ούτω πα- 
οαχθή ή διψνία· τοϋ προσώπου κατά τόν νότ 
μον τής ψυχολογίας, τόν χαλούμενον τής 
«διπλής προσωπικότητος»; Ώς έπίμετρον- 
δέ είς τήν διάπλασιν ταύτην τοΰήρωος προσ
τίθεται τό πλαισίωμα, ή γενέτειρα γή αύ
τοϋ, χώρα σκυθρωπή καί ηφαιστειώδης, ό
πως «ξηγηθή μεν τό μελαγχολικόν τού χα
ρακτήρας αύτοϋ καί ή 'πρόωρος άφοσίωσις 
είς τήν σπουδήν, προπαρασχευασθή δέ ή έν 
ταίς φυσικαϊς έπιστήμαις κατάρτισις διά τών 
επιστημονικών εκδρομών, ά; μετά τοϋ πα- 
τρός έποιεϊτο. "Ο,τιδέ ακόμη άπητεΧτο είς 
τελείαν διαμόρφωσιν αύτοϋ, τοϋτο προσε-'
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τέθη εκ τής βιβλιοθήκης τοϋ πατρός, ένθα 
•οί υπάρχοντες μυθιστοριογράφοι καί δραμα
τικοί άναγινωσκόμενοι συνεβάλοντο νά έξά- 
ψωσι τήν φαντασίαν τοϋ παιδός καί τόν 
ρίψωσιν είς κόσμον ινδαλμάτων καί ονείρων. 
Καί είνε περίεργον πώς έπί τή εύκαιρία 
ταύ-τη σκέπτεται ό Βουρζέ περί τών έργων 
τοϋ Σαιξπήρου, ον μετά τοϋ Βάλτερ Σκώ,τ, 
τοϋ Δίκενς, τοϋ Τόπφερ καί τής Γεωργίας 
Σάνδης εισάγει είς τήν βιβλιοθήκην τοϋ πα
τρός. αΤά δράματα τοϋ Σαιξπήρου»ς λέγει 
ό Βουρζέ, «είνε· πεπόιημένα διά τέκνα τοϋ 
»λαού καί φέρουσι στοιχιΧον τ ι άρχεγόνου 
»ποιήσιως, έν φ  έξογκούσι τ* πράγματα 
»παιδαριωδώς»; Προκειμένου δ’ ένταϋθα 
περί άνάγνώσεώς φιλολογικών έργων ποιεί
ται τήν δικαιοτάτην παρατήρησιν, ότι έκά- 

• στου συγγράμματος ή Ικτίμησις διαφέρει 
άναλόγως τών άναγινωσκόντων καί ότι δι’ 
άλλον λόγον γεραίρει τις ένα συγγραφέα 
καί δ ι’ άλλον άλλος τόν αύτόν συγγραφέα.

Κατ ακολουθίαν λοιπόν τής φυής ταύ- 
τής τών γονέων καί τών παιδικών ένασχο- 
λημάτων κατέστη ό ήρως τοϋ Βουρζέ όν 
τι άρεσκόμενον είς τήν σκέψιν καί τήν μό- 
νωσιν, λατρεΰον έαυτό καί ΰπολαμβάνον ά· 
νώτερον τών άλλων, άκολουθοΰν δέ τή αρ
χή τοϋ νά μή θεωρή ώς νόμον διά τούς αν
θρώπους τής σκέψεως ό,τι είνε καί οφείλει 
νά είνε νόμος διά τούς μή σκεπτομένους. 
Διεπλάσθη άλλαις λέξεσι χαρακτήρ άνάλο- 
γος πρός τούς δημιουργηθέντας ύπό τοϋ Βε
νιαμίν Κωνστάν καί ύπό τοϋ Ερρίκου Βέϋλ 
(Στένδαλ), δύο συγγραφείς άγαν τιμωμένους 
ύπό τών περί τόν Βουρζέ.

ΠαΧς ούτω πιρίπλοκον έχων. τόν οργανι
σμόν.καί πεπροικισμένος ύπό τοιαύτης προ
ώρου περιεργίας, εύνόητον είνε ότι άπε’βη 
λίαν ενωρίς άθρησκος’ αί δέ αναγνώσεις τών 
συγχρόνων συγγραφέων, τοϋ Λαμαρτίνου, 
τοϋ Ούγγώ, τοϋ Βαλζάκ, τοϋ Σαίν Μπέβ, 
τοϋ Λεκόν Διλίλ, τοϋ Χάϊν.ε, τοϋ Βωδε- 
λαίρ άνέπτυξαν παρ’ αύτφ άκρως τόπνεΰμα 
τοϋ πυρρωνισμοϋ, τή ; αμφιβολίας καί τής 
.ύλοφροσύνης, έως ότου έπελθών τελευταίος 
ο Μυσσε μέ τούς έπικινδύνους αύτοϋ ήρωας 
τόν ώθησεν *ίς τήν άπόλαυσιν, καί κατά τό 
δέκατον έβδομον έτος τή ; ηλικίας αύτοϋ έ- 
παύσατονά είνε άγνός «ύπό όρους πολύ πε
ζούς καί θλιβίρους, ώς συμβαίνει συνήθως 
είς τάς τοιαύτας περιστάσεις», παρατηρεί ό 
συγγραφεύς.

Τοιαϋται ήσαν αί διαθέσεις αύτοϋ, /ότε 
ενεγράφηείςτήν φιλοσοφίαν. Από τών πρώ
των, ήμερων τής.εγγραφής αύτοϋ ήρξατο ό 
ενθουσιασμός του υπέρ τής επιστήμης ταύ- 

ήτις τοσοϋτον συνεφώνει πρός τάς κλη
ρονομικά; έξεις αύτοϋ καί πρός τήν άνατρο· 
θήν. Ανέγνω άπλήστως όλα τά συγγράμ
ματα τοϋ Ριβό, τοϋ Σπενσερ, τοϋ Ταίν, 
τοϋ Ρενάν, τοϋ πραγματευόμενα περί θε- 
λήσεως, περί θεοϋ, περί παθών καί κατέ- 
ληξεν είς απόλυτον λατρείαν τής σκέψεως, 
καί τή; Επιστήμης. Ούδέν άλλο υπάρχει 
έν τφ κόσμφ, ειπιν ή τό εγώ- ότι ή φύσίς 
αγνοεί ήμας, άδιαφοροϋσα περί τής ύπάρ- 
ξ'εω; ήμών καί μή Ιχουσα άλλην φροντίδα 
ητην άναφερομένην είς τήν πλήθυνσιν τοϋ 
γένους καί ότι δέν έχομεν νά ζητώμιν παρά

: ταύτης έίμή προσχήματα ΐνα  αίσθανώμεθα 
κα ί σκεπτώμεθα.

* *
*

Τούτων ούτως έχόντων ό προώρως φι· 
λοσοφών νεανίας εισέρχεται είς τόν οίκον 
μαρκησίου τινό; ώς παιδαγωγός τοϋ τέκνου 
του. Ένταϋθα διατριβών καί έγκύπτων είς 
τήν σπουδήν τοϋ Σπινόζα, τοϋ Στούαρτ 
Μίλλ, τοϋ Χόββες, τοϋ Κάντ καί τοϋ Βούνδτ 
έρχεται είς σχέσεις.πρός τήν αδελφήν το.ΰ 
προγυμναζομένου·, νεάνιδα δέκα καί έννέα1 
ετών, θυγατέρα πατρός υποχονδριακού, νευ
ρικήν'καί άκρως εύαίσθητον.. Πας άλλος εύ· 
ρισκόμενος είς τήν θέσιν αύτοΰκαί έχων. ή- 
λικίαν είκοσι καί δύο έτών δέν θά. έφρόντι- 
ζεν ή πώς νά κερδήσνι τήν καρδίαν τής κό
ρης. Ά λλ ’ ούχ ούτως έσκέψατο ό μόνον δι
ανοητικόν βίον ζών νεανίας καί ό ύπό τό' 
πρόσχημα αύτοϋ άναπτύσσων τάς φιλοσοφι
κά; αύτοϋ θεωρίας Βουρζέ. Ό νέος απο
φασίζει νά άποπλανήσν) τήν κόρην, άλλά 
μόνον, ΐνα έφαρμόση διδάγματα τινα, άπερ' 
ήρύσατο έκ τής ψυχολογίας καί τής φυσιο
λογίας. Καί ή μέθοδος αύτοϋ, ή ήκολού- 
θησε προβεβουλευμένως, είνε τοιαύτη, μέ
θοδος διανοητικής μηχανικής, ώςκαλεΐ ταύ
την. Ένταϋθα έφαρμόζονται αί περί υπο
βολής θεωρίαι, άς ό συγγραφεύς ΐδανείσατο 
παρά τόϋ Σαρκό καί τών άλλων νευρολό
γων κατά τό ύπόδειγμα τών νεωτέρών μυ- 
θιστοριογράφων, οΐτινες ζητοΰσιν ύλην διά 
τά έργα.αυτών, καταφεύγοντες εις τά· αρ
χεία τής ιατροδικαστικής καί τής φρενια- 
τρικής· άλλ’ εννοείται παρά τφ  Βουρζέ τά 
ζητήματα ταϋτα εξετάζονται πολλφ ύπε- 
ροχώτεμον ή παρά τφ  Ίουλίιμ Μαρϋ καί τφ 
έ'σμφ τών όμοιων μυθοπλαστών.. * 0  νεανίας 
άρχεται νά ενεργή είς τήν καρδίαν τής κό
ρης έξεγείρων έν αύτή τό αίσθημα τής συμ
πάθειας καί τοϋ οίκτου. Διότι ή φυσιολογική 
ψυχολογία λέγει ότι «έν τώ φαινομένφ τοϋ 
οίκτου ενυπάρχει στοιχείόντι φυσικόν, όπερ, 
ίδίως παρά ταίς γυναιξί, γειτνιάζει πρός 
τήν σαρκικήν επιθυμίαν». Ιΐλάττει λοιπόν, 
ίνα τήν συγκινήστι, ψευδή ιστορίαν, ήν.άφ.η- 
γεϊται πρός αύτήν, ότι δήθεν ήρα κόρης τι 
νός, ήτις τό πρώτον άγαπήσασα αύτόν τόν 
κατίλιπεν είτα, προτιμήσασα άλλον Ιχοντα 
πλούτον. «Τήν ιστορίαν ταύτην τήν εφιλο- 
τέχνησα επιτηδείως», λέγει ό "ήρως, «κατά 
τάς άρχάς άς εύρον έκτεθειμένας έν τφ  συγ- 
γράμματι τοϋ Ριβό, περί Ασθενεία; τής θε» 
λήσεως» - Αί άρχαί αύται είνε αί έξής: « Ή 
πρώτη, οτι τό πλεϊστον τών όντων δέν ε- 
χουσιν αίσθημα ή κατά μίμησιν· έάν άφε- 
θώσιν εις την κατά φύσιν κατάστασιν, ό 
έρως, παραδείγματος χάριν, διά τά όντα 
ταϋτα, ώς καί διά τά ζώα, δέν είνε ή όρ- 
μέμφυτόν τι σαρκικόν, διασκεδαζόμενον ευ
θύς άφοϋ κορεσθή. Η δεύτερα άρχή ,είνε, 
οτι ή ζηλοτυπία δύναται κάλλιστα νά ύφί- 
σταται πρό · τοϋ έρωτος κατ’ ακολουθίαν 
δύναται ενίοτε νά δημιουργήση αύτή τόν 
έρωτα, ενίοτε δέ καί νά έπιζήσΥ| αύτφ. Ή 
διπλή αύτη παρατήρησις μοί εφάνη τοσοϋ
τον εύλογος, ώστε άπεφάσισα νά αφηγηθώ 
τή δεσποινίδι δέ Ζυσσά μύθον, κεκλημένον 
καί τήν φαντασίαν αύτής νά παροζύντι καί

τήν ματαιοφροσύνην νά έρεθίσνι. ‘Τπελόγισα 
λοιπόν τήν ιστορίαν μου κατά τήν ιδέαν 
ταύτην, ότι πασαγυνή, ής τίνος τό ενδια
φέρον κατορθοί νά ύπεκκαύση άνήρ, αισθά
νεται τήν ύπερηφανίαν αυτής προσβσλλο- 
μένην,.έάν 6 άνήρ δείξι  ̂ ότι εξακολουθεί νά 
είνε άφωσιωμένος είς άλλην».

Κατά τά αξιώματα λοιπόν ταϋτα βαδί- 
ζων ό πειραματιζόμενος έν τφ έρωτι νεανί
σκος, βοηθούμενος δέ καί ύπό μεθόδου τι- 
νός, τυχαίως άποκαλυφθείσης αύτφ, άλλ’ 
ήτις θαυμασίως συνεβάλετο είς τήν έξυπη- 
ρέτησιν τών σχεδίων αύτοϋ : είς τήν δΓ ά- 
ναγνώσεως δήλα δή μυθιστορημάτων καί 
συζητήσεως έπ’ αυτών έξαψιν τήςφαντασία.ς 
καί τών αισθήσεων τής νεάνιδος, έφικνεΐται 
τοΰποθουμένου. Βιβλίον δέ πρόσφορον εχρη 
σίμιυσεν αύτφκατ αρχάς ή Ευγενία Γρανδε 
τοϋ Βαλζάκ. Μίαν δ' ημέραν έαρος τοι
αύτην οΐα θά προεκάλει τόν έρωτα καί άνευ 
τής βοήθειας άλλων επικουρικών, συμπο- 
ρευόμενο'ς μετ’ αύτής είς τήν εξοχήν, τή εκ
φράζει .τό πάθος του. Αύτη δε, είλικρινώς 
πιστεύσασα είς τόν έρωτά του, τόν άγαπόί, 
άλλά χωρίς νά άποκαλύψ·# τι είς αύτόν. θέ- 
λουσα μάλιστα νά καταπολεμήστ) τό πάθος 
αύτής αναχωρεί είς ’Ιταλίαν, είτα δ ’ έρχε
ται «ίς Παρισιού; ένθα άρραβωνίζεται πρός. 
αξιωματικόν έξάδελφόν της.

*  *

♦
Άλλά τότε, κατά τήν άπουσίαν αύτής, 

ό ήμέτερος ήρως, όστις ένόμιζεν ότι έξετέ- 
λει πειράματα ψυχολογίας, συλλαμβάνεται 
έν τή ίδίιρ αύτοϋ παγίδι καί αισθάνεται ότι 
άγαπ? αύτήν αληθώς. Διακαιόμενος δ ’ ύπό 
τοϋ πάθους τή γράφει γράμματα περιπαθή, 
χωρίς νά τύχνι άπαντήσεως, εως ότου ή 
τύχη έρχεται είς επικουρίαν αύτοϋ. Ή  νεά- 
νις, άσθενήσαντος τοϋ άδελφοϋ αύτής, ά- 
ναγκάζεται νά έλθχι εις τήν εξοχικήν έπαυ- 
λιν, ένθα διέτριβεν ή οικογένεια της καί 
ένθα εξελίσσεται τό δράμα, όπως ίδγι τόν 

.αδελφόν. Τότε ό Γκρισλοΰ — ούτω καλείται 
ό περίεργος φιλόσοφος, ό απασχολών ήμάς 
—έν τή ειλικρινείς, πλέον τοϋ πάθους αύτοϋ 
τή γράφει ότι τό μεσονύκτιον μέλλει νά αύ· 
τοκτονήσγι. *Η κόρη, φοβηθείσα, εισορμά 
είς τόν θάλαμον αύτοϋ, τόν ευρίσκει χρα- 
τοϋντα ,δηλητήριον, τφ  αποκαλύπτει τόν 
Ιρωτά της καί παραδίδεται είς αύτόν, άφ ’ 
ού πρότερον άπεφάσισ.αν νά άποθάνωσι μαζί.

«Ένταϋθα, αγαπητέ διδάσκαλε», λέγει 
ό νέος, αποτεινόμενος πρός υποτιθέμενον δι
δάσκαλον αύτοϋ «κεϊται τό'περιεργότατον 
έπεισόδιον τοϋ όλου τούτου συμβεβηκότος. 
"Οτι ή Καρλόττα, πετοϋσα είς τούς 0ρα- 
χίονάς μου μοί εΐπεν « Άποθάνωμεν», καί 
τή άπήντησα «Άποθάνωμεν μαζί», τότε 
«λάλουν είλικρινώς. Μοί ίφάνη τόσονφυσι- 
κόν, τόσον άπλοϋν καί τόσον εύκολον νά 
«υναπέλθωμεν άμφότεροι. Σείς, οΐτινες έν 
σελίσιν άδραΧς περιεγράψατε τήν φλογέράν 
παραίσθησιν, τήν άναπτυσσομένην παρ’ ή- 
μίν ύπό τής σαρκικής επιθυμίας, τήν μέθην 
ταύτην τών αισθήσεων, ήτις μεθύσκει ήμάς 
ώς ό οίνος, σείς δέν θά μέ κρίνητε τερα
τώδη, διότι ήσθάνθην τόν άτμόν τούτον δια·· 
λυόμενον μετά.τήν άπόλαυσιν.... Ή «ϊσοδος
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αύτη εις την άτελεύτητον άβυσσον της α
νυπαρξίας, ήτις τό κατ’ άρχάς μοί έφάνη 
ού μόνον εύκολος άλλα καί επιθυμητή, ότε 
πάθος δυστυχές μοϋ ίδέσποζευ, διά μιας μοί 
παρέστη, ότε ή μανία αύτη εξέλιπεν, ώς ή 
μωροτέρα καί έπικινδυνωδεστέρα των, πρά
ξεων».

Ούτως εξακολουθεί λογικευόμενος ο ήρως, 
"'άφοϋ έκόρεσετό πάθος του. Ά λ λ ’ ούχ ού
τως έσκε’πτετο καί ή νεανις. Άποπλανη- 
θεϊσα καί διαφθαρεϊσα ύπ ’ άνδρός είς ού τόν 
Ιρωτα έπίστευσεν, άνακαλύψασα δέ μετά 
ταϋτα.τό Ημερολόγιου αύτοϋ, έξ ού έγνω 
ότι έγενετο θϋμα πειραμάτων, παραδόξων, 
ή κόρη αύτοκτονεΐ.

' «Σήμερον ότε τό ανεπανόρθωτου εξετε- 
λέβθη, εγραψεν ό νεανίας έν -ςφ Ήμερολο- 
γίιρ αύτοϋ, εννοώ ότι είχον έμπνεύσιι άληθή 
Ιρωτα είς την Καρλότταν. ’Αντί όμως νά 
άφήβω νά αγαπηθώ ΰπ ’ αύτής απλώς, πα- 
ελυσα την καρδίαν μου παρεμβάλλων της 
ιανοίας τάς παραβόλους αξιώσεις. 'Καί θά 

'ηρκει άν καλώς διέθετον την πλοκήν τοϋ 
επινοήματος μου, άλλά τό δράμα τοϋτο, έν 
ω ό Θάνατος καί ό “Ερως, οί δύο οΰτοι π ι
στοί εργάται τής ανεξιλέωτου Φύσεως, είρ- 
γάσθησαν άνευ διαταγής μου καί καταυω- 
κώμενοι των έμών στρατηγημάτων, έξιλί- 
χθη όλως άλλως ή ώς προσεδόκων».

* ¥
Ονίτω ληγδι το βργον, συναγόμενου του 

πορίσματος, οτι ή ευτυχία επιτυγχάνεται 
άπλούστερον η όσον υποθέτει ό ποικίλους 

.τρόπους μετερχόμενος πρός επίτευξιν αυτής 
αλόγιστος βροτό; καί ότι ενώ ό άνθρωπος, πε- 
ποιθώς είς τόν νο.ϋν αύτοϋ, παντοδαπάς μη- 
χαναται τέχνας πρός διεξαγωγήν ΰποθέσεώς 
τίνος, ή Φύσις, άναλλοίωτος καί αδυσώπη
τος, εξακολουθεί τό μοιραϊον αυτής εργον, 
έμπαίζουσα τά ε’πινοήματα καί καταγελώσα 
τοϋ πειρωμένου νά βαδίση παρά τούς άπα- 
ρατρε'πτους αύτής νόμους. Πρός τούτοις ό 
συγγραφεύς φαίνεται-παραδεχόμενος ότι είς 
τό βάθος τών ηθικών ιδεών, άς παρά τών 
πατέρων παρελάβομεν, ενυπάρχει πολύ πε
ρισσότερον στοιχεϊον άληθείας ή όσον θά ή- 
γετό τις νά παραδεχθή, παραγόμενοςεκ τής 
μελετης τών φυσικών επιστημών καί ότι ά- 
ποινεί δεν έπιτρέπεται^ή ίξοβέλισις τών αρ
χαιότερων. Τούτο δ ’ εξάγεται καί εκ τοϋ 
προσώπου τοϋ διδασκάλου, όν παρεισάγει© 
Βουρζέ (εντεύθεν καί ή επιγραφή τοϋ βι
βλίου «Μαθητης») τύπου άνδρός καταγινο- 
μένου είς τήν μελέτην καί μόνον περί θεω
ριών τυρβάζοντος, όστις μαθών τά κατά τό 
δράμα τοϋτο καί τά κατά τόν μαθητήν αύ· I 
τοϋ, έρχεται καί γονυπετεϊ παρά τό φέρε
τρου αύτοϋ, φονευθέντος υπό τοϋ άδελφόϋ. 
τής κόρης, καί προσεύχεται είς τόν Εσταυ
ρωμένου !

Εκρινα προσήκον νά ποιήσωμαι λόγον 
τινά περί τοϋ βιβλίου τούτου, διότι έν αύτφ 
προ πάντων διαφαίνονται αί τάσεις σχολής 
τίνος, ήπερ άρχει σήμερον τής Γαλλίας. Ή 
νεωτερα επιστήμη ύπέταξεν, ούτως είπεΐν, 
τήν ψυχήν είς τήν σάρκα. Δώσατε μοι φω
τογραφίαν ανθρώπου τίνος, ανακράζει ό 
Ταίν, είπατε' μοι ποϋ έγιννήθη, κάί έγώ 
αναλαμβάνω να παράσχω ύιιϊν βλην τήν σύ-

στασιν τών ιδιοτήτων αύτοϋ. Ό φιλόσοφος 
Πασκάλ έν ταΐς Σκέψεσιν αύτοϋ είπε τάδε:

«Είνε κινδυνώδες νά δεικνύη τις παρα- 
πολύ είς τόν άνθρωπον πόσον είνε όμοιος 
πρός τά ζφα χωρίς νά δεικνύη χαΓτό μεγα- 
λεΐον αύτοϋ».

Άλλ ’ οί νεώτεροι, ήγουμένου τοϋ Δαρ- 
βίνου, άφοϋ έθεσαν τόν άνθρωπον είς την 
αυτήν πρός τά ζψα σειράν, δόντες αύτφ μό
νον τήν πρώτην βαθμίδα τής κλίμακος, ή- 
ξίωσαν είτα νά έννοήσωσιν αύτόν μελετών- 
τες τά ζψα. Ή ψυχολογία κατέστη θεράπων 
τής φυσιολογίας, άνευ δ ’ αύτής δέν δύνα- 
ται νά ζήση- ή δέ φιλοσοφία άνευ ιατρικής 
καί χημείας είνε ούδέν. Ό Ταΐν, ΐνα-κατα- 
στη κριτικός, διήκουσεν επί μακρόν μα
θήματα ανατομικής καί φυτολογίας. Διά 
τοϋτο μέγαν ποιείται λόγον περί τοϋ συγ- 
γραφέως Στένδαλ καί μεγαλοφυά άνακη* 
ρύσσει αύτόν, διότι κατ’ αύτόν πρώτος ένόη- 
σεν .ότι ώφειλι νά μεταχειρισθή ιίς τάς έκ* 
φάνσεις τής διανοίας τήν ποίησιν, τήν φιλο
σοφίαν, τήν φιλολογίαν έν γένει, τήν αύτήν 
μέθοδον, ήν καί όταν πρόκειται περί φαινο
μένου τινός τοϋ φυσικοϋ κόσμου τής ορυκτο
λογίας ή τής μηχανικής. .

Γ. Β . M eshs

R i d e r  H a g g a r d

ε κ ζ ε τ κ γ ή :
(ήζις πρέπει κά νπαχούηται) 

Μ υ θ ισ τ ο ρ ία

' Δ '.
Γύν,αι, δ π ελ θ ε !

Τήν συνδιάλεξιν ταύτην. έπηκολόύθησεν 
ολίγων, στιγμών σιγή, καθ’ άς άν ήδύνατό 
τις νάκρίνη έκ τής αγγελικής έκφράσεως τοϋ 
προσώπου της, ή Άϊσα εΰρίσκετο είς έκστα- 
σιν. Αίφνης νέα τις σκέψις τή έπήλθε, καί 
ή έκφρασίς της έγενετο ακριβώς αντίθετος 
τής αγγελικής.

—  Παρ’ ολίγον ελησμόνουν, είπε, τήν 
Ούστάνην. Τί τήν έχει ό· Καλλικράτης, ύ- 
πηρέτριαν ή . . . . ;

Ενταύθα ή φωνή της ήρξατο νά’τρέμη 
καί διεκόπη. ·

— Νομίζω, άπήντησα υψών τούς ώμους, 
οτι την ένυμφεύθη κατά τούς νόμους τών 
Άμαχαγγέρων. ’Αλλά δέν γνωρίζω άλλο-

Τό πρόσωπόν της έσκοτίσθη, ώς ό Ου
ρανός υπό τών νεφελών τής καταιγίδος. Με 
όλην της τήν ήλιχίαν ή Άίσά δεν ήτο ε
λεύθερα τοϋ αισθήματος τής ζηλοτυπίας.

—  Τότε έτελείωσεν, άπεκρίθη· πρέπει νά 
άποθάνη αμέσως.

— Διά ποίον έγκλημα ; ήρώτησα φρικί- 
κιάσας. Ούδέν περισσότερον έπραξε ή ότι 
καί σύ αύτή πράττεις. Ήγάπησε τόν νέον 
τούτον καί ούτος έδέχθη τόν έρωτά της. 
Εινε τοϋτο έγκλημα ;

— Τη αληθείς, ω Χόλλυ, είσαι ηλίθιος, 
’ίίρωτ^ς.διά ποίον έγκλημα ; Τό έγκλημά 
της είνε, ότι ίσταται μεταξύ έμοϋ καί τών 
πόθων μου. Καί γινώσκω μέν ότι δύναμαι

νά τόν.άποσπάσω απ’ αύτήν, διότι δέν υ
πάρχει άνθρωπος είς τόν κόσμον τοΰτον, όστις 
νά δύναται νά μοί άντιστή, όταν θελήσω ν ά . 
μεταχειρισθώ τήν δύναμίν μου. Οί άνδρες;. 
είνε πιστοί έφ’ .όσον ό πειρασμόςτούς άφίνει 
ήσύχους. Ά ν ό πειρασμός είνε ισχυρός αρ
κούντως, ό άνήρ υποχωρεί, όπως τό πχοινίον 
θραύεται, όταν τό βάρος όπερ τό πιέζει. 
έχει αρκετόν πρός τούτο βάρος, διότι τό, 
πάθος είνε διά τόν άυδρα ό,τι ό χρυσός καί 
ή εξουσία είνε διά τάς γυναίκας. Πίστευ.σόν. 
με ότι είς τόν παράδεισον περί τοϋ όποιοι*·· 
μοί ώμίλησας θά είνε πολύ κακόν διά τά ς 
γυναίκας, άν τά πνεύματα είνε ωραιότερα.: 
αύτών, διότι τότε οί άνδρες θά Ιρωτευθώσψ 
μέ τά πνεύματα καί θά παράμελήσωσιν ό-, 
λοσχερώς τάς γυναίκας, ό δέ παράδεισος θά 
καταστή κόλασις τών γυναικών. Ό άνήρ: 
δύναται ν ' άγορασθή διά τής καλλονής τής., 
γυναικός, άν αύτη είνε αρκούντως ώραία όπως 
τόν άγοράση, καί ή γυνή αγοράζεται π ά ν 
τοτε διά τοϋ χρυσού, αρκεί νά υπάρχει άρ· 
.κετός χρυσός Σνα τήν άγοράση. Ούτω συνέ-- 
βαινε.κατά τάς.ημέρας μου, καί.ούτω θά., 
συμβαίνει διά παντός.. ‘Ο κόσμος, Χόλλυ· 
μου, είνε μεγάλη αγορά έν τή όποί^τό πάν· 
αποκτάται, άρκεί νά προσφερθή τό άνάλο— 
γον πρός τάς επιθυμίας έκάστου τίμημα.

Αί παρατηρήσεις αύται, αίτινες είχον τόν 
κυνισμόν, ςν ή ηλικία γυναικός ώς ή Άίσά, 
έξ ανάγκης συνεπήγετο, μέ Ιξε'πληξε με- 
γάλως καί άπεκρίθην ότι έν τώ παραδείσφ^ ' 
ον ήμείς πιστεύομεν, ουτε δίδονται γυναί
κες είς γάμον ούτε νυμφεύονται οί άνδρες.

—  Νομίζεις λοιπόν ότι άλλως δέν θά_ΰ—:· 
πήρχε παράδεισος ; άπεκρίθη Έχείκή. Είνε 
λοιπόν ό γάμος, όστις θέτει τά .όρια μεταξύ- 
τόϋ παραδείσου καί τής κολάσεώς σας;. 
Διατί, .ώ Χόλλυ, κρίνεις τόσον κακώς τάς 
δυστυχείς γυναίκας ; Ά λλ ’ άρκεί περί τοϋ- 
αντικειμένου τούτου: Δέν είνε ώρα νά έπι— 
δείξωμεν τήν εύφυίαν μας καινά φιλονεικησω- 
μεν. Άλλά διατί άγαπ^ς πάντοτε νά φιλο- 
νεικής; Μήπως ανήκεις είς τό σύστημα τών., 
αρχαίων φιλοσόφων ; 'Οπωσδήποτε ή έν 
λόγψ γυνή πρέπει ν ’ άποθάνη, διότι, καίτοι. 
δύναμαι νά τή άποσπάσω τόν εραστήν της, 
έν τούτοις έφ’ όσον αΰτηζή, ούτος δυνατόν- 
νά τήν συμπαθή, καί τοϋτο είνε ακριβώς, 
ό,τι δέν υποφέρω· Δέν πρέπει νά ύπάρχη 
άλλη γυνή είς τούς λογισμούς τοϋ Κυρίου· 
μου. θέλω τό κράτος μου νά άνήκη ολό
κληρον είς εμέ. Αύτη έσχε τόν θρίαμβόν 
της, ά ; 1 εύχαριστηθή με αύτόν. “Εσχε μίαν· 
ώραν ευτυχίας, καί είνε προτιμωτέρα μία: 
ώρα ευδαιμονίας παρά είς αιών κολάσεώς 
καί μονήρους βίου. Ή  νύξ αύτη λοιπόν θά 
τήν καταπίη. , .

—  “Οχι, όχι,· άπεκρίθην. Θά ήτο κακούρ
γημα, καί έκ κακουργημάτων ούδέν αγαθόν- 
απορρέει. Μή τό πράξης χάριν σεαυτης.

— Είνε λοιπόν,· ω άφρον, κακούργημα: 
νά παραγκωνίση τις, ότι ίσταται μεταξύ· 
έαυτού καί τών πόθων του ; Τότε ό βίος 
■μάς είνε εν συνεχές κακούργημα ! Καθ ’ έκά» 
στην καταστρέφομεν ινα ζώμεν. Διότι έντίμ ; 
κ.όσμω τούτφ ό ισχυρότερος έπιζή. Οί ανί
σχυροι πρέπει νά άπολεσθώσι. Πάν δένδρον., 
όπερ παράγει καρπούς οφείλει νά τούς άπο-
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”λέση,. Σνα ζήσωσιν οί ισχυροί δι ’ αύτών. 
Πλουτοΰμεν καί ΰψούμεθα καταπατοΰντες 
τά  πτώματα τών άσθενεστερων μας καί έ- 

•κείνων οΣτινες άποτυγχάνουσι καίπίπτουσιν.
Άρπάζομεν τόν άρτον μας έκ τοϋ στόμα- 

•τος λιμοκτονούντων βρεφών. Μοί είπες, ότι 
- τό κακόν γεννά κακόν άλλ’ ενταύθα άκρι- 
"βώς καταφαίνεται ότι δέν έχεις πείραν τών 
ανθρωπίνων, διότι συνήθως έκ τοϋ κα.κοϋ 
γεννάται καλόν καί έκ τοϋ χαλοϋ κακόν. Ή 
σκληρά μανία τυράννου δυνατόν ν ’ άποβή ή 
ευδαιμονία τών μετ’ αύτόν ερχομένων γε

νεώ ν, ή δέ-άγαθότης ένός άγιου πιθανόν να 
καταστήση τόν λαόν του δοϋλον. Ό  άν

θρωπος πράττει τό αγαθόν καί τό πονηρόν, 
άλλά δέν γινώσκει τό τέλος ένεκα τοϋ ό- 
-ποίου ή φύσις του τόν ώθεί νά πράττη ό,τι 
πράττει. Ό ταν πλήττει δέν βλέπει ποϋ τό 
κτύπημά του πίπτει, διότι δέν δύναται νά 
μετρήση τούς μίτους, οϊτινες καταρτίζουσι 
τόν ίστόν τών περιστάσεών του. Τό αγαθόν 
καί τό πονηρόν, ό Ιρωςκαί τό μίσος, ή νύξ 
καί ή ήμερα, ό άνήρ καί ή γυνή, ¿ ούρανός 
άνωθέν μας καί ή γή έφ’ ής βαίνομεν είνε. 
άπαντα αναγκαία πρός άλληλα καί τις οίδε 
τόν προορισμόν έκάστου; Σοί λέγω ότι ύ- 
■?άΡΧίι ή. τής μοίρας, ηης τά κλώθει 
όμοΰ ίνα δύνανται νά συγκρατώσιν όμοϋ τά 
■βάρη τών σκοπών της. Τά πάντα συγκλώ- 
θονται είς τό σχοι/ίον, όπερ έχει άνάγκην 
πάντων τών πραγμάτων. Συνεπώς δέν άρ· 
μόζει είς ήμας νά λέγωμεν, ότι τοϋτο είνε 
πονηρόν καί τό έτερον αγαθόν, ή ότι ή σκο
πιά ̂ είνε μισητή καί τό φως ώραίον, διότι 
•εις άλλους οφθαλμούς δυνατόν τό π«ρ ’ ήμίν 
-πονηρόν νά φαίνηται αγαθόν καί ή παρ’ ή- 
μίν σκοτία λαμπροτε'ρα αύτοϋ τοϋ φωτός ή 
τουλάχιστον πάντα ταϋτα νά φαίνωνται 
-καλά! Ακούεις, Χόλλυ μου;

Ενόησα ’ότι ήτο μάταιον νά συζητήσω 
• τοιαυτας θεωρίας, αίτινες άν ϋπήγοντο είς 

το φυσικόν αύτών σ.μπέρασμα θά κατέ- 
στρεφον άρδην τήν ηθικηκ,ώς ήμεις τήν έν- 
νοοϋμεν. Έν τούτοις μοί ένέπνευσαν αέγαν 
φόβον,̂  διότι, τί δέν ήδύνατο νά πράξη ον,

. οπερ αχαλιναγώγητον 6π ’ ανθρωπίνων νό
μων εινε επίσης αχαλιναγώγητον υπό τών 
ηθικών νόμων τοϋ δικαίου καί άδικου, ο!π 
νες καίτοί δυνατόν νά θιωρώνται μερι
κοί καί έκ συνθήκης υπάρχοντες, έν τούτοις 
βασίζονταςε’πί τών ισχυρών θεμελίων τής 
ατομικής ευθύνης, ητις μόνη χωρίζει τούς 
ανθρώπους άπό τά κτήνη ;
, Πλήν ήσθανόμην. μέγα- ένδιαφε'ρον διά 
•τήν Ούστάνην καί επεθύμουν νά τήν σώσω. 
Τήν έσεβόμην καί τήν συνεπάθουν, σκεπτό- 
μένος τ ί ήδύνατο νά ύποστή υπό τής παν
τοδυνάμου άντιζήλου της. Όστε κατέβαλον 
καί ύστάτην προσπάθειαν.

—  Άϊσά, είπον. σύ είσαι πολύ δυνατή 
ίνα συζητήσω μετά σοΰ· Άλλά μόνη σύ μοί 
είπες, ότι έκαστος άνθρωπος οφείλει νά έχη 
ϊδιον νόμον καί ν ακολουθή τάς όρμάς τής 
καρδίας του. Λοιπόν ή καρδία σου δέν αίσθά- 
τεται οίκτον διά γυναίκα, ής τά δικαιώματα 
ζητείς ν ’ άρπάσης Σκέφθητι, ότι Ικεϊνος 
όν, ώς σύ αύτή λέγεις, περιιμεινας άπό 
τοσουτων αιώνων, πράγμα όπερ μοί έίνε 
τερόντι απίστευτον, επέστρεψε πρός σέ και

μόλις πρό ολίγου κατώρθωσας νά τόν άπο- 
• σπάσης έκ τών ονύχων τοϋ θανάτου. έ- 
λεις λοιπόν νά χαιοετήσης τήν επάνοδόν του 
θανατοΰσα Ικείνην, ήτις τόν ήγάπησε πρώ
τη, ης αυτός ηράσθη καί ήτις τέλος τόν ί- 
σωσέν εκτοϋ θανάτου παρεμβάλλουσα τό 
σώμα της μεταξύ τοϋ σώματός του καί τών 
δοράτων τών υπηκόων σου τών Άμμαγγέ- 
ρων ; Είπες προσέτι, ότι άλλοτε τόν ήδί- 
κησας μεγαλως κάί οτι τόν έφόνευσας ένεκα 
τής Αιγύπτιας Αμενάρτας, ήν αυτός ή* 
γάπά . . . , .

— Πώς γινώσκεις ταϋτα, ω  ξένε; Ποιος 
σθί είπε τό όνομα τοϋτο ; Έγώ δέν σοί τό 
ειπον, άνέκραξεν εκείνη, άρπάζόυσα.τόν 
βραχίονα μου.

— “Ισωσ τό εμαθον κατ’ όναρ, τή ά- 
πηντησα. Διότι έντός τών σπηλαίων τού
των τοϋ Κώρ βλέπει τις παράδοξα όνειρα.
Αλλ όπως δήποτε φαίνεται ότι τό όναρ 

είνε κάπως ή σκιά τής άληθείας! Τί καλόν 
σοί προήλθεν εκ τοϋ παραφόρου Ιγκλήματός 
«ου; Δύο χιλιάδων ετών προσδοκία... ή όχι ; 
Θέλεις λοιπόν ήδη νά έπαναλάβης τό πρά
γμα : ^Λέγε ό,τι θέλεις· έγώ σοί επαναλαμ
βάνω οτι χακον θά σοί συμβή εκ τούτου. 
Πάντοτε τό αγαθόν γενν^ άγαθόν καί τό 
πονηρόν πονηρόν πρός τόν πράττοντα ταϋτα 
άδιάφορον αν βραδύτερον τό αποτέλεσμα 
άποβή άντίθετον.

Αν θανατώσης τήν άθώαν ταύτην γυ
ναίκα, σοι προλέγω οτιθά σοί συμβή δυστύ
χημα καί θά είσαι κατηραμένη καί δέν θά 
συγκομίσης καρπούς έκ τοΰ δένδρου τοϋ 
παλαιού έρωτός σου. “Αλλως τε, τ ί νομί
ζεις ; Νομίζεις ότι είνε δυνατόν νά σέ λάβη 
αύτός μέ τάς χεϊράς σου βεβαμμένας ν τώ 
αΕματι εκείνης, ήν ήγάπησε, καί ήτις τόν 
Ινοσήλευσεν ;
_ — Ως πρός τοϋτο, σοί άπεκρίθην-ήδη. 

Άν^έφόνευον καί σέ μετ’ αύτής πάλιν θά 
με ηγαπα, διότι δεν θά ήδύνατο νά σωθή 
έκ τοϋ Ιρωτός μου ώς σύ δεν θά ήδύνασό 
νά σωθής εκ τοΰ θανάτου άν σέ έφόνευον, 
ω Χόλλυ μου. Αλλ’ έν τούτοις πιθανόν νά 
ΰπάρχη αλήθεια είς τά λεγόμενά σου διότι 
κάπως προξενοϋσιν εντύπωσιν είς τό πνεϋμά 
μου. · Ά ν είνε κατορθωτόν, θά φεισθώ τής 
γυναικός ταυτης, διότι,δεν σοί είπον, ότι δέν 
είμαι σκληρά άπλώς χάριν τής σκληρότη- 
τος ; Δέν άγαπώ νά· βλέπω δυστυχήματα 
ούτε νά γίνωμαι αιτία αύτών. Ά ς Ιλθη ε
νώπιον μου, αμέσως, πριν παρέλθη ή καλή 
μου διάθεσις.

Τάϋτα δε ειποϋσα εκάλυψε τό πρόσωπον 
διά τοΰ πέπλου της.

Ευχαριστηθείς διά τήν μικράν επιτυχίαν 
μου, εξήλθον καί διέκρινα τό λευκόν φόρεμα 
τής Ουστάνης εί’ς τινα άπόστασιν φωτίζομε- 
νον ύπό τών έν τφ  σπηλαίφ λύχνων. Άμα 
μέ είδεν ήγέρθη ή κόρη καί έσπευσε νά έλθη 
πλησίον μου.

— Άπέθανέν όαύθέντης μου;Ό  μή μοϋ 
είπής ότι άπέθανέν, άνέκραξεν έγερθείσα καί 
δείξασα τούς δακρύοντας οφθαλμούς της καί 
τό δακρύβρεχτον πρόσωπόν της κατά τρόπον 
όστις μέ συνεκίνησε μέχρι βάθους ψυχής.

—  “Οχι, άπήντησα. Ζή. Έχείκη τόν 
Ισωσε... Είσελθε.

Ύπήκουσε καίεϊσήλθεν ερπουσα, πρό τής 
φοβέρας Άίσάς.

— Εγέρθητι, τή είπεν, ή βασίλισσα διά 
ψυχροτάτου τόνου, καί πλησίασόν με.

Η Ούστάνη έπραξεν ώς διετάχθη, καί 
πλησιάσασα εμεινεν όρθια μέ τήν κεφαλήν 
πρός τήν γην νεύουσαν.

Μεθ’ ο έπήλθε σιγή, ήν πρώτη ΈχεΙκη 
διέκοψε.

— Τίς είνε ούτος ; ήρώτησε, δϊικνύουσα 
τόν κοιμώμεν&ν Λέοντα.

—  Εινε ό σύζυγός μου, ώ βασίλισσα, 
άπεκρίθη ή Ούστάνη ταπεινή τή φωνή.

— Τίς σοί τόν έδωκε σύζυγον ;
—  Τόν ελαβον κατά τό έθος τής χώ· 

ρας μας.
—  Επραξας κακώς,, γύναι, υά λάβης 

τον άνθρωπον τοϋτον, όστις είνε ξένος. Δέν 
ανήκει είς τόν λαόν σου καί συνεπώς τό Ιθος 
τών Άμαχαγγέρων δέν ισχύει. Άλλ’ ε
πειδή ίσως επραξας, ό,τι επραξας έξ άμα- 
θειας σοί συγχωρώ- άλλως Οά άπέθνησκες.
Ακουσον λοιπόν. ’Επάνελθε είς τήν πα

τρίδα σου καί πρόσεξον νά μή όμιλήσης ούτε 
νά ρίψης πλέον τά βλέμματά σου έπί τοϋ 
ανθρώπου τούτου. Δεν είνε διά σέ. Άκου- 
σον καί έκ τρίτου. Ά ν παραβής τόν νόμον 
μου τοΰτον, καθ’ ήν στιγμήν τόν παραβής 
θά άποθάνης. Ά πελθε!

Ά λλ ’ ή Ούστάνη δέν έκινήθη ποσώς.
— Γυναι, άπελθε! είς τήν τελευταίαν ταύ

την διαταγήν τής Άΐσας, ή κόρη ύψωσε τήν 
κεφαλήν της καί ειδον ότι τό πρόσωπόν της 
έφλέγετο υπό τής οργής.

— Οχι, ώ Χιγιά, άπεκρίθη διά πνιγο- 
μένης φωνής. Ο άνθρωπος είνε σύζυγός μου 
καί τόν άγαπώ—τόν άγαπώ καί δέν θά τόν 
άφίσω. Τί δικαίωμα έχεις σύ νά μέ διάτα
ξης ν ’ άφίσω τόν σύζυγόν μου ;

Διέκρινον είδος φρίκης έπί τής μορφής 
τής Άίσάς καί έγενόμην περίφοβος διά τάς 
συνεπείας.

— Εσω Σλιως, είπον λατινιστί- είνε ή 
φύσις, ήτις λαλεΐ.

— Είμαι Σλεως, άπεκρίθη Έχείκιχ είς τήν 
αύτήν γλώσαν. Ά ν  δέν ήμην θά τήν κατε- 
κεραύνουν έκεϊ όπου ίστατο.

. Μεθ · ο άπευθυνομένη πρός τήν Ούστάνην.
— Σοί λέγω, είπε, νά άπέλθης πριν σέ 

θανατώσω αύτοϋ όπου ΐστασαι.
— Δέν θά άπελθω ! Εινε ίδικός ιεου —  

ίδικός μου ! άνέκραξεν ή Ούστάνη εν άπελ- 
πισύγ. Τόν Ιλαβον σύζυγον καί τόν Ισωσα 
έκ τού θανάτου. Φόνευσόν με λοιπόν άν δύ· 
υασαι,άλλά δέν θά σοί παραχωρήσω τόνσύ- 
ζυγόν μου, ποτέ—ποτέ !

' Ή Ά ϊσά τότε εποίησε κίνημα τόσον ταχύ, 
ώστε δένήδυνήθην νά τό ακολουθήσω. Άλλ* 
έ.όμισα ότι ηγγίσεν ελαφρώς τήν πτωχήν 
>όρην επί τής κεφαλής διά τής χειρ#;. Έ - 
θεώρησα τήν Ούστάνην καί έκλονίσθην έχ 
φρίκης διότι είδον έπί τής κεφαλής της, α
κριβώς έν τώ μέσω τής χαλκοχρόου κόμης 
της τρεις τύπους λευκού; ώς τήν χιόνα. 
*Ησαν οί τύποι τών δακτύλω/ 'Εκείνης. Ό 
σον αφορ^ την κόρην, αύτη είχε θέσει τήν 
χεϊρα έπί τής κεφαλή; της καί ίστατο ζα
λισμένη.
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— Μεγάλε θ ε έ ! ειπον έκπληκτος έπί τη 
'θέιγ τοιαύτης δυνάριεως.

Ά λλ’ Έχείνη έμειδιασεν ολίγον.
—  Νομίζεις, δυστυχής μικρά άφρον, ότι 

•δεν έχω δύναμιν να φονεύσω; Λάβε τό κά· 
•τοπτρον εκείνο, Χόλλυ μου, και δόσε το 
■προς αυτήν, ϊνα ϊδη τους επί τής κόμην της 
τύπους καί πεισθή ότι δύναμαι νά φονεύσω.

Ταύτα δέ λέγουσα ¿δείκνυε τό στρογγύ- 
λον κάτοπτρον τού Λέοντος, όπερ ό Ίώβ 
είχε .τοποθετήσει έπί τού μαρσίππου του.

Έλαβον τό κάτοπτρον καί τό ¿κράτησα 
προ των οφθαλμών τής Οϋστάνης· αΰτη δε 
είδεν ¿ν αϋτω τήν μορφήν της, ίψαυσε τήν 
κόμην της καί επεσιν έπί τού εδάφους οτε- 
νάζουσκ πικρώς.

— Λοιπόν, ήρώτησεν ή Άϊσά πικρώς, 
απέρχεσαι ή θέλεις νά πλήξω καί δεύτερον·■ 
"Ιδε. Έθεσα ,τήν σφραγίδα μου επί σου ίνα 
σέ γνωρίζω μέχρι? ου ολόκληρος ή χόμη σου 
καταστή λευκή, ώς τά σημεία ταύτα. ‘Αν 
σέ έπανίδω ενταύθα Ισο βέβαια, ότι δεν θά 
παρέλθη πολύς χρόνος καί τά ¿στα σου θά 
νίνωσι τόσον λευκά, όσον καί οί επί τής κό
μης σου τύποι.

Έν έντελεϊ καταπλήξει ή κόρη ήγέρθη 
καί πικρώς στενάζουσα εξήλθε, φέ.οουσα επί 
τής κεφαλής της τούς τύπους των δακτύλων 
’Εκείνης.

— Μή φαίνεσαι τόσον τρομασμενος, Χόλ· 
λυ μου, μοί είπεν ή Άίσα όταν ή Ούστάνη 
άνεχώρησε- Σοί είπον ότι- δέν μεταχειρίζο
μαι μαγείαν καί ότι δεν υπάρχει τοιαύτη 
επιστήμη. Ό ,τ ι μεταχειρίζομαι είνε δύνα- 
μις, ήν σύ δεν καταλαμβάνεις. Τήν ¿σημεί
ωσα, ϊνα ενσπείρω τόν τρόμον έν τή καρδία 
της· άλλως θά ήναγκαζόμην νά τήν φονεύσω. 
Καί ήδη θά προστάζω τούς θεράποντάς μου 
νά μεταφέρωσι τόν κύριόν μου τόν Καλλι- 
κράτην εις κοιτώνα πλησίον τού εμού, ϊνα 
τόν Ιχω παρ’ έμοί καί δύναμαι νά τόν ε
πιβλέπω ούτως, ώστε νά τόν άσπασθώ όταν 
έξυπνήση. Έκεί θά ελθης καί σύ, Χόλλυ, και 
ό λευκός υπηρέτης σου. Πλήν έν πράγμα 
οφείλεις νά ενθυμείσαι, ότι δέν πρέπει νά εϊ- 
πης ούδέν πρός τόν Καλλικράτην περί . τού 
τρόπου, καθ’ον ή γυνή άπήλθε, καί ότι πρέ
πει νά τό) όμιλής όσον τό δυνατόν ¿λιγώ 
τερον περί έμού. Βλέπεις σέ ειδοποίησα.

Καί ταύτα εΐποϋσα έστράφη πρός τό άλλο 
μέρος, ίνα δώση τάς άναγκαιούσας περί με- 
τακομίσεως τού Λέοντος διαταγάς,άφεϊσα με 
μάλλον συγκεχυμένον είποτε, Τφόντιδέ τό
σον τεταραγμένος καί κατάπληκτος είχον 
καταστή έκ των αλλεπαλλήλων ε’κπλήξεων, 
ώστε ήρχισα νά νομίζω ότι παρεφρόνησα. 
Ευτυχώς μοί έμεινεν ολίγος χρόνος πρός σκέ- 
ψιν διότι .έντός ¿λίγου ένεφανίσθησαν οί ά
λαλοι, οί όδηγούντες τόν Λέοντα καί τάς έπι- 
σκευάς μας διά μέσου τού κεντρώου σπη
λαίου. Οί νέοι κοιτώνες μας ήσαν όπισθεν 
τού θαλάμου, όν έσυνηθίσαμεν νά καλούμεν 
μικράν αίθουσαν τής Άϊσάς καί έν τφ  ό- 
ποίιρ μ.έ έδέχθη τό πρώτον. Πού ήτο ό κοι
τών τής Άϊσάς δέν έγίνωσκον είσέτι άλλ’ 
Ικειτο έκεϊ που πλησίον, ώς έμαθον κατόπιν. 
’Εκείνην τήν νύκτα διήλθε παρά τό πλευ- 
ρόν τού Λέοντος άλλ’ ούτος έκοιμήθή βαθύ

τατα καθ’ όλην της τήν διάρκειαν. Ούδ’ 
άπαξ δέν έκινήθη.

-Καί ίγώ έκοιμήθην αρκούντως, καί τή 
άληθείιγ είχον ανάγκην ύπνου, άλλ’ ό ύπνος 
μου ήτο ανήσυχος καί πλήρης ονείρων. ’Ι
δίως μοϋ ¿τάραττε τήν φαντασίαν εκείνη ή 
φρικώδης καί διαβολική τέχνη, δι ηςή Άίσα 
άφήκε τά ίχνη τών δακτύλων της έπί τής 
κόμης τής Ούστάνης. ‘Υπήρχε τι τοσούτον 
άπαίσιον εν τφ  ταχεΐ έχιδνοειδείτρόπω καθ’ 
ον ’Εκείνη επληξε καί άφήκε τούς τριπλούς 
λευκούς τύπους, ώστε αμφιβάλλω άν θά μοί 
ενεποίιι περισσοτέραν κατάπληςιν άν τα α
ποτελέσματα άπεβαινον όλεθριώτιραδιά τήν 
Οΰστάνην. Μέχρι σήμερον πολλάκις ονει
ρεύομαι τήν επιβλητικήν ταύτην. σκηνήν καί 
βλέπω τήν κλαίουσαν γυναίκα τήν σημειω· 
μένην ώς τόν Κάΐν καί στερηθεΐσαν τοΰερα- 
στού της, νά ρίπτη τελευταΐον μελανχολι
κόν βλέμμα επ’ αυτού καί νά άπέρχηται έκ 
τής παρουσίας τής τρομεράς βασιλίσσης της.

Έκ τών πολλών ταραξάντων με ονείρων 
ήτο καί εν, όπερ έσχετίζετο μέ τήν υπερ
μεγέθη πυραμίδα τών όστέων, άτινα είχον 
ϊδει τελευταίως:

Είδον ότι ήγέρθησαν άπαντες οί σκελετοί 
καί διήλθον πλησίον μου άνά χιλιάδας καί 
μυριάδας, τάγματα καί συντάγματα, καί 
στρατιάς, εν ω τό φώς τού ήλιου ύπέφωσκε 
διά μέσου τών πλευρών των. “Ωρμησαν 
πρός τά πρόσω καί έβάδισαν διά τής πε- 
δίάδος πρός τό Κώρ τήν αΰτοκρατορικήν 
των πατρίδα, Είδον τότε τάς κρεμαστάς 
της γεφύρας κατερχομένας ένώπιον αύτών 
καί ήκουσα τά οστά των συγκρουόμενα καί 
κροταλίζοντα έπί τών χαλκών πυλών. Έξη- 
κολούθησαν προχωροϋντες οί σκελετοί καί 
άνερχόμενοι τάς μεγαλοπρεπείς οδούς, καί 
διερχόμενοι κρήνας καί μέγαρα καί ναούς 
τοιούτους, οϊους ουδέποτε είδεν. οφθαλμός 
ανθρώπου. Άλλ’ ούδείς άνήρ εφάνη έν τή 
αγορά, ίνα τοϊς εϊπη τό ώς ευ παρέστητε, 
ούδεμιας γυναικός ή κεφαλή προέβαλεν εκ 
παραθύρου ίνα τούς ίδη. Άσώματος μόνον 
φωνή εβαινε πρό αύτών άνακράζουσα: « Έ 
πεσε τό αύτοκρατορικόν Κώρ, επεσιν, έπε- 
σεν, ΙπεσενΙ» Έξηκολούθησαν νά διέρχων- 
ται τήν πόλιν αί διαφανείς φάλαγγες καί ό 
κροταλισμός τού οστεώδους βηματισμού των 
άντήχει διά τού σιγηλού άέρο;, ίφ ’ όσον 
εσπευδον σοβαροί έπί τά πρόσω. Διήλθον 
διά μέσου τής πόλεως καί άνήλθον έπί τού 
τείχους καί έβάδισαν έπί τής μεγάλης λεω
φόρου, ήτις ϋπήοχεν έπ’ αυτού, μέχρις ού 
τέλος καί πάλιν Ιφθασαν πρό τής κρεμα
στής γεφύρας. Είτα, ένφ ό ήλιος εδυιν, έ- 
στράφησαν καί πάλιν πρός τόν τάφον των 
καί άμυδοόν έφεξε τό φώς τού δύοντος ήλιου 
έντός τών κενών κογχών τών οφθαλμών των 
καί. ¿γέννησε γιγαντώδεις σκιάς τών όστέων 
των, αίτινες έπεσαν έπί τού εδάφους καί 
•Αρχισαν νά έκτείνωνται καί νά μεγεθύνων* 
ται ώς τεράστιοι κνήμαι αράχνης, ένφ οί 
στρατοί των έξελίσσοντο διά τής πεδιάδος. 
Μεθ' δ καί πάλιν Ιπανήλθον έντός τού σπη
λαίου καί έτι άπαξ οί ατελεύτητοι στοίχοι 
των έρρ.ίφθησαν διά τής οπής έντός τού 
φρέατος τών όστέων. Τότε ίξύπνησα ριγών 
καί είδον Έχείνην, ήτις προφανώς είχε

διελθει μεταξύ τής κλίνης μου καί τής τού· 
Λέοντος ϊνα τόν ΐδη,. διολισθαίνουσκν. ως 
τις λευκή σκιά καί έξερχομένην έκ τού θα
λάμου.

Μετά ταύτα έκοιμήθην καί πάλιν, αλλ’ 
ήδη-πολύ βαθέως' τήν δέ πρωίαν, όταν ή - 
γερθην, ήμην εις άρίστην διάθεσιν.

Τέλος εφθασεί ή ώρα καθ’ ήν, ώς είπίν- 
ή Άϊσά, Ιμελλε νά έγερθή ό Λέων χαί μετ. 
αυτής ηλθεν Έχείνη περιβεβλημένη τά ^ό
πλα της ώς συνήθως.

— θά  ϊδης, ώΧόλλυ, είπεν. Έντός ολί.·' 
γου θά έγερθή έκ τού ύπνου έν τή φυσική 
καταστάσει τού πνεύματός του καί ό πυρε
τός θά τόν εχει άφίσει έντελώς.

Μόλις έξήλθον αί λέξεις αύται έκ τού 
στόματός της καί ό Λέων έστράφη έπί τής 
κλίνης του ήνέωξε τούς οφθαλμούς του εχα~ 
σμήθη καί βλέπων άνωθεν αυτού κύπτουσαν 
λευχειμονούσαν μορφήν ίξέτεινε τούς βραχί
ονας του τήν περιεπτύχθη καί τήν ησπάσθη, 
νομίσας ότι ήτο ή Ούστάνη· λαλήσας δε 
Άραβιστί είπε : -

— Καλή Ούστάνη, διά τ ί έδεσες τήν κε
φαλήν σου κατ’ αυτόν τόν τρόπον ; Εχεις 
οδονταλγίαν ; Είτα δέ εξηκολούθησεν αγ
γλιστί :

—  Διάβολε, πώς πεινώ ! Πού, Ίώβ παι
δί μου, πού ’ς τόν διάβολο είμεθα τώρα ς
Α ί ;

— Μά τήν ζωήν μου δέν είξεύρω, κύοιε 
Λέων ! είπεν ό Ίώβ διελθών μετά προσοχής 
πλησίον τής’Αϊσάς, ήν έξηκολούθει νά θεωρή 
ώς φάσμα καί νά τήν φοβήται. Άλλά δεν 
«ρέπει νά όμιλεΐτε, κύριε, διότι εισθε πολύ 
άρρωστος καί μάς ¿κάματε νά φοβούμεθά 
πολύ περί τής υγείας σας. Ά ς  είνε όμως. . .  
Ά ν ή κυρία θέλη νά μετακινήθή ολίγον.θά 
υπάγω νά σάς φέρω τήν σούπά σας.

Αί λέξεις αύται έστρεψαν τήν προσοχή* 
τού Λέοντος πρός τήν Άϊσάν, ήτις έξηκο· 
λούθει νά ίσταται σιγώσα.

—  Μπά! είπεν. Αΰτή δέν είνε ή Ούστάνη; 
πού εινε ή Ούστάνη ;

Τότε ή Άϊσά έλάλησε τό πρώτον πρός 
αυτόν καί αί πρώται λέξεις της ήσαν ψεύδος.;

— Άπήλθεν εϊς τινα επίσκεψιν, είπεν, 
ιδού δ’ εγώ άντ’ αύτής· είμαι η δούλη σου.

Οί άργυροί τόνοι τής φωνής τής Αϊσάς 
έφάνησαν έκπλήξαντες τόν Λέοντα ακριβώς, 
όπως τά πιρικαλύμματά της. Έν τούτοις 
δέν ώμίλησε κατ’ εκείνην τήν στιγμήν, αλλ 
έπιε τόν ζωμόν του μετά πολλής όρέξεως. 
είτα δέ στραφείς, πρός τόν τοίχον έκοιμήθη 
καί πάλιν μέχρι τής έσπέρας.

‘Όταν άφυπνίσθη τό δεύτερον, μοί απέ- 
τεινε μυρίας ερωτήσεις, άλλ’ ηναγκάσθην να 
τφ  απαντήσω δ ι’ υπεκφυγών καί νά ανα
βάλω νά τφ  άποκριθώ συγκεκριμένως μέχρι1 
τής έπιούσης ήμέρας, καθ’ ήν ή κατκστα- 
σις τής υγείας του εφάνη θαυμασΐως βελ» 
τιωθείσαί Τότε τφ  είπον ολίγα περί τής α
σθένειας του καί περί τών συμβάντων, μου. 
Ά λ λ ’ επειδή ή Άϊσά ήτο παρούσα, δέν ή- 
δυνήθην νά τφ  εϊπω ούδεν άλλο περί αυ,- 
τής, πλήν τού ότι ήτο ή βασίλισσα τής χω
ράς, καί ότι ήτο ιύμενώς διατεθειμένη πρρς 
ήμάς. Καίτοι έλαλούμεν ’Αγγλιστί, ίφο- 
βούμην μή εννοήση τί έλέγομεν έκ τής εκ-

Ε Β Δ Ο Μ Α Σ 11

•φράσιως τού προσώπου μας, καί δέν είχον 
"λησμονήσει τήν παραγγελίαν της.

Τήν έπιούσαν τής ήμέρας ταύτης ό Λέων 
-ήγέρθη έντελώς άνχρρώσας. Τό τραδμά του 
είχε θεραπευθεϊ εντελώς καί ή ισχυρά του 
κράσις κατέστησε τήν άνάρρωσίν του ταχυ- 
τάτην βεβαίως πολύ βοηθηθείσα έκ τής έ- 
-νίργείας τού φαρμάκου τής Άϊσάς καί πρός 
τούτοις,καθότι ή άσθένειά του ήτο πολύ βρα
βεία ϊνα δυνηθή νά τόν εξάντληση όλοσχε- 
ρώς. Μετά τής επανόδου της υγείας έπα- 
-νήλθε καί ή μνήμη του καί ένεθύμήθη ά 
ξαντα  τά συμβάντα μας μέχρι τής ήμέρας 
καθ’ ήν τόν κατέλαβεν ό πυρετός έντός τού 
έλους. Ώς εικός άνεμνήσθη καί τής Ούστά- 
•νης, ήν παρετήρησα ότι ήγάπα. Μέ κατε- 
βασάνισε δ ι’έρωτήσεων περί αυτής,εις άς δεν 
¿τόλμησα νά απαντήσω, διότι ή Άίσα άμα 
εμαθε τήν άνάρρωσίν του μέ είχε καλεσει, ϊνα 
μ,οί άναμνήση τήν παραγγελίαν της, δηλαδή 
ότι δέν Ιπριπε νά τφ  εΐπω ούδέν έκ τών ά- 
•φορώντων τήν Ούστάνην, προσθέτουσα διά 
λεπτού τρόπου, ότι άν παρέβαινον τήν έντο- 
'λήν της θά τό μετενόουν.

1 Πρός τούτοις μοί έπανέλαβεν, ότι δέν I- 
-πρεπε νά είπω περισσότερα τών άπολύτως 
αναγκαίων περί αύτής πρός τόν Λέοντα,διότι 
έν καιρφ τφ  δέοντι θά τφ  άπεκαλύπτιτο 
μόνη της. Ένόμισα ότι θά επωφελείτο τής 
'πρώτης ευκαιρίας, ϊνα απαίτηση τόν έρωτα 
πού άνδρός,όστις ήτο ό άρχαϊος της εραστής 
*ώς αΰτη έλεγεν. Άλλά διά λόγους γνωστούς 
εις αυτήν καί μόνην τό τοιούτον δέν συνέβη 
ποσώς.. Ήρκεΐτονά τόν περιποιείται ήσύχως 
καί μετά ταπεινοφροσύνης όλως άντιθέτου 

.πρός τό πρώτον άγερωχον ύφος της, νά τφ 
άποτείνη τόν λόγον μετά σεβασμού καί νά τόν 
κρατή όσον περισσότερον ήδύνατο πλησίον 
της. Ως έννοεϊ τις, ή περιέργειά ίου ειχεν 
έξαφθή μεγάλως περί αύτής καί έπεθύμει 
-νά ΐδη τό πρόσωπόν της, όπερ χωρίς νά εΐ- 
πέλθω · εις τάς λεπτομέρειας, τώ είπον ότι 
ητο επίσης ώραίον ώς καί ή φωνή καί τό ά· 
νάστημά της. Τούτο ήρκεσεν ϊνα διεγείρη 
πήν φαντασίαν τού νέου εις επικίνδυνον βαθ
μόν καί άν δέν ύπέφερεν είσέτι ολίγον έκ τών 
•αποτελεσμάτων τής νόσου τθυ, καί άν δέν 
.ένεθυμεϊτο είσέτι τήν Ούστάνην περί τής 
πίστεως τής όποιας έλάλει μετ’ ένθουσια· 
σμου, ούδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι θά 
έρωτεύετο προκαταβολικώς τήν Άϊσάν καί 
?θά έπιπτε μόνος εις τήν παγίδα της. Έν 
τούτοϊς, όπως είχον τά πράγματα, ήσθάνετο 

·>μόνον περιέργειαν καί σεβασμόν δ ι’ αΰτήν, 
-ον τφ  ίπέβαλεν ή μεγάλη ηλικία της, διό- 
π ι, καίτοι ούδέν τφ  είπον περί αύτής, είχιν 
-ανακαλύψει μόνος του, ότι ήτο ή γυνή περί 
ΐής έγίνετο μνεία έπί τής κεράμου.

Τέλος πιεσθείς έκ τών πολλών έρωτήσεων, 
_άς μοί άπέτεινε κατά τήν τρίτην ήμέραν 
.περί τήςΟύστάνης,τφ είπον νά έρωτήσητήν 

Άϊσάν, έπειδή έγώ δέν έγνώριζον πού ε'ύρί- 
.-σκέτο· Συνεπώς άφού προεγευμάτισε μετέ- 
βημεν εις τούς θαλάμους Έχείνης, όπου 
εϊχομεν έλευθε’ραν είσοδον, καθ’ οίανδήποτε 

-ώραν ηθέλαμεν νά τήν έπισκεφθώμεν.

(”Επετ«ι συνέχει«)

y ηφι δ η τ ον

Ή έλ ιιϊ; tíve τ4 νβτατον τ ή ; *«ρδί«; νόμισμα, δι’ 
νο ή  ταλαίπωρο; άνβρωπίνη ΐύο ις  όγορ ίζίΐ τήν τε- 
Χευιαίαν αότής σαγΛίνηοιν.

Λουμβ; υίΟς

Φιλία μεταξύ ά)δρδς «α ί γυναιχό; ουνδέεται προ
πάντων δταν άμιρδτεροι είνε'όπόμαχοι Οί δννάμενοι 
« ερ .ινδ π λ *  μάχονται.

Μ ;.

■ X
Ήβελα v i  άγαπω μίαν νέαν δι4 νά τή λέγω τά ό- 

νειρά μου χαί μίαν γραίαν διά ν ’ άχοδω τά ; αναμνή
σεις τη ;.

Μ ;.

ΕΓνε εϋ«ολον~νά γνωρίζχι τ ι ;  νά δμιλή. Τό δύσχολον 
είν* νά γνωρίζι) νά σιωπγ.

Μ ;.

"Οταν δ Θε6; ¿δημιούργησε τδν χόσμον άνεπαύβη 
τήν 7ην ήμέραν. Όσάνις χατώρβωσε νά δημιουργήση 
άληβω; μέγαν ίνβ-Γωπον αίοθίνεται τήν ανάγκην ν* 
άναπαυθή επί έ'να αιώνα.

Valbert.

·***
Γπάργουσι.δύο ιϋγέν ιια ι ή-τής καρδία; χαί ή  τών 

τρόπων. Η πρώτη άνευ τήζδευτέρας εδεινάάρχή, ί\ -  
λά δέν άρχει. Ή έτέρα άνευ τ ή ; πρώτης άρχει άλλά 
δέν έπρεπε νά άρχή.

Comtcsse tie .Rochefort.

Η άνθρωπότη; μεταβάλλεται προοδεύουσα πάντοτε. 
Ό ίνβρωπο; μένει άμετάβλητο; . .  . άχρεΐος.

Cavour.

-ΗΗ-
Δέν ε ίν ίτ ι ;  μωρό; διότι διέπραξε μίαν μωρίαν, άλλά 

διότι δέν ήρκέαβη ε ΐ; μίαν μόνην.
V . Cherbaliez.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τ Η Σ  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

Θ ρησχευτικά χα ί π ο λ ιτ ιχ ά  μνημόσυνα ε τ ε λ έ -  
σθησαν τή ν  παρελβούσάν Κ υριακήν έ π ί  τή  25ε- 
τηρ ίδ ι τ ή ;  ό λο κα υτώ σ εω ; το ύ  Ά ρ χαδ ίο υ  υπό τώ ν 
εντα ύθα  χα ί έ ν  Π ε ιρ α ιε ί προσφύγω ν Κ ρητώ ν. 
Π ανηγυρ ικού ; έ ξεφ ώ νη σ α ν , δ ή μ έτερο ; σ υ νερ γά 
τ η ;  άα ί πρώ ην γυμ να σ ιά ρ χ η ; χ . ψ ιλ ά χ η ς ,  δ χα- 
θ η γ η τ ή ; τόύ Π α νεπ ισ τη μ ίο υ « .Σ . ΓΙ. Λ άμ προ ; χα ί 
δ π ο ιη τ ή ; χ . Δ . Π ροβελεγιο ;.— Κ ατά τή ν  πρώ - 
τη ν γενομενην πρδ οκταημέρου τα χ τ ιχ ή ν  σ υ ν ί-  
δρίασιν τ ή ;  Β ουλή ; έξελεγη  πρόεδρο; α ύ τ ή ;  ό 
β ο υλευ τή ; Λ αρ ίσση ; χ . Γ εω ργιάδης. Μ ετά τα ύ  - 
τ η ν  δ. πρωθυπουργδς χ . Δ ελη γ ιά ννη ;, ΰπεδαλε 
τόν προϋπολογισμόν το ύ  Κράτους διά  τδ προσε · 
χ έ ;  Ιτος? χα ί πολλά  νέα  νομοσχέδια, ώ ν  ! ν  περί 
σ υ σ ιά τ ε ω ; νεου Υ π ο υρ γε ίο υ  τ ή ;  Σ υγκ ο ινω ν ία ;. 
Ε ιτα  έξελέγη  ϊω δ εχ α μ ελ ή ; επ ιτρ ο πή  πρδ ; ένέρ- 
γ ε ια ν  άναχρ ίστων ε π ί  το ύ  ΰποβληθέντο ; χα τά  τού 
πρώ ην υπουργείου κατηγορητηρ ίου.—  Δΰριον γε- 
νή σ ετα ι ή έγχ α τά σ τα σ ι; τ ώ ν  νέω ν αρχώ ν τού 
Έ θ ν . Π ανεπ ισ τη μ ίο υ , χα ί δ μέν τ έ ω ς π ρ ύ τ α ν ι;  χ . 
Μ ισ τρ ιώ τη ; θά έχθέση τ ά  κα τά  τδ παρελθόν έ 
τος π επρ αγμ ένα , δ δέ νέος π ρ ύ τα ν ι; χ . Παύλος 
Ίω άννο υ  θ ίλ ε ι  α π α γγ ε ίλ ε ι κα τάλλη λο ν λό γο ν .— 

•'Α φ ίχετο  ε ί ;  ’ Α θ ή να ; χα ί δ ιέμ εινεν έ π ί  τ ινα ς  ή 
μ ερ α ; δ αδελφός τού β α ιιλ έ ω ς  το ύ  Σ ιάμ  πρ ίγχη ψ  
Δαμρδγ μ ετά  τού  α νεψ ιο ύ  του χα ί διαδόχου τού 
θρόνου «ρ ίγ κ η π ο ; Σ ο μ ϊέ τ ; Φ ρατιαού.

Ε Ι Ω Τ Ε Ρ Ι Κ λ

Θ εω ρείτα ι ώ ;  β έβ α ια  ή  συνομολόγησι; τ ή ;  
Γαλλορω σικής σ υ μ μ α χ ία ; έ π ί  τ ή  ε ί ;  Π αρισ ιού; 
ά φ ίξε ι τού πρωθυπουργού τ ή ;  Ρ ω σ ία ς  κ. Γ ίρ ς .—

Α ί έχ Κ ίνα ; τη λεγρ α φ ιχ α ί ε ίδ ή σ ε ι; πέρ ιγράφουσ ι 
τ ά ;  φ ρ ιχ ώ δ ε ι; σ φ α γ ά ;, ώ ν  θ ύμ α τα  έγένοντο οί 
έ χ ε ?χ ρ ισ τ ια νο ί. Α ΐ εΰρ ω π α ϊκ α ί δ υ νά μ ε ι; κ α ί α ί 
‘ Η νω μ ένα ι π ο λ ιτε ϊα ισ υνεννο ο ύντα ι π ερ ί τ ώ ν  μ έ 
τρων ά τ ιν α  άπδ χοινού θά λά βω σ ιν χατά  τ ώ ν  
Κ ινέζω ν .— Φοβεραί έ π ίσ η ; δημοσιεύονται π λ η 
ροφορία ι  π ερ ί το ύ  εν  Ρ ω σ ία  ένσ χή ψ α ντο ; λ ιμ ο ύ .

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α '

Δ ιά  Β . Δ ια τά γμ ατο ς ώρίσθη ϊνα ' μ εγά λη  α ί
θουσα τ ο ύ ’ Ε θνιχού Ά ρ χ α ιο λ . Μ ουσείου, προορι- 
οθή πρδ ; ϊδρυσ ιν έν  α ΰ τή  σ υλλο γή ; άρχα ιο τή -, 
τ ω ν  τ ή ;  κ α λο ύμ ενη ; προελληνιχής τ έχ νη ;·  έν 
τ α ϋ τ η  θελουσι χα τα τεθή  πάσ α ι α ί οπουδήποτε 
τού χρ άτο υ ; χα ί έ ν  οίο ισδήποτε Μ ουσειοι; χα ί 
σ υλλογα?; εύρ ισχόμεναι τοιοϋτου ε ΐδο υ ; αρχαιό
τ η τ ε ς ,· ίδ ίω ; α ί άνακαλυφθεϊσα ι έν  Μ υκή να ι; χα ί 
Τ ίρ υνθ ι, α ί  έ ν  Σ π ά τα  τ ή ;  Ά τ τ ιχ ή ;  χα ί έν  Μ ε- 
νιδ ίιρ , α ί έ ν  Β α φ ιω  χα ί έν. Δ ιμηνίιρ  τ ή ;  Θεσσα
λ ία ς . Ή  αίθουσα α δ τη , δ ιά  τό έπ ιχρατέστερον 
τ ώ ν  έν α ύ τ ή  Μ υχηνα ίω ν α ρ χ α ιο τή τω ν , θέλει φ έ 
ρει τό όνομα «Μ υχ ηνα ία  α ϊθουσα».

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
Κ ατά τ ή ν  συνεδρίαν τή ς  Φ ιλαρμονικής ε τ α ι 

ρ ε ία ; τ ή ;  15 Νοεμβρίου ά π εφ α ιίσ θ η  8 π ω ; τ ελ ε -  
οθώσι δ ιεθνείς μουσικοί ά γ ώ ν ε ; έν Ά θ ή ν α ι ;  χα τά  
’Ο κτώβριον το ύ  1892 χαθ’ ή ν έποχήν σ υ μ π ίπ το υ . 
σ ιν  οί άργυροί γάμ ο ι τώ ν  Β α σ ιλέω ν , θ ά  όρισθώσι 
διάφορα βραβεία. Θά προσχληθώσι δέ κα ί α ΐ μ ε - 
γα λ ε ίτ ε^ α ιδ ο ώ έ ίύ β  C h o ra le s  κα ί iu stru m enta les  
τή ς  Ε υρ ώ πη ς. Ώ ;  άγω νοδ ίκα ι έχλήθησαν διά  
κο λα κευτ ικώ ν επ ισ το λώ ν οί έξοχοι μουσικοί 
Gounod M assenetxai GoldraaD, έ π ίτ ιμ α  μέλη  
τ ή ;  Ε τ α ιρ ε ία ; .  Τό μ εγαλείτερον C ho ra le  τώ ν  
Π αρισ ίων ή μ ιεπ ισ ή μ ω ; έγένετο  γνω στόν ό τ ι θά 
λάβη  μέρος ε ις  τ ο ύ ; α γώ να ς . Α ί έορταί προμη- 
νύο ντα ι έκ τά κ τω ς  λα μ πρ α ί πρ δ ; πλήρη  δ ί ε π ι
τ υ χ ία ν  θά συντρέξη  τδ  έργον τή ς  ε τα ιρ ε ία ; ή  Κυ 
βέρνησ ι; κ α ί δ δήμος. Βραδύτερον θά κανονι- 
σθώσι τ ά  καθ ’ εχαστα ; ή  εφαρμογή τ ώ ν  όποιων 
θά  άνατεθή  ε ί ;  πολυμ ελή  επ ιτροπήν έκ  τ ώ ν  έ γ -  
χρ ιτοτέρων μ ελώ ν τή ς  κ ο ινω ν ία ; μ α ; .— Μ ε τ 'ο 
λ ίγον άρχοντα ι α ί έργασ ία ι τ ή ;  άνεγέρσεω ; τού 
'Ε θνικού Θ εάτρου, τδ δποίον θά κατασχευασθή  
τή  πρωτοβουλία  το ύ  Β ασιλέως διά  τ ώ ν  χ ρ η μ ά 
τω ν  ά τ ιν α  κα τά  χα ιρού; προσέφεραν α υ τ ό  οί 
έ ν  τή  αλλοδαπή δμογενε ϊ;, δ π ω ; τ ά  διάθεση υπέρ 
έθνω φ ελού; τίνος σχοπού. —  Ό κ .  Σονζόνιο δ ίδιο- 
χ τ ή τ η ; το ύ  νέου μελοδράματος. Ό  y i J o c  Φ ρ ιζ ς  
το ύ  μελ^ποιού Μ ασχάνη ά π έρ ρ ιψ ε τή ν  προσφοράν 
εξ  χ ιλ ιά δ ω ν λ ιρ ώ ν , τ ά ;  δποίσς προσήνεγκον α ύ τώ  
8π ω ; παραστήσω σι τδ μελόδραμα έν  ’ Α γγλ ία .

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ— ΠΕΡΙΕΡΓΑ— ΠΟΙΚίΛΑ
Χημιχ6; Γεομανό«, Ifiúp i τήν χχτασχευήν ζκχχάριω; 

εύωνοτάτης, δεκαπέντε βαθμούς γλυκύέέρα; ιή ς  4π6 
ζακχαροχαλάμου χατασκευαζομενη; χ « ί είκοσι βαθμού; 
τής άπό χοχινογοόλια. Ή ζάχχαρις αδτη έζάγετα; εχ 
τών βαμβοκοσπόρων.

Ή  δλη δόναμι; τής ναυτική; ύπηρεσία; τή ; ’Αγγλί
α ; άνέρχεται εις 53,350 άξιωματικού; καί ναότας, έξ 
ών τριάκοντα ν ιλ ιάδ ε ; είνε ήλ ικ ία ; άπό 15—24 έτών 
17,310 άπό 25-35 , πέντε /ιΧ εκατόν πινεήκοντα άπό 
34-44 χαί 870 όπεράνω τών τεσσαράκοντα πέντε έεών.

Τέσσαρε; χυρίαι έν Λονδίνιμ ήνοιξαν φαρμαχοπωλεΐχ 
1-χθυσαι τά προσήκοντα διπλώματα τών σπουδών αύ
τών, λαβοΟσαι δέ τόν Ιξοχον τίτλον ιραρμαχοποιοί καί 
χημικοί.

*
Τό κρυολόγημα τή ;κεφαλής είνε μάλλον δυσάρεστου 

-ή Ιπιχίνδυνον, 'Αλλ' Ιπειδή πολλάχι; 0 γρόνιο; χα - 
τάρρους Ιχει τήν άρχήν του εί; τοιαδτακρυολογήματα 
είνε καλόν νά γνωρίζη τις πρόχειρον αύτοδ θεραπείαν. 
"Εν Ικ τών άπλουστέρων φαρμάκων χατά τών κρυολο
γημάτων τής κεφαλή; είνε ελαφρά διάλυσις άλατος εν
τός δδατο; ροφωμένη διά τών ρωθώνων. 'Η χρήσι
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τού'φβρμάχου τούτου πρέπει νά γ ίν ίτα : πρωίαν χαί έ· 
σπίραν, ή ’συχνότίρονίν άνάγκη.’Επίσης συνιστςΐται καί 
ω< βίραπευτικόν ίω ν  χρονιών χατάρρων, χαίτοι άνάγ<η
4ν τοιαύτη πιρΓπϊώβίι νά γίίν/ι . χρήσις aùtoû iit l 
ποΧΧούς μήνας καί νά sivî βίρμόν τό ύδωρ 4ν φ  όΐαΧό- 
s t a i  τό άλας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

■ Ε. Π. Νομίζομιν St: πο ίύ  «ρό τοΟ ΓβρμανοΟ aù- 
τοχρίτορος, ο Ραχίνας ïtisoev iv τψ  βτόμβτί του  Joad 
τόν στίχον :
J e  cra ins D ieu ... e t n' a i point d ’ autre crainte ?  
ή  Si irspt.... Ικφρασίς σας ότι ·μ«τάχ·'.ρΕζονται τά 
ζώα ϊνα  διδάξωσι τούς άνβρώπόυς» Ιχτός. τού '¿τι «Ive 
σκΧηρά μάχρις άπρβπςίας, δ4ν sTvj  χαί ποσώς πρωτό
τυπο ; δ ιότι τή ν ιΤπι χαί τήν si'/_ev 4ς σύμδολόν του 
Ô μυβοποιός Λαφονταίν. — Ά  ν  6 p u  π  ο φ ά γ  'μ. 
Άποτάβητι άλλαχοΟ. Ποίρ’ ήμ ϊνβά ά-«οβcivxj-re τής πβί- 
νη ς.—Φ ο ι τ  η  τ  ή . Φ αίνιται οτι άνίγνώσάτι τόσον 
¿λ ίγα  ώοχι δ4ν βυνηντήσατι άχόμη τόν γόμον per

coemplionern.— I- A . χαί Β α s . Τ ρ. Κ(π ο λ  ι ν , Μ- 
Λ, Ρ ο δ ρ ν . Έλήφβησβν ιύχαριστοδμίν. — K o ι ς.
Μ ι χ . κ α ί  Ε ύ σ  t. Τ «  s σ 'μ  i  ν . .ΆναμένΟμδν τα- 
χ ιία ν  άπάντησιν— Ά  ρ. Α. Φ λ  ω ρ β ν τ  I α ν. Ό
Μβχμούτ Α ' «ιός Μουίταφά toü Β’ διβδίχβη τόν βι'όν 
τοο Ά χμέ« τόν Γ ' τό i  730 χαί ¿δασίλ ιυσ ι ί τ ί  24  ϊτη  
Κατά τούτου Ικήρυξς ιόν πόλεμον ή  βίτοχράτςιρα τής 
Ρωσίας τό 1^36, Πιρί τού διαδό/ου του χαί άζςλφού 
tou Όσμάν Γ 'τούτο  μόνον τό χαχώρβωμα μνημονιύει 
ή  ιστορία- δτι έπί τής τριιτούς βασιλείας του συμδά- 
σής πυρχαίας, Ιχάησβν τά 2)3 τής ΠόΧεως. Διά πΧιι-
ο τέρας πληροφορίας άπευβυντέον βίς τή ν Ίαχορίαν.__
Έ χ. M anquer îap o up ée  σημμίνςι άποτυγχάνβιν τού 
σκοπού» χβί οόχί τ ή ς χ ο ώ χ λ α ς ,  Έχτόςχν δ σκο
πός. σας ητο χαμμία μούχλα χαί 4σαστίσατι,— Π. Σ 
Α . Ά μ ε σ ό ν ,  Σ τ .  Μ χ α ί Ε .  Β. Ο ρ δ ο ύ ,  Β α σ .  
Τ-·''Ο ΐ. Κ α ρ π  ε ν  ή σ ι ο ν, Η. Σ. Μ ή λ  ο ν , ’Ε- 
λήφθηβαν βΰχαριστούμεν.—Σ. Μ V  ο λ έ γ α ν δ ρ ο ν  
Έλήφβησαν άμ-ρότερα. Καί ή  μέν σύνδρομή έχρησι- 
μοποιήβη, άλλά τό ποίημα... οόχί. Swsr4Xs«av Si εις 
τούτο συν τοΤς δλλοις * αε τέσσαρις ομοιοκαταληξίας ; 
Εόχή τη ς—Καπανίτης, 'Οδίτης—Καμπανίτης, τήςχοί- 
της—Καπανίτης, Είπή τ ις—Καμπανίτης, αί δηλούσαι 
δτε μβγάλην χατανάλωσεν 34 χάμνιχς ¿χςε κάτω τού 
άφρώδους τοότου ποτού !  Δέν. τό ήζίόραμεν.—φ ^ λ  ιμ

Μ. Τά Ιξής άλλοτε χαί άλλιρ άπεκρεθημεν.· "Τά ευρω
παϊκά Ινδόματα άνεξετάττως παραλαδόντες, άπερρίφα- ’ 
μεν ίχείνα, άτινα ηβαν σόμοωνβ πρός τάς άνάγκας ή- 
μών χαί τάς άπαιτήβεις του κλίματος. Ά λ λ ’ οίέτω τί> 
μίν στήβος «ροφυλάσσομεν πολύ. δπερ περιττόν, τήν* 
64 ράχεν άερίνομεν έχτεθεεμένην* είς ρεύματα χαί χρίε- ί 
δύνους. Αιά νά ¿πέλδη ισορροπία, συμπληρώσατε οπε- 
ββεν τόν ζιλε' σας διά «Χ ανΛα; ή  άλλου υφάσματος, 
ισοπαχούς πρός τό 4πί τού στήβους χαί βά πράξητε 
Ιργον δι’ δ βά μάς χαταρώνίαι μλν οί ιατροί σας, άλ.λά 
βά μάς εδλογήτε σείς I Έπαναλάβετε 64 τήν σωτηρίαν: 
σόστασιν διά νά εύλογώσε χαί σάς.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

σαν
Περιοδεία τ ο ύ  'Λ δ ο υ  ε ϊ ς  ε ίχ ο σ ιτ έσ ο χ ρ α ς  ώ

ρας, ΰπδ Σ άββα I. Κίσσεσογλοει. Σ μύρνη .

Α Ν Τ Α Α Λ Α Γ Α Ι  Β Ι Β ΛΙ ΩΝ

X;

Ά πο του παρελ&όντος ψ ύλλο ν είσηγάγομεν έν τΛ Έ β δ ό μ ά δ ι. κα ινοφανές σύστημα αγγελ ιώ ν , τοΰ όποιου πα_ 
μακαλοΰμεν τάς συναδέλφους ¿φημερίδας κα ί περιοδικά νά  άφ ίσωσιν ήμχν τλ ν  έκμετάλλευσιν. 

Τό σύστημα τούτο έπ ιτυγχάνον έσεται πολλαχώς το ις  φ ιλαναγνω στα ις και φιλοόίβλοις ώφέλιμον.

Π άντες έχομεν βιβλία δίπλα η  άχρηστα Λμϊν και έπ ιθυμούμεν άλλα  χρειώδη. Ά λ λ ’ ύπάρχουσ ιν άλλοι θεω-; 
ρούντες χρήσιμα τά  ε ίς  ήμάς άχρηστα. Πού νά  γνωρίζομεν όμως ποιος έχει εκείνα , δ τ ινα  έπ ιθ υμ ο ύμ εν ; Και πού νά  
γ νω ρ ίζη  'έκεϊνο ς, οτι άν μάς έδιδε τό ε ις  αύτόν' άχρηστον θά τώ  έδίδομεν -εύχαρίστως τό ε ίς  αύτόν χρήσ ιμ ον;

Τήν συνεννόησ ιν  ταύτην αναλαμβάνει νά  δ ιεξαγάγη  ή  'Ε β δ ο μ ες  δ ι’ ίδ ιας στήλης .αγγελ ιώ ν, ,ώ ν έκάστη, έκ 
δύο μόνον γραμμών, θά δηλοΐ τό προσφερόμενον ^ιβλίον και τό ζητούμενον λ. χ :

Δίδω  « Ί ά το ρ ίβ ν  Π α π α ρ ^ η γο «ο ύλο ν  *> ά ν τ ί  
« Ά ρ ^ α ιρ λ ο γ ικ ο ύ  λ ε ξ ικ ο ύ »  Ρ α γ κ α β η .

’Εννοείται ότι τά ανταλλασσόμενα βιβλία δέον νά  ε ίνε  ή  κα ινουργή  ή  έν καλή  καταστάσει. Π ιθανόν δέ νά  είνε 
κ α ι δεδεμένα.' Έ ν το ιαύτη  περ ιπτώ σει διά τού φηφίου Κ σημειούντα ι τά  κα ινουργή , διά τού Δ δέ τά  δεδεμένα:

Δ ίδω  Ι σ τ ο ρ ία ν  ΙΙα π α ο ό ιιγ ο π ο ύλο υ  Κ  η  Δ η  Κ.Δ  
ά ν τ ί το ύ  Α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ο ύ  Λ εξ ικ ο ύ  Ρ α γ κ α β ϋ .

. Έ ν τ φ  γραφείω  τή ς Έβδομάδος, είδικός ύπά λλη λο ς εγγράφει τά ς άγγελ ία ς ύπό  αύξοντα  αριθμόν ά ν  τ ι  
λ ε π τ ώ ν  9 8 ' έ κ ά σ τ η ν .  Αι νέα ι ά γγελ ίά ι έκαστου φύλλου δέν άκυροϋσι τάς. τω ν προηγουμένω ν. Έκάστοτε 
δμως θά δημοσιεύωντα ι οί άριθμοι τώ ν ά γγελ ιώ ν  α ϊτ ινες  έξετελέσθησαν.

Διά τού συστήματος τούτου ού μόνον θά δύνατα ι π ά ς τ ις  νά  άντικαθιστά τά έκ τύχ η ς ή  έκ δωρεάς η  έξ  άγγα-, 
ρείος περ ιελθόντα ε ίς  κτήσ ιν του άχρηστα βιβλία, άλλά  κα ί τά  άλλα  τά  χρησιμεύσαντα άπαξ νά  άνταλλάσση διά 
ν έω ν  καί όλίγ.ον κ α τ ’ όλίγον ν ’ άνανεο ι τήν βιβλιοθήκην του.

1  Δίδω ϋ«-η ι.ςαχ·ήν Β ιβ λ ιο β ή χ η ν  Σαχχίλίωνος Κ 
d v tl Έ λ λ η ν .  Λ ίξιχοΟ  Γιάνναρη- ή δρσχμών 15,

4  Δίδω 'Η ροδότου Τ ίμ ιά χ ς*  Γκλάνη Κ. άντί τών 
Κ ρ η τ ιχ ώ ν  Γά μ ω ν τού Ζβμπςλίου.

7  Δίδω τήν partition  τού B a i l »  l u  M a s c h e -  
r a  8ι’  οίανδήποτί τού Μόζβρτ.

1 0  Δίδω Μικρόν Γ «λ λ . Λ ίξ ιχ ό ν  Bescberelle άντί 
Μυχρ. Γ * λ λ . Α ε ξιχ ο υ  L arousse.

1 3  Δίδω Ο ΐχ ο ν ο μ ο λ . * ε γχ »ιρ Ιδ «ο ν  N srnier 
Mstaçp. Ζάππβ Κ. άνχί 'Ιβτορίους Π α τρ & ν θωμο- 
-πούλου.

2  Δίδω Eraciito Efesio τού Sou lier Κ άντί τών
Π ο ιη μ ά τω ν  Ά χ :λ λ . Παράσχου.

5  Δίδω Ά ττςχ ό ν  ’ϋ μ ο ρ ο λ ό γ ιο ν  Άσωπίου 18S5 
ή 6 άντί ίδιου τού 1882.

S  Δίδω ϊτ ρ α τ ιω τ ιχ ή ν  Γ«ο>γραφ(«ν . Κοχχίδου 
Κ. άντί Δημω δώ ν π α ρ ο ιμ ιώ ν ΒενιζΙλου

1 1  Δίδω Βόσπορον 4ν Βορυσόένιι Δ- άκδοστς 
Λ 8Ι0 άντί Ά ρ χ α ιο λ .  ΑκξιποΦ Ραγχββή.

1 4  Δίδω Δ ικ α σ τ . Ν ό μ ω ν Φ λ ο γα ίτο υ  τόμ. 4ον 
Κ. άντί Ε λλ  Ισ το ρ ία ς  Τρικούπη.

3  Δίδω Ζ ω ο λο γία ν  Μηλιαράχη Κ άντί τών Ά θλιων- 
τού Ουγχώ ή. τού Μ οντβχρίβτον-

β  Δίδω 'Ε ρ μ . Ψ α λμώ ν Δ α υ ίδ  Ηαχράχη τόμ. 1, 
2, 3, Κ. άντί Α ίξ ιχ ο ϋ  Γίά ννα ρη.

9  Δίδω Σ τ ο ιχ ι ϊα  Χ η μ * ία « Κ ο νδ ό λη  Κ. Δ . άντίί 
τον μυβιστορήμχτος ό Κ ύριος όπουργός.

1 2  Δίδω Μ ο ν ο μ α χ η γιχ ή ν  Χρυα οχοίδου Κ. 
άντί 'Β μ β ρ ο λο γίο υ  ϊπ ό π ο υ  1890.

. . 15 Δίδω . 'Ε φ η μ ιρ ίδ α  Κ υ β ιρ ν ή σ ιω ς  18 33— 
18 6 4  ί*  δύο « ιγ . τόμ . Κ. Δ. άντί Α * ξ . 'Ε λ λ .  Γ α λ  
2χ:><3 Αίβαδέως.

Έ χ  τοΰ  Τα«ογραφ ίίον DAPASKGTA AEÛNH


