
01 ΕΝ ΑΓΙΩ ΛΑΖΑΡΩ ΜΕΚΙΤΑΡΙΣΤΑΙ,

"Η 01 ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΝ ΕΪΡΩΠΗ. (*)

(Συνέχεια καί τέλος)

Τοιαύτη ΰπήρξεν ν; περιοδεία τοϋ Μεκιτάρ Αββα, 
μεθ’ ην έπανελθών μ,εταξύ τών τέκνων του, ποώτον 
μεν εβελτίωσε τον «.ovay ικόν βίον αΰτών, τροπο- 
ποιήσας προ πάντων τούς έσωτερικους έκείνους κα
νονισμούς τής αγωγής, τών καιρών τής σπουδής, τής 
ύ εήσεως καί λοιπών, οΐτινες, καίπερ μη όντες ή θεμε- 
μ.ελιωδης βασις, κωλυουσιν ελλειποντες την πρόο- 
όον καί ευδαιμονίαν παντός τάγματος θρησκευτικού 
η πολίτικου· διωργάνισεν ακολούθως Αρσενικόν τυ- 
πογραφεΐον, εν ω έπί τής έποχής του έτι αύτής έτυ- 
πωθησαν βιβλία αξιοσημείωτα, τα  πλεΐστα ΰπ’ αύ
τοΰ πονηθέντα, καί τινα μάλιστα κατατασσόμενα 
μεταξύ τών κλασικών Αρμενικών ουγγραμμάτων* 
διότι ό έξοχος ουτος τό τε  πνεΰμα καί την καρδίαν 
άνήρ, και περ πολλάς κεκτημμένος έλλείψεις καί 
πλάνας ώς ττρ'̂ ς τάς θρησκευτικάς παγκοσμίους ι
δέας, έδαπάνει τον τής άναπαύσεως άπο τών άγα- 
θοεργειών και τών υπέρ τοΰ έθνους κόπων ypovov είς 
το συγγράφειν καί έκδοΰναι πολλά συγγράμματα, 
ατινα ουκ ολίγον οχρελτ,σαν το Αρσενικόν εθνο .̂ 
Δεκατρία εττ] τταρτ,^Ορν, και αυζοίΛενου του άριθ(χου 
των μοναχών όλονέν, έδέησεν ή κατασκευή μοναστη
ριού έτι έκτεταμένου καί καλοϋ, ου την κατασκευήν, 
(*’ ολα τά  προσκόμματα, ηρξατο καί έπεραίωσεν ό 
Αββάς αύτδς, ώς άρχιτέκτων καί διευθυντής έπιστα- 
τησας· οί δέ μοναχοί καί πλεΐστοι τών εύγενών έψη- 
φίσαντο ν’ άνεγείρωσι προς τιμήν αύτοΰ άγαλμα’ 
αλλ αντισταντος τούτου υπο μετριοφροσύνης, έπιγραφή 
τις Αρμενιστί καί Λατινιστί έγένετο, δεικνύουσα ότι 
η μονή έκτίσθη τώ  1 7 4 0  έπί ?Ιεκι τάρ του έκ Σε- 
βαστείας Α'. Αββα.

< Η0\ °  εμελετα νά επεκτείνη το σχέδιον
αυτοΰ, οτε βαρύτατη ασθενεια τον έρριψε κλινήρη, καί 
μολονότι αυτη προελήφθη, χάρις τή ενεκα τοϋ λιτο-

διαιτου ευρώστω τοΰ σώμ.ατός του καταστάσει, έ- 
πελθοΰσα ομως τρία έτη μετά ταΰτα έπέφερε τον 
θάνατον αύτοΰ τή 2 7  άπριλίου 1 7 4 9  είς ήλικίαν 7 4  
ετών. Τοιοΰτος ΰπήρξεν ό βίος τοΰ άνδρός τούτου, 
οστις διά τής ίδρύσεως τοΰ τάγματος, είς δ έδωκε 
το ονομα αύτοΰ, έπέφερε σημαντικάς ώφελείας είς 
τά  γράμματα τών Αρμενίων. Η πρόθεσίς του ηταν 
άναμφιβόλως έσφαλμένη έν άγνοια αύτοΰ, οπωσδή
ποτε ομως έφερε μεγάλας ώφελείας.

Πιστοί εις τάς τελευταίας συστάσεις τοΰ ίδρυτοΰ 
αύτών οί Μεκιταρισταί, προώδευσαν μεγάλως καί 
θαυμαστώς, καί τοΰτο έρχόμεθαόπως ί'δωμ.εν.

Τπό τήν διοίκησιν τοΰ Σεβασμιιοτάτου Δοκτορος 
Στεφάνού Μέλχιορ έκ Κωνσταντινουπόλεως, αμέσου 
διαδόχου τοΰ Μεκιτάρ Αββα, τινες τών μοναχών 
διηυδύνθησαν εις Τεργέστην, κάκεϊθενείς Βιέννην, ένθα 
συνεστησαν, ύπό τήν αύτήν έπωνυμίαν «Μεκιταοι- 
σταί», κοινότητα σχεδόν ανεξάρτητον, καίπερ προς 
τόν αύτόν έργαζομένην σκοπόν. Τον Μέλ/ιορ διε- 
δεξατο τό 1 8 0 0  ό Σεβ. Δόκτωρ Στέφανος Ακόντιος 
Κεβερ, εύγενής Αρμένιος έκ Τρανσυλβανίας, πρώτος 
προσλαβόμενος καί τόν τίτλον Αρχιεπισκόπου’ ό ά- 
ξιεπαινος καί δραστήριος ουτος άνήρ διήλθε διά πλεί- 
στων δυσχερειών, καταβαλών άπάσας, καί τελευ- 
ταΐον πρός έπίμ-ετρον τής δόξης του έπέτυχε κατά 
την εν Ιταλία καταστροφήν τών μοναστηρίων παρά 
τοΰ Ναπολέοντος Α'. τήν διατήρησιν τής μ-ονής καί 
τοΰ τάγματος, ου ηρχε. Πρός δέ, χωρίς νά έπηοεάση 
τον μοναστικόν καί θρησκευτικόν βίον του Τάγματος, 
μετετρεψε τήν μονήν είς Ακαδημίαν, τίτλον, δν έδι- 
καιωσεν αυτη διά τών έξοχων της πονημάτων. Τοΰ- 
τον διεδέχθη τό 1 8 2 4  έν τώ  διπλώ αύτοΰ Αββα 
καί Αρχιεπισκόπου τίτλω , ό Δόκτωρ Σουκίας δέ Σο- 
μάλ, ΰφ’ ου τήν συνετήν διοίκησιν οι Μεκιταρισταί 
μεγάλως προώδευσαν, αύξήσαντες τόν τών γνώσεων 
κύκλον, τη σπουδή τής Ελληνικής, Λατινικής καί Αρ
μένικης προσθέντες καί τήν τών έπισημοτέρων νεω- 
τέρων γλωσσών, τάς μ,εθόδους εύχερεττέρας άποκα- 
ταστήσαντες, καί πλεΐσθ’ όσα ετερα. Τάς δέ προό-



δους ταύτας ένίσχυε και ενισχύει έτι ό Σεβ. Γεώρ
γιος Χουρμούζης, τέταρτος γενικός Αββάς μετα τον 
θεμελιωτήν, δν διεδέξατο τω  1 8 4 6  και ηΰμοίρησε 
διά τών προτερημάτων τής παιδείας και συνεσεως 
του να κοσμηθ/ί παρά τοΰ Σουλτάνου με το παραση- 
μον ί © τ  ι/ ά ρ, και παρα της Γαλλίας με τον 
σταυρόν τοϋ Λεγεώνος της τιμής. Προς δέ, δύο σχο- 
λα'ι ιδία άνηγέρθησαν· ή μέν έν Παδούη νΰν έν Πα- 
ρισίοι; ύπό τοΰ έξ Ινδιών Σαμουήλ Μορατ Αρμένιου, 
ή δέ έν Ενετία παρα τοΰ ές Ινδιών ΐΐδουάρδου Ρα- 
οαήλου Αρμενίου, έπίσης παραχωρηθεϊσαι και τεθεΐ- 
σαι ΰπο τήν προστασίαν τοΰ λββά, οστις εκλεγεί 
τους διδασκάλους έκ τοΰ τάγματος, δέχεται αμι
σθί νέους Αρμενίους, οΓτινες τελειοποιούμενοι επανα- 
κάμπτουσιν οίκαδε διδάσκειν.

Η μονή αυτη έκτισμένη μεταξύ τών διαφόρων 
Τεναγών απολαύει θέας μαυγευτικής. Παραλείπον- 
τες τά καθέκαστα, τόν τε  έξαίσιον κήπον και τά επί
λοιπα, διαπρ αγματευθησόμεθα κυρίως περι τής έκ- 
κλησίας, τών βιβλιοθηκών και τοΰ τυπογραφείου 
αύτής.

II εκκλησία κεΐται παρά τδ βάθος τοΰ περιβόλου. 
Αμφοτέρωθεν τής έξωθύρας άνεγείρονται δύο μνημεία 
έν σχήματι τάφου. Το δεξιοθεν κείμενον εκ μαρμα- 
ρου αρχιτεκτονικής άρχαίας και θαυμαστής περιέ
χει τά  λείψανα άρχαίου τίνος διοικητοϋ τής νήσου, 
ότε αυτη έχρησίμευεν ώς πτωχόκομεΐον, ώς τοΰτο 
μαρτυρεί και ή επομένη έπιγραφη, άρχαίοις γοτθικοΐς, 
άλλ’ εύαναγνώστοις γεγραμμένη γράμμασι:

Hoc probus et sapiens ortus de prole zuchola
Clauditur in tumulo, cui Constantinus in urbe
Nomen erat, Lazari curator, amator, et almi
Compatiens inopum, domini in homore superni. 

To δ ’ έξ εύωνύμων, είσέτι νεόδμητον, έκ λευκοΰ μαρ
μάρου, έγένετο ύπδ τοΰ Ιππότου Αλέξανδρου Ρα- 
φαηλου, πρεσβυτέρου υίοΰ τοΰ ίδρυτοΰ τής έν Ενετία 
σχολής ΐίδουάρδου Ραφαήλου. Επί τής θύρας δύο έ- 
πιγραφαι, ή μέν είς Λατινικούς ή δε είς Αρμένικους 
στίχους, διαιωνίζουσι την μνήμην τής έπισκεψεως 
Πίου τοΰ 7ου, συμβάσης τό 1 8 0 0 . Η έκκλησία, άπλή 
άλλά κοσμία, περιέχει πέντε βωμούς· και παρά μεν 
τόν πόδα τοϋ θυσιαστηρίου κεΐται ό τάφος τοϋ Με- 
κιτάρ, καί δεξιόθεν όράται ώραία τις είκών τής Παρ
θένου τής Σασσοφεράτου ύπό ϊωάννου Εμίρου" έκ δ έ 
τών παρά τον χορόν βωμών ό είς τά  δεξιά κοσμείται 
ύπό μιάς είκόνος, παριστώσης την βάπτισιν τοϋ βα- 
σιλέως Δερτάδ παρά τοΰ φωτίσαντος την Αρμενίαν 
Αγίου Γρηγορίου, και ΰφ’ έτέρας παριστώσης τον 
Μεορώβ, φέροντα έπ'ι τοϋ στήθους του τους Αρμένι
κους χαρακτήρας, ους έφεΰρεν οί δ’ έτεροι βωμοί είσιν 
ά σήμα. ντο ι. Οσον δε διά την έκτέλεσιν τών μυστη
ρίων τής θείας καί ίεράς λειτουργείας, εί καί προσπε
λάζει αύτη τν; Λατινική λειτουργία, ούχ ηττον ομως 
κέκτηται καί διαφοράς τινας, συνισταμένας προπάν
των εί; τάς ίερατικάς στολάς τοΰ χοροΰ, τών ιερεων 
καί λοιπών, καί είς τήν κατά διαστήματα πτώσιν 
παραπετάσματος, καλύπτοντος μέρη τινά τοΰ μυ

στηρίου, αιτινες χωρίζουσιν αύτήν τής Ρωμαίας εκ
κλησίας, άναμιμνήσκουσαι τά  άρχαία τών .Αρμενίων 
έθιμα καί ήθη άνατολικά είς τους περιηγητάς, καί 
παρεχουσι συνάμα θεΐόν τι καί μεγαλοπρεπές" ή δέ 
λειτουργία είναι μεταπεφρασμένη Γαλλιστί καί I-  
ταλιστί πρός ευχέρειαν τών περιηγητών. Εκτός δέ 
τών συνήθων Εκκλησιαστικών εορτών, οΐ Μεκιταρι<*αί 
πανηγυρίζουσι καί ιδιαιτέρας ώς τάς τών Αγίων Ι
σαάκ, Γρηγορίου καί Μεσρώβ· έτι δέ τάς τής Θεο
τόκου, τήν τοΰ προστάτου τής μονής αύτών Αγίου 
Αντωνίου, καί τήν τοϋ προστάτου τής νήσου Αγίου 
Λαζάρου, άς καί μετά μεγάλης ίδ ία παρατάξεως πα- 
νηγυρίζουσιν. Εχουσι δέ καί έν Ενετία έτέραν μικρά'/ 
εκκλησίαν, κό άγιος σταυρός τών Αρμενίων» καλου- 
μένην, κτισθεΐσαν ύπό Σανσοβίνου άναλώμασιν έΟνι- 
κοΐς έπί τής Δημοκρατίας· καί έν Ρώμη παρά τή 
Παπική καθέδρα έθνικόντι κατάστημα, είδος εκκλη
σίας, έν ώ κάθηνται ό γενικός αύτών άνταποκριτής 
μετά τοΰ γραμματέως αύτοΰ.

II βιβλιοθήκη, άνωθι τοΰ εστιατορίου κείμενη,, 
είναι άναμφιρρήτως τό μάλλον άξιοσημείωτον μέρος 
τής μονής, άληθή βασιλικά ανάκτορα. Αμα τή ει- 
σόδω ό περιηγητής εκπλήττεται ΰπό τε  τοΰ μεγα
λοπρεπούς τής αιθούσης, τοΰ μεγέθους τής βιβλιοθή
κης, καί τών διαφόρων άξιοπεριέργων έν αύτή θεα.- 
μάτων. Απέναντι τρία μετάλλια παριστώσι τους 
διαφόρους θεολόγους τής Εκκλησίας, τό δ’ εν μεσω 
μεγαλήτερον τών άλλων, τό μαρτύριον τής Αγίας 
Αικατερίνης* κοσμείται δ’ ύπό συγγραμμάτων τά μ α - 
λιστα σπανίων διαφόρου είδους. Τήν αίθουσαν κο- 
σμοΰσι: τό άγαλμα τοϋ Μεκιτάρ, εις μάρμαρον τής 
Ιναρράρας, γλυφέν έν Ρώμη τό 1 8 3 3  παρά τοϋ ά
ξιου τοΰ Ινανόβα μαθητοΰ, ιππότου Φαβρικίου. Τό 
άγαλμα Γρηγορίου τοΰ 1 6ου, εργον τοΰ αύτοΰ καλ
λιτέχνου καί δώρον ένός Πάπα· τό είκονιον τοΰ 
Σουλτάνου Απτ-ουλ-Μεδζίτ, δωρηθέν παρ’ αυτοΰ 
πρός άμοιβήν τών άγαθών, δσα οί Μεκιταρισται ε- 
προξένησαν είς τούς υπηκόους του Αρμένιους· ο αυ
τός τοΐς έδώρησεν είς έτέραν περίστασιν καί τόν 
χρυσοΰν Τ ο υ ρ ρ ά V εις πάπυρος περιεργότατος· μία 
μουμία (νεκρός τεταρυχευμένος), καλώς τηρούμενη, 
ήτις, καθά λέγουσιν, είναι ό υιός ένός> άρχιερέως τοΰ 
ναοΰ τοΰ Αμμωνίου Διός έν Αιθιοπία, δώρον τοϋ α- 
μεγενοΰς αύτών Βωγος βεη, πρωθυπουργοΰ τοΰ Αντι- 
βασίλέως τής Αίγυπτου" μια εικων, παριστώσα θα
λάσσιόν τινα σκηνήν, εργον τοΰ Αρμένιου καλλιτέ
χνου Αϊβαζόβσκη, κινοΰν τόν θαυμασμόν τών περιη
γητών. Εξερχόμενός τις τής μεγάλης ταύτης βιβλιο
θήκης, τής.καί Δυτικής καλούμενης, εισέρχεται άμέ
σως είς άλλην βιβλιοθήκην, Ανατολικήν καλουμένην, 
έξ αιθούσης μέτριου μεγέθους, έν η είς εν μέρος κε- 
χωρισμένον είσι συνηθροισμενα περίπου δυο χιλιά
δες Αρμενικών χειρογράφων, τών πλείστων άνεκδό- 
των* είς έτερον μέρος κεΐνται εν τάξει θαυμασια οσα 
βιβλία έκδίδονται άλλαχοϋ ή εν Αγιω Λαζάρω" ετε 
ρον δέ μέρος είναι προσδιωρισμενον δια να κατατί
θενται άντίτυπα τών βιβλίων, οσα αποκλειστικών

εξέρχονται τών πιεστηρίων τοΰ έν Αγίω Λαζάρω τυ
πογραφείου.

Το τυπογραφείου είναι εύρύχωρον κατάστημα, συ- 
στηθεν έτι έπί Μεκιτάρ, καί όσημέραι βελτιούμενον, 
έκ τών πιεστηρίων τοΰ οποίου έξέρχονται έστιν δτε 
πονήματα καλάμου εύγλώττου καί έμβριθοΰς. Ερ
γάζονται δ ’ έν αύτώ Ιταλοί πρό πάντων, ύπό τήν 
διεύθυνσιν καί έπιτήρησιν τών Πατέρων. Εκδίδον- 
ται δέ βιβλία καί είς άπάσα; τάς Εύρωπαϊκάς γλώσ
σας’ εύρίσκεται μάλιστα εν είς 2 7  γλώσσας, τό ό
ποιον παρέχει τώ  τάγματι εν επίσημον μετάλλιο ν 
παρά τής Λ. Μ. τοΰ βασιλέας τής ύλλανδιας. Το 
τυπογραφεΐον τοΰτο, τό όποιον κατά τήν εν Παρι- 
σίοις γενικήν έκθεσιν έκρίθη κατέχον τόν τρίτον βαθ
μόν μετά τά  αύτοκρατορικά τυπογραφεία τών ΙΙα- 
ρισίων καί Βιέννη;, έπετυχε τοΰ μεταλλίου πρώτης 
τάςεως.

Εκτός τών προσημειωθέντων μερών, άξιον περιηγή- 
σεως είναι καί τό έστιατόριον, εύρεϊα αίθουσα, έν η 
έστιώνται οί μοναχοί. Διαρκούντων δέ τών άριστων, 
άτινα λαμβάνονται δίς τής ημέρας, περί μεσημβρίαν 
τό εν καί περί τάς 8 τής έσπέρας τό ετερον, εις δό
κιμος, ίστάμενος έπί καθέδρας έν τώ  μέσω, άναγι- 
νώσκει τεμάχια έκ τών Ιερών Βίβλων, έν βαθύτατη 
σιγή άπάντων. Τπάρχουσι δέ καί μέρη, είς ά άπα- 
γορεύεται ή είσοδος τών ξένων. Τοιαΰται είναι τό 
σπουδαστήοιον τής φυσικής, ή αίθουσα τής άναπαύ- 
σεως, ένθα συναγείρονται οί Πατέρες κατά τάς στιγ- 
μάς τής διαλύσεως, δπως άναγνώσωσιν έφημερίδας 
καί ετερα συγγράμματα, είτε δπως συνδιαλεχθώσιν. 
Επίσης δέν έπιτρέπεται τοΓς περιηγηταΐς νά έπισκε- 
φθώσι καί τό μέρος, ένθα κατακλίνονται οί μαθν,ταί.

Οί μαθηταί, άπαντες Αρμένιοι, έρχονται, άνατρε- 
φονται καί διατηρβϋνται άναλώμασι τοΰ τάγματος, 
τό όποιον μάλιστα ίδίαις έπίσης δαπάναις άναδέ- 
χετα ι νά πέμπη αύτούς οίκαδε καί αύθις, άν ουτοι, 
διαρκούντων τών σπουδών αύτών, δέν θελήσωσι νά 
έναγκαλισθώσι τό μοναχικόν στάδιον. Αμα δέ τή 
άφίξει άμφιέννυνται μέλαν ράσον, μετά γλυκύτητος 
καί μερίμνης πατρικής, έπιμελούμενοι. Εςερχόμενοι 
τής πρώτης κλάσεως τών μαθημάτων, εισέρχονται 
έν τή δεύτερα σειρά, δπου ένδύονται τό έκκλησια- 
στικόν ένδυμα ώς δόκιμοι, καί έξακολοϋθοΰσιν έπί 
διετίαν ύπό τήν καθηγεσίαν άνωτερων Πατέρων τάς 
σπουδάς των, είς άς ήδη προστίθενται ή σπουδή τής 
ρητορικής, άρχαί τών έπίστημών, καί ή σπουδή τών 
γλωσσών : Λατινικής καί Γαλλικής. Τρίτη δέ κλα- 
σις ή άνωτάτη, έν η περαιοϋνται αΐ σπουδαί, δέχεται 
τούς τελειοδιδάκτους τής δευτέρας κλάσεως, ένθα 
ουτοι, δεχόμενοι τό έκκλησιαστικόν στάδιον, σπουδά- 
ζουσιν έπί εξαετίαν τά  υψηλά μαθήματα, μανθά- 
νουσι τήν Ελληνικήν, τάς ’Ανατολικάς γλώσσας 
καί πρό πάντων τήν θεολογίαν καί φιλοσοφίαν υπο 
τήν καθηγεσίαν έξόχως πεπαιδευμένων Πατέ
ρων καί μελών τής Ακαδημίας. Ενταύθα άποπερα- 
τοΰνται αί σπουδαί, διαρκοΰσαι 1 0 έτη έν έπταώρω 
τακτική ήμερησία έργασία. Επομένως οί τελειοποι

ούμενοι χειροτονοΰνται μοναχοί, λαμβάνοντες καί 
τόν τίτλον ΙΙατρός, καί άφιεροΰντες τόν βίον αύτών 
ύπέρ τής προόδου τής κοινότητας καί κατά συνέ
πειαν τοΰ έθνους. Υπάρχει δέ καί τις έκκλησιασ τικός 
τίτλος, ό τοΰ Βαρααβιέδ δόκτωρος, τίτλος άπ^νεμό- 
μενος πρός τούς κατ’ έξοχήν εύδοκιμήσαντας είς τά  
γράμματα, τάς έπιστήμας, τήν ικανότητα, καί τήν ά- 
ρετήν Πατέρας, καί πρό πάντων, είς τούς προσδ«ριζο- 
μένους ιεραποστόλους, οις καί μετά μεγάλης παρατά- 
ξεως δίδοται. όσον δέ διά τά  οικήματα, έκαστος 
τών τής μονής είτε μοναχός, είτε δόκιμος, είτε σπου
δαστής, κατοικεί ιδιαίτερον δωμάτιον έν συνοικία, 
έν ή άναλόγως τής τάξεως καί ηλικίας ανήκει" ούτως 
ύπάρχουσι συνοικία τών γερόντων, συνοικία τών νέων 
Πατέρων, συνοικία τών δοκίμων, συνοικία τών παι- 
δων καί ούτοι καθεξής" ό δέ Αρχιεπίσκοπος ’Αββάς 
κατοικεί τρία κελλία συνηνωμένα καί μετριοφρονώ; 
κεκοσμημένα. Εκτός δέ τών ήμερησίων διαχύσεων 
ύπάρχουσι καί ώρισμέναι ήμέραι, καθ’ άς οΐ 'μαθη
ταί αναπαύονται πορευόμενοι είτε είς Ενετίαν, είτε 
είς τήν Λίδω, τήν μείζονα τών γειτόνων νήσων. ΙΙε- 
ριπλέον μετά τάς ενιαυσίους έςετάσεις καί τών τριών 
κλάσεων, μέρος τής κοινότητος κατά τόν ίούνιον, 
τό δ’ έπίλοιπον κατά τόν σεπτέμβριον, διέρχεται, 
πέντε έβδομάδας είςΦιέσσον παρά τη Τίαδούη.

I. Π. ΒΑΤΣΙΔΗΣ-

ANAMNHSEIC Α Λ Γ Ε Ρ ΙΑ !

Α.

όλίγαι ώραι παρήλθον, αγαπητέ μοι Ευτύχιε, άφ
ατου άφήκα τήν κατοικίαν μου" άλλ’ ιππευον βρα
δέως, άποφεύγων τάς πεπατημένας οδούς, άναβα·.- 
νων τραχείας ανήφορους, επανερχόμενος ένίοτε έπί 
τών βημάτων μου, δπως άκολουθήσω τάς άλλοπρο- 
σάλλους περιστροφάς μικροΰ ρυακος, και απολαύσω 
τής σκιάς μεγάλων δρυών, έρωτών συγχρόνως έμαυ- 
τόνποΰ έυ.ελλον νά ζητήσω άσυλον πρό τής δύσεως 
τοΰ ήλίου.

Ανεχώρησα άνευ προμεμελετημενου σχεδίου. Λίαν 
τεταραγμένος είς έρημίαν, σειομένην ολην εκ τών θο
ρύβων τοΰ έιωτος, έδοκίμαζον άπουσίαν, τήν οποίαν 
έπεθύμουν έπ’ άόριστον νά παρατείνω, ϊνα δε κάλ- 
λιον άποφύγω τήν ταραχήν μου, απηρνουμην τας 
θλίψεις μου άνακράζων ι

—  0 έρως είναι παλμός, ή φιλία άπάτη" πρεπει 
νά καταθάψω τάς έσβεσμενας λαμπάδας τής λα
τρείας, τήν όποιαν τοΐς έταξα.

Η σιγή τής έρημου μόνη άπεκρίθη είς τοΰτο τό 
παράπονόν μου. Εδοκίμαζον παράδοξόν τινα συγκί- 
νησιν, άκούων τήν φωνήν μου χανομενην εν τώ  κενώ  ̂
Πρός τό μέρος τοΰτο, το έδαφος ητο ζηρον καί βου- 
νώδες, καί διά τοΰτο έπρεπεν άνά πάσαν στιγμήν 
νά ύπερπηδώ ογκώδη λ.ιθον ή να στρέψω λοφον -τινα.



II μόνη βατή διά τον ιππέα οδός βαθμηδόν έστε- 
νοϋτο και έφαίνετο καταλήγουσα είς άποτόμους 
βράχους, ύπό τών όποιων πανταχόθεν περιεστοιχί- 
ζετο. Είς τήν στενήν ταΰτην κλεισώριαν ό ήλιος 
τής μεσημβρίας ήκόντιζε τάς θερμάς άκτΐνάς του, 
τάς όποιας άντενάκλα ή λευκότης τών βράχων. Δεν 
έμερίμνων νά κρατήσω τόν ίππον μου* τόσον βρα
δέως μάλιστα έβαινεν ουτος, ώστε διενοούμην νά 
στρέψω πρός τά  όπίσω, ότε αίφνης ηρχισε νά τρέχη, 
ΰπερπηδήσας μετά ταχύτητας βράχον, όπισθεν τοΰ 
οποίου έκρύπτετο λειμών καταπράσινος, καί κατά
φυτος άπό ελαίας, τών οποίων τό σκιερόν φύλλωμα 
κατέληγεν έπί τοΰ γειτνιάζοντος βουνοΰ, είς τοΰ ό’  
ποίου τους πρόποδας έκελάρυζεν έπί τών χόρτων 
μικρόν ρυάκιον* ή καταφανής αυτη μεταβολή ητο 
μαγεία της φύσεως. Αφιππέυσα μέ τήν άπόφασιν ν’ 
άναπαυθώ ολίγον παρά τήν άκραν τοΰ διαυγοΰς 
τουτου υδατος, τοϋ οποίου τόν δρόμον έκώλυον πολ- 
λαχοΰ τής κοίτης του οί λίθοι.

Επι πολλην ωραν έμεινα βεβυθισμένος είς τάς με- 
λαγχολικας σκεψεις μου. ό  άνθρωπος μοί έφάνη 
τοσω μικρός, όσω μεγάλη ητο ή φύσις. II έγκατα- 
λελειμενη εκείνη γωνία τής γης, αι αγριαι έκεΐναι 
ελαιαι, ό διαυγής έκεΐνος ρύαξ, ή πλησίον έρήμου 
φαραγγος οασις εκείνη μοι εδιδον δωρεάν ό,τι τά 
πλήθη δεν κατορθοΰσι πάντοτε νά προμηθεύσουν έν 
τώ  μεσω τών ανθρώπων —  τό φάρμακον πλησίον 
τοΰ πόνου.

Τπόκωφός τις βοή ώς κλονιτμός υποχθόνιος έξήλ- 
θεν αίφνης άπό τά  πλευρά τοΰ βουνοΰ. ό  ίππος μου 
τρομάξας ανωρδώθη, αλλά σχεδόν παρευθύς έπανέ- 
πεσεν εις τους ποδας του. 0  θόρυβος είχε παυσει, καί 
ηκουοντο μονον δια μέσου τών φύλλων τοΰ ζέφυρου 
οι συριγμοι. Εδεσα τόν ίππον μου είς τόν κορμόν μι- 
κράς έλαίας, καί λαβών τό ρεβόλβερ μου, άφοϋ παρε- 
τήρησα δτι είχον καί τό οξύ έγχειρίδιόν μου είς τήν 
ζώνην, εισήλδον εις τους εμποδίζοντας τήν προσπέ- 
λασιν τοϋ βουνοΰ θάμνους, όπως άναβώ έντελ,ώς, καί 
επομένως τό εξετάσω καί ίδω ποΰ εύρίσκομαι. Κα- 
τώρθωσα δε ευκόλως ν αναβώ είς τήν κορυφήν μι
κρού υψώματος, δπερ ητο ρίζα γιγαντώδους όρους, 
έσχηματισμενου από μεγάλους όγκους ΰπερκειμένων 
βράχων, τών όποιων αι άβατοι γωνίαι πανταχόθεν 
έφαίνοντο.

Επι τοΰ μικροΰ όροπεδίου, είς § εύρισκόμην, τά  
σπλαγχνα τοΰ γίγαντος ησαν έσχισμένα καί ήμια- 
νοιγμενα είς σχήμα σπηλαίου, έκ τοΰ όποιου έλάμ- 
βανεν αρχήν ταχεϊά τις οδός, φέρουσα είς άκαλλι- 
εργητον κοιλάδα, δπου είρπεν ό χαμηλός φοίνιξ, καί 
όπισθεν τής όποιας έξετείνοντο χλοανθεϊς καί εύφοροι 
λόφοι. Ενόμισα δτι εΤδον έν τή πηλώδει τοϋ σπη
λαίου γή λίθους τινάς, λάμποντας ώς πολύτιμα μέ
ταλλα. Επροχωρησα καί έκυψα ίνα τους παρατη
ρήσω. Βοήθεια δέ τοΰ εγχειριδίου μου άπέσπασα τε -  
μαχια τινα πυρίτου και μαγνήτου λίθου, καί ήτοιμα- 
ζόμην ν’ άνασκάψω άκόμη, δτε θόρυβοί, όμοιος μέ 
μεμακρυσμένην βροντήν, μ  έξέπληξε καί έσταμάτη-

σα* πεπνιγμένος δέ μυκηθμός άπήντησεν άπό τό βά
θος τοϋ σπηλαίου. Ωπισθοχώρησα κατάπληκτος έξ 
αυτομάτου φρίκης* ούδ’ έπρόφθασα δέ νά μάθω τήν 
αιτίαν. Τρομερός ώρυγμός άντήχηοεν είς τό όρος. 
καί λεων μεγαλοπρεπής έφάνη έπί τής όδοΰ, τής 
άγούσης είς τά σπήλαιον.

Να τόν σημαδεύσω, νά τόν κτυπήσω, νά τόν ίδω 
πίπτοντα καί έγειρόμενον, έτοιμον νά όρμήση κατ’ έ
μοϋ, ταΰτα παντα διήρκεσαν μίαν μόνην άπό τάς 
όλίγας έκείνας στιγμάς, αίτινες ολόκληρον τήν ζωήν 
συγκεντρονουσιν. Αλλ ή βολή μου άπέτυχε καί μ ’ 
επεριμενεν άφεΰκτως ό θάνατος, δτε νέα λάαφις κα*
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τεκεραυνωσε την αυτήν στιγμήν τον λέοντα.

Ο έλθών εις σωτηρίαν μου έφάνη όπισθεν τοϋκατα- 
πονηθέντος ζώου. Εφόρει βουρνούζιον ώς ιθαγενής, καί 
έν τούτοις μοί έλάλησεν είς καθαρωτάτην Γαλλι
κήν προφοράν, έξης άνετριχίασα:

—  Φύγε, καί φύγε ταχέως. Ο λέων δέν είναι μό
νος' και ή λέαινα, ή σύντροφός του, τόν παρακολουθεί.

Τπήκουσα χωρίς νά σταματήσω είς τόν ηχον τής 
φωνής, ήτις έξύπνιζεν έν έμοί νέαν συγκίνησιν είς 
έπίμετρον τών τόσων μου άλλων. όλ  ίγον δέ περαι
τέρω έμεινα έπτοημένος άπό σπινθηροβόλον οφθαλμόν, 
όστις άνέδυε μεταξύ δύο βράχων. Η λέαινα ώρμησεν 
οπο)ς υπερπηδήσει αύτους μέ άλμα ταχύ, καί δια- 
βάσα πρό έμοΰ, χωρίς νά προσέξη είς τήν παρουσίαν 
μου. £τερος δέ έχθρός έφάνη άπέναντι αύτής . 
0  φορών τό βουρνούζιον ξένος ήγγιζε σχεδόν τήν κε- 
φαλήν τνις διά τοΰ τουφεκίου του. Τό θηρίον έκυψεν, 
ώς συνειθίζει, πριν η έκ νέου πηδήση* τά τουφέκιον 
έκρότησε, καί ό ξένος καί τό θηρίον έκοιλίσθησαν έπί 
τοΰ εδάφους έν τρομερά συμπλοκή, έξ ης δέν ήδυ
νάμην νά διακρίνω τό έκ τής τριχός τής καμηλού 
βουρνούζιον τοϋ ξένου άπό τό ξανθότριχον δέρμα τής 
λεαίνης. Επλησίασα άσθμαίνων καί κρατών ΰψω- 
μένον τά έγχειρίδιόν. Πρίν δέ κτυπήσω, ή λέαινα, 
καί ό κυνηγάς άποχωρι<τθέντες έξηπλώθησαν εις τά 
αίμά των.

✓
Μετά χειρός τρεμούσης άπεχώρισα παρευθύς 

τάς πτυχάς τοΰ βουρνουζίου τοΰ σωτήρός μου. Τπό 
τό ένδυμα τοΰτο έκρυπτεν, ώς έμάντευσα, Γάλλου 
στολήν. Σταγόνες αίματος έβαφαν τόν χιτώνα του’ 
άλλ' εύτυχώς δέν άνεκάλυψα η έλαφράν τραΰμα έπί 
τοΰ δεξιού ώμου αύτοΰ' διότι τό πάχος τοΰ δι- 
πλοΰ ένδύματος αύτοΰ τόν 'είχε προφυλάξει άπά 
τους θανατηφόρους όνυχας τής λεαίνης, οΐίσης ήδη 
έξησθενημένης έ *  τής σφαίρας, ήν έλαβεν είς τήν 
κεφαλήν.

Εν ώ άπέδενον τά τραΰμα τοΰτο μ ετ’ άδελφικής 
μεριμνης, ό φίλος μου Μαυρίκιος καί ό υπηρέτης μου 
Ιωάννης, άναζητοΰντές με έφθασαν έπί τοΰ όροπε
δίου.

Εις τήν άνακάλυψιν τής σκηνής ταύτης q Μαυ
ρίκιος έξέβαλε κραυγήν, έξ ης ό τραυματίας ήνοιξε 
σχεδόν τούς οφθαλμούς. Εστοάφην πρός αύτόν, άφ’ 
ου ετελείωσα τό έργον μου,

—  ίδού, τώ  είπον, ό Λλφρέδος δέ Πρελάν* σοί 
τόν εμπιστεύομαι.

Επειτα ήτοιμάσθην νά καταβώ.
Οτε δέ άπεμακρύνθην, ό Λλφρέδος, ώς έμαθβν βρα- 

δύτερον, άνηγέρθη άφ’ έαυτοϋ.
—  Είσαι μάρτυς, είπε πρός τόν Μν.υρί*ιον, οτι 

τόν άπήλλαξα καί αύτής τής υποχρεώσεις τοϋ 
νά μ ’ εύχαριστόση, καί δτι ένόμιοεν ότι μέ άφήκ,ε 
λειποθυμήσαντα.

6  Μαυρίκιος ήτοιμάζετο νά τόν ζητήση εξηγή
σει ς, ότε αίφνης τόν είδεν άνορθωδέντα καί είπόντα 
πρός αύτόν:

—  Λκουσον, άκουσον οί Αραβες είναι έκεΐ’ τόν 
άναρπάζουσι* τετέλεσται*

Β’.

Μή καταδικάοης με, άγαπητέ μοι Ευτύχιε, ϊπ ε- 
φ?ρα, ήγάπησα, έμίσησα τόν πολιτισμόν, καί ήσπα- 
σθην τά  άγρια ήθη. Εγεύθην τόν άζυμον άρτον τής 
σκ,ήνής, περιβεβλημένος τό βουρνούζιον μου, ώς άλλος 
πατριάρχης τών αρχαίων καιρών. Εκαθησα εις το 
κατώφλοιον τών πρώτων αιώνων μετά τοΰ νομαδι
κού καί στάσιμου συγχρόνως τούτου λαοΰ, δν άπο- 
καλυϋσι λαόν Αραβικόν, άλλ’ είμαι πάντοτε αδελ
φός σου.

Λέγεις δτι σιωπώ από πολλοΰ ; Ω ! ούδαμώς τόσον 
πολύ, όσον αί ώραι, τά  λεπτά, τά  δευτερόλεπτα, ά
τινα εν πρός εν έπεσαν έπί τής κεφαλής μου ώς αιώ
νες θλίψεως. 6  χρόνος, αδελφέ μου, μετρεϊται κατά 
τό ι μήκος τοϋ νήματος, τό όποιον έκτιλείσσεται έν 
τή’ διανοία ήμών. Οί δύο ουτοι μήνες μοί έφεραν 
νέα καθήκοντα, μίαν αλλαγήν βίου, καί δυο έρω
τας, έρωτας ζώντας, άλληλλομαχοΰντας καί άλλάσ- 
σοντας άμοιβαίως έν τή αύτή καρδία.

Ηλπισα ότι ή φιλία τοΰ Μαυρίκιου ήθελε μέ κα
θησυχάσει περί τοΰ παρελθόντος, σβεννύουσα τήν 
είσέτι καίουσαν έκείνην σποδόν, τής οποίας ή θερ- 
μότης μέ κατηνάλισκε, χωρίς νά μέ καταστρέψη* 
νεκρός είς τήν εύτυχίαν, εις τόν κόσμον, είς έμαυ- 
τον σχεδόν ενεκα φρικώδους. άθυμίας, έπεθύμουν 
ν’ άναζήσω διά τ ή ς ‘Μθα^ας καί άδ Γλου εύωδίας 
τής φιλίας' ήθελον, έν τή άγνώστω εκείνη γωνία 
τής γής, ν’ απολαύσω χαράς τίνος, δί ήν νά μέ 
έξηλοτύπει καί ό πλέον φιλήδονος* άλλά, τό είχον 
ε’ίττει, έζήτουν τά  άδόνατα.

Τήν ήμέραν, καθ’ ήν έπείσΟην περί τούτου, διήλ- 
θον φρικώδη εσπέραν. 6  καιρός ητο βαρύς καί 
θυελλώδης* σημεία τινα πορφύρας έτρεχον πρός δυ- 
σμάς μεταξύ μελανών νεφών, τών οποίων ή άκρα 
έλοόετο είς τάς έρυθράς λάμψεις τοΰ πυρακτώδους 
ούοανοϋ. Οί πεπυκνωμένοι σωροί των έπεξετείνοντο 
συσσωματούμενοι. Εφ’όσον δε έφηπλοΰντο επί τοΰ 
κυανού όρίζοντος, αί χρυσοειδεΛς γραμμαί των έ/άμ- 
βανον χρώματα υποπράσινα. Ο ήλιος έδυσεν είς Οά- 
λασσαν αιματώδη, καί οτε τό τελευταιον πράσι
νον, χρυσ*ειδές πορφυροϋν καί ΰπόφαιον χρώμα

έξηλείφθη, οτε έτταυσε πλέον ή τελευταία έπί τών 
νεφών άντανάκλασις, έξέλειπε πλέον πάσα λάμψις, 
καί ό ουρανός καί ή γή συνεσκοτίσθησαν. Είς τά  
κλίματα ταΰτα, όπου ήνύξ δέν είναι ή άσθενες τής 
ήμέρας απαύγασμα, ό ούρανός συνήθως μενει κυανο- 
ειδής* άλλ’ ότε ή καταιγίς συσσοιοεύει καί διώκει 
τής άτμοσφαίρας τούς άτμούς, ή νύς τότε χύνεται 
έπί τής γής, ώς οί τύραννοι τοϋ άέρος έπί τοΰ θύ
ματός των.

Επερίμενον άνυπομόνως τήν μεταξύ τής τάξεως 
καί τοΰ χάου; προμηνυομένην πάλην. Καί άν όε 
έμελλον νά προσβληθώ καί νά κατασυντριφθώ ύπό 
τής τρικυμίας, ήσθανόμην ότι αί πηγαί τής ζοιής δέν 
ήθελον στειοεύσει έν έμοί βαθυτερον.

Επέβαλα σιωπήν είς τήν αδυναμίαν μου* άνεχώ- 
ρησα, ώς άναχωρεΐ τις, όστις δεν γνωρίζει ποΰ πη
γαίνει, μήτε τινα ήμέραν θά σέ ίδη επανερχόμε- 
νον, καί έπί τής όδοΰ μου ποοσέκρουσα τον θάνατον, 
καί έπανεϋρον —  τίς ήθελε τό πιστευσει; —  τόν 
Άλφρέδον.

Είς τόν ’Αλφρέδον οφείλω τήν ζωήν. ’Αναμφίβο
λο); ,  δέν είναι ότι ένεκα τούτου τόν άγαπώ είσέτι* 
άλλά διότι ή άνάμνησίς του ήγρύπνει έν έμοί. . .

Καταβαίνων έκ τοϋ βουνοΰ, όπου άφήκα τόν 
’Αλφρέδον τετοαυματισμενον ελαφρώς αλλ’ εις χειρας 
φίλου, ήκουσα κραυγήν . . ΙΙτο ή φωνή έκεινου, κρά- 
ζοντος άπελπιστίκώς. Εμελλον δέ νά έπαναβώ, νά 
τώ  ανοίξω τΐ'ς  άγκάλας μου, ινα μή ποτε πλέον 
τάς κλείσω, ότε μέ συνέλαβον τεσσαρες Αραβες, τών 
οποίων ό είς μέ ήρώτησεν εις διάλεκτον αναμικτον 
Γαλλικής, Ισπανικής καί ’Αραβικής, ποϋ έπήγαινον 
καί πόθεν ήρχόμην. ]ϊ έρώτησις αυτη μοί έφάνη 
εχθρική, καί άπήντνσα άπλώς άλλ’ εύτολμως, οτι 
πρό ολίγου έπολέμησα με δυο λέοντας, και οτι άν 
ήθελον νά μέ δεχθώσιν ώς ξένον αύτών, ήμην έτοι
μος νά τοΐς ακολουθήσω όπως άναπαυθώ είς τάς 
σκηνάς των.

Μόλις έτ:λείωσα τάς λέξεις ταύτας, καί μέ πε- 
ριεκύκλωσαν έρωτώντές με επανειλημμενως. Αλλ ή 
γλώσσα, είς ήν μοί έλάλουν, μοί καθίστα δυσνοήτους 
τάς πλείστας τούτων τών έρωτήσεων. 'Γελος ένόησα 
ότι ήλθον νά ενεδρευσωσι και μαθωσι τας συνήθειας 
τοϋ λέοντας. 6  βασιλεύς ουτος τών ζώων εκαμνεν 
άπό τινός τρομεράν θρανσιν εις την φυλήν αυτών, και 
φονεύσας αύτόν, τοΐς έκαμνον σημαντικήν έκδού- 
λευσιν. Μοί είπον δέ έπίσης ότι έκ τοΰ μεγάλου 
φόρου, τόν όποιον ό οχληρός ουτος αρχών προαφήρει 
έπί τών ποιμνίων αύτών, ύπεθεσαν οτι όιετρεφε τήν 
οίκογένειάν του.

Οτε δέ έβεβαιώθησαν ότι καί ή λέαινα εφονευθη 
έπίσης, ή χαρά των ύπήρξεν αληθής παραφροσύνη, 
καί λατρεία ο ενθουσιασμός αυτών προς με, οστις 
τόσον νέος είσέτι έπρ.αξα τό άξιοθαύμαστον τοΰτο 
ανδραγάθημα. Οπως έννοήσης καλώς τοΰτο, άγαπη
τέ  μοι Ευτύχιε, άνάγ*η νά υ.άθης ότι .ή παρουσία 
μιας οικογένειας λέοντος είς τά  περις Αραβικής τί
νος κώμης, προξενεί ζημίαν άνωτεραν τών ά ιακοσιιον



φράγκων κατά πάσαν ημέραν είς τούς δυστυχείς υ
ποτελείς, ους ήθελεν εκλέξει.

Επέτρεψα εις έμαυτδν νά λάβω δλον το μέρος της 
δόξης τοΰ Αλφρέδου, βέβαιος ών δτι ήθελε μοί παρα
χωρήσει αυτο. Καί έπειτα ειχον άνάγκην ινα οί 
Αραβες πιστευσωσιν εντελώς είς τδν ήοωισαόν μου, 
όπως εύρεθώ έν ασφαλεία μεταξύ αύτών. Οτε δε 
οι νεοι φίλοι μου μοί εζήτησαν νά τους συνοδεύσω 
εις άνερεύνησιν τοΰ άντρου τών λεόντων, έφριξα άνα- 
λογισθείς δτι, έάν ώφειλον νά έπανίδω τδν Αλφρέ- 
δον, δέν ηθελον εισθαι κύριος έμαυτοΰ. Πρώτος ε- 
φθασα επι τοΰ οροπεδίου. Ητο έρημον, καί τά  π τώ 
ματα τών δυο λεόντων εβεβαιουν την άληθειαν τών 
λόγων μου.

Ητο έπάναγκες. Κατενόησα τοΰτο είς την έκ 
νεου εκδηλωθεΐσαν παραφοραν της χαράς αύτών. 
Ηδη δέ ή τελευταία δυσπιστία έξέλιπεν. Είς τών 
Αράβων, ό νεώτερος καί ώραιότερος —  μικρά άξία ! 
διότι πάντες ησαν δυσειδείς καί κατάμαυροι —  
προελθών:

 ̂ —  Απδ τοΰ νΰν, ειπεν, είσαι ό ξένος καί ό αδελ
φός τοΰ Β ε ν Α β δ α λ ά χ .  0  πατήρ μου Αβδα- 
λαχ θα σε υποδεχθή ώς υιόν του.

Εν ω ούτως ελάλει, το βλέμμα του ποοσηλοΰτο 
έπι τοΰ ρ ε β ό λ β ε ρ  μου. Εγνώριζον πόσον οΐ 
Αραβες άγαπώσι τά  της πολυτελείας δπλα καί τδ 
προσέφερα είς αύτόν. Μοί άπεκρίθη δε δτι ήθε- 
λεν εισθαι ευτυχής, άν άντήλλασσον αύτδ πρδς τδ 
τουφεκιον του. Ιϊδεχθην το βαρύ καί στερεδν του- 
φέκιόν του, τδ όποιον ολίγον μέ ηρεσκε, καί άπέκτη- 
σα ενα ν α υ ά, ήτοι φίλον άφωσιωμένον. Οί Αοα- 
βες ελαβον τάς σκύμνους τών λεόντων, ους ευρον 
εν τώ  βαθί,ι του σπηλαίου, εγω δε ελαβον τδν ίπ
πον μου, και ηκολουθησαμεν τον παρα τδ βουνδν λει
μώνα, οστις συνήπτε, ως και το ρυακιον, τους έκ τοΰ 
οροπεδίου φαινομένους λόφους. Εκεΐ τό ρεΐθρον έπλα- 
τύνετο . λαμβάνον σχήμα δεξαμενής, πέριξ της ό
ποιας ειόον πρωτην τοτε φοράν φοίνικας καί γυναί
κας, μη δυσκολευομένας νά έχωσι τδ πρίσωπον ά- 
νοικτόν.

Η κώμη έκειτο ολίγον περαιτέρω κατά τινα τοΰ έδά
φους καμπήν, προφυλασσομενην κατά τοΰ ανέμου της 
έρημου υπδ κλιτυος, περιστοιχισμένης ύπδ πυκνών 
θάμνων καί φραγκοσυκιών (cactus), ούδέ ήδύνατό τις 
νά έκλέξη καταλληλότερον μέρος διά σκηνοπηγίαν. Απδ 
τή ς  δ εξ ιά ς  τη ς  δεξα μ ενής όχθης, το  βλψ υαχ έξ ετ ε ίν ε τ ο  
ρ.ακραν ετυι π εδ ια δ ο ς κεκαλυρ.'Αενης υ7Γο άκυιά^οντος 
σίτου . Σηρ,ειωτεον δ ε ο τ ι οί Αραβες δεν υ,ετοικουσι 
κ α τά  τά ς  ιδίας ορέξεις, ά λ λ ά  η κ α τά  τ ά ς  έαυτώ ν η 
τας τών ποιμνίων αυτών άνάγκας. Περιμένουσι δε 
τουλάχιστον τδ τέλος τοϋ θερισμοΰ δπως μεταφέ- 
ρωσι τας σκηνας των. Εσκεπτόμην ήδη σπουδαίως 
περι τοΰ πώς θα ζήσω μ ετ’αυτών μέχρι τότε.

Με ύπεόεχθησαν με τήν αφελή καί εγκάρδιον φι
λοφροσύνην εκείνην, ην δύναταί τις νά προσδοκά παρ’ 
αύτών. 0  Αβδαλάχ πρδ πάντων, ό πατήρ τοΰ Αϊσ- 
σά-βεν Αβόαλαχ, τοΰ νεου φίλου μου, υπήρξε προ-

σηνεστατος. Μοί παρέθηκαν τδ δ ι φ φ ά, ητοι δεΐ- 
πνον, συνιστάμενον εις κ ο υ σ κ ο υ σ ο δ, έσκεπα- 
σμενον άπδ τεμάχιον προβάτου, καί ώά βραστά, 
καί συνοδευομενον μέ γαλέττας, φοίνικας καί κα- 
φεν. Μοί παοεχώρησαν δε άμέσως μίαν σκηνήν, λη- 
σμονήσαντες πάσαν φειδωλίαν, ητις έν τη φιλόξενή 
τών Αράβων έκδηλοΰται άπδ φυλής εις φυλήν καί 
συνεχώς έκ πιστοΰ είς πιστδν, καί ένθυμούμενοι μό
νον τήν όποιαν τοΐς έκαμα εύεργεσίαν.

Εν τούτοις, έκρινα πρε'πον νά μή έξαντλήσω τά 
γενναία ταΰτα φρονήματα αύτών. Εύθυς τήν έπαύ- 
ριον έδήλωσα τήν άκλόνητον άπόφασίν μου τοΰ νά 
φροντίζω ό ίδιος περί τών άναγκών μου, πληρόνων 
πάν ο,τι ήθελε μοί χρειασθή. Ουτω δέ έκφρασθείς 
καί πράξας, είδον παρευθυς ΰπο τάς διαταγάςμου 
δλην τήν κώμην, άπδ τοΰ άρχηγοΰ Αβδαλάχ μέχρι 
τοΰ έσχατου ρακενδύτου, καί ήρίθμουν τόσους ύπε- 
ρασπιστάς, οσους καί κατοίκους· διότι έκαστος έφο- 
βεΐτο μή ίδη χανομένην μ ετ ’ έμοΰ τήν πηγήν τών 
δώρων, τά  όποια τοΐς έπεδαψίλευον. 0  πιστός μου 
Ιωάννης φροντίζει νά διατηρώ πάντοτε τήν πηγήν 
ταύτην, οσάκις έγώ μεταμφιεσμένος μέ πλατύ βουρ- 
νοόζιον μεταβαίνω είς τήν γειτονικήν πόλιν.

Αλλως δέ, έκτης μικρών τροποποιήσεων, συνεμορ- 
φώθην μέ τδν βίον καί τάς έξεις τών ιθαγενών. Κα- 
θήμενος ραθύμως έπί χονδρών ταπήτων, θαυμάζω 
μεγαλοπρεπώς τάς ταλαιπώρους γυναίκας, φορτωμε- 
νας βαρέα δοάγματα στάχυων, τάς οποίας κόπτου- 
σιν είς τους άγρούς, έν ώ οί σύζυγοι αΰτών κάμνου- 
σιν, ώς εγώ, τδ λεγόμενον κ ι έ φ ι. Εν δε τή θέα 
τών εξευτελισμένων τούτων πλασμάτων, τά  όποΐα 
προτιμώσι τους μόχθους, τους έρωτας, τά  άσματα 
τών ποιητών καί τδν ένθουσιασμδν τών λατρευτών 
αυτών, προτιμώσι, λέγω, πάντα ταΰτα άπδ τάς 
χρυσάς άλυσεις τής Εύρωπαίας γυναικδς, έλογίσθην 
πάντοτε εύτυχής, δτι είς ούδεμίαν κατηγορίαν δού
λων άνήκω.

(£πεται τδ τέλος).

    —   —

Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ ϊ  Σ

είς τά ‘Ρ ω σαο -Σ ιη χ ά  μεθόρια χα'ι είς τάς 
Σ τέπ η ας  τής κεντρικής ’Α σίας  

υπό Θωμά Βίτλαμ Ατκινσων.

(1 8 4 3  —  1 8 5 4 ) .

(Συνέχεια).

Ραγδαία βροχή, πολλάς διαρκέσασα ημέρας, κα
τέστησε δυσάρεστον τήν πορείαν ήμών, καί τδν τό
πον ήκιστα ένδιαφέροντα" τά  όρη Ταγγνου ήσαν κε- 
κρυμμένα δπισθεν πυκνής ομίχλης, καί ήμεθα ήναγ- 
κασμενοι οπως κατακλινώμεθα έπί τοΰ καταβρόχου 
έδάφους, έν ώ τά έπιβλήματα τών ήμετέρων ίππων 
έχρησίμευον ήμΐν άμα ώς κλίνη καί ώς στέγαστρον. 
Εΰρίσκοντο πολλάκις φρύγανά τινα τήδε κάκεΐσε

έν ταΐς βάτοις, έξ ών κατεσκευάζομεν πυράν δπως5 / ' Ν _ λ
οπτησοψ,εν το οειπνον ημ.ων και τταρασκευα^ωμεν το 
τεί. Εν τούτοις, μ’ ολους τούτους τους μόχθους, 
ούόείς έκ τής μικράς μου συνοδίας έμεμψιμοίρησε.

Μετά μεσημβρίαν τής έκτης ημέρας, άφ’ δτου ά- 
νεχωρήσαμεν εκ τής Σαίν-γκίν-δαλαί, κατεβαίνομεν 
κοιλάόα τινά στενήν, έστρωμένην διά δαψιλοΰς χλό
ης, ης οί ίπποι ήμών ώσφραίνοντο ήδυπαθώς. Πολ
λαί κάμηλοι έβοσκον εις μικράν έκεΐθεν άπόστασιν, 
και όπισθεν αυτών, μικρόν πορρωτέρο) διεκρίνοντο 
υ ο ΰ ρ τ  α ι, θέαμα τά μάλιστα εύάρεστον διά πάν- 
τας ημάς. Μακροτερον άνεκαλύπτ οντο έπίσης ίπ
ποι, βοσκοντες εις κοιλάδάς χλοώδεις επέκεινα τών 
υ ο up τ  ώ ν, ως και μεγα τι ποίμνιον προβάτων 
πλησίον τών ίππων. Η θεα αυτη μάς έκαμε νά σπεύ- 
σωμεν τδ βήμα τών ίππων ήμών πρδς τδ ά ο υ λ 
τών Χαλκά. Κατά τήν προσέγγισιν ήμών, δυο άν- 
δρες έφιπποι ήλθον είς συνάντησίν μας, δπερ κατε- 
δείκνυεν έκ μέρους των ειρηνικήν άποστολήν δτε 
δ ’ έπλησίασαν, ζωηρά τις συνδιάλεξις έλαβε χώραν 
μεταξύ αύτών καί τοΰ Τουκαβοά, μεθ’ ήν ό μέν έπέ· 
στρεψεν εις τους οικείους του, ό δέ έμεινε μεθ’ ήμών 
δπως μάς συνοδεύση" μ ετ’ ολίγον είδομεν τοεΐς άλ
λους Χαλκά έρχομένους πρδς ήμάς, καί έχοντας τήν 
διαταγήν νά μάς όδηγήσωσιν πρδς τδ ά ο ύ λ. Κατά 
τήν άφιξιν ήμών, άνθρωπός τις παρήλιξ έλαβε τους 
χαλινούς τοΰ ίππου μου καί μ ’ έβοήθησε νά καταβώ, 
επειτα δέ με ώδήγησεν είς τήν κατοικίαν του, έν η 
εΰρίσκοντο δυο γυναίκες καί τέσσαρα παιδία.

Ο ανήρ ουτος ην ο άρχηγος τοΰ ά ο υλ, δστις μέ 
ύπεδέχετο καί ήτοιμάζετο νά μέ ξενίση προσφέρων 
μοι κύαθον τειου, δπερ ήν άνάμικτον μετά γάλακτος, 
βουτύρου, αλατος καί άλεύρου, καί είχε τδ έξωτερι- 
κον ζωμοΰ πυκνοΰ μεν, άλλ’ ούχί δυσαρέστου. Οί Κο- 
,άκοι και οι Καλμοΰκοι εγενοντο παραδεκτοί δπως 
κοινωνήσωσι τοΰ ποτοΰ τούτου" ένώ δε έπινον τδ 
μεριδιον^ μου, ήδυνήθην νά έξετάσω τδν ξενοδόχον 
μας. Ούτος ην ανήρ ΰψηλδς καί ραδινός, έχων πεν- 
τηκοντάδα ή εξηκονταδα περίπου έτών, μελάγ- 
χρουν φυσιογνωμίαν, τά  όστά τών παρειών προήκη, 
.ους οφθαλμούς μελανας, τήν ρίνα προέχουσαν καί 
ολίγον τδ γενειον . Ην ένδεδυμένος μακοόν τινα μαν
δύαν μεταξωτόν, χρώματος κυανομέλανος, κομβωμέ- 
νον έπι τοΰ στήθους" περι δέ τήν όσφυν αύτοΰ ήν 
προσηλωμένος δί άργυράς πόρπης κεστδς, είς δν έ- 
κρεμαντο μάχαιρα, χάλιξ, καί τεμάχιον χάλυβος, 
χρησιμεΰον ως πυρεΐον ο πίλος του, έχων τδ σχήμα 
περικεφαλαίας, ήν έκ μαύρης μετάξης·, κεκοσμημέ- 
νος όιά μαύρου μεταξοπτίλου καί έχων δύο πλατείας 
ερυθράς ταινίας, κρεμαμένας έπί τών νώτων του. 
Ζεύγος υποδημάτων ΰψηλοπτέρνων καί έρυθροδα- 
νοχροων συνεπλήρουν τδν ιματισμόν τοΰ άρχηγοΰ. 
Τών δέ γυναικών, ή μέν έφερε μανδύαν έκ μετάξης 
ερυθροπρασινης, ή δ ’ έτέρα έσθήτα έκ μαύρου μετα- 
ςοπτίλου, άμφδτεραι δ’ έφερον περί τήν όσφύν πλα- 
■ υν έρυθροΰν κεστόν. Οί πΐλοί των ήσαν δμοιοι. Ει- 

χον τους πλοκάμους πεπλεγμένους καί κυματίζον

τας επι τών ωμων εις πλήθος πλεξίδων, ών τινες 
ησαν κεκοσμημέναι διά κοραλλίων, κοσμημάτων, 
μεγάλην άπολαυόντων ύπόληψιν παρά ταΐς μογγο- 
λικαΐς καλλοναΐς. Εφερον υποδήματα βραχύτατα, 
ΰψηλοτάτας έχοντα πτέρνας, έκ δέρματος ερυθρού, 
παρεμποδίζοντα αύτάς δπως βαδίζωσιν έλευθέρως. 
Ως προς δε τα  παιδια, δεν ησαν μεν πολυφορτωμένα 
ενδύματα, αλλα δια να αναπληρώσωσι τήν έλλει- 
ψιν ταύτην, έκυλίσθησαν έπί τής Οχθης βορβιοώδους 
τέλματος, χρίσαντος αυτούς δί άλοιφής έρυθρώδους 
ώχρας, μεγάλην ποιούσης άντίθεσιν πρδς τήν ώς 
γαγάτης μέλαιναν αύτών κόμην.

Αι υ ο ΰ ρ τ  α ι τών ομάδων τούτων είσί κα- 
τεσκευασμέναι ώς αί τών Κιργισιών καί κεκαλυμ- 
μεναι ύπδ πελημάτων, άλλ’ ή έσωτερική διαί- 
ρεσις διαφερει. Επί τής άντικειμένης είς τήν είσοδον 
πλευράς κεΐται χαμηλή τις τράπεζα, έφ’ ης ανα
παύονται χαλκά τινα είδωλα καί πολλά μικρά 
μετάλλινα άγγεΐα. Εις τινα έξ αύτών ύπάρχουσι 
κόκκοι κεγχρου, εις άλλα δέ βούτυρον, γάλα καί 
κ ο u μ  ί ς, ή γάλα ίππου πηκτόν. Πρδς τ ’ άριστερά 
τής βωμοτραπέζης ταύτης ύπάρχουσι κιβώτια, πε- 
ριέχοντα άργύριον, καί παρ’ αύτά είσι κατατεθει- 
μενα ό ασκδς τοΰ κ ο υ ρ μ  ί ς, καί άλλα οικιακά 
σκεύη. Απέναντι δ’ εΰρίσκονται στοιβάδες β ο ϊλ  δ κ, 
ή ταπητος εκ πιλήματος, έφ’ ών άναπαύεται ή οικο
γένεια.

Εύθυς μετά τήν άφιξιν ήμών έσφάγη πρίβατον, 
οπερ έβράζετο έν τη σιδηρά χύτρα τής γειτνιαζού- 
σης υ ο υ ρ τ  η ς. Το πρόβατον έφαίνετο δν τδ άν- 
τικείμενον τής γενικής έλξεως μεταξύ τοΰ προσωπι
κού τοΰ α ο ύ λ" πρόδηλόν ήν δτι άπαντες ήσχο- 
λοΰντο περί τάς προετοιμασίας τοΰ «υμποσίου. Οΐ 
Κοζάκοι προσεκλήθησάν δπως όπτήσωσι μέρος τοΰ 
προβάτου δί έμέ, ΰποχρεωθέντες έπίσης δπως δια- 
τηρήσωσι μέρος αύτοΰ καί διά τδ τής έπιούσης πρό
γευμα. Τδ πρόγευμα δέν έλαβε χώραν έν τή ύούρτη 
τοΰ άρχηγοΰ· άλλ’ άνδρες, γυναίκες καί παιδία ήθροί- 
σθησαν είς παρακειμένην τινά κατοικίαν οποί; ©ά- 
γωσι τδ σιτευτόν πρόβατον. Ο Τουκαβοά έξήγη*εν 
είς τδν ξενοδόχον μας δτι έπεθύμουν νά διέλθω τήν 
πεδιάδα μέχρι τοΰ ποταμοΰ Τές, καί τδν παρεκά- 
λεσεν οπως μάς προμηθεύσωσι νέους ίππους. Ο γέ
ρων συνηνεσεν είς τοΰτο, υποσχόμενος δτι δύο άνδρες 
καί οί ίπποι ηθελον εισθαι έτοιμοι κατά τήν αύγήν 
οπως μάς μεταφέρωσιν είς ά ο ύ λ  τ ι, ολίγον μεμα- 
κρυσμένον τής όδοΰ ήμών, καί τδ μόνον, δπερ ήθελα- 
μεν άπαντήσει πριν ή φθάσωμεν εις τήν Ούβσά-νούο- 
άμφίβολον μάλιστα ήν δτι ηθελον εύρεθή καί έκεΐ 
Χαλκά.

Ησυχον νύκτα διήλθομεν έν τη ύούρτη τοΰ άρχ ηγοΰ 
καί πρόγευμά τι κατά τήν αύγήν προπαρεσκεύασαν ήμάς 
εις μακράν πορείαν. 0 ήλιος άνέτειλεν άγλαοφεγγής έπί 
τών Καγγασίων όρ:ων, μακράς προτείνων σκιάς έπί 
τών κατωτέρων λόφων, καί μέχρι τής πεδιάδος. 0  
Αραβδάν, πιστδς εις τήν ύπόσχεσίν του, έθηκεν είς 
τήν διάθεσιν μας τέσσαρας άνδοας, καί δεκαέξ ίπ~



που;. Π$ση ην ή άπόστασι;, ήν έμέλλομεν να δια- 
τρέξωμεν; Ούδεί; έγνώριζεν. Αλλ’ έφαίνετο αναμφί
βολον οτι ό δρόμο; ήμών έμελλε να ηναι μάκρος.
Λ-ο/αιρετών τον ξενοδόχον μου, προσέφερα αύτώ 
ίσχυράν κυνηγετική,ν μάχαιραν, Αγγλικής κατα- 
σκ?υής, άφ’ -7-c τά μάλιστα εύχαριστηθ;ίς, διέταξεν 
εί; τοΰ; άνθρώπου; του δπω; με όδηγήσωσιν ΰγιή 
καί άβλαβη εί; το ά ο ΰ λ τοΰ γείτονό; του.

Η όδό; ήμών ην πρό; τά βορειοδυτικά, διά μ.εσου 
-εδιάδο; κυματηρά;, κεκαλυμμένη; ΰπό χλόη;, ά- 
oOsvov προμηθευσάση; εί; τοΰ; ίππου; ήμών τροφήν. 
Καθ’ οδόν οί Χαλκά άνεκάλυψαν όδ ον, αγουσαν εί; 
τήν πόλιν Ούλιασσοτάϊ, εί; ήν διισχυρίζοντο οτι ή- 
δυνάμίθα νά φθάσωμεν έντό; 2 ί  ώρών. Τπάρχει εν 
τή πόλει ταύτη β/·,μαντικόν τ ι στρατιωτικόν άπό- 
σπασμα, ΰπό τά ; διαταγά; Σίνου άρχηγοϋ’ ή περί- 
στα,σι; αυτη δέν ήδάνατο νά διεγείρη έν έμοί τόν 
πόθον τοΰ νά πλησιάσω εί; αύτήν άλλω ; τ ε  δ έ , 
καί οί οδηγοί μου Χαλκά ήσαν τής αύτή; γνώμη;.

Διαρκούσης τη ; πρωία;, τά  όρη Ταγγνοΰ έμενον κε- 
καλυμαένα ΰττό νεφών’ άλλ’οτε ό ήλιο;  άνέβη, οΐ ά- 
τμοί τοΰ ούρανοΰ διεσκεδάσθησαν καί μοί επίτρεψαν 
μεγαλόπρεπά©; ν’ απολαύσω θέας. Ορώμεναι δ ιά ο.ί
σου τή ; στεππη;, άπό ταύτη; τ η ; άποστάσεω;, αί 
πολυάριθμοι ακρώρεια! ήσαν ώραΐαι εί; τήν οψιν’ 
αί ΰπό τ ή ; χιόνο; κατάλευκοι αύτών κορυφαί διε- 
γράφοντο έπί τοϋ βαθεο; κυανοϋ, καί παρωμοίαζον 
αύτά; πρό; άργυρά; κεκρυσταλλωμίνα; βελόνα;.

ί ’.πί πολλά; ήμερα; έβαοίσαμεν πρό; νότον τών 
όρεων τούτων, άφινοντε; ταΰτα πρό; τ ’ αριστερά. 
Τήν πίμπτήν ημέραν, ένώ ό ήλιο; κατεβαινεν όπι
σθεν τών κορυφών αύτών, κύματα φο)τό; ΰποξάνθοο 
διεχύθ/,σαν εί; τόν ουρανόν* μετ’ όλ,ίγόν τό χρώμα 
τ  >ΰτο άντικατεστάθ/) ΰπ’ άλλου κοκκυγίνου μελα- 
νομιγοϋ;’ νέφη ΰογινοβαφή έζετάθ/',σαν έπί τών κο
ρυφών τών όρεων, εν to σωρειαι άκτίνων νιφαδοει- 
δών έκειντο διεσπαρμέναι έπί χώρα; άργυρόχρου. 
ΪΙν σκηνή σπανία διά τοΰ; οφθαλμού; μου, άλλά κοι- 
νοτάτη έν τη ‘/ώρα ταύτη, έν η ούδεί; ζωγράφο; 
παρετήρησε τά  θαυμάσια ταΰτα άποτελέσματα, ούδ’ 
έθαύμασε τό θελγητρον αύτών.

ΐϊχάοαξα σχεδιογραφίαν τινά τοϋ θεάματο; τού
του, ειτα δ ’ ήκολούθησα τά  ίχνη τών συντρόφων 
μου, θεωρών έν εκστάσει τόν ενώπιον μου άναπ^υσ- 
σίμενον πίνακ?.. Πρό; νότον, χαμηλοί τινε; λόφοι, 
άμμώδοιι; προσόψεως, διίτρεχον κατ’ άνατολάς τε 
καί δυσμά;’ έπέ/,εινα ήν πεδιάς άπειρο;, άνευ ο
ρίων, έν | άπαντε; οί στρατοί τ ί ;  Εύρώπης ήδύ- 
ναντο νά παραταχθώσιν, όμοιάζοντε; πρό; στιγμήν 
τινα έν μέσω τής εύρεία; ταύτη; ερήμου’ ή αύτή, 
ήν διήλθεν ό Τσιγγίς-Χάνης μετά τών άγριων αύτοΰ 
στιφών πρό έξακοσίων καί έπεκεινα έτών. Ω; έγώ 
βεβαίως, τά στίφη ταΰτα έθεώρησαν τόν ήλιον κα- 
ταβαίνοντα όπίσω τών όρέων, έπί τ ή ; πρό; Δοσμά; 
οδοϋ, καί έπηύξαντο δπω; κορεσωσι δαψιλώ: τά αι
μοχαρή και ληστρικά αύτών ένστικτα.

Είναι πιθανόν ότι οί πολυάριθμοι tumuli, οι όιε- 
σπαρμένοι μακράν εί; τά ; άπεράντου; ταύτα; πε
διάδα;, περικλείουσι τά  όστά τών λαών, ού; έςηφά- 
νισαν. II φύσι; έσημείωσεν έκεΐ τά  ίχνη τεϋ κατα- 
κτητοϋ άπό τοϋ τόπου, ένώ  έγεννήθη έπί τοϋ Ο- 
νωνο;, μ ίχρκ  εκείνων, οΓτινες έχρημάτισαν το Οεα- 
τοον τών τοομερών αύτοΰ έρηυ,ώσεων κατά τήν προ; 
Λυσμά; αύτοΰ πορείαν. Ούδέν είχον μέσον οπω; 
άνοίξω τινά τών κατά μήκος τ?,; όδοΰ μου διεσπαρ
μένων τύμβων, καί μέ μεγάλην μου θλιψιν παρητή- 
θ/;ν τούτου τοϋ σκοποϋ.

Εν τούτοι; ή νΰξ προύχώρει τα χέω ;. Ενώ ίχνο- 
γράφουν άναπολών τόν Τσιγγί;-Χάνην, οι Κοζάκοι 
παρητήθ/,σαν τή ; έλπίδο; τοϋ νά εύρωσι τό ά ο ύ λ , 
ούτινο; τήν παρουσίαν ούδέν άνήγγελλεν εν τοΐ; πε- 
ριχώροι;. Οτε του; ευρον, έκάθηντο παρά τ ά ; όχθα; 
ρύακος, παρασκευάζοντε; τό έσπερινον των δεϊπνον. 
Μόλις έφάγομεν, καί ή νΰξ περιεκυκλωσε τήν στεπ- 
π/,ν. Μετά τινα λεπτά άπεκοιμήθημεν.

Παρητήσαμεν τό πρωί τό σκήνωμα ήμών οπω; έ- 
ζακολουθήσωμεν τήν πορείαν μα; πρό; άναζήτησιν τών 
Χαλκά’ έβαδιζομεν έπί έδάφου; γυμνοϋ, έστερημε- 
νου φυτεία;, ότέ μεν άυμώδου;, οτε δε πλήρους πη- 
λοΰ, κουράζοντο; τοΰ; ίππου;. Αι ώραι παρήρχοντο 
άλληλοδιαδόχω;’ τ ίλ ο ; τήν δευτεραν μετά. με τ/,μ- 
βρίαν, πρό; μεγίστ/,ν ήμών χαράν, εφάν/,σαν κάμη- 
λοι καί ίπποι, διεσπαρμένοι έν μέσω μια; κοιλάόο; 
έγγυτάτης, ΰφ’ ών όδηγηθέντες είδομεν τό ά ο ύ λ.

Λύο άνδρε; ηλθον πρός ήμά; οπω; ο.ά; όδ/ιγήσωσιν 
εί; τήν κατοικίαν τοϋ άρχηγοϋ· χαιρετήσαντε; ύε 
ήμά; διά βαθεία; ΰποκλίσεω;, έτέθ/·,σαΛ εκατέρωθεν 
τοϋ ίππου μου, έπί σκοπώ νά με συνοδευσωσιν ει; 
τά ; ΰ ο ύ ρ τ  α ; ,  κείμενα; έπί μικροΰ τίνος ρύακο;, 
έκβάλλοντο; εί; μικράν λίμνην, ού πόρρω κειμένην.

Διηυθύνθ ̂ σαν πρό; σκ/.νήν τινα καλλίτερου παρά 
τά ; άλλα; έξωτερικοϋ, καί άνήκουσαν τώ  άρχηγώ, 
οστι; περιεμενεν έκεΐσε τήν άφιςίν μας. Ελαβε τον 
χαλινόν τοΰ ίππου μου, μοί έδωκε τήν χεΐρα διά νά 
καταβώ, καί μέ είσήγαγεν εί; τήν κατοικίαν του. Ε ΐ; 
τάπη; έξετείνετο έπί τοΰ εόαφου;’ επρεπενα καθίσω 
έπ’αύτοϋ οπω;παραδεχθώ τήν ΰποχρεωτικ^ΐν τοΰ τει ,υ 
•/,ύμβην τ?.ς μογγολικ/.; φιλοξενίας’ τό ν’ a-. jr.v.r- 
θώ, ήθελεν εισθαι άπολιτευσία. ΙΙμν,ν τέλο ; έγκα- 
θιδρυμένο; εί; τήν εστίαν τοΰ περιφήμου Χαλκά Λάρ- 
μα _ Toypsv,  ̂ , , ,

Ο άρχηγό; εκάΟ/,σεν άπεναντι εμοΰ, και οι όυο 
συνοδεύσαντέ; με νεανίαι, οΐτινε; ήσαν υιοί του, εκά- 
θ/;σαν παρ’ αύτώ. Οπισθεν δ’ αύτών έκάθι-,σαν δεκα 
ή δώδεκα άλλοι Χαλκά, μεγίστην δίδοντε; προσοχήν 
εί; έκάστην τών κινήσεων μου. ίίμην άναμφιβόλω; ο 
πρώτος Εύρωπαΐο;, όν ποτε ειδον, καί ό πλατΰ; πΐλό; 
μου, ό κυνηγετικός μου ιματισμό;, τά μακρά υπο
δήματά μου έπί πολλά; γενεά; θέλουσιν έχει χώραν 
εν τα ΐ; διηγήσεσι τών ποιμένων αύτών καί έν το ΐ; 
άσμασι τών ραψωδών των.

Κ α τ’ έκείνην τήν στιγμήν παρουσιάσθ/;σαν πολλαί 
γυναίκες, έχουσαι έπί κεφαλ?,; τήν γυναίκα τοϋ άρι

χηγοϋ, ήτις έκάθησε πλησίον μου. Αί άλλαι γυναίκες 
έκάθησαν οπου ήδυνήθησαν, άλλ’ άπασαι ειχον τοΰ; 
όφθαλμοΰ; προσηλωμένου; έπ’ έμοϋ. Θα ητο βεβαίω; 
πολΰ διασκεδαστικόν νά έννοήσω τά ; παρατηρήσει; 
των, διότι ή συνομιλία των ήτο πολΰ ζωηρά.

Κοζάκο; τ ι ; τότε μοί έφερε τό σ α μ ο β ά ρ ι ό ν 
μ.ου’ όλοι οί παρευρισκόμενοι έξεπλάγησαν μεγάλω;, 
βλέποντε; έξερχόμενον άτμόν, χωρί; νά ΰπάρχη πΰρ 
ΰποκάτωθεν ει; μάλιστα έθ/,κεν έπ’ αύτοϋ τήν χ ε ΐ
ρα καί άπέσυρεν άμέσω; τοΰ; δακτύλου; κεκαυμέ- 
νου; πρό; μεγάλην διάχυσιν τών άλλων. Εφεραν 
έπίση; έντό; στίλβοντο; έκ κασσιτέρβυ πινακίου τό 
πρόγευμά μου, συνιστάμενον εί; οπτόν κυνήγιον. Το 
πινάκιον, ή μάχαιρα καί τό περόνιον διήγειραν γενι
κήν περιέργειαν, ώ ; όντα όλω; νέα διά τά ; ομάδα; 
ταύτα;. Μέ έθεώρουν τρώγοντα, καί ούδέν ήδύνα- 
το νά τοΰ; πείση όπω; μακρυνθώσι, πριν ή τελειώσω 
τό γεΰμά μου.

Ο Δαρμάρ Τουρέν διέταξε νά σφάξωσιν εν πρόβα- 
TOV πρό; τιμήν μου’ άρκετό; ήδη παρήλθε καιρό; άφ’ 
ό'του έψήνετο, οτε ήλθον νά άναγγείλωσιν ότι τό 
γεΰμα ήν έτοιμον. Εμεινα τέλο ; μόνο;’ άπαντε; οί 
έν τώ  ά ο ΰ λ , άνδρε;, γυναΐκε; καί παιδία μετέ- 
σχον περιχαρώ; τη ; εύωχία;. Ην ή σειρά, μου δια να 
ήμαι θεατή;’ άλλά δέν επιθυμώ νά διεγείρω διά 
περιγραφή; τήν άποστροφήν τών άναγνωστών μου.

Μετά τό γεΰμα, έμήνυσα τον Τουκαβοά ει; την 
ΰ ο ύ ρ τ  α ν  καί τον έπεφόρτισα νά ζητήση ίππου; 
καί όδηγοΰ; παρά τοΰ ξενοδόχου μα ; διά τό τ ή ; έ- 
παύριον ταξείδιον. 0 Σουλτάνο; τοΰ; έδωκεν εύχα.- 
ρίστω; καί κατά τήν έκφρασίν του ήσαν έτοιμοι άμα 
τη ήθ{.

(Επεται συνέχεια).

ΔΥΟ Α Ν Α Β Α Σ Ε ΙΣ

Ε Ι Σ  Τ Ο  Λ Ε Υ Κ Ο Ν  Ο Ρ Ο Σ .

< ρ ο ο ο  

(Συνέχεια)
Εν τη πιέσει ταύτη τό θερμόμετρον τοΰ Δεσωσυ- 

ρου έπρεπε νά δεικνύη 8 6 ,0 0  βαθμού;’ άλλ’ ηγνό- 
■ουν τό τε, οτι ή φύσι; τοΰ άγγείου ήδύνατο να βρα- 
δύνη ή νά έπισπεύση τήν βράσιν τοΰ υδατο;’  ̂ ήγνο- 
ουν ότι δέν έπρεπε νά έμβαπτίσωσι τό θερμόμετρον 
έντό; τοΰ ΰγροϋ αύτοϋ, άλλά μόνον έν τώ  άτμώ 
τοΰ βράζοντο; υδατο;. Πρό; δε τούτοι;, ο Λαλτών, 
ό Λουλόγγιο; καί ό ί’ενώλτο; δεν ειχον έπιχειρήσει 
τά ; μεγάλα; εκείνα; έργασία; έπί τών άτμών, at- 
τινε; έδίδαξαν ήμΐν τήν θερμοκρασίαν καί τήν ελα
στικήν δύναμιν τοΰ ΰδατώδου; άτμοϋ ΰπό διαφό
ρου; πιέσει;. Δί άπαντα; τοΰ; λόγου; τούτου; τά  
άποτελέσματα τών παρατηρήσεων τοΰ Δεσωσυρου η
σαν μόνον κατά προσέγγισιν, άλλά καί τοσοΰ
τον ακριβή όσον ήτο δυνατόν νά ώσι κατά τήν ε
ποχήν, καθ’ ήν έξετέλει ταύτα;. όταν ό Δεσωσυ-

ρο; έποίησε τό πείραμα αύτοϋ ώ ; προ: τήν βράσιν 
τοΰ υδατο; έπί τή ; όχθη; τή ; θαλάσση;, διά τή ; έξ 
οινοπνεύματα; λυχνία; του, τό ύδωρ ήρχισε ν’ άνα- 
βράζη άφικόμενον μέχρι τή ; θερμοκρασία; 101,6 
βαθμών έν διαστήματι δυοκαίδεκα ή τριωνκαίδεκα 
πρώτων λεπτών. Επί τοΰ Λευκοΰ όρου;, έδέησε νά 
παρέλθη ήμίσεια ώρα όπω; ή θερμοκρασία ΰύο)θή 
μέχρι; 86,0 βαθμών ή άραίωσι; τ ή ; άτμοσφαίρα; 
καί ή μικρά θερμοκρασία έξηγοΰσι κάλλιστα τήν δια
φοράν ταύτην. Αί αύταί περιστάσεις, ένούμεναι μετά 
τοΰ κόπου καί τή ; άϋπνία;, έξηγοΰσιν έπίση; σαφέ
στατα τήν πνευστίασιν, τήν έπιτάχυνσιν τοϋ σφυγ- 
Αοϋ, τήν κεφαλαλγίαν καί τήν πρός τόν ύπνον τά - 
σιν, συμπτώματα, άτινα ό Δεσωσύρο; καί οί συνο
δοιπόροι του ήσθάνοντο έν ασω έκινοϋντο, καί τά 
όποια έκλείπουσιν άμα έπέλθη ή άνάπαυσι; καί έ- 
ξασθεναΰσι διά τή ; συνήθεια;.

Μετά τετράωρον έν τώ  Λευκώ όρει διαμονήν, ό 
Δεσωσύρο; ήρχισε νά καταβαίνη. II χ_ιών ειχε μα- 
λακυνθή, έβυΟίζετο δε εί; έκαστον βήμά του ολόκλη
ρο; έντό; αύτή;’ έν τούτοι; έφθασε μετά πορείαν 
μια; ώρα; καί ένα; τετάρτου εί; τό Μέγα ύροπέ- 
διον, ένθα είχε διανύσει τήν προτεραίαν νύκτα, δι
ήλθεν αύτό, καί κατέβη μέχρι τοΰ προτελευταίου 
βράχου τ ή ; σειρά; τών Μεγάλων ΐίμιόνων, κειμένου 
3 ,4 7 0  μέτρα ΰπεράνω τ  ή; θαλάσση;’ άπεκάλεσε δέ 
αύτόν βράχον τή ; Εύτυχοϋ; Επιστροφή;, καί μετ’ 
έκπλήξεω; παρετήρησεν έπ ’ αύτοϋ τό κολοκυνθοει- 
δ έ ; βρύον μετά τοΰ άνθαυ; ταυ’ τό ώραΐον τοϋτο 
φυτόν φύεται εί; τά υψηλότερα μέρη τών όρεων τ ή ; 
Εύρώπη;. 0  Δεσωσύρο; έστησε τήν σκηνήν αύτοΰ 
έπί τοΰ βράχου τούτου. αΕδειπνήσαμεν, λέγει, εύθύ- 
μω ; καί μέ καλήν όρεξιν, καί μετά τοΰτο διήλθον 
έπί τοΰ στρώματά; μου ώραιοτάτην νύκτα. 'Γάτε δέ 
μόνον άπήλαυσα τή ; ήδονή; τοϋ οτι έξετέλεσα τό 
σχέδιον έκεΐνο, οπερ είχα σχηματίσει πρό είκοσι καί 
έπτά έτών, άπό τοΰ πρώτου δηλονότι ταξειδίου μου, 
εί; τήν κοιλάδα τοϋ Σαμουνή κατά τό 1 7 6 0 ,  σχέ
διον, οπερ τοσάκις έγκατέλειψα καί έπανέλαβον έκ 
νέου, καί τό όποιον είχε καταστή διά τήν οίκογέ- 
νειάν μου άντικείμενον φροντίδων καί άνησυχία;. Το 
σχέδιόν του ήτο δί έμέ ειδό; τι άσθενείας, οί οφθαλ
μοί δέν προσηλοΰντο έπί τοΰ Λευκοΰ όρου;, δπερ 
φαίνεται έκ πλείστων τών περιχώρων μερών τής Γε- 
νούης, χωρίς νά. δοκιμάσω θλιβερόν τι αίσθημα. Τήν 
στιγμήν, καθ’ ήν είχον φθάσει έπ’ αύτοΰ, ή χαρά μου 
δέν ήτο πλήρη;, ήττον δέ ΰπήρξϊ τήν στιγμήν τή ; 
άναχωρήσεώ; μου’ δέν έβλεπον τότε άλλο τι ή έ
κεΐνο, τό όποιον δέν θά δυνηθώ νά πραγματοποιήσω’ 
άλλ’ έν τή σιωπή τή ; νυκτό;, άφοϋ άνεπαύθην καλώ; 
έκ τοΰ κόπου, δτε άνεκεφαλαίουν τ ά ; παρατηρήσει; 
μου, δτε μάλιστα άνεπόλουν τήν μεγαλοπρεπή εικό
να τών όρέων, άτινα είχον άναβή, άπήλαυον τ ή ; ά- 
ληθοΰ; καί καθαρα; εύχαριστήσεω;».

Τήν έπαύριον, 4  αύγούστου, ό Λεσωσύρο; άνεχώρη- 
σε περί τήν εκτην ώραν τ ή ; πρωία;. Κάτωθεν τών 
Μικρών Ημιόνων οί πάγοι είχον έντελώ; μεταβληθή,



και μετα πλείστων κινδύνοιν οί οδοιπόροι είς το κα
θαρόν χιόνος μέρος, καί περί την μεσημβρίαν έπα- 
νέκαμπτον άπαντες υγιείς είς την κοιλάδα τοϋ Σα- 
μουνή. «Η άφιξίς μας, λέγει 6 Σωσύρος, ητο ένταύτώ 
και χαροποιά και συγκινητική,· απαντες οί συγγε
νείς και φίλοι τών οδηγών μου ήοχοντο όπως έναγ- 
καλισθώσιν αΰτοΰς και τους συγχαρώσιν. Η σύζυγός 
μου, αί άδελφαί αύτής και οί υιοί μου, πολλοί τών 
φίλων μου, οιτινες ειχον έλθει έκ Γενούης οπως πα- 
ρευρεθώσιν είς την επιστροφήν μας, έξεδήλουν κατά 
την ευτυχή ταύτην στιγμήν την εύχαρίστησίν των, 
ήν οί φόβοι, οιτινες ειχον προηγηθή αύτής, τήν κα- 
θίστων ζωηοοτέραν, συγκινητικωτέραν.»

Τοιαύτη είναι ή έξιστόρησις τής πρώτης μεγά
λης επιστημονικής άναβάσεως, ητις έγένετο έπί τών 
Αλπεων, καί ή σύντομος εκθεσις τών κυριωτέρων ά- 
ποτελεσμάτων, άτινα η έπιστημη έξήγαγεν έχρησί- 
μευσε δέ αΰτη ώς υπόδειγμα καί είς άπάσας τάς άλ
λα ;, διότι ό Δεσωσύρος συνέταξε τρόπον τινά το 
πρόγραμμα τών έπιχειρησθησομένων πειραμάτων, 
παρατηρήσεων καί τών προς λύσιν προβλημάτων.

Εν τώ  διαστήματι πεντήκοντα καί έπτά έτών άπό 
τοϋ 1 7 8 7  μέχρι τοϋ 1 8 4 3  είκοσι καί έπτά αναβά
σεις ελαβον χώραν έν τώ  Λευκώ Ορει* άλλ’ ούδεμία 
τούτων φέρει χαρακτήρα πραγματικώς επιστημονι
κόν. Εύγενης τις περιέργεια, ή έπιθυμία τοΰ νά έπι- 
σκεφθώσι τόν κόσμον τοΰτον τών χ ιόνων και πάγων, 
καί ν’ άπολαύσωσιν έκ τοϋ Λευκοΰ όρους εν τών με- 
γαλειτέρων θεαμάτων, άφ’ όσα δύναταί ό άνθρωπος 
ν’ άπολαύση, καί τό θέλγητρον, όπερ ή ίδέα τής ύπερ- 
πηδήσεως τών δυσχερειών, υπήρξαν τά  αίτια, άτι
να παρώτρυνον είς τοΰτο τους πλείστους περιηγη- 
τάς, καί βεβαίως τά αιτία ταΰτα είσίν άρκοΰσα άπο- 
ζημίωσις είς τους άναποφεύκτους κόπους καί τάς ση
μαντικάς δαπάνας, άς άπαιτεΐ ή ζτοιαύτη έκδρομή. 
Εν τούτοις, πολλοί περιηγηταί έδημοσίευσαν έκθέ- 
σεις περιέργους περί τής είς τάς Αλπεις άναβά- 
σεως των, εκ τών οποίων ή επιστήμη ήδύνατό νά ώ- 
φεληθί) τ ι. Το πλεΐστον τών περιηγητών τούτων είσίν 
Αγγλοι. Από τοΰ 1 8 4 4  δέ αί αναβάσεις έπολλα- 
πλασιάσθησαν σημαντικώς, καί είκοσιν ετη μετά 
ταΰτα ό αριθμός αύτών άνέβη μέχρις 1 7 1 ,  έκ τών 
οποίων τρεις έγένοντο κατ’ ίούνιον, 3 6  κατ’ ίοΰλιον, 
8 4  τόν αΰγούστον, 4 7  τόν σεπτέυ.βοιον καί 1 τόν 
Οκτώβριον. (Επεται τό τέλος.)

'  ΟΟ ΟΟ

I I  Ο Ρ  Φ A  Ν  II .

(  διήγημαJ .

(Συνέχεια καί τέλος)

II Θεοδοσία, αφοΰ διέτρεξε τήν αίθουσαν καί τον 
θαλαμον τών υπηρετών, ωδηγησε τόν ξένον είς τινα 
διάόρομον, οστις έχώριζε τήν οικίαν είς δύω μέρη, 
και εστάθτ; έμπροσθεν πύλης κεκλεισμένης.

—  Ενταΰθα, τώ  ειπε, θέλξτε ίδεϊ ώραία πράγ
ματα. Είναι ή αίθουσα τών εικόνων (1). II κυρία μας 
διεφυλαξεν εξαίρετους καί μεγαλοπρεπείς εικόνας, 
κληρονομησασα ταυτας άπό τήν μάμμην της . . . .  
αλλα ποΰ είναι το κλειδιον μου; Δεν τό ευρίσκω . . 
Περιμενετε ολίγον; υπάγω νά τό ζητήσω . . .

II Θεοδοσία έξήλθεν, ό δε Κοσμάς, ίδών κατά 
τήν άλλην θύραν τοΰ διαδρόμου θύραν ήμιηνεωγμέ- 
νην, έπροχώρησε καί πάραυτα έστάθη, διότι δέν ή- 
δύνατο ούδέ εν βήμα πρός τά  πρόσω νά κάμη. Ο
ποία έπιρροή τόν έκράτησε κατά τήν είς τόν θάλα
μον τοΰτον είσοδόν τ ο υ ; Βέβαια ούδέν έκτακτον 
ΰπήρχεν έπί τών έπίπλων, άτινα ήσαν όλίγαι καθέ- 
κλαι, τράπεζα έργατική, σκευοθήκη, βιβλία, καί ού
δέν περισσότερον. Είναι όμως άληθές ότι έκάθητο 
έκεΐ νεανις δεκαοκταετής. ϊ ί  λοιπόν; 0  Κοσμάς 
δέν είδε κατά τό διάστημα τοΰτο τοΰ βίου του 
νεάνιδας ; Βεβαιότατα είδε καί ώραιοτέρας έν Ρωσ- 
σια, Πολωνία και Γερμανία, ούδεμία όμως τούτων τώ  
έφάνη εχουσα τοσαύτην έξαίσιον φυσιογνωμίαν.

II νεάνις αυτη έφόρει άπλούστατον ένδυμα έξ 
εύανθίνου (τ  σ ί τ  ι), έπώμιον έξ έρυθράς μετάξης, 
κομβοδεμένον περί τόν αυχένα της. Οί βόστρυχο: 
τής κόμης της έπιπτον έπί τών ώμων της, έπί δέ 
τής λευκότατος τοΰ προσώπου της έλαμπε τό πο3- 
φυροΰν τής νεύτητος καί άγαθότητος χρώμα. Οί ο
φθαλμοί της, οιτινες ήσαν προσηλωμένοι έπί τοΰ βι
βλίου, όπερ έκράτει εις τήν χεϊρά της, έκαλύπτοντο 
υπό τών μακρών βλεφαρίδων της. 0  Κοσμάς όμως 
έσυμπέρανεν ότι οί οφθαλμοί αύτής ήσαν οί (Αραιό
τεροι τών όσων ποτέ είχε θαυμάσει.

Μετ’ ού πολυ ή νεάνις, παύσασα τήν άνάγνωσιν, 
έστήριξεν έπί τής χειρός τό ρεμβόν μέτωπόν της. 
II φυσιογνωμία της έλαβε τότε κατηφή έκφρασιν μ ε
λαγχολίας, καί πάραυτα τά  δάκρυα ερρευσαν έπί 
τών παρειών της. Επί τη θέα. ταύτη ο Κοσμάς ή- 
σθάνθη τήν καρδίαν του καταπιεζομένην ύπό λύπης.

—  Ω Θεέ μου ! ειπε καθ’ έαυτόν είναι δυνατόν 
ποτέ τοιαύτη ώραία καί ούράνιος' μορφή, τοιοΰτος 
άγγελος, νά ηναι δυστυχής;

—  ΐδού έγώ, κύριε, έφώνησεν ή οικονόμος, καί έ- 
πλησίασεν είς τόν άξιωματικόν. Δεν ήξεύρω πραγμα
τικώς ποΰ εΰρίσκομαι. Εζήτησα πανταχοΰ τό κλει- 
δίον, καί μόλις ένθυμήθην ότι τό ειχον φυλάξει είς 
ενα σύρτην. Ας υπάγω λοιπόν τώρα νά σάς άνοίξω 
τήν αίθουσαν τών εικόνων.

Είς τήν γωνίαν τής αιθούσης ταύτης ήτο σκευο
θήκη, πλήρης εικόνων άγίων, έμπροσθεν τών οποίων 
έκρέματο λύχνος ΰάλινος.

Αφοΰ ΰπεκλίνθη έμπροσθεν αύτών, περί τής πλου- 
σιότητος τών οποίων ή Θεοδοσία τω  έξέθεσε τά  
δέοντα, ό Κοσμάς έξήλθεν είς τόν διάδρομον, καί

( Ί )  Όπρασναΐκ. Είναι γνωστόν οτι οί ‘ Ρώσσοι εχου- 
σιν, ώ ; Ιπί τό πλαστόν, είς τό καλλίτερον μέρος τής οι
κίας των τό είκονοστάσιον πλήρες, ιερών εικόνων, έμπροσθεν 

τών οποίων Υποκλίνονται.

έπέστρεψε πρός τον θάλαμον, ένθα άπήντησε τό μυ
στηριώδες έκεϊνο φαινόμενον· άλλ’ ό θάλαμος ήτο 
κενός καί έρημος.

—  Αγαπητή μοι, ειπε τότε πρός τήν Θεοδοσίαν, 
δέν είναι κανείς τώρα εις τήν οικίαν ταύτην;

—  Ούδείς.
—  Μοι έφάνη μόλα ταΰτα ότι έκεΐ . .  . πλησίον 

τοΰ διαδρόμου . . .

—  Τ/ ;(
—  Ενόμισα ότι είδον είς τον θάλαμον τοΰτον . .  

νεάνιδα.
—  Α ! είναι ή Μαρία Δημητριέβνα.
—  Καί ποία είναι αΰτη;
—  Ορφανή, θυγάτηρ άξιωματικοΰ τίνος. Επιθυμώ 

νά σάς διηγηθώ τήν ιστορίαν αύτής. Πρό 1 0  σχε
δόν έτών, άπόμαχός τις αξιωματικός ήλθεν ένταΰθα 
μεθ’ ένός οκταετούς τέκνου . . . τής Μαρίας. Μετά 
τινα καιρόν τής είς τό χωρίον τοΰτο έγκαταστάσεώς 
του ή σθένη σε βαρέως, καί μετά τρεις έβδομάδας 
απεθανεν. Η κυρία μας, ήτις ήτον άγαθοτάτη καί 
ευσπλαγχνος κατά πολλά, έβοήθησε τόν άνθρω
πον τοΰτον κατά τήν άσθένειάν του, μετά δέ τόν 
θανατον του, έλαβε τήν μικράν ορφανήν καί τήν άνέ- 
Ορεψεν εις τήν οικίαν της. II πρόθεσίς της ήτο νά τήν 
υιοθέτηση, κληροδοτοΰσα αΰτη όλα τά  ΰπάρχοντά 
της· καί έγώ ηκουτα πολλάκις τοΰτο, άλλ’ ό Θεός 
δεν τη εόωσε καιρόν να έκπληρώση τήν άγαθοεργίαν 
ταύτην, διότι ή άγαθή κυρία μας, ήμέραν τινα προσ- 
βληθεΐσα υπο οξείας νόσου, τήν έπαύοιον έπαυσε 
τοϋ ζην.

—  Ουτω λοιπον ή ορφανή αΰτη έμεινεν άνευ πό
ρων και προστασίας.

—- Ούχί κατά τό παρόν, ένόσω θά ζώ έγώ, ό 
Λαυρέντιος Σίσωβιτζ και ή συζυγός του, ή ψυχοκόρη 
τής κυρίας μας, δεν θα μεινη άπορος καί ΰστερημένη. 
Μοιραζόμεθα μ ετ’ αυτής καί τό τελευταΐον μέρος 
τοΰ άρτου μας.

—  Και ποιος είναι ό Λαυρέντιος Σίσωβιτζ;
—  Ο επιστάτης τής κυρίας μας· έκεΐνος, τόν ό

ποιον άπηντήσαμεν είς τόν δρόμον.
■ Και λοιπόν φροντίζετε πατρικώς περί τής νέας 

ταύτης ^
Α ! Αναμφιβολως. II Μαρία Δημητριέβνα είναι 

εις άγγελος. Κατα το παρελθόν έτος ό Λαυρέντιος 
ησθενησε βαρεως, ή δε συζυγος του ήτον είς τους γο- 
νεΐςτης εις Σαρατοβην. ΐ ι ς  τον επεμελήθη; ή Μα
ρία- πολλάκις τ5ί έλεγον.

Μαρία, αναπαυθήτε ολίγον δέν είναι άνάγκη 
να κοπιάζητε τοσον αφήσατε μοι νά σάς άντικατα- 
στησω· καί έκείνη μοί άπεκοίνετο.

όχι, οχι, άγαθή μου Θεοδοσία. Σύ είσαι γραία, 
καί δεν δύνασαι νά διανυκτερεύσ/,ς, ένώ έγώ δύναμαι.

Αλλα δεν είναι μόνον πρός τόν Λαυρέντιον άφω- 
σιωμενη. Είναι έν γένει ή παρηγορία τών άσθενούν- 
των και πασχοντων. Είναι πρός τούτοις εύαίσθητος, 
επιτήδεια εις πάντα, καί πεπαιδευμένη· όπόταν προ- 
σευχομεθα το πρωϊ καί τό έσπέρας, αύτή άναγινώσκει >

τας  παρακλήσεις καί προσευχάς. Πόσον ώραία άνα- 
γινωσκει! Πρό ένός έτους διά τών άναγνώσεών της 
με εσωσεν άπό απελπιστικήν τινα λύπην.

—  Πώς τοΰτο; είπεν ό Κοσμάς.
—  Εχασα θυγατέρα είκοσιδιετ?# θυγατέρα ε- 

χουσαν τό πρόσωπον, τήν γλυκύτητα καί τήν άγαθό- 
τητα  τοΰ πατρος της, καί αποθανοΰσαν άμέσως μετά 
τον θανατον του. II λύπη με κατέστησε παράφρονα, 
δεν ήδυνάμην πλέον_ νά δέωμαι, καί ή Μάρθα ήλθεν 
εις βοήθειάν μου. Ολίγον δέ κατ’ ολίγον διά τών 
συμβουλών της, δ ιά τής έπιτυχοϋς έπιρροής της, έπα- 
νέφερεν έν έμοί τόν ορθόν λόγον καί τήν ήσυχίαν. . .  
Αλλ ή νΰξ πλησιάζει, έλησμόνησα ότι έχω έργασίαν, 
πρεπει νά σάς αφήσω. Εάν θέλητε νά περιπατήσητε 
εις τον κήπον, ή θύρα είναι άνοικτή.

Ο Κοσμάς εισήλθεν εις τον κήπον, ένθα άπαντα τά 
φυτα ήνθουν, τά δέ άνθη διεχεον έν τώ  μικρώ των 
οριζοντι γλυκεΐαν ευωδίαν κάτωθεν δε διαφόρων 
φυτών εμουρμούριζε ρύαξ, ου τίνος τό διαυγές υδω: 
έκάλυπτον εύώδη άνθη, διαχέοντα άμφοτέρωθεν τήν 
ζωήν καί τήν δρόσον.

—  Οποία εύχάριστος άποχώρησις, έλεγε καθ’ έ- 
αυτον ο νέος περιηγητής, διαλογιζόμενος καί τήν 
ωραιαν καί άγαθήν, άλλά τοσοΰτον δυστυχή νεά
νιδα. Ω ! έαν ή τοποθεσία αΰτη άνήκεν είς έμ έ ! ώ! 
εαν ήμην ο εκτελεστής τής διαθήκης τοΰ τόπου τού
του, μετα πόσης ένδομύχου άγαλλιάσεως καί εύφρο- 
συνης ηθελον τρέξει καί είπεΐ είς τήν δυστυχή ταύ
την νεαν: ΐδοΰ ή κληρονομιά σας, λάβετε αύτήν δύ
νασθε ήδη νά εΰρητε άπασαν τήν εύτυχίαν, τής ο
ποίας εισθε ά ξία ! Δύστηνος κόρη, βοηθουμένη ΰπό 
ςενων, άλλά νέα καί ώραία ! Είθε ό Θεός νά σέ βοη- 
θήση ! Καί έγώ, άπορφανιζόμενος ώς αύτή, δέν είι/.αι 
δυστυχέστερος; Τήν είδον, και οφείλω νάτήν άφήσω 
διά παντός. Μετά τινας στιγμάς άναχωρώ . . .  άνα- 
χωρώ είς πόλιν, έν η ίσως δέν θέλω έπιτύχει ούδε- 
μιάς βοήθειας, καί αύτοΰ τοΰ είλικρινεστέρου φίλου 
τοΰ πατρός μου.

Οί θλιβεροί ούτοι συλλογισμοί καί σκέψεις τόν έ- 
καμον νά κλαίη, χωρίς νά αΐσθάνηται πλέον τί τώ  
συνεβαινεν έσυλλογίζετο μόνον ότι ή πτωχεία καί ή 
μονιμοτης ήσαν τά  κύρια αίτια τής λύπης του, καί
° ’ < ~ < .. ) < » > ' Λ.οτι ενεαυτω υπ/;ρχεν ισχυρότερα τις και ανυπέρβλη
τος δύναμις, ήτις γεννάται έκ τής έγκαταλείψεως καί 
τής δυστυχίας. Το αίσθημα, όπερ ουτος δέν ήδύνατό 
να εννοήση, ήμεΐς θά τό είπωμεν. Διά πρώτην φοράν 
κατά τήν ζωήν του ήγάπησε . . . νέαν, τήν οποίαν 
απαξ είδε, καί ήτις δέν τόν έγνώριζε.

Βεβυθισμένος είς τόσον βαθΰν ρεμβασμόν, διέτρεξε 
τον κήπον, εισήλθεν είς τό πλησίον δάσος τών δρυών 
διά τής εΰθείας δενδροστοιχίας, άνωθι τής όποιας 
ΰψοϋτο παρεκκλήσιον, καί έκ τής όποιας καθωράτο 
ή τοπογραφική έκτασις τοΰ όρίζοντος.

Ο Καραμπΐνος, έν ττί θεία εκτάσει ευρισκόμενος,

« Πάντα ώχριώσ:, πάντα διαφεύγουσιν ένώπιον 
«ωραία; θέας. Τό ανθρώπινον εργον είναι φθαρτόν,



«ένώ τό θειον ζή έν τ7] Ιδία. υπάρξει, λαλεΐ έν ταΐς 
«καρδίαις ήμών, και μάς έπαναπαύει δια τοΰ καθα- 
« ρωτέρου και ύψηλοτέρου μέσου.»

' Επι πολόν καιρόν ό Ινοσμας έμεινεν ακίνητος είς 
τήν αύτήν θέσιν, θεωρών έν έκστάσει τ/,ν λαμπράν 
θέαν, ήτις πανταχοΰ τώ  έπαρουσιάζετο. Πάραυτα 
στοέψας προς τ£> μέρος, ένθα άφησε τον πιστόν του 
υπηρέτην Προκοπιον, παρετήρησεν έκτακτόν τινα κί- 
νησιν. Το πλήθος σι-νωθεΐτο πέριξ της οικίας τοΰ 
Σταρόστου’ τά  παιδία έτρεχον καθ’ οδόν αί γυναί
κες, φοροΰσαι τά  Κυριακάτων ένδόματα, είσήρχοντο 
είς το ξενοδοχεΐον. Ία  πάντα άνήγγελλον έκτακτον 
συμβεβηκός.

—  Τί τρ έχει; έλεγε καθ’ εαυτόν ό νέος αξιωμα
τικός. Κατά την άφιξίν μου ουδέ εις έφάνη είς τάς 
όδούς, και τώρα άπαντες είναι είς κίνησιν; πρέπει νά 
σκεφθώ περι τούτου.

Β'.

ό  Κοσμάς, δ ιελθών ταχέως την δεντροστοιχίαν, 
πάραυτα έφθασε πλησίον τής οικίας τοΰ Παρφέν. Επι 
τοΰ κατωφλοίου τής θύρας ΐστατο ή Σταροτισσα Βασι
λική, φέρουσα τό ώραιότερον περίζωμά της. Αμα είδε 
τον νέον άξιωματικόν, έπεσεν είς τους ποδας του, 
χωρίς νά προφέ:η λέξιν. Ταύτοχρόνως ό Προκοπιος 
έφώνησεν.

—  Ϊδού ήμεΐς, τέλος πάντων, μικρέ μου Πάτερ ! 
Είσέλθετε, είσέλθετε.

—  Διατι ή τοσαύτη κίνησις, ηρώτησεν ο Κοσμάς ;
—  Παρακαλώ, είσέλθετε είς τό ξενοδοχείον.
—  Εστω, είπεν ό αξιωματικός, στηριζόμενος επι 

τίνος τραπέζης" θά μέ διηγηθής λοιπόν τί συνέβη ;
—  Τίποτε, άπεκρίθη ό Προκόπιος, μέ φωνήν ιδιαι

τέραν, ητις ήθελε φοβίσει τόν κύριόν του έάν τόν πα- 
ρετήρει, και οστις, χ ω ρ ίς  νά ίδη τήν λάμπουσαν χα
ράν είς τους μικρού; οφθαλμούς τοΰ υπηρέτου του, 
είπε.

—  Μή μέ κρόψης τίποτε.
—  Α! Κύριε, αδύνατον νά τό πιστεύσητε . . .
—  Εξήγτ,σόν μοι λοιπόν τήν αιτίαν τής μεγάλης 

ταύτης συγκινήσεως τοΰ χωρίου τούτου.
—  Καλώς. Γνωρίζετε ίσως, οτι οί χωρικοί έτοι- 

μάζονται νά ΰποδεχθώσι τόν νέον Κύριον.
—  Τον περιμένουσι;
—  Μάλιστα . . . Και υμείς, μικρέ μου πάτερ', έ- 

κάμετε καλόν περίπατον;
—  Εξαίρετον.
—  Πώς ηυρατε τό υποστατικόν τοΰ το ;
—  Χαριεν.
—  Επεσκεφθητε τήν αρχοντικήν οικίαν 5
—  Μάλιστα.
—  Τήν‘είδατε καλώς;
—  Πιστεύω’ είναι εξαίρετος οίκίσκος.
—  Διατι τήν ονομάζετε οίκίσκον, έχει μεγάλους 

θαλάμους, πολλά γραφεία, καί έ'παυλιν ώραίαν τήν 
ΕΪδετε ;

—  όχι.
—  Καί τόν σταϋλον ;
—  0 χ 1·
—  Καί τόν χορτοβολών?.;
—  όχι.
—  Καί τ ί είδετε λοιπόν;
—  Τήν δενδροστοιχίαν.
—  Καί τόν κήπον τουλάχιστον δ ιετρέξατε ;
—  Μάλιστα" είναι εξαίρετος κήπος.
—  Μάλιστα, μικρέ μου πάτερ. Καί τ ί θά έλέγετε 

έάν τό υποστατικόν τοΰτο σάς ανήκε ;
—  Τί πράγματα όνειροπωλεΐς; ειπεν ό Κοσμάς.
—  Αφήσατέ μοι νά εξακολουθήσω. Εάν ησθε κύ

ριος τοΰ χωρίου τούτου, δέν τ,θέλετε υπάγει είς Μό
σχαν διά νά ζητήσητε υπηρεσίαν;

*—  Οχι, βέβαια.* ηθελον ζητήσει νά μείνω πάν
το τε ένταΰθα.

—  Καί θά είσθε ευτυχής;
■—  Ευτυχέστατος.
—  Εσο λοιπόν ευτυχής! άνεφώνησεν ό Προκόπιος 

j.i τόνον, οστις συνεκίνησε καθ’ ολοκληρίαν τόν Κύ

ριόν του.
 Τ,' "Χέγείς , τόν ηρώτησεν ό Κοσμάς, ποιών το

σημεΐον τοΰ σταυροΰ.
  Μάλιστα, κάμετε τόν σταυρόν σας. Ε ! ΓΙαρ-

οέν! έπρόσθεσεν ό γέρων υπηρέτης, πλησιάζων πρός 
τό παοάθυρον, έλθε μέ τούς ανθρώπους σου.

Πριν έτι ό Κοσμάς έξέλθη τής έκπλήξεώς του, αι 
θύραι ήνεώχθησαν, καίοί κάτοικοι τοΰ χωρίου, οΐτι- 
νες έπερίμενον τό σημεΐον τοΰ Προκοπίου, είβήλθον

πάραυτα. ( ,
Επί κεφαλής τούτων έπροχώρει ό Παρφεν, φερων 

έπί τίνος πινακίου ξυλίνου τόν άρτον καί τό άλας, 
περιπλέον δέ 5 αργυρά ρούβλια, _ διαδηλουντα τόν 
οόοον. Πλησίον αύτοΰ ήρχετο ό άρχαΐος έπιστάτης 
Λαυρέντιος Σίσωβιτζ, κρατών ύπό τόν βραχίονα μίαν
μελεαγρίδα (κ ο ΰ ρ κ ο ν).  ̂ ^

—  0  Σταρόστης, καταθέσας τήν προσφοράν, επε- 
σεν είς τούς πόδας τοΰ Κοσμά, καί όλοι οί χωρικοί 
ήκολούθησαν τό παράδειγμά του.  ̂ , , , ,

  Ί -,' σημαίνουσι ταΰτα; εφωνησεν ο νεος επί
πλέον έκπεπληγμένος . . . Σηκωθήτε έν όνόματι τοΰ 
Θ-οΰ καί ομιλήσατε.

—  Είσθε ό Κύριός μας, ειπεν ό Σταρόστης εγει
ρόμενο?, είσθε ό προστάτης καί πατήρ μας.

—  0 προστάτης μας, άπεκριθησαν οί χωρικοί, 
γονυπετοΰντες έκ νέου.

Δεν έννοώ τίποτε.
—  Δέν είσθε ΰμεΐς, ηρώτησεν ό Λαυρέντιος μέ 

φωνήν σεβασμοΰ, δέν είσθε ό Κοσμάς Πετροβιτζ Mi- 

ροσεφ ;(
—  Εγώ.
—  II μητηρ σας Αικατερίνη δέν ητο πριγκίτ.ισσα 

Βιρδιόνκοβα;
’ —  Μάλιστα, ειπεν ό Κοσμάς.
—  ΐΐ μακαρΐτιςκυρία μας ήτο έπίσης πριγκιπισσα 

Βιρδιόνκοβα, τό κύριον όνομα τής μτ,τρος σας.

—  Τώρα εννοείτε, είττεν ό Προκόπιος.
Ο Κοσμάς ητον έκθαμβος, ό τοσοΰτον βαθύς ρεμ

βασμός του, καί ή τοιαύτη μεταμόρφωσις τής τύχης 
του τώ  εφαίνοντο ω ; όνειρον μυθώδους ΰπάρξεως. 
Λεν έτόλμα είσέτι τό πνεΰμα νά προσέλθη είς τήν 
ιδέαν τοΰ ότι κατέχει οικίαν, αγρούς, καί έν τοσού- 
τω  αι επιθυμία'., άς δεν έτόλμα νά φαντασθή, έπραγ- 
ματοποιήθησαν . . . ό δυστυχής νέος ητο κτηματίας, 
και δεν επιστευεν, ήτο δεσπότης τοΰ χωρίου, καί 
άμφέβ αλλεν.

Είναι δυνατόν τοΰτο; έφώνησε τέλος.
- Αληθεστατον, μικρέ μου πάτερ, άπεκρίθη ό 

Προκόπιος, ΐδού αί κληρονομίαι σας. Α ! ειχον δί
καιον νά λεγωσιν οτι ή καρδία σας είναι άγαθή, καί 
τό νά στρέψωμεν άπό τόν δρόμον μας καί νά έλθω- 
μεν εόώ νά σταματήσωμεν ήτον άποκύησις τής άγα- 
θοτητός σου. Μόλις μέ αφήσατε διά νά κάμητε τόν 
περίπατόν σας, καί είδον νά διέρχηται έμπροσθεν τοΰ 
ξενοδοχείου ό παλαιός μου φίλος Λαυρέντιος Σίσω- 
βιτζ, τον όποιον ειχον 2 5  έτη νά ίδω’ τόν άνεγνώ- 
ρισα, μέ άνεγνώρισεν.

Α ! σό είσαι, κουμπάρε; μοί ειπε" καί πώς έδώ;
—  Περιηγούμαι μέ τόν Κοσμάν Πετροβιτζ Μί- 

ροσεφ, τώ  ειπον
Κοσμάν Πετροβιτζ; μοί άπεκρίθη. Είναι ό 

υιός τής Αικατερίνης Σεμενόβνα Μίροσεφ ;
—  JSai.

Είναι c μονος κληρονόμος τής μακαρίτιδος κυ- 
ριας μας. Και τβτε ηρχισε νά με διηγήται ότι ή 
μακαριτις πριγκίπισσα Ελένη ήτο θεία σας, ότι δέν 
τ ?  έμεινε κανείς συγγενής έκτος ΰμών, καί κατά 
σύμπτωσιν, ΰμεΐς εισθε ό μόνος έννομος κληρονόμος 
αύτής.

Συγχωρήσατέ μοι, έπανέλαβεν ό Λαυρέντιος, 
νά παρουσιάσω εις τήν αύτοΰ έξοχότητα τούς ύπη- 
ρετας του, και νά τον έρωτήσω άν έπιθυμή νά κα
τοικήσω είς τό φρούριον. Νομίζω ότι ή Θεοδοσία ή- 
τοίμασε τό δεΐπνόν σας.

Καί έγώ, έπανέλαβεν ό Προκόπιος, διώρισα 
τόν οίκονόμον νά μάς άγοράση εν βαρέλιον οίνου, διότι 
ό Παρφεν μόνον ζΰθον δύναταί νά μάς δώση· καί 
πρεπει νά προσφερωμεν καί ήμεΐς έξ αύτοΰ είς τους 
χωρικούς μας . , . ϋάς παρακαλώ λοιπόν τώρα έλ
θετε.

Ολως τεταραγμένος έτι άπό τό αίφνήδιον τών 
συμβεβηκότο* ό Κοσυάς, έξήλθε μηχανικώς τοΰ ξε
νοδοχείου. Εςωθεν υπήρχε πλήθος χωρικών, μεταξύ 
.τών όποιων ήτο καί ή Σταρότισα Βασιλική, ήτις 
εφερε τφ  νεω Κυριω της προσφοράν τινα, συνισταμέ- 
νην είς εν *οφίνιον πλήρες ώών. Το πλήθος τοΰτο ί- 
στατο άπό τό ξενοδρχεΐον μέχρι τής θύρας τής αρ
χοντικής οικίας- άπαντες οί κάτοικοι τοΰ χωρίου 
ελαβον μέρος, έκτός τών μικρών νεανίδων, αιτινες 
ειχον τάς ξανθάς κεφαλάς των έξωθεν τών παραθύ
ρων τών καλυβών των, καί τινων έσχατογήοων, οΓ- 
τινες ί'σταντο έπί τοΰ κατωφλιού τής θύρας των 
'̂•ά νά απολαύσωσι τής θέας τοΰ νέου Κυρίου των.

Εις τήν θύραν τοΰ φρουρίου έπερίμενον τόν Κοσαάν 
ή Θεοδοσία, ό βοσκός Αντώνιος, ό κηπουρός Τούδων 
καί άλλοι τινες υπάλληλοι τής οικίας. Τά βλέμ
ματα τοΰ νέου κτηματίου προσηλώθηκαν έπί τοΰ 
θαλάμου, όπου είδε τήν νέαν ορφανήν έπί τίνος κλει- 
στοΰ παραθύρου.

—  Ω ! πόσον χαρίεις είναι ό μικρός πατήρ μας ! 
είπεν ή Θεοδοσία’ έρχομαι νά έξαιτηθώ συγγνώμην. 
Επειράχθητε ίσως διά τοΰ τρόπου, μεθ’ ου σάς 
ΰπεδέχθην πρό ολίγου! ήδυνάμην νά γνωρίσω τ ί ; 
είσθε; '

0  Κοσμάς δεν άπεκρίθη.
—  Θεέ μου! έμουρμούρισεν ή δειλή Θεοδοσία,εί

ναι ώργισμένος κατ’ έμοΰ. Βλέπεις λοιπόν, Αξινία, 
δέν θέλει νά μέ παρατηρήσω καν.

Το βέβαιον είναι, οτι ό Κοσμάς δέν έπρόσεξε πο
σώς είς τούς λόγους τής Θεοδοτία;. Τότε τό παρα
πέτασμα τοΰ παραθύρου, όπερ διεκράτει δλην τήν 
προσοχήν του, ηρχισε νά σείηται. Μικρά λευκοτάτη 
χειρ τό ήμιήνοιξεν* ή νεάνις ήτον έκεΐ.

—  Βλέπεις, λοιπόν, Αντώνιε, έψιθύρισεν ή Θεοδο
σία, πώς αί παρειαί είναι έρυθραί καί οΐ οφθαλμοί 
του πυρροί! είναι ώργισμένος έναντίον μου !

—  Καί δ ια τι; τή άπεκρίθη ή Αξινία’ ήδύνασο 
νά τόν ύποδεχθής άλλως, άφοΰ δεν τόν έγνοίριζες; 
Εσο ήσυχος. Είναι αγαθότατος κύριος, τόν γνωρίζω 
διά του Προκοπίου’ ούτος μοί ώμίλησε περί αύτοΰ.

—  Το παραπέτασμα τοΰ παραθύρου κατέπεσεν έκ 
δευτέρου, καί ό Κοσμάς δέν ήδύνατό είσέτι ν’ άπο- 
σπάσ·/) τά  βλέμματά του.

—  Εξετάζετε τόν έξώστην τοΰτον ; τώ  είπεν ό 
Λαυρέντιος’ είναι τώρα είς κακήν κατάστασιν. Χρει
άζεται έπιδιόρθοισιν.

—  Α ! σύ είσαι Θεοδοσία ; έφώνησεν ό Κοσμάς, 
συνελθών έκ τοΰ ρεμβασμού του.

•—  Μάλιστα, μικρέ μου πάτερ, έγώ. Μήπως έδυ- 
σηρεστήθητε ;

—  Καί δ ιατί ;
Διότι πρό ολίγου . . . δεν έγνώριζα.

—  ό χ ι, όχι, έξ έναντίας, οφείλω νά σάς εύχαρι- 
στήσω. Είσαι, ώς καί ό Λαυρέντιος, έξαίρετοι άν- 
θρωποι, οιτινες φροντίζετε περί τής ορφανής.

—  Ϊδού ήλθεν ό Παρφέν, φέρο>ν τον ζΰθον, έφώ
νησεν ό Προκόπιος. Ετοιμον είναι καί τό δεΐπνόν 
σας, καί θά πεινάτε πολύ, έπειδή άπό πρωίας δεν έ- 
φάγετε τίποτε.

0  Κοσμάς έκάθησεν εις τήν τράπεζαν όπισθεν αύ
τοΰ ΐστατο ό σκευοφύλαξ Θωμάς, άνεψιός τοϋ Λαυ
ρέντιου, άφοΰ δέ ήγέρθη τής τραπέζης, ό Λαυρέντιέ; 
τώ  είπεν.

—  0 κοιτών σας είναι έτοιμος’ όπόταν θέλητε, 
θελω σάς οδηγήσει έκεΐ.

—  Κατά πρώτον πρέπει νά με όδηγήσης εί; τήν 
αίθουσαν έπιθυμώ νά σάς ομιλήσω.

—  Είμαι εις τάς διαταγάς σας.
0  Κοσμάς ήθελε μέν νά έρωτήση τόν άρχαΐον έπί- 

στάτην περί τής ψυχοκόρης τής θείας του, δεν έτόλμ*



δμως νά άρχίση ττ,ν βυνδιάλεξιν. Επί τώ  δισταγμώ 
τούτω, έπεριπάτει κατά μήκος έντός τής αιθούση?, 
ό δέ Λαυρέντιος έμενεν όρθιος πλησίον τής θύρας. 
Τέλος έπλησίασεν εις το παράθυρον και ειπε. Τί ω
ραίος κήπος!

—  Ωραιότατος, κύριε, άπεκρίθη ό Λαυρέντιος.
—  Οποία ποσοτης παντοίων άνθεων !
—  II μακαριτις κυρία μας ήγάπα πολΰ τά άνθη.
—  Μόνη της ένησχολεΐ-ίΰ εις ταΰτα ;
—  Οχι, ειχε κηπουρόν.
—  Ο Κοσμάς ένέπεσε πάλιν εις σιωπήν.
—  Μάλιστα, Κύριε, άπεκρίθη ό Λαυρέντιος διά 

νά άνανεώσ») την συνδιάλεξιν, τδ έαρ, ή Κυρία μας 
άπδ πρωϊας μεχρις εσπέρας διέτριβεν εις τον κήπον, 
και επαγρύπνει εο δλων τών εργασιών. 0  -Τρύφων 
εκαλλιεργει τα  φυτά, η δέ κυρία συνέλεγε τά  άνθη.

—  II κυρία ! εψιθυρισεν ο νέος έρωτόληπτος . . .
Λ ! μάλιστα, γνωρίζω τήν ψυχοκόρην τής θείας μου.

—  II Μαρία Δημητριεβνα.
—  Ποΰ είναι τώρα; είπεν ό Κοσμάς.
—  ΐίόώ, απο τον καιραν τοΰ θανάτου τής θείας 

σας ζή μεθ’ ήμών.
—  Εις την κατοικίαν τών ύπηοετών;
—  Ναι.
—  Εις την κατοικίαν τών ύπηρετών . . . έμουρ- 

μούρισεν ό Κοσμάς.
Εκαμε βήματά τινα εντός τής αιθούσης, αΐ παρειαί 

του εγειναν ερυθραι, έπειτα, σταθείς έμπροσθεν τοΰ 
Λαυρέντιου, και χωρίς να τολμήση νά τδν ίδη κατά 
πρόσωπον, τώ  ειπε.

—  Τί λεγεις τωρα νά κάμωμεν περί αύτής ;
—  Ο ,τι 8 ιατάξητε.
—  Εγω . . . π ώ ς; άκουσον Λαυρέντιε’ έν δσω 

δεν υπήρχε κύριος τής οικίας ταύτης, ήδύνατο αυτη 
να ζή μεθ υμών και τής Θεοδοσίας, τώρα ομως· . . .

—  Δεν θελετε με συγχωρήσει νά τήν φυλάττω 
ώς πρότερον;

—  ΙΙεριτουτου σε ερωτώ άν ηναι δυνατόν.
—  Νομίζω, επανελαβεν ό Λαυρέντιος, δτι δέν σας 

κοστίζη τίποτε, εαν μονον θελήσητε νά μέ διατηρή- 
σητε είς τήν υπηρεσίαν σας.

Οχι, ειπεν ο Κοσμάς. Εν δσω δεν ητο κανείς 
εις τδ φρουριον, η νεα ηδύνατο νά ζή μεθ’ υμών, άλλά 
τώρα . . .  Σκεφθητι ολίγον, συμφέρει νά μείνη εις 
τήν κατοικίαν τών υπαλλήλων, δτε ο δεσπότης τοΰ 
ύποστατικοΰ τούτου είναι ένταΰθα ;

• Βέβαια, άπεκρίθη δ Λαυρέντιος, συστέλλων 
το μέτωπον με υφος σκεπτικόν είναι θυγάτηρ άξιω- 
ματικοΰ . . . έν τοσούτω δέν συγχωρεΐται είς έκαστον 
νά ζή, ώς όεν πρέπει" οφείλει δμως νά ύποτάσση- 
ται ενίοτε εις τας ανάγκας τής θέσεώς του.

—  Ακουσον, Λαυρέντιε, έάν παρεχώρου ν είς τήν 
νεαν ταύτην να κατοική, είς τήν οικίαν ταύτην και 
νά τρώγη μέ έμέ ;

Ο Λαυρέντιος διετήρησε σιωπήν.
—  Τί σκέπτεσαι;
—  Εισθε κύριος νά πράξητε δπως βούλεσθε.

—  Δεν σε έροιτώ περι τούτου. Επιθυμώ νά μάθω 
τήν γνώμην σου' άποκοίθητί μοι είλικρινώς’ νομίζω 
δτι τοΰτο είναι καλλίτερον.

—  Καλά, μικρέ μου πάτερ, συγχωρήσατέ μοι νά 
σας έκφραβω τήν γνώμην μου έλευθέρως· πιστεύω, 
και είμαι βέβαιος δτε έχετε εξαίρετα αισθήματα. 
Εισθε δμως νέος, και ή Μαρία Δημητριέβνα είναι 
1 8 ετών. Μονη μεθ’ υμών ! Τί θά εΐπη τότε δ κόσμος;

—  Εχεις δίκαιον, άπεκρίθη δ Κοσμάς. Και πά
λι ν ήρχισε νά σκέπτηται, και νά περιπατή σιωπηλώς 
έντδς τής αιθούσης· έπειτα, στραφείς αίφνης πρδς 
τον Λαυρέντιον,

—  Αλλά νομίζεις, τώ  είπεν, δτι οΐ κακοί δεν θά 
κάμωσι καμμίαν παρατήρησιν και έάν κατοική εις 
τδ πρδς τδ φρούριον μέρος τής οικίας; Δεν δύνασαι 
νά τήν φυλάττης κλειδωμένην, καί πάντοτε δύναμαι 
νά τήν συναπαντώ.

—  Βέβαια- άλλ’ οΐ αισχροί, ένδυναμονόμενοι έκ 
τούτου, θά συμφωνήσωσι και θά είπωσιν δτι, έάν 
ητον, ώς ώφειλε νά ήναι, ήθελεν έξακολουθή νά μένη 
είς τήν ταπεινήν κατοικίαν μου, και νά μοιράζήται 
τδ πενιχρόν δεΐπνόν μου- ά ! Θεέ μου! τδ έφικτότερον 
είναι δπως εύρεθή σύζυγος δί αύτήν.
- Ο Κοσμάς είς τους λόγους τούτους ήσθάνθη τήν 

καρδίαν του ύπδ γενικού ρίγους καταληφθεϊσαν.
—  Εν δσω έζη ή θεία σας, έπανέλαβεν ό Λαυρέν

τιος, ούδεΐς τήν εΐδεν, έκτδς ένδς στρατιωτικοΰ, δ- 
στις έλαβεν ένδομύχως αισθήματα δί αύτήν, έκα- 
λεΐτο δέ Στέφανος ίβάνοβιτζ.

—  Και τίς ουτος δ Στέφανος ;
—  Σημαιοφόρος είς τδ σταθμεϊον τοΰ έν Νοβο —  

Κόπερ στρατιωτικοΰ άποσπάσματος’ είναι ώραΐος, 
άλλ’ έχει σχέσεις πολλάς μέ τά ποτήρια καί τά ς 
φιάλας.

—  Και ουτος, είπεν δ Κοσμάς μετά ζώσης συγ- 
κινήσεως, θέλει νά νυμφευθή τήν Μαρίαν;

—  ΐδου τ ί συνέβη. ΙΙρχετο πολλάκις τής εβόο- 
μάδος ένταΰθα" έπειτα δμως, άφοΰ έμαθεν οτι ή θεια 
σας δέν τήν άφησε διαθήκην, έστρεψε τά νώτα.

—  0  ταλαίπωρος! είπεν δ Κοσμάς, άναπνεύσα; 
έλευθεριώτερα.

—  Τήν παρελθοΰσαν κυριακήν, έξηκολούθησεν δ 
Λαυρέντιος, δπότε είμεθα είς τήν εκκλησίαν, ευρεθη 
έκεΐ είς υπαλληλίσκος, έσχάτως έλθών έκ Σαρατο- 
βης, δστις έφαίνετο πολύ ένασχολούμενος είς τήν 
μικράν.

—  Καί ευχαριστείται νά συζευχθή μετά άπλοΰ 
υπαλληλίσκου ;

—  Διατί δ χ ι ; αΐ πλούσιαι νεάνιδες προσπαθοΰσι 
μόναι νά ΰπανδρεύωνται κατά τήν άρέσκειάν 
των. Φαίνεται καλδς, μόλον δτι έχει τδν ένα οφθαλ
μόν άλλοίθωρον. Τώρα θά έρχεται είς τήν έκκλησίαν.

—  Καλά, καλά, Λαυρέντιε’ θέλω σκεφθή καλλί
τερα περί τής Μαρίας.

—  Κάλλιστα, μικρέ μου πάτερ. Τδ πρωί' είναι 
καλλίτερον νά σκέπτηται τις παρά τδ έσπέρας. Καλή 
νύκτα σας λοιπόν.

Μετ’ δλίγον είσήλθεν δ Προκόπιος, δστις έμελλε 
νά διανυκτερέύση είς τδ ςενοδοχεΐον τοΰ Παρφεν. 
Σας φέρω, είπεν είς τδν κύριόν του, ειδήσεις έκ τών 
χωρικών σας. Είναι πολύ ηύχαριστημένοι, και έδω- 
καν διαταγάς, δπως έτοιμάσωσι τήν άμαξαν δί αύ · 
ριον τδ πρωί. Πρέπει νά διατρέξητε τους άγρούς 
σας και νά ί’δητε τά  δάση σας, δπου υπάρχει βέβαια 
και καλδν κυνήγιον.

6  Κοσμάς δέν άπεκρίθη, άλλ’ άπεσόρθη είς τδν κοι- 
τώνά του ολως σύννους και σκεπτικός.

Πώς, έφώνησεν δ Προκόπιος, είσελθών τήν έπαύ- 
ριον τό πρωΐ περι τάς 7  είς τδν κοιτώνα τοΰ Κυρίου 
του, και ίδών αύτδν ένδεδυμένον και καθήμενον 
πλησίον τοΰ παραθύρου με έν χαρτίον είς τήν χεΐρα, 
π ώ ς! είσθε λοιπόν έτοιμος! Πολύ ενωρίς έξυπνήσατε! 
Εγώ δέν έκοιμήθην ποσώς. Δεν έπαυσα συλλογιζό- 
μενος τήν έπαυλίν σας και νά λογαριάζω τούς σάκ- 
κους τών σίτω ν δύο χιλιάδων ρουβλίων σίτος υπάρ
χει είς τδν χορτοβολώνα, καί αΐ άποθήκαι είναι πλή
ρεις. Είναι εύλογία Θεοΰ. Ο Θεός δικαίως άντήμειψε 
τάς ήμέρας τής καρτερίας σας. Δέν θέλετε προγευ
ματίσει; δέν θέλετε φάγει ούδέν πριν κάμητε τήν 
έκδρομήν σας ; ουτω θέλομεν άναχωρήσει ;

—  Ναι! Προκόπιε, άναχωροΰμεν, δχι δμως διά 
τούς άγρούς και τά  δάση, άλλά διά τήν Μόσχαν.

—  Διά τήν Μόσχαν! διά νά κανονίσητε τά  δι
καιώματα τής ιδιοκτησίας σ α ς; Δεν μας βιάζουν. 
Αύριον δυνάμεθα νά κάμωμεν και τοΰτο.

—  Ηξεύρεις, έπανέλαβεν δ Κοσμάς μετά τινων 
στιγμών σιωπήν, δτι ή θεία μου είχε μίαν ψυχοκόρην;

—  Τήν θυγατέρα τοΰ άξιωματικοΰ, τήν Μαρίαν 
Δημητριέβναν; τήν είδον, είναι χαρίεσσα, άλλ’ ή δύ
στηνος . . . δέν έχει ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε 
τύχην. Θά τήν άπορρίψητε, μικρέ μου πάτερ ;

—  Γνωρίζεις προσέτι δτι ή θεία μου είχε τήν 
πρόθεσιν νά τή κληροδοτήση δλα τά  υπάρχοντά της;

—  Τίςσας τδ είπεν ; Εάν έσχημάτιζε τοιαύτην 
πρόθεσή, διατί δέν τήν έξετέλεσε; Δεν πρέπει τις 
άμέσως νά πιστεύη είς δ,τι τώ  λέγουσιν.

—  Εάν δμως είχε θετικόν μάρτυρα ;
—  Είναι άδύνατον ή θεία σας ητον άγαθοτατη. 

Δεν έζησεν δμως μεθ’ άρμονίας μέ τήν μητέρα σας, 
είναι άληθες, και τοΰτο δέν είναι σφάλμα ίδικόν σας. 
Εκτδς τούτου, είσθε ό μόνος άνεψιός της, καί ή Μαρία 
είναι ψυχοκόρη.

—  Εάν δέν μέ πιστεύης, έρώτησον τήν Θεοδοσίαν 
και τδν Λαυρέντιον.

—  Δέν μέ συμφέρουν αΐ ίδέαι τοΰ Λαυρέντιου, 
ούδεΐς δύναται νά μοι είπη δτι ή θεία σας ήθελέ ποτε 
άποφασίσει νά κληροδοτήση είς ξένον τήν κατάστα- 
σίν της, παρά είς πλησιέστερον συγγενή της. Και 
διατί δέν 'κληροδότησε τοΰτο είς τδν Λαυρέντιον 
και τήν Θεοδοσίαν ; Δεν δύναμαι νά φαντασθώ οτ 
ελαβέ ποτε τοιαύτην γενναιόφρονα πρόθεσιν.

—  Αλλ’ ιδού ό Λαυρέντιος, δστις δύναται νά.σας 
έκθεση πασαν τήν αλήθειαν. Ελθέ έδώ, άγαπητέ. 
Παοατήρησον τδ χαρτίον τοΰτο. Γνωρίζεις τήν γρα
φήν ταύτην;

—  Είναι γραφή τής θείας σας.
—  Κάλλιστα- ζήτησον τήν Μαρίαν.
—  0  Λαυρέντιος, ύποκλίνας τήν κεφαλήν, έξήλθεν,
—  Ευρον, είπεν δ Κοσμάς, τδ χαρτίον τοΰτο είς 

τινα σύρτην τοΰ γραφείου- γνωρίζεις τ ί είναι; Είναι 
ή διαθήκη, Προκόπιε, δί ης ή θεία μου κληροδοτεί 
τά  υπάρχοντα αύτής είς τήν ψυχοκόρην της Μαρίαν 
Δημητριέβναν.

—  Α ! ποτέ δέν τδ έφαντάσθην- ή δύστηνος θεία 
σας ητο δυσηρεστημένη καθ’ δλην τήν ζωήν της- άλλά 
δέν πειράζει’ ή διαθήκη αυτη δέν είναι γεγραμμένη 
έπί άπλοΰ τεμαχίου χάρτου; Οΰδείς υπάρχει μάρ- 
τυς· ούδεΐς δέ δύναται νά παραδεχθή τήν αυθεντι
κότητα τούτου, ούτε δ δικαστής τήν άναγνωριζει.

—  Εάν έγώ τήν άναγνωρίζω . . . καί τήν παρα
δέχομαι ; _ ( τ ;

—  Τμεΐς, έφώνησεν δ Προκόπιος, ύμεΐς ! είναι α
στεϊσμός.

—  Οχι, Προκόπιε. ^
—  Θέλετε λοιπόν άφήσει τδ ύποσταστικόν τοΰτο 

ε ίς  τήν ορφανήν αύτήν; όποία ιδέα! Θεέ μου!
—  'Ακουσον έάν ή θεία μου δέν άπέθνησκεν α ί

φνης, και έκαμνε τήν διαθήκην καθ’ δλους τούς τύπου;!
—  Αί υποθέσεις αυται δέν αξίζουν τίποτε, επα- 

έλαβεν δ Προκόπιος μετά νέας συγκινήσεως* ή δια-
θήκη δέν ισχύει, διότι δέν είναι κανονική, έννομος, 
και κατά τούς τύπους. 0  Θεός δέν ήθελε νά γινη 
ουτω- θέλετε νά έναντιωθήτε είς το θέλημα τοΰ Θεοΰ; 
Θ έλετε λοιπόν ν’ άπορρίψητε τήν εύεργεσίαν ταύτη ν 
τοΰ Θεοΰ ;

—  Μή ταράττησαι, Προκόπιε" δ Θεδςλαλεΐ έν τή 

καρδία μου διά τής συνειδήσεώς μου, δ'ιατάττων τήν 
άπόδοσιν τοΰ υποστατικοΰ είς τήν ορφανήν.

—  Καί ύμεΐς μήπως δέν είσθε ορφανός;
—  Αυτη δμως δέν έχει ούδένα έπί γής.
—  Καί ύμεΐς ποιον έχετε ;
—  Εγώ είμαι άνήρ, καί δύναμαι νά κερδίσω τά 

πρδς τδ ζην. Εάν δέν έπιτύχω άρμόζουσάν μοι υπη
ρεσίαν είς Μόσχαν, εισέρχομαι είς τδν στρατόν πά
λιν  δ Θεός είναι δίκαιος.

—  Μάλιστα- έφρόντισε νά σας δωρήση άνελπι
στόν πατρικήν περιουσίαν, καί ύμεΐς τήν αποποι- 
είσθε.

—  Επαναπαύθητι εις τήν άπόφασίν μοί», αγαπητέ 
μοι Προκόπιε, καί ύπαγε νά έτοιμάσης τά  τής ανα- 
χωρήσεως.

—  Είναι ποτε δυνατόν τοΰτο ! εμουρμουρισε μετα 
φωνής πεφοβισμένης δ γέρων υπηρέτης. Δεν θελετε 
λοιπόν νά σκεφθήτε ;

—  Εσκέφθην ώρίμως.
—  Κύριε τοΰ έλέους, είπεν ό Προκοπιος μ ετ’ α

πελπισίας. Οποίαν ιδιοκτησίαν, οικίαν έντελεστάτην



με παραπήγματα και άποθήκας έχων, να θελη νά 
περιπλανάται δυστυχής εν τω  κόσμω!

—  Σας παρακαλώ, άγαθί μου κύριε, νά μή πρά- 
ζητε τοιοΰτον τ ι, πριν η σκεφθήτε ωρίμως ολίγον' έν 
ονόματι τοΰ Θεοΰ, περιμείνατε ολίγον. Τί 7α ' ά- 
ναγκαζει να η σ θ ε τοσον γενναίος προς τήν θυγατέρα 
ταύτην ;Δ 0 σ α τέ  την ε'ν δώρον. Νυμφευθήτέ την.

—  Αρκεί. Κάμε δ,τι σέ ίια τ ίίτ τ ω , έάν δέν θε- 
λης νά αναχωρήσω άνευ σοΰ.

Ποτε ο Κοσμάς δεν ωμιλησε τοσοΰτον άποτόι/.ως 
προς τόν πιστόν του υπηρέτην, ό  δυστυχής γέρων, 
προσβληθείς καιρίως ύπό τής έκοοάσεω: ταύτης, 
εςηλϋε [Λουρίλουριςων.

—  IS’ άναχωρήση χωρίς έ μ έ . . , χωρίς έμέ. Ποΰ 
κατήντησα!

Είς τόν άντιθάλαμον άπήντησε τόν Λαυρέντιον 
και την Μαρίαν. Λεν εχαιρετησε μέν τόν Λαυρέντιον, 
έρριψεν ομως περίεργον βλέμμα πρός τήν Μαρίαν.

■ Ωραΐον πλάσμα, ειπε καθ’ εαυτόν, είναι αξιέ
ραστος.

Ο Λαυρέντιος, πλησιασας τον Κοσμάν, άνήγγειλεν 
ότι ή Μαρία ητον είς τόν πλησίον θαλαμον.

Φερε την μεσα εδώ, άπεκρίθη μετά συγκεκι- 
νημενης φωνής ό έντιμος αξιωματικό?. Ήσθάνετο 
την καρδιαν του παλλουσαν ισχυρώς, είχεν ανάγκην 
να μείνη επι τινα στιγμήν μονος, διά νά καθησυχάση 
τόν εαυτόν του. Ολη ή νύξ τω  έπροξένησεν ίσχυοάν 
ανησυχίαν. Κατα πρώτον ειπε καθ’ εαντον ότι θέ
λει προσφέρει^τήν χεϊρά του είς τήν Μαρίαν, οτι θέ
λει νικήσει ό ιά τοΰ γάμου του πάσαν δυσκολίαν, 
και θέλει είναι ό ευτυχέστερος τών άνθρώπων. Επειτα 
όμως τω ηλθεν ή ίδεα, μήπως ή Μαρία δέν θελήση 
νά τόν συζευχθή, εΐ μή <5ιά νά έχ η  μέσον ύπάρςεως. 
Προσφέρων δε αυτή την χεΐρα του καθ’ ήν στιγμήν ή 
νεάνις έξηρτάτο κατά πάντα παρ’ αύτοΰ, ήθε/.ε τή 
είπεΐ: Λεν με γνωρίζετε, δέν μέ ειδετε τ;οτέ· πιθα
νόν νά ημαι κακός, καί ό χαρακτήρ μου νά σάς ηναι 
αντιπαθητικός, ίσως αγαπάτε κ α ί" άλλον, άλλά δέν 
βλάπτει.^ Οφείλετε να με συζευχθήτε, διότι εισθε 
πτω χή, ο ιότι ή εύεργέτις σας δέν έξεπλήρωσε τήν 
ύπερ υμών πρόθεσιν της. Τήν αγαπάτε, διότι ητον 
,ως, μήτηρ σας. Εγώ δεν ήξευρον οτι έζη. Δεν εισθε έκ 
τής οικογενειας της; έγώ είμαι ανεψιός της, ό έννο- 
μος κληρονόμος της. 0  νόμος μοι δίδει τό δικαίωμα 
νά σάς άρνηθώ τα παντα, να σάς άποβάλω τής οικίας 
ταυτης, ή νά σάς διατηρήσω εύσπλαγχνίας χάριν εις 
τον θάλαμον τών ύπηρετών . . .

" °Χ'·> εαυτόν ό Κοσμάς, άς κα
τα κτήση ό,τι τή επεπρωτο. Εσο έλευθέρα νά πράξης 
ό,τι θελει;. Εαν δε αποποι^θή τόν έρωτά μου, καί 
δεν συγκατάνευση νά με συζευχθή, τότε καί έγώ 
πράττω δ,τι δε?,

Ουτω διαλογιζόμενος, έπροχώρησε πρός τήν αίΤ 
θουσαν. Η Μαοια ̂ ητόν έκεΐ, όρθια, φέρουσα ποτςιπόν 
wV̂ ’jjxa, την ειόε την ττοοτεραίαν* αί τταρειαί της 
ησαν ζωηροταται, και τα  δαΚρυα έρόεον άπο τών 
οφθαλμών της.

—  Αφησε μας μόνους, είπεν ό Κοσμάς είς τόν 
Λαυρέντιον, δστις ιστατο είς τό κατώφλιον τής θύρας.

II Μαρία εστρεψε τήν κεφαλήν της πρός τό μέρος 
του, ό δε γέρων παρετήρησεν αύτήν, καί έπειτα τόν 
Κύριόν του, ώς νά ήθελε νά τόν όμιλήση· άλλ’ ό Κο
σμάς διέταξε νά έξέλθη κα'ι ουτος.

—  Καθήσατε, Κυρία, ειπεν ό νέος αξιωματικός, 
δεικνύων πρός τήν Μαρίαν τόν κ α ν  α π έ  ν. Επιθυ
μώ νά συνομιλήσω μεθ’ υμών, καθήσατε, παρακαλώ.

Το σεβάσμιον και σχεδόν πεφοβισμένον ύφος, μεθ 
ου προεφερθησαν οΐ λόγοι ουτοι, έβεβαίωσαν τήν Μα
ρίαν περί τής άσφαλείας της, ήτις, ύψώσασα καί ΐ- 
δοΰσα τήν αγαθήν και έντιμον φυσιογνωμίαν τοΰ ά- 
ξιωματικοΰ, άνέπνευσεν έλευθεριώτερον.

—  Καθήσατε επι τής θρονίδος ταύτης, επρόσθε- 
σεν ό Κοσμάς, λαμβάνων αύτήν τής χειρός. Είναι ή 
θεσις σας, Εισθε εις τήν οικίαν σας τώρα.

—  Εις τήν οικίαν μου! έψιθύρισεν ή νέα! Και 
στρέψας πρός τόν Κοσμάν εν βλέμμα, έκφράζον λυ- 
πηράν ιδέαν, ήρχισε νά κλαίη.

—  Λίατί τά  δάκρυα τα ΰτα ; ειπεν ό νέος, δστις 
εκαθητο απέναντι της επι έδρας τίνος. Ησυχάζατε, έν 
ονόματι τοΰ Θεοΰ, και αφήσατε μοι. Επαναλαμβάνω 
να σάς ειπω ότι εισθε εις τήν οικίαν σας.

Συγχωρήσατε μοι, Κύριε. Γνωρίζω οτι ειι/.αι 
πτω χότατη, ορφανή, έχουσα ώς άσυλον ένταΰθα τήν 
οικίαν τής αγαθότητάς σας.

—  Απατάσθε- γνωρίζετε δτι ή θεία μου ήθελε νά 
σάς κληροδοτήση δλα τά υπάρχοντά της;

ΐΐ Μαρία δεν άπεκρίθη.

—  Εσο ήσυχος- είναι αληθές οτι τό γνωρίζετε ;
—  Μάλιστα, έψιθύρισεν ή Μαρία, ή εύεργέτις μου 

μοι τό είπε προ τινων ημερών τοΰ θανάτου της" άλλ’ 
είχε δίκαιον ;

—  Αναμφιβόλως.

—  Εστω* έπανέλαβεν ή Μαρία, άλλά θά είπητε 
οτι δεν ήδύνατο να τ °  έκτελέση. Είμαι σύμφωνος 
κατα παντα. Πιστεύω οτι ή θεία σας δεν ήδύνατο*, 
χωρίς νά έννοήση τήν αδικίαν, νά άποκλη^οίση τόν 
ανεψιόν της άπέναντι ξένης τινός.

—  Εισθε ξένη εις αύτήν;
—  Α ! δχι, όχι, έφώνησεν ή Μαρία μετά  λυγμών.
—— Εγώ ποτέ δέν ειδον τήν θείαν μου, έξηκολού-

θησεν ό Κοσμάς. Τμεΐς δέ, Μαρία., υπήρξατε ή πα- 
ρηγορία τοΰ γήρατό; της· σάς ήγάπα ώς θυγατέρα της.

—  Τώ όντι.

—  ΐδου λοιπόν δτι έγώ είμαι ξένος δί αύτήν, 
και ότι τ^χαίως ύμεΐς έμ.έλλετε νά ήσθε κληρονόμος 
της· αΰτη ητον ή πρόθεσίς της, κα'ι ή διαθήκη αυτη 
είναι ή δοκιμή αύτής. ΓΙραγματικώς ή διαθήκη αΰτη 
όέν έχει ούδεμίαν έννομον αξίαν. Ούδε'ις δέ δύναται 
νά μέ έμποδίση άπό τοΰ νά υπακούσω είς τάς θελή
σεις έκείνης, ήτις δέν έλαβε τόν κατάλληλον καιρόν 
διά νά έκτελέση τό έργον της, ούδεΐς δέπρός τούτοι; 
δύναται νά με έμποδίση άπό τοΰ νά δώσο) είς ύυ.δ; 
τό υποστατικόν τοΰτ?.

—  Είς έμέ ! έμουρμούρισεν ή Μαρία μετά ζωηράς 
συγκινήσεως. Μέ περιφρονεϊτε!

—  Δύνασθε νά φαντασθήτε τοιοΰτόν τ ι !  Οχι, 
Μαρία. Από τοΰδε πάντα τά ένταΰθα είς σέ ανήκουν. 
Συγχωρήσατέ μοι ομως νά διαμείνω ένταΰθα ήμέρας 
τινάς, έως οτου αναχωρήσω διά τήν Μόσχαν, διά νά 
κανονίσω τους τίτλους τής ιδιοκτησίας σας.

Θεέ μου! Θεέ μου! μήπως είναι όνειρον; έφώνησεν 
ή Μαρία.

—  Εμέ μήν εύχαριστεΐτε, είπεν ο Κοσμάς έγερ- 
θείς. Διαφυλάξατε τήν εύγνωμοσύνην σας διά τήν 
εύργέτιν σας· υπακούω είς τήν θέλησίν της, ιδού 
τοΰτο ήθελον νά σάς εϊπω. Ηδη δμως δύνασθε νά με- 
ταβήτε και νά εύχαριστήσητε τούς κατά τήν δυσ
τυχίαν ύπερασπισθέντας ύμάς. Χαίρετε, Μαρία, Χαι-

ρε*ε·
Οστις ήσθάνθή τήν συγκίνησιν, ήν λαμβάνει ή ψυ

χή , δτε άμέσως, έν μια ροπή, άνευ έμποδίων, μετα
βαίνει έκ τών άγωνιών εις τήν χαράν, ουτος δύναται 
νά σχηματίση και ιδέαν τών άγαλλιάσεων τής Μα
ρίας. Εξελθοΰσα τής αίθού'σης, άπήντησε τόν Λαυ
ρέντιον, και έόρίφθη είς τούς βραχίονάς του, κλαί- 
ουσα και γελώσα, έπειτα ποιοΰσα τον σταυρόν της 
χωρίς νά προφέρω λέξιν.

0  Προκόπιος, δστις εύρίσκετο έκεΐ τότε, τήν πα- 
ρετήρησε μ ετ ’ έκπλήξεως, και έν τή απελπισία του 
τώ  έφάνη νά κτυπήση τήν κεφαλήν του επί τοΰ 
τοίχου.

—  Κυρία! Κυρία, τ ί σάς συνέβη; είπεν ό Λαυ
ρέντιος. Πρός Θεοΰ ! ήσυχ_άσατε! διατί κλαίετε και 
γελάτε συνάμα;

—  Α έμουρυ,ούοισεν ό Προκόπιος. Είναι φυσικόν 
αποτέλεσμα μεγάλης ευδαιμονίας. Δέν είναι π  α ιξ  ε 
■γ έ λ  α σ ε. Είναι τύχη . . . Λοιπόν, Κυρία, ό Κύ
ριός μου σάς άφησε τό υποστατικόν τοΰ το ;

—  Είναι δυνατόν τοΰτο; έφώναξεν ό Λαυρέντιος.

—  Ν αί! άπεκρίθη ή Μαρία, ναι, ό Κοσμάς Πέ
τροβιτζ επιθυμεί νά εκπλήρωση τάς επιθυμίας τής 
εύεργέτιδός μου· άλλ’ όποία εύσπλαγχνος καρδία ! 
οποία γενναιότης !

—  Η καλλιτέρα γενναιότης πραγματικώς δί εκεί
νον, δστις δέν έχει νά ζήση.

—  Τί λέγετε ; έφώνησε ζωηρώς ή Μαρία, και ό 
Κύριός σας είναι πτωχός ;

— · Και πλούσιον τόν νομίζετε ; ειπεν ό Προκο- 
πιος’ ά ! βέβαια, θέλει πάλιν νά δωρήση τήν τύχην του.

—  Και δέν έχει τουλάχιστον κτήματά τινα;

—  Εχει μόνον μίαν τ ε λ έ γ κ α ν  κα'ι δύο χω
ρικούς ίππους.

—  Δεν έχει χρήματα;
—  Πέντε σχεδόν ρούβλια.
—  Είναι δυνατόν ! άλλά, Θεέ μου, πώς ζή ;
—  Διά τής Προνοίας, ήτις τρέφει τά  πτηνά αυ

τά · θέλει νά ύπάγη εις Μόσχαν διά νά έπιτύχη θέ- 
σιν. Και αρά γε θέλει έπιτύχει ; ένώ δέν έχει ούτε 
γο\εϊς, ούτε φίλους, ούτε προστιάτην;

—  Θεέ μου ! Θεέ μου, έφώνησεν ή Μαρία, ό Κο- 
σμάς πτωχός! ό Κοσμάς ορφανός! δέν έχει νά ζήση . .

—  Α ! εισθε άγαθή, τή είπεν ό Προκόπιος μετά 
συγκινήσεως. Μή μάς άποπέμπητε εις τον κόσμον, 
τοΰτο είναι σκληρότατον.

II νέα τόν ήκουσε μετά σιωπής και κεκλιμμένη τη 
κεφαλή. Πάοαυτα τό πρόσωπον της έγεινε πορφυροΰν, 
οΐ οφθαλμοί της ζωηρότατοι. Μετέβη είς τήν αί
θουσαν, ένθα εύοε τόν Κοσμάν σύννουν, καθήμενον 
πλησίον τοΰ παραθύρου.

—  Κοσμά, τώ  εΐπέν ή Μαρία μετά φωνής τετα - 
ραγμένης, είσθε περίεργος ά'νθρωπος. Το όνομά σας 
θέλει κατέχει τήν πρώτην θέσιν είς τάς δεήσεις μου" 
άλλά δέν δύναμαι νά παραδεχθώ τό γένναιόφρον 
έργον σας.

—  Τί σημαίνουσι τα ΰτα ; ήρώτησεν ό Κοσμάς, τ ί 

τρέχει;  ̂ , , '
—  Τώρα γνωρίζω τά πάντα. Γνωρίζω οτι δεν 

έχετε τίποτε, είσθε ορφανός. Δεν δύναμαι νά παρα
δεχθώ δπερ νομίμως και δικαίως σάς άνήκει.

—  Τοιαύτη δμως ητον ή θελησις τής θείας μου.

—  Εισθε 'βέβαιος; ήξεύρετε ποια ήτον ή γνώμη 
της κατά τάς τελευταίας της στιγμάς; ίσως κατά 
τήν στιγμήν τοΰ θανάτου της ηυχαριστησε τον 
Θεόν, διότι δέν τήν παρεχώρησε καιρόν νά εκπλη- 
ρώ&η τό έργον της. Και νομίζετε δτι ήθελεν άρνηθή 
τά  υπάρχοντά της είς τόν άνεψιάν της, έάν έγνώριζε 
δτι ήτον άπορος και ορφανός;

—  Είμαι νέος, . . . δύναμαι νά έργασθώ, ένώ 
ύμεΐς. . .

—  Μήν ανησυχείτε δί έμέ. Δεν έχω έπ'ι γής πραγ
ματικώς ούδέν α συγγενή, άλλα δεν εχω τον ουραΐ- 
νιον πατέρα ; ουτος δέν έγκαταλειπει τά  τέκνα του’ 
ή θεία σας διετήρει τοσαύτας γυναίκας, καί έλπίζω  
δτι και ή μάλλον κακήτούτων δέν θελει μοι αρνηθή 
άσυλον.

•—  Καί τ ί !  θέλετε νά διαφθαρήτε έν τώ  κόσμω;
—  Τί έχω νά πάρω και νά δώσω μέ τον κόσμον;
—  Τίς θέλει φροντίζει, είπεν ό Κοσμάς, περί τών 

καλών τούτων χωρικών; Τις θελει ανταμείψει την α
γαθότητα τών προστατευσαντων σ ε ;

—  Τμεΐς, Κοσμά, Το υποστατικόν τοΰτο είναι 
ΐδικόν σας.

:—  Εάν έχνι ουτω, δύναμαι νά τό χαρίσω εις ο
ποίον θέλω.

—  Μ άλιστα, άλλ’ ούχ'ι εις έμέ, ούδ ε ις με εμπο
δίζει είς τήν άπόφασίν μου. Ηδη δέν έχω τίποτε καί 
έχω τήν συνείδησίν μου καθαράν. Εάν ομως εχω το 
υποστατικόν τοΰτο, δέν θά δυνηθώ ποτε να ζησω 
ήσύχως, και μάλιστα ένόσω συλλογίζομαι οτι ό μό
νος κληρονόμος τής εύεργετιδος μου, ό μονος ανε
ψιός αύτής, ών είς ένδειαν, έξαιτεΐται βοήθειαν παρ' 
άλλου* ώ ! ή ιδέα αυτη είναι αποτρόπαιος, όεν όύ- 
ναμαι νά τό παραδεχθώ.^

ΙΪ έξαψις τής νεάνιδος, ή εμπλεως ευγενοΰς αι
σθήματος καρδία της έδωσαν τό τε  εις τους ωραίους



ργά λους οφθαλμούς της εκφρασιν υψηλήν, κ αί εΐ; ό
λην τήν φυσιογνωμίαν της ιδανικήν ωραιότητα.

Ο Κοσμάς τήν παρετήρει μετά ^κυμασμοΰ, αι
σθανθείς οτι δέν ήδύνατό περαιτέρω νά κράτηση το 
αίσθημα, ο τω  ένέσπειρε.

—  Καλώς, είπε τέλος κεκομμένως, έάν δέν θέ- 
λητε να κατεχητε τή ν ιδιοκτησίαν μόνη σας, δύνα
σθε να. συγκατανευσητε νά τήν κατέχητε μ ε τ ’έμοΰ ;

—  Μεθ’ υμών ;
—  Μάλιστα. Μαρία, έάν επιθυμητέ νά μήν έγ- 

καταλειψω τήν κατοικίαν ταύτην . . . .  πρέπει νά 
μένητε ένταΰθα μ ετ’ έμοΰ . . . νά με συζευχθήτε.

Δεν ήδύνατό νά όμιλήση περισσότερον, διότι ή 
συγκίνησίς του τόν έμπόδιζεν.

 ̂ II νεα ήρυθρίασεν έπί τινα στιγμήν. Κατελήφθη 
δε ύπο έκπλήξεως τότε, καί δεν ήδύνατό νά άποκριθ?,. 
Ο Κοσμάς τήν παρετήρει σιωπηλώς.

—  θ εε  μου! ειπε τότε καθ’ έαυτήν, τ ί  μέ ειπε ;
Επειτα ουτος έκαυ.ε νέα ν κίνησιν καί μετά ©ωνής

'  ήχητικης τή ειπε.

—  Μαρία, θελεις νά γείνης σύζυγός μου ;
— ; Αλλά σήμερον μόνον με είδετε, άπεκρίθη αΰτη. 

δέν μέ γνωρίζετε.
—  Σάς είδον, έφώνησεν ουτος, καί ήξεύρω ότι εί

σθε ώραία· έμαθον τά  περί υμάς, είσθε άγαθή. Τι νά 
έρωτήσω περιπλέον;

Ο εύγενης Κοσμάς εξεφρασε τήν ιδέαν του μετά 
τοσαυτης ζωηρότητας, και γλωσσης τοσοΰτον παγι- 
δευτικής, ώστε τέλος ή Μαρία τώ  έποότεινε τήν χεϊ- 
ρα, έχουσα χαμηλά τους οφθαλμούς.

Εν τη παραφορά της ευτυχίας του ό Κοσμάς τήν 
εκρατησεν εκ τοΰ βραχιονος, καί ώδήγησεν αύτήν εις 
τον θάλαμον, ενθα εΰρίσκοντο ό Λαυρέντιος καί ό 
Προκοπιος, καί έφώνησεν.

—  ΐδού ή Κυρία σας!
ό  Λαυρέντιος ύπεκλινε, ό δέ Προκόπιος ίστάμε- 

νος ετράυλίσεν εντός τών όδόντων του.
~  15 Κυρία τών χωρικών τούτων καί όχι !- 

δική μου.

Μαρία Δημητριέβνα, έπανέλαβεν ό Κοσμάς, 
παρατηρήσατε τονανδρα τοΰτον είναι μ ετ’ έμοΰ άπό 
τον καιρόν της παιδικότητός μου καί μοί είναι ώς 
δεύτερος πατήρ· ήδυνατο νά έπιτύχη τήν έλευθε- 
ριαν του, άλλ ουδέποτε άπεφάσισε νά μ ’ άποχωρι- 
σθν;. Νά τον αγαπάτε, Μαρία, καθώς καί έγώ θέλω 
αγαπά τόν Λαυρέντιον καί τήν Θεοδοσίαν, οιτινες 
σάς έμειναν πιστοί κατα τήν δυστυχίαν σας . . . .  
Καλά, Προκόπιε. Διατι μέ παρατηρείς οΰτω ; εύχη- 
Οήτε την Μαρίαν Δημητριέβναν είναι μνηστή μου.

Μνηστη σας ! έφώνησαν άμφότεροι οΐ γέοον- 
τες ταΰτοχρόνως.

Μαλιστα, φίλοι μου, και μετά οκτώ ήι/.έοας 
συ,υγός μου.

, Α ' άγαπητη μοι Μαρία, ειπεν 6 Λαυρέντιος, 
αγαπητέ μοι Κύριε Κοσμά, δέχθητε τά  συγχαοητή- 
ρια μου. *

—  Ο Θεός νά σάς εύλογή ! έφώνησεν ό Προκόπιος. 
Ποσον αισθάνομαι τήν καρδίαν μου έλαφράν, διότι 
το υποστατικον τοΰτο ανήκει εις υμάς· δέν είναι 
οΰτω,άγαπητέ μοι Κύριε ;

—  Βεβαιότατα, άπεκρίθη ό Κοσμάς· είναι δώρον 
τής μνηστής μου Μαρίας Δημητριέβνας.

(Κατά τό Γαλλικόν)

ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΕΟΝΤΙΛΣ.

Ο  00 Ο

ΙΙΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ ΤΙΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΤ.

Ο αστρονόμος τοϋ άντιβασιλέως της Αίγυπτου 
Μαχμούδ βέης έδημοσίευσεν έσχάτως πολλοΰ λόγου 
άξιον πόνημα περί της ηλικίας τών πυραμίδων τής 
Αίγύπτου καί της σχέσεώς αύτών πρός τόν Σείριον 
αστέρα. Επιφορτισθείς παρά τοΰ πρώην f άντιβασι- 
λεως νά έξακριβώση τήν άληθή τοποθετησιν τών γι- 
γαντίων τούτων μνημείων, έμελέτησε συντόνως 
τά  περί τής οικοδομής αύτών. Ευρε δε διά τήν 
μεγάλην πυραμίδα μήκος 2 3 1  μέτρων δ», τήν τ ε 
τραγωνικήν βάσιν καί ΰψος 1 4 6  μέτρω* καί 4 0  
εκατοστόμετρων, ές ου προκύπτει δτι αΐ πλευρικαί 
προσόψεις σχηματίζουσι μέ τόν ορίζοντα γωνίαν 
51ο  καί 4 5 '.  II αύτή εγκλιτική γωνία εύρίσκεται 
εις τάς τρεις πυραμίδας τής Μεμφιδβς καί 'κατά μέ
σον όρον 52ο . Αυτη δέ η σχεδόν αμετάβλητος εγ
κλιτική, ώς καί ή περίστασις τοΰ δτι α! πυραμίδες- 
καί τά  άλλα επιτύμβια μνημεία τής Αίγύπτου άνα- 
τολίζονται πάντα ακριβώς πρός τά  τέσσαρα μέρη 
τοΰ κόσμου, καταδεικνόουσιν δτι υπήρχε πιθανώς 
σχεσις τις μεταξύ αύτών καί τοΰ ενάστρου ούρανοΰ. 
Ο Μαχμούδ βέης ευρίσκει δτι ό Σείριος άστήρ, δια
βαίνουν έπί τοϋ μεσημβρινοΰ Γ ιζέχ , ρίπτει σχεδόν 
καθέτως τάς ακτίνας αύτοΰ έπί τών πλαγίων μερών 
μεσημβρινώς τών πυραμίδων.

0  Αιγύπτιος αστρονόμος ΰπελόγισεν οΰτως έπί 
τινας αιώνας τήν άλλαγήν τής θέσεως, τήν όποιαν 
ή μεταχώρησις έκαμε νά ύποστή ό πλανήτης ουτος, 
καί έπομένως έξήγαγε τό συμπέρασμα, δτι τώ  3 3 0 0  
πρό Χριστοΰ αί άκτΤνες τοΰ Σείριου έπεσαν καθέτως 
έπί τών μεσημβρινών πλευρών τών πυραμίδων. 
Κατά δ έ τ ά  αστρονομικά άξιώματα, τότε θεωρείται ή 
επιρροή ένός άστέρος μεγαλειτέρα, δταν αΐ ακτίνες 
αύτοΰ πίπτουσιν έπ ί τίνος αντικειμένου. Επομένως, 
έάν άπαξ παραδεχθώμεν τήν ύπόθεσιν, ώς. παρα
τηρεί ό Μαχμούδ βέης, δτι αί πυραμίδες έκτίσθησαν 
πρό τρισχιλίων έτών, βεβαιούμεθα δτι έδοσαν επί
τηδες είς τάς προσόψεις αύτών έγκλισιν 52ο  πρός 
τόν όρίζθντα. ίίθελον πιθανώς νά φωτίζωνται αυται 
ύπο τοΰ λαμποοτέρου άστέρος τοΰ στερεώματος, 
δστις ην τότε αφιερωμένος τώ  θεώ Σοθει. Αΐ δέ 
πυραμίδες είναι επιτύμβια μνημεία, τεθέντα ύπό 
τήν προστασίαν ταύτης τής θεότητος. Είναι προσέτι 
σημειώσεως άξιον δτι ή χρονολογία των 3 3 0 0  έτών

πρό Χριστοΰ συμφωνεί πληρέστατα μέ τούς υπο
λογισμούς τοΰ Γάλλου Βανσέκ, καθ’ ους ό Χέοψ έ- 
βασίλευσεν έν Αΐγύπτω 3 4  αιώνας πρό τής Χριστια
νικής χρονολογίας.

■  _      .

ΓΝ Ω Μ ΙΚ Α  ΔΙΑΦΟΡΑ

(Τ ουρκ ικά).

Αΐ καλαί πράξεις διώκουσι τάςκακάς.
Χίλια δάκρυα δέν πληρόνουσιν εν χρέος.
ό  καλός ίππος έγκαρδιόνει τόν ιππέα.
Τπάρχουσι λόγοι, όμοιάζοντες μέ άλμυρά ζαχα

ρωτά.
Ο τρώγων μόνος τόν άρτον αύτοΰ "μόνος βαστάζει 

καί τό φορτίον του.
Το έλεείν δημοσία είναι επαινετόν έτι δέ έπαι- 

νετότερον είναι τό έλεείν κρυφίως καί βοηθεΐν τούς 
πάσχοντ ας.

Η νύξ έγκυμονεΐ τήν αΰριον, καί μόνος ό Θεός 
γνωρίζει τ ί  θά φωτίση ή αύγή.

ΐί άθωότης είναι τό ήμισυ τής καλλονής.
ίΐ ζηΛι'α είναι αδελφή τοϋ κέρδους.
0  άνθρωπος έχει δύο έχθρούς, τούς όποιους έν τού- 

τοις αγαπά· ουτοι δε είναι τά  άγαθά του καί τά  
τέκνα του.

Χίλιοι φίλοι είναι ολίγον είς εχθρός είναι πολύ.
Δέν θά πάρης εις τόν άλλον κόσμον παρά δ,τ ι δώ- 

σης εις αύτόν.
Οταν εύρίσκεσαι έν συναναστροφή, μή κάμνε κα- 

τάχρησιν μήτε τοΰ λόγου μήτε τής σιωπής· μετα- 
χειρίζου έναλλάξ τήν γλώσσαν καί τά  ώτά σου.

II καρδία είναι παιδίον ελπίζει δ,τ ι έπιθυμεΐ".
Κάθε συμβεβηκός ε ίναι εν μάθημα.
Οταν ό ιμάμης λησμονη εαυτόν, καί ή όμήγυρις χά

νει τό πρός αύτόν όφειλόμενον σέβας.
Νίή ζήλευε τήν λευκότητα του σ α ρ ι κ ί ο υ, τοΰ 

όποιου τά  πλυστικά άκόμη δέν έπληρώθησαν.
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Ε ί ;  ηλικίαν, καθ’ ήν αρχίζει 
νά μ α ; στολίζ?]

Μ ’ ολα τά κάλλη τ η ; ή νεότη;, 
κ’ ή άδωότη;

Φεύγεt ποτίζουσα με πικρία;
ήμα; μυρία;,

"Αγγελον ενα, ή μάλλον μίαν,
Θεα; όμοίαν 

Είδον παρθένον. Αύτή ’;  τά χείλη 
οταν ώμίλε*

Ολα; τά ; χάριτα; καί τά ; Μούσα; 
ειχεν άδούσα;.

Ε ;χ ε  το χρώμα ρόδου κοκκίνου 

και λευκοΰ κρίνου.
ΙΙτο πρωτότυπον ’Αφροδίτη;

ή καλλονή τ η ;.
ΙΙτο το βλέμμα τ η ; φ ώ ; πυρίτολον, 

άκτινοβόλον.
‘Η χρυσοπλόκαμο; αΰτη; κόμη 

κ’ οί δύο ώμοι
Μάρτυρε; ησαν αύτη; τ ή ; θεία; 

καλλιτεχνία;.
Ε ΐ ;  δε τό «Οίκτον αύτή; στήθο;

μ ’ ήμερον ήθο;
‘Ο ερω; επαιζε μέ εύώδη

μήλα χρυσώδη.
Ώ  ! πόσον ή μην τότε παράφρων!

καί πόσον άφρων !
ΈλΟέ πλησίον, μ ’ είπε γελώσσα !

θ ε έ  ! τί γλώσσα !
Μ όλι; τήν ήκουσα κ’ έμαγεύθην, 

φεΰ! έπαιδεύθην.
’ Ητον ώ ; άνθο; αύτή εύώδε;,

■πλήν άκανθώδε;.
’ ίΙλΟον πλησίον νά το μυρίσω.

Ποΰ νά έλπίσω;
Μ όλι; ώσφράνθην τήν έρασμίαν 

του εύωδίαν,
Καί ώ ; νά είχε το φύλλωμά του 

οσμήν θανάτου,
“Ολου; ήσθάνΟην τού; μιαιοφόνου;

παλμού; καί πόνου;.

Έ κ το τε  πάσχω, θρηνώ, στενάζω. 
Θεέ μου, κράζω.

Ά λ λ ’ ή θεά μου δέν εχει ώτα, 
στρέφει τά νώτα.

Γελα, καγχάζει, δέν μέ λυπεΐται, 
τό παν μ ’ άρνεΐται.

Καί δταν κλα ίω ,
έγώ τί πταίω ;

Λέγει καί στρέφει αύτή όπίσω, 
πριν ή λαλήσω.

Είπέτε τώρα σεΐ; τ ή ; ερήμου 
πτηνά πολύφθογγ’ άν ή ζωή μου 

Δέν είναι κόλασι; αιωνία, 
δέν είναι βάσανο;, τυραννία !

Είπέτε, δταν έγώ μέ πόνου;
ύπό τού; φίλου; σα; αύτού; κλόνου; 

Νά κρύψω έρχομαι τού; λυγμού; μου, 
τά δάκρυα μου τού; στεναγμού; μου, 

Ποία τά πέριξ φωνή ταράττει, 
ήχώ δέ ποία έμέ σπαράττει;

Είπέτε, δάση, βουνά, κοιλάδες, 

εΐπέτ’ άνθόφυτοι πεδιάοε;,



Ποία τά ; αυρα; πνοή μολύνει, 
ο«κρ,υ» τίνο; ή γη σα; π ίν ει;

Σιγή καί σκότο; τ ή ; έρημία;, 
καί σεΐ; είπέτε στίγμα; όποια;

Έ γ ώ  διέρχομαι την άγρίαν 
φρικώδη ταύτην σα; μοναξίαν ;

Σι) δέ, Σελήνη, μή λησμονήση;, 

όταν τό βλέμμα τ η ; άντικρίση;,
Τίά π ή ; π ώ ; πέραν'τή; κοινωνία;,

Ιντό; άοώνου πανερημία;,
Θνητό; τ ι ;  στρέφει τά βλέμματά του, 

και σοί προσφέρει τά δάκρυα του,
ΠοΟών εν βλέμμα σου ν’ άντικρ ίση 

πριν ή τό φ ώ; του τήν γην άφη,σή.

Γ .  Λ ΪΓ Ο Τ Σ Τ ΙΛ Ι1Σ .

Αινίγματα.
Ά νήρ ήμην καί δεν ή μ η ν  

κτηνο; ήμην καί δεν ήμην,
Ά ν  ε ί ;  δύο πλήν μέ κόψη;,

0ά μ’ ΐδή; διπλοΰν τά ; οψει;«
Σοφόν άνδρα τών άρχαίων, 

κερασφόρον τε χερσαΐον ,

Βωβό; είμαι, πλήν φωνάζω, 
καί ε ί ; τέρψιν πάντα; κράζω.

"Αν τά δύω μου τά πρώτα 
διαίρεση; μέ τήν γλώτταν,

Άναυδο; εΰθΰ; Οά μείνω, 
δ ίχω ; σώμα 0’ άπομείνω,

Κ ’ ε ί; Θεόν θέλω πετάξει, 
καί έκεΓθεν θέλω κράξει.

Ά υ λ ο ; εϊμ ί, θνητέ! 
μέ ενόοσα; π οτέ;

Α Θ . Θ ΕΟΔΩΡΙΔΙ1Σ.

ΙΙρόθεσι; υπάρχω, φίλε" άν μέ άναγραμματίση;,
ςργανον θά γείνω τότε' άλλά τί&ΐον; . . . θά μέ λύση;;

Πρόθεσι; ανεστραμμένη είμαι σκέπουσα έκτάσει;*
είμαι μαύρη* λευκήν βλέπων άδελ»φήν μου, θά μέ χάση;.

Π . ΡΑΛΟΝ ΙΤΖ.

Α ΤΣΙΣ Τ Ο Ϊ  ΕΝ  ΤΩ  Π ΡΟ ΙΙΓΟ ΤΜ ΕΝ Ω  Φ ΪΛ Α Α - 

Δ ΙΩ  Α ΙΝ ΙΓΜ Α ΤΟ Σ .

Έ π ε ιδ ή  π ολλαί υπο πολλώ ν καί διαφόρων 
έστάλησαν τ,μΓν λύσεις τοΰ έν λ ό γ ω  αινίγμα
τος , χαριν τών φιλοπερίεργων ήμών άναγνω 
στώ ν, ένεκρίναμεν ινα δημοσιεύσωμεν τάς έν-

στίχους μόνον τούτων, διαττ,ροΰντες τ/,ν σειράν, 
καθ’ ην έλήφθησαν. ’Ιδού αύται.

Τω Κ . Λιψησσα Γ(>ηγ. Μ. Βαννΰρψ;
Χαίρειν.

Τό αίνιγμά σου άνθρωπο; καί ζώον ταΰτοχρονω;* 
βεβαίω; δέ τήν λύσιν του δέν εΰρον έγώ μόνο;, 

Έ π ιτυ χ ώ ; τά γράμματα αύτοΰ~έάν συμπλέξη;, 

καί άλλα;, φίλε ιατρέ, θά εύρη; τότε λ έ ξ ε ι ; :

Τήν άκραν τοΰ αλόγου σου· καί άρνησιν τελείαν* 
πόλιν, ή τ ι ;  εΰρίσκεται ε ΐ ;  τήν Καραμανίαν. 

Αντωνυμία; τέσσαρα;, πλήν ποία;.; συλλογίσου* 
καί μέλο;, φίλε ιατρέ, έπί τ ή ; κεφαλή; ίο υ ,

ivr ’ ι ' > ί * ' / __Μοριον επιτατικόν, κι ακόμη την τροφήν ζ ου, 

έκτο; έκςίνης τοΰ τυροΰ, τήν καθημερινήν cT j,
Καί εν τετράπουν, ιατρέ, οπερ καί έάν μέν η 

άκόμη άνευ κ ;φαλή;, τό ίδιον σημαίνει.
Καί τών ΰδάτων τήν ροήν, καί πόλιν πάλιν άλλην, 

γενναίω; ΰποκύψασαν μετά μεγάλην πάλην.

Άνθοΰσαν ε ί ;  έμπόριον νΰν ετι νήσον μίαν
‘Ελληνικήν καί τών πιστών λέξιν τινα τιμίαν.

Καί τέλο; ενα φίλον μα;· καί τάχα τ ί ;; ό Σταΰρο;, 
δί κεοαλήν άποτμηθεί; παρίσταται ώ ; ταΰρο;.

—

Σ  ά τ υ ρ ο ν μέν έθεώρουν ώ ; άνδρόζωον αρχαίοι, 
τον Σ τ α υ ρ ό ν  δέ προσκυνοΰσι καί τιμώσι λαοί viow 

Σ τ α ΰ ρ ε, φίλε —  έλθέ, φίλε, 
νά μέ ’π ή ; τά οσα νέα εφερε; άπό τήν Σ ύ ρ ον,
κ«ί μή κάμνη; ώ ; νά ήλθε; άπ’ τήν πάλαι ποτέ Τ ύ ρ ο ν .

Ενθυμείσαι τόν καιρόν, 
ό’που ’τρώγαμεν τ υ ρ ό ν ,  

μέ ψωμί καί μ έ  νερόν;

Τώρα πλήν ’περηφανεύθη;, έπαχύνθη;, κ’ είσαι γαΰρο;, 
μόνον κέρατα σοΰ λείπουν, δπω; γείνη; σωστό; τ κ ΰ ρ ο ;»

Α . ΘΚΟΛΩΡΙΛ11Σ.

Άνδρόζωον τόν είδον,
Καί Σ ά τ  υ ρ ο ν τόν ηυρον.
Τόν εκαμον καί Σ τ α ΰ ρ ο ν,

Καθήμενον ε ί ; τ  α ΰ ρ ο ν.
Κρατεί ε ί ; χεΐρα τόν Σ τ α υ ρ ό ν ,

Καί ε ί ;  τά χείλη τόν τ υ ρ ό ν .
’Απορώ π ώ ; άπό Τ ύ ρ ο ν  

Διεπέρασεν ε ί ;  Σ  ύ ρ ο ν .

Α ΙΜ ΙΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΑΣ.’ t

Λάβαρρν τοΰ Κωνσταντίνου,

Φερεκύδου τήν πατρίδα,
Τοΰ; τοΰ Βάκχου όπαδοΰ;,

Τήν έκ γάλακτο; τροφήν μ α ;,
Τήν έφάμιλλον Σιδώνο;,
Καί τ ή ; γ η ; τόν άροτήοα,

Ε ί ;  τό Σ ά τ  υ ρ ο ;  όρώ.
ΚΑ Λ Λ ΙΑ ΡΧΗ Σ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ.
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