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«Ταΰτα μέν οΟν έδήλωσα τούτου ένεκα, όπως 6αρ- 
σοΰντες μέν ότι πλείστους άνθρώπους επι τά αργύ
ρια άγωμεν, θαρσοϋντες δέ χατασχευαζώμεθα εν 

αύτοΐς, ώς ουτε Ιπιλειψούσης ποτέ άργυρίτιοος, 
οΰτε τοϋ αργυρίου άτιμου ποτέ εσομενου. Δοχεΐ 
δέ μοι και ή πόλις προτε'ρα Ιμοΰ ταϋτα εγνωκέναι. 
Π α ρ έ χ ε ι  γο ϋ ν  ε π ί  ι σ ο τ ε λ ε ί α  κ α ί  tojv 
ξένω ν τω  β ο υλ ομ ε'νω  έ ρ γ ά ζ ε σ θ α ι  εν τ ο ΐς  
μ ε τ  ά λ λ ο  ι ς. »

Εενοφ. Περί προσόδων Κεφ. Δ '.  

λ ! .

Αξιοΰμεν οί νεώτεροι 'Έλληνες ό'τι εΐμεθα 
ό ευφυέστατος τών έν Άνατολαΐς λαών, οΰς 
πρόκειται ήμΐν 'ίνα παιδεύσωμεν καί φιοτίσω- 
μεν, ώς πάλαι ποτε οί προγονοί ήμών. ’Αλλ’ 
ό'μως αί πράξεις ήμών δεικνύουσιτούναντίον ότι 
ύστεροΰμεν κατά τήν φρόνησιν πολλών λαών 
τή ς ’Ανατολής, οιτινες ένενόησαν ή'δη άπο πολ
λοΰ οτι οί καθ’ ήιιας άνθρωποι είναι πρακτικοί, 
ό'τι, τά έ'θνη, ώς οί ϊδιώται, άκμάζουσι μέν καί 
προάγονται εϊς πλούτον καί δύναμιν διά τής 
εργασίας, τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας, 
καταισγύνονται δέ καί τελευτώσι κακώς άμε- 
λοΰντα αύτών. Ή Περσία, ή Κίνα, ή ’Ιαπωνία 
καί δή καί αύτή ή Μικρά ’Ασία, άς συνήθως

όνομάζομεν -/ώρας βαρβάρους, παράγουσι πλή
θος βιομηχανικών έ'ργων, άτινα είναι λίαν έπ ι- 
ζητήσιμα έν Ευρώπη, καί τινες αύτών έχουσι 
παντοΐα μεταλλεία, έξ ών πολυν πορίζονται 
πλούτον· διαπρέπουσι δέ έν ταΐς παγκοσμίοις 
έκθέσεσιν έπί ποικιλία παντοιων έργων· ενώ η 
'Ελλάς παοίσταται πάντοτε πενιχρά καί 

άπορος έν αύταΐς.

’Αλλά καί οί άρχαΐοι 'Έλληνες, εί καί άπη- 
ξίουν, ώς ημείς οί νεώτεροι, τήν έργασίαν τών 
ψειρών, ώς άνελεύθερον, έξετέλουν όμως αύτήν 
τουλάχιστον διά τών δούλων* αί δέ Άθήναι 
ηύξάνοντο εις άξίωμα καί δύναμιν μόνον έφ’ 
όσον διετέλουν άποστέλλουσαι πανταχόσε τής 
το'τε γνωστής γής τά καλλιτεχνη'ματα καί τά  
βιομηχανικά αύτών έ'ργα, καί έξεκαρποΰντο τα 
μεταλλεία τής ’Αττικής. Ούδείς δέ ού'τε τών 
Ελλήνων ϊατρών οΰτε τών φιλοσοφούν ήδυνη'θη 
ί'να κατάσ'/η τόν μαρασμόν καί τήν πτώσιν 
αύτών, όλιγωρησασών την έκκάρπωσιν τών με
ταλλείων καί τήν φιλοτεχνίαν, ρίζαν άπάντων 

τών άγαθών.

Β '.

Ό  περιοδεύων τήν Αττικήν εκπλήττεται τό 
με'γεθος τών παρά τάς Αθήνας λατομείων καί 
άργυρείων τοϋ Λαυρίου. 'Η γή είναι διατετρυ- 
πημένη καί έξορωρυγμένη πανταχοΰ, ώς ύπό 
κολοσσαίων άσπαλάκων· πανταχοΰ δέ φαίνον
ται έν εΐδει γαιωλοφιών τά άποβλήματα τής 
άρ/αίας μεταλλείας, τά  έρείπια τών καμίνων, 
καί ένί λόγω λείψανα μακράς καί επιμόνου

πολλών γενεών έργασίας, δηλοΰντα τήν μεγά
λην δύναμιν ήν άπέδιδον αύτοΐς οί πρόγονοι 
ήμών άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων. ’Αλλ’ οί 
νεώτεροι 'Έλληνες, ό εύφυέστατος τών έν ταΐς 
’Ανατολαΐς λαών, εί καί εϊμεθα πενέστατοι, ού 
μόνον δέν έφροντίσαμεν μέχρι τοΰδε όπως απο- 
λαύσωμεντών θησαυρών, οιτινες θεια τινι μοίρα 

εύρέθησαν έναποτεταμιευμένοι άπό αιώνων πρό 
τής νέας ήμών πρωτευούσης πολεως, αλλ εξε- 
μισθώσαμεν αύτούς ολίγων χρημάτων τοΐς ξέ- 
νοις, οιτινες πλουτιζόμενοι γελώσιν επι τή 
μωρία, τη οκνηρία, καί τή άμαθεία τοΰ ελλη

νικό ΰ λαοΰ.

Τίς άγνοεΐ ό ,τ ι κερδαίνει έν τώ  παρόντι ή 
Γαλλική καί ’Ιταλική λεγομ-ένη έταιρία, ήτινι 
οι προϊστάμενοι τών πραγμάτων έν 'Ελλαδι 
έμίσθωσαν τά μεταλλεία τοΰ Λαυρίου; —  Τις 
άγνοεΐ τήν ώφέλειαν, ήν λαμβανουσιν εκ τοΰ 
άπό Πειραιώς εις Αθήνας σιδηροδρόμου οι κατα- 
σκευάσαντες αύτόν ξέν ο ι;— Τις αγνοεί ότι 
πολλά λατομεία μαρμάρου τής ’Αττικής καί 
τής Πάρου έπωλήθησαν τοΐς Εύρωπαιοις ολί
γων ) ιλιάδων δραχμών, όγκο; δέ Παριου 
ή Πεντελικοΰ μαρμάρου ένος τετραγωνικού μέ
τρου πωλείται έν Εύρώπη δύο ή καί τριών 
χιλιάδων φράγκων (  άπαρτιλογία ) ; — 'Έ τι δέ 
ό οίνος τής Πελοποννήσου πωλείται δι’ έλ- 
λειψιν οδών δεκαπέντε λεπτών ή οκά, με- 
τακομιζόμενος δέ εις τήν Εύρώπην ήδύνατο ίνα 
πωλήται τριών ή τεσσάρων δραχμών.

Από τών δασών τής Αιτωλίας καί Ακαρνα
νία:, άτινα σήπονται άνωφελώς ά~ό πολλοΰ,
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Ναπολέων ό πρώτος κατεσκεύασεν ολοκλήρους 
στόλους, οτε ή Γαλλία είχε τήν Επτάνησον. 
'Η  δέ Ε λλά ς, (ΛΥΐ δυναμένη ΐν’ έκκαρπώται 
τα δάση ταΰτα δι’ έ'λλειψιν οδών και σιδη
ροδρόμων, πορίζεται έ'τι και νΰν άπασαν, και 
αυτήν την προς ναυπηγίαν, άναγκαίαν ξυλείαν 
εκ της Αύστρίας και της Τουρκίας. Τό δέ έριό- 
ξυλον, ό μαλλός καί ή ωραία μέταξα της Ε λ 
λάδος πωλοΰνται δι’ άπορίαν αρμοδίων βιομη
χανικών εργαστηρίων ακατέργαστα έν Ευρώπη, 
έ'νθεν, κατεργαζόμενα εις παντοΐα υφάσματα, 
άποστέλλονται εις την Ε λλά δα , ό'που πωλοΰν- 
ται πενταπλασίονος.— Τίς άγνοεΐ ό'τι τά  πεζο
δρόμια τών ’Αθηνών κατεσκευάσθησαν ούχί ύπό 
Έλλη'νων, άλλ’ ύπό Γάλλου μηχανικοΰ; Καί 
γνωστόν πάσιν είναι ό'τι έν ’Αθη'ναις ούδείς 
'Έλλην ύπάρχει ώρολογοποιός η μηχανικός, 
και ότι καθ’ ά'πασαν την ηπειρωτικήν Ελλάδα 
καί την Πελοπόννησον ούδέν υπάρχει η έλά- 
χιστα ϊχνη εγχωρίου φιλοτεχνίας καί βιομη

χανίας. Δι’ άπορίαν δέ οδών καί σιδηροδρό
μων ή Ελλάς χερσεύεται τά  δύο τρίτα· τά 
δέ πλεϊστα τών αύτοφυών αύτης άγαθών, ή 
ξυλεία, ό οίνος, τά μέταλλα , τό έ'λαιον, οί 
γαιώδεις άνθρακες αύτης καθιστώνται άχρη
σ τα , ούδεμίαν φέροντα τώ  έ'θνει ωφέλειαν.

’Αλλ’ έπειδή έξ απάντων τούτων τών σπου- 
δαιοτάτων πραγμάτων, πρός ά τυφλώττομεν 
ίσως μόνοι τών λαών της μεσογείου, τό περί 
τήν άβουλον έκμίσθωσιν τών μεταλλείων τοΰ 
Λαυρίου, ον σπουδής άξιον πρός τήν αρχαιο
λογίαν και ιστορίαν, έ'χει ροπήν έντώ  παρόντι, 
νομίζομεν ούχί ανωφελές ίνα διατρίψωμεν 
περί αύτό, δεικνύοντες μάλιστα πώς μ ετε- 

χειρίσθησαν αύτά οί άρχαΐοι καί πώς ήμεΐς οί 
νεώτεροι Έλληνες.

Γ ' .

Ααύριον ώνόμαζον οί άρχαΐοι τό έκ τών πρός 
μεσημβρίαν ακτών τής ’Αττικής γινόμενον 
πλατύ άκρωτήριον, τό καταλήγον άλιτενές καί 
στενόν μέχρι τοΰ Σουνίου. Αί άκταί αύτοΰ 
άποτελοΰσιν ό'ρμους καί λιμενίσκους πολλούς, 
έξ ών ή Αττική τό πάλαι ’Ακτή καί Αττική 
ώνομάζετο, ώς ύποπίπτουσα τοΐς όρεσιν άλι- 
τενής καί τραχεία μέχρι τοΰ Σουνίου. Τούτων 
ασφαλέστατοι είναι τό λεγόμενον Μανδρί (ό  
άρχαΐοςΘόρικος ) καί τά ’Εργαστήρια, ώς άσφα- 
λιζόαενα άπό τής θαλάσσης καί τών άνέμων 
ύπό τ ί ς  άντικειμένης νήσου Μ α κρονησί ου 
(τ ή ς  αρχαίας 'Ελένης ή Κρανάης). Κ ατω - 
κοΰντο δέ αί άκταί αύται τό πάλαι ύπό ναυτών 
καί άλιέων, άφ’ ών οί Αθηναίοι έλάμβανον τούς 
ναύτας τών στόλων, τών ά'λλων δήμων παρε- 
χόντων αύτοΐς τούς στρατιώτας.

Τώ κάμψαντι τήν κατά τό Σούνιον ά'κραν 
παρίστατο τό πάλαι πρώτον μέν τό Σουνιον, 
πολίχνιον έπί τής άκρας, έ'νθα νΰν κεΐνται τά 
ερείπια τής Σουνιάδος Λθηνάς, ό'περ ώχυρώθη 
κ α τ *  τό δέκατον έ'ννατον έ'τος τοΰ Πελοποννη- 
σιακοΰ πολέμου, ό'πως φυλάττη τά  έξ Εύβοιας
εις Πειραιά περιπλέοντα σιταγωγά πλοία·__
έπειτα δέ ό Θόρικος, μία τών ύπό τοΰ Κέκροπος 
κτισθεισών έν τή Α ττική δώδεκα πόλεων1,

* Τοσαϋτ’ ούν άπόχρη προσθήσειν οτι φησί Φιλό-

όχυρωθεΐσα καί αύτή κατά τό εικοστόν τέταρ
τον έ'τος τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, ης σώ
ζονται πολλά μέχρι τοΰδε έρείπια·—  ύστερον δέ 
ό δήμος, ό καλούμενος Ποταμός·— έ'πειτα δέ ή 
Πρασία, ή Στειριά, ή Βραυρών, έν ή ήτο τό τής 
Βραυρωνίας Άρτέμιδος ιερόν" έπειτα δέ ό Μυρ- 
ρινοΰς, ό Προβάλινθος, ό Μαοαθών, έν ώ ό Μιλ
τιάδης, μήπεριμείνας ύστερίζοντας τούς Λακε
δαιμονίους διά τήν πανσέληνον, διέφθειρε μόνος 
τας δυνάμεις τοΰ τής Περσίας βασιλέως. Μετά 
δέ τόν Μαραθώνα παρίστατο ή Τρικόρυθος, 
επειτα δέ ό 'Ραμνοΰς ‘ ύστερον δέ ή Ψαφίς ή 
τών Ωριοπίων, παρ’ η ήτο καί τό Αμφια- 
ράειον τετιμημένον μαντεΐον, πόλεις καί κώ- 
μαι άκμάζουσαι εις πολυανδρίαν καί άνεσιν, 
καί πλουτοΰσαι άπό τών άργυρείων τοΰ Λαυ
ρίου, τών λατομείων τής Αττικής καί τής 
ναυτιλίας.

Προυκειται δέ τής παραλίας ταύτης πρό μέν 
τοϋ Θορίκου καί τοΰ Σουνίου παραμήκης ή τρα
χεία καί έ'ρημος νήσος Ε λένη , ήν ό "Ομηρος 
ονομάζει Κρανάην, διότι ό Αλέξανδρος, ό Πά- 

ρις, διενυκτέρευσεν έπ’ αύτής καί άπήλαυσε τό 
πρώτον τής άρπαγείσης Ε λένης.

ούδ’ οτε σε πρώτον Λακεδαίμονος ές ερατεινής 

[επλεον] άρπάςας εν ποντοπο'ροισι νέεσσι, 
νήσφ δ’ εν Κρανάη εμίγην φιλότητι και εύνή.

Το ένδον τής παραλίας ταύτης είναι ξηρόν, 
λεπτόγεων καί ά'γονον, ώς πάσα καθόλου ή 
Αττική'· διότι σπανίζει πηγών καί ναματιαίων 

ύδάτων, τό δέ ομβριον ύδωρ δέν διαμένει έπί 
τής έπιφανείας τής γής, άλλά μετοχετεύεται 

δι’ ύπογείων φυσικών σηράγγων εις τήν θάλασ
σαν.

Ό  διαπορευόμενος τήν πάλαι ποτέ μέν πο- 
λυάνθρωπον, νΰν δέ έρημον ταύτην χώραν, έκ- 

πλήττεται βλέπων αύτήν κατακεκερματισμένην, 
γέμουσαν λελαξευμένων φρεάτων, υπονόμων 
σηράγγων, έρειπίων, καμίνων καί κεκαυμένων 
έκβολάδων, λειψάνων τών πάλαι περίφημων 
μεταλλείων τοΰ Λαυρίου, άφ’ ών οί ’Αθηναίοι 
ώφελοΰντο μεγάλα, ό δέ Θεμιστοκλής κατε
σκεύασε τόν στόλον, ό'στις, καταναυμαχήσας 
τούς Πέρσας έν Σαλαμΐνι, ού μόνον έ'σωσε τήν 
Ελλάδα, άλλά καί άνέδειξε τάς Αθήνας πρω

τεύουσαν αύτής πόλιν.

Δ '.

'Η γεωλογική σύστασις τοΰ έδάφους τούτου 
σύγκειται έκ τοΰ λεγομένου μικασχίστου καί 
τιτανώδους μεταμορφικοΰ μαρμάρου, έν ω εύ- 
ρίσκεται ή άργυρΐτις γή ποτέ μέν έν είδει φλε
βών, ποτέ δ ’ έν είδει πλατέων έλασμάτων 
συνεχών καί μακρών. Σύγκειται δέ αύτη έκ τής 
λεγομένης άργυρίτιδος galene (φυσικού μίγ-

χορος Κεκροπα πρώτον εις δώδεκα πόλεις συνοικισαι 
το πλήθος, ών ονόματα Κεκροπία, Τετράπολις, Έ π α -  

κρία, Δεκε'λεια, Έλευσίς, Αφιδνα, Θόρικος, Βραυ

ρών, Κόθηρος, Σφηττος, Κεφισιά, . . . .  πάλιν δ’ ΰστε· 
ρον εϊς μιαν πόλιν συναγαγεΐν λέγεται τήν νΰν τας 
δώδεκα Θ/,σεύς.

Στράβ. Γεωγρ Βιβλ. Θ '.  Κεφ. Α '.

ματος θείου καί μολύβδου) διεσπαρμένης έν- 
τός μεταλλομήτρας ( ή  ούσίας περικαλυπτού- 
σης τό κρυσταλλόπηκτον ορυκτόν) , συγκειμένης 
έκ σιδη'ρου ανθρακικού καί σπαθικοΰ, ώ τινι 

τυγχάνει συμμεμιγμένοςποσός τις ψευδάργυρος, 
άντιμώνιον καί χαλκός. Κατά τόν Πλίνιον οί 
’Αθηναίοι ευρισκον έν τοΐς μεταλλείοις τοΰ 

Θορίκου πολλούς σμαράγδους’, ούχί ό'μως έκ 

τών διαφανεστάτων.

Ε Γ.

Τά μεταλλεία ταΰτα έξεκαρποΰντο οί κά
τοικοι τής ’Αττικής έξ άμνημονεύτων χρόνων. 
Διότι ό μέν Πλίνιος διηγείται ό'τι έξευρέθησαν 
ύπο τοΰ Έριχθονίου, βασιλεύσαντος έν ’Αθη'ναις 
κατά τόν δέκατον πέμπτον αιώνα π . Χ · κατά 
δέ τόν Ξενοφώντα ούδείς ποτε τών συγχρόνων 
αύτώ έγνώριζε πότε ή'ρξατο ή έκκάρπωσις τών 
μεταλλείων τούτων. «Ούκοΰν, ό'τι μέν πάνυ πα- 
λαιά ενεργά έστι, πάσι σαφές· ούδείς γοΰν ούδέ 

πειράται λέγειν, άπό ποιου χρόνου έπεχειρήθη. 
Ούτω δέ πάλαι όρυσσομένης καί έκφορουμένης 
τής άργυρίτιδος (λ έγ ε ι ό Ξενοφών έν τώ  περί 
Προσόδων βιβλίω πρός τούς Αθηναίους), κα
τανοήσατε τ ί μέρος οΐ έκβεβλημένοι σωροί 
τών αύτοφυών τε  καί ύπαργύρων λόφων. Ούδέ 
μήν ό άργυρώδης τόπος εϊς μεΐόν τ ι συστελλό
μενος, άλλ’ «εί έπί πλεΐον εκτεινόμενος φανε
ρός έστιν. Έν ώ γε μήν χρόνω οΐ πλεΐστοι 
άνθρωποι έγένοντο έν αύτοΐς, ούδείς ποτε έ'ργου 
ήπόρησεν, άλλ’ άεί τά  έ'ργα τών έργαζομένων 
περιήν. Καί νΰν δέ οί κεκτημένοι έν τοΐς με- 
τάλλοις άνδράποδα, ούδείς τοΰ πλήθους άφαι- 
ρεΐ, άλ.λ’ άεί προσκτάται, όπόσα άν πλεϊστα 
δύνηται. Καί γάρ δή ό'ταν μέν ολίγοι όρύσσωσι 
καί ζητώσιν, ολίγα, οίμαι, καί τά χρήματα 
εύρίσκεται· ό'ταν δέ πολλοί, πολλαπλασία ή 
άργυρΐτις άναφαίνεται. "Ωστε έν μάνω τούτω, 
ών έγώ οΐδα έ'ργων, ούδέ φθονεί ούδείς τοΐς 
έπισκευαζομένοις. Έ τ ι  δέ οί μέν άγρούς κε- 

κτημένοι πάντες έ'χοιεν άν εΐπεΐν, όπόσα ζεύγη 
άρκεΐ εϊς τό χωρίον καί όπόσοι έργάται, ήν δ ’ 
έπιπλεΐον τών ικανών έμβάλλ·/) τ ις , ζημίαν 
λογίζονται· έν δέ τ ο ΐς  ά ργυρίοις ερ γ ο ις  
π ά ν τ α ς  δ ή  φ ασιν  έ ν δ ε ΐσ θ α ι ε ρ γ α τ ώ ν .»

Σ Τ '.

Έ π ί δέ τοΰ Σο'λωνος, ό'στις έ'ταξε τούς 
πολίτας κατά τήν επέτειον έκάστου πρόσο- 
όον, αί περιουσίαι τών πολιτών άπεδείχθησαν 
ούτω μικραί, ώστε συμπεραίνομεν ότι τά  με
ταλλεία δέν παρεΐχον αύτοΐς έ'τι μεγάλας προσ

όδους. Λλλ’ έπί τοΰ Θεμιστοκλέους φαίνεται 
ότι τά μεταλλεία ταΰτα έπέδωκαν διαφερόν- 
τως· ό δέ δήμος έλάμβανε τό τέταρτον τοΰ έξο- 
ρυσσομένου όρυκτοΰ, έξ ού έκαστος πολίτης 
έλάμβανε δραχμάς δέκα, τά  θεωρικά λεγάμενα 
χρήματα. Έπειδή δέ τότε αί ’λθήναι ειχον 
ώς έ'γγιστα περί είκοσι χιλιάδας πολιτώ ν , 
συμπεραίνομεν ότι ή άπό τών άργυρείων πρόσ

οδος ήτο 4 8 0 0  0 0 0  δραχμών. Βραδύτερον δέ 
έπί τοΰ Περικλέους τά μεταλλεία τοΰ Λαυρίου 
έπέδωκαν εϊς τοσοΰτον, ώστε αί Άθήνϊΐ ήδυ- 
νήθησαν ϊνα δαπανήσωσι πλεϊστα όσα χρήματα 
εϊς άποστολάς άποικιών, εϊς κατασκευήν μνη
μείων πολυτελών καί άγαλμάτων χρυσελεφαν-

Θιέρσος. —  Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας.

τίνων, δι’ ών ό Περικλής έκαλλώπισε τάς ’Αθή
νας καί προπαρεσκεύασεν αύτάς εϊς τόν Πελο- 
ποννησιακόν πόλεμον. Τα δέ μεταλλεία ήσαν 
κτήυια τής πόλεως, ήτις έμίσθου αύτά τοΐς 

πολίταις διά συμβολαίων άϊδίων.

Χωρίς δέ τοΰ ένιαυσίου φόρου, περί ού έγέ
νετο λόγος έν τοΐς έ'μπροσθεν, ή προνομία έδί- 

δετο άντί ένός καί ήμίσεος ταλάντου ( 8  0 0 0  
δρ.) περίπου. Τοσοΰτον άργύριον κατέβαλε Νι

κίας ό Νικηράτου, ό'στις έκτήσατο έν τοΐς 
άργυρείοις χιλίους δούλους, « οΰς έξεμίσθωσεν 
ύστερον Σωσσία τώ  ©ρακί έπί τώ  άποδιδόναι 
οβολόν μέν άτελή έκάστου τής ήμέρας, τόν δέ 

αριθμόν ίσους άεί παρέχειν » καί ό Καλλίας καί 
ό Παντενέτης. Κατά τινα δέ άξιομνημόνευτον 
έπιγραφήν εύρεθεΐσαν έν Θορίκω Φείδων ό έκ 

τής Αϊξωνής, δήμου τής ’Αττικής, ήγόρασε 
τούς δούλους καί τά άργυρεΐα 
τής παρακείμενης πεδιάδος 
έπί τώ  δύνασθαι τόν π ω - 
λητήν, άποδίδοντα τήν αγο
ράν, ίν’ άναλάβη τό κτήμα.
Έν τή έπιγραφτί ταύτη τό 
σύμπαν τών μεταλλουργικών 
έργων έκαλεΐτο ε ρ γ α σ τ ή 
ρια. Ή  δέ έξουσία τής έκ- 
καρπώσεως έδδετο έπί^ΐχνο- 
γραφημένων σχεδίων, άτινα 

ένεδείκνυον τούς όρους τών 
συγχωρηθέντιον ένί εκάστω 

χωρίων, ών οί κύριοι έ'πρεπεν 
ίνα κατασκευάζωσιν έν τοΐς 
ύπονόμοις εργοις μεσότοιχα. 
λ λ λ ’ ούδέν ήττον] ή έκκάρ- 
πωσις τών μεταλλείων έ'δι- 
δεν αφορμήν πολλών διχο- 
νοιών καί δικών. Οί εργολάβοι 
έπολέμουν πρός άλλήλους ύπό 
γής, ήρπαζον άλλήλων τά 
πράγματα , καί ή'ρχοντο 
ύστεοον παρά τούς δικαστάς, 
μεταχειριζόμενοι λέξεις λη- 
φθείσας άπότήςοϊκείαςτέχνης 
μηδόλως νοουμένας ύπό τών 
αρχόντων, οϊτινες τέλοςήναγ- 
κάσθησαν ϊνα καταστήσωσι 
περί τών τοιούτω ν διαφορών 
ειδικόν τ ι  δικαστήριον, όνο- 
μασθέν μ ε τ α λ λ ικ ό ν  δ ικ α -  

σ τ ή ρ ιο ν . Οί πρός αύτό 
άναφερόμενοι νόμοι εκαλούντο μ ε τ α λ λ ικ ο ί - 
οί δέ δικασταί έξελε'γοντο έκ τών εμπείρων 
τής περί τάς ύπονόμους καί τήν μεταλλουρ

γίαν τέχνης άνδρών.

( “Επεται συνέχεια.)

Ε Π ΙΣ Τ Ο Α Α Ι

Ε ϊ

SΑ Γ Γ Λ Ι Α Σ .

Ή Κανταβριγία ένίκησε τήν ’Οξφόρτην · ή 
δέ παλαιά έστία τών πανεπιστημίων τής ’Αγ
γλίας άπέβαλε τήν άρχαίαν αύτής εύκλειαν !

Αί έφημερίδες αύτής ψάλλουσιν ιερεμιάδας καί 

πενθοΰσιν * οί δέ πολΐται έξέρχονται μελανεί- 
μονες* οί δέ κώδωνες τών έκκλησιών αύτής 

ήχοΰσι πενθίμως ώς έπί μεγίστη τινι συμφορά. 
Διά τ ί ;  Μή ή Κανταβριγία ήρίστευσε πάλιν 
κατά τινα φιλολογικόν άγώνα; Οχ ι. ’Αλλά διότι 

οί μαθηταί αύτής ένίκησαν τέλος τούς τής ’θ ξ -  
φόρτης κατά τόν τελευταΐον έπέτειον ναυτι
κόν άγωνισμόν έν τώ  Τα μίσει!

'Ως γνωστόν, άπό δεκαεπτά έτών οί μαθη
ταί τής ’οξφόρτης ένίκων πάντοτε τούς τής 
Κανταβριγίας κατά τόν έπέτειον ναυτικόν τού
τον άγώνα. ’Αλλά κατά τό παρελθόν σάβατον 
ένικήθησαν κατά κράτος, ύστερίσαντες τών 
αντιπάλων κατά μίαν γιάρδαν , έπικροτοΰντος 
πλήθους απείρου, συνδραμόντος έπί τών άκτών 
τοΰ Ταμίσεως όπως γένηται θεατής τοΰ μεγάλου

τούτου μεταξύ τών δύο σοφών πόλεων αγω- 

νος.

'Ο καιρός ητο άθλιώτατος, ή δέ χιών κατέ- 
πιπτεν άφθονος, ή δέ ομίχλη κατεκάλυπτε πα- 
χεΐα καί βορβορώδης τά πάντα· και όμως 
πάντες οί κάτοικοι τοΰ Λονδίνου ήσαν συνη- 
θροισμένοι παρά τόν ποταμόν καί έπί τών γεφυ
ρών, άναμένοντες τό άποβησόμενον.

Περί μεσημβρίαν δδεται τό σημεΐον τής 
άναχωρήσεως * αί δέ στενώταται καί έλαφρό- 
ταται άκατοι, έλαυνόμεναι ύπό εξ στολιδωτών 
μαθητών, κωπηλατούντων μετά καταπληκτι
κής ρώμης καί ταχύτητος, διαμιλλώνται τίς 
φθάσει προτέρα πασών εϊς τό τέρμα τοΰ στα

δίου, έ'χοντος τεσσάρων μιλλίων μήκος. Ή 
άμιλλα τών ακάτων έξεγείρει τόν ένθουσιασμόν

τού πλήθους μέχρι μανίας, καί μυριάδες λαοΰ 
τρέχουσιν ό'πως ϊδωσιν αύτοΐς ό'μμασι τό άπο
βησόμενον, καί καταθέτουσι μεγάλα ποσά. 
Καί μέχρι μέν τοΰ τέλους ή νίκη ητο αμφιρ

ρεπής, άλλά φθάσαντες ήδη παρά τό τέρμα, 
οί κωπηλάται τγίς Κανταβριγίας ένίκησαν 
ύπερτερήσαντες κατά τό τέταρτον τοΰ μήκους 
τής άκάτου τών αντιπάλων.

Οι μαθηταί τής Οξφόρτης έ'δωκα^ δέκα 
χιλιάδας λιρών τοΐς τής Κανταβριγίας. Το
σοΰτον ήτο τό κατατεθέν ένέχυρον!

Ή  άγγελία τής άνακτίσεως τής Σεβαστου
πόλεως εξωργισε και έ λύπη σε λίαν τούς Αγ
γλους, οϊτινες ύποκρύπτουσι τήν οργήν αύ
τών ύπό τούς παραδοξοτάτους συλλογισμούς, 
μεγάλως άντιφάσκοντες πρός τόν αυθαίρετον χα
ρακτήρα τών Αγγλικών εφημερίδων κατά τό 

έ'τος 1 8 5 5 . Κατά τήν έποχήν 
έκείνην ό άγγλικός τύπος 
έθεώρει τήν υπεροχήν τής 
Ρωσσίας έν τω  Εΰξείνω Πόντο» 

ώς έπαπειλοΰσαν τό αγγλικόν 
έμπόριον καί τήν πολιτικήν 

ισορροπίαν τής Εύρώπ/ις. 
’Αλλά νΰν διακηρύττει ότι ή 

‘Ρωσσία δέν επιδιώκει νέας 
κατακτήσεις, καί ότι δικαίως 
δύναται ϊνα νομίζη τόν 
Εύξεινον Πόντον λίμνην 
ρωσσικήν · ψέγει δέ τούς 
Τούρκους καί έπαινεΐ τούς 
'Έλληνας, οΰς δέν έ'παυεν 

ύβρίζων καθ’ ολον τόν Κρι
μαϊκόν πόλεμον.;

*Η Διεθνήςλεγομένη έταιρία 
(l’lnternational) έ'λαβεν άπό 

τίνος μεγάλην έπίδοσιν έν 
’Αγγλία μεταξύ τών εργα
τών. Αλλ’ ή αγγλική κυβέρ- 
νησις φαίνεται ολίγον ή ούδό- 
λως μεριμνώσα περί τών άπό 
τής φοβέρας ταύτης λύμης 
τών νεωτέρων κοινωνιών κιν

δύνων , ήτις έπαπειλεΐ το 
ύγιέστερον καί ϊσχυρότερον 
αύτής στοιχεΐον, τήν αγγλι
κήν αριστοκρατίαν. Ο, τ ι μά

λιστα παροξύνει τούς έργάτας 
είναι ό ύπέρ τών πενήτων φόρος, ό'στις συλ- 
λέγεται έν έκάστη συνοικία, καί είναι ανα- 
λογος πρός τούς έν αύτή κατοικοΰντας πτωχούς, 
ούτως ώστε οί πένητες φορολογούνται μάλλον 
τών πλουσίων. Ούτω λ . χ .  το Αστυ (City), 
ό'περ κατοικεΐται ύπό των πλουσιωτατων εμ
πόρων, ύποτελεΐ φόρον εικοσακις ελαττονα τοΰ 
W hite Chapel, τής συνοικίας τών πτω χοτά- 

των έργατών-

Έλεύσεται δέ ημέρα, καθ’ ήν ό ’Αγγλικός 
λαός , μή άρκούμενος τώ  φασματι τοΰτο τής 
έλευθερίας, άπαιτήσει ριζικάς μεταρρυθμίσεις. 
Α λλά, παρά τήν Διεθνή Εταιρίαν, ό φενια- 
νισμός διατελεΐ αείποτε ενεργός , και πολλοί 
φοβούνται μη αι δυο εταιριαι ταύτιοθωσιν επί 
τέλους εϊς ενα καί τόν αύτόν κοινόν έχθρόν.
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ΥΠΟ TOY SIP ΣΑΜΟΥΗΛ Β Ε Κ Ε Ρ .

1 8 6 1 — 1 8 6 2 .

Τούτο ϊδών, έξήλθον θαρραλέως τής κρύ
πτης έν ή ένήδρευον, και ήτοιμαζόμην ΐνα 
πυροβολήσω. Ά λλά τό θηρίον, νομίζον δτι 
εμελλεν ΐν’ άπαλλαχθίί και έμοΰ, ώς άπό τοΰ 
πρώτου αντιπάλου, έβρεμε μέγιστον, καί κατα- 
δύν αίφνης εις τόύ'δωρ, άνεφάνη εις τόπον άπέ- 
χοντα τοΰ σκοπέλου, έφ’ ού ίστάμην, περί εκα
τόν πόδας· άλλά δέν ήθέλησεν ούδόλως ί'να 
έλθη πλησιέστερον. Προσέταξα τότε τώ  Βα
χ ίτ  ΐνα βοήση δεινώς, ό'πως έπιστρέψη αύτό, 
καί ό'τε ό ιπποπόταμος, πτοηθείς, έστρεψε την 
κεφαλήν, έπυροβόλησα αύτόν κατά τό ούς. Εύ- 

τυχήσας δέ τήν πληγήν ταύτην έ'λαβον π α 
ραμυθίαν τής αποτυχίας πασών τών άλλων· 
διότι ό γηραιός ερημίτης άνετράπη παρευθύς, 
έτυψε τό γαληνόν ύδωρ τής λίμνης, καί ήφα- 
νίσθη ύπό δεινών διαταθείς σπασμάτων.

’Εν άκαρεΐ οί κάτοικοι τής κώμης, οίτινες 
άνέμενον τόν άγγελοΰντα τόν φόνον τοΰ άπό 
πολλοΰ γνωστοΰ αύτοΐς γηραιοΰ έρημίτου, 
έδραμον αίμόδιψοι μετά καμηλών, σχοινιών, 
μαχαιρών, πελέκεων καί πάσης τής άναγκαίας 
παρασκευής εϊς διαμ.ελισμόν καί μετακόμισιν 
τοΰ ίπποποτάμου, ό'στις ό'μως δέν έφάνη πλέον 
έπί τής έπιφανείας τοΰ ΰδατος. Μόλις δέ μετά 
μίαν καί ήμίσειαν ώραν εΐδομ.εν τό πελώριον

1. Συνε^. άπο σελ., 1 6 9 .

Ό  γηραιός ιπποπόταμος.

αυτοΰ σώμ.α πλέον, ώς νήσον κινητήν, έπί τών 

ύδάτων. Ητοιμ,αζόμ,εθα ή'δη ΐνα έξελκύσωμεν 
αυτόν τοΰ ποταμοΰ διά σχοινιών άλλ’ εΐδο
μεν αίφνης έκπηδώσας τών ύδάτων καί άφα- 
νιζομένας τάς πελώριας γνάθους πολλών κροκο
δείλων, έορταζόντων τό τέλος τοΰ παλαιοΰ αύ

τών φίλου. Αδύνατον ΐνα διαγράψω ένταΰθα 
την αδημονίαν, τάς κραυγάς καί τούς κω μι- 
κωτατους μ.ορφασμούς τών εγχωρίων, βλεπόν- 
των ό'τι άλλοι ταχύτεροι καί ισχυρότεροι αύτών 
ερασται έμελλον ΐν άπολαύσωσι τής σαρκός 
τοΰ ίπποποτάμου, ύφ’ ής ή'δη τοσοΰτον έχάρη- 
σαν. Εύτυχώς τό πελώριον πτώμα έξώκειλεν 
είς τινα σύρτιν χαλίκων, δύο άπέχουσαν μ ίλ- 
λια τής λίμνης. Πρώτοι ώρμησαν επ ’ αύτόν οί 
κροκοδειλοι. Ά λ λ ’ οί έγχώριοι, μ.ανιώδεις γε- 
νόμενοι, ήοξαντο ΐνα κραυγάζωσι καί λιθο- 
βολώσιν ούτως, ώστε ήνάγκασαν αύτούς ΐνα 
παραιτηθώσι πάσης περί τοΰ σώματος τοΰ ίπ - 
ποποταμου πάλης, καί ώρυόμ,ενοι ώρμησαν 
έπί τόν κολοσσόν, ον, προσδέσαντες διά σχοι-5 
νίων, εΐλκυσαν άλαλάζοντες έπί τήν όχθην.

Η αγρα ήτο λαμπρά! Τό δέρμα, μή περι
λαμβανόμενης τής κεφαλής, ήτο δώδεκα ποδών 
καί τριών δακτύλων. Έφύλαξα τούς δύο κω- 
λήνας ύπέρ τοΰ κωμ,άρχου, καί μέγα μέρος τής 
πιμελής, εύλόγως ύπερτιμωμένης έν τώ  τόπω, 
ώς γλυκυτάτης καί άβροτάτης. 'Έ ν  τέμ,αχος 
κρέατος έξελέχθη ύπέρ υμών, καί άποχωρισθει- 
σών τών δύο τούτων μερίδων, οϊ άγριοι ώρμη
σαν γυμνοί καί μέλανες, ώς καταχθόνιοι δαί
μονες, ή ώς αγέλη λιμ.ωττουσών υαινών, έπί τήν 
λείαν, μεταχειριζόμενοι μυρίας μαχαίρας, καί 
Λετ’ ολίγον τό σώμα τοΰ ίπποποτάμου μετε- 
βλήθη είς αίματόφυρτον μάζαν. Καί οί μέν 
αύτών, καταδύντες είς τά άσπαίροντα σπλάγ
χνα, έφιλονείκουν περί τής πιμελής, οί δέ ώρ- 
μων έπί τό κρέας, δάκνοντες ή περιλείχοντες 
το αίμα, οί δέ διέσχιζον άλλήλων τάς χεΐρας, 

ό'πως άναγκάσωσι τόν έ'χοντα καλόν τι τεμά- 
χιον ΐν’ αφτί αύτό. Ά λ λ ’ έγώ άπεχώρησα τοΰ 
ειδεχθούς θεάματος, έθάς ήδη άπό πολλοΰ τών 
τοιούτων γενόμενος.

Έ κ  τίνων σόγκειται ή αγέλη των θηρευτών. —  
Άβού Δω και Αζάλης. —  Βούβαλος καταβρο- 
χθισθεις υπό λεόντων. —  Θήρα επτα ελεφάν
των, ών είς ε’φονευθη δια ξίφους,

Εί'μεθα ή'δη συνηθροισμένοι έπί τώ  αύτώ καί 
έ'τοιμοι είς αναγωγήν. Πλήν τών ύπηρετών 
μ.ου, τοΰ διερμηνέως. ένός ιπποκόμου, δύο 
Αράβων, καί τής κυρίας Βαρακέ, έγχωρίου γυ- 
μ.νής γυναικός, ήτις αλέθει τό σόργο καί άρ- 
τοποιεΐ, έχω  έννέα καμηληλάτας, εξ Τακρού- 
ρεις, έ'να πρόσκοπον καί τούς τ^εΐς άγγαγίρς, 
όνομαζομένους Αβού Αώ, Δζάλην καί Σολεϊ- 
μανην. Ο Άοού Αώ είναι κάλλιστος πάντων, 
εχων εξ μ,έν ποδών τό ανάστημα, ώραιοτάτην 
δέ τήν μορφήν, καί όφθαλμ.ούς καμηλοπαρδά- 
λεως, πολλάκις καταστράπτοντας, ώς ό άετός. 
Ο δέ Αζάλης, καί μικρότερος ών τοΰ Άβού 

Αώ, έχει μυώνας ΐσχυροτάτους καί φυσιογνω
μίαν άνθρώπου τόλμηροτάτου. Οί δύο ούτοι 
άνδρες όμ-οιάζουσι πρός κενταύρους· διότι ίπ 
πος καί άνθρωπος συγχέονται είς εν καί τό αύτά 
ζώον, άνέρπον καί διεισδυόμενον πανταχόσε, 
ώς έρπετόν. 'Ά μ ’ άναβάντων είς τούς ίππους, 
ή φύσις αύτών μεταβάλλεται παραδόξως· διότι 
οι πρό μικρού σεμνοπρόσωποι καί ήσυχοι ούτοι 
άνθρωποι καταλαμβάνονται αίφνης ύπό μανιώ
δους οίστρου· καί, σείοντες τάς γυμ.νάς αύτών 
μαχαίρας, όρμώσι πρός τούς βράχους, διαπε- 
ρώσι τούς άκανθώνας, ύπερπηδώσι τάς χαρά
δρας, άναβαίνουσι τάς κλιτύας, καί διεισδύον- 
ται εις τάς αβύσσους, ώς εί έμάχοντο πρός 
φανταστικόν τινα έχθρόν. Διό φοβούμαι μή 
οί ίπποι δέν άντίσχωσι πρός τοιαΰτα γυμνάσια.

Δύο ήμ,ερών οδόν άπέχοντες της κώμ.ης Γ ί- 
ρας, εΐδομεν πίνοντα παρά τήν όχθην βούβαλον 
μέλανα, δν πυροβήλας έπλήγωσα καιρίως. 
Άλλά δίςπεσών, έξανέστη καί έφυγε βρυχώμ.ε
νός. Έν ώ δέ τά  μ.έν πυρά τών αύτοχθόνων 
ακολούθων μ.ου έκαλύπτοντο ύπό κρεάτων βου
βάλων, ή δέ κυρία Βαρακέ, ή οίκονόμος καί 
αρτοποιός ήμ,ών, έτοιμάσασα τήν τράπεζαν καί 
παραθεΐσα πλακούντας καί τεμάχια ήπατος 

αντιλόπης έψημένα, έκάλει ήμάς εις δεΐπνον,

άκούομεν αίφνης φοβερόν βρύχ_/ιμα, μ.ηνύον ότι 
ού μακράν ήμών ύπάρχουσί τινες έπιθυμοΰντες 
ΐνα συνδειπνήσωσι καί αύτοί, ώς ήμβΐς. Μετά 
δέ τό πρώτον τούτο βρύχημα, έξ ού περιηχήθη 
διακοσίοις περίπου μ.ε'τροις πάσα ή πέριζ χώρα, 
ήκούσθησαν έτερα πλησιέστερα βρυχη'ματα. 
Άναστάς, έλαβον τήν καραβίναν. Αλλ’ οί άγ
γαγίρς μοι λέγουσι καθειμένη τή φωνή- « Μή 
έκπλήττου. Οί ΐπποι ήμών δέν κινδυνεύουσι 
κατά ταύτην τήν νύκτα- διότι οί λέοντες, οΰς 
ακούεις βρυχωμ-ένους, εύρον ήδη τόν βούβαλον, 
όν πρό ολίγου έτραυμάτισας. »

Ούδέποτε ήκουσα συμφωνίαν μεγαλόπρεπε-ί ι ί I I
οτέραν τών βρυχήμάτων τών λεόντων τής έρη

μου, όραώντων έπί τήν απροσδόκητοι ταύτην 
λείαν. Άλλ’ ή αρμονία αύτη, ήτις ένήδυνε τήν 
άκοήν μ.ου, δέν ήρεσκε τώ  διερμηνεΐ καί τή 
άρτοποιώ Βαρακέ , τοσούτω μάλλον, ό'σω οί 
άγγαγίρς ήρξαντο ΐνα διηγώνται φοβερώτατα 

περί λεόντων διηγήματα.
Τή έπαύριον έξήλθον ΐχνηλατήσων τούς άρ- 

παγας τοΰ βουβάλου. Άλλά, μ.ή άπαντη'σας 
αύτούς, έπανηρχόμην ήούχως είς τήν σκηνήν. 
Άλλά τότε οί Αγγαγίρς προσέρχονται ά γγέλ- 
λοντές μ.οι ότι εύρον ίχνη άγέλης ελεφάντων, 
καί παρεκάλουν μ.ε ΐν’ ακολουθήσω μ.ετ’ αύτών 
όσον τάχιστα . Αιέβημεν ταχέως τόν ποταμόν. 
Έν ώ δ’ έπειρώμεθα ΐνα μάΟωμεν πόθεν έπνεεν

ό άν£μ.0ς, ή έρημος περιηχήθη αίφνης ύπό 
σαλπισμ-άτων, καί εΐδομ.εν ώραΐόν τινα ελε- 
φαντα έξερχόΐ/.ενον τοΰ όασους και προβαινοντα 
μεγαλοπρεπώς πρός τήν όχθην. Καταβάς τοΰ 
ίππου καί κρυπτόμενος όπισθεν άμμ.ωδους τ ί
νος σύρτεως, προεπορευόμην, άκολ.ουθοΰντος κα
τόπιν ένός τών Τακοουρεις, οστις εφερε τήν 
δευτέραν καραβίναν μ.ου, και ελαθον προσερχο- 
μενος όπισθεν τής άμμου, είς τόπον εκατόν 
πεντήκοντα βημάτων άπέχοντα τοΰ ύόρευομέ- 
νου έλέφαντος. Άλλά μ.ετ’ ολίγον ή σύρτις 
καθίσταταιχθαμάλωτέρα, καί μ.ή έχοντες μήτε 
δένδυον, μήτε λίθον τινά ό'πως κρυπτώμεθα, 
άνατκαζόμεθα ί'να έρπωμεν. Ά λ λ ’ ούδέν ήττον



διατελοΰμ.εν προβαίνοντες αόρατοι προς αύτόν.

Ο έλέφας παύεται πίνων, καί λουόμενος 
τινάσσει διά της προβοσκίδος ρεύματα έπί το 
σώμα αύτοΰ, εύφραινόμενος καί άγνοών ό'τι 
εϊμεθα ή'δη ούτω πλησίον αύτοΰ. Άπείχομεν 

ήδη δεκαπέντε περίπου πόδας. Αίφνης ό έλέφας 
βλέπει ήμά ς, καί ανακύπτουν άνατείνει τά 

πελοίρια αύτοΰ ώ τα, ωρύεται καί φαίνεται θρα- 
συνόμενος <κιχα καί δειλιών, άπορων πότερον 
πρέπει ϊνα προσβάλη ή φύ^/ι. Αλλ’ εγώ έν 
άκαρεΐ πυροβολώ αύτον κατα τήν ωμοπλάτην 
διά τής βαρείας μου καραβινας, ήν οί [Λεν 
Άραβες ώνόμασαν π α ιδ ίο ν  τ ο ΰ  κα νονιού, 

έγώ δέ συντο'μως ονομάζω le B e b e . Πληροΰται 
δέ αύτη εΐκοσιδύο γράμμων πυροκόνεως καί 
σφαίρας έλκούσης ήμίσειαν λίτραν. ’Αλλ’ ή 
κλόνησις αύτής άνέτρεψέ με, ώς πάντοτε, Ο 

δ ’ έλέφας τραυματισθείς φεύγει προς το δάσος, 
εν ώ οι άγγαγίρς όρμώσιν ο-ω ς διακλείσωσιν 

αύτόν τής όδοΰ. Ά λλά τό θηρίον όρμα μανιώ-

>  > ι  > / Ύ.  Κ / V ,  ,  yοες επ αυτους. Και τοτε αρχεται η ηρωικη 
και j/,ανιώδης τών ανθρώπων τούτων Θήρα, καθ’ 

ήν, άντί τοΰ κατέχειν τόν ελέφαντα περί τινα 
ιππέα φεύγοντα κατά τήν συνήθη μέθοδον, οΐ 

γενναίοι άγγαγίρς καταβαίνουσιν όμοθυμαδόν 

άπό των ίππων, καί προσβάλλουσι γυμνοί καί 
πεζοί τόν φοβερόν Θήρα.

Ε π ’ άληθείας ούδέποτε εΐδον Θήραν ώραιο- 
τέραν άμα καί έπικινδυνωτέραν. 'θ  ελέφας, εϊ 

καί έ'λαβε πληγήν καιρίαν καί έγένετο μανιώ
δης έκ τών πόνων, έννοεΐ ότι οί κυνηγοί πει- 
ρώνται ί'να ποοσβάλωσιν αύτόν έξόπισθεν, όπερ 

αποφεύγει μ ετ ’ άπιστου άληθώς δεξιότητος. 
Διότι περιστρεφόμενος προσβάλλει τούς έγκει- 
μένους αύτω θηρευτάς κατά διαδοχήν καίάνα- 
τινάσσει δια τής προβοσκίδος νέφη κονιορτοΰ.

Έν τώ  μεταξύ οί άγγαγίρς δέν δύνανται 
ί'να ύπερβώσι τό στρατήγημα τοΰτο· διότι 
ή εύκίνητος άμμος, ήτις ούδόλως εμποδίζει 

τήν φυγήν* τοΰ κολοσσοΰ, αναχαιτίζει 'αύτούς

ούτως, ώστε μόλις έκφεύγουσι τάς πληγάς τοΰ  

έχθροΰ, καί άγωνιζόμενοι άταράχως καί γεν
ναίους σώζουσιν έκάστοτε τόν μάλλον κινδυ- 

νεύοντα. Έν τούτω διαπερώ τό στάδιον, ερ

χόμενος ό'σον εγγύτατα τοΰ θηρίου, καί πυρο
βολών, τραυματίζω αύτό πάλιν κατά τόν άρι- 
στερόν ώμον, έν ώ ό Λβού Δώ διελαύνει αύτόν 

φεύγοντα κατά τήν κοιλίαν τώ  ξίφει !
Ο έλέφας φεύγει πρός τό δάσος· ήμεΐς δ ’ 

άκολουθοΰμεν κατόπιν αύτοΰ, μέχρις ού βλέ
πομεν αύτόν σφαλερόν βαδίζοντα καί πίπτοντα 

εις τινα ξηράν τάφρον. ΙΙροσελθόντες δέ είδομεν 
ενός τετάρτου όδόν απέχοντας ήμών δώδεκα 
άλλους ελέφαντας, οϊτινες διέβαινον τόν ποτα

μόν. 'ϊποκάμψαντες δέ τήν όδόν,καί έρποντες 
διά τών θάμνων, Ιφθάσαμεν πλησιέστατα τριών 
αύτών, μέχρις ού, παραστάντος ένός πλαγίως, 
πυροβολήσας κατά τόν κρόταφον, έξέτεινα αύ

τόν νεκρόν. Αλλ’ αίφνης παρίσταται ήμΐν έ'μ
προσθεν καί δεύτερος. Λαμβάνω πάλιν τήν δί-

Σιρ Σαμουήλ βέκερ, οί άγαγγίρς καΐ οί δύο ρινοκέρωτες.

κροτον καραβίναν μου καί πυροβολώ τοΰτον 
κατά τό μέσον τοΰ μετώπου. ’Αλλά τό θηρίον, 
μή τραυματισθέν, πρώτον μέν αναχωρεί, 
έπειτα δ ’ έπιτίθεται ήμΐν μανιωδώς. Πυοο- 
βολώ έκ δευτέρου κατά τό μέτωπον, άλλά μά
την · διότι τοζώον επιστραφέν όρμα έπ' έμέ φρι- 
κώδες, καί βεβαίως έφονευόμην ύπ’ αύτοΰ, έάν 
μή έ'φθανεν ό Δζάλης άποκόψας αύτω τόν άχίλ- 

λειον τένοντα τοΰ οπισθίου ποδός. Ευγε,Δζάλη !
Αί τρεις σφαΐραι ριφθεΐσαι έκ τοΰ πλησίον 

άπέβησαν μά ταια ι! Δικαίως ά'ρα πιστεύεται 
ό'τι ό ελέφας τής Αφρικής σπανιώτατα φονεύε
τα ι, ώς οί τών ’Ινδιών, πυροβολούμενος κατά 
τό μέτωπον. Τουναντίον δέό έξ αύτοΰ κίνδυνος 
πρόσβαλλομενου άντικρύ επαυξάνεται.

Καί ό μέν Δζάλης ήρίστευσεν· έγώ δέ, γε- 
μίσας τάς καοαβίνας μου, άνέμενον έφιππος 
μετά τοΰ Αβού Δώ καί τών άλλων θηρευτών τήν 
έφοδον τής αγέλης. ’Αλλά μή βλέποντες αύτήν, 
οί άγγαγίρς ετοιμάζονται ί'να πορευθώσιν έξό- 
πισθεν καί βιάσωνται αύτήν ί'να παρέλθη πλη-

σιεστατα ήμών. Κατένευσα μή θελη'σας ίνα 
όιαφθειρω τό γοήτευμα τών πυροβολούν μου, 
λέγων ό'τι δυσάρεστον ήτο ί’να ύποδεχθώμεν 
τήν μανιώδη ταύτην άγέλην, ής οί κολοσσοί 
έ'χουσιν άτρωτα τά μέτωπα· άλλ’ ηύχόμην 
σφόδρα ί'να ή άγέλη έ'λθη μέν πρός ήμάς, 
αλλά μή κατ’ εύθεΐαν, ώς έπεθύμουν οί στέλ- 
λοντες ήμΐν αύτήν.

Εν ώ δέ ή'μεθα ήδη άπό ένός τετάρτου ώρας 
εν ταύτη τή στάσει, αίφνης άντηχοΰσι μακράν 
αι κραυγαί τών τριών άγγαγίρς, καί μετά τινα 
λεπτά δεινός ψόφος καί κραυγαί καί οξείς ά
γριων έλεφάντων μυκηθμοί άγγέλλουσιν ήμΐν 
ό'τι ή άγέλη όρμα έφ’ ήμάς κατ’ εύθεΐαν. "θθεν 
συναγείρας πάντας τούς βοηθούς έπί τό αύτό 
εϊς φάλαγγα συμπεπυκνωμένην, παοαγγέλλω 
αύτοΐς ίνα μοι δώσι τάς καοαβίνας πλήρεις 
εγκαίρως, και άναμένωμεν παρατεταγμένοι τα- 
κτικώς έσπειραμένοι φαλαγγηδόν τόν εχθρόν, 
ό'στις όρμα έφ ήμάς ταχύς, ώς κεραυνός. Τα 
παντα τρεμουσι, σειόνται καί τέανονται ύπό

τούς πόδας τών κολοσσαίων θηρίων, καί κονιορ- 
τός άπειρος άμαυροΐ πάσαν τήν πέριξ χώραν.

Προπορεύεται δέ τής φάλαγγος ταύτης πε
λώριός τις'άρχηγός, ό'στις έ'ρχεται κατ’ εύθεΐαν 
εις έμέ. Πυροβολώ αύτόν τάχιστα δίς κατά τό 
μέτωπον. Ή  προσβολή άνασπά αύτόν εις τού- 

πίσο), καί έπιστραφείς ύποχο^ρεΐ μετά δύο μ ι- 
κροτέρων έλεφάντων, οϊτινες πληγέντες κατά 
τόν κρόταφον πίπτουσι νεκροί. Τότε οί ύττνιρέ- 
ται μοι έγχειρίζουσι τήν καραβίναν Βεβέ εύκοα- 
ρότατα, όπως στοχάσωμαι τοΰ τελευταίου τής 
άγέλη;, ήτις άφανίζεται ή'δη εις τό άρκυστά- 
σιον. Β ο ύ μ !... καί ή κλόνήσις τοΰ π α ι -  
δ ίου τ ο ΰ  κα νονιού με άναστρέφει, ώς πέτα- 
λον άνεμόστροφον · τό δέ αίμά μου άναβλύζει 
εκ τών μυκτήρων. Ά λλά γνωρίζω καλώς ό'τι 
διά τοΰ κινδυνώδους μέν άλλά πολυτίμου καί 
ασφαλούς τούτου όπλου έτραυμάτισα καιρίως 
τό θηρίον, όπερ, έ'χον σφαίραν έλκΟυσαν ή μ ί
σε ιαν λίτραν είσδΰσαν έξόπισθεν εις τόν ώμον, 
δέν ήδύνατο ί'να τρέχη πολύν καιοόν.

Μ ετ’ ολίγον δ ’ έρχονται οί άγγαγίρς, άσθ- 
ααίνοντες καί διεσπαραγμένοι τό σώμα ύπό 
τώ ν άκανθών. Τό ξίφος τοΰ Αβού Δώ είναι 
κα θημα γμένον. Έμαθαν δέ παρ’ αύτών ότι οί 

ελέφαντες φεύγοντες, κυκλωθέντες ύπ’ αύτών, 
ίπανεστράφησαν. Έν δέ τη διώξει ό Αβού Δώ 

έφθασεν ένα καί άπέταμεν αύτώ τήν ιγνύαν.
Τό σύνολον ήσαν έπτά μέν έλέφαντες άπο- 

θανόντες, τρεις δέ τετραυματισμένοι. Είναι 
ήδη όψιαίτατα τής ήμέρας· ώστε άδύνατον ϊνα 
διώκωμεν αύτούς περαιτέρω. Άλλως τε  οί άγ
γαγίρς προτίθενται ϊν’ άναζητήσωσιν αύτούς 

τή έπαύριον.

Άναζήτησι; τών πληγοιθέντοιν. —  Πτώσι; τοϋ Δζά- 
Χη, —  Οι τέσσαρες αδελφοί Σερίφ .—  'Ροδαρ δ 
μονό/ειρ. — Ζεύγος ρινοκερώτων.—  Προσβολή 
καί δίο)ξις·—  Υπερφυής δρόμος. — Άνταγώνι- 
σαα. —  Άπόνοια του Άβού Δώ —  "Εσχατ/χι 
πεϊραι.—  Ή  νίκη διέφυγεν ή μας.

Τή έπαύριον εϊς τών πλνιγωθε'ντων έλεφάν

των μεταβουλευσάμενος προύκρινεν άντί, τοΰ

φυγεΐν, ϊνα όρμήση πάλιν έφ’ ήμάς. Ίδόντες δέ
αύτόν μακρόθεν ερχόμενον ήτοιμαζόμεθα εις

άαυναν. Ά λ λ ’ ίδών επανερχόμενους τούς άγ- 
; , «Γ » . » λ/

γαγίρς έπέθετο πρώτον αύτοΐς. Καί οί μέν δυο
εξέφυγον πλαγίως, τόν δε Δζάλην, μή προ-
φθάσαντα ϊνα διολίσθηση, έπάταξεν ούτω σφο-
δοώς διά τής προβοσκίδος, ώστε κατέβαλεν
αύτόν, καί καταπατήσας συνέτριψεν αύτοΰ τήν
κνήμην ύστερον δέ, νομίσας αύτόν άποθανόν-

τα , έ'δραμε διώξων τόν φυγόντα ϊππον, καί
ήφανίσθη μ ετ’ έκείνου εις τάς λόχμας. Μ ετ’
ολίγον εΰρομεν καί τοΰτον νεκρόν, ώς τούς

άλλους.
Μετά τινας ήμέρας οί κατά τήν χώραν δια

βόητοι κυνηγοί άδελφοί Σερίφ, μαθόντες τά 
κατορθώματα ήμών, ήλθον προτείνοντές μοι 
ϊνα παραλάβω αύτούς βοηθούς καί άντιλήπτο- 
ρας κατά τάς κυνηγετικάς μου πορείας. Ήσαν 
δέ πάντες τέσσαρες, οί περιφημότατοι πάντων

τών άγγαγίρς. Διό καί ό Αβού Δώ αύτος, αί- 
σθόμενος έαυτόν μικρόν πρός τόν πρωτότοκον 
αύτών, καί ζηλότυπων, ήγγειλέ μοι ό'τι έ αν 

κατένευον ϊνα παραλάβω τούς νέους τουτους 
συναγωνιστάς, εκρινεν ϊν’ άναχωρήση μετα 

τοΰ Σολεϊμ.άνη. Έγώ  δ’ άπεκοίθην αύτώ ό'τιk ί k *
έκρινα φρόνιμον ϊνα φυλάςω αύτούς μέχρις ού 
έ'λθη ό μέλλων ί'να διαδεχθή τόν έτι νοσηλευό- 
μενον Δζάλην κυνηγός, πρός δ ό ’Αβού Δώ 
ούδέν άντεΐπεν.

' θ  νεώτερος τών τεσσάρων άδελφών, όνο- 

μαζόμενος Έοδάρ, ήτο πηρός τήν χεΐρα. 
Άπώλεσε δέ ταύτην κατά τινα πρός έλέφαντα 
μάχην, ό'στις πληγωθείς τόν, μέν ϊππον αύτοΰ 

έφόνευσε πλήξας διά τής προβοσκίδος, αύτοΰ 

δέ τόν βραχίονα καί τόν ώμον συνέτριψε διά 
τών όδόντων ούτω δεινώς, ώστε τά μέν όστά 
καταθραυσθέντα κατέπεσον, ή δέ χειρ έπουλω- 
θεΐσασυνεστάλη ώς όνυχεςάετοΰ, χρησιμεύουσα 
μόνον αύτώ πρός τό χαλιναγωγεΐν τόν ίππον.

Οΐ φίλοι τοΰ γηραιού ίπποποτάμου.

Τή έπαύριον άπήλθομεν πάντες πρωί έπί 

Θήραν· Διαβάντες τόν ποταμόν διεπορευόμεθα 
καθ’ ήδονήν τήν χώραν συλλέγοντες ποΰ 'μέν 
τούς καρπούς τών βάοβαψ, ποΰ δέ τό κόμμι 
τών ακακιών, όπερ όν διαφανέστατον καί χρυ- 

σοΰν, ώς τοπάζιον, περεποίει αύταΐς μαγικήν 
τινα οψιν- Αλλά μ ετ’ ού πολύ Ταχέρ, ό πρω
τότοκος τών άδελφών -ερίφ, έ'στη δεικνύων 
ήμΐν άμορφόν τινα μάζαν, κρυπτομένην όπισθεν 
άκανθώδους τινός λόχμης. Καταβάς τοΰ 'ίππου, 
άκολουθοΰντος μετ’ έμοΰ τοΰ Σουλειμάνου, πρου- 
χώρουν πεφυλαγμένως. Πλησιάσας δέ πρός τόν 

άκανθώνα είδον δύο πλησίον κοιμωμενους ρινο- 
κέρωτας ύπό τούς πυκνούς θάμνους, καί έπέταξα 
εύθύς τω  Σουλεϊμάνη ϊνα, έπανελθών πρός τούς 
άγγαγίρς, άναλάβη τόν ϊππον αύτοΰ καί τόν 
έμόν, δν έ'πρεπεν ϊνα έ'χη πάντοτε έτοιμον πλη
σίον μου- καί ταΰτα λέγων προύχώρουν, μέχρις 
ού έφθασα εις τόπον άπέχοντα τριάκοντα μέ
τρα τών ρινοκεοο'»των. Είναι δέ πιθανόν ότι 
κοιμώμενοι ειδον καθ’ όναρ παραστάντα αύτοΐς

τινα πολέμιον · διότι έγερθε'ντες αίφνης μετά 

θαυμαστής ταχύτητας καί κραυγάζοντες όςύ- 
τατα ούΐφφ, ούί'φφ, ούιφφ, ώρμησαν έπ έμέ. 
Έγνώριζα ό'τι ήτο ανωφελές ϊνα πυροβολήσω 
αύτούς κατά τήν κεφαλήν ή τις, ώς γνωστόν, 
φέρει δύο πελώρια κέρατα- διό έπυροβόλησα 
τόν ένα κατά τό στήθος, καί τά δύο θηρία, 
πτοηθέντα έκ τής έκπυρσοκροτήσεως, έ'φυγον 

αετά πλείστης όσης τανυτητος.
1 ," ,γ . .« Tayau! tayau! » ανακρα,ουσιν οι αγαγιρς. 
α Διώκωμεν αύτούς. » Καί ρίπτοντες χαμαί καί 

καρπούς καί κόμμι, όρμώσιν άνδρείως επί τούς 
φεύγοντας ρινοκέροιτας. Έ γώ  δέ άναβαίνω έπί 
τόν ϊππον, μή κατορθώσας ϊν αναπληρώσω 
τήν καραβίναν, καί πτερνίζω τά  πλευρά αύ
τοΰ, ό'πώς καταφθάσω τούς άλλους. Αλλα τό 

έδαφος είναι λίαν άπρόσφορον εις δρόμον ταχυν· 
διότι αί άκακίαι καί οί θάμνοι με έμποδίζουσι 
τοΰ τρε'χειν , καί ύστερίζοι ολίγον. ’Αλλά μετά 
έν μίλλιον περίπου, έξερχόμενος τής στενο/ w- 
ρίας εις τήν πεδιάδα, φθάνω κατ’ ολίγον αύτούς.

Θέαμα ήδιστον , έξ ού έ'ξω φρένων γίνετα 
ό κυνηγός! Οί δύο ρινοκέρωτες φεύγουσι πα
ράλληλοι , ώς ζεΰγος ϊππο»ν συναρμόττον, καί 
πηδώσι μετ’ άνεκφράστου ταχύτητας προ τοΰ 
Ταχέρ, ό'στις ξιφήρης, έ'χων τήν κόμην άνε- 
[Λοφόρητον, ρίπτει τόν ίππον αύτοΰ εις το μέσον 
τοΰ ύπό τών δύο θηρίων έξαιρομένου κονιορ- 
τοΰ. Ό δέ 'Ροδαρ, εί καί κρατεί τάς ήνίας 
διά τοΰ άπεξηραμμένου αύτοΰ βραχιονος, φθά
νει αετά τόν άδελφόν. Τρίτος δε έρχεται ο Αβου 
Δ ώ , ό'στις πλήττει δια τών πτερνών τον ίπ
πον , παροξύνει αύτον κραυγαζων, και προ- 

κύπτων, τείνει τό ξίφος, όπως πλήξη τούς ρι- 

νοκέροιτας.'
—  Τά κέντρα ! τά κέντρα! Κεντάτε τούς 

ίππους! κραυγάζω άναθαρρύνων αύτούς. Προ- 
■ χωρεΐτε ! Καί ό Τετέλ, κεντριζόμενος έρρωμέ- 
νο»ς πηδά θαυμαστόν ό'σον, καί έν άκαρεΐ έρ
χομαι εις τό μέσον τών κυνηγών, τών ϊππο^ν 
καί τών γυμνών ξιφών. Ύπερβαλών δέ τόν 
Λβού Δώ, όοτις αισθάνεται έξασθενήσαντα τόν



ίππον αύτοΰ, καί φαίνεται άθυμών, τά ττο- 
μαι παρά τόν 'Ροδάρ, δν μετ’ ολίγον απο
λείπω.

Αί δυο άντίπαλοι συμμορίαι τών κυνηγών 
φιλοτιμοΰνται προς άλληλας περί υπέροχης. Ό 

’Αβού Αώ μαίνεται, βλέπων προλαβόντα αύτόν 
της όδοΰ τόν Ταχέρ. Μάτην δέ πειρώμαι ΐνα 
παρέλθω έπι τα δεξιά ένός τών ρινοκερώτων , 
δπως εκκενώσω εκ τοΰ πλησ ον έκ δευτέρου την· 
καραβίναν · διότι δέν δύναμαι ΐνα καταλάβω 
αύτούς τρέχόντας πάντοτε τόν αύτόν δοόυ.ον. 
Μόνον δέ ήμιν ύπολείπεται ΐνα μένωμεν όπίσω, 
άπέχοντες αύτών τρία η τέσσαρα βήματα και

κατοοθώσωμεν ΐνα μή μεταβάλλωμεν βάδισμα, 
έως ού οί φυγάδες άπαυδήσαντες άναγκασθώσιν 
ΐνα βαδίζωσι βραδύτερον.

Αιήλθομεν ή'δη δύο μίλλια, και δμως ούδείς 
έξ ήαών έφαίνετο άποκαμών έπειδή πάντες 
διώκοντες κα: διωκόμενοι, ζώα και άνθρωποι, 
έτοέχομεν πηδώντες ομοίως μετά τής αύτής 
ταχύτητας, ποτέ μέν διά τής πεδιάδος, άλλοτε 

δέ έν χαμηλοΐς άκανθώδεσι δρυμοΐς, η έν 
τοΐς θάμνοις, ύφ’ ών δεινώς έταλαιπώρησαν οί 
ίπποι. ’Αλλ’ ήδη ή συμμορία έκτείνεται, 
και διασκορπίζεται. Φθάνομεν είς τήν κορυ
φήν συνεχών τιών λόφων, ών τό κάταντες, ον

ένός περίπου μιλλίου, κλίνει μ.ετρίως πρός τ  ον 
ποταμόν. Προς δέ τά δεξιά τής κατωφερείας άρ - 
χεται λόχμη αδιάβατος και σκοτεινή, πρός 
ήν σπεύδουσιν, ώς είς έσχατον καταφύγιον, οί 
φυγάδες. 'Ημείς δέ, βλέποντες τόν σκοπόν αύ
τών, σπεύδομεν παντί σθένει, δπως — ροφθάσω- 
μεν αύτούς, πριν ή καταφύγωσιν είς τήν λό χ- 
μην.

Ιΐίναι ήδη είκοσι λεπ τά , άφ’ ού τρέχομεν 
τον δεινόν τοΰτον δρο'μον. Αίφνης ό ίππος τοΰ 
Ζολεϊμ.άνου ίσταται καταπεπο\ημενος. Αλλ’ ο 
έμός, ρωμαλέος ών τήν ψυχήν καί τό σώμα, 
διατελεΐτρέχων πάντοτε μ?τα τής αύτ·?ς ταχύ-

τη το ς. Ή δη τέσσαρες μόνον έξ ήμώνκαταβαί- 

νουσιν άπό τοΰ λόφου. Ό  μέν Ταχέρ προηγείται, 
ό δέ ’Αβού Αώ έσχατεύει ■ διότι ό ίππος αύ
τοΰ γίνεται βραδύτερος, Άλλ’ αύτός πηδα, 
τριποδίζοντος τοΰ ίππου , επι γής και δέν 
παύεται διώκων· διότι έχει κνημας άντΐλο- 
πης, και έν διαστνίματι τεσσαρακοντα μ.ετρων 
ένόμισα δτι εμελλεν ΐνα ύπερδράμη τούς ίπ 
πους και λάβη τήν άπό της πρώτης πληγής 

τών δύο θηρίων δόξαν.

Ή συγκίνησις πάντων είναι έσχατη. Οι ρι- 
νοκέοωτες φαίνονται μ.εν ήδη παραλελυμενοι,

άλλά προσεγγίζουσι πρός τήν λόχμην. Α! εαν 
ειχον ίππον ακραιφνή ! ίππον ! εδιδον άν βασι

λείαν άνθ’ ένός ίππου! »

Ή  λόχμη άπέχει ήδη ήμών περί διακόσια 
μέτρα· οί δέ ρινοκέρωτες βραδυποροΰσι, μή δυ- 
νάμενοι ΐνα τρέχωσιν , ώς πρότερον. « Θαρρεί 
Ταχέρ! προχώρει! προχωρεί! » Καί ό Ταχερ 
διατελεΐ τρέχων, ώς μαινόμενος.·. τρέχω ν... 
προσεγγίζει πρός τά δύο θηρία, και εκτραχηλιζό- 
μενος άνατείνει τό ξίφος, και είναι έ'τοιμος ΐνα 
πλήξη τό πλησιέστερον. Έάνύστερίσηδύο δεύ
τερα λεπ τά , οί φυγάδες έκφεύγουσιν αύτόν.

« Θάρρει Ταχέρ! » Τό ξίφος λάμπει και 
άστράπτει, ό δέ τελευταίος ρινόκερως γίνεται 
άφαντος είς τήν λόχμην, έ'χων έπί τών αιμο
σταγών αύτοΰ νώτων πληγήν ένός ποδός το

μήκος. « Εύγε, Ταχέρ ! »
’Εάν εΐχομεν έτι πρό ήμών όόόν όιακοσιων 

μέτρων έν τώ  πεδίω, οί ρινοκέρωτες δέν διε- 
φευγον ήμάς ζώντες. Άλλά καί ούτως,θαυμα- 
ζων τήν άνδρίαν τοΰ άγγαγίρς, άνέκραγον προς 

αύτόν · « Εύγε, εύγε, Τα χέρ! »
( *fclr,tTai βυνέχιία.)
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Ό  θέλων ί'να μελετήση πώς ό χρ:στι- 
νιασμος έπέδωκε και έπηνώρθωσε τήν άρ- 
χαίαν κοινωνίαν τών εθνικών πρέπει ί'να 
γνωρίση πρώτον οποία τις ήτο ή θρησκεία 
τών τότε ανθρώπων. Επί τής ρωμαϊκής 
αρχής ή πολυθεία κατέστη ήδη μίγμα  
τής παλαιάς λατρείας τών 'Ρωμαίων, τών 
χαριέντων μύθων τής 'Ελλάδος καί τής 
μυστηριώδους θρησκείας τών κατά τάς 
Χνατολάς έθνών. Τ ο πλήθος , εί καί μή 
έπίστευεν εις τάς άναριθμήτους παραδόσεις 
τών οιαφόρων το'πων καί ποιητών, δέν 
έτόλμα ίν’ άρνηθή αύτάς. Ούδεμία καλώς 
ώρισμένη πίστις έπεβάλλετο άπαραιτήτως 
τοΐς άνθρώποις· τών δέ στωϊκών ή φιλοσο
φία ήτο μέν υψηλή, ά λλ’ έλλιπής, καί 
δέν ήδύνατο ί'να γένηται θρησκεία τών 
πολλών.

Ή  κατάστασις αύτη ήρμοζε θαυμασίως 
πρός γενεάν έκλελυμένην, οίά ή το'τε, 
μή έχουσαν μήτε ρώμην ψυχής σφοδρά 
πιστευούσης, μήτε τήν τόλμην τής μετά 
λογισμού απορίας. Α λλ οί νουνε^έστεροι 
δέν ήδύναντο ί'να μένωσι μετέωροι έπί 
τούτων, καί δικαίως ήγωνίων περί του μέλ
λοντος.

Έ ν  τή συγχύσει ταύτη παντοίων φι
λοσοφικών δογμάτων καί θρησκειών άνε- 
παρκών καί άβεβαίων, έν τή έκφαυλι- 
σθείση, Οιαλελυμένη, κατειλημμένη καί 
φθειρομένη ,ταύτη άφ’ έαυτής κοινωνία ό 
χριστιανισμός έ κήρυξε τό δόγμα καί συν
έστησε τήν εκκλησίαν, ή'τις διετέλεσε κα- 
κουμένη, πιεζομένη καί διωκομένη έπί τρεις 
αιώνας.

Καί πρώτον ή βασιλεία έπειράθη ί'να 
πνίξη τήν έκκλησίαν. Α λλ’ αύτη ήρξατο 
ίνα ύπάρχη καί αύξάνηται άκούσης τής 
βασιλείας. Ούδέν δέ έν τή ιστορία ώραιό- 
τερον καί ήρωϊκώτερον τής άμαχου ταύ
της πάλης τής εκκλησίας πρός τήν βασι
λείαν, τοΰ πνεύματος πρός τήν ύλην, τής  
άβιάστου διαμαρτυρίας μυρίων άνθρώπων 
άποθνησκόντων ήδέως έν ταΐς τιμωρι'αις, 
θελόν των ί'να προσκυνώσι τον εαυτών θεόν 
άλλά μή τόν βασιλέα. Ούδέποτε το αύτεξού- 
σιον τής διανοίας, καί ή άξιοπρέπεια τοΰ αν
θρώπου διετρανώθησαν ούτωθαυμασίως, ώς 
τότε ύπό τών μαρτύρων. Ούδέν δέ μιαριυ- 
τερον πάντων τών πεπραγμένων αισχρών 
τής ρωμαϊκής βασιλείας τοΰ διωγμού τών 
Χριστιανών. Ούδέποτε καταφρονηθήσεται 
κατ’ άξίαν καί ή βασιλεία αύτη, ή στρε- 
βλοΰσα καί βασανίζουσα γέροντας, γυναί

κας καί παϊδας, μή θέλοντας ί'να έπιθυ- 
μιώσι γελοίοις θεοΐς, καί τό πλήθος εκείνο 
τών πολυθέων, ό'περ, ον έτι χείρον τών 
παρ’ αύτοΰ κατασταθέντων αύτοκρατόρων, 
ηύφραίνετο έπί ταΐς βασάνοις, αίτινες έπε- 
τίθεντο τοΐς αύτοΰ βελτίοσι, τοΐς /  ριστια- 
νοΐς. ’Αδύνατον δέ μετά τοσούτους αιώνας 
ί'να θεωρήσωμεν άταράχως καί άοργήτως 
τό πολυχρόνιον τοΰτο πρός το άνθρώπινον 
γένος κακούργημα, τήν τρομοκρατίαν ταύ
την, ήτις διέμεινεν έπί τριακόσια έτη.

’Αλλά πόθεν τό τών χριστιανών άδιάλ- 
λακτον τοΰτο μίσος ; — Οί αύτοκράτορες 
δέν ένεπνέοντο ύπό τοΰ περί τά θεία ζή 
λου’ τό δέ πολίτευμα τών 'Ρωμαίων δένk i
ήτο άπό συστήματος άνεπιεικές, d  και 
πάντοτε ύπώπτευσε τάς άλλοτρίας θρη
σκείας. Διό δέν λέγουσιν όρθώς οί λ έ -  
γοντες οτι « οί θεοί πάντων τών έθνών 
συνήλθον συζήσοντες εις τό Πάνθεον ύπό 
τήν αύτήν στέγην · » επειδή τό Πάν
θεον , εί καί ώνομάζετο ούτως, ούδέποτε 
καθιερώθη ούδ’ αύτοΐς τοΐς έγχωρίοις 
θεοΐς τής 'Ρώμης άπασιν, άλλά μόνον 
ένίοις τών μεγίστων. "Ομως δέ κατ’ ολί
γον αί Ορησκείαι τής Αίγύπτου καί τής 
Συρίας, πολλάκις άπωσθεΐσαι, εσχον τό 
τελευταΐον έν τή μητροπόλει τής οικουμέ
νης ναούς καί ιερείς ίδιους * επειδή αί 
θρησκεΐαι αύται δέν ειχον έν έαϋταΐς ού
δεμίαν ήθικήν άρχήν εναντίαν τής είδωλο- 
λατρείας. λ λ λ ’ άλλως ειχον τά  κατά τόν 
χριστιανισμόν. Οί ρωμαίοι αύτοκράτορες, 
μή προαισθανόμενοι έτι τήν μέλλουσαν δύ- 
ναμιν τής νέας θρησκείας, κατεδίωξαν αύ
τήν άσθενώς τό πρώτον, χαριζόμενοι μά
λιστα τοΐς άπεχθανομένοις αύτήν Ιου- 
δαίοις· τήν δέ καταδίκην τοΰ Ιησού Χρι- 
στοΰ έπέτρεψεν ό Πιλάτος μάλλον πρόςήσυ- 
χίαν τής στασιαστικής Ιερουσαλήμ ή πρός 
άσφάλειαν τής βασιλείας. Χ λλά βραδύτε- 
ρον ή έπίόοσις τοΰ χριστιανισμού, πρεσβεύ- 
οντος τήν ισότητα τοΰ άνδρός καί τής γυ -  
ναικός,τήν άπελευθέρωσιντών δούλων, τ ι-  
μώντος τήν άγαμίαν, βοηθοΰντος τοΐς 
πένησιν, έπιτρέποντος τον συνεταιρισμόν 
καί τάς άδελφότητας, άς οί 'Ρωμαίοι ύπε- 
λάμβανον παραλόγως ’επί τό κακόν, καί 
ένόμιζον συνωμοσίας έπί τά καθεστώτα 
καί τήν αύτοκρατορίαν, άνακηρύττοντος 
τήν ισότητα τών άνθρώπων, ήτοι τών 
'Ρωμαίων καί τών πανταχόθεν έπικειμέ- 
νων αύτοΐς βαρβάρων εχθρών, ταΰτα πάν
τα κατετάραττον τούς αύτοκράτορας καί 
ηύξησαν βαθμηδόν ούτω τον άπο τής 
νέας θρησκείας φόβον, ώστε κατ’ ολίγον τά  
διατάγματα άντί άπλής εξορίας καί δη- 
μεύσεως τών ύπαρχόντων έπέβαλλον τοΐς 
χριστιανοΐς θάνατον, καί τέλος φρικωδε- 
στάτας βασάνους.

Ά λλά νέοι καιροί επέρχονται · έπειδή 
άναφαίνεται ήδη ό προστάτης καί έλευ- 
θερωτής τών χριστιανών, ό Κωνσταντί

νος. 'Ορμών έπί τήν 'Ρώμην πολεμήσων 
πρός τον Μαξέντιον, ήπόρει τί εμελλεν ινα 
πράξη. Εν ω δέ έπήρε τήν φωνήν πρός 
τόν ούρανον, παρακαλών τον θεόν παρά- 
κλησιν, εις ήν άνέκειτο ή εις τό μέλλον 
αύτοΰ τύ χ η , ήρώτησεν έαυτόν μ ετ’ άπο- 
ρίας τίνα θεόν έ'πρεπεν ί'να έπικαλέ- 
σηται. Καί τότε έσκέφθη πεφροντισμ ένως 
περί τών πολιτικών μεταβολών, ών αύτός 
έκεΐνος έγένετο αύτόπτης, καί άνεμνήσθη 
ό'τι κατά τόν βραχύν αύτοΰ βίον ειδεν ήδη 
άφανισθέντας άθλίως τρεις τών άνδρών 
τών μετασχο'ντων μ ετ’ αύτοΰ τής άκρας 
έξουσίας. Διότι ό μέν Η ρακλής καί ό Σε- 
βήρος διεφθάρησαν έν τή μαχαίρα, ό δέ 
Γαλέριοςέστρεβλώθη. Πάντες δέ ουτοι έπί- 
στευσαν τώ  πλήθει τών θεών, έκαλλώπι- 
σαν τούς βωμούς αύτών καί μετεχειρί- 
ζοντο τά μαντεία. Α λλ’ ό'μως οί θεοί 
κατέλιπον ήδη αύτούς άβοηθήτους έν τοΐς 
κινδύνοις * διότι, έκστρατεύσαντες δίς έπί 
τον τύραννον τής 'Ρώμης ύπό τήν προστα
σίαν πάντων τών θεών, έσφάλοντο άθλίως 
τών έλπίδων, καί άπέθανον θάνατον οίκ- 
τρόν. Ό  δέ πατήρ αύτοΰ Κωνστάντιος τούν- 
αντίον , λατρεύων κρύβδην τώ μόνω Θεώ, 
έξέπνευσεν έν ειρήνη τόν βίον, καί κατέ- 
λιπε τήν άρχήν τώ γένει αύτοΰ.

Τούτων άναμνησθέις ό Κωνσταν
τίνος προύτίμησεν ί'να παρακαλέση τόν 
Θεόν τοΰ πατρός αύτοΰ, ό'πως βοηθήση 
αύτώ εις τό μέγα τοΰ ίο έ'ργον. Καί τότε 
κατεΐδεν έν τώ ούρανώ το σημεΐον, ή το 
λά β α ρ ο ν , ώς λέγει ό Εύσέβιος, έν φ ήτο 
έγγεγραμμένον πυριλαμπέσι γράυ μασι τό 
'<■ ΕΝ  ΤΟΤΤΩ ΝΙΚΑ » . Αναθαόρυνθείς 
ύπό τοΰ θείου τούτου μηνύματος ό Κων
σταντίνος, ήλθε πολεμήσων πρός τον Μα- 
ξέντιον εις τήν 'Ρώ μην, θέλων ί'να προσ
βάλη τόν έθνικον στρατόν έν αύτή τή  
άρχαία εστία τής είδωλολατρείας. Ό  Μα- 
ξέντιος άντεπεξήλθεν αύτώ, καί άμφότεροι 
συνήντησαν άλλήλοις έννέα άπέχοντες 
στάδια τής Φλαμινιανής πύλης, ού μακράν 
τής γέφυρας τοΰ Μιλβίου.

Έ κ  τών τή Φλαμινιανή όδώ έπικειμέ- 
νων λόφων ειδεν ό Κωνσταντίνος άνελισσο- 
μένην τήν συνάγκειαν τοΰ Αατίου, θέατρον 
τών μεγάλων καί δριμέων άγώνων, δι’ ών 
οί 'Ρωμαίοι κατεβάλοντο τήν κρηπίδα τοΰ 
μεγαλείου τής πατρίδος. Έ ν  τή  υπώρεια 
τών όρών, άτινα περιστέφουσι δίκην άμφι- 
θεάτρου τήν μεγάλην πόλιν, διεγράφετο ή 
προτομή αύτής, άντανακλώσης τά κολοσ- 
σαΐα οικοδομήματα έν τοΐς ύποξάνθοις νά- 
μασι τοΰ Τιβέρεως.

Ούδέποτε ή θεία πρόνοια παρεσκεύασε1 k I
μεγαλοπρεπεστέραν σκηνήν εις μεγαλο- 
πρεπεστέραν πραξιν. Έπειδή έπί τών κο
ρυφών τών έπτά τούτων λόφων, γεμοντων 
ναών, βασιλείων, παντοίων παναρχαίων 
καί νεωτέρων μνημείων, οί θεοί τών άρ- 
·/ αίων έφαίνοντο οίονεί άνιστάμενοι όπως 
κατίδωσιν άγωνιώντες τό έν τώ άέρι αίω-

%

ρούμενον σημεΐον τοΰ σταυρού, οπερ ήγγελ- 

λεν αύτοΐς το τέλος τΓ(ς πολυθ.ιας.

Μετά δέ τήν νίκην καί τήν πομπικήν 
αύτοΰ είσοδον εις τήν 'Ρώμην ό Κωνσταντί
νος έξέδωκεν έν Μεδιολάνοις τό περιβόητον 
διάταγμα, δι’ ού άνεκήρυττεν έλευθέραν μέν 
πάσαν θρησκείαν, έλευθέραν δέ τήν τοΰ Χρι
στού λατρείαν, καί προσέταττεν ιν’ άπο- 
δοθώσι τοΐς χριστιανοΐς τά δεδημευμένα 
αύτών κτήματα· άνεκήρυττε δηλονότι την 
έκκλησίαν αύτόνομον, έχουσαν έξουσίαν 
τοΰ κτάσθαι καί έχειν. Έλευθέρα λατρεία, 
εξουσία τοΰ συνεταιρίζεσθαι, τοΰ κτάσθαι, 
ταΰτα έδίδοντο αύτή διά τοΰ διατάγματος 
τών Μεδιολάνων, ικανά πρός τό άξίωμα 
καί τήν αύτεξουσιότητα αύτής, έάν ή τών 
αύτοκρατόρων άρχή, άποδεχομένη καί σε- 
βομένη ταΰτα, άπείχετο τών τής εκκλη
σίας πραγμάτων, καί τών περί τά  δόγματα 
άμφισβητήσεων, αΐτινες ούδαμώς άπέβλε- 

πον προς αύτήν.

Τότε άναφύεται ή μεγάλη αΐρεσις τών 
’Λρειανών, ήτις άπασχολεΐ άπασαν τήν βα
σιλείαν _οΰ Κωνσταντίνου, /.αθ’ ήν έφάνη 
έκ περισσού οτι κατά πασαν άνάγκην ή 
έκκλησία φρονίμως πράξει δυσπιστοΰσα 
πάντοτε καί μή δεχόμενη εύκόλως τήν 
παρά τής έξουσίας προστασίαν, έάν μή 
θέλη , άναγκασθεΐσα, ϊνα μεσεύη, ποτέ 
υ,έν δουλεύουσα, ποτέ δε ελευθεριαζουσα.ι 7 1

Νικήσας καί τον εθνικόν Λικίνιον ό 
Κωνσταντίνος εδωκε τοΐς χριστιανοΐς να
ούς τινας τών εθνικών εις κατασκαφήν. 
Χ λλά μετ’ ολίγον ή χριστιανική έκκλη- 
σΐα, διχοστατοΰσα έκ τής δυνατής αίρέ- 
σεως τοΰ Χρείου, κατείχε τον νοΰν αύ
τοΰ μάλλον τών εθνικών· Η αιρεσις αυτη 
μετεβάλλετο ήθη πολλάς μεταβολας και 
ύποδιηρέθη εις διαφόρους μερικάς αιρέσεις, 
άνακειμένας εις άποφατικόν τ ι ,  εις την 
πλέον έλαττον άρνησιν τής Οεότητος τοΰ 
’ΐησοΰ Χριστού, ή τούλάχιστον τής ίσότη- 
τος τού πρώτου καί τοΰ δευτερου προσώ
που τής 'Αγίας Τριάοος.

'Ο αύτοκράτωρ μετέσχεν άπ’ άρχής έρ- 
γω καί λόγω τής συζητήσεως. Αφ’ οδ μά
την έγραψε πρός τόν ’Χρειον καί τούς Αρεια- 
νούς έπιστολήν γέμουσαν συλλογισμών καί 
άπειλών, προσκαλέσας τόν ’Αρειον, προσέ- 
ταξεν αύτώ ινα ομόση ό'τι ούδέποτε τοΰ 
λοιποΰ πλημμελήσει περί τό δόγμα. Χ λλά  
τοΰ δρκου τοΰ Χρείου μή γενομένου χρη
σίμου πρός μηδέν, ό Κωνσταντίνος έ'κρι- 
νεν ί'να συγκαλέση τήν έν Νικαία περίφη
μον καταστάσαν π ρ ώ τη ν  Ο ικ ο υ μ ε ν ι
κήν λεγομένην Σύνοδον.

Γ '.

Καθήμένος έπί χρυσοΰ θρόνου Κων
σταντίνος ό Μέγας, ειπεν έν τή βουλή 
ταύτη τοΰ χριστιανισμού άληθώς είσιτή- 
ριον λόγ'ον κατά το νΰν έθος έν ταΐς βου- 
λαΐς. Ό  δέ ’Χρειος παραστά; έποιήσατο



δμολογίαν τής αίρέσεως αύτοΰ άνυπόκρι- 
τον και τολμηροτάτην, καί ήγο'ρευσεν 
ώς στασιάρχης. Οί δέ δύο Εύσέβιοι, ό μέν 
έπίσκοπος τής Καισαρείας, ό δέ τής Νικο
μήδειας, άμφότεροι πιστοί τω Κωνσταν- 
τίνω, έ'πραξαν στασιαστικής. ’Επειδή φυ- 
λαττόμενοι ιν’ άποφαίνωνται ρητώς τήν 
γνώμην, ώς ό Άρειος, έφρόντισαν οπως 
λάβωσι παρά τής συνόδου άποκήρυξίν τ ι-  
να αμφίβολον, δεχομένην διαφόρους εξη
γήσεις , είς ήν μεταξύ τών ορΟοδοξοτά- 
των φράσεων παρεισήγαγον μίαν τινά μή 
ορθόδοξον, πολλοΰ γε καί δει, καλέσαντες 
τόν υιόν τοΰ θεοΰ, τον γεννηθέντα πρό πάν
των τών αιώνων, π ρ ω τό το κ ο ν  τ ή ς  
κ τ ίσ ε ω ς . Ά λλ’ ό Κωνσταντίνος κατε- 
νόησε τήν αντιλογίαν μόνον οτε επίσκοποί 
τινες υπέδειξαν αύτώ ταύτην, καί ή ύπο- 
τύπωσις τής άποκηρύξεως τοΰ θεμελίου τής  
πίστεως άνεβλήθη είς άλλην συζήτησιν, 
δπως έπιδιορθωθή. Ή  δέ περί τής διορθώ- 
σεως τής αντιλογίας ταύτης συζήτησις 
έγένετο αιτία τής παρά τών αντιπάλων 
τοΰ Αρείου προταθείσης περιβοήτου λέξεως 
ό μ ο ο υ σ ίο υ , έπινοηθείσης ύπ’ αύτών ό'πως 
παράσχωσι τή περί τοΰ δόγματος τής  
όμοουσιότητος λέξει πασαν τήν ένδεχομέ- 
νην ακρίβειαν καί δύναμιν. 'Η δέ λέξις αυ
τη προταθείσα ύπό τοΰ Οσίου, έπισκόπου 
τής Κορδούης, ουτινο<: τήν γνώμην έβε- 
βαίουό άγιος Αθανάσιος, άπεδοκιμάσθη υπό 
τίνος τών κρύφιων σπουδαστών τοΰ Άρείου, 
Εύσεβίου τοΰ έκ Νικομήδειας, οστις δέν 
ήδύνατο ιν’ άποδεχθή αύτήν. Ούδέν ήττον 
τό θερ.έλιον τής πίστεως συγγραφέν έπε- 
ψηφίσθη. Ό  δέ ’Άρειος κατεδικάσθη μέν 
ύπό τής συνόδου, έφυγαδεύθη δέ παρά τοΰ 
βαοιλέως, οστις προσέταξεν ΐνα τά μέν 
συγγράμματα αύτοΰ δοθώσι τώ πυρί, Οα- 
νατωθή δέ έύθύς οστις δήποτε καταληφθή 
εχων έν ταΐς χερσί τά συγγράμματα 
εκείνου.

Δ '.

Τοιαύτη τις έγένετο ή αρχή καί κα- 
τάστασις τής πρώτης χριστιανικής έκ-. 
κλησίας, ή τις , άνατείλασα, ώς ήλιος 
φαεινός, έκ τοΰ χάους τής δεισιδαιμονίας 
καί τής είδωλολατρείας, έφώτισε τήν διά
νοιαν καί έθέρμανε παρηγοροΰσα τάς καρ- 
δίας τών άνθρώπων. Εί δέ καί παντοιοτρό- 
πως έκακώθη, ώς ό θείος αύτής άρχηγός, καί 
παντοίους έπί πολλούς αιώνας ύποστασα 
διωγμούς, έ’φθασεν άσπιλος καί άλώβητος 
μέχρις ήμών, άποτεταγμένη ΐν έπιτελέση 
έν τώ μέλλοντι τά ύψηλά βουλεύματα 
τής θείας προνοίας, ώς έπετέλεσεν αύτά 
κατά τήν αρχαιότητα καί κατά τον με- 
σαιώνα.

Ή  έκκλησία αύτη είναι ή μόνη αλη
θής καί γνήσια έκκλησία τοΰ Χριστού, 
προστάττοντος ιν’ άποδίδωμεν τά τοΰ 
Θεοΰ τώ Θεώ καί τά τοΰ Καίσαρος τώ  
Καίσαρι, καί βοώντος ότι « ή βασιλεία 
αύτοΰ ούκ έστιν έκ τοΰ κόσμου τούτου· »

διότι ή ορθόδοξος άνατολική έκκλησία μέ
ριμνα μόνον περί τής ψυχής, άλλ ούχί 
περί τοΰ προσκαίρου ύλικοΰ βίου. Διό καί 
εύλόγως μέν ώνομάσθη ορθόδοξος, εύλό- 
γως δέ Άνατολική καί 'Ελληνική, ώς φυ- 
τευθεϊσα καί βλαστήσασα έν 'Ελλάδι · πο- 
τισθεϊσα δέ διά τοΰ αίματος τών 'Ε λλή 
νων μαρτύρων, διεδόθη πανταχόσε τής 
οικουμένης διά τών Ε λλήνω ν αποστόλων 
καί τής ελληνικής γλώσσης. Διότι δ Μ έ- 
γας Αλέξανδρος καί οί διαδεξάμενοι αύ
τόν, κατα /.τη σά μ ε ν ο ι τήν Ασίαν , άφείλον 
τούς μεταξύ τών διαφόρων έθνών φυλετι
κούς φραγμούς, καί διαοοντες εις αύτά 
τήν ελληνικήν γλώσσαν καί παιδείαν, 
ήνοιξαν όδόν τών 'Ελλήνων άποστόλων 
καί τοΰ Εύαγγελίου. Κωνσταντίνος δέ 
ό'Μ έγας, φεύγων τήν έθνικήν καί μισό- 
χριστον 'Ρώ μην, προύτίμησεν ΐνα ίδρύση 
τήν νέαν χριστιανικήν μητρόπολιν έν τώ  
μέσω τοΰ ελληνικού γένους, δπερ πρώτον 
ένόησεν, ήσπάσατο καί διέδωκε τήν νέαν 

θρησκείαν.

Τό έλληνικον άρα έθνος ήτο άποτε- 
ταγμενον ύπό τής θείας προνοίας ΐνα παί
δευση καί ήμερώση τήν άνθρωπότητα* 
διότι ή ορθόδοξος έκκλησία καί ή ελλη
νική παιδεία, παιδεύσασα καί ήμερώσασα 
τούς 'Ρωμαίους καί τά λοιπά βάρβαρα 
τής Εύρώπης έθνη , προήγαγον τά έθνη 
ταΰτα είς αξίωμα καί δύναμιν.

Ά λλ’ ού μόνον κατά τήν ακμήν αύτοΰ, 
άλλά καί καθ’ ολον τον μεσαιώνα τό ελ
ληνικόν έθνος διετέλεσεν άγωνιζόμενον 
ύπέρ τής ελευθερίας τής Εύρώπης καί τοΰ 
έπαπειλουμένου χριστιανισμού προς τά 
άπό τής Άσίας όρμώντα στίφη, ώς πρό
τερον προς τούς Πέρσας- ή δέ άνατο
λική έκκλησία ούδέποτε ήμέλησε τής 
θείας αύτής έντολής, άλλά διετέλεσε π έμ- 
πουσα άποστόλους είς τά πρός βορράν καί 
τά προς μεσημβρίαν μέρη, τάς άνατολάς 
καί τάς καθ ήλίου δυσμάς. Κατέστησε δέ 
μοναστήρια καί σχολεία παρά τοΐς τότε 
άγρίοις καί βαρβάροις λαοΐς τών Β ο υ λ γ ά 
ρων, τών Σλάβων, τών Χασάρων, καί τών 
Μαγυάρων, ους ού μόνον έβάπτισεν είς 
τόν χριστιανισμόν καί ήμέρωσεν, άλλά καί 
έξεπαίδευσε, δημιουργησασα άλφάβητα καί 
γραπτήν γλώσσαν ύπέρ ένός έκάστου, καί 
άνέδειξεν αύτά άξια ΐνα καταλογίζωνταί 
ποτε έν τοΐς πεπαιδευμένοις εθνεσι. Διότι 
τά τότε βάρβαρα ταΰτα έθνη, οί Ούγγροι, 
οί Σλάβοι, οί Βούλγαροι, οί 'Ρώσσοι ούτε 
γλίοσσαν γραπτήν, ούτε γράμματα εϊχον· 
διό καί ούδέ τήν ιστορίαν αύτών έγνώρι- 
ζον, συγγραφεϊσαν ύστερον ύπό 'Ελλήνων 
συγγραφέων, τοΰ Προκοπίου, τοΰ Κεδρη- 
νοΰ, τοΰ Μενάνδρου καί άλλων μεταγενε
στέρων βυζαντινών συγγραφέων. Τοιαύτη 
τις φιλόστοργος μήτηρ Ιγένετο ή Ανατο
λική όρθόδοξος Εκκλησία πρός τά έθνη 
ταΰτα, ών εν έξηγέρθη έσχάτως υβρίζον 
καί άιτοκαλοΰν αύτήν μητρυιάν άδικον.

Διαπορευόμενοι τάς άπεράντους τής

Σκυθίας έρήμους πεδιάδας, έν αίς μόλις 
διεγράφοντο ετι ή Μόσχα, τό Κιοΰβον, τό 
Βλαδίμιρον, οί βυζαντινοί επίσκοποι έδί- 
δασκον τόν χριστιανισμόν, έβάπτιζον λα
ούς είδωλολατροΰντας, έδημιούργουν γλώ σ
σας, καί κατεβάλλοντο τά θεμέλια τής 
μελλούσης 'Ρωσσίας, Σερβίας, Ούγγαρίας 
καί Βουλγαρίας, μή έπιβουλευόμενοι μήτε 
τώ έθνικώ μήτε τή έλευθερία αύτών , ώς 
έπραττον καί πράττουσιν οί άπόστολοι τής. 
σχισματικής ρωμαϊκής έκκλησίας.

Άπό δέ τής ’Εδέσσης, τής πόλεως Σ ε- 
λεύκου τοΰ Νικάτωρος, όρμώμενοι ο ["Ε λ 
ληνες άπόστολοι τής σχολής τής Αντιό
χειας διέδραμον διδάσκοντες τό Εύαγγέ- 
λιον τήν μέσην Άσίαν,τήν άπέραντον Ταρ- 
ταρίαν, τά άειθαλή οροπέδια τοΰ Θιβέτ, 
καί έφθασαν μέχρι τών δρίων τής Σινικής, 
οπού έστησαν ττν  έν 2ιγκ«-φού περίφη- 
μον καταστασαν έπιγραφήν. Οί δέ μονα
χοί τοΰ Ετζμιατζίν, όρμώμενοι άπό τοΰ 
Εύξείνου Πόντου, έδίδαξαν τόν χριστια
νισμόν τούς εϊδωλολάτρας καί πυρολάτρας, 
καί κατέστησαν μοναστήρια μέχρις έπ’ 
αύτοΰ τοΰ όρους Αραράτ. Από δέ τής  
Αλεξάνδρειάς άπήλθον τάγματα μοναχών 

κηρύξοντα τόΕύαγγέλιον καί ίδρύσοντα μο
ναστήρια μέχρι τής Άβυσσινίας καί τής  
X ου βίας, καί μέχρι τής Ζανζιβάρεως, καί 
τής Ινδικής νήσου Ταπροβάνης.

Καί οτε μετά βίον ένδοξον μέν άλλά  
πολυτάραχον δώδεκα έκατονταετηρίδων ή 
Κωνσταντινούπολή, δ προμάχων τής 
ελευθερίας καί ή εστία τής θρησκείας καί τής 
παιδείας, προδοθεΐσα ύπό τής δύσεως, Οπέ— 
κύπτε τώ πλήθει τών πανταχόθεν έγκει- 
μένων αύτή πολεμίων, τά τέκνα αύτής, 
φεύγοντα τήν πανολεθρίαν τής πατρίδος, 
μετεκόμισαν εις Ιταλίαν τά γράμματα  
καί τάς τέχνας, αΐτινες, διασκεδάσασαι τά  
σκότη τοΰ μεσαιώνος, έπήνεγκον τήν Πα
λιγγενεσίαν, ήτις έγένετο άρχή τοΰ νεω- 
τέρου πολιτισμού.

Τοιοΰτον είναι τό έθνος, τοιαύτη δέ ή 
έκκλησία, ή ύβριζομένη καί περιφρονου- 
μένη ύπό τών ύπ αύτής εύεργετηθέντων 
έθνών, ώς δρΰς ύπόσαθρος δήθεν καί ετοι
μόρροπος, έξ ής έκαστος ετοιμάζεται ί'να 
ξυλεύηται δωρεάν.

Ά λλ’ ή δρΰς δέν είναι ούτε ύπόσαθρος 
ούτ έτοιμόρροπος- δ κορμός αύτής είναι 
άκραιφνής, αί οέ ρίζαι βαθείαι.

Τό άκμάζον έαρ τής παλιγγενεσίας 
τοΰ Ελληνικού λαοΰ κυκλοφορεί ήδη έν 
αύτή, καί νέοι βλαστοί άναθαλλήσουσιν 
άπό τοΰ γεραροΰ αύτής κορμοΰ πρός 
έπιτέλεσιν τών νέων βουλευμάτων τής  
θείας Προνοίας, καί καταισχύνην τών έχ- 
θρών αύτής.

Τ Ο  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν

ΤΗΣ

Π Ρ Ω Σ Σ Ι Α Σ .

Ζ '.

Δευτέρα σ υμ μ α χ ία  τ ή ς  Γ α λ λία ς καί τ ή ς  

Π ρωσσίας ( 1744),  καί δευτέρα απο

στασία τ ή ς  Π ρω σσίας.

Ειδοιίεν ίν τω  προηγουμενω κεφαλαιω πώς 
ό μέγας βασιλεύς Φρειδερίκος, νίκη σας δίς την 

Αυστρίαν, έπραξεν ειρήνην προς αύτήν καί ή'ρ- 
7~ασε τήν εύφορον Σιλεσιαν^ α<ρεις τους συ[Λ[/Λ- 

χους αύτω Γάλλους διεσπαρμένους καθ’ δλην 
την Γερμανίαν, πολιορκουμένους σχεδόν έν 
Πράγη καί περιελθόντας είς έσχάτην αμηχα
νίαν, τοσούτω μάλλον , οσω έ'βλεπον vry 
Αγγλίαν καί 'Ολλανδίαν έτοιμαζομένας ΐνα 

βοηθήσωσι τ7, Αύστρία. Ά λλά τα  παθήματα 
έγένοντο αύτοΐς τέλος μαθήματα;— Πολλοΰ γε 

καί δει.

'θ  πονηρός Φρειδερίκος έγνώριζεν δτι δεν 
εμελλεν άπολαύσειν ήσύχως επί μακρόν της 
λείας· δτι ή Μαρία Τερεντία ήναγκάσθη μεν 
ΐνα ρίψη, οΰτως εϊπεΐν, α ύ τω  τήν Σιλεσίαν, ώς 
τεμάχιον κρέατος είς λιμώττοντα κυνα, δπως 
άπαλλαχθίρ ϊπρώτον τών Γάλλων, διανοουμεν/ι 
δμως ΐν’ άναλάβη αύτήν πάλιν, δταν δυνηθη. 
"Ετι δε έγνώριζεν δτι πάσα ή Γερμανία, ή 
Σαξωνία, τό Άνόβερον, ή Αύστρία, μνησικα- 
κοΰσαι αύτώ, έμελλον ίνα δραςωνται τής τυ- 
γούσης αφορμής τοΰ τιμωρήσαι τον αυθάδη και 
άρπαγα βασιλίσκον τής Πρωσσίας. Τά νέφη 
συνηθροίζοντο ήδη περί αύτον, δεινόν προμη- 
νύοντα χειμώνα, καταφερόμενον είς αύτον, 
εύθύς άπαλλαχθέντων τών Αύστριακών τών 

Γάλλων.

"Ήδη οί Αυστριακοί, άπωσάμενοι τούς Γάλ
λους, διέβησαν τόν 'Ρήνον καί ώρμων έπί τδ 
Στρασβούργον, στρατηγοΰντος τοΰ αρχιδούκας
Καρόλου, άναδειχθέντος τότε δεινοΰ στρατηγού,

εν ω οί Γάλλοι ούδένα είχον πρός αύτόν άξιόμα- 
yov ά ν τίπ α λ ο ν  δ ιό τι και ο ττιν Α λσατίαν ocjad* 

νό[Λενος α ρ χισ τρ ά τη γος δ ε Ν οαλλτ,ς, εί κ α ι |Λ*/) 

ή το  ό τυ*/ών τ α κ τ ικ ό ς , ύ π ελ ε ίπ ε το  ο[λως λίαν 

τοΰ Τουρέννου, κα ι 7ΐττΥ)θν) τιόν) ττ^ρα τω ν  Α υ

στριακών εν Δ ε τ ιγ γ ε .  Κ α ι εν ε π ιμ ετ ρ ώ  κακο- 

τυ/ίας ό βασιλεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος ό 
δέκατος πέμπτος, προσβοηθησας ταχέως μετα 
νέου στρα τοΰ ατιτο τω ν  Κ ,α τω  Χ ω ρ ω ν  τ/) 

έπαπειλουρ.έν/ι ’Α λ σ α τία , βαρεως υπενεγκων 

τοσαΰτα ατυχήματα, ήσθένησεν έν Μ έτζ, και 
περιήλθεν είς τοσοΰτον κίνδυνον, ωστε μ.ετε- 
λαβε τών άχράντων μυστηρίων. « ’Εγώ μεν 
αποθνήσκω, έγραφε προς τόν αρχιστράτηγον 
δέ Νοάλλην, άλλ’ άναμιμνήσκου τοΰτο, δτι, 
οτε Λουδοβίκος ό δέκατος τρίτος ενεταφιά,ετο, 
ό στρατηγός αύτοΰ, ό πριγκηψ τοΰ Κονόε, ενικά 
μ.άγγιν τινά. » Έν τούτοις ο γαλλικός στρατός 
ήτο καταπεπληγμ,ένος· οί δε Παρισινοί άνεμενον 
άγωνιώντες τον άγγελοΰντα και τον θανατον

τοΰ βασιλέως καί τήν ά'φιξιν τών Αύστριακών 
έ'μπροσθεν τής πρωτευούσνίς πόλεωςτήςΓ αλλίας.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, έφθασεν εις 
Μ έτζ τα-/υδρόμ.ος, φέρων παρήγορον επιστολήν 

παρα τοΰ Φρειδερίκου πρός τδν βαρέως άσθε- 
νοΰντα βασιλέα τής Γαλλίας Λοδοβΐκον τόν δέ- 
κατον πέμπτον. «Μεγαλειότατε, έγραφενούτος, 
μανθάνω δτι ασθενείς· δτι οί εχθροί σου, άπω- 
σάμ,ενοι τόν γαλλικόν στρατόν, είσέβαλον ήδη 

εις τήν ’Αλσατίαν. Άρκεΐ μοι τοΰτο. Όρμώ 
τή 13 Αύγουστου μετά τοΰ στρατοΰ, θέλων ΐνα 
δώσω τή Γ . Μ εγαλειότητι έλεγχον τής προς 
αύτήν άληθοΰς εύνοίας μου. Διότι τοΰ λοιποΰ 
σπουδάζομ.αι ύπέρ τών αύτής συμφερόντων ώς 
ύπέρ τών έμαυτοΰ, πεπεισμένος δτι καί αύτή 
πράξει τδ αύτό προς έ μ έ .»

Προς τήν αγγελίαν ταύτην ό έκπνέων Λου
δοβίκος άνέπνευσεν. Ά λ λ  ό Φρειδερίκος προσε- 
θηκεν έν είδει επιλόγου· «Πρός έπανόρθωσιν 
δμως τών πραγμάτων πρέπει ΐνα ή Υ . Μεγα
λειότης προσβάλν) τούς Αύστριακούς όρμητικώς 
καί αίφνιδίως κατά τήν Βαυαρίαν άμ.α και 

κατά τδν Δούναβιν, καί κατά τόν Ρήνον, 

καί έλάττονα έ'χουσα στρατόν. ’Επειδή τό 
θράσος καταπλήττει μέν πάντοτε τόν εχθρόν, 

ώφελεΐ δέ τόν τολμώντα. Ούτως έ'πραξαν πάν
τοτε οί μεγάλοι τής Γαλλίας στρατηγοί Κονδέ 
καί Τουρέννν·;ς, ό Λουξεμβούργ καί ό Κ α τι- 

νάτης. »

Ό  Φρειδερίκος άρα έ'βλεπεν δτι οι Γάλλοι 

στρατνιγοί ήσαν αθαρσεΐς. Αλλα το θράσος 
είναι αείποτε άπόρροια τής μεγαλοφυίας- οί δέ 
τότε Γάλλοι στρατάρχαι δέ Βρογλιέ, δέ Κοϊ- 
γνύ, δέ No άλλης ήσαν δειλοί καί μαλθακοί, 
διότι ήσαν μέτριοι στρατηγοί. Ό  δέ Φρειδερί
κος έτίμα μόνον τόν στραταρχην δε Σας, όν 
συνίστα τώ  βασιλει. Τελευτών δε έγραφε- 
« Ποιοΰμ-αι φιλίαν προς σέ, Μ εγαλειότατε, καί 
έλπίζω δτι ούδείς προσωπικος λογάς αναγκασει 
τήν Τ .  Μεγαλειότητα ΐνα μ ’ έγκαταλείψη. » . 
Έ ξ  ού καταφαίνεται πόσον ο Φρειδερίκος εφο- 

βει το ετι τήν ήτταν των Γάλλων και τ/]ν ερ/ι- 

[Λίαν αύτοΰ.

"Λ μ’ έπος, ά'μ’ έ'ργον, ό Φρειδερίκος εισέ
βαλε τα^ύς καί φοβερος, ως κεραυνός, εις την 
Βοημίαν. Έπειδή τή μέν 2 ?  σεπτεμβρίου προσ
βάλλει τήν Πράγαν, τή δέ 1 κυριεύει τής 
πόλεως, καί λαμβάνει αιχμάλωτον τήν φρουράν 
αύτής, συγκειμένων εκ δεκαοκτώ χιλιαόων αν- 
δρών. Ή  '/αρά αύτοΰ καί ή πρός τούς Γάλλους 
πίστις καί φιλία ήτο ύπεοβαλλουσα. «Ν αι, ναι, 
έγραφε πρός τδν στρατάρχην δέ Νοάλλην· βλέ
πετε δτι δύναμαι ΐν’ αντικαταστώ σύμμαχος 
ύμΐν άντί τών Σουηδών, οίτινες ήσαν μεν προ- 
τερον πιστοί σύμ.μ.αχοι τής Γαλλίας, αλλα κα- 
τήντησαν νΰν είς σώμα άψυχον. Έ χ ω  ψυχήν 
έγώ, καί μ ετ’ ού πολύ μ.έλλετε ΐδειν ! Αλλα 
καί ύμ,εΐς γρηγοοειτε* σπευδοντες δραμετε τ^ν 

τα/ίστν)ν εϊς τόν Δούναβιν. »

Έ π ειτ α  δέ έ'δειξε πρός τόν πρεσβευτήν τή ς 

Γ α λ λ ία ς  τ ά  λάφυρα τ ή ς  Πράγης κ α ί λείψανόν 

τ ι  σ τρ α τιω τ ικ ό ν , άναμιμνήσκον τούς αρχαίους 

Ο ύσσίτα ς τ ή ς  Β ο η μ ία ς , καί τόν φοβερόν αύτών 

άρ/ηγόν ’ ΐωάννην Ζ ίσκαν- ή το ι αύτό έκεΐνο τό

δέρμ,α τοΰ Ζίσκα, έξ ού ό μεγας ούτος τής 
έλευθερίας τής Βοημίας ύπέρμ.αχος έπεταξεν ίνα 

κατασκευασθή μετά θάνατον τύμπανον.

'(Είναι λοιπόν α λη θές;»  έγραφεν αύτώ έμ- 
μέτρως ό Βολταΐρος, μακαρίζων αύτον τής νεας 
ταύτης νίκης διά τών έξής εύφυεστατων και 

■/αριεστάτων στίχων·

« Est-il vraique daas votre cour 
Vous avez place, cet automne,
Dans les meubles de la couronne,
La peau de ce fameux tambour 
Que Ziskafit d j sapersonne?

« La peau d’un grand homme enterre 
D ’ordinaire est bien peu de chose;
E t , malgre son apotheose,
Par les vers il est devor0.

« Le seul Ziska fut preserve 
Du destin de la tombe noire :
Grace a son tambour conserve,
Sa peau dure autant que sa gloire.

i  G’est un sort assez singulier.
A b ! chetifs mortels que nous som m es! 
Pour sauver la peau des grands hommes 
II faut la faire corroyer

« 0  mon r o i ! conservez la v6tre;
Gar le bon Dieu, qui vous la fit,
Ne saurait vous en faire une autre 
Dans laquelle il mit tant d’esprit. »

«Είναι λοιπόν αληθές δτι έθηκας έν τή αύ
λή σου είς τά έπιπλα τής βασιλείας τό δέρμα 
τοΰ περιφη'μου εκείνου τυμπάνου, δπερ ό Ζι- 
σκας κατεσκεύασεν έκ τοΰ δέρματος αύτοΰ 
άποθανόντος ; Τδ δέρμα τοΰ τεθαμμένου μεγά
λου άνδρός είναι ούδενδς άξιον. Ει καί άπεθεώθη, 
κατατρώγεται ύπο τών σκωληκων. Μονος Ί  ε ο 
Ζίσκας έφυλάχθη άπό τοΰ μέλανος θανάτου. 
Έπειδή -/άριν τοΰ διαφυλαχθέντος τυμπάνου 
τό δέρμα αύτοΰ διαμένει δσον καί ή δόξα. Ώ  
τής παραδόξου τύχης ί ώ τής αθλιοτητος τών 
θνητών ! "Οπως φυλάξωμεν τδ δε'ρμα τών μ.ε- 
γάλων άνδρών, πρέπει λοιπόν ΐνα βυρσεύσωμεν 
αύτό! ΤΩ βασιλεΰ! διαφύλαττε τδ δέρμα σου 
καλώς· έπειδή ό πανάγαθος Θεός, δστις έποίη- 
σεν αύτό, δέν δύναται νά κάμη άλλο οΰτω 

εύφυές. »

Είσερχόμ-ενον έν θριάμβω είς Πράγαν έδρα- 

μ.ον προς αύτόν Ούσσΐται περι δισχιλιους, 
άδελφοί μοραβοί, καί θαβωριται, λείψανα 
έλεεινά τών μ.ετά τοΰ ’Ιωαννου Ούσς και Ιε
ρωνύμου τής Πραγης καυθεντων ζωντων εν τα ΐς 
πλατείαις τής Πράγης διαμαρτυρομένων . 
—  «'ϊπέστημ-εν παντοίους διωγμούς άπό τών 
καθολικών ιερέων- έπίτρεψον ΐνα φονεύσωμεν 
αύτούς καί έκδικηθώμεν » ,  έκραύγαζον πρός τόν 
Φρειδερίκον. Καί ταΰτα λέγοντες έσειον τά  
παλαια αύτων τυφέκια και τας εσκωριασ^.ενας 
μαχαίρας καί τά δρέπανα. Άλλ’ ό Φρειδερίκος·
 « νΟ χι, φίλοι, λέγει φρονίμ-ως πρός αύτούς,
άπέ/εσθε τοιούτων πράξεων. 'Η δεισιδαιμο
νία είναι άξιομίσητος, οποία άν ηναι. Π -ί- 
θεσθε ταΐς Γραφαΐς, άς πας χριστιανός τίθεται 
νόαον τοΰ βίου, διδασκούσαις ήμάς ΐνα εύλο- 
γώμεν τούς βλάπτοντας ήμάς, καί δεώμεθα 
τοΰ θεοΰ ύπέρ τών διωκόντων ήμάς. Οΰτω δέ 
κληρονομήσομεν τής βασιλείας τών ούρανών. »
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Άλλα μετά τα πρώτα ταΰτα κατορθώματα 
ό Φρειδερίκος, έ—αρθείς ταΐς προκατεργασθεί- 
σαις πράξεσι και ταΐς νίκαις, και νομίσας έαυ
τόν άήττητον, έπαυσεν άγρυπνών, μηχανευό- 
μενος και κινούμενος άδιαλείπτως, ώς πρότερον, 
και ήμάρτησε περι πολλά, ώς αύτός ομολογεί. 
Διό και ό Τράουν, εις τών τότε άνδρειοτέρων 
στρατηγών τ ι ς  Αύστρίας, έξεβαλεν αύτόν ώς 
παιδάριον τήςΒοημίας, κατέκλεισεν αύτόν παν- 
ταχόθεν έν Σϊλεσία, καί ήλθεν εις λόγους πρός 
τό Άνόβερον καί τήν Σαξωνίαν, ό'πως εϊσβάλη 
μ ετ’ αύτών εϊς την Πρωσσίαν. Ή  δέ Μαρία 
Τερεντία ούδέν άλλο έλογίζετο ή πορευθήναι εις 
Βερολΐνον καί τιμωρήσαι τόν αύθάδη βασιλί
σκον Φρειδερίκον τόν δεύτερον. «Ούόεποτε κα- 
ταλιείψω την Σιλεσίαν, έκραύγαζεν αύτη, καν 
πρόκηται ϊνα καταβάλω καί τό χιτώνιόν μου 
( j ’y p e rd ra i p lu to t in on  c o t i l lo n ) ,  έλεγε 
πρός τούς περί αύτήν πρεσβευτάς, κατα τήν 

<ρράσιν τοΰ καιροΰ εκείνου. Καί προέβη μέχρι 
τοΰ πεισθήναι ό'τι ήδύνατο έπί τέλους, αν ή'θελεν, 
ί'να καταστρέψη όλοσχερώς τό νέον βασίλειον 
τής Πρωσσίας. Διότι ό μέν Βαυαρός αύτοκράτωρ 
άπέθανε κατά τόν ίανουάριον τοΰ 1 14 3  έ'τους 
πτω χός, άθλιος, άκληρος, παριστάμενος μέν 
κατά τήν κηδείαν φέρων τήν σφαίραν τοΰ κο- 
σμου, σύμβολον παντοδυναμίας, μή εχων μηδέ 
σπιθαμήν γής, επικαλούμενος δέ ά η 'τ τη το ς  
έν τοΐς πομπικοΐς έπιταφίοις, εϊ καί δ ιετέ- 
λεσε πάντοτε ήττώμενος* άποθανόντος δέ τοΰ 
αύτοχειροτονήτου τούτου αύτοκράτορος, ό υιός 
αύτοΰ, ό νέοςΜαξιμιλιανός, βασιλεύς τής Βαυα
ρίας, έ'πραξεν είρη'νην πρός τήν Αύστρίαν, ό'πως 
άνακτήσηται τά κατά τόν πόλεμον δημευθέντα 

αύτοΰ ύπάρχοντα.

'Η  Μαρία Τερεντία έ'βλεπεν ά'ρα τότε 
άπασαν τήν Γερμανίαν κατευνασθεΐσαν καί 

έτοιμον ϊνα προσβάλλη, προϊστάμενης αύτής 
τοΰ πολέμου, Φρειδερίκον τόν δεύτερον. Διότι 
τί ήδύνατο ί'να πράξη τότε ύπέρ αύτοΰ ή Σουη
δία, όπου ένύμφευσε τήν άδελφήν αύτοΰ, τήν 

ώοαίαν άνασσαν Ούλρίχην; ή ή 'Ρωσσία, όπου 
ό Φρειδερίκος ένύμφευσε τήν έξαδελφην αύτοΰ 
( τήν περίφημον Αικατερίνην τοΰ Ά νχάλτ Δεσ- 

σάου), τώ διαδόχωΜεγάλο) Δουκι, ήτιςέκυβερ- 
νάτο ύπό της κζαρίσσης Ελισάβετ, ολίγον άγα- 
ποίσης τόν βασιλέα τής Πρωσσίας; Έν δέ 
Βιέννη, έν Δρέσδη, έν Άνοβέρω καί ήδη έν Μο- 
νάχω πάντες ύπερεπεθύμουν ί'να καταλύσωσιν 

ό'σον τάχος τήν ύποφυομένην τών Πρώσσων 

δύναμιν.

« Παραβοηθεΐτέ μοι! έπικουρεΐτέ μοι ταχέως 
διά τοΰ Δουνάβεως καί τοΰ 'Ρη'νου ! Ή  Πρωσ- 
σία κινδυνεύει ! έκραύγαζε παντί τρόπω αγω
νιών ό Φρειδερίκος πρός τόν βασιλέα Λουδοβίκον 
τόν δέκατον πέμπτον. Διότι άλλως, εί καί 
έχω  άγαθόν στρατόν, άφανισθήσομαι. » Ά λλ’ 
οί Γάλλοι ήσαν μέν ήδη περί τόν 'Ρήνον καί 
τόν Δούναβιν, άλλ’ άντί τοΰ έπιτίθεσθαι ήμύ- 
νοντο μόνον· διότι ήρκει αύτοΐς ϊνα φυλάττωσι 
ρ.όνον τά  ό'ρια τής Γαλλίας. ’Άλλως τε  δέ δέν 
έλησμόνησαν έ'τι ότι ό καλός κάγαθός Φρειδε
ρίκος κατά τήν πρώτην τής Γαλλίας καί Πρωσ
σίας συμμαχίαν άφήκεν αύτούς, τό δή λεγόμε
νον, ε ις  τά  κρ ύα  τοΰ λ .ουτροΰ,ήτοι πολιορ- 

κουμένους έν Πράγη, όπου ήπόρουν πάντων.

Μάτην Λοιπόν ήλπιζεν ϊν’ άποπλανη'ση πάλιν 
αύτούς πρός τά ίδια συμφέροντα, καί έζη'τει 
ϊνα ό στρατάρχης B elle-Isle , δν ό Βαυαρός αύ
τοκράτωρ κατέστησεν άνακτα τής αύτοκρατο- 
ρίας, προσδράμν) μ,ετά στρατού εις τά  έ'νδον 

τής Αύστρίας. Άλλά τ ί  τότε συνέβη; Ο B elle -  
Isle , περιερχόμενος άνυπόπτως, ώς Γερμανός 
άναξ, άνευ διαβατηρίου τής Γερμανίας τάς πό
λεις πρός διαπραγματεύσεις, συνελήφθη ύπό 
τών Άνοβερίων τοΰ βασιλέως Γεωργίου, οϊτινες 
έ'πεμψαν αύτόν εις Αγγλίαν, ό'που διέμεινεν 

αιχμάλωτος έπί δύο έ'τη.

'θ  δέ Λουδοβίκος δέκατος πέμπτος άπε
κρίθη μέν πρός τάς έπειγούσας καί έπανειλημ- 
μένας αύτοΰ αιτήσεις, στέλλων εϊς τήν Σκωτ- 
τίαν τόν άντιποιούμενον τοΰ θρονου αύτής 
Κάρολον Έδουάρδον, κΛί άναγκάζων τόν βα
σιλέα τής Αγγλίας Γεώργιον ϊνα, καταλιπών 

τήν Γερμανίαν, έπανέλθη εις Α γγλίαν άπε

κρίθη δέ νικήσας καί τήν έν Φοντενέϋ μάχην, 
ήν ό στρατάρχης τής Γαλλίας δέ Σάξ ένίκησε 
τέλος τούς Αύστριακούς καί τούς Άγγλους. 

Άλλά ταΰτα δέν ήρκουν τώ  Φρειδερίκο). « Ή  
έν τώ  Βελγίω νίκη υμών, έγραφε πρός τόν βα
σιλέα τής Γαλλίας, δέν σώζει τήν κινδυνεύου- 
σαν Πρωσσίαν. Ε ί δέ καί κινδυνεύω, τοΰτο 
λέγο>ν, ϊνα προσκρούσω ύμΐν, τό αύτό ήτο 
πρός έμέ, προσέθηκεν, ώς εϊ ένικάτε παρά τάς 

όχθας τοΰ Σκαμάνδρου ή έλαμβάνετε τό Πε- 
κΐνον. »

Ό  βασιλεύς τής Γαλλ ί ας άπεκρίθη μέν πά- 
ραυτα· άλλ’ ή άπόκρισις αύτοΰ ήτο ξηρά. «Ε ϊς  

ούδέν μέμφομαι έμαυτόν άπεκρίνατο, διότι 
έ'πραξα ό',τι άνέκειτο έμοί. Κατέσχον δηλαδή 
παρά μέν τόν 'Ρήνον τόν ίσχυρότατον στρατόν 
τής Μαρίας Τερεντίας, ήνεγκον δέ άντιπερι- 
σπασμούς ώφελίμους τή Πρωσσία κατά τό Βέλ- 
γιον καί τήν Λομβαρδίαν. Οίκτείρω τήν κατά- 
στασίν σου· άλλ’ , άδελφέ, δέν δύναμαι ϊνα 
σοι βοηθη'σω άλλως, είμή κατά τό δυνατόν δι’ 
άντιπερισπασμών καί χρημάτων.» "Οπερ έδή- 
λου ό'τι οί Γάλλοι άνεμιμνήσκοντο έ'τι τήν 
πρώτην αποστασίαν τοΰ Φρειδερίκου, καί δέν 
έτόλμων ή δέν ήθελον ϊνά διεισδύωνται εϊς τήν 
Γερμανίαν, φοβούμενοι μή ό γεννάδας, μετα- 

y ειριζόμενος τόν καιρόν, άφή πάλιν αύτούς μό
νους έν μέσω τοΰ άνεξελίκτου λαβυρίνθου τής 
Γερμ,ανίας· ό'τι καί αύτός ό Φρειδερίκος τ έ 
λος δέν έ'πραττεν άλλο ή αντιπερισπασμούς 
κατά τάς χώρας, άς έπεθύμει ϊνα πρόσκτηση-  
τα ι, καί ό'τι οί Γάλλοι έ'πρεπεν ίνα πράττωσι τό 
αύτό κατά τάς Κάτω Χώρας, ή καί άλλαχοΰ, 
άς έπεθύμουν ϊνα προσλάβωσιν.

’Εν ούτω δεινή περιστάσει τ ί έ'πρεπεν ίνα 
πράξη ό Φρειδερίκος; Ή το ήδη κατακεκλει- 
σμένος έν τή  Σιλεσία ύπό τών Αύστριακών, 
τών Άνοβερίων, τών Σαξώνων καί πάντων τών 
Γερμανών, ώς άλώπηξ έμπλεχθεΐσα εϊς παγί
δ α , καί δέν ήδύνατο ϊν’ άπαλλαχθή αύτών 
άλλως, είμή κινδυνεύων περί τών ό'λων διάτινος 
απονενοημένης πράξεως. —  « Ά , έ'ρχεσθε ίνα 
ί'δητε, έ'λεγε πρός τόν άπόστολον τής Γαλλίας, 
μ,ελαγχολών καί σκυθρωπάζο)ν, ώς πεφιμωμέ- 

νος αίλουρος, τίς έ'σται τέλος κύριος τής Σιλε
σίας ; » —  «Ο ύδαμώ ς, μεγάλε ιότατε. άπε

κρίθη έκεΐνος, άλλ’ ήλθον ϊναίδω τήν Ύμετέραν 
Μεγαλειότητα πώς τιμωρήσει τούς εχθρούς αύ
τής. » Καί άληθώς ό Φρειδερίκος μή άποκαρ- 
τερήσας παρέταξε τήν δύναμιν ούτως, ώστε ένί- 
κη τε τήν άνέλπιστον εκείνην έν Φριδβέργη νίκην, 

καί ήδυνήθη ί'να γράψη μ ετ’ ολίγον ύπερηφάνως 
πρός Λουδοβίκον τόν δέκατον πέμπτον· «Μ ε- 
γαλειότατε, έπλήρωσα ήδη έν Φριδβέργη τό 
συνάλλαγμα ό'περ μοι έ'πεμψεν ή Ύ . Μ. εϊς 
πληρωμήν έκ Φοντενέύ. η

Μετά δύο άρα λαμπράς άπό τών Αύστρια- 
κών νίκας, νικηθείσας έντός ένός μηνός παρά μέν 
τών Γάλλων έν Φοντενέύ, παρά δέ τών Πρώσ

σων έν Φριδβέργη, πας τις  δικαίως ένόμιζεν 
ό'τιέπήλθε τέλος ή ώρα τών διαπραγματεύσεων. 
Ά λλ’ ή Μαρία Τερεντία ήτο νΰν εΐπερ ποτέ 
άδιάτρεπτος καί άκαμπτος. Διότι ό μέν έκλέ- 
κτωρ τής Βαυαρίας έ'παυσ?ν ήδη, ώς είδομεν, 
αντιποιούμενος τής αύτοκρατορίας· ό δέ έκλέ- 
κτωρ τής Σαξωνίας, ώτινι ή Γαλλία προύτεινε 

τήν αύτοκοατορίαν, ήρνήθη ταύτην, φοβούμε
νος μ.ή ού μόνον άποτύχη ταύτης, άλλ’ άπο- 
βάλνι καί τόν θρόνον τής Πολωνίας. Ούδείς ά'ρα 
ύπελείπετο άλλος ύπόψηφος ή ό άνήρ τής Μα
ρίας Τερεντίας, καί ή έκλογή αύτοΰ έφαίνετο 
άσφαλεστάτη.

Μάτην Λουδοβίκος ό δέκατος πέμπτος ήλάτ- 
τωσε τόν στρατόν τοΰ'Ρήνου, χαριζόμενος τρό
πον τινά τη Μαρία Τερεντία- μάτην δέ ό σύμ
μαχος αύτοΰ Φρειδερίκος έφαίνετο προθυμούμε- 
νος ϊνα πράξ·/) μέν είρη'νην,άλλ’ έπί τώ  λαβεΐν, 
ώς έγραφε πρός τόν βασιλέα τής Αγγλίας, τήν 
περιπόθητον Σιλεσίαν, ής άνευ δέν ήδύνατο ί'να 

έπανέλθνί καί ζη'σ’/j εις Βερολΐνον· διότι ού'τε ή 
Πρωσσία ού'τε αύτός ήδύνατο ίνα ύπάρχη άνευ 
αύτής.

Ά λλ’ ή Μαρία Τερεντία, εί καί ένικήθη, 
παρήκουε τάς ύποτεινομένας συνθήκας, μ.ή 
θέλουσα ϊνα έ'λθη εϊς λόγους περί ειρήνης μήτε 
τοΐς Γάλλοις, μήτε τοΐς Πρό)σσοις. Διά τ ί δέ ; 
Διότι ή μέν Αγγλία άπεκήρυξεν ήδη πόλεμον τή 
Γα λλία , ή δέ Μαρία Τερεντία έγνώριζε καλώς 
ότι ή Αγγλία καί ή 'Ολλανδία νικήσουσι τούς 

Γάλλους έν τώ  κατάθάλασσαν πολεμώ, νικώντας 
ίσως κατά γήν· ό'τι τά δύο ταΰτα πλούσια καί 
ϊσχυρά έ'θνη προύτίμων ίνα παρατείνωσι τόν πό
λεμον εϊς άπειρον ή ίδωσι τ ό  Β έ λ γ  tov κ α τ α -  
λα μ β α ν όμ -εν ον  παρά τ ή ς  Γ α λ λ ία ς ·  διότι 
έγνώριζεν ότι ό άνήρ αύτής Φραγκίσκος ό έκ 
Αοθαριγγίας εμελλεν ίνα χειροτονηθώ ασφαλώς 
αύτοκράτωρ τής Γερμανίας, ό'περ καί συνέβη 
γενέσθαι άληθώς τή 1 3  σεπτεμβρίου τοΰ 1 7 4 5  
έ'τους, καί τότε δή τό τε ,—  « Είσαι άρα άπλώς 
αποστάτης! » έ'γραψεν ύπερηφάνως πρός τόν 
Φρειδερίκον εκείνη, α 'Ο μέν άνήρ μου είναι 

ήδη αύτοκράτωρ, έ γ ώ  δ έ  α ύ το κ ρ ά τειρ α * 
καί προσέθηκε γαλλιστί· Σέ προγράψω ! Je  
vous ferai m ettre  an ban de 1’em p ire . »

( "Έπεται συνέχεια.)

— Ο —

Άλλ’ άφώμεν τήν λαμπράν ταύτην αίθουσαν 
τών Λεόντων, πολλούς τοιούτους άναμιμνήσκου- 

σαν έρωτας καί σφαγάς, καί μεταβώμεν εϊς τάς 
εϊς αύτήν άγούσας αϊθούσας τών Ά βενσερρα- 
γώ ν, τών δύο ’Α δελφ ώ ν, καί τήν τών Π ρ έ 
σβεων,  έν αίς εύ ρήσομεν πάλιν πολλάς άναμνή- 
σεις συμπληρούσας τό δραματικόν έπεισόδιον, 
όπερ διηγήθημεν άνο)τέρω.

Ή  αίθουσα τώ ν Άβενσερραγών είναι έκ 
τών καλλίστων τής Αλάμβρας. ’Επειδή ή ποικι
λία, ή άφθονία, ή ώραιότης καί ή εντέλεια τών 
αραβουργημάτων καί τών χρωμάτο)ν, έτι δέ 
τό ϊδιότροπον καί ή άπαράμιλλος μεγαλοπρέ
πεια τής καθόλου οικονομίας, ή μυστηριώδης 
τοΰ έναρμονίως έπικρεμαμένου αύτη θόλου όψις 
καταθαμβοΰσι τόν θεατήν, νομίζοντα ότι εισ
έρχεται εις μαγικόν τι βασίλειον άραβικών 
μύθων ή εϊς ένηβητηριον έξωτικών οντων. Μά
λιστα δέ καταπλήττει αύτόν τό πολυδαίδαλον 
τοΰ θόλου. Μυρία άνατεθειμένα κοσμήματα ή 
μικροί κρεμαστοί θόλοι ποικιλόμορφοι, άπο-

1 Συνέχ. άπο σελ. 177.

χ(οριζόμενοι χαριέντως τοΰ κυρίου θόλου, αϊω- 
ροΰνται ώς σταλακτΐται, ή μάλλον ώς άναρίθ- 
μητοι κύτταροι κυψελών, οϊτινες, συναρμοζό
μενοι εϊς ποικίλα μαθηματικά σχήματα, άπερ- 
γάζονται έν τή έμφανεΐ αύτών άταςία καί άνο)- 
μαλια άρμονικώτατόν τ ι σύνολον.

Οί κρεμαστοί ούτοι θόλοι άποτελοΰνται διά 
τής συναρμογής έπτά ποικιλομόρφων πρισμά- 
το)ν, άποληγόντων άνω εϊς καμπύλας νΰν μέν 
τοξοειδείς, νΰν δέ άψιδοειδεΐς. ’Εκπλήττεται 
δε τις μάλιστα τήν ύπερφυή δύναμιν τών 
Αράβων άρχιτεκτόνων, οϊτινες κάτώρθωσαν 
ϊνα κινώσι τοσοΰτον τήν αίσθησιν διά τοιούτων 
άπλουστάτων γεωμετρικών σχημάτων.

Υίνομάσθη δέ ή αίθουσα αύτη τών Άβενσερ
ραγών, κατά τινα άξιόπιστον παραδεδομένον έν 

Γρενάδα λογον, άπό τής δολοφονίας εκείνης τών 
Αράβων εύγενών, ής διηγήθημεν προηγουμένως 
τά καθ’ έκαστα, ώς προσμαρτυροΰσι καί αί ϊοει- 
δεΐς κηλΐδες, αϊτιν:ς φαίνονται έ'τι καί νΰν έπί 
το ΰ  κρασπέδου τής έν τώ  μέσω τής αιθούσης ταύ

της μεγάλης κρήνης, κηλιδωθείσης έκτου αϊμ.α-

τος τών εύγενών Άβενσερραγών, οϊτινες άνθιστά- 
μενοι πρός τούς έν τή αιθούση τών Λεόντων φα
νείς, μάτην έπειρώντο ϊνα έκφύγο>σι διά της 
παρακείμενης αιθούσης · διότι οι δήμιοι πολυ
πληθέστεροι ό'ντες άπέσφαζον αύτούς παρα την 
δεξαμενήν, ό'που νΰν βλέπομεν τας κηλΐδας.

’Εν τή αιθούση ταύτη τών Αβενσαρραγών 
ήσαν αί ώραΐαι ξύλιναι πτύχες, περι ών είπο- 
μεν άλλαχοΰ ό'τι άφηρέθησαν καί έκαησαν βαν- 
δαλικώς έν έτει 1 8 3 7  ύπό τοΰ Ί  σπανού φρου
ράρχου τής Αλάμβρας. Ή έργασία τών άραβι
κών τούτων πυλών ε-.ναι θαυμασια. Επειδή 
σύγκεινται έξ άπειρων ρητινωδών ξυλαρίων, 
ρομβοειδών τά  πολλά, συνηρθρωμένων ούτω 
καλώ ς, ώστε συνιστώσι στερεώτατον καί 
έμμελέστατον γεωμετρικόν σχέόιον.

Άντικρύ τής αιθούσης τών Άβενσερραγών 
είναι ή λεγομένη αίθουσα  τώ ν  δύο Α δ ε λ 
φών (las dos Hermanas), εϊς ήν πορεύεται τις 
διερχόμενος διά τής αύλής τών Λεόντων. ’Απε- 
τέλει δέ τό πάλαι αύτη μέρος τών κοιτώνίον 
τών βασιλέων τής Γρενάδας. Εκατέρωθεν αύ-



τής βλέπει τις δύο πολυτελείς σηκούς, οίτινες 
ήσαν άποτεταγμ-ένοι πάλαι ποτε πρός τας κλί- 

νας τών βασιλέων.

ΙΓ '.

’Αλλ’ αϊ αίθουσα1. ,  άς ή'δη έπεσκοπ/ι'σαμεν, 
εί καί γλαφυρώταται καί πολυτελέσταται, είναι 
ούδενός άξιαι, συγ/.ρινόμεναι πρός την λεγομένων 

αίθουσαν τώ ν  Π ρέσβ εω ν ,ην  δικαίως δύναται 
τις ΐνα όνομάση εκ τών Οαυαασιωτάτων καί 
τελειότατων τών έν τη ’Αλάμβρα έργων. « Πε- 
ριοδεύων την Γρενάδαν , λέγει ό Κ. Δαβιλλιέ, 
έξ ού πολλά περί Λ’λάρ.βρας έρανιζόμεθα, 
άπη'ντησχ ίδιότροπόν τινα ’Αγγλον, ό'στις, 
ΐδών άπαξ την αίθουσαν ταύτην, ούδέποτε

Στοαί εν Ά λ ά μ β α .

ήθέλησεν ΐνα επισκόπηση τάς λοιπάς, λέγων 

ό'τι αύτη περιελάμβανε πάσας τάς καλλονας, 
καί η το παντάπασι μάταιον , ϊδών τό κυριώ- 
τατον εργον, ΐνα παραναλώση τις τόν καιρόν 

είς πράγματα δεύτερα.
Ή αίθουσα τών Πρέσβεων κατέχει παν τό 

ένδον του πύργου τών Κομ,αρών, τοΰ εύρυχω- 
ρότατου καί άξιολογωτάτου τών πύργων της 
’Αλάμβρας. ’Επειδή ε/ει μήκος μέν πόδας περί 
τεσσαράκοντα έν έκάστω προσώπω, ύψος δε 
εξήκοντα εξ άπό τοΰ εδάφους μέχρι τοΰ θόλου, 
διαστάσεις μεγίστας πρός τάς τών. άλλων αι
θουσών. Τά δέ αναρίθμητα ξυλάρια, εξ ών 
σύγκειται ό θόλος, είναι έμπεπλεγμένα άλληλ- 
λοις παμ.ποίκιλα, ώστε άδύνατον είναι ΐνα

διαγράψη τις τά ύπ’ αύτών άποτελούμενα γεω- 
μ.ετρικά σχνίματα άνευ χρωμ.άτων καί σχημά
των καί τόπου. Πάντα δέ ταΰτα τά  άραβουρ- 
γήματα είναι κυάνεα καί ερυθρά καί πράσινα 
ϊπικεχ ρυσωαένα διά χρυσοΰ, όν ό χρόνος άπε- 

χρωσεν έμ.μελέστερον.

Οί δέ τοΐ/οι είναι κατακεκαλυμμενοι καί αυ
τοί μυρίοις άραβουργημ.ασιν έκ ναστοχάρτου, 
άτινα καταλήγουσιν είς πέντε η εξ ποδών ύψος 
ύπέρ τοΰ εδάφους, έ'νθα άρχονται καλύπτουσαι 
αύτούς αί φαβεντιαναί έσμαλτωμ,έναι πλάκες , 
ών έκάστης τά κεχρωματισμένα σχέδια η άνά- 
γλυφα είναι προσηρμοσμέναπρός τήν παρακειμε- 
νην ούτως, ώστε συνιστώσιν εύάρμοστόν τι δλον 
μ.:στόν άφελοΰς μ,εγαλοπρεπείας καί χάριτος.

Ή αίθουσα τών Πρέσβεων ή το , ώς φαίνεται 

εκ τοΰ ονόματος αύτής, ή καθ αυτήν αίθουσα 
τής τιμής, ένθα οί βασιλείς τής Γρενάδας 
ύπεδέχοντο τούς πρέσβεις τών αφρικανών ήγε- 
μ.ονων, ποοσφερόντων πολλάκις διορα αδωρα, 
ώς μ.αρτυοεΐ ό περί τοΰ πεφαρμακευμένου μαν- 
δύου λόγος, ον Ay μέτ ό βασιλεύς τοΰ Φεζ 
προσήνεγκε Γιουσούφ τώ  δευτέρω, Οστις, πε- 
ριβαλόμ.ενος αύτόν, άπέθανεν όλιγω ύστερον 

φρικώδη θάνατον.

Έν αύτή δέ ό σουλτάνος Αβου-Χαζεν 
άπεκρίνατο, άκμαζούσης τής Γρενάδας, τήν 
ύπερήφανον εκείνην άπόκρισιν πρός τον πρε
σβευτήν τοΰ βασιλέως τής Καστιλλίας , οστις 
έζη'τει παρ’ αύτοΰ φόρον υποταγής · (( Είτ.έ

Ί Ι  Αλάμβρα. —  τής αιθούσης τιον Άβενσερραγων.

ποός τόν κύριόν σου, οτι έν τώ*νομισματοκο- 
πείω τής Γρενάδας οί "Αραβες δέν κατασκευά- 

"ίομ,εν άλλο ειμ.η σιδηράς λογχας ! ))

Πολλάκις δέ, ώς εΐδομεν, τά πολυτελή ταΰτα 
τεμ-ένη έγένοντο αύτόπται αιματηρών δραμ.ά 
-(ον. Ό Μ ω χάμεθ-Ίβν-Ισμαήλ, ύβρισθείς κα
τά τινα δημ.οτελή εορτήν υπο τοΰ βασιλέως, 
όνειδίσαντος αύτώ τήν κατα τινα προς τους 
•χριστιανούς προσβολήν δειλίαν, ωμοσεν ότι 
τιι/.ωοϊ{σεται τόν ύβρίσαντα, καί εισελθών ύστε
ρον κρυφίως, έτραυμάτισε κοιμώμ:νον τόν βα
σιλέα αύτόν καί τόν προσδραμόντα μίγαν βε- 
ζίρην διά μαχαίρας. ’Εν αύτή δέ τή αιθού
ση ήγγέλθη τώ  Βοαβδίλ, τελευταίοι βασιλεΐ 
τής Γρενάδας, ό'τι τριάκοντα Ζέγρεις ίππόται

έδολοφονήθησαν εν Βέγα ύπό τών Χβενσερρα- 

γών, οίτινες, ασπασάμ.ενοι τον χριστιανισμόν, 
έγένοντο υπήκοοι τοΰ βασιλέως Φερδινάνδου. 
Έ ν  αύτή δέή'ώραία Γουλλιάνα άπετέλεσε διά 
τών λεπτοφυών αύτής δακτύλων τήν λαμπράν 
-/ρυσοπάουφον κ α ί  λιθοκό>λητον έσθήτα,πεπο·.- 
κιλμένην διά μαργαριτών, σμαράγδων καί 
άνθοάκων , εργον θαυμάσιον τό κάλλος, μέλ
λον' ινα δωοηθή τώ  ’λραβι, όστις κατηγωνίσατο 
μονομανών ύπέρ αύτής τούς αντιπάλους κατά 

τούς ιππικούς αγώνας.

Ή αίθουσα τών Πρέσβεων φωτίζεται έκα- 
τέοα'θεν διά τριών παραθύρων · ή δέ τών τοί

χων διάμ.ετρος είναι τοιαύτη, ώστε τα παρα- 
θυρα άποτελοΰσιν ίδιους θαλάμους. ’Από δέ τοΰ
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άντικρύ τ ή ; εισόδου παραθύρου εξελίσσεται τώ 

καθορώντι ήδιστον τό θέαμα τών πεοί τήν 
Γρενάδαν γεωλοφιών. πεφυτευμένων παντοίαν 
φυτείαν, έν νί διαγράφονται τά άργυρά νάματα 
τοΰ ποταμοΰ Δάρου. Προκύπτων δέ διά τών 
ελαφρών μαρμαρίνων στηλών ό περιοδευτή; 
βλέπει περίφοβος ύφ’ έαυτόν χαράδραν μεγί- 
στην και βαθυτάτ/ιν, διαρρεομένην ύπόχειμάρ- 
ρων, έφ’ ή ; τά χείλη είναι έλάται, πεΰκαι και 

άλλα δασύφυλλα δένδρα , άτινα προσπαίζουσι 

προς τά τείχη τών έπάλξεων καί τών βασι

λείων · καί απορών πότερον θαυμάσει πρώτον, 

τήν λαμπρότητα τοΰ πρό αύτοΰ φυσικοΰ θεά

ματος, η την τοΰ θελκτηρίου τούτου τεμέ

νους, δίκαιοί τούς έπί τών στηλών της αίθού-

Πυλη τή; αιθούση; τών ’VSiv-oppa-.Mv.

σης άναγινωσκομενους αραβικούς στίχους ·

« Τά δώματα ταΰτα περιέχομεν τοσαΰτα 
θαύματα, ώστε οί μέν άνθρωποι ούδέποτε παύ
ονται θεωροΰντες καί θαυμάζοντες αύτά, έάν 
δύνωνται ϊνα έννοήσωσι τάς καλλονάς ήμών · 
οί δε άστέρες καταβαίνουσιν ούοανόθεν δπως 
λάβω σι παρ’ ήμών τό φώς. »

ΙΑ'.

Λλλ’ άποτελέ^ωμεν τήν έπίσκεψιν τών βα

σιλείων , έξερχομενοι διά τής αιθούσης τ ή ς  

Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς , καλούμένης και αιθούσης τοΰ 

Δικαστηρίου. Είναι δέ αΰτη μάλλον στοά διη-

ρημένη είς τρία μέρη , ών έκαστον καλύ
πτεται ύπο θο'λου κοίλου ώοειδοΰς. ’Εφ’ ένός 
τών θολών τούτων φαίνονται τά περιβόητα 
α ρα β ικά  ζω γ ρ α φ ή μ α τα  τ ή ς  ’Α λ ά μ β ρ α ς , 
γεγραμμένα έπί δέρματος, παριστώντα διά
φορα θηρευτικά περιπτώματα, αφελέστατα μέν 

άλλά χαριέστατα τήν διαγραφήν. ’Επειδή δέ, 
ώς γνωστόν, οί Αραβες ούδέποτε ή σπανιώτατα 
ένησχολήθησαν περί τήν ζωγραφικήν, ή τήν 

απεικασίαν άνθρώπων καί καθόλου εμψύχων 

δντων, ώς άπαγορευομένην ύπό τοΰ Κορανίου, 

ύποθέτουσί τινες δτι αί παοάδοξοι αύται εικό

νες είναι εργον άποστάτου τίνος Ίσπανοΰ, 

καταφυγόντος έπί τής άρχής τών Αράβων είς 

τήν Γρενάδαν.

ΙΑ '.

’Αλλά, πριν καταλείψωμεν τά μαγικά καί 
φαντασιώδη ταΰτα βασίλεια, διέλθωμεν διά τής 

πύλης τοΰ πύργου τώ ν  ’ΐμ φ ά ν τω ν  (torre 
dc los Infantas) ,  έργου άξ’.οθαυμάστου καί 
μετά τοσαΰτα θαύματα , διά τό πολυδαίδα
λον τών κοσμημάτων αύτοΰ. Εν τώ  πυργω 

τούτω , κατοικηθέντι έπί τών Αράβων ύπο 
τών ήγεμονίδων τοΰ βασιλικού γένους, κατοι- 
κοΰσιν έν τώ  παρόντι πένητές τινες, ών ή έν

δεια καί ή άθλιότης παράδοξον παρέχεται άν- 

τίθεσιν προς τον πρώην όλβον τών πρώτων 
κατοίκων τοΰ οικοδομήματος τούτου, ούτινος 

οί τοίχοι ησαν κατακεκαλυμμένοι χρυσώ και 

πολυτίμοις λίθοις.
Τοιαΰτα είναι τά κλεινά και άληθώς άςιο- 

θέατα βασίλεια τής ’Αλάμβρας, όντα ούτω 
λαμπρά καί πολυτελή , ώ στε, εί και λίαν ύπό 
τοΰ χ ρόνου κεκακωμένα, δύναται τις έ'τι και νΰν 

ινα καλέση αύτά, κατά τόν Πέτρον Μαρτίνον, 
τά ωραιότατα τών βασιλείων τής οικουμένης. 
’Αλλ’ ό θέλων ίνα γνωρίση τήν Αλάμβραν κα
λώς ποέπει ΐνα διατριβή ολοκλήρους έβόομά- 
δας έν αύτή, καί πάλιν καθ’ έκάστην έπισκε- 
ψιν εύρισκεν άν έκάστοτε νέα; διαλαθούσας αύ

τόν καλλονάς.
Καί οτε άπολείπει τις το τελευταΐον τάς 

μαγικάς ταύτας αίθούσας, τάς κομψοτάτας ταύ- 
τα ς, άβράς καί τρυφεράς στοάς, νομίζει οτι 
είδεν δναρ τι καί ήδέως έπαναλέγει κατα τον 

Βίκτωρα Ούγον ·

L’Alhambra! l’Alhambra! palais que les genics 
Ont dorecommcun revc et rempli d’harmonies 
Forteresse aux creneanx festonnes et croulants, 

Ou Ton entend la nuit de magiques syllabes, 
Quand la lune, atravers les mille arceaux arabes, 

Seme les murs de trefles blancs !
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Λ '.

'Η κόμησσα δέ Α ίεβιτζ άνέμενε τόν Βόλ- 
σκην ίσταμένη όρθία, ώχρα, προσερειδομένη 
τή έτέρα τών χαρών τώ μαρμάρω τής εστίας. 
Δετέλεσαν δέ άμφότεροι πρός ώραν άκίνητοι· 
έπειτα δέ, προσερχομένη και λαμβάνουσα τάς 
δύο αύτοΰ χεΐρας, —  «Είναι άρα άληθές, λέ
γει αύτώ, δτι είσαι τέλος έλεύθερος; Είναι 
λοιπόν άληθές δτι κατώρθωσα ΐνα σε απαλλάξω 
τών άπό τής εϊς τήν Σιβηρίαν εξορίας δεινών; 
’Ελπίζω δτι τοΰ λοιποΰ δέν με άπολείψεις, 
απερχόμενος οΰτω παραλόγως μακράν.» Καί 
ταΰτα είποΰσα έ'ρριψεν έαυτήν δακρυρροοΰσα εϊς 
τι θρονίον.

—  «Γνωρίζεις τίς είμαι, λέγει πρός αύτήν 
ό Βόλσκης, γονυκλινών καί άσπαζόμενο; αύτής 
έμπαθώς τά γόνατα καί τάς χ s~cctc. Γνωρίζεις 
τί ώνειροπόλουν ΐνα πράξω, καί τ ί έ'πραξα.

Γνωοίζει; δτι δύο τινά ήγάπησα έν τώ  βίω, 
εν τών δύο τούτων, και άπηρνήθην τήν πατρίδα 
(Αουύπέοσοΰ· τήν Πολωνίαν δεινοπαθοΰσαν ύπόt ι
τών 'Ρώσσων, ύπέρ σοΰ, τής Ρωσσίδος. Γνω
ρίζεις δτι ούδέποτε'έφοβήθην ούτε τόν θάνατον, 
ούτε τάς βασάνους, ούτε τήν Σιβηρίαν, άλλά 
μόνον τό ζην άνευ σοΰ. Αλλά δόξα τώ  Θεω ! 
ιδού ήυ.εΐς εΐυ.εθα πάλιν όμοΰ. ’Εκ σοΰ ελπίζω 

παρηγορίαν καί ιασιν τών πληγών, άς μοι ο 

έρως σου ένεποίησε δεινάς. Έ σο μοι άντί πα
τρίδος, άντί παρηγόοου άδελφής καί έρωμέ- 
νης . . .  διότι, άπαρνηθείς, άπώλεσα τά πάντα, 
πατρίδα, συγγενείς, φίλους. . .  κα ίτό μέγιστον 

τήν τιμη'ν . . . »  Κ αί ταΰτα λέγων άπέχεε φοράν 

δακρύων.

Ή κόμησσα, ήτις μέχρι τοΰδε κατεφίλει τό 
μέτωπον, καί έθώπευε φιλοφρόνως διά τών δα
κτύλων τούς βοστρύχους τής μακράς αύτοΰ 

κόμης, άπεώσατο αύτόν αίφνης, ώς ύπ αιφνί
διας καταληφθεΐσα έπινοίας, ήνεγκεν είς τού- 

πίσω τό θρονίον, έν ώ έκάθητο, καί, άναχωρή- 
σασα ολίγα βήματα, συνέθηκε τους βραχίονας.
Ή  μ έλα ινα αύτής κόμη λυθεισα περιερρευσεν 
ώς έβέννινον πλαίσιον έπί τών αλαβαστρινων 

αύτής ώμων, έξαίρουσα ετι μάλλον τήν ώραιαν 

αύτής προτομήν.

Ό  Βόλσκης ησθετο άναρριπιζόμενον τό πρός 
αύτήν πάθος, καί όρμήσας ήσπάζετο αύτήν έμ
παθώς. Άλλ’ αύτη , άπωθουμένη τού; άσπα- 
σμου; αύτοΰ , καί άμυνομένη,—  « ’Άκουσον, 
λέγει αύτώ. Γνωρίζει; δτι είμαι έγγαμο;. Σε 

άγαπώ μέν, άλλά δέν δύναμαι ΐνα προσφέρω- 
μαι πρό; σέ άλλω ; ή πρό; αδελφόν . . . .  »

Άνέβλεψα πρός αύτήν, καί τό αίμα αύτοΰ 
έπάγη προς τήν όλω; άλλοιωθεΐσαν όψιν τή ; 

κομη'σση;. Τό πρόσωπον μετεβάλλετο εί; μάρ- 
μαρον, τό δέ πρό μικροΰ διάπυρον καί ήδυ- 
παθέ; αύτή; βλέμμα ήτένιζεν ήδη πρό; αύτόν 

ψυχρόν καί σκληρόν, ώ ; χάλυψ.

—  « ’Ώ !  άπεκρίθη πρό; αύτήν θαρραλέο;, 
έάν ήμάρτησά τ ι ,  σύγγνωθί μοι. ’Αλλα μάθε 
καλώ; τοΰτο, οτι'δέν εξέρχομαι έντεΰθεν πρό- 
τεοον, πριν η απολαύσω τ η ; γυναικο;, c ; 

ύστερα έθέμην τά πάντα. »

Ή  κόαησσα άπέβλεψε γοργόν εί; αύτόν, καί 
καλυπτομένη τ α ΐ; χερσί τού; οφθαλμού;, έκλινε 
τήν κεφαλήν καί διετέλεσεν έπί τινα; σ τιγ - 
ι/,ά; όεμβα-ουσα και σκεπτομεν/). Εποίτα ύε 
άνέκυψεν, ώ ; μεταβουλευσαμένη, καί έφάνη 
αύτώ δτι είδεν έπί τών χειλέων αύτή; επανθοΰν 
μειδίαμα ερωτικόν, έν ώ ήφανίζοντο οί τελευ

ταίοι αύτή; δισταγμοί.

Καί προσελθοΰσα πρό; τήν εστίαν, εσβεσεν 

εν τών δύο κηρίων* έλαβε δέ τά έτερον διά τή ; 
άριστερά;, καί στηριζομένη έπι τόν βραχίονα, 
ήγαγεν αύτόν εϊ; παρακείμενόν τ ι  δωμάτιον.

 « Σ ιώ π α » , λέγει αύτώ, δεικνύουσα διά
τοΰ δακτύλου τού; τοίχου; καί τήν οροφήν, ώ ; 
φοβούμενη δήθεν μή άκουσθή. —  «Πε^ρίμει- 
νόν με ένταΰθα. » Καί ταΰτα είποΰσα έξέφυγε 

διά τίνος πύλη; άπάγουσα τό φ ώ ;.

Αιετέλεσε [Λονος εν τω  cx-οτε^ 
έπί τ ι  θρονίον, μή τολμών ΐνα κινήται, φοβού- 
αενο; μή έγείρη άδιάκριτόν τινα ηχώ , καί πε- 
ριαε'νων έπί είκοσι λ ε π τ ά .. .  έπί ένα αιών?. 
'I I  καρδία αύτοΰ έπάλλετο οΰτω σφοδρώς, ώστε

έφαίνετο αύτώ δτι ή οίκια περιηχεΐτο υπο τών 
τήν Πολωνίαν καί σέ- δτι εόεησεν ινα εκλεξω 

παλμών αύτή;. Διό κατεπίεζεν αύτήν δι άμ- 
©οτέοων τών χειρών βιαζόμενο; ΐνα σιωπηση, 

καί ήρίθμει τά δευτερόπλεπτα, και έφριττε. 
Τέλο; ήκουσε τόν άσθενή τρισμόν εύλαβώ; 
διανοιγομένη; θύρα;, έ'πειτα δέ τήν όλισθησιν 

ϊσθήτο; έπί τοΰ τά πητο;, καί ψαυούσα; δύο 
χεΐρα; τόν τοίχον. Προέτεινε τού; βραχίονα;, 
καί έλαβε τήν κρεμαμένην χειρίδα γυναικείου 

εύναίου, ή ; ήσπάσατο τά τρίχαπτα.

—  'Οποία τιμωρία μοι είναι ό ερως σου μη 

δυναμένω ΐνα σε βλέπω !

Εκείνη δέ έπέθηκε τόν δάκτυλον τώ  στό- 
ματι έπιτάττουσα σ ιω π ή ν....

13'.

Έσήμηνεν ήδη τήν δευτέραν μετά τό μέσο-1 

νύκτιον ώραν, δτε έξήλθε μόνο; ψηλαφίνδα τοΰ 
οικήματος τής κομήσση;. Ή το ήδη έκπαθή; ύπό 
χαρά; καί μεθύων. 'Ο έγκέφαλο; αύτοΰ έπά- 
φλαζε καί ύπερεχεΐτο έ'κπλεω; ύφ’ ήδονή;. Ο 
ουρανό; ήτο ανέφελο; καί κατάστερο;. Παρά 
τινα ήμίπτωτον τοίχον είδε σωρόν λίθων, έφ’ 

ών εκρέματο κερασεα άνθοΰσα, καί έξετάθη έπ ' 
αύτών. Διά τών άνθοφόρων κλάδων τοΰ κεράσου 

έβλεπε πυριλαμπεΐ; τού; χρυσαυγεΐ; αστέρα;, 

οίτινε; έσβέννυντο κατά διαδοχήν έφ’ δσον 
έπλησίαζεν ή ήώ ;. ’Απέναντι δέ τή ; άτραποΰ 
λάλο; τ ι ;  αηδών, καθίσασα έπί δένδρον έλα- 
ρύγγιζε μανιωδώς καί ά δια λείπ τω ;. Έν τη 
έκστάσει τή ; ψυχή; αύτοΰ ένόμισεν δτι ήκουεν 

ά'δουσαν τήν καρδίαν αύτοΰ, ή ; ήκοοάτο τό 
σόμπαν· Ό ζέφυρο; έ'πνευσε σφοδρότερο;· ή 
δέ κερασεα έφοιξε καί κατεχεεν έπ’ αύτόν ό'μ- 
βοον λεπτών άνθέων, άτινα συλλέγων εφερέ 
πρό; τά  χείλη, καί κατεφίλει περιπαθώ;, αι
σθανόμενο; άίδιόν τ ι έαρ άκμάζον περί αύτόν.

Μ ετ’ ολίγον άνέτειλεν ή ή ώ ;. ’ΐδών τότε τά ; 
χεΐρας αύτοΰ, άνεμνήσθη, δτι άποχωριζόμενος 
τ ή ; κομήσση;, έδωκεν αύτή τόν άδαμάντινον 
δακτύλιον, δώρον τή ; μητρό;, καί άφεΐλεν έκ 
τοΰ δακτύλου αύτή; δυσχεραινούση; τόν δακτύ
λιον, ον ήγάπα ΐνα φορη. ’Αλλ’ έξεπλάγη βλέ- 
πων δτι δέν ήτο αύτό; εκείνο;, ον ή κόμησσα 

έφόρει, άλλ’ άλλο; κίβδηλος, άργυροΰ; έπικε- 
χρυσωμένο;, έπικεκολλημένο; λίθοι; κίβδηλοι;.
—  «Παράδοξον, λέγει, μοί φαίνεται δτι είδον 
τόν δακτύλιον τοΰτον εί; τόν δάκτυλον τή ; 
Ε λένη ;, τή ; θαλαμηπόλου· άλλ’ ϊσω; σφάλ

λομαι. η

Έπανήλθεν ε ί; τό ξενοδοχεΐον καί κατε* 
κλίθη ένδεδυμένο;. Έκοιμήθη δέ μέχρι τή ; 
έσπέρα;, δτε έδραμε πάλιν πρό; τήν Έρημίαν.

Τετυφωμένο; ύπό τ ή ; εύόαιμονία;, ήρχετο 
πρό; αύτήν ούχί βαδίζων, άλλα πετάμενο;. 
Έφαίνετο δέ αύτώ δτι ή γή άνεπήδα ύπ’ αύ
τόν ώ ; άλινδη'θρα. Δέν έβλεπεν ούδέν, ούδ’ 
ήκουε. Τοΰτο δέ μόνον είδεν, δτι, διαπερώντο; 
πλατείαν' τινα, μικρό; τ ι ;  έπαίτης έτρεχε 
κατόπιν αύτοΰ, έχων διά χειρο; τόν πίλον. 
Έσκευώρησε τά θυλάκια αύτοΰ, καί έ'ρριψεν 
αύτώ δοαγμήν χρυσών νομισμάτων.

Γ Γ.

Φθάσα; εί; τήν οικίαν τή ; Έ ρηαία;,

—  II κυρία δέ Αίεβιτζ είναι ένδον" Δύ-



νχμαι ϊνα ίδω αύτήν; λεγει πρός τόν άνοι- 

ξαντα την θύραν ύπηρέτην.

—  ’Ό χ ι, κύριε, διότι άνεχωρησε.

— Τί λέγεις ;

— Λε'γω, κύριε, ό'τι ή κόμησσα άνεχώρησεν.

—  ’Ανεχώρησε; Λέγεις ίσως ό'τι έξήλθεν 

εϊς περίπατον.

— "Ο /ι, κύριε, άλλα, λαβοΰσα περί τήν 
πρωίαν επιστολήν έκ Πετρουπόλεως λίαν σπου- 
δαίαν, άνεχώρησεν ευθύς δια τού σιδηροόρομου, 
είποΰσα ότι ίσως έπανελεύσεται μετά τινας 

ήμέρας, ’ίσως δέ καί ούδέποτε.

— Νομίζω ότι δέν με εννοείς καλώς. Λε'γω 

τ/,ν κυρίαν δέ Λ ίεβιτζ.

—  ’Ώ ! ή'κουσα κάλλιστα.

—  Καί νομίζεις; . . . .  Αλλά τούτο είναι τών 

αδυνάτων.

—  Είναι άληθέστατον.

—  Καί δέν άφήκεν άπερχομένη ούδέν πρός 

έ μ έ ;  ούδεμίαν έπιστολήν;

—  Ούδεμίαν.

Ή  ίίβρις ήτο άληθώς μεγάλη, καί έ'πεσεν 

ώς κεραυνόπληκτος χαμαί.

Δ '.

Οί ύπηρέται τής Έρημίας μετεκόμισαν αύ
τόν λειποθυμούντα εις τό ξενοδοχεΐον. Ανα- 
λαβών δ ’ έαυτόν τή έπαύριον μάτην διέδραμε 
τήν πόλιν, έρωτών πάντας περί τής κομήσσης, 
διότι δέν ήδυνήθη ϊνα μάθη μηδέν. Τό κατα- 

λαβόν αύτόν πάθος δέν ήτο λύπη η οδύνη ή 

άπελπισμός, άλλ’ έ'κπληξις κατηφής, διαλει- 
ψις τής ζωής, κεραύνωσις· καί διαπορευόμενος 
ώς ηλίθιος τάς οδούς τής πόλεως έ'λεγεν άδια
λείπτως πρός έαυτόν· «Α λλ’ είναι άδύνατον! η

Αλλά τή τρίτη ημέρα, επανερχόμενος έκ 
του ταχυδρομείου, όπου ήλπιζεν ϊνα εύρη του
λάχιστον λέξεις τινας πρός αύτόν τής κομη'σ- 
σης, άπήντησεν έπί τοΰ πεζοδρομίου τών πα
ρόχθιων μικρόν τινα καί προγάστορα καί ύπο- 
τρομ,ον ά'νθρωπον, δν ένόμισεν ότι έγνώρισεν. 

Ή το δέ ούτος ό Γερμανός Μερκράφ, παλαιός 
ιατρός καί φίλος οίκειότατος τής κομήσσης, 
ό'στις, άναγνωρίσας τόν Βόλσκην, δν είδε πολ
λάκις παρά τη κομήσση έν Παρισίοις, έπε- 
στράφη. Ό  Βολσκης έ'δραμε καί έκραύγασεν 

άπροοιμίαστος πρός αύτόν·

—  Ποΰ είναι αύτή ;

—  Φίλε, λέγει αύτώ ό ιατρός, λαμβάνων 
αύτόν τοΰ βραχίονος, είδον τήν κόμησσαν 
πριν άναχωρήση, καί προσετάχθην παρ’ αύτής 
ϊνα σοι άγγείλω σπουδαΐόν τ ι . ’Αλλ’ είναι πράγ
ματα περί ών δέν δύναταί τις ϊνα διαλέγηται 
έν τοΐς όδοΐς. Διό σε παρακαλώ έλθωμ,εν, άν 
θέλης, εϊς τό ξενοδοχεΐον, ό'που δυνάμεθα ϊνα 
όμίλήσωμεν κατά σχολήν.

Καθ’ όδόν έ'δειξεν αύτώ τήν νήσον τών Λέμ
βων καί, —  « Τίς είναι ό χαλκοΰς άνδριάς 
έκεΐνος j λέγει πρός αύτόν, σαρδώνιον άνακαγ- 
χα ζω ν ,. . .  έκεΐ πρός τήν νήσον . . . .  »

—  Είναι ό τοΰ Ίωάννου Ιακώβου 'Ρουσσώ.

— Τ ί φρονείς περί τής κυρίας δέ Βάρ ι̂ενς ;

—  Φρονώ ό'τι συγκρινομένη πρός τας συγ

χρόνους γυναίκας ήτο άγία.

—  Ισως έχεις δίκαιον. Ό  Θεός συγχωρή- 
σειεν αύτή τόν Βιντζελφίλδ !

Έφθασαν εις τό ξενοδοχεΐον. 'Ο Βολσκης 

ανέβαινε τήν κλίμακα ούτω ταχέως, ώστε ό 
παχύς καί μικρός Γερμανός μόλις ήδύνατο ϊν 

έπακολουθή αύτώ, καί έστάθη έν τώ  πρώτω 
διαζώματι ό'πως άναπνεύση. ’Αλλ’ ό Βολσκης 
έ'λαβε τοΰ βραχ_ίονος καί έσυρεν αύτόν όρμη- 
τιν.ώς εις τό δωμάτιον, έκλεισε την θύραν, καί 

λαβών τοΰ περιτραχήλιου,

—  ’Ελπίζω , λέγει αύτώ δεινόν προσβλέπων, 
ότι έ'ρχεσαι ϊνα μοι άγγείλης τον θάνατον 

αύτής!

—  Αλλά, κύριε, λέγει ό ιατρός, άπαλλατ- 
τόμενος αύτοΰ, μάθε ότι άπρεπές είναι τό κα- 
τασείειν τινά τοιουτοτοόπως. Μάθε ότι ούδέν 
μοι διαφέρουσιν οί έ'ρωτές σου, καί έρχομαι 

μόνον ϊνα έπιτελέσω τήν έντολήν τής κομήσσης.

— Τοΰτο μόνον θέλω νά μάθω· άπέθανεν ή 
ό χ ι ;  λέγει αύτώ πάλιν όρμητικώς ό Βολσκης· 
διότι μόνος ό θάνατος ήδύνατο ίνα δικαιώση 

αύτήν.

—  Η κόμη σσα δεν άπέθανε, λέγει αύτώ ό 

γερμανός ιατρός, άλλ’ ύ σύζυγος αύτής, ό κό

μης τοΰ Λίεβιτζ.

—  Ά ! καί διά τοΰτο άνεχώρησεν;

*—  Μάλιστα. ’Αλλ’ επειδή δέν με έρωτας 
έκ τίνος άπέθανε , σοι λέγω ότι άπέθανεν έξ 
άποπληξίας καί εκ τίνος επιστολής, ήν έ'λαβεν 
ολίγον πριν άπ θάνη, καί πιθανώτατα άπέθα
νεν έξ άμφοτέρων. Φαντάσθητι τόν ταλαίπω- 

ρον τοΰτον άνδρα, έρώντα εύήθως τής γυναικος 
αύτοΰ, ήτινι ήτο παντάπασιν έπαχθ/ίςκαί φορ
τικός. Ή το ήδη άπό τίνος χρόνου ασθενής έν 

Κουρλανδία. Ένόμιζεν ότι ή γυνή αύτοΰ έ'ζη 
ήσύχως άναμένουσα έν Παρισίοις τήν έπάνοδον 
αύτοΰ. ’Αλλ’ αίφνης μανθάνει έκ τών έφη- 
μερίδων ότι ή κόμησσα ήλθεν εϊς τήν Πετρού- 

πολιν, ό'τι έκίνησε πάντα λίθον όπως ϊδη τόν 
αύτοκράτορα, ό'στις, δελεασθείς έκ τών θέλγη
τρων καί τής ευγλωττίας αύτής , έ'δωκε συγ- 
γνώμην δώδεκα Πολωνοί^, έν οίς καί τις 

Βολικής τού'νομα. Καί έπειδή έγνώριζεν ότι 
έφοίτας εις τούς έσπερινούς αύτής κύκλους έν 
Παρισίοις , ότι είσαι ώραΐος καί γενναίος τήν 
ψυχήν, και ότι δέν άπήρεσκες τή κομήσση, 
ένόμισεν ότι ήσο έραστής αύτής, τοσοΰτο μάλ
λον, ό'σον αύτη δέν έπορεύθη πρός αύτόν, άλλ’ 
άπήλθεν εύθύς εις Γενεύην, όπου έ'μαθεν ότι 
ήλθες καί σύ άμ’ άπολυθείς τής ειρκτής.

Πρός τάς δεινάς ταύτας άγγελίας ό ταλαί- 
πιοοος κόμης έρυθριάσας κατέπεσεν άπόπλη- 
κτος. Έάν δέ μή άπέθνησκε, γνώρισον κα
λώς ότι εμελλεν ϊνα έ'λθη ένταΰθα, καί έννοεΐς 
ότι εις έκ τών δύο υμών άπέθνησκεν άν κατά 
τινα μονομαχίαν. ’Αλλά τό γενόμεναν ούκ 
άπογίνεται. V /λ’ έπί τό προκείμενον. Τά 
περί σέ μάθε ότι, έάν ή κόμησσα δέν σε άγαπα 
ήδη, σέ ήγάπησεν ό'μως πρότερον περιπαθώς· 
διότι καί ώραΐος καί νέος καί εύγενής είσαι. 
Λλλ’ αίφνης εσπέραν τινά, έν’ ώ αύτή σε πε- 
ριέμενε μόνη ..., σύ , είτε φαντασιόπληκτος γε
νόμενος..., είτε μαθών ότι ή Πολωνία έπανέ- 
στη, δέν ήθέλησας ϊνα νισαι έραστής τής ρωσ- 
σίδος κομήσσης, ότε οί Πολωνοί έσα>άζοντο έν 

.Πολωνία ύπό τών Ρ ώ σ σ ω ν ..., καί άντί τοΰ 
έλθει ν παρ α ύτήν ..., εδραμες εις τήν 11όλω

ν ί αν , μή άφείς μηδεμίαν επιστολήν. Νέος 

έ'τι ών δέν γνωρίζεις καλώς τας γυναίκας. Οσω 

μάλλον διώκει τις αύτάς, τοσούτω ταχύτερο-/ 

έκφεύγουσιν · έάν δέ φεύγη τις αύτάς άπερχό- 
μενος, αύταί σε διώκουσι. Τί δέ συνέβη έκ τού
του ;

Ή πρώην εύ'νοια τής έγκαταλειφθείσης κο
μήσσης μετεβλήθη βαθμηδόν εις σφοδρόν έρω

τα, καί μετ’ ολίγον εις μανίαν. Καί άπόδειςις 
τών λόγων μου, ότι έ'δραμε κατόπιν σου ώς 
μαινομένη εις Πολωνίαν, όπου μαθοΰσα τα κατα 
σέ, κατώρθωσεν ϊνα ίδη τον αύτοκράτορα, καί 
τύχης παρ’ αύτοΰ συγγνώμης.

Είμαι δέ πεπεισμένος ότι ή κόμησσα έ'πρατ- 
τεν άν τότε τά πάντα υπέρ σοΰ. Πιθανόν δέ ότι 
έν τώ  σφοδρώ πόθω τοΰ εύρεΐν σε πάλιν ύπε- 
κρύπτετο καί κρυφία τις έπιθυμία , απόρρητός 
τις γυναικεία όρεξιςτοΰ έκδικήσασθαι τήν ΰβριν 
'Ρωσσίδος άπολειφθείσης ύπό Πολωνοΰ κατά τήν 
συγκειμένην πρώτην έρωτικήν έντευξιν. Αλλ 
ούδέν ήττον ήγάπα σε ύπέρ πάντα άλλ ον. 
Έπλεονέκτεις άρα αύτής κατά πάντα· ήδύνασο 
ϊνα μεταχειρίζησαι αύτήν δούλην πειθήνιον. 
\λλά σύ, άντί τοΰ ώφελεΐσθαι έκ τοΰ προς σε 

οφοδροΰ αύτής πάθουσ, έφθειρες μόνος τρόπον 
τινά καθ’ ήδονήν τό πράγμά σου. Γνωρίζω ήδη

Λ / Λ / , / ' ~ ■ 'τα πάντα' οιοτι η κόμησσα μοι ειπε τα περι 

σέ γενόμενα λεπτομερώς· διότι, ώς γνωρί
ζεις, ήμην ού μόνον ιατρός, άλλά και πνευμα
τικός αύτής πατήρ. ’Αντί λοιπόν τοΰ, άπολυ
θείς τών φυλακών , έλθεΐν πρός αύτήν ώς κύ
ριος, κρατών αύτής, τ ί  έπραξας ; Προσέπεσες 
εις τά  γόνατα καί ήνώχλησας αύτήν διά δα

κρύων... τοΰ συνειδότος.. . τής ατιμίας.. .  τής 
έρημίας... εϊς ήν σε ένέβαλεν ό έρως αυτής. 
Κλαύματα, αναστεναγμοί, λυγ'μοί... και ταΰτα 
πάντα πρός γυναίκα, ήτις ήτο εξω έαυτής ύπό 
τοΰ έ'ρωτός σου. Α ί! φίλε, σοι έπαναλέγω, είσαι 

νέος, καί δέν γνωρίζεις τάς γυναίκας. Αντί 
τοΰ ήρωος, δν αύτη ύπερηγάπα και ύπέρ ού 
έπραξετά πάντα, είδε τότε ενώπιον αύτ?,ς νεα
νίσκον δακρυώδη, όλοφυρόμενον ώς κάλαμον.

—  « Ήαην έτοιμη ϊνα πράξω τά πάντα 
ύπέο αύτοΰ, » μοί είπεν ή κόμησσα· —  (( Προ>-
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τον μέν, διότι έκρινα ήδη ϊν’ άπολείψω τόν άνδρα 
μου, μεθ’ ού δέν δύναμαι ϊνα ζώ , έπειτα, διότι 
ήγάπησα περιπαθώς τόν Βόλσκην, μαθοΰσα 
μάλιστα τά  κατά τήν Πολωνίαν αύτοΰ άν- 
δραγαθήματα. Αλλ’ ϊδοΰσα αύτόν αίφνης οΰτίο 
κλαίοντα καί όλοφυρόμενον, άνένηψα, καί μ/ι 
έφάνη ούτω μικρός... ούτω μικρός... ώστ£ τέ
λος δέν έ'βλεπον αύτόν παντάπασιν. »

Έν δέ τώ  μεταξύ, μαθοΰσα ότι ό κύριος δε 
Λίεβιτζ άπέθανεν, ή κόμησσα, άνεχωρησε γορ- 
γώς έντεΰθεν. Μάθε λοιπόν ότι αύτη ού μόνον 
δέν σε άγαπα, άλλά καί σε άπεχθάνεται. Διό
τι έχει τό μέγιστον τοΰτο ελάττωμα, ϊνα μυ- 
σάττηται εύθύς όσους επαύσατο άγ'απώσα...

Ό Βολσκης κατελείφθη ύπό φρενιτιάσεως 
πρός τούς λόγους τούτους, οΰς ό ιατρός εξη- 
νεγκεν απαθέστατα, καί ώρμησεν ώς ταΰρος 
μαινόμενος έπί τόν τοίχον, προς όν ε'κρουσε 
τήν κεφαλήν. Έ π ε ιτ α  τρεπόμενος πρός τόν 
πειρώμενον ίνα καταπραύνη τήν απελπισίαν 

αύτοΰ άτρόν...

—  Λέγεις ότι ή γυνή αύτη με μυσάττεται; 
Λλλα τότε διά τ ί  ένέδιυκε...

—  Τ ί λέγεις; λέγει αύτώ έκπληκτος ό ια

τρός.

  Δέν ψεύδομαι, αποκρίνεται αύτώ ό Βόλ

σκης. Διά τ ί ένέδωκεν; . .

—  Αύτό δά τοΰτο δέν μοι ώμολογησεν ή 

κόμ«;σσα, λέγει ούτος ώς έμβρόντητος. Τοΰτο 
δηλοΐ τό τών Γάλλων « voler son confesseur 
(κλε'πτειν τόν πνευματικόν). » Α ί ! τίς οίδεν; 
Έγνώριζεν ίσως ότι ήσο ικανός ίνα κατατα-

» ν \ ~  \ »/ «/ / ΙΛ£/ 01 Τ / , ς  TcAcU t fĵ
ράξης τό ξενοόοχειον και ίσιος ινα φονευσης I Γ  

, ν / γ-. ρ  'λ ,λ ’ ‘ δηλαδή ϊνα άπο/ωρήιαύτήν. εαν αη κατενευεν... Εφοδηΰη μ η ... εκ- Γ

καθ’ έαυτούς. Έ σ ο  φιλόσοφος φίλε. Μάθε δέ 
ότι καί έγώ ήγάπιον πως, καί παρηγορούν καί 
έξωμολόγουν αύτήν. 4λλα πρό τινων ή μ ρών 
είπον πρός έμ-αυτόν· <( Ιδού αύτη χηρα και 
εύδαίμων. Τοΰ λοιποΰ ού μόνον έσομαι αύτή 
άνωφελ.ής, άλλά καί μνησικακήσει πρός με, ότι 

γνωρίζω τά άπόρρητα αύτής.»

Διό άπηλλάχθην αύτής ζητήσας άδειαν τριών 

μηνών άπουσίας, ήτις παραταθήσεται βεβαίως 
μέχρι τής τελευτής τοΰ βίου μου. ’Ηθέλησα

ησω πριν η αυτη με απο-
αύτήν,εανμη κατενευεν... Εφοδήϋη μν 

φέρηται τά πράγματα καί γένηται θόρυβος...
’Αλλ’ ό'μως σοι ομολογώ ότι ΰπερεκπλήττομαι 
μανθάνων τοΰτο. Γνωρίζω δέ καλώς ό'τι δέν 
ψεύδεσαι··· ’Αλλά γνωρίζω πάλιν αύτήν ούτω 
καλώς, ώστε μοι φαίνεται άπιστον. ’Αληθώς ή 

καρδία τής γυναικος είναι άβυσσος.

—  Ή κόμησσα είναι, κραυγάζει πρός αύ

τόν ό Βολσκης, φαυλοτάτη πασών.

Ό  ιατρός έσεισε τήν κεφαλήν. Τ ί δεινολογεΐς, 
φίλε ; Έξαπατάσαι νομίζων αύτήν φαυλοτάτην 
πασών ■ διότι άληθώς έ'παθες δεινόν τι ύπ’ αύ- I όν έφορει περι τώ  δακτυλιωτη τής άριστεράς 

τής. ’Αλλ’ ό'μως δέν γνωρίζεις αύτήν, οποία τις χειρός

είναι. 'Η κόμησσα είναι γυνή υπερήφανος, ϊδι- —  Τ ί τοΰτο; λέγει αύτώ ό ιατρός.

ότροπος, ανευλαβής· πράττουσα τά  πάντα ύπέρ —  Δακτύλιός τις άξιος μάλιστα δύο φράγ
έκείνων, ο&ς άγαπα, ούδόλως φροντίζουσα περί | ^  ^  πολυτια^ ατος >μοί. >Αφεϊλον αύ 
τών άλλων όλισθαίνουσα ενίοτε πρός τας ήοο- 
νάς άκρατώς, ό'μως δέ προκρίνουσα πασών τών

πε'μψη. Τοΰτο έστι φιλοσοφία. ’Έσο ά'ρα φρό
νιμος καί φιλόσοφος, ώς έγώ. ’Αμελεί αύτής. 
Εύκόλως δέ εύρήσεις γυναΐκά τινα δυναμένην 

ϊνα σε παρηγόρηση. Καί ταΰτα εϊπών έκάγχα-

Α ! νομίζεις άρα , άνέκραξεν ό Βολσκης 
ότι ή κόμ/ισσα νυμφεύσει τώ  πρίγκηπι ”Ρε- 

σχίνη;

—  Τίς δύναται ίνα έαποδίση αύτήν;

Έ γ ώ . Καί έ'δειξεν αύτώ τον δακτύλιον,

ηδονών τό αύτεξούσιον αύτής. Διό σοι λέγω 
πάλιν, έκπλήττομαι ό τι·.· ’Δλλ’ έπειδή σύ 
λέγεις τοΰτο. . . , άνάγκη πάσα ϊνα πιστεύσω 
αύτό. ’Αλλ’ ό'μως καΐ τοιαύτη ούσα, κενόδο
ξος, ϊσχυρογνώμων, άπαθής, άνάλγητος πρός 
ό'ντινα μή άγαπα, καί άμείλικτος πρός όν 
τινα έπαύσατο άγαπώσα, έχει καί πολλάς 

άρετάς.

Ή γυνή αύτη ευεργετεί τούς πένητας, βοηθέ' 

τοΐς ταλαιπωρουμένοις, καί ώφελεΐ πάντας ώς 
ούδεμία άλλη έλεήμων γυνή. Έπειδή άπειρον μέν 
είναι τό πλήθος τών δυστυχών, ούς εύηργέτησεν, 
άπειρον δέ τό των άσθενών, ούς εθεραπευσε 

πολλοί δέ οί ικανοί μέν άλλ’ έν απορία όντες, 
οιτινες ευδοκίμησαν δι αύτής. Διακειται δε έμ- 
παθώς πρός τό άγαθόν καί πρός τό κακόν. Ά ! 
βαβαί τοΰ έρώντος τοιαύτης γυναικος! διότι αΐ 
τοιαΰται γυναίκες δέν γνωριζουσι τ ι έστι έρως. 
’Αλλά τέλος πάντων ύπολείπεταί σοι παρηγο- 
ρία τις  ή άπό τής φιλαυτίας· διότι τοιαύτης 
ού'σης ένέβαλες αύτή ού'τιο σφοδρόν έ'ρωτα.

Ο Ι Υ Π Ο Γ Ε Ι Ο Ι

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι .

κων, αλλα πολυτιμοτατος έμοι· Αφεΐλον 
τόν τοΰ δακτύλου τής κομήσσης τήν παρατε- 

λευταίαν νύκτα, ολίγον πριν άπαλλαχθώμεν 
άλλήλων. "Ω τής αφροσύνης!

— Καί ίσως άντέδωκας αύτή άλλον άδαμ.άν- 

τινον· διότι κατά τήν παροιμίαν οί αίλουροι 
είναι πάντες τεφροειδής τήν νύκτα. ’Αλλά μοι 
φαίνεται ό'τι είδόν ποτε αύτόν περί τώ  δακτύ- 
λω τής θαλαμηπόλου. Και ό ϊατρός προσέ- 
βλεπε σαρδώνιον μειδιών έναλλάξ αύτόν καί 
τόν δακτύλιον. «Ταλαίπωρε νεανίσκε!» έψιθύρι- 
σε, καί [προχωρήσας εϊς τό παράθυρον ήρξατο ϊνα 
τυμπανίζν)έπί τής·ΰέλου. « Α ! οί αίλουροι φαί

νονται πάντες φαιοί τήν νύκτα.»

Ε '.

Ό  ιατρός άνεχώρησεν. 'θ  Βολσκηςήνοιξε τό 

παράθυρον, καί διαγκωνισάμενος έπί τοΰκρασπέ- 
δον, έθεώρει κατά διαδοχήν τόν ούρανόν καί τήν 
λίμνην. Μετ’ ολίγον δέ, έπικλείσας αύτό πάλιν, 
έφερε τήν χεΐρα εϊς τό μέτωπον καί άνέκραξεν 
« ’Ητιμάσθην. » Καί κατοπτριζόμενος έν τώ  
κατόπτρω, είδεν άντί τοΰ πρώην εύγενοΰς

ν „ ,, , 1  — - ν  --■· ? ’Λ ακ?ί?,
τήν πολιτικήν. Διότι μ.ετα εν ετος νυμφευει αύτοΰ. Καί έρειδόμενος έπί τόν τοΐ-

τώ πριγκηπι Ρεσχινη. »  ̂ έξήγαγε τοΰ κόλπου τό ομοίωμα τοΰ πα-

—  Τώ  πρίγκηπι * Ρεσχ ίνη; τ ρό;, καί θεωρήσας αύτό άνεμνήσθη αύτοΰ λέ·

—  'Ωραίω τεσσαράκοντα πέντε έτών άν- γοντος ‘ « Είσαι άτιμος και μάλλον έμοΰ νε·
δρί, τώ  πρεσβευτή τής Ρωσσίας έν Λισα- κρος. Τ ι αρα ζητείς μ,ετα,υ τών ’,ωντων; » Και
βώνι, ύπεραγαπώντι αύτήν καί γράφοντι αύ- έπερειδομενος την οψιν προς Ινα τών κοσυμβων

τ·?ί κατά πάσαν έβδομάδα. Διότι χαριν τοΰ τοΰ ταπητος,
Λαδισλά Βόλσκη καί τής αποπληξίας ό μα- (( ’\ } χ ’ ό μ ω ς,ε ιπ εν , υπολείπονται μοι έτι
καρίτης δέ Λίεβιτζ κατέλιπεν αύτούς έλευθέ- τ „{α τινά' πρώτον ή έξομολόγησις, δεύτερον ή

ρους, καί, παρελθόντος τοΰ χ_ρόνου τοΰ πέν- έκδίκησις, καί τρίτον ό θάνατος. » 
θους, ή κόμησσα σπεύσει ϊνα νυμφεύση τώ  
πρίγκηπι. ’ΐδού αύτοί εύτυχεΐς! Αρα φρον- 
τίσωμεν ν.αί ήμεΐς ϊνα εύτυχήσωμεν τό

(‘Έπεται τό τρίτον |χέρ=ς, ή Έκδίκησις.)

Οί πλεΐστοι τών έπισκεπτομένων τούς Πα- 
ρισίους ξένων άγνοοΰσιν ότι ύπό τήν πόλιν ταύ
την, ής διατρέχουσι θαυμάζοντες τάς ώραίας 
οδούς καί τά μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, 

υπάρχει έτέρα πόλις ώσαύτως αξιοθαύμαστος, 
ώς ή άνω. Διότι τά λεγάμενα egouts ή οί έκροι 
τής πόλεως είναι έ'ργον άληθώς παράδοξον καί 

άξιοθαύμαστον.
Είμεθα έν τή  πλατεία τοΰ Chatelet. Μία 

καταπακτή πελώριος θύρα σιδηρά άνοίγεται, 
καί οί έπιθυμοΰντες ϊνα ίδωσι τήν υπόγειον 
πόλιν, λαβόντες ήδη τήν έπί τούτω άδειαν παρά 
τής δημαρχίας, καταβαίνουσι διά τίνος έλι— 
κοειδοΰς μαρμαρίνης, όλοχρύσους κιγ'κλίδας 
έχούσης καί πολυτελεστάτοις τάπησιν έστροι- 
μένης κλίμακος, μέχρι τής μέσης λεγομέ- 
νης αιθούσης τής υποδοχής , εις ήν καταλή- 
γουσι κύκλω πολλαί στοαί φωτιζόμεναι διά 
πολυτελών λυχνιών, αίτινες, έ'χουσαι λεύκάς 
ΰέλους σφαιροειδείς, άπεργάζονται έκατέρωθεν 
τών στοών οίονει μακροτάτους μαργαριτών όρ
μους παρατεινομένους εϊς άπειρον.

Έν τή αιθούση τα ύτη , εϊς ήν κατήλθον 
ι,ετά τοΰ αύτοκράτορος τής Βραζιλίας, λέγει 

ό γράψας τήν σύντομον ταύτην διαγραφήν τών 
έκρων τ ί ς  πόλεως, άπηντη'σαμεν άναμένοντα 
ήμάς τόν κύριον Βελγράνδ, έπιστάτην πάντων 
τών υπογείων οχετών καί ύδάτων τής πόλεως, 
δημιουργόν δέ τών άξιοθαυμάστων τούτων έ'ρ
γων , καί τόν Κ. 'Ρουσσώ, πρώτον μηχανι

κόν.
Έκαστη τών κυρίων στοών , αΐτινες άντί- 

κεινται ταΐς ύπαίθροις μεγάλαις όδοΐς τής πό
λεως, ορίζεται έκατέρωθεν ύπό πεζοδρομίων κε·̂  
χορηγ/ίμένων σιδηροδρόμοις, έχόντων δύο μέ
τρα τό πλάτος. Έν δέ τώ  μέσω είναι ό οχε
τός , εϊς δν ρέουσι τά  ΰδατα , καταφερ(ψ,ενα 
άπο τών [Λίκροτέρων στοών τών ρκροτέρων 
όδών τής πόλεως, πρός τάς μείζονας, ών τά 
ύδατα έκβάλλουσιν τέλος εί; τόν μέγαν λεγό
μενον οχετόν.

Ή δη είμεθα πρό τής εισόδου τοΰ όχετοΰ 

τοΰ βουλεβάρτου τής Σεβαστουπόλεως έν τη 
τριόδω, εις ήν καταλήγουσιν αί στοαί τών παρά 
τόν ποταμόν Σηκουάναν χωμάτων, αί τής όδοΰ 
'Ρίβολι καί αί τής πλατείας τής Βαστιλλίας. 
’Αλλ’ άμαρτάνει μεγάλως ό νομίζων ότι μέλ
λει ίνα περιέλθη πεζός τήν άπέραντον ταύτην 
πόλιν, ήτις έ χ ε ι , ώς ή έπ’ αύτής ύ'παιθρος 
πόλις, άμάξας, σιδηροδρόμους, παντοφορεΐα, 
καί ατμόπλοια πρός χρείαν τών έν αύτη ζών- 

των.
Ποοστάξαντος τοΰ έπιστάτου, ανοίγεται 

αίφνης μεγάλη τις θύρα, δι’ ής έξέρχεται παρ’ 
έλπίδα ολόκληρος άμαξοστοιχία, έν ή κά- 

θηνταί οί θέλοντες ϊν’ έπισκοπήσωσι τάς στοάς. 
Έλκονται δέ αί άμαξαι ύπό άτμοΰ, ύπό ίππων 
ή ύπηρετών έπί τών σιδηρών σειρών τών σιδη- 
δρόμων, διά τών ομωνύμων υπογείων όδών, 
ών τά ονόματα είναι έπιγεγραμμένα διττώς 

έπί πάσαν γωνίαν. Από δέ τών απέραντων



θόλων τών στοών βλέπει τις εξτηρτηαενους διά 
σ.δη ρών κρίκων τους σίδηρους καί παχυτάτους 

οχετούς τών ύδάτων της πόλεως, οϊτινες δια
σχίζονται συνεχώς εις άπειρον είς τας στε- 
νωτέρας οδούς, καί πχρκ τούτοις πλήθος τηλε
γραφικών σχοινιών καί νημάτων.

Τη δε κάκεΐσετά υδατα καταρρέουσιν έν ε’ίδει 
καταρρακτών άπο τών οχετών τών μικρότερων 
όόών , ποικίλλοντα το παράδοξον θέαμα.

Εν δέ τη ύπογείω στοα, ητις άντίκειται 
τη όδω 'Ρίβολι, βλέπομεν παρά τον μέγαν σι- 
δηροΰν σωλήνα τών ύδάτων έτερον μέγαν σω
λήνα, ομοίως σιδηροΰν, δστις ανήκει είς τον 

άτμοσφαιοικον λεγόμενον τηλέγραφον. Έν τώ 
κενώ άέρος τούτω κυλίνδρω διολισθαίνει ταχΰ 

ώς αστραπή τό χαλκοΰν κιβώτιον , τό φέρον 
τάς τηλεγραφικάς αγγελίας είς τά έ'σχατα της 
πόλεως. Κινείται δέ τό κιβώτιον τοΰτο διά 
μόνης της δυνάμεως τοΰ πιεζομένου άέρος, καί 

διανύει εξήκοντα χιλιόμετρα άνά πάσαν ώραν, 
ώς ή σφαίρα τοΰ έκρηγνυμένου πυροβόλου.

Οί οχετοί τοΰ φωτιστικού άερίου (gaz) ού
δέποτε διέρχονται ελεύθεροι διά τών υπογείων 
στοών, ώς οί τών ύδάτων καί τών τηλεγρά
φων, άλλ’ είναι πάντοτε κεκρυμμένοι έν τώ  
μεταξύ τών θόλων καί τοΰ εδάφους τών οδών 

.της πόλεως διαστη'ματι.
Διότι το φωτιστικόν άέριον, συρρέον εϊς 

τινας κακώς διαψυχομένας στοάς, δύνα- 
ται ϊνα παράξτ) τό λεγόμενον έκπυρ
σοκροτοΰν άέριον (grisou) τών μεταλ
λείων, ό'περ, άναπτόμενον, γίνεται, ώς 
εΐδομεν άλλαχοΰ, αίτιον μεγάλων συμ

φορών. Διό καί αί λυχνίαι φωτίζουσι 
πάσαι τάς ύπογείους στοάς δι’ ελαίου.

Εν δώδεκα λεπτοΐς διεπεράσαμεν 
τόν έ'κρουν της όδοΰ 'Ρίβολι καθ’ ό'λον 

αύτοΰ τό μήκος, καί εΐδομεν καθ’ οδόν 

πάντας τούς είς αύτόν έκδίδοντας δευ- 
τερεύοντας οχετούς.

Αίφνης δ’ άκούεται συριγμός τις 
καταχθόνιος, καί αί άμαξαι ϊστανται 
έ'ν τινι σταθμω. Ένταΰθα τό θέαμα μεταβάλ
λεται. Ειμεθα ύπό τόν οβελίσκον της πλατείας 
της 'Ομονοίας , (Place de la Concorde) , όπου 
διέρχεται ό μέγας εκρούς (le grand Colecteur), 
ό'στις, άρχόμένος άπό τοΰ Σηκουάνα, περιέρχετα'· 
κύκλω πάσαν την πόλιν, καί δεχόμενος τάς 
συμβολάς τών μικροτέρων οχετών άπωσης της 
πόλεως, εκβάλλει τέλος πάλιν ύπέρ τήν κώμην 
’Δνιέρ είς τον Σηκουάναν, διερχόμενος διά της 

πλατείας της Μαγδαληνής καί τοΰ βουλεβάρτου 
τοΰ Μαλεσέρβου. Παρά τόν σταθμόν παοίσταται 
πάλιν τοΐς έπισκοποΰσιν ως deus ex machina ό 
δημιουργός και έπιστάτης τοΰ βαράθρου τούτου, 
ό Κ . Βελγράνδ. (( ’ΐδού, λέγει ούτος ήσύ

χω ς, τίνι τρόπω μέλλομεν ϊνα περάνωμεν τήν 
περιοδείαν ήμών.Ήλθομεν ένταΰθα διά τοΰ σι
δηροδρόμου· άλλά τούντεΰθεν πρέπει ϊν’ έπι- 
βώμεν τών πλοίων.» Καί αμ’ έπος ά'μ’ εργον, 
βλέπομεν έξερχομένας έ'κ τίνος δεξαμενής επτά 
ή οκτώ πελώριας σκάφας, έφ’ ας έπιβαίνομεν 
πάντες οί οδοιπόροι, καί αίτινες, έλικοκίνη- 
τοι οΰσαι, ανέρχονται τάχιστα πλέουσαι έπί 
τών βορβορωδών ύδάτων τοΰ μεγάλου όχετοΰ, 

φρίκην έμποιοΰσαι τοΐς μυσίν , οϊτινες, ζώντες 
απειράριθμοι έν τη ύπογείω πόλει, φεύγουσι 
περίτρομοι πανταχόσεπρός τό παράδοξον θέαμα 
τών έπερχομένων ανθρώπων καί πλοίων.

Αλλά τά πλοία ταΰτα δέν κατεσκευάσθη- 
σαν μόνον πρός ψυχαγωγίαν τών έπισκεπτο- 

μένων τούς έ'κρους, άλλά καί πρός τήν απαραί
τητον καθημερινήν άποκάθαρσιν αύτών· έπειδή 
έκαστον τών πλοίων τούτων φέρει κατά τήν πρώ

ραν τροχόν πλατύτατον περιστρέφονταύποβρύ- 
χιον μεγίστην ψήκτραν, άποφέρουσαν είς τόν 
ποταμόν τόν έπί τοΰ βυθοΰ καθίζοντα άπειρον 
βόρβορον. 'Η έκκάθαρσις τοΰ μεγάλου όχετοΰ, 
ει καί γίνεται διά τών τοιούτων πλοίων καί 
τοΰ ατμοΰ, άπασχολεΐ καθ’ έκάστην π:ρί τούς 
πεντακοσίους έργάτας.

Τά δέ υδατα καί αί άκαθαρσίαι τών εκρών 
τής αριστεράς λεγάμενης όχθης τών Παρισίων 
έκδίδουσι καί ταΰτα είς τόν μέγαν τοΰτον όχε- 

τον, μετοχετευόμενα ύπό τόν ποταμόν διά σι-
ηοοΰ μεγίστου σίφωνος έπίτηδες κατασκευ-δ·

ασθέντος.
«ν. ,  ,  «■/ t  / /
Απασα η γιγαντειος αυτη υπόγειός πόλις 

κατέχει έ'κτασιν 6 0 0  χιλιομέτρων. Ό δέ παρά 

τήν κώμην Ανιέρς έκβάλλων μέγας οχετός είναι 
τό μέγιστον γνωστόν τοιοΰτον άνθρώπινον έ'ρ · 
γον· διότι ό μέν διαβόητος μέγας λεγόμενος οχε
τός (cloaca maxima) τ -7;ς αρχαίας Ρώμης, όστις 

σώζεται καί δικαίως θαυμάζεται ύπό πάντων 
μέχρι τοΰ νΰν, έ'χει πέντε μέν μέτρων ύψος 
τεσσάρων δέ πλάτος, ό δέ μέγας οχετός τών

Θέατρον ψύλλων εν Αονδίνω.

Πα ρισίων έ'χει πλάτος καί ΰψος τετραπλάσιον 
έκείνου* πρός δέ τούτοις πεζοδρόμια καί σιδηρο
δρόμους καί παντοφορεΐα καί ατμόπλοια καί εϊ 
τι άλλο άναμιμνήσκον την έπ αύτόν κειμένην 
ύπαιθρον πόλιν.

ΘΕΑΤΡΟΝ

Ψ  Υ Λ  Α Π Ν .

Έ κ  τών πολλών ιδιοτροπιών τών Άγγλων 
είναι μία καί αΰτη.

Υπάρχει έν Αονδίνω άπό τριακονταπέντε 
ή'δη έτών θέατρόν τ ι ,  ούτινος πάντες οΐ ύποκρι- 
ταί είναι ψύλλαι. Ναί, άληθεΐς ψύλλαι! . . .  ά'πα- 
σαι έξη'κοντα τόν αριθμόν, προσδεδεμέναι τόν 
τράχηλον πρός τινα έπίχρυσον άλυσικ οΰτω 
μακράν, ώστε δύνανται ΐνακινώνται έλευθέρως. 
Ούδεμία ψύλλα είναι δεκτή ώς ύποκριτίς, άν 
μή ύπάγηται είς τό γένος τών ψυλλών τοΰ άν- 
θρώπου· έπειδή άπεδείχθη ότι αί ψύλλαι τών 
ζώων είναι δυσμαθεΐς καί δυσπειθεΐς.

Ό  επιστάτης τοΰ παραδόξου τούτου θεάτρου 
αγοράζει μάλιστα τούς ύποκριτάς έ'κ τινων εμ

πείρων γραιών, αίτινες χορηγοΰσι τό πράγμα 
άκατέργαστον, άγριον. Ή  δέ τιμή μεταβάλ
λεται κατά τάς ώρας. Αλλά καθόλου ή δωδε- 
κάς τών καλών ψυλλών πωλείται τό μέν θέρος 
εξ σολδίων, τόν δέ χειμώνα δώδεκα, ' θ  θεα

τρώνης μάλιστα ήναγκάσθη ποτέ ϊν’ άγοράση 
μίαν ψύλλαν, καλόν μέν τεχνίτην, άλλά δευ
τεραγωνιστήν, δώδεκα σολδίων, τοΰ πρωτα- 
γωνιστοΰ βαρέως νοσοΰντος.

Αι άρισται τών ψυλλών φέρονται άπό τής 
Ρωσσίας, όθεν στέλλονται έν κιβωτίοις κατα- 

ποτίων πλη'ρεσι λεπτοτάτου βάμβακος. Αι 
ψύλλαι της 'Ρωσσίας είναι παχεΐαι, ίσχυραί, 

καί ύποκρίνονται συνετώς. Αλλά δέν ήδυνήθη- 
μεν ί'να μάθωμεν πώς οί τελώναι έξετάζουσι μή 
άνοίγοντες τά κιβώτια, ούδέ τόν φόρον, όν οί 
είσάγοντες τούς ψύλλους πληρόνουσιν είς τήν 
κυβέρνησιν.

"Οταν ό θεατρώνης καί διδάσκαλος τών ψυλ
λών περωδεύ-/) τάς έπαρχίας τής Αγγλίας, ή 
τήν Ευρώπην μετά τοΰ μικροσκοπικοΰ θεάτρου έν 
θυλακίω, ή γυνή αύτοΰ π έμπει αύτφ καθ’ 
έκάστην έβδομάδα έκ Λονδίνου όσας ήγόρασε 
νέας ψύλλας, κλείουσα αύτάς ασφαλώς εϊς τινα 
γωνίαν επιστολής, μή αί σφραγίδες τοΰ ταχυ
δρομείου συντρίψωσι τό περιεχόμενον. Πλήν δέ 

τών ψυλλών τής 'Ρωσσίας ό ψυλλοτρόφος ού
τος νομίζει ότι αί ψύλλαι τών δεσμω
τών είναι έξαίρετοι καί έπιτήδειαι είς 
πάντα τά  πρόσωπα. Καί τοΰτο έν- 
νοεΐται· έπειδή οί αγαθοί ούτοι άν
θρωποι έκτρέφουσιν αύτάς κατά σχολήν.

' θ  καθηγητής ούτος γυμνάζει τάς 

ψύλλας πρός τοΐς άλλοις τόν στρόβιλ- 
λον (la  valse) καί τήν ζευγηλασίαν 
μικράς άμάξης, ήν 'αύται ελκουσι τα
χ έω ς, εί καί έκαστος τών ύέλων τής 
θυρίδος τής άμάξης είναι 2 4 0 κι{ 
βαρύτερος μιας μόνης ψύλλης. Μία 
ψύλλα κάθηται έπί τής έ'δρας τοΰ αμα
ξηλάτου, εχουσα διά χειρός τήν μά

στιγα καί τά  ήνία, ’ έλαύνουσα τάς 
έλκούσας τήν άμαξαν δύο ψύλλας. Έτέρα δέ 
κάθηται όπισθεν, ώς ύπηρέτης. Δύο δέ άλλαι 
ψύλλαι ελκουσι κανόνιον μικροσκοπικόν έντελέ- 
στατον. Ύπάρχουσι δέ καί όρχίστρηδες άσέμνως 
χορεύουσαι, καί πυροβολισταί· έπειδή τό θέα
τρον τών ψυλλών άνταγωνίζεται άμα πρός τήν 
μεγάλην "Οπεραν καί τόν ’Ολυμπιακόν 'Ιππό
δρομον.

’ΐδού δέ τ ί  διηγείται περί τών ψυλλών τού
των ό Κ . Δούγλας.

'Ηγεμών τις τής Γερμανίας, τυγχάνων έν 
Παρισίοις, καί ίδών τό πρόγραμμα τοΰ θεάτρου 
τών ψυλλών, έκάλεσεν αύτάς είς έσπερινόν 
σύλλογον. Το θέαμα ήρξατο ήδη· αί δέ ψύλ— 
λαι ύπεκρίνοντο δράμά τ ι  εκ τής ιστορίας τών 
πολέμων τής Γαλλικής αύτοκρατορίας, ούτινος 
πάντα τά  πρόσωπα είχον ονόματα ένδοξα, 
Ούελιγκτών, Μασσένας, Βλύχερ, αύτοκράτωρ 
’Αλέξανδρος, κτλ .

’Αλλ’ αίφνης ό έπιστάτης ταράττεται. Έρω- 
τηθείς δέ τήν αιτίαν τής διακοπής τοΰ θεάμα
τος, « Φεΰ ! άναβοα, αίτοΰμαι ταπεινοφρόνως 
συγγνώμην τόν σεμνόν σύλλογον· έπειδή είς 
τών πρωταγωνιστών ύποκριτών, ό Ναπολέων, 
έξέφυγεν. »

—  Καί ποΰ άρα άπήλθεν, ή ρώτησε τόν ψυλ- 
λοτρόφον ό Γερμανός ήγεμών, ούχήττον ταρα-

χθείς, ή οι έν Βιέννη διπλωμάται τής Αγίας 
Συμμαχίας, όπότε έ'μαθον τήν άπό τής Έ λβ η ς 
φυγήν Ναπολέοντος τοΰ πρώτου.

' θ  έπιστάτης, άμηχανών μάλλον μάλλον, 

όκνεΐ ϊν’ άποκριθή πρός τό έρώτημα. Αλλ’ ή 
ταοαχή αύτοΰ έρμηνεύεται παρευθύς παρά τοΰ 
Γερμανοΰ ήγεμόνος, όστις, «Λ έγε δά, κύριε 

κ α θ η γ η τ ά , λέγει πρός αύτόν, τίς νομίζεις 

έκρυψε τόν φυγάδα;»
 Έάν έτόλμων ϊν’ όμολογη'σω, άποκρινε-

ται τότε γελών ό έπιστάτης, νομίζω ότι ό Να
πολέων κατέφυγεν είς τό σώμα τής άνάσσης 
Ελένης. Καί έδειξε μειδιών τήν σύζυγον τοΰ 
Γεομανοΰ ήγεμόνος, ήτις άληθώς Ελένη ώνο-

Ύ(Ααςετο.
 Έ σ τ ω , είπεν ό άναξ γελών. Θέλω ΐνα

γένηται παντοία έ'ρευνα καί έξέτασις· έπειδή 
πρέπει νά εύρεθη ό φυγάς Ναπολέων, τό δέ 

δράμα μή λή ξη .
Ή  νέα άνασσα, μή θέλουσα ί'να κρύψτι τόν 

φυγάδα, ένέδωκεν άσμένως είς τήν παράκλησιν 
τοΰ άνδρός, καί άναχωρήσασα είς τόν παρακεί
μενον αύτής κοιτώνα, έπανήλθε μ ετ ’ ολίγον 
μετά τίνος αιχμαλώτου, κατέχουσα αύτόν μα- 

λακώς μεταξύ τοΰ άντίχειρος καί τοΰ λιχανοΰ, 
καί παρέδοικεν αύτόν είς τόν διδάσκαλον. Αλλ 

ούτος βλέπων τόν ψύλλον, « Φ εΰ ! άνεβόησεν, 
οίμώζων, πλανώμεθα· έπειδή ό ψύλλος ούτος 
δέν είναι ό Ναπολέων μου, άλλ’ άγριός τις τυ

χαίος ψύλλος! » καί ή παοάστασις έληξεν.
Οΐ.ύποκριταί ούτοι ζώσιν έπί τρία καί πολ

λάκις τέσσαρα έ'τη. Μεθ’ έκάστην παράστασιν 
ανταμείβονται τιθέμενοι έπί τοΰ βραχίονας 
ύπηρέτου τινός, ούτινος έκμυζώσι τό αίμα. 'Ο 
ψυλλοτρόφος ούτος λαμβάνει 3 5 0  φράγκα κατα 
μήνα, καί δέν έχει ούδεμίαν άλλην άσχολίαν.

Ε Ρ Γ Α  Κ Α Ι  Η Μ Ε Ρ Α Ι .

Η Δ ΙΚ Η

TOV ΤΙΧΒΟΡΝΟΥ ΕΝ  ΑΓΓΛΙΑ .

Ή  μεγίστη καί περιεργοτάτη δίκη τοΰ παρόντος 

αΐώνος έπερατώθη Ιν Αονδίνω εσχάτως λίαν παραδο- 

ξως κατά τήν Ικατοστήν δευτέραν αύτής συνεδρίασιν.

* Ώ ς  γνωστόν, δ κληρονόμος ένας τών μεγίστων 

καί πλουσιωτάτων οίκων τής Αγγλίας, δ 'Ρογήρος 

Τιχβόρνης, ήφανίσθη αίφνης προ δεκαοκτώ έτών, πε

ριηγούμενος κατα την νοτίαν Αμερικήν· διότι, έπιβάς 

έν 'Ρίω Ίανείρω εμπορικού τίνος πλοίου la B e lla , 
έναυάγησεν εν μέσω του Ωκεανού, καί ούδείς ποτε 

πλέον ήκουσέ τι περί αύτοΰ.

Έκτοτε πάντες, συγγενείς τε καί φίλοι, ένόμισαν 

έίτι δ 'Ρογήρος αληθώς άπέΟανε. Μόνη δέ ή μήτηρ 

αύτοΰ δέν ήΟελεν 'ίνα πεισΟή τδν θάνατον τοΰυίοΰ, έλ- 

πίζουσα ότι έμελλε ποτε ϊνα έπανεύρη αύτόν. Καί έφ’ 

δσον μέν δ άνήρ αυτής σίρ Ζέμς Τιχβόρνης έξη, άπέ- 

σχετο πάσης ερεύνης προς εύρεσιν τοΰ άπολομένου 

jiou. Αλλά μ&τά τδν θάνατον τοΰ άνδρδς ήγγειλε 

δι’ δλων τών αγγλικών έφημερίδων δτι ή χήρα τοΰ 

αποθανοντος Τιχβόρνου ύπέσχετο δτι δστις ήδύνατο ΐνα 

οώ αυτή πληροφορίας τινάς περί τοΰ άφανισθέντος υίοΰ, 

εμελλεν ΐνα λάβη μεγίστην ανταμοιβήν.

Αί άγγελίαι αύται, διαδοΟεΐσαι πανταχόσε τής γής 

οια τών αγγλικών έφημερίδων, έσχον τδ ποΟούμενον

αποτέλεσμα. 'Ημέραν τινά ή λέδυ Τιχ_βόρνου έλαβεν 

έκ τής Αυστραλίας έπιστολήν, φανεροΰσαν αυτή 

δτι δ πολυζήτητος υίδς τοΰ Τιχβόρνου, σωθείς παρ’ 

έλπίδα έκ τοΰ ναυαγίου τής Βέλλας ύπό τίνος αμε

ρικάνικου πλοίου Ό σ π ρ έ ϋ , μετηνέχθη εις Αυ

στραλίαν και άφείΟη είς τινα τών έκτετοπισμενων 

αύτής αϊγιαλώ^, καί δτι ήτο εν τώ παρόντι έν τινι 

μικρά κώμη Βάγγα, ένθα ήσκει τήν τέχνην τοΰ κρεω- 

πώλου (!)

'Η χήρα, ύπερχαρής προς την αγγελίαν ταύτην 

γενομένη, εγραψεν ευθύς προς τδν γνωρίσαντα τδν υίον 

έπιστολογράφον , καί προς τδν υίον αύτής, τδν λε

γόμενον 'Ρογήρον Τιχβόρνην. Πεισθεϊσα δέ έκ τε 

άλλων καί έκ τής δμοιότητος της χειρδς , έπεμψε 

προς αύτον δύο χιλιάδας λιρών, δπως έπανέλθη είς 

Αγγλίαν τήν ταχίστην.

Καί τώ δντι δ διαβόητος κληρονόμος έφθασεν εις 

Παρισίους έν έτει 18C6 , όπου έτύγχανε τότε ή χήρα 

Τιχβόρνου, καί ή πρώτη συνάντησις τής μητρδς καί 

τοΰ υίοΰ μετά τοσαΰτα συμβάντα έγένετο έν τώ έν τή 

δδφ Άγίω 'Ονωρίφ ξενοδοχείω τοΰ Αλβίου λίαν πα- 

ραδόξως.

'Ο λεγόμενος 'Ρογήρος, άντί τοΰ δραμεϊν προς τήν 

μητέρα, προφασισάμενος δτι ήτο καταπεπονημένος 

έκ τής δδοιπορίας, κατεκλίθη έν τινι σκοτεινώ θαλάμω, 

εγραψε δέ γραμμάτων άγγέλλιον τήν άφιξιν αύτοΰ προς 

τήν μητέρα, ήτις προσδραμοΰσα ήσπάζετο καί ένηγ- 

καλίζετο αύτόν, ώς άληθή υίον. Καί δμως quantum 
mutatus ab illo! 'Ο  'Ρογήρος, άπελθών τής Α γ

γλίας νέος, ωραίος, ευκίνητος, ’ισχνός, υψηλός, με- 

τεβλήθη ήδη εις ιπποπόταμον υπόσαρκον, χαμηλδν 

καί δυσειδέστατον. "Οπως ποτ’ άν έχη ,ή  κυρία Τ ιχ -  

βόρνου άνεγνώρισεν αύτον ώς δντα άληθή αύτής υίδν 

καί διετέλεσε ζώσα μετ’ αύτοΰ οϊκειότατα μέχρ ι τοΰ 

έτους 1 8 6 8 , καθ’ 3 αύτή άπέθανεν.

Αλλά λεκτέον ένταΰθα οτι πάντα τά λοιπά μέλη 

τής οϊκογενείας τοΰ Τιχβόρνου, άμα ϊδόντα, άπεκήρυ- 

ξαν αύτον δμοθυμαδδν χυδαΐον απατεώνα · διότι 

άληθώς δέν είχεν ούδεμίαν προς τδν άληθή 'Ρ ο 

γήρον δμοιοτητα.
Μάτην οί φίλοι καί συγγενείς τής λέδυ Τιχβόρνου 

έδείκνυον αύτή δτι έξηπατατο, οτι δ δή λεγόμενος 

ούτος 'Ρογήρος ητο χυδαίος τις ραδιουργδς, ανάξιος 

τοσαύτης στοργής και τύχης! Έπειδή ή Μιλάδυ ώρ- 

γίζετο πρός ταΰτα, καί έξέβαλλεν αύτούς, ώς συκο- 

φάντας, τοΰ οίκου · διότι έγνώριζεν , ώς έλεγε, καλ- 

λιον παντδς άλλου τδν υίδν αυτής, καί διότι δεν ήτο 

παράφρων. Καί τοιουτρόπως έζησεν επί πολλά έτη 

μετά τοΰ υίοΰ τούτου, 8ν έθεραπευε καί ήγάπα ειπερ 

τι και άλλο, μέχρις ού άπέθανε καί αύτή.

'Αυ.’ άποθανούσης τής μητρδς, δ ύποτιθέμενος ού

τος πρωτότοκος υίδς τοΰ Τιχβόρνου ήθέλησεν ινα κα- 

ταστή κατά τδν Αγγλικδν νόμον κύριος άπάσης τής 

κολοσσαίας πατρικής περιουσίας.

Αλλ’ δ νεώτερος υίδς έκείνου Ζέμς άντέστη διά 

τών δικαστηρίων , άποκηρύττων τδν πρεσβύτερον 

τοΰτον αδελφόν απατεώνα, καί ζητών ΐνα λάβη κατά 

τδν αγγλικόν νόμον αύτός τήν περιουσίαν τοΰ άποθα- 

νόντος πατρός τε καί πρεσβυτέρου άδελφοΰ. Οί μέ

γιστοι συνήγοροι τής Αγγλίας συνετάξαντο περί τούς 

δύο αντιπάλους ώς είς μέγιστον άγώνα · διότι πρού- 

κειτο περί μεγίστης άληθώς κληρονομιάς.

'Ο 'Ρογήρος έζήτησε δημόσιον έρανον, δπως 

διεκδικηθή , ώς έλεγε , τά δίκαια αυτοΰ , καί έν δλί- 

γαις ήμέραις πολλαί χιλιάδες λιρών συνελέχθησαν 

ύπέρ αύτοΰ. Παρέστη δέ εϊς τδ δικαστήριον άγων 

πολλούς αρχαίους φίλους καί ύπηρέτας τής οικίας τοΰ 

Τιχβόρνου, οϊτινες έμαρτύρησαν δτι, γνωρίσαντες αύ- 

τδν παιδιόθεν καλώς, ουδόλως ώκνουν ΐνα δμόσωσιν 

δτι ούτος είναι δ αληθής 'Ρογήρος, δ πρωτότοκος 
υίδς τοΰ άποθανόντος Τιχβόρνου. Πολλοί δέ μάρτυρες 

προσεκλήθησαν έξ Αύστραλίας καί Αμερικής, καίτά

έξοδα της δίκης έφθασαν μετ’ ού πολύ εϊς τρία περί
που έκατομμύρια ( ! ! ! ) .

Ήδη ή δίκη έδικάζετο 102αν ταύτην ήμέραν · δ 
δέ εϊσαγγελεύς, δ attornay general, ώμίλει 
άπό εικοσιτριών ήμερών άδιαλείπτως. Ά λλ’ αίφνης δ 
πρώτος τών δρκωτών δικαστών, άναστάς, έφανερωσεν 
δτι αύτδς καί οί λοιποί δρκωτοί δικασταί ήσαν ήδη 
άρκούντως πεπεισμένοι, καί δέν είχον χρείαν άλλιον
5 Λαποοειςεων.

Ή  δήλωσις αύτη ήτο ήδη κίταδίκη τοΰ 'Ρογήρου, 
δν τό δικαστήριον τών δρκωτών ένόμιζεν απατεώνα · 
οί δέ συνήγοροι αύτοΰ, έν^οήσαντες τοΰτο, κατέθηκαν 
ευθύς εϊς τήν τράπεζαν τοΰ δικαστηρίου έγγραφον , 
δι’ ού έδήλουν δτι άφίσταντο τής δίκης.

Αλλά τότε ό λόρδος chicf-justice, άναστάς, έπέ- 
ταξεν ΐνα συλληφθή δ Ψευδορ^ογήρος, ώς ένοχος ψευ
δομαρτυρία. Καί ούτως δ θρασύς ούτος άπατεών συλ- 
ληφθεις ένεβλήθη είς τήν φυλακήν τοΰ Newgale· ή 
δέ δίκη άπέβη εις άληθή μυθιστορίαν.

ΓΑΜΟΣ Ε Χ  Β ϊ θ ϋ  Φ ΡΕΑΤΟ Σ.

Παράδοξό; τις γάμος έτελέσθη Ισχάτως έν τινι 

παρά τό Βέλγιον κειμέν/; κοίμτ). Νεανίας τις ήράσθη 

της μονογενούς θυγατρδς τοΰ δημάρχου, καί γνωρίζων 

δτι καί ή νεανις ήγάπα αύτδν περιπαθώς, έζήτησεν 

αύτήν παρά τών γονέων εις γάμον. Α λλ’ ούτοι δέν 

κατένευσαν, λόγφ μέν προφασισάμενοι τήν νεότητα 

τής νεάνιδος, έργω δέ, διότι δ νέος, εϊ καί ήτο χρη 

στδς, δέν είχεν ίσην αύτή περιουσίαν.

Μάτην ή νέα έπεχείρησεν έπί δύο έτη ΐνα πείσ^ 

τούς γονείς· μάτην παρεκάλεσε, έδεήθη... έκλαυσε... 

ένήστευσε,... ήσθένησε... τά πάντα εϊς μάτην. Διότι 

ούτοι έμειναν άκαμπτοι πρός πάντα αύτής τά τεχνά

σματα καί τάς δεήσεις.

Τέλος δέ ή νεανις άπελπίσασα, προφασισαμένη 

δτι επορεύετο εϊς έπίσκεψιν άσθενούσης τινδς θείας, 

έξήλθε μόνη τοΰ πατρικοΰ οικου. Αλλά μετά μίαν 
ώραν νέος τις, φίλος τοΰ έραστοΰ τής νεάνιδος, π α -  

ρίσταται έντρομος καί αγγέλλει τοΐς γονεΰσι ταύτης, 

κλαίων καί δδυρόμενος, δτι οί δύο Ιρασταί , άπελπί- 

σαντες, έραψαν εαυτούς άμφότεροι είς τό παρά τήν 

κώαην γνωστδν βαθύτατον φρέαρ, καί προσέθηκεν δτι 

ειδε μέν αύτούς μακρόθεν πίπτοντας είς τό φρέαρ, 

άλλά προσδραμών δέν έφθασεν ΐνα έμποδίση αύτούς. 

ΤΙλπιζε δέ δτι έτι έζων και ήρχετο ζητήσων βοήθειαν.

"Εκαστος λαμβάνει κλίμακας καί σχοινιά , καί 

πάντες σπεύδουσιν άγοινιώντες προς τδν τοπον τοΰ 

ατυχήματος. Ευτυχώς οί δύο έρασταί, εϊ καί ήσάν 

πως πεπληγωμ,ένοι, έζων έτι· διότι, πίπτοντες εϊςτδ 

φρέαρ , κατεσχέθησαν ύπό τίνος σανιδιόματος , καί 

έκραύγαζον προς τούς προσδραμόντας, δτι, έάν ο! γο

νείς μή κατανεύσωσιν εύθύς τόν γάμον, έκριναν ΐν’ 

άποθάνωσιν, πίπτοντες είς τδ πρό αΰτων ύδωρ.

Οί συγγενείς ήναγκάσθησαν ΐνα έλθωσιν αύτοΐς είς 

λόγους, καί ύπέσχοντο ϊνα συγκχταινέσο;σι τδν γά
μον, επικαλούμενοι μάρτυρας άπαντας τούς περιεστώ- 

τας κατοίκους τής κώμης. Αλλ οι δυο έρασται, φο

βούμενοι μ^, έξελθόντες τοΰ φρέατος ,  φενακισθώσιν, 

ήξίουν ίνα δ γάμος τελεσθή έν τώ φρέατι, καί έζή- 

τουν ΐνα δ ίερεύς καταβή διά σχοινιού εϊς αύτούς. 

Α λλω ς...

Οί γονείς ϊδόντες τήν επιμονήν αύτών έδ?αμον εϊς 

τήν κώμην, παρέλαβον τδν ιερέα, καί τδ μέν πείθον- 

τες διά χρημάτοιν, τδ δέ βιαζόμενοι κατεβίβασαν αύ

τδν « άρον, άρον » παρά τούς δύο έραστάς, έκά- 

θηντο άναμένοντες τήν ευλογίαν αύτοΰ έπί τίνος 

σανιδιόματος.



*
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'Η  κυρία Αλικία δ έ ...,  ωραία καί πλουσία κλη

ρονόμος , νυμφευθεΐσα προ τριών εβδομάδων τον 

κοιχητα δέ Β . . .  κατοικοΰντα έν Αουγοούνω, εγίνετο 

άφαντος αίφνης εκ του οίκου , άφεΐσα την Ιπομενην 

προς τδν άνδρα αυτής παράδοξον επιστολήν·

Φίλατε,

Σπουδαιότατόν τι πράγμα, οπερ δέν δύναμαι ίν’ 

αναβάλω, αναγκάζει με ίν’ άπέλΟω εϊς Παρισίους 

επι τρεις ήμέρας. Εϊ 

καί φαίνομαι υπαί

τιος, μή θέλησον, Ικε

τεύω , ίνα μάθης ποτέ 

το απόρρητον της απου

σίας μου ταύτης.

Ό κ ό μ η ς Β ...,ά π ο 

ρων καί ευρίσκων τήν 

φυγήν ταύτην λίαν πι- 

κράν, εν άρχή μάλι

στα τοΰ γάμου, εκρι- 

νεν ευθυς ίνα μάθη εκ 

παντός τρόπου τί πα- 

θοΰσα ή νεόνυμφος αύ

τοΰ γυνή εφυγεν ού

τως άπροόπτως μόνη 

εϊς Παρισίους.

‘Όθεν έμβαίνει εϊς 

τον σιδηρόδρομον, καί 

τη έπαύοιον , ήμερα 

παρασκευή, ερευνών 

καί δαπανών πολλά 

χρήματα, μανθανει ότι 

ή φυγάς κατωκησεν εν 

τινι ξενοδοχείω της 

δδοΰ τής Εϊρήνης, εν 

τίί αριθμώ 13 .

—  Κακός οιωνός! 

λέγει πρδς έαυτόν δ 

νέος ούτος Όθέλλος.

Δωμάτιον. . .  αριθμός 

δεκατρία... ήμερα πα  

ρ α σ κ ε υ ή . . .  Ίσ ω ς  

ήτο κάλλιον να έλθω 

αυριον... Π λή ν ... τής 

συμφοράς! . . .  άκούο) 

ψιθυρισμούς, αναστε

ναγμούς! ώ ή άπι

σ το ς!...

Τό κλειδίον ήτο επί 

τής θύρας· ώθεΐ δέ αύ

τήν καί εισέρχεται εϊς 

τόν θάλαμον δρμητι- 

κώς. 'Η  νέα Δεσδε- 

μόνα βλέπουσα αύ

τον, βία, τρεμει, εν ιο 

κύριός τις κεκαλλωπι- 

σμένος κρύπτεται τα

χέως όπισθεν τών παραπετασμάτιον τής κλίνης.

Ό  κόμης Β . . .  ενάγει έκ τοΰ έπενδύτου εν ρεβόλ

βερ καί έτοιμάζεται νά πυροβολήση αύτόν. Ά λ λ ’ 

ή νεα Αλικία άνακράζει άποστρέφουσα τό φοβερόν 
όπλον·

—  Άφες, άφες αυτόν διότι έγώ μόνη είμαι υπαί

τιος.

—  'Ομολογείς λοιπόν οτι με ήτίμασας; λέ

γει σείων σφοδρώς τόν βραχίονα αύτής δ άπονε- 

νοημενος άνήρ· καί ταΰτα τρεις μετά τόν γάμον 

ήμών έβδομάδας. Είσαι ή έσχατη τών γυναικών, καί 

πρεπει νά άποθάνης. Καί στοχαζόμενος αύτής κατα 

το μέτωπον ήτοιαάζετο νά πυροβολήση. Αλλά τότε

δ όπισθεν τών παραπετασμάτων τής κλίνης κεκρυμ- 

μενος κύριος έξορμα, καί, θεωρών αύτόν έκπληκτος, 

άφαιρεΐ αύτώ τό όπλον.

—  « Τίς είσαι; εϊπέ μοι τό όνομά σου, κύριε, 

λέγει άγρίως αύτόν προσβλέπουν δ κόμης. »

Έκεΐνος δέ έξάγει έκ τοΰ θυλακίου αύτοΰ γραμ

μάτων, έν ώ δ έξηγριωμένος κόμης άναγινιόσκει θαυ- 

μάζων τό όνοαα

« 1‘ετερς, Αμερικανός όδοντοιατρός, έν Παρι
σίοις. »

—  Όδοντοιατρός;

—  Μάλιστα , κύριε. Προσεκλήθην παρά τής κυ

ρίας, όπως κατασκευάσω αύτή ένα όδοντα.

—  Ναι, φίλτατε, λέγει πρός αυτόν γελώσα άμα 

καί κλαίουτα ή ωραία αύτοΰ γυνή. ΙΙρίν νυμφευθώ 

εΙχον ένα ψευδή όδοντα άριστα κατασκευασθέντα ύπό 

τοΰ κυρίου τ ο ύ τ ο υ ο τ ε  τό τελευταΐον διέτριβον έν 

Παρισίοις. Αλλα πρό τινων ήμερών, τριυγούσης τρω- 

γάλιά τινα, δ δδούς μοι έθοαύσθη, καί, μή θελήσασα 

ίνα με ίδης άμορφον γενομένην έκ τής έλλειψεως 

ένός γελασίνου όδόντος, έδραμον ένταΰθα και προσε- 

κάλεσα τόν κύριον ίν’ άνταλλάςη αύτόν τήν ταχίστην. 

Αυποΰμαι μεγάλως πρώτον ίλέν ότι με είδες άνευ

όδόντος, επειτα διά τήν λύπην ήν συ υπέστης νομίυας 

με άπιστον.

1III10S ΚΑΙ ΟΝΌΣ·

Μεγαλόπλουτός τις εγραψέ ποτε πρός τόν περί

φημον Γάλλον δραματοποιόν Σκρίβην ·

« Κύριε , έπιθυμών ίνα καταστήσω τό όνομά μου 

γνωστόν , συγγράφων τι, έρχομαι παρακαλέσοιν υμας 

ί'τ.ως εύαρεστηθήτε ίνα συνεργάζησθε μετ’ έμοΰ είς 

τινα τραγωδίαν. Πρός τοΰτο παρακαλώ ίνα γράψητε 

υμείς τό δραμα, έκ

τος ολίγων τινών λέ

ξεων, &ς προσθέτοιν θά 

δυνηθώ ίνα παρουσια- 

σθώ ώς συνεργάτης 

υμών εις τό δημόσιον. 

Τό* δραμα μέλλει ίνα 

παρασταθή μετά πλεί- 

στης όσης πολυτελείας 

δι’ εξόδων μου. Καί 

υμείς μέν εξετε άπασαν 

τήν ώφέλειαν , έγώ δέ 

άπολαύσω τής φήμης 

συνεργάτου τοΰ άρίστου 

τών συγχρόνων δραμα- 

τοποιών. »

Ό  Σκρίβης άπεκρί

θη αύτώ εύθύς ·

« Αυποΰμαι μή δυ

νάμενος ίνα παραδεχθώ 

τάς δμετέρας προτά

σεις , εί και λίαν λυ

σιτελείς · διότι έδιδάχ- 

θην καί είμαι πεπει

σμένος ότι δ ίπ π ο ς  

καί ό όνος δέν δύναν- 

ται ποτέ ίνα συζευχθώ- 

σιν ύπό τόν αύτόν ζυ

γόν. ί)

Πρός ταΰτα θυμω- 

θείς δ πλούσιος κενό

δοξος άπεκρίθη αύτώ · 

« Κύριε, έλαβον τήν 

αύθαδη έπιστολήν σου. 

Αλλά τίνος ενεκα άπο- 

καλεις με ίπ π ο ν ;

★
¥ ¥

Νέος τις φαρμακο

ποιός υφίσταται τάς 

άπολυτηρίους έξετά- 

σεις.

—  Κύριε, λέγει αύ

τώ εΤς τών έξεταζόν- 

των καθηγητών. Γνω

ρίζεις ότι τό προισσικόν 

οξύ είναι τό σφοδρότα- 

τον πάντων τών δηλη

τηρίων. Πώς δύναταί τις ίνα γνωρίση ότι ούσια τις 

περιέχει πρωσσικόν οξύ;
—  Αρκεί ϊνα εισπνεύση τήν ούσίαν. Εάνπεσηως 

κεραυνόπληκτος, πεισθήσεται εύθύς ότι άνεπνευσε 

πρωσσικόν δξύ.
Ό  χορός τών καθηγητών. —  Άριστα! ! !  άριστα! I ! 

E t  nunc eru d im in i...
★
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'Ο  ιατρός, εισερχόμενος εϊς τό νοσοκομειον, προς 

τόν έν υπηρεσία μαθητήν τής ιατρικής·
—  ΓΙόσοι άπέθανον σήμερον; —  Γννεα.
—  Πώς έννε’α ; Α λλ’ έγώ υπέγραψα δεκα συνταγας.
—  Ναί, κύριε καθηγητά. Α λλ’ δ δέκατος ασθενής 

δέν ήθέλησε νά λάβγ, τό ιατρικόν. λτγκεϊς.


