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Α7τό τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν ό ά' δρωπος Ιμόρφωοε κοινω
νικήν ζωήν και έστισε πολίτευμα, από τήν στιγμήν *.*τά τήν ο
ποίαν έτ-,ίΥον,σε τά ο/με'ια έκεινκ τώ  > ό.οίων τή» άνίγνωσιν και 
γραφήν μεταχειρίζεται πρός ιδίαν ωφέλειαν, Ινομίσθ» ευτυχής, καυ- 
χόμενος εις τάς έφευρέσεις τι,'.ύτας ώς άνακαλύψας μέσα, μάλλον 
είπεϊν οπλα, μέ τά όποια νά δύναται ευκόλως εις τό έξής νά κυ
βερνά τόν έχυτόν του, καταδαμάζων τά πά?Ί, δΐϊδίδων όέ καί δι- 
ατ·/ιρών τ ή ν  ευδαιμονίαν tcv . £κτοτε αγωνίζεται «κουράς·ω< διά τών 
μέσων τούτων, νά ασφαλίση τήν κοσμικήν του πρόσκαιρον ταύτ/ιν δια
μονήν. Και τής κοινωνικής του ζωής τά έπινοούμενα προφυλαχτικά μέσα 
είναι ή δύναμις καί ή διπλωματία· ή μέν, διασπείρουσα τόν τρόμον νά 
μετρίαζνι τάς όρμάς τών παθών, νά τιμωρή τά αμαρτήματα, καί είς 
μέρος νά προφυλάττν. αυτά διά τής προβλέψεως· ή δέ, διά τής μυ
στικής καί τεχνικής ένεργείας νά άπατά τήν αδυναμίαν, διαδίδουσχ 
τώρα μεν γλυκείας ελπίδα*,, τώρα δέ φρικτούς τρόμους, καί μέ τά  
τοιαΰτα μέσα νά καταδαμάζνι δήβεν πάν μή προοδευτικόν πνεΰμα. Τών 
δέ γραμμάτων τό όφελος προερχόμενον εζ αντικειμένου διαμέτρου 
μέσου, δηλαδή τής πειδοΰς, κατέγινε νά ύπερυψώντι τήν φαντασίαν του, καί 
ώς φιλανθρωπότεραν, νά ήμερών/ι αυτόν. Προϊόντος δέ τοΰ χρόνου τά  
δύο ταΰτα ελατήρια, συναγωνιζόμενα υπέρ τής ανθρωπίνου εύδαιμονί- 
άς, ή δύναμις δηλαδή καί ή π .ιθώ , άν καί έποφθαλμιοΰσαν είς έν 
καί τό αύτά άντικείμενον, ήρχισαν νά άγωνίζωντα» ποία έκ τών δύω 
τούτων νά ΰπερέχνι, καταβάλλουσα τήν ά'λλνιν, καθυποτάξασα «ύτήν 
είς τήν ίδικήν της γνώμην, ’Αλλ’ όπερέχουσα πάντοτε ή δύναμις,



ώφελήθη τοϋτο μόνον νά χαίρη τά πρωτεία διά τών δπλων >;αί 
μηχανορραφιών της, δχι δέ καί νά άρκέσουν τά μεσα της ταΰτα 
πρός πλησ.'ασιν είς τόν πρώτον σκοπόν, δςτις ητο νά διατηρηθή τοϋ 
ανθρώπου ή ευδαιμονία «ν γέίει. Ακολούθως δέ εύρέθη εις τήν δυσά* 
ρεττον ,ίεσιν ή δύναμις, νά βάλλη είς ενέργειαν τά δπλα της, δπως 
καταδαμάση τά πάθη, άν δ/ι καί νά ήμερώση τά ήθη. ή  μεταχεί- 
ρισις δέ τών δπλων ποιον έξαγώμενον έφερεν; Νά γυμνασθή ό άν
θρωπος είς τό νά φονεύη καί νά φονεύηται, κ »ί άντί τής καταδα- 
μάσεως τών π*θών του, μ ίλλον νά έξηγριωθίί καί κβυχώμενος είς 
τήν σωματικήν του δύναμιν, νά γίνη ^τ,ριοδέστερος. Συνοδοιποροϋσα 
δέ καί ή διπλωματία μέ τήν δύναμιν, καθυπέβαλλεν έν αυτή δτι, τής 
δυναστείας τό μέσον δέν είναι τό κατάλληλον είς τόν σκοπόν, άλλά 
άρμοδιώτερον καί δυνατώτερον δπλον είναι ό εκνευρισμός, δςτις πα- 
ραλίζει χωρίς νά φονεύη καί καθυποτάττει χωρίς αγώνας. Τόν έκ- 
νευρισαόν τούτον, λε'γει, τόν άτ:οδ>.δειή πενία· ίδού τό κατάλληλον μέσον, 
ίδοί> ή ασφάλεια· καί επικυρωμένη ή γνώμη αΰτιπ, έβάλθη είς ενέρ
γειαν, διακρατούσ* δέ ή δύναμις πάντοτε τήν λεοντικήν καί τήν α
λωπεκήν πρός επιτυχίαν τοΰ σκοπού, καταπολεμούσα άδιακόπως τόν 
άνθρωπον, καί φέρουσα αύτόν τώρα μέν είς άπελπισιαν τοσαύτην 
ώστε νά γίνεται αποστάτης, τώρα δέ νά μηδενίζη καί νά έζουδε- 
νώνη αύτόν.

Εκ τών μνγ,σθεντων άπεδείχθη δτι τής δυνάμεως ή πορεία, άν καί 
νομίζηται σωτη'ριος είς τόν άνθρωπον, δέν έ'φθασεν είσέτι νά άποδώσνι 
τά  αποτελέσματα διά τά όποια έπενοήθη, καί διά δσον έκοπίασεν, 
συνεργεία τής διπλωματίας, μ' δλον τοΰτο απέχει πολΰ τοΰ νά φθάση 
είς τό ποθούμενον.

Τό δέ άλλο σωτήριον έφεύρημα, τό φιλανθρωπότερον, ή πειθώ, 
προϊόντος τοΰ χρόνου, καταγινομένη είς τό νά μαλάσση τήν καρδίαν 
τοΰ άνθρώπου, καί νά μόρφωση τάς νοητκάς δυνάμεις αύτοΰ, έλπι- 
ζουσα αποτελέσματα έντελή, έσύςησεν έπιστήμας αρμοδίους νά άνα- 
πτύξωσι τά τής φύσεως φαινόμενα καί φωτίσωσι τό σκότος τής ά- 
μαθείας, διά τών οποίων πραγματικώς, άν είς τό ποθούμενον δέν 
εφθασεν, έδυνήθη δ^ως νά φέρη τινά άνακούφισιν είς τάς καταθλίψεις, 
νά τάς 5εραπεύση, νά τας παρηγόρησή, άλλ’ είς τόν σκοπόν δέν έ- 
φθ-*σε  ̂ οΰτε αύτή· αναπαύεται δέ διαδίδουσα 3εωρίας, δρισμοίις, συμ- 
βουλάς, έ.λπίδας, ώστε μέ τά τοιαΰτα επέτυχε νά ζή πλησιέστερα 
είς τόν άνθρωπο», καί μέ τάς είρηνικάς της διδασκαλίας, νά ηναι 
είς μέρος χρησιμότερα εις αύτόν, τήν δέ αληθινήν ευδαιμονίαν δέν έ- 
δυνν,θη είσέτι νά τοΰ τήν προσαγάγη. Μή δυνάμεναι δέ οΰτε ή &ύ-
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ναμις, δμοΰ μέ τήν παραφυάδα αυτής διπλωματ-.αν, ο
έπιστήμη νά έπιφέρωσι τό δφελος διά τό όποιον καί < Γ  < ; ’ ’ ' Λ
καί ό άνθρωπος διατελεΐ είς τήν κοσμικήν ταύτην ζωήν 6
μόνον τά ονόματα τής προόδου καί τοΊ έ:ευγενισμοΰ, τ ί
νά συμπεράνωμεν; ij δτι τοϋ ανθρώπου ό προορισμός' αύτός
καί ώς έκ τούτου δέν είναι επιδεκτικός βελτιώσεως, διά τό brMO /
ίτοβαίνουν ματαιοπονίαι όσα γίνονται υπέρ αύτοϋ, ή ότι τά είσετι |4α-
λόμενα είς ενέργειαν μέσα δέν είναι τά κατάλληλα, τά  αρμόδια,
τά άπαιτούμενα διό αναγκαία αποβαίνει τής κυβερνη'σεώς του ή
μιταρρύθμισις.

Καί ή έκτέλεσις τοϋ πολέμου, τόν όποίον ή δύναμις έπιχειρίσθη 
είς τάς άνάγκας της, υπέπεσεν ε!ς πολλάς μεταβολάς, τώρα μέν ε- 
χτελεΤτο δι’ δπλων κοπτερών, τώρα δέ άνεκαλύφθησαν πυρίτις, πυ· 
ρόβολα, τηλεβόλα, κ τλ ., βάλλουσα είς ένέργειαν άπό καιρόν είς και
ρόν μέσα μάλλον καταστρεπτικώτερα, ;>.έ τέλος νά αθάση είς τόν 
σκοπόν της, άλλά δέν έδυνήθη νά κατορθώση άλλο, είμή νά κατα- 
βάλλη τοΊ»ς πολεμίους της. Ποια « ίτ  α έβίασε τήν δύναμιν νά άπο- 
βάλλη τήν άρχαίαν της τακτικήν, καί νά άντικαταστήση τάς ανα
καλύψεις τών καταστρεπτικών μέσων; δχι άλλη βέβαια είμή tv* 
φθάση ταχύτερα είς τό ποθούμενον, άφοΰ είεβαιώθη ό'τι ή άτλή άρ- 
χαία τακτική τοϋ πολεμεΐν, ούσα ατελής, δέν άρκούσε νά φε'ρν; είς 
τό ζητούμενον αποτέλεσμα. Τά γεγονότα ταΰτα μάς παραπέμπουν νά 
πις^ύσωμεν δτι είς τήν αύτήν κατηγορίαν π ύ :τε ι καί ή όιπλωματία 
καί ή έπι^ήμη, κ*ΐ φθάσαντες είς τό εξαγόμενον δτι άν τά τοιαϋτ* 
δυνατά ■ δυνατώτατα στοιχεία είΰέτι δέν έφθ·*σαν είς τό ποθούμενον, 
δέν είναι άλλο τό αίτιον είμή διότι ένεργώσιν συστ*ματι*ώς, ού
τως είπεΐν, διά τό όποιον {ματαιοπόνησαν, κ ι ί  δτι είς τήν αύτην μα- 
ταιοπονίαν ,3·έλει διατελοΰν, άν οΰτως έξη/.ολουθώσι, διότι τά αύτά αί
τια τά αύτά άποτελέσματα άποδίδουν.

ίΙ ίς·ορία, ό άλάνθαςος οϋτος διδάσκαλος, ητις καί έρμηνεύει καί 
διατηρεί, φέρουσα είς τήν μνήμην τά παρελθόντα, αυτη καί μόνη δύ- 
ναται έκαστον νά βεβαιώση δτι οΰτε καλόν οΰτε κακόν έτελ.εσφό- 
ρησεν είς τόν κόσμον, άν δέν έτροποποιήθ/ι άναλόγως τοϋ καιροϋ.
Είς αύτήν βλέπομεν δ η  ό άνθρωπος πολλάκις έβιάσθη άπό τάς ά
νάγκας του, νά προς-ρέζ-ιρ τώρα μέν είς τό έν, τώρα δέ είς τό άλ
λο έκ τών βοηθημάτων, τών έλατηρ’ων τούτων, τής δυνάμεως δηλα
δή τής διπλωματίας καί τής πειθοΰς, άλλ οσάκις έζ αύτών ώφελή- 
θη, ή ώφέλειά του έστάθη ή ςιγα ια ία , ?| ουτιδανήν παρηγορίαν τοϋ 
παρεΐχεν, καί προϊόντος τοΰ καιρού, ή πρόσκαιρος αΰτη παρηγορία
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ΙζαληφδεΊίσα, αύτός βϊταννί>.9βν είς τήν πρώτην του αμηχανίαν, ζών 
*ν ταλαιπωρία, ώς·ε ή ζωή ν£ τοϋ ηναι μάλλον θάνατος. Πολλάκι, δ 
άνθρωπος στοχαζόμενος ότι διώκει τό ίδιόν του συμφέρον, μάλλον 
απομακρύνεται έξ αύτοΰ· ή απάτη «Οσα ριζομένη εί; τον νούν, ά* 
ποπλανα τής άληδοϋς καί ευθείας όδοϋ, καί διευθύνει είς τόν όλεθρον,

Πρός τούτοις ή άνδρώπινος αδυναμία εΰ;ίσκουσα πρόσκαιρον άνάπαυσιν 
είς τά ίπιχειρη'ματά της, δέν μέριμνα δι άλλο* τήν δέ αναπαυσιν ταύ- 
την τήν t h f t m t i  παρατηρούσα τά εργα τού πλησίον της, καί μιμουμέ- 
νη ακριβώς τών παραδειγμάτων έκείνου, διατελεϊ είς τά εργα της 
τυφλοΐς δμμασιν. ‘Η μίμησις δδ?·ν slvai ή άνάπαυσίς της, καί άνα- 
παυομένη είς ιδέαν παρ’ αύτής έκλελεγμένην, περιστρέφεται είς τόν 
άξωνά της, ούτως είπεΐν, ανίκανος νά διακρίννι άν ή εκλογή' της εί
ναι σωτη'ριος η όχι. Εξασκουι/ένη δέ ί - l  τής εκλογής τούτης, καί 
διατηρούσα σειράν τήν όποιαν μόνη της εκλεξε, διαμένει κατά τήν κοινήν 
εκφρασιν, είς τό τυφλός τυφλόν όδηγεϊ, καί συρόμενη πα·ρά τοϋ πλη
σίον της, φθάνει είς ό',τι είσέτι εύρίσκεται. Αποδεδειγμε'ν'*. ό'ντα τά 
άναφερόμενα, χωρίς αντιλογίαν φδάνομεν είς τήν στιγμήν έκείνην είς 
τήν οποίαν απαιτείται νά ύψωθνί ενός έκαστου ή φωνή μέ τήν ευ
χήν ταύτην «εί'θε οί αρμόδιοι φιλάνθρωποι αλλά ικανοί, νά ς·ρέψουν 
»τό βλέμμα αύτών πρός τό ,ΐεΐον πλασμα, τόν άνθρωπον, καί με- 
ηταβάλλοντες τά όπισδοδοομικά η στάσιμα συστήματα κυβερνήσεως, 
»νά συγκαιράσουν άλλα &ρμοδιώτερα, τά  όποια νά τόν φέρουν άσφα- 
«λέστερα είς τήν άληδινήν εύδαιμονίαν, καί διά τών παραδειγμάτων 
«αύτών, νά άποσυρδίί ό άπλοΰς καί πεπλανημένος άνδρωπος από τήν 
»σφαλεράν διεύδυνσίν του είς τήν όποιαν είσέτι διατρέχει, μεταφέρον- 
»τές τον έκ τοϋ σκότους είς τό άσβεστον φώς, τήν τάξιν, ή'τις 
»άλλοΰ δέν υπάρχει είμή είς τήν θρησκείαν.»

Τψωθεΐσα ή κοινή αΰτη φωνή, ή'τϊς είναι ή φωνή τοΰ Κυρίου, καί 
«Γραφείς ό άνδρωπος είς τόν άληθή καδρέπτην, οςις ε'ναι ή ^ρησ/κία, 
5έλει εξακριβώσει δτι είς αυτήν καί μόνην δύνατα: νά έξασφαλίση 
τήν τύδαιμσνίαν του, Κατοπτριζόμενος δ ΐ συνεχώς μέ προσοχήν 5?; 
αΰτόν, £ελει εύρη ά.ιυλον, καί ,3-έλε; γνωρίσει ό'τι ό πρόσ
καιρος τούτος κόσμος δέν τοΰ ·,.αρέχει άλλο είμή πλάνην καί απά
τη ν  ^έλει γνωρίσει δτι ου'τε ή δύναμις, οΰτε ή πειδώ, έχουν το- 
σαύτην υπεροχήν όποία απαιτείται πρός ασφάλειαν τής ευδαιμονίας του· 
Αλλ’ ή ‘Ιστορία μάς ανακαλεί είς τήν μνη'μην καί τής ‘Ιεοοκρατί*ς 
τούς καρπούς, μάς μνημονεύει ποια αποτελέσματα εδόΟοσαν καί παρ 
αύτής, τά όπο'ία βαλλόμενα είς τήν πλάστιγγα, μας παρουσιάζεται 
τοΰτο τό άναμφισβη'τητον, οτι οΰτε καί αύτή υπηρέτησε έπωφελώς· διά
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τό όποιον μας προβαίνει άναγκαίως ή βεβαιότης ότι καί αί τριΐς 
αυται δυνάμεις, ώς άδελφαί, ανάγκη άναι νά συνεργώσι, ή θρησκεία 
δ Λαδή ή πειδώ καί ή δύναμις, άναπληροΰσα άμοιβαίως ή μία τής
άλλης τά  έλ\:·'μματα, καί δτι άνευ αύτής τής ειλικρινούς αδελφό
τητος, τής ακουράστου συνεργ:ίας τώ ν τριών τούτων δυνάμεων, ευ
δαιμονία S'iv ^ ελ ίΐ ύπάρξ;ι, κ«ί πάσα άλλη προσπάθεια άποβαίνιι 
ματαιοπονία. Α.

ΕΚ Μ Α Ρ ϊΑ .
Ητον "δη νυξ καί αυτή ηύρίσκετο άκόμνι μόνη ϊΐς  τόν κοιτώνα

τοΰ βασιλέος. Εν τώ  μέσω τής πί.ρι^χού'Τής αύτήν βαθείας σιωπής,
6 δυνατός κτυ?;όκαρδος 'itον δ μόνΓς ήχος οστις άντήχει εις τά  
ώ τ ί  της, ένώ είς τό εξωθεν το'· δωματίου, ή μονοτονο; ταραχή τών
βημάτων αρματωλοΰ τίνος καί ΐκείνη 7,τις? καΟ ώρας διαστήματα
απετελεΤτο άπό τήν αλλαγήν τής φυλακής ενωμένη μέ τήν ταπεινήν 
καί βραχνήν φ ω νή ν  ένοπλων άνδρών, καλώς τ?ι έπενΟυμιζον ότι δεν 
ήδύνατο νά έξέλβη, εκείνου τοΰ τόπου περί τοΰ οποίου μία 5λιβερα 
προαίσθησις τής έλεγεν δτ ι ,3-έλει τη ιποκατασταΟή ολέθριος. 1 ονυ- 
πετής έπί τοΰ τάπητος μέ τό σώμα στηριγμένον έπί των πτερνών, 
άκουμβοϋσε τό δπισθεν τής χαριέσσης κεφαλής έπί μιας τών γωνιών 
τής κλίνης ς-ολισμένης μέ κυανοΰν δαμάσκον καί αργυρά περιπλοκάδια.

Αί χειρες διά τών δακτύλων συμπεπλεγμέναι, άκουσίως καί άνευ
τινός αιτίας έπιπτον έπί τοΰ σκέλους, διότι οί βραχίονες της ήσαν
ηδη παραλελυμμένοι, διαλελαμένοι καί άνεργοι. 'Γ; μεγάλα της μαϋρα 
δμματα έ^ρέφοντο βραδέα καί - εμψυχωμένα άπό τό έν εις το αλλο 
μέρος τοΰ κοιτώνος, ένώ ένίο;ε έκυλίοντο δάκρυα διά τών ώχρών 
παρειών της, χωρίς αυτή κά·/ νά 'ρροντίζη όπως τά σπογγίση. Τό 
ήμιάνοικτον ς·όμα ήτο ς·εγνόν καί κατακεκαυμένον άπό την έκπνε- 
ουσαν άνρπνοήν καί άπό τόν έπανηλειμμένον στεναγμόν δς·ΐ{ πάσαν 
στιγμήν ίιάραττε τό στηΟός της καί έφούσκωνε τόν λαριγγα της.

Αντίκρυ Ικαίετο έντός άλα£>ας·ρίν0,λ λυχνίας άμυδρον τ ι φώς, και 
έ/ρέματο είκών έττεφαναψενη έξ έβένου καί μαργαριταροριζης, ενθα 
ήτο ζωγραφισμένη ή Παρθένος Ευαγγελίστρια. Το ό,τι περιεστόλιζε 
τό δωμάτιον έκεΐνο έφανέρωνεν οτι, ό τοπος, ό καιρός και αί πε« 
ρίς-άσεις δέν είχον συγκατανεύσει τήν συμπλήρωσιν αξιοπρεπούς πο
λυτελείας προσηκούσης εις βασιλέα, άλλ ή χαρίεσσα άπλοτης ήτις 
έκεΐ άνεφαίνετο, σαφώς έδίίκνυεν δτι ή γαλλική «ιλοκάλλεια δέν δύ-
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ναται v i σταδΐί ε’ς κανένα τόπον δκνηρόν. Βεβαίως ή Τοσκα^έλλα, 
μικρά πόλις τοϋ δουκάτου τοϋ Κάς-ρου, τοποθετημένη μεταξύ τών 
Παππικών καί 'Γοσκανικών κρατών, άλωθεΐσα ολίγα; ώρας πρότερον 
ύπό τών στρατιωτών τοϋ Καρόλου 8ου τή ; Γαλλίας, δίν ήού.ατο 
να παρέξ·*) μέσα πομπής καί πολυτελείας1 ήδύνατο όμως νά παρα
σκευάσω έ%α τόπον, δστις νά ηναι έφοδιατμένος άπό δλα τά αντι
κείμενα πρώτης ανάγκης, τά δποία, ή πρόνοια τών ύπ/;/.όων παρα
σκευάζει διά τούς ήγεαόνας. έλαφρό: τις 3-όρυβος διέκοψεν καί έτάρα- 
ξεν άπδ τοϋ λιδάργου τής λύπης της τ ή ν  νέ*ν Ιταλίδα ήτι: ήγέρθη 
αίσθανομένη νά άνοίγηται ή £ύρα. Δέν άνέσιη δμως, αλλ ις-η μό
νον έπί τών γονάτων παρατηρούσα προσεκτικώς τις είσήρχετο. Καί 
ιδού δ Κάρ^ολος δστις προηγείτο μέν ύπδ θ-εοαπενίσκου κρατοϋντος 
δυο κηροπήγια, ήκολουθεΐτο δέ άπδ ενα ύπασπιστήν φέροντα τήν 
περικεφαλαίαν καί τήν σπάθην τοϋ 'Capρόλου έπί χρυσοϋ τίνος δί
σκου. ύ  Κά^ρολος μόλις έμβηχεν έκύτταξε τήν νέαν, καί ΐδών αύ
τήν είς έκεϊνο τδ σχήμα ταχέως έκδύθη τδν μανδύαν καί τδν θώ
ρακα, καί έφόρεσε περις-ήθιον κυανού κατυφέ, έπί τοϋ όποίου έθεσε 
κάλυμμα λευκδν μετάξινον με χρυσού; κρίνους. Επΐΐτα νείσα ; εις 
.τούς δύο ύπηρέτα: νά έξέλθωσιν, έπλησίασεν εις τήν νεάνιδα, καί 
λαβών αύτήν έζ άμφοτέρων τών χειρών τήν έσήκωσε μετά μόχθου 
ώ ; νά ητον σώμα αδύνατον νά κινηθ^. Μετά τ«ϋτα  προσπαθών νά 
προφέρη καλώς τήν Ιταλικήν, ηρχισε νά συνομιλϊι μέ αύτήν μέ έ- 
ρασμίαν ζωηρότητα.

Διατί σέ ευρίσκω ουτω τεταραγμένην ώ ήγαπητή μου; ϊσο>; σε 
άπώδησα' δταν δ φόβος έπί τής άλώσεως τής πατρίδος σου σε παρ 
ίκίνησε νά μέ ζητήση,ς καί νά έπικαλεσθ^ς τήν βοήθειαν μου έναν- 
τίον τής άσωτεία; τών στρατιωτών μου; μάλιστα σέ πρόσεδέχθην 
καί σέ έσωσα άπδ τδν όχλον διορίσας τδν Βλάκονετ νά σε ασφα-
λίσ·/) ύπδ τήν προστασίαν μου................. . Σιωπάς, καί τρέμεις ! .............
Τώρα ένθυμοϋμαι δτι μέ έπαρακάλεσας ύπέρ τοϋ πατρδς καί μητρδς 
καί άλλων συγγενών σου οιτινες αίχμαλωτίσθησαν ! . . . . είναι ίσως
τοΰτο τδ δποΐον σε θλίβει ; .................Α χ !, ο,τι δέν έπραξα ενεκα
λήθης 3έλω θεραπεύσει τώρα μέ 2ν μόνον νεϋμα . . . ι Σήκω, έλα 
λοιπδν θελκτική μου Κυρία, δεΐξόν μοι τήν άστερωπήν τοΰ γέλωτός 
βου, τήν γαληνιαΐαν όψιν σου. ’Εδώ ήγαπητή μου εΐμεθα μακράν 
τής ταραχής τοϋ πεδίου, καί ή γλυκεία ειρήνη ητις μας περικυ- 
κλώνει προκαλεϊ εις τρυφερότητα....................είς έρωτα.

Ούτως είπώυ τήν ένηγκαλίσθη, τήν έτράβηξεν έπί ανακλίντρου καί 
$ ίσχς  τήν χειρ* έπί τής κεφαλής της, τής ελυσε χορατεύων τα
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μαλλία, τά όποια κατα μακρούς καί μαύρου; πλοκάμους Επεσαν 
έπί τών ώμων καί τοϋ κόλπου τη ;.

Αύτή έντρομο; μόλι; έτόλμα νά βλέπ») τδν βασιλέα, μάλις-α έ- 
κάλυψε τδ ώοαιότατον πρόσωπον, καί δειλώ; άποσυρομένη υπήγε 
νά τεθτί κατά τήν άλλην άκραν τοϋ άνακλίντρου, δτε ό Κάρρολο; 
τήν έβίασε νά καθίστ). Αύτδς ομως είς έκείνην τήν στιγμήν δέν 
είχε διάθεσιν νά εύχαρις-η6ή εις τδ μονολόγιόν του καί εις τήν έν- 
φοβον άπομάκουνσιν αύτής. Λιδ πάλιν μέ αύξάνουσαν όρμήν τήν έ- 
πλησίασε καί μέ εύγενές πείσμα άπέβαλε τας χεΐράς της έκ τοΰ 
προσώπου, καί τήν ήνάγκασε νά ση/.ώση τήν κεφαλήν ^έττων τον 
δείκτην ύπδ τδν πώγωνα αύτή.·:· Τδ νά ΐστατα: πολλην ώραν κυ- 
πτουσα καί κεκαλυμμένη, τδ πεφοβι«»|.·.κ*ον Ιρύ^ρημα καί ή συστολή 
τοΰ νά εύρίσκηται κατά πρώτην φοράν ενώπιον βασιλ:ο>:, άνέςφεψαν 
τδ αίμα, ώστε ή ώχρότης έχάθη άφίνουσα είς τάς παρειάς τά ζ(«- 
Υίρά χρώματα χλοεράς καί άνθηρδς ώραιότητος. Τά έμψυχωμένα δμ- 
ματα έσπινθηροβολοΰσαν, καί τά έρυθριασμένα χείλη έφάνησαν τόσον 
ώραϊα καί θελκτικά είς τδν βασιλέα, ώστε 6ρ;/.ητικώς, καί χωρίς 
αύτή νά προλάβγ) δπως τδν έμποδίστ] α ύ τδ ;. τά  έφίλισε. 11 Μαρία 
έκραύγασεν ώς νά είχε πληγωθή, έσηκώθη, άγκαλά καί αύτδς τήν 
περιέζωνε μέ τούς βραχίωνας, έθεσε τάς χειρας έπί τοϋ ζ·ήθου; του 
διά νά τδν άπομακρύνη, καί άπετραβίχθη όπισθεν καμπυλώσασα τήν
ράχην. Μή μέ έγγίζϊΐς Κύριε..............άφεσμε. . . .  Εγώ ηλθον 5ελη-
ματικώς δπως τΰχω τήν προστασίαν καί εύσπλαγχνίαν σου. Θέλει; 
νά άπατήσης τήν έμπιστοσύνην μου; Νά μέ κάμης νά μετανοήσω ε
πειδή σέ ένόμισα εύσπλαγχνον καί ένάρετον; νά πεισθώ δτι ό βα
σιλεύς είναι δμοιος μέ τούς στρατιώτάς τ ο υ ; .................Π α υ σ ε . . · . .
παΰσε  ..................σέ παρακαλώ άφίσατέ μ ε ...............π ώ ς !—  ενώ έγώ
έστοχαζόμην νά σέ ΐδω κινούμενον πρδς ώφέλειάν τών ακριβών μου 
αντικειμένων, έζ εναντίας νά γίνω 5ϋμα δυστυχέστερον εκείνων, έ- 
νδς, οςις  μέ ενα μόνον λόγον ήδύνατο νά μά; σώσ·(ΐ α π α ν τ ά ; ; . . . . .·  
Λραία Μαρία, δνομάζει; δυςΰχημα τδ νά άρέσκη; είς Κάρρολον τδν 
8ον; Ηςεύρεις δτι δ έρως του καί αί χάριτε; είναι πράγματα πο
λύτιμα, καί οτι αί εύγενέστ-ρχι δέσποιναι ήθελε νομίζονται ευτυχεί; 
εϋρισκόμεναι εί; τήν ^ίσιν σου; ί) ! άς έχουν αύταί τοιαύτην ούσφη-
μον τιμήν I .................Εγώ ευαρεστούμαι είς άλλο καύχημα. Αφίσατέ
με άγνήν, καί 3έλει νομίζομαι μεγαλητέρα πάση; άλλης Υ)τ.ι; κα
λύπτει τδ αίσχο; καί τήν διαφθοράν ύπδ ένδύματα χρυσά καί αρ
γυρά, καί ύπδ στολίδια πολυτίμων λίθων! Η αισχύνη δέ» έχει κά
λυμμα νά κούπτηται, ούτε φώς νά σκοτίζηται, ούτε δύναμιν να έ-



1 20  —

ξ#λείφηται Σιωπή, σιωπή κόρη μου, ή φωνή σου ήγεΐ δυνατά,
καί είς τό δο>μάτιον τοϋ βασιλέως δέν πρέπει ν* Ακούεται είμή μία 
μόνϊ). . . .  ή ίδική του. Εκδύθητι ευθύς έ/.είν/)ν την αϋ7 ηρότητα ητις 
κακώς προσαρμόζεται είς εσέ! ώφελήθητι άπο τήν τύχην, ή όποια 
σοΐ μηδια . καί στοχάσου οτι ό κόσμος προσκινει sj.npn  Όεν τών 
ένδόξων ευτυχών και καταπατεί "ν>: α φανείς οϊτινες υύοέν άλλο 
έχουν ίι τήν αρετήν των. K«raftpa4v(hm ώ ήγαπητή μουI Εγώ £έλ« 
v i  καταστήσω Κυρίαν τοΰ .3-ησαυροϋ των χαρίτων μου.— 2ύ ήμπο- 
ρεϊς νά τάς διασπείρης εις τδ πλήθος, καί αύτοί, πίςευσόν μοι δέν 
θέλουν σέ κάμει νά δώσης λόγον δ ιατί αύταί είναι ύπό τήν ε
ξουσίαν σου, ικανοποιούμενοι μόνον είς το νά γνωρίζουν δτι ήμπορεϊς 
νά τοϊς δώσης παν ό,τι ζητούν!— Η καρδία σου τοιουτοτρόπως .θέ
λει χαίρεται ευεργετούσα . . . .  Ω μή, μή με β'-άζ·»ς ! . . . αυτη είναι 
ομιλία του δφεως. . . .  Τό ήξεύρω, καί δεν u i πείθει ή ιδέα $ν βούλεται 
νά  μοί έμπνεύση διά μ,έσου ίοϋ στόματός σου, διότι καί αύτή ή 
εύσπλαγχνία καί ή εύεργεσία, πηγάν,ουσαι άπό άκάθαρτον πηγή* ά- 
ποκαθίστανται δ/λητήριον άντί βαλσοίμου. A^si; αε, έγώ ποτέ δέν 
,&έλω σοΐ Οποχωρίσει ! . . . . Ούτως είποϋσα άπε<τπάσί)η άπό τούς 
βραχίωνάς του, &ρμησεν ώς παράφρων πρός τήν 5ύραν καί τήν ή- 
νοιζε . . . .

Αλλ’ ό φύλαξ ύπόπτως μειδιών τήν έκράτησε ,θέττων ΙμπροαΟεν 
τ τ ν  λόγχην, καί ή Μαρία βλέπουσα ματαιουμένην πάσαν «ϋτϊ,ς προ
σπάθειαν, καί μή δυναμένη νά ύποψέρτρ την όλεΟρίαν εκφρασιν χα- 
μερπεστάτ/ις προσβολή" ητις έφαίνετο εις τό πρόσωπον τοϋ βασιλέ- 
ως, άνεπήδησε καλόπτουσα το*'; οφθαλμούς της μέσα είς t b  δωμά- 
τιον τοϋ Καρόόλου, δστι; βέβαιος ών οτι το λάφυρον δέν ήθελεν 
έκφύγτ,, άταράχος είχε θεωρήσει τάς ανωφελείς άποπ;'ρας της.— Μαρία,
είναι ματαία πάσα προσπάθεια σου της είπε, είσαι έυική μ ου...........
καί στοχάσου δτι δύναμαι νά κατορθώσω ο,τ ι θέλω.— Ηαποράς νά 
μέ φονεύσης άλλ όχ ι  να μέ μολύνης. Λύνομαι νά σέ νικήσω ώ χα
ριτωμένη μου απειθής! Χαμερπής ν ίκη ! άνέκραξεν ή νεάνις, καί ό 
Κάρρολος έρεθισθεΐς είς τάς επιθυμίας του άπό μίαν φιλονεικίαν είς 
τήν οποίαν δέν ητο συνήθης, καί προσβληθείς άπό τόν ηχον της 
λέξεως «χαμερπής» λαμβάνων τήν όργίλον καί όψηλόφρρνα κλίσιν 
του είς τό θυμώδες, τήν έπίασεν όπισθεν έκ της ζώνης, καί μέ ά
γριον .βλέμμα καί άσθμένους τήν έσυρε βιαστικώς, δταν α ’;τή, ητις 
έπιάνειο άπο κάθε επιπλον οπερ άπήντα, καί έδιπλώνετο διά νά 
άντέχνι '«Η δυνατά ές-ηρ'ζετο μ* τους πόδας έπί της γης) διά μιάς 
έσηκώθη) καί τείνουσ* τόν βραχίονα έδειξι τήν εικόνα της Θεοτόκου,
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καί, ίδέ την, αύτ>> ώνομάζετο Μχί/α, καί τώρα θέλει υποστηρίζει 
ταύτην τήν Μαρίαν ητις την επικαλείται ! ............. αύτή ητο παρθέ
νος. καί j k  βοηθήτγ) ταύτην τήν αδύνατον παρθένον ητις τη συς-έ- 
ν ε ΐ ϊ ΐ  ! . . . ίδέ τη ν ! ίδέ ιν,ν ! . , ■ Εάν ·«·ί α  χρ;ςιανός δέν θέλει δυνή-
θης νά άμαρχήση Ινώ.τιον εκείνη? ήτις ύπήρςε μήτηρ τοΰ Κυρίου μα<V * / ~ , /1οιοτ»· 7)τον κγνη I

Ο Λατ έμπνευσιν της 5είας της πίστεοις λόγος, τό >αρραλαΐον 
υφος, τό άγνόν της παρ«κλήσεως, βαθέως συνεκίνησαν τήν καρδίαν 
τοϋ Καρόόλου, ·ί·Λ δίά μι£ς έξησίΐένησαν τόν μέγαν του έρεθισμόν.
Εθεώρη ·· τήν εικόνα, ώχρίασε,..............έχααίλωσε τά  βλέμματα έπί
τής νεάνιδος τήν 6ποί«ν είχεν ά φ ί« ι  έλευθέραν, καί ητις ητον ήδη 
γονατισμένη, έπειτα κλίνας καί λαβών μ,εταξύ τών χειρών του τήν 
κεφαλήν της, τήν έφίλισεν έλαφρως έίς τό μέτωπον, επομένως, «πα- 
ρακάλει δ; |μ> » είπε κα> άν-. 'ώοησ.'.' έκ τοϋ κοιτώνος. Μετά δύο 
ώρας ή Μαρία εΐχεν όδηγηθή ί,απροσθβν τοϋ βασιλέως Καρρόλου, 
δ σ '., περι ;υκλωμένος άπό to 'j; ίππότας, τούς δούκας του, καί αρ
χηγούς της ς-ρατειάς, τήν έπρόσμένιν είς εύρύχωρον αίθουσαν. Μόλις 
έμβήκεν έκει δια τοϋ φο>τός τόν καιορένων λαμπάδων, διέκρινεν α- 
πασαν τήν οικογένειαν τνίς, καί ή καρδία της δυνατά επαλε, «α ί ή- 
ριίρίασαν αί παρειαί της, δ τ ι μ?·τ?.ξύ .·ών ποθητών της είδε νέον, 
ος·ις ,'ίεωρήστ^ Λύτήν τής διεύΟυνε βλέμμα ύποπτον καί άκλονήτου ερωτος.

ό  Κάρρολος ήγέρθη, καί προΰχώρησεν όλίγα βήματα εμπροσθεν 
τή ; Μαρίας. Εθαύμασαν οί πεοιεστωτίς ε!ς τοιοΰτον δείγμα τιμής  

γυναίκα δυσγενή κχί άοήμαντον, αλλ ό βαοιλεύς θεωρών αύ
τήν εύνοϊκώς ύπε. Οτε είς τόν αναβρασμόν τής νίκης σήμερον τό 
πρωί, οί ζ·ρατ«ΰταί μου διέτρεχο'· τήν πόλιν, άχαλίνωτοι κατά τήν  
στρατιωτικήν «πώλειαν ήκολούθουν τάς έμφύτους όρμάς τω ν, «ΰτή  
κατέφυγε πρός με ζητοϋσα καταφύγιον έ^αντίον τών προσβολών τών  
καταδιωκτών της, κοί όπως μοί συστήσιρ τήν διάσωσή τών πολυ
τίμω ν τή ; καρδίας της αντικειμένων. Ενώ την έδέχθην καί διέταξα  
νά τήν όδηγήσωσιν, δπως τήν έκβάλλωσιν άπό τά  βλέμματα κα ί 
τάς κακάς απόπειρας όποιουδήποτε, «!ς τά  έν Τοσκανέλλι* δΓ έμέ 
παρ^σκευασθέντα δώματα,—-Κάποιος, ίπιθυμών νά δοκιμάση τάς ε
πιθυμίας μου,- τήν εκλεισεν εις αύτόν τόν 3-αλαμόν μου.— Εκεί τήν 
είδον, έθαύμασα τό θελκτικόν κάλλος της, καί δέν κρύπτω δτι 
αύτή μέ εφλόγισε.

0  άνθρωπος έλησμόνει όποια είναι τά χρέη ένός βασιλέως, άλ
λ’ εκείνη δέν έλησμόνησε έκεΐν*, άπερ άποκαθιοτώσι μίαν γυναίκα  
ϊνδοξον.— Λά^ε, είπεν άποτεινόμενος είς τον νέον ίσ τ ι ;  μέ έ'ρωτβ



•τήν tV/t θεωρήσει, λάβε! Ηςε'ίοω δτι αύτή σοΰ είναι μελλόνυμφο?, 
καί γνώριζε δτι αύτή είναι άξια τοΰ ονόματος 3 φεοει.

ΕίΘέως μία φωνί) ύπερμέτρου χαρά; άντ/,χητεν et; t r v  αίθουσαν, 
ένώ παντοϋ είς τά πέριξ έττεκράτει άκρα σεβασμοΰ οιωπή.

Ενώ ή Μαρία ηύρίσκετο πλησίον τοΰ Καρρόλου, «ύτές λαβών 
δαΧτύλλιον πολ'ΐτιΐΛωιάτου λίθου άπό τό δάκτυλόν του τήν £παρα- 
κάλεσε νά το δεχθώ δπω; τή χρησιμεύση είς τόν γάμον της. Αύτίι 
ήθελεν άποποιηθή ν:: λάβτ άπαντα; αύτοΰ τούς θησαυρούς, προκει* 
μένου λόγου νά πληρωθή πταΐσμά Tt, άλλ’ έδέχθη τοΰτο ώ ; προσ- 
φερόμενον άπό γενναΐον φίλον σχεδόν είς ανταμοιβήν τών εύγενών 
έχείνων αισθημάτων, τά  όποια αύτη ένόμιζε πολυτιμότερα τής ζωής.

Ειθε δλοι ol Ισχυροί νά άπήντουν πάντοτε, εκείνους οιτινες άν- 
θίστανται είς τάς άνοσίους ή αθεμίτους έπιθυμίας των, με τόν εύ- 
γενή καϊ άγιον 5υμόν τοΰ λογικού, μέ τόν  ̂ αξιοπρεπή τόνον τής 
άληθείας καί μέ τήν χαταφρόνησιν πρός τάς αίσχοάς χάριτας! Τότε 
πόσον συχνότερα ήθελεν άχολουθ^ται ή οδός τοΰ δικαίου, και ήθελε» 
άκούωντκι φων«1 επαίνου καί εύλογίας άντί μίσους και κλαυθμού!

( έ χ  τον ί τ » λ ιχ ς ΰ . )  f l .

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙ4 Λ.Λ.ΑΓΗΣ.

(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΛΑΧΙΑΣ.)

Πτωχός αλιεύς όνόματι Γεώργιος, δστις δέν ήξευρε τό εσπέρας 
πώς ήθελε προβλεφθΐί τήν επαύριον δια τάς χρείας του, είχεν άπε- 
ράσει σχεδόν μίαν ολόκληρον νύκτα όψϊ-,ίύων χωρίς νά πιάσγ, οΰτ» 
τό παραμικρόν. Αύτός είχε ρίψει είς όλα τά μέρη τά δίκτυά του,
κ»1 άποσύρων αύτά δέν ευ^ισκεν είμή χόρτα καί άμμον. Κουρασθεί;
άπό τούτον τόν ανωφελή κόπον άπεφάσισε νά τόν άπαρατήσν), ότι
τέλος πάντων τό δίκτυον έγέμισε. Ο αλιεύς τό έσήκωοε μέ μέγι· 
ατον κόπον, τόσο ητον βαρύ, μόλις τό έναπέθεσε* είς τήν λέμβο» 
του, είδε νά έζέρχηται άπό αύτά άνΟρωπίσχος μαΰρος δστις, χωρίς 
άλλο προοίμιον τω  είπε· %

— Τι μοΰ δίδεις, αν σέ κάμω είς τήν στιγμήν πλούσιον; 
ύ  αλιεύς δλος συγχισμενος τω  άπεκρίδη*

— Θέλει σου δώσω ό',τι άκριβότερον εχω.
‘Ο δυστυχής όμιλών οίίτως δέν έσκέπτετο βεβαίως οΰτε είς τή* 

σύζυγόν του, οΰ'τε είς τό τέκνον του, άλλ’ είς τόν σκύλον του, είς
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τ?>ν βίλρορόν to’j ίι ε’ς τό έορτάσιμον αύτοϋ φόρεμα. ‘Ο Διάβολος, 
άγχίνούστοτος είς τ* νά ζητήση μίαν έξήγησιν, έσπευσε νά ς-εοεώσνι 
τή* πραγματείαν. Συνεφώνησαν 6 άλιεύς νά φέρνι έπί δεχαέξ έτη, 
κκτά τή>> ποοσδιοΜσμένην ήμέραν, τό άκριβέστερόν του άντικείμενον 
καί πρός άνταμοιβήν τοιαύτης συνθήκης, ό βασιλείς τοϋ «δοιι έρριψεν 
είς τά δίκτυα τοΰ άλιέως τοσαύτην ποσότητα χρυσού, ώς·ε έπλήσθη 
ολη του ή λέμβος. Μέ τήν βοήθειαν τής συζύγου του ό Γεώργιος 
έφθασε νά μεταφέρω τόν θησαυρόν του είς τήν καλύβϊ,ν του. Επειτα, 
μετά τινας ήμέρας, αύτός μεθ’ ό'λης τής οίκογενείας του κανεστήθη 
είς τήν πόλιν, ήγόρασεν ώραίαν οικίαν καί εζων μεταζύ τών εύδαι· 
μόνων τοϋ κόσμου. ‘Ο ϊίό ς  έπήγαινεν είς τό σχολεΐον, καί διεκρί- 
νετο διά τήν επιμονήν του καί επιμέλειαν.

Ο Γεώργιος έν τω  μέσω τών εύχαριστήσεων άς τοϋ έπροζενοϋσεν 
ή τύχη, έπροσπάθει νά λησμονήση τήν ύιϊόσχεσιν ήν είχε κάμει είς 
τό πονηρόν πνεϋμα. Εν τοσούτω αύτή παρηστάνετο άπό καιρόν είς 
καιρόν είς τόν στοχασμόν του, καλύπτουσα τήν καρδίαν του μέ 
σκοτεινόν νέφος. (5ταν είδε τόν νέον του υιόν νά μεγαλώνιρ καί νά 
αύξάν·/) μέ τάς εύτυχεϊς του άρετάς, κατέλαβεν δτι αύτό ητον τό 
άκριβέστερόν του είς τόν κόσμον δπερ ό Διάβολος ήθελεν άναμφιβό- 
λως νά καθέξν), καί τότε. άντί νά χαίρεται μέ τά  χαίδια τοΰ άθοίου 
πλάσματος, τά έ'σπρωχνε μετά φρίκης καί κάποτε μετ’ όργής. ‘Η 
Ιποχή έπλησίαζεν δτε αύτός έμελλε νά έκτελέσ·/) τήν όλέθριόν του 
ύπόσχεσιν, καί ή τρομερά αΰτη πρόσοψις άπεμάκρυνεν άπ’ αύτοΰ πά 
σαν χαράν και πασαν άνάπαυσιν. Ματαίως έπροσπάθησε νά άπατη- 
6·/), νά διασκεδάζγ) μέ τάς ευχαριστήσεις ά'ς τινας ό χρυσός έδύνατο 
νά τοΰ προξενήση. Φάντασμα τοΰ παρ/,ςάνετο είς τδ με'σον τών εύ« 
ωχιών του· φωνη' τις ^ζωτερική τω  έκραύγαζεν δτι δΓ Ιν άχρείον 
5ελγητρον αύτός εϊχε πωλήσν) τόν μονογενή του υιόν, καί αφιερώσει 
είς τόν αδ«ν δύο ψυχάς έν ταύτω. Συχνάκις τόν ηυρισκον καθήμε- 
νον είς γωνίαν σκοτεινού δωματίου, στηρίζοντα τήν κεφαλήν έπί 
τών χειρών του, κλαίοντα, λυγγίζοντα, καί επικαλούμενον μέ πικρά 
παράπονα τήν εύσπλαγχνίαν τοϋ ®εοΰ, Πολλάκις ό υίός του τόν ή- 
ρώτησε έπί τής αίτιας τής 5λίψεώς του καί έπροσπάθησε νά τόν 
παρηγορήσν). Α*ι ερωτήσεις του, ή φροντίς του, τά δείγματα τρυφε
ρότατος, άντ’ι νά ήσυχάζωσι τήν σύγχυσιν τοΰ δυστυχούς Γεωργίου, 
τήν ηυζανον περισσότερον. Αύτός άπεμακρύνετο άπό τόν υιόν του 
ί  τόν έδιώριζεν αγρίως νά άποσυρθή. Μίαν ήμε'ραν τελοσπάντων, δ 
παΐς ριπτόμενος είς τά γόνατά του τόν έςώρκησε νά τοϋ φανερώσνι 
τό μυστικόν του μέ φωνήν τόσον φιλικήν καί με τοιζύτας ίνς·«σε»ς,



«5στε ό Γεώργιος, μή δυνάμενος ν’ άνθέξη πλέον είς τοιαυτην πα- 
ράκλησιν, τω ένεπιστεύδη τό τρομερόν του μυστήριον.

0  υιός ΰπηγεν εΰθύς νά είίρνι ενα του διδάσκαλον. άνθρωνΐον σα~ 
φόν χαί συνετόν, εις τόν όποιον είχε μεγάλην πίς-ιν, καί διηγηδείς 
τά  πάντα, τοϋ έζήτησε συμβουλήν έπ ί tc~> πραχθησομένου. Ό  Δι
δάσκαλος έσκέφθη διά τινας στιγμάς, μετά ταΰτα τόν παρεκίνησε 
νά ένδυθίί φόρεμα έκκλησιαςικόν, νά ,3-ε'σν) μερικούς ς·αυρούς έπί τοΰ 
ατήδους του καί νά ύπάγιρ αυτός ό ίδιος ,θαρραλέως είς τόν τόπον 
δπου ό πατήρ του έμελλε νά τόν 3έογ μετά»'.1 των ονύχων τοδ 
Διαβόλου, ό  νέος ένδαρρυνδείς άπό ευσεβή /.αί θεϊκήν άπόφασιν, δ£ν 
αμφίβαλε νά ΰπακούση τήν συμβουλήν ταύτην. Επέςρ^ψε πρός τόν
πατέρα του, έκαμε νά τω  δείξτι τόν τόπον o r  ου πρέπει νά εύρη
τόν σατανικόν βασιλέα, καί τον δρόμον οστις έκεί προάγει, καί ά·
νίχώρησεν. *

Τό εσπέρας, άφοΰ έπλανήβη δίαρκούντων δύο ώρών είς σκοτεινό» 
δάσος, άνεκάλυψε καλύβην ήτις έφαίνετο ακατοίκητος καί διευδύνθνι 
πρός αύτό τό μέρος. Εμβαίνων, ευρίσκει γραϊάν τινα καί τής ζητεί 
φιλοξενίαν διά τήν νύκτα.

—-Ευχαρίστως ή'δελε συγκατανεύσω, άπεκρίδη ή γραία, άλλά φο
βούμαι μήπως έδώ δέν είσδε εν ασφαλεία, διότι έχω δώδεκα υιούς 
οΐτινες είναι σκληροί κλέπται· άν σε έβλεπον, έδύναντο ευκόλως νά 
cl φονεύσωσι. Ομως άν 5έλνις νά μείννις, ,&έλει δοκιμάσω νά σί 
κρύψω άπό τά βλέμματά των.

0  νέος, μή τολμών νά εξακολουθήσ/ι τήν οδοιπορίαν του, «5εχθγι 
τήν πρότασιν ταύτην. ή  ξενοδόχος του τδν ώδήτηοεν είς τό μαγει- 
ρεϋον, καί τόν έκρυψεν είς τόν κλίβανον. Μετά τινας στιγμάς φθά- 
νωσι* οί κλέπται, οΐτινες μόλις έθεσαν τό»πόδ« έπί τοΰ κατωφλίοΐ) 
τής καλύβης οσφραίνονται τήν παρουσίαν άνδρός, καί έοωτώσι τήν 
μητέρα των ποΰ ίΰρίσκεται. Αΰτή προσπαθεί ματαίως νά κρύψ·/) τή* 
ίπίσκεψιν -?,ν έλαβεν, οί κλέπται έπαπειλώσι νά κάμωσιν έρεύνας, 
Χαί ή γραία άνήσυχος τους όμολογΓΪ τό παρελθόν, καί δυνάμει πα
ρακλήσεων επιτυγχάνει παρ’ αυτών τήν ΰπόσχεσιν δτι δέν ^έλει πει· 
ράξωσι τήν ζωήν τοΰ προςατευομένου της. Αΰτή τότε τόν ζ^ιτεΐ είς 
τό άσυλόν τοο καί τόν φέρει δλον τρέμοντα έν τω μεσω δώδεκα 
κλεπτών, οΐτινες τόν έρωτοΰσι πόθεν έρχεται καί ποΰ υπάγει, ύ  νέος 
τους διηγείται άδώως τήν Ιστορίαν του, καί οΐ λΥΐσταΙ καγχάζουσι 
διά τήν ανοησίαν τοϋ δυστυχούς νέου δστις υπάγει άφ έαυτοΰ του 
μέ εΰχαρίς^ησιν νά ευρη τήν κατοικίαν τοΰ Διαβόλου. Επειδή έγνώ- 
ίΐζον τήν είσοδον τής κατοικίας ταΰτης, έδειξαν είς το δυς^χές ίΰ·
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μα τόν εΰδύτερον δρόμον δπως φθάσν) έκεΐ, καί είσέτι τώ επρόυφι* 
ραν τινά ίνα τδν όδ^γήση. Τήν έπαύριον ό νέος, δν περ αί χωρα- 
τεύσεις τών /.νιστών δέν έδυνήθησαν διόλου νά κλονίσωσι τής άπο* 
φάσιώς τον, έτοιμάσθ/ι νά Ιξακολουδήσϊ) τήν έπικίνδυνόν του όδοιπο- 
ρίαν. Γίς τήν στιγμήν καθ ήν έμελλε ν άναχωρήσνι, ή γραία τόν 
έπλησίασ-:, καί τώ  ε ϊπ ε ν— Αν φδάσγ,ς έ'ο>ς είς τόν Διάβολον, έρώτησέ 
τον, cs παρακαλώ, τ ί πρέπει νά κάμη ΐνα καθαρισθίί άπό τά έγκλή- 
ματά του τίς, δστις έιρόνευα. καί έκλεψε πολλούς· καί άν έκφύγης 
τδν κίνδυνον δστις σε έπαπηλεΐ, έλθέ, σε παρακαλώ, νά μοί φερης 
τήν άπόκρί'τιν τοϋ Διαβόλου. Επί θύμουν οί υιοί μου νά ήθελε παραι- 
τ.',θώσιν τακτής τής τρομεράς ζωής, καί νά γίνωσιν, άν δυνατόν,, 
άξιοι άνθρωποι.— Ελπίζω, εϊπεν 6 υίός τοΰ άλιέως, δτι δ ®εός 3έ- 
λει μέ εΰοπλαγχνισθή· καί αν δυνηθώ νά σοί φέρω τήν έπιδυμητην 
σου άπόκρισιν, έσο βεβαία δτι θ-έλει τήν λάβεις. ‘Ο ληστής τόν ώ -  
δήγησΐν πλησίον εί; έν σπήλαιον κλεισμένον μέ σιδηράν ,ίύραν, καί 
άνεχώρησε μετά μεγ’στης σπουδής. ‘Ο νέος έκτύπησε μέ τολμηράν 
χεΐρα, ή 5ύρα περιήλθ» μετά μεγάλης ταραχής έπί τών ςγοφέων της, 
καί 4·’.>τδς είδε ενα λεγεώνα δαιμόνων νά συς-ρέφονται ώς νέφη νυ
κτερινών.

Ε'ς τήν ~έαν του, είς τήν 3εαν τών θρησκευτικών του φορεμάτων, 
τών σταυρών του, τλ  κατηραμένα πνεύματα άφησαν κραυγήν φρίκης, 
άπεμακρύνθησαν, καί έπειτα ύπέστρεψαν ύβρίζοντα καί έπαπηλώντα 
αΰτόν Αλλ’ ούτος, ς·αΟερός καί άκλόνητος, τά έδιώρισε νά καλέσωσι 
τόν κύριόν των, φανερόνων δτι δέν ήθελε άπαρατνίσνι τό κατώφλιον 
τοΰ σπηλαίου των πρίν εί έλευθερώονι τόν πατέρα του τής ύποσχέ- 
σεως νιν αύτός ίΐχβ πρα-'ματευθή.

Ο; διάβολοι τούς οποίους ή μόνη £εα τών σταυρών του φρικτώς 
τβασάνίζεν, τόν έξώρκησαν νά απομακρυνθεί, άλλ’ αυτός άπ’ έναντίας 
έκαμίν εν βήμα π'ριπλέον πρός τά μέρος των. Τότε δύο έξ αυτών 
βυδισθε'ντ-ς r ϊς τήν άβυσσον, τώ  έφερον π?ργαμίνην τινά· αΰτή ητον 
ή συμφωνία τοϋ πατρός του.

‘Ο έντρομος νέος τήν έλαβεν ευχαριστών τόν ©εδν διά τήν |y- 
τελή επιτυχίαν της έπιχειρη'σεώς του. Τώ έμενεν μολοντούτο έτερον 
άλλο χρέος νά εκτ-.λέοη, διότι δέν ιιχε λησμονήσνι τήν «ΰσπλαγχνον γυ- 
ναΐκα ήνις τώ  ϊίχε προσφέρω άσυλον.

— Πρίν ν’ άποσυρθώ, εϊπεν αύτός ε(ς τούς δαίμονας, γνωστοποιή
σατε μοι τ ί πρέπει νά κάμνι ίνα καδαρισθρ τών εγκλημάτων του ([( , 
δστις έφόνευσε καί έκλεψε πολλούς.

Διάβολό; τις τώ «πεκριδη·—-‘Ο άνθρωπος ούτος ας φυτεύσ-̂  ιίς τήν
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yf;V την ράβδον μεΟ’ ή ; ϊπραζε τήν πρώττν του δολοφονίαν, άς τήν 
ποτίζϊ) έκάστην ήμέραν με δσον ΰδ(»ρ έμπεριέχει δ στόμιό; του, 
Stel $ ;λει δυνηθή νά πις-εύση δτι τά έγκλήματά του έκαΟαρίσθησκν 
OTav είδή την ράβδον ταύτην νά άναπρκ’σινίσνι και νά πλησθή άνθέων, 

Εί; τούς λόγου; τούτου; ό όδοιπόρος άπεμακρύνθη, καί ύπήγε νά 
δηίγηθίί ε ί; τού; λιρς·“ί  πάν δ,τι τφ  έσυνέβη. Πρό; άξιόπις·ον μαρ- 
TWpiav τή ; άληθεία; τή ; διηγήσεώ; του, αύτός έδειχνε την περγα· 
μ'%ην του μϊμαυρομε'νην τοΰ καπνού τοϋ £δου καί φέρουσαν τόν 
τύπον τών δνύχοιν τοΰ Διαβόλου. 01 κλέπται έπερίπαιζον την άπό- 
κρισιν οί δαίμονες τω εδοισαν- άλλ’ ή μήτηρ των ήτις ήθελε νά 
προσπαθήση τά πάντα ινα τού; άφτ,ρπάσγ) τή ; άτιμου αύτών δια
γω γή ;, κατέπεισε τόν νεώτερον νά φυτεύ<Τ7) τήν ράβδον του εί; τήν 
γην* μετά τ«ΰτ*  άμφότερο< έγέμισαν τό στόμιόν των εί; τήν πλη- 
σίόχωρον πηγήν, καί έπέστρεψαν ϊνα ποτίσωσι τό ξηρόν ξύλον. ό 
ποιο; δ θαυμασμό; τών ληστών, δτε εί; τήν δευτέραν πότισιν αύ- 
τοΰ, είδον τήν ράβδον νά άναπρασινίζτ; καί νά έκβάλλη μικρού; κά
λυκα ;! όλοι ετρεξαν τότε ίίς τήν πηγήν καί έπότισαν ΰδατο; τό 
,^αυμάσιον φυτόν. Ταχέως έκ τοΰ κορμού τούτου πρό πολλοΰ ύς-ε- 
ρημένου παντό; Ογροΰ ειδον νά έκβαίνουσι κλάδοι· έπί τών κλάδων 
έκείνων έβλάς-ησαν άνθη, μετά ταΰτα χρυσά μήλα τά διεδέχθησαν, 
τά μήλα έκείι/α έπεσαν κατά γή ;, ήνοίχθησαν, καί έξ έκάς-ου εκεί
νων τών καρπών έπέταξε μία λευκή περιστερά, η τ ι; ΰψώθη πρό; 
τόν ουρανόν. Εί; τήν 3·ίαν τοιούτου £χύματο;, οί κλέπται έπεσον 
γονυπετείς, καί έπικαλέσθησαν μετά δακρύων ένθερμου μετανοήσεω; 
τήν έπιείκιαν τοΰ ©εοΰ. όλοι δμογνώμω; άπεφάσισαν δχι μόνον νά 
παραιτηθώσι διά πάντοτε τών λη^ειών, άλλά νά δμολογήσωσι δη- 
μοτίως τά έγκλήματά των καί νά τεθώσιν ε ι; τάς χεΐρα; τών δι
καστών. Τπήγον εί; τήν πόλιν μέ τήν μητέρα των καί τόν υίόν τοΰ
άλιέως, φέροντες τινά κλχδία καί τινα μήλα τοϋ 5είου αύτών δένδρου. 
Οί δικασταί άφόΰ Ακόυσαν τήν διήγησίν των καί έκείνην τοΰ νέου 
των καί εύσεβοΰ; συντρόφου, τούς ήλευθέρωσαν. Οί κλέπται άπέδο- 
σαν δλου; τούς θησαυρού; τούς όποιους είχον κεκρυμμένους ύπό τήν 
καλύβην των, έξέλεξαν έκαστος έν έπάγγελμα, κοιί έζησαν έντίμως.
Λς πρό; τόν άλιέα, έδοκίμασε τοιαύτην χαράν άναλαβών τήν περ-
γαμίνην του ώ^ε ήθέλησε νά τήν διανέμνι εί; δλον τόν κόσμον. Εί; 
-γ?· s ' ,·μα οκτώ ήμερών αύτό; έδοσε μεγάλα συμπόσια έν οΐ;

τεν δλου; τού; πολίτας. Οί πτωχοί, λέγουσι τά χρονικά,
ονήθησαν* ό άλιεύς τού; έδοσε μέγα μέρο; τών δοθέντων
,ίησαυρών παρά τοΰ Διαβόλου. Μετά τούς βασάνου; οΰ;

αύτός ύπέφερεν3 ελαβε τήν ευτυχίαν νά άναλάβ/) τ^ν ειρήνην τής 
ψυχής αύτυΰ. καί νά άποκτήση όιά τών αγαθών αύτοΰ έργων τήν 
ίιπόληψιν τών συμπολιτών του. (Εκ τοΰ Γαλλικού·)
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ΙΙερί έγέρσεως ήλεχτρ:<ϊμοΰ υπο διαφόρων Ιχθύων.

Διάφοροι τής 3-αλάσσης i:al μάλιστα τή ; μεσογείου, Ιχθύες, ώς 
Torpallo unimaculaia καί marmorata Silurus, electricus, Te- 
Iraodon electricus, Gymnotus electricus, έχουσι τό περίεργον Ι
δίωμα τοΰ νά ϋ'.ι,ερασπίζωνται μαχόμενοι μετ άλλων όιά ηλεκτρικών 
τιναγμών, δι’ ών οί τελευταίοι παραλύονται καί £ανατόνονται. Τά 
δέ όργανα, δί ών έγείρονται οί ηλεκτρικοί τιναγμοί, εύρίσκονται είς 
τήν έπιφάνειαν τοΰ σώματος, είναι ινώδους φύσεως καί έχουαι δυ- 
νατώτατα νεΰρα. ‘Π δέ ήλεκτρική των δύναμις είναι ανάλογο; τής 
δλιηής δυνάμεώς τ ω ν  δταν διακοπώσι τά νεΰρα τών οργάνων τούτων, 
χάνεται και τό ιδίωμα τοΰ μετβδίδειν ήλεκτρικούς τιναγμούς.

Ό  ιχθύς δ ονομαζόμενος gym notus e lectricu s, οΰτω ονομαζό
μενος επειδή έχει τά νώτα γυμνά, ύπ?ρχει είς τάς λίμνα; τή ; βο
ρείου ’Αμερικής τόσον συχνά, ώστε ϋπ αύτοΰ άπαντες οί λοιποί ι
χθύς έ;ωλο$ρεύ>Λσαν· ή ήλεκτρική δύναμις τοΰ ιχθύος τούτου είναι 
τόσον ισχυρά, ώς·ε και τά μεγαλε'τϊοα ζώα έάν προσβλη^ώσιν ύπό 
τής ήλεκτρικής αύτοΰ δυνάμεως παραλύονται καί 3ανατόνονται. Α- 
παντες οί ίχ-ϊύε; γνωρίζοντες μακρό3·εν αύτόν άποφεύγουσι, καί πολ- 
λάκις άλιεΐς κα5ήμενοι ε ί; τάς δχ5ας τών λιμνών κρατούντες ά γ- 
κις-ρα έ3ανατώ3ησαν, κα^ό-ι ύπό τοΰ ύγροΰ σχοινίου τό ηλεκτρικόν 
ρεύμα πρός αυτούς μετηνέχ^η.

Ορός άλίευσιν τών έγχελύων τούτων, οιτινες μόνον βλάπτουν *αΙ 
όχι ώφελούσι, καθ’ 8 τό κρε'α; αύτών είναι λίαν δύσπεπτον, ώστι 
σπανίως τρώγεται, ένδιώκουν ήμιόνους καί 'ίππους είς τά λιμναία 
ταΰτα ΰδατα, καί πέριξ αύτών σχηματίζεται ύπό τών Κδιανών κύ
κλος τις* δ άσυνη5ις·ος θόρυβος δπό τών καλπαζόντων ζώων αναγ
κάζει τούς ήλεκτρικούς ίχ^^ας νά έςέλ^ωσιν έκ τής ίλύος, ε ί; ίν  
είναι έγκεκρυμμένοι, καί όφιοειδώ; πλέουσιν έπί τή ; έπιφανεία; τοΰ 
ΰδατος, διαπερώντες υποκάτω τής κοιλίας τών 'ίππων, έξ ών πολλοί 
υπό τών άοράτων ηλεκτρικών κεραυνών 5ανατόνονται. Αλλα έκ τών 
ζώων φοβισμένα μέ χαίτην άνορ5ωμένην προσπα^ούσι ν’ άποφύγωσι 
τόν έπαπειλούμενον κίνδυνον, εμποδίζονται δμως ύπό τών κύκλον 
σχηματι^όντων ίνδιανών. Τέλος οί κεκοπιακότες έγχέλυς Εχοντες α
νάγκην πλειοτέρων ήμερων ησυχία; h x  άνανεώσωσι τήν γαλβανικήν
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τ ω ν  δ ίναμ ιν . καί φοβισμένοι 6,to τών κ«λ«ασμάτω ν τώ ν ΐππων  
πλησιάζουσι βραδέως πλίοντες εις τ ά ; ον^ας, δ που Οπο πυροβόλων 
τραυματίζοντα ι, καί τέλος Οπο βακτηριώκ έκ ζηιοΰ ξύλου, έξ ου ή
, - \ &Ν * . ΐ  -, / -  ,ηλεκτρικη οεν αγεται, εζίΑκυονται. a . Λ λ  ν J  ε ρ ε ρ .

(ίϊφΐμερις τών Φιλομαθών.)

ΠΕΡΙ ΓΟΓ ΦΑ1ΝΟΜΚΝΟΓ ?·Γ0Μ ΊΤ 0ν.

0  τοσοΟτον λαμπρός %*\ α ί γ α ;  φαινόμενο; ήδη κομψής, άνβχα- 
λ,ηφ,^η ΰπδ τοΰ Κ. Λ'ΐνάτη άστοονόμου τ τ,~ Φλωρεντίας κατά. τον 
παρελθόντα Ιούνιον, έξ οΟ και τό ονοα.». dordxiac. κομήτης.  Κατά 
τού; γενομένους υπολογισμού; j  κομήτη; ουτος · ;ν α ι  ό μεγαλείτερος 
τών δσων ποτέ μνημονεύει ■> Ις·ορίί>, διότι υποτίθεται δτι είναι ίΟΟ 
έκατομμύρια φοράς μεγαλέίτερο; τ?.; ήμετέρα; ί.ς ? Πρό τινι,»ν S5 ή 
μερων υπολογισμών γενομέ·ων ε'>ρέ.5η, δτι άπεϊ/εν άπο μέν τής γή ; 
32 ΐκατομμύρια >ευγώ·, άπό δέ τοΰ ήλιου 28. Κατά τήν 22 Σεπ
τεμβρίου 5 ίλει άιριχ57ί είς Τόν Αρκΐοϋρον, /.«τά δέ ττν 26 ')·, 27 
τοΰ αύτοΰ 3-έλει γείν'·, άρτ.'^ς. Λ; γνωστόν, ή φύσι; τών κομητών 
είναι εϊσέτι δγνω<-ος. Η τρον·ά αύτών ουν/.^ως έλλιπτικη. Τινών ·ή 
περί τον ηλιόν περις·ροφή προτδιωρίδ^/)· άλλων μενει είτέτι άγνως-ος. 
0  φόβος, δστις κατά τί) παρελθόν έτο; κατέλαβεν άπαντα σχεδόν 
τον κόσμον περι τής καταστροφής τής γής, ενεκα βυγκρούσεως αύ- 
τής μετά τοϋ τότε αναμενομένου κομήτου ήτον άβάσιμος, διότι ή 
σχηματίζουσα τον κομήτην δλη εΤνϋί- τοσοΰτον αραιά, ώστε ή γή 
δύναται νά διέλΰιρ δι’ αυτής, και διαιρέσ/) τδν κομητην είς δύω άνευ 
τινδς βλάβης εις ίαυτη". (Ιστηρ τής Ανατολής.)

ΑΙΝΙΓΜΑ 1 .

Πράγμα είμαι, όποΰ <ρ)έγω, 
Ρίέων όλων τάς κοφδίας. 
Τά κοράσια »Σέ θέλω» 
Λέγουν πάντοτε με μίας. 

"Αν δέ κάππα μοΰ πρόσθεσης 
ΙΙρό τοϋ πρώτου γράμματός μου 
Τότε βέβαια 6ά μ’ έχης 
Ώς δαμάτορα τού κόσμου.

Αυγουστίνος Λιβαδηνόπουλος.


