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Έ» τοσούτω πειρατής έπανήρχετο συχνάκις είς 
λιμένα, καί πάντοτε έπανήρχετο βρίδων λα- 

πλουσίων* συνέβη δέ κατά τό 1812  ό πατήρ 
εύρεδή είς τινα παράδοξον ρεμβασμόν, δια 

πανηγυρίση τήν σημαντικωτέραν λείαν τών όσων 
κάμη μέχρι εκείνης τής ημέρα; ό κύριος πείρα· 

συνήδροισεν είς τήν τράπεζαν του τούς άρίστους 
ναύτας τού πλοίου του- τό συμπόσιον τούτο ήν τρο
μερόν* δ Άμφιτρύων έδωκεν ό βιος τό παράδειγμα 
τής εγκράτειας* έπιεν ώς σπόγγος καί έμεδύσδη το- 
οοΰτον ώστε μετά εννέα μήνα; ή καλή κυρία Λε- 
γόο, αίσγυνομένη όπωσονν, ένέννησε πέμπτον υίέν 3;

' ΠΑΝΔΩΡΑ

βαπτιοθείς ώνομάσδη Ύβέρτος* ή δυστυχής γυνή δεν 
άνέλαβεν άπό του τελευταίου τούτου άγώνος* άο' 
ευ εζησε καιρό» τινα μαραινόμενου βίον, παοέδωκε 
τό πνεύμα είς τά; άγκάλας τοϋ Ίωσή© δςτις εύ- 
ρέ0η μόνος εί; τήν οικίαν ίιά  νά τήν βοηδήση εις 
τήν τελευταία·/ τη; ¿>ραν. είς τήν απουσίαν του πα- 
τρός του καί των αδελφών του ό Ίωσή© έφύλαΕε 
τήν οικίαν καί έπεμελήδη τήν νηπιότητα του νεήλυ- 
δος μετά πάσζς τής δυνατής φροντίδος καί οι/ο- 
στοργίας.

Τέλος κατά τό Ιτος 18 1 5  ό πατήρ Λεγάο και 
οί δύο του υί'ο’ϊ ό Χριστόφορος καί ό 'Ιερώνυμος ά- 
πεφάσισαν νά άπολαόσωσιν ήσύχως τούς καρπούς 
των κανακτήσεών των. έξηργύρωσαν τήν κατάστα- 
σίν των, ήγόρασαν τό Κοιτ-Δόρ, είδος παλαιού φρου- 
ρίου επικειμένου είς τον αίγιαλόν είς άπόστασιν ε
νός τετάρτου λεύγης άπό τοϋ Βιγνίκ καί άνεχώ- 
ρησαν έκεΐ μετά τοϋ Ιωσήφ καί τοϋ μικρού Γβέρ- 
του καί μετά πεντήκοντα χιλιάδων λίτρων είσο-

Φν.ΙΙ. 37



δη'ματος* άπδ τοΰ καιρού τής έν ‘Ρωσσία τροπής! 
οϋδεμίάν είίησιν είχον Χάδη περί τοΰ Ίωάννου, τοΰ 
πρωτοτόκου της οίχογενείας καί εύλόγω; ύπέθετον 
ότι «ίχεν άπολειθή κατ’ έχείνην τήν μεγάλην χα* 
ταστροφήν οί Λεγόρ εκαρηγοροΰντο δλέποντες τον 
νεογέ*νητον αύξάνοντα ώς έ» ροπή οφθαλμού άλλα 
μόλις είχον παρέλθη δύο έτη άρ’ 5τοο εκείνοι οί 
τίμιοι άνθρωποι είχον άποκατασταθή εις τήν εύ* 
δα:μονίαν των, όταν κεραυνός τρομερός ενέσχηψε χατ’ 
αύτών. Ό  πειρατής ήγάπα νά χα'μνη μιχράς έκ- 
δρομάς εις τήν θάλασσαν μετά τοΰ νεωτάτοο τών 
υιών του. μίαν ημέραν δτε ή λέμβος των εύρίσχετο 
εις τό πέλαγος, ήγερθη θύελλα τρομερά, καί έκτο- 
τε ούδέν ήχοόσθη πλέον ούτε περί τοΰ πατρός ού
τε περί του παιδιού' άμρότεροι χατεβυθίσθησαν εί; 
τά κύματα.

Καθείς δύναται νά κρίνη περί τής απελπισίας 
τών τριών άδελρών· απερίγραπτος ήν ή θλ.ίψις τοΰ 
Ίωσήρ δςτις άναθρέψας ό ίδιος το* νέον άδελφόν, 
του, τον έθεώρει ώς τέκνον του. Άλλ.' ό ουρανός έ- 
περύλαττι 8ι' αυτούς μίαν άποζημίωοιν. Μετά τινα 
καιρόν ίν ω εν εσπέρας έκάθηντο καί οί τρεις έμ
προσθεν τής θύρας τής κατοικίας “των, καί συνδιιλέ- 
γοντο τεθλιμένως περί της προσφάτου των ουμροράς, 
πτωχός τις τούς έπλησίασε, καχοενδυμένος, σχεδόν 
γυμνόπους, στηοιζόμενος εις δάβδον έξ άκανθου, γέ- 
νειον πυκνόν έκάλυπτε τό ήμισυ τοΰ προσώπου του, 
άν καί νέος ετι, έραίνετο χεκυρώς ύπό τό βάρος 
τών χρόνων οί τρεις άδελροί τον έξέλαβον κατά 
πρώτον ώς επαίτην, καί ό Ιωσήφ ήτοιμάζετο νά τώ 
δώση έλεος' εκείνος δέ άρ’ ου τούς έθεώρησεν έν σιω 
πή, είπε μετά συγκινήσεως —  Δεν μέ γνωρίζετε; 
—  Τότε, εξ μεγάλοι βραχίονες ήνεώχθησαν διά νά 
τόν έναγχαλισθώσιν' εκείνος ήν δ ’Ιωάννης επανερ
χόμενος άπό τοΰ βάθους τής 'Ρωσσίας όπου έκρα- 
τιιτο  αιχμάλωτος' έδιηγήθησαν εις αύτόν εύθύς κατ’ 
άρχάς πδν ό,τι συνέβη κατά τήν απουσίαν του. ώ 
στε ή χαρά τής επανόδου συνεμίχθη μετά πικρίας.

’Ιδού λοιπόν οί τεσσαρές μας άδελροί συνηνομέ- 
νοι ύπό τήν αύτήν στέγην, πλούσιοι, εύτυχείς, μη- 
δεμιαν εχοντες άλλην ρροντίδα είμή μόνον πώς 
νά άπολαμβάνωσι τήν κατάστασίν των ήτις ώρειλε 
τό παν εί; μόνην τήν ’Αγγλίαν, ύπό τόν ίδιον αύτόν 
ούρανόν όστις τούς είδε νά γεννηθώαι πτω χοί και 
νά αύξηθώσ:/ άποροι ύπό χαλ.ύβην χωρικήν, ιδού 
αυτοί εις παλαιάν αρχοντικήν έπαυλιν, κύριοι πάν
των τών έν αύτή, βασιλείς τή ; αύτής εκείνης ακ
τή; περί ήν έρόιπτον άλλοτε τά  δίκτυά των καί ή- 
γρευον τό ρυκίον, άλλ’ όμως ή ανία οέν έοράδυνε 
νά τούς έπισκερθή καί νά χαταστήση τό έσωτεοικόν 
των ήττον ιύάριστον τοϋ προςδοκωμένου

11; τρεις κλόνοι βιαίως έκσπασθέντες τοΰ κορμού 
των 6 Χριστόρορος, ό Ιερώνυμος καί ό Ίωσήρ οέν 
είχον άνα/.ύψη άπό τής συμροράς ήτις άφήρπαεε διά 
μιας τό στέλεχος καί τόν βλαστόν τής οικογένειας, 
ή μαύρη εκείνη κατοικία ήν δέν έχαροποίουν πλέον 
τό άκμαίον γήρος τοΰ πατρός, ούτε ή θορυβώδης νη 
οίΐότης τοΰ ύστερογεννήτου κατέστη σκυθρωπή καί έ
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ρημος ώ ; τάρος. άπολέσασα τό* μικρόν 'ϊβέρτον ή 
οικία άπώλεσε τήν μόνην καθωραίζουσαν αυτήν χά- 
ριν. οί τρείς άδελροί ήγάπων τό παιδίον εκείνο' πρό 
πάντων ό Ίωσήρ τό ύπερεφελει δι’ άσυνήθους φιλο
στοργίας* ό Ύβέρτος ήν τό παίγνιόν των, ή διασκί- 
Ιδασίς των καί ένταυτώ ή ελπίς των. μηδεμίαν Ιχον. 
τες κλίσιν πρός νύμρευσιν, άπορασισμίνοι νά διελ- 
Οωσι τόν βίον έν άγαμία Ικ τε σκέψεως καί έκ κλί- 
σεως, είχον άναθέση καί οί τρείς έπϊ τής ξανθής ε
κείνης κεραλή; τό μέλλον τής δυναστείας των' εί
χον άφιερώση εις εκείνον τήν ρροντίδα τοΰ νά δια- 
τηρήση τό γένος των. όποιους καλούς σκοπούς δέν 
είχον σχεδίαση περί τό λίκνον το υ ! όποία γλυκά 
όνειρα δέν έραντάσθησαν τό έσπέρας ύπό τήν λάμψιν 
τής εστίας, έν ω τό νήπιον άνείρπεν είς τά σκέλη τοΰ 
γέροντος πειρατου ή άπεχοιματο ήσύχως μεταξύ τών 
βραχιόνων τοΰ καλού Ίωσήρ ! δι’ όποιων φροντίδων 
έμελ έτων νά κυκλώσωσι τήν νεότητά του ! όποιαν ά- 
νατρορήν τώ έπερύλαττον ! μόνος κληρονόμος τών ά- 
δελρών του είς όποιαν πλουσίαν και λαμπράν συζυ
γίαν δέν έδύνατο νά άποβλεψη μίαν ημέραν ! καλά 
σχέδια, όνειρα τερπνά σκεδασθέντα διά μιας ύπό φο
ράς άνέμου ! διά νά έννοήσωμεν τήν λύπην τών Λε- 
γόρ, πρέπει νά γνωρίζωμε» όποια άβυσσος πένθους 
καί θλίψεως είναι είς μίαν οικίαν τό κενόν ενός λί
κνου' πρέπει νά έκλαύσαμεν έπί τοΰ χείλους μιας 
εκείνων τών ψυχρών καί σιγαλών ρωλεών άς είδομεν 
πλήρεις κελαδημάτων, περιχαρών τέρψεων καί χαρι- 
έντων μειδιαμάτων.

Ή  ανέλπιστος έμράνισις τοΰ Ίωάννου έραίδρυνε 
τούς πένθιμους τούτους χρωματισμούς, ή χαρά τής 
έκ νέου συνεντεύξεως, ή Ικπληξις τοΰ Ίωάννου όστις 
άνεχώρησεν άπό καλύβης καί είσήρχετο είς έπαυλιν, 
ή εύχαρίστη-'.ς τών τριών άδελρών έκ τοΰ ότι ευρον 
καί πάλιν τόν αδελφόν των 3ν ένόμιζον άποθανόντα, 
έπειτα έξ άμροτέρων τών μερών τά  τεράστια διηγή
ματα, αί οίκείαι συνομιλία!, αί άδελφικαι διακοινώ- 
σεις, πάντα ταΰτα ήσαν κατ’ άρχάς μέθη, γοητεία' 
ό Χριστόφορο; καί ό Ιερώνυμος έδιηγήθησαν τά  κα
τορθώματα των καί όποιον τρομερόν πόλιμον έρερον 
κατά τοΰ ’Αγγλικού έμπορίου' δ Ιωάννης έδιηγήθη 
τάς εκστρατείας του καί τήν ιστορίαν τής αιχμα
λωσίας του' ό Ιωσήρ τούς ήκουε διότι ήν ό μόνος ός- 
τις ούδέν είχε νά διηγηθή' τά πά»τα έβάδιζον κα
λώς έπί τινας μήνας· δ Ιερώνυμος καί δ Χριστόφο
ρος ήσαν αυτόχρημα ναυτικοί, δ ’Ιωάννης αυτόχρημα 
στρατιώτης' καλοί σύντροφοι καί οί τρείς, εχοντες 
τάς αΰτάς κλίσεις, τάς αύτάς συμπάθειας, τάς αΰτάς 
πολιτικά; ιδέας. Έ ν τοσούτω άνατεθραμμένοι είς τήν 
εργασίαν, μεμορρωμένοι διά τήν πάλην, είθισμένοι 
άπύ πρώτης άρχής εις τούς κινδύνους τυχοδιωκτι
κής ύπάρξεως, νέοι καί οί τρείς καί σοριγώντες, ήν 
επόμενον νά καταντήσωσι μετ’ ολίγον είς τό νά συν* 
αισθανθώσι τήν δυσοιαθεσία·* ήν γεννώσιν άναγκαίως 
είς τούς τοιαότης ρύσεως διοργανίσμούς ή άνάπαυ- 
σις καί ή άεργία. ήσαν καλής καί τιμ ία ; ρύσεως, 
άλλά τραχείς καί βάναυσοι, άνίκανοι νά άναπληρώ- 
σωσι τήν ένέργειαν τοΰ σώματος διά τής νοήσεως.
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βί ημέραι ήσαν μακραί καί μακραί αί έσπεροι' άρ’ ού 
άπαξ έπ/ηρώθη ή περιέργειά των, δέν ήξεζρον πλέον
τί νά γίνουν καί τ ί νά επινοήσουν διά νά συντέμουν 
—ήν διάρκειαν τών ωρών. τό Βιγνίκ είναι χωρίον άρ- 
κίτά άθλιον καί ούδέν παρεΐχεν είς αυτούς βοήθημα.
Ό  άγιος Βριεύκος δέν τού; είλκυε' μή όντες άνθρω
ποι ραντασίας ή νοητικής δυνάμεως, εύρίσχοντο επί
σης εις άμηχανιαν διά τήν χρήσιν τοΰ πλούτου των 
ώ; καί διά τήν τοΰ καιρού των. είχον διατηρήση τήν 
μετριότητα τών ορέξεων των καί τήν απλότητα τής 
παλαιάς των στάσεως' ή τράπεζά των δέν ήν σχεδόν 
πολυτελέστερα τής κατά τό παρελθόν, αί έθόναί καί 
τά αργυρά σκεύη ήσαν όλως άγνωστα έπί τής τραπέ* 
ζης των' ή κομψότης τής ενδυμασίας των ήν άνάλο 
γσ; τή τραπεζική πολυτελεία, μετεχειρίζοντο μάλ
λον ύπενδύτας παρά ίμάτια, μάλλον κρουπέζας παρά 
έμβάδας' ή δέ οικία ήν μυσαρόν καταγώγιο-*' ώς έν 
διαστήματι είκοσι’όλων έτών έμεινε·* έγκαταλελειμ- 
μένη, οί τειχοι της ήσαν ύγροι, αί οροφα! κατεθραυ- 
σμέναι, τά διαρράγματα κατατρυπημένα ύπό τών 
μμών δλαι οί καπνοδόχοι έκάπνιζον' ούδέν παράθυ- 
ρον, ούδεμία θύοα έκλείετο' οί Λεγόο έγκαταστα- 
ίέν τες είς τήν οικίαν ταύτην, έρυλάχθησαν νά μετα- 
δάλωσι τό παραμικρόν έκ τοΰ τόσον ώραίου Ισωτε- 
ρικσΰ' μόλις είχον -ολμήση νά άναπληρώσωσι δι’ έ· 
λαιωμένου χαρτιού τά  υελώματα άπερ έλειπον άπό 
πάντων τών παραθύρων, έπιπλα τινά τής πρώτης ά 
νάγκης εκειντο ποΰ και ποΰ είς μεγάλα; αιθούσας 
ψυχοάς καί άνευ επιστρώματος'δ Ίωσήρ ος είχε κλί
σεις έξοχους, καί είς τόν ύπε’ρτατον βαθμόν τό αϊ· 
οθημα τής τάξεως καί τής αρμονίας ουπεο έστεροΰν 
το ούσιωδώς οί άδελροί του είχε πασχήση νά τού; 
πείση νά μεταποιήσωσι τήν οικία* έπί τό εύπρεπέστε 
ρον, άλλά τόν παρεκάλεσαν έκεϊνοι άγροίχω; νά ουλά’ 
ξη τάς συμβουλάς του διά τον εαυτόν του, όπερκαί ή- 
κολούθησε χωρίς νά γογγύση μετά τή; συνήθους εύ- 
πειθείας του' ούχί ότι έκείνοι οί καλοί άνθρωποι ήτα* 
φιλάργυροι, πολύ άπείχον' άλλά μόνον γεννηθέντες έν 
τή πτωχεία, έστεροΰντο όλως τής αίσθήσεως εκείνη; 
ήν δυνάμεθα νά δνομάσωμεν αισθησιν τή; ευτυχίας, 
τό θλιόερώτερο* δε είς τήν διάταξιν τοΰ βίου των ήν 
ότι διά νά έκδικηθώσι κατά τοΰ καιρού εκείνου καθ’ δ* 
υπηρετούντο μόνον ύπό τών δύω βραχιόνων των έκα
στος, έραντάσθησαν νά μισθώσωσι·* ε; ύπηρέτας οΓτι- 
νες πραγματικώς ούδεμία·* άλλη* είχον ασχολία* έκ 
τός τοΰ νά κλέπτωσί τού; κυρίου; τω ν  ουτος ή* ό 
μόνος φόρος ον έπλήρωνον εί; έκείνην τή·* αλαζονείαν 
τώ* όψιπλούτων/εί; έκεί·*ην τήν ματαιότητα τοΰ θεα
θήναι εί; ήν ύποπίπτουσι πάντοτε κατά τ ι καί τά 
καλήτερα πνεύματα, ούτος δέ ήν καί ό μόνος τρόπος 
τοΰ νά πεισθώσι καί οί ίδιοι περί τής μεταβολής τής 
στάσεώς των, διότι κατά άλήθσιαν ούδεμία·* άλλην 
είχον ένδειξιν πλήν τοΰ θορύβου τών ύπηρετών και 
τή; είς τήν οικία* τελούμενης ύπ’ εκείνων λεηλασίας.

Ή  άεργία τούς έρριψεν εί; τή* ά*ία·*' ή ά*ία ρυσι- 
κω τώ λόγω τούς ώθησε* είς τήν δδόν τών χυδαϊκών 
διασκεδάσεων ήρχισαν νά πίνουν, νά καπνίζουν, νά 
χαρτοπαίζουν ή κατοικία των έγινεν ¿λίγο* κατ’ ο*

ιλίγο» είδος καπηλειού καί κέντρο·* συνενώσεως όλων 
τών αχρείων υποκειμένων τοϋ τόπου, δ Χριστόρορος 
καί δ Ιερώνυμος προσείλκυσαν τού; παλαιούς ναύτας 
τοΰ πλοίου των* δ 'Ιωάννης έριρεν όσους γέροντα; 
απομάχους έδυνήθη νά εΰρη είς περιφέρειαν δέκα λευ
γών' καθ’ έκάστην οι στρατιώται τής ξηρά; καί οί 
στρατιώταιτή; θαλάσσης συναδελφίζοντο είς τό Κ οιτ- 
Δόρ, κρατούντες τό ποτήριον είς τά ; χειρας' καί δ* 
μόνον συναδελφίζοντο ! άλλά, όπερ συμβαίνει πάντοτε 
μεταξύ άνθρώπων άεργων, ή ίιχόνεία ε ’σέρρυσε μετα
ξύ τοΰ στρατιώτου καί τών δύο ναυτικών, άν καί 
¡έπανελθών άπό τών εκστρατειών τον είς ελεεινήν κα- 
τάστασιν, ό ’Ιωάννη; έλαβεν εύθύς όρος νίκητοΰ καί 
κατακτητοΰ' φλύαρος, κομπαστής είς τό άκρον, ά·*_ 
|τιποιούμε·*ος τήν καλλιέπεια* και τήν ευγένειαν τής 
συμπεριφοράς, πλήρης πεποιθήσεως περί τής άξιολο- 
γότητός του, δέν έβράδυνε νά τήν καταστήση φορτι
κήν κατά τών δύο αδελφών του. έκαυχδτο ότι ήν ε
πιστήθιος τοΰ Αύτοκράτορος όστις δέν έδύνατο νά 
τόν στερηθή καί τόν ουνεβουλεύετο είς τάς δυσχε
ρείς περιστάσεις, πρόσθες είς τόσην αναίδειαν .ότι δέν 
¿δίσταζε νά έπιδεικνύη είς τούς άδελφούς του πόσο·* 
ολίγον έτίμα τό πλούτισαν αυτούς έπιτήδευμα, καί 
ίνά τοις δίοη νά εννοήσουν ότι τούς έθεώρει ώς π ε ι:α 
τά ; καί ώ ; κλέπτας. ό Ιερώνυμο; καί δ Χριστόφορος 
¡ήρχισαν νά λέγουν μεταξύ τω* ότι δ πρωτότοκός 
Ιτων κατιχρδτο ολίγον τήν ιύπιστία·* των, καί τέλος 
ήγανάκτηοαν, βλέποντες εκείνον νά φέρηται ώς μέγα; 
,άρχω·* είς τήν έπαυλιν είς ήν μόνον τόν κόπον τοΰ νά 
'είσέλθη κατέβαλε, καί είς ήν είσήλθεν ά*ευ ίματίω* 
καί r /εδό* άνευ έμβάδων. μια τών ήμερώ* δ πόλε- 
λος έξερόάγη, ό Ιωάννης οέν έλεγε ρητώς είς τούς 
πειρατας ότι ήσαν άπιστοι, άξιοι *ά καταδικαοθώσι* 

Ιείκοσάκίς εί; άγχόνην ή είς είρκτή·*' δ Χριστόφορος 
|καί δ 'Ιερώνυμος δέν έλεγο* ρητώς είς τόν στρατιώ
την ότι ήν ανυπόδητος ος θά έπήτει τόν άρτον του, 
ά* οι άδελροί του δέ* έπεοοοτίζοντο τήν φροντιία 
του νά κερδίσωσιν εισοδήματα, άλλά αί μικραί αό- 
ται αμοιβαία! φιλορροσύ<αι περιελαμβάνοντο πάντοτε 
ύπονοουμένως είς τάς μεταξύ των συνεχώς άναφυο- 
μένας ριλονει/.ίας κατά φιλοτιμίαν τοΰ νά δείξωσιν ό 
μέν τή* στρατιωτική*, οί δέ τήν ναυτικήν σημαία* 
ύπερτέραν τής άλλης· τοσοΰτον δέ μανιωδώς έφέροντο 
είς ταότας τά ς διενέξεις, ώστε έραίνοντο ώς άφ ε
νός μέρους ό ’Ιωάννης Βάρτ καί ό Δυγνέϋ.Τρουίνος 
καί άρ' ετέρου ό Τυρέννος ή δ μέγας Ιίονδέ νά έφι- 
λονείκουν περί τής τιμής τοΰ ότι’έσωσαν τήν Γαλ
λία*. δ Χριστόφορο; καί δ Ιερώνυμος εκαυχώντο 
διά όλα τά κατορθώματα τοΰ γαλλικού ναυτικού καί 
έπέπληττον τόν Ίωάννην διά δλας τάς καταστροράς 
έξ εό·* προήλθε·* ή πτώσις τής αυτοκρατορίας, ό δε 
Ιωάννης απέδιδε·* είς εαυτόν όλας τάς νίκα; τοΰ Αύ

τοκράτορος καί έκατηγόρει τούς αδελφούς του δ ά 
όλας τάς ήττας ας ύπέστη ή Γαλλία είς την θάλασ
σα*. ευκόλως δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν όποιους 
χαριεντισμούς ή·* επόμενον νά έπισύρη τοιαύτης σΰ- 
σεως άλληλομαχία μεταξύ άνθρώπων  ̂μεταχε^ριζο- 
μένων τ%^λόγον διά τής αύτής ίλαρότητος δι ή ;
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μετεχειριζοντο άλλοτε τήν χαραβΐναν χαί τόν πέλε- 
χυν τής εμβολή;· πρό πάντων δέ όταν ειχον παρόντος 
ό μέν Χριστόφορος χαί ό 'Ιερώνυμος τούς παλαιούς 
πειρατάς των, ό δέ ’Ιωάννης όσους έχ τών συντριμ
μάτων του μεγάλου στρατού έδύνατο νά συνάθροιση 
£«9εν χάχείθεν, τότε αί διενέξεις αύται έξαπτόμεναι 
ύπό του οίνου, τής £αχή; χαί του χαπνοΰ, έγέννων 
μάχας τώ οντι δμηριχάς' αί ταραχώδεις αυται βυνε 
δριάσεις ήρχιζον πάντοτε έχ περιπαθούς αδελφότητος' 
έπροοιμίαζον διά προπόσεων εϊ; δόξαν του αΰτοχρά- 
τορος χαί είς άρανισμάν τή ; ’Α γγλίας' ήσπάζοντο 
άλλήλους, επινον δι’ ύπερχειλών ποτηρίων' άλλά μία 
μόνον λέξις ήρκει διά νά διάλυση τήν περιπαθή εκεί
νη» ομόνοιαν, εις τήν λέξιν έχείνην ριφθείσαν έν τώ 
μεταξύ τή ; συνομιλίας ώς σπινθήρ είς πυριτοθήκην 
τά αντίθετα πάθη έξήπτοντο, έξερήγνυντο, χαί βοη- 
θούμενα καί ύπό τής μέθης, κατήντων είς κλύδωνας 
ύπερδαίνοντες ενίοτε τήν φωνήν τοΰ ’Ωκεανού, οί ναύ- 
τα ι προσέδαλλον τούς στρατιώτας είς τό Ούάτερλου, 
οί στρατιώται προσέδαλλον τούς ναύτας είς τό Ά -  
δουχίρ' πανταχόθεν έκραζον, συνέτριδον τά ποτήρια, 
πότε χαί πότε έρριπτον καί τάς έχχενωμίνας φ'.ά 
λας χατά τής κεφαλής χαί τούτο διήρχει άχρις ότου 
ν.χώντες καί νιχώμενοι έχυλίοντο υπό τήν τράπεζαν 
νεκροί βίνόληπτοι.

Ό  δέ Ιωσήφ έζη είς εκείνο τό άντρον ώς άγγε
λος είς χαταγώγιον χολ.ασμένων- όστις τόν έδλεπεν 
έμπροσθεν τής εστίας μέ τήν ξανθήν του κόμην καί 
τό γλυκύ του πρόσωπον, καί μέ ήθος μελαγχολικόν 
καί σκεπτικόν, έν ω  οί αδελφοί του χαθήμινοι πέριξ 
τραπέζης βριθούσης ποτηρίων καί φιαλών, έχαρτό- 
παιζον, έμέθυον, έχάπνιζον καί έδλασφήμουν θά έ
λεγε τώ ¿»τι ότι ήν ό άγγελος τού ’Αλβέρτου Δό- 
ρερ είς χαπηλεΐον τού Τενιέρσου. θεωρών ιαιτά οίκτου 
μελαγχολιχού τήν θορυβώδη ευθυμίαν τών πινόντων. 
ώμοίαζε προσέτι ό Ιωσήφ ώ; δορκά; είς κατοικητή 
ριον /.υκων, ώς φάσσα είς φωλεόν γυπών. Αλλως 
τε , ποτέ δεν παρευρίσκετο είς έχείνας τάς σχηνάς τών 
οργίων είμή μόνον διά νά πάσχη νά μεσολαβή μετα 
ξύ τών διαφερομένων, όταν κορυφουμένης τής μ έ 
θης, έφθανον είς βαθμόν τού νά ύβρίζωνται καί νά ρί
πτουν τάς φιάλας κατά κεφαλής, ενίοτε κατώρθωνε 
νά καταπραύ»η έκείνας τάς όρμάς. άλλά συνεχέστε- 
ρον έγίνετο θύμα αύτών, καί ήν εύτυχής τότε, άν ήρ 
κιύ*το είς τό νά τό» βιάσωσι νά καταπίη άκουσίω; 
κάνέν ποτήριον £ουμίου, ή άν τόν έστελ.λον είς τήν 
κλίνην του ώθοΰντες τον από τών ώμων.

Εξαιρούμενων τών παρεμπτώσεων τούτων αΐπερ 
θα ήταν γελοϊαι άνευ τού συνοδεύοντος αυτά; θλίβε, 
ρού θεάματος, ή ζωή τού Ίωαήφ έρριε πλήρης ειρήνης 
καί συνοχής, είχε διάθεση δι’ έαυτόν κατά τό ύψη- 
λότερον μέρος τού πύργου μίαν φωλεάν άφ’ ής μόνον 
τά  κύματα έφαίνοντο καί ήκούοντο. ούδεμια πολυτέ 
λεια ή κομψότης ύπήρχεν έν τώ  οίκήματι τούτω, 
άλλά χαρίεσσά τ ι; χαί ποιητική κλίσις ι’φαίνετο είς 
ολα τά αντικείμενα, ο; τοίχοι έχαλύπτοντο έκ πι
νάκων χρυσαλίδων καί κολεοπτέρων, έκ ρυμών άνα- 
μέστων έκ βιβλίων, ορυκτών, ¿ξηραμένων φυτών χαί
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όστρ αχ οδέρμων, ύπεράνω τής κλίνης ήτις ήν λευκή 
καί σεμνή ώ ; κοίτη παρθένου έχρέμαντο είς χριστός 
ελεφάντινος καί έν περιρραντήριο* έχον έπ'αύτοΰ χλ.άδο* 
πύξου' πλησίον τοΰ προιχεφαλαίου μία βάρβιτος έ· 
κοιματο όρθή έντός τή ; μελανοβαφούς ξύλινης της 
θήκης. μία τράπεζα έχουσα έπ’ αύτής πυξίδα έχ σι
νικού έκεΐτο κατά τό μέσον τοΰ δωματίου, όλα τά 
σκεύη ήσαν καρύ'ινα, τοσοΰτον δέ καθάρια χαί στιλπνά 
ώστε έδύνατό τ ις  χαί νά ένοπτρισθή ευκόλως είς αυ
τά. μία ψάθη Ινδική έξέτεινεν έπί τού εδάφους τό 
έχ σχοίνων λεπτό» της ύφασμα' ή οροφή άναπληρω- 
θεϊσα δι’ ύέλου άνΐυ κασσιτερώματος ον ένίοτ* οί 
γλάφοι ΐπέψαυον διά του άχρου τών πτερύγων των 
καθίστα ορατόν τόν ότέ μέν κυανοΰν, ότέ δέ νεφοσκε
πή ούράνιον θόλον. Ε ίς τούτο τό οίκημα ό Ιωσήφ 
¡έμέριζί τάς ημέρας του μεταξύ τής σπουδής, τή; ά- 
ιναγνώσεως, τών τεχνών καί τών θεοσεβών πράξεων, 
ήγάπα τούς ποιητάς χαί συνέταττε καί ό ίδιος είς 
τήν γλώσσαν τοΰ τόπου του σεμνά ποιήματα άπερ 
μόνον είς τάς θαλασσίους αύρα; ένεπιστεύετο. έπαι
ζε βάρβιτον μετά ζωηρότητος και έζώγράφιζε μετά 
φιλοκαλίας τά άνθη άπερ αύτάς ό ίδιος ¿καλλιεργεί, 
ό θειος έρως ήρκει είς τάς άνάγκας τής καρδίας του, 
καί είς τόν ουρανόν έπανέβαινον οί θησαυροί οΰς είχε 
λάβη έχιΐθίν. ουδέποτε κάμμία επιθυμία δέν ήλλοίωσε 
τήν γαλήνην τών στοχασμών του' ουδέποτε κάμμία εί- 
χών απατηλή δέν συνετάραξε τήν αγνότητα του βλ.,μ- 
ματό; του' όλα του τά όνειρα άνίπταντο πρός τόν θεόν. 
ποτέ δέν έλειπε τοΰ νά ακροάζεται τήν χυριαχήν τήν 
λειτουργίαν καί τόν έσπερινόν είς τό Βιγνίκ. τόν έλ.ά- 
τρευον είς τό χωρίον χαί εις τά  πέριξ απ’ Ιναντίας 
τών αδελφών του οΰς δέν ήγάπων έξ αίτια; τού πλού
του των ο» έφθόνουν καί ου ή άρχή, ώς τι»ες Ιλεγον , 
ετίμα μάλλον τήν ανδρείαν των παρά τήν τιμιότητά 
τ ω ν  δ Ιωσήφ ό ίδιος δέν ήν ελεύθερος ώς πρός τούτο 
τύψεως τίνος συνειδήσεως. αί άμφιβολίαι του προέ- 
βησαν είς βαθμόν ώστε ή:ώτησε τόν εφημέριον τού 
Βιγ.ίκ άν έδύνατο, χωρίς νά άμαρτήση πρός τόν θεόν 
νά δεχθή τά μέρος τής λείας τό άναλογεϋ* είς αυ
τόν έχ τής κληρονομιάς τού πατρός του, λέγων πρός 
τούτοι; ότι θά προετίμα μάλλον νά παραιτηθή απ' 
αυτού καί νά ζήση μετά χαράς έκ τής έργααίας αυ
τού, παρά νά παροργίση τόν θειον του κύριον, όπερ 
καί θά έπραττε βιβαίως, άν ό γέρων ίερεϋς δέν τόν 
άπετρεπε, συμβσυλιύων όμως αύτόν νά χαθαγιάση τήν 
κληρονομιάν του διά θεάρεστων έργων, χαί νά άπο- 
οίδη τοίς πτωχοις όπερ ό πατήρ του έλαβε παρά τών 
πλουσίων, διά νά πράξη οΰτω 5 ’Ιωσήφ δέν είχεν α 
νάγκην τής προτροπής τού γέροντος ίερέως. οί δυσ
τυχείς τόν τ.ύχοντο. έπί τής θέσεως τής καλύβης 
είς ήν έγεννήθη έκτισεν έκχλησίοιον χαί προσδιώρισε 
νά τελώνται δώδεκα λειτουργίαι κατ’ έτος διςνεκώς 
διά τήν άνάπαυσιν τής ψυχής του πατρός του. έκτισε 
πρός τούτοι; εις τά Βιγνιχ σχολείον προπαιδευτικάν, 
καί νοσοκομείο·» δέκα κλινών διά τούς ασθενείς ναύ
τας καί τούς πτωχού; άλιείς. Δυνάμεθα ευκόλως νά 
συμπεράνωμεν ότι βίος τοσοΰτον εύσεβής έπέφιρε κατ’ 
αύτού έντός τής οικίας χλευασμούς άπεράντους, κυ-
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φίως δέ έκ μέρους τοδ Ίωάννου όστις ώς πρώην λό
γιας τοΰ μεγάλοι) στρατού έχηγγέλλετο νά μήν π ι- 
οτεύη ούτε εί; τό» θεό» ούτε είς τόν διάβολον, 
έπί τέλους δέ, επειδή αύταί αί άθρησκοι τάσεις διε- 
δόθησαν είς τόν Χριστόφορον καί τόν Ιερώνυμον, ό 
’Ιωσήφ ιυρέθη εκτεθειμένος είς όσους οί τρείς άδελ 
φοί έδυνήθησαν νά φαντασθώσι ναυτικούς χαί στρατι
ωτικούς έμπαιγμούς. παραδείγματος χάριν δέν »Τχον 
μεγαλητέραν εύιυχίαν παρά νά τόν κάμουν νά λαν- 
θάση τήν ώραν τής λειτουργίας ή νά ψάλ.ουν εμπρός 
του άσματα άπερ δέν ήσαν κυρίως εκκλησιαστικά ή 
διά τίνος κατά τό μάλλον ή ήττον εύφυούς απάτης 
νά τόν κάμουν νά φάγη χρέας τήν παρατχευήν. χατ’ 
βύτό» τόν τρόπον έξεδικουντο χατά τής υπεροχής του 
είς ήν ύπέχειντο χωρίς νά τήν όμολογώσι, μή θέ- 
λοντες νά τήν άναγνωρίσωσι. τόν ήγάπων έν τούτοι; 
ένδομύχως καί δέν θά έστεργον νά έγγίση τις μίαν 
τρίχα τή; χεφαλής του. άντέχειντο μόνον χατ αύ
τού, χωρίς νά τό γνωρίζωσι, διότι δέν ήνιάτο ώ ; έ- 
χεΐνοι. χυρίως δέ παρωργίζοντο χατ’ αύτού ίσάχις τόν 
εΰρισχον χρατούντα βιβλίο», ό ’Ιωάννης τόν ώνόμαζε 
τότε ψευδοευλαβή, οί δέ δύο άλλοι σχολαστιχόν χαί 
ουτιδανόν μίαν ημέραν εύρόντες καιρό» έν τή απου
σία του, είσήλθον είς τά δωμάτιόν του, έπί σχοπώ 
τού νά ριψωσίν εί; τό πυρ όλα του τά  βιβλία, άλλά 
γνωρίσαντες χρεμάμενα ώς άγια λείψανα ύπεράνω τού 
προσχεφαλαίου τού ’Ιωσήφ τήν φλανέλλαν χαί τόν έξ 
εύανθούς μικρόν επενδυτήν άπερ έφόρειποτέ ή μήτηρ 
τω», οί βάρβαροι έχείνοι έχυριεύθησαν ύπό συστολ,ής 
χαί άνεχώρησαν κατησχυμένοι, χωρίς νά τολμήσωσι 
νά έκτελέσωσι τόν σχοπόν των. ό Ιωσήφ ύπέφερε μετ’ 
άγγβλιχής υπομονή; όλ.ους τούς χατ ' αύτού προσηλα- 
χισμούς τών αδελφών του, ή μεγαλητέρα του δέ Ολίψις 
ήν ότι δέν έδύνατο νά φέρη εις τήν οικίαν τόν γ έ 
ροντα εφημέριον τοΰ Βιγνιχ ον ήγάπα χαί έσέδετσ. έ- 
6:άζετο νά στερηθή τής ιύχαριστήσεως τοΟ νά τόν 
δέχεται, φοβούμενος μή τό< έκθετη είς τούς πνευμα
τώδεις χλευασμού; δι’ ών βεβαίως θά τόν προσέβαλλεν 
ό τρομερός λοχίας.

Έ ν τούτοι; ή αταξία πρσέβαινεν αΰξάνουσα, ό ’Ιω
άννης, ό Χριστόφορο; χαί ό 'Ιερώνυμος έφθασαν είς 
βαθμόν τού νά άποίάλωσι πάσα·» περίσκιψιν χαί π ά 
σαν συστολήν, καί τό Κοετ-Δάρ ώμοίαζεν άπαραλ- 
λάχτω; χακηλεϊον εν ημέρα άγοράς. μόνον θαλλός έπί 
τής θύρας έλιιπεν έχράτουν έχει τράπεζαν ανοιχτήν 
χαί έμέθυον άπέ τή; πρωία; μέχρι τής εσπέρας καί 
ενίοτε μάλιστα καί άπό τής εοπέρας μέχρι τής πρωίας, 
τό κλειστό» μέρος τών εισοδημάτων τοΟ οϊκου έδα- 
πα*άτο είς οίνους καί διαφόρων ειδών πνευματώδη 
ποτά. έπαιζον δέ συγχρόνως έχει χαί ακριβά χαρ- 
τοπαίγ.ια' ώστε ό άγιος εκείνος τόπος ή» ένταυτώ 
καί πανδοχεϊον καί χαρτοπαικτήριον οί ύπηρέται έ- 
μιμοΰντο τούς xupícu; των, χαί τό μαγειρείον εί
χε  χαί εκείνο τά Κρόνιά του ώς ή αρχαία ‘Ρώ
μη καί έτι πρός, ε» συντόμω μετά τι*α; μήνας 
ή οίχία χατήντησεν όλως ανεπίδεκτος ένοιχήσεως, 
χαί ό Ιωσήφ, άφοΰ πολλάχις έδοχίμασε, χαί πάν
τοτε είς μάτην, νά φέρη τούς άδελφούς του είς χα*

λήτερον δρόμον, έστοχάσδη σπουδαίως νά άποσυρθξ 
άπ’ έχείνης τής χολάσεως, χαί νά ύπάγη νά ζήση 
μόνος είς τά πλησιόχωρο» χωρίον. Πριν όμως άπο- 
φασίση νά λάβη μέτρον όπερ θά ήτΐμαζε τούς α 
δελφούς του χαί θά έσυρεν άπ αύτών τήν περιφρό* 
νηοιν τών τιμίων ανθρώπων, ήθελησε νά δοχιμάση 
καί πάλιν διά τελευταίαν φοράν χαί νά προσπαθή- 
ση νά έμπνεύση είς έχείνους τούς αχρείους πλέον 
έπαινετά αισθήματα' επομένως ευρε χατά πρώτον 
τόν εφημέριον του Βιγνιχ, χαί συμβουλευθείς μετ' 
αϋτοΰ περί τών οικιακών του πληγών, έπέστρεψε 
φέρων φάρμαχον όπερ προέχειτο μόνον νά προτείνη 
χαί νά χατορθώση νά διχθώαιν έκεΐναι αί άσθενου- 
σαι ψυχαί.

Έδίστασεν επί πολύ' προέβλεπεν όποιαν άντί- 
στασιν έμελλε νά άπαντήση, όποιας άντιπαθείας θά 
είχε νά νιχήση· χαί όμως, αΰτη ήν ή μόνη θεραπεία 
είς τόσα δεινά, ή μόνη μένουσα ελπίς σωτηρίας δι’ 
έχείνους τούς άποπλανημένους· άλλά πώς νά τούς 
χερδίση; διά τίνος γοητείας νά ύποτάξη χαι νά ά* 
παλύνη εκείνα νά άνυπόταχτα πνεύματα, έχείνας τάς 
έσχληρυμένας καρδίας; μίαν εσπέραν τέλος έστο
χάσθη ότι έφθασεν ή πρόσφορος ώρα" ήν εσπέρα τοΰ 
φθινοπώρου' έχάθηντοχαί οί τέσσαρες έμπροσθεν φλο- 
γός λαμπρά; χαί χαροποιάς, δ ’Ιωσήφ, σιωπηλός χαί 
σκεπτικός κατά τήν συνήθειαν οί άλλοι τρείς ωχροί, 
πάσχοντις καί ολίγον αίσχυνόμενοι δι’ αποτρόπαια όρ
για άπερ εΐχον τελέση τήν προτεραίαν' τούς ειχον 
άνιγείρη ημιθανείς έχ τής μέθης διά νά τούς φέ- 
ρωσιν έκαστον είς τήν κλίνην του. χαί, άν χαί εΐ
χον στόμαχον ικανόν νά χωνεύση χάλυβα καί μέ
τωπο·» είθισμένον πρό πολλου νά μήν έρυθριά είμή 
μόνον έχ τής πυρώσεως της μέθης, ήσθάνοντο εαυ
τούς διττώς πάσχοντας, χαί όταν ό ’Ιωσήφ, έστρε
φε πρός αύτού; τό γλυκύ χαί καθαρόν βλέμμα του, 
το ερύθημα άνέβαινεν είς τό πρόσωπόν των· δ ’Ιω
σήφ όστις τούς παρετήρει άατοχάσθη λοιπόν, μετά 
λόγου ίσως, ότι αυτη ήν ή μόνη περίστασις νά £ι> 
ψοχίνδυνεύση τήν πρότασίν του' διό χαί άφ’ ου πα- 
ρεχάλεσε τον θεόν νά τόν έμπνεύση χαί νά τόν ύ- 
ποστηρίξη, χαθ’ ήν στιγμήν ό Χριστόφορος, ό ‘Ιε
ρώνυμος χαί ό Ιωάννης άπέσειον τήν στάχτην τών 
χαπνοσυρίγχων των χαί ήτοιμάζοντο νά χαταχλιν- 
θώσι, τίΐ 15 ’Οκτωβρίου τοΰ έτους 1818 , χατά τήν 
έννάτην ώρα» τής έσπέρας ό ’Ιωσήφ ήρχ«£ *ά όμιλή 
χαί διά φωνής ήν έπάσχησε νά χαταστηση έντονον:

—  'Αδελφοί μου, είπε, ζώμεν άθλίαν ζωήν. ά - 
θλίαν ενώπιον τού θ ιοΰ , άθλίαν ενώπιον τών άν- 
θρώπων. τ ί θά έλιγεν ή άγία μας μήτηρ, έάν ή» 
έτι έν μέσιρ ήμών ; πόσον έπεται νά λυ«ήται# δ- 
σάχις από τού ύψους τοΰ ουρανού χαταβιβάζη τούς 
οφθαλμούς της έπί τών υιών τη ς !

Είς αύτό τό προοίμιον έμειναν έχείνοι έννεοί χαέ 
χατησχυμένοι, διότι, έν μέσω τών άποπλανήσεώ» 
των έσωζον πρός τήν μνήμην τής μητρός των α ί
σθημα βαθύ άγάπης χαί ιύλαβείας. δ ’Ιωάννης ήθέ- 
λησε νά άπαντήση διά τίνος άσεβείας, άλλ' δ Χρι
στόφορο; τόν προέλαβι χαί εΐχε πρός αύτόν άποτόμως.
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—  'Ιωάννη, σέβάαθητι τήν μητέρα· ¿κείνη ήν 
κριίττων ημών·

—  ’Αδελφοί μου, έπανέλαβεν δ Ιωσήφ μετά με- 
γαλητερου θάρρους, διά τών πράξεων μας κυρίως 
πρε'πει νά τιμώμεν τήν μνήμην της. Α ϊ! άν 5 θεός 
μας τήν άπέδιδε, θά έδύνατο εκείνη βλέπουσά μας, 
νά γνωρίση ¿κείνα τά  τέκνα ά  ιιχεν άναθρέψη εις 
τήν αύστηράν έκπλήρωσιν όλων τών χρεών της 
πτω χείας; Ιερώνυμε είσαι σύ; θά έλεγε δι' εκεί
νης τής γλυκείας φωνής ή; ή αρμονία αντηχεί έτι 
είς τάς καρδίας μας' είσαι σύ, φίλτατέ μου Χρι
στόφορε ; είσαι σύ, 'Ιωάννη, πρωτότοκέ μου, τό τέ- 
κνον τής προτιμήσεώς μου- δ πρώτο; καρπός έξ ου 
έσκίρτησαν τά  σπλάγχνα μου; σεις είσθε οί τέσσα- 
ρες υίοί μου οΰς ευρίσκω είς αύτήν τήν κατά στά
σιν, εκείνοι οίτίνες υπεσχοντο νά αύξηθώσι διά νά 
ήναι μίαν ημέραν τό καύχημα καί ή παοηγορία τοΰ 
γήρατος μου ;

Ό  ’Ιωάννης έοάγκασε τόν πυρ^ότριχα μυσταχά 
του. ό 'Ιερώνυμος καί ό Χριστόφορος ¿»έστρεψαν το 
πρόσωπον διά νά άπομάξωσι τούς οφθαλμούς των 
διά τοΰ όπισθεν τής χειρό; τω ν  είχον έκείνοι καί 
τ ι  καλόν' προσέτι δέ καί δ στόμαχός των ος συ- 
νησθάνετο έτι τήν κραιπάλην τής προτεραίας τούς 
διέθετε βαυμασίως είς συμπάθειαν καί είς μετα
μέλειαν. Αί έπιοΰσαι τών οργίων ¿γέννησαν συνήθως 
άναχωρητάς.

—  Είναι αληθές, είπεν ό Χριστόφορος, ζώμεν ¿>ς 
άγύρται· αύτός ό έπαίτη; ’Ιωάννης μάς έμόλυνε διά 
τών έξεων τοΰ στρατιωτικού βίου του.

—  Γπομονή ! άνέκραξεν δ Ιωάννης· εί; τόν στρα
τόν ήμεθα όνομαστοί, δ Αύτοχράτωρ καί εγώ διά 
τήν έγκράτειάν μας. δ 'Ιερώνυμος καί ό χριστόφο- 
ρος μάς ένεκέντρισαν τά  άχρεΐα ήθη τής ναυτικής 
των ζωής.

—  Ιδού λοιπόν, αδελφοί μου, άνέκραξεν ό Ιω· 
ήφ διακόπτων αυτούς, ιδού είς τ ί κεντηντήσαμεν!

χονοιών, άπλοι καί ιύχαριστημένοι ώς καλά τέκνα 
τοΰ θεοΰ· ήμεθα πτωχοί τότε, άλλ’ ή εργασία έ- 
πληρου τάς ημέρας μας, καί πάσαν νύκτα άπεκοι- 
μώμεθα έν τή χαρά τής ψυχής μας καί εν τή  ει
ρήνη τής συνειδήσεώς μας.

Εμψυχωθείς έκ τής σιωπής τής δμτ,γύρεως έ ’Ιω
σήφ έξέθεσεν εικόνα ενεργητικήν καί πιστήν τής εσω
τερικής καταστάσεως είς ήν εύρίσκετο τά Κοετ-Δόρ 
μετά τόν θάνατον τοΰ αρχηγού τής οικογένειας, ¿μέ
τρησε τήν άβυσσον είς ήν είχον καταπέση οί αδελφοί 
του. άνέπτϋξε τό περιμένον αυτούς μέλλον, άν έπι- 
μείνωσιν είς τάς αποπλανήσεις των· προείπεν είς αύ- 
τού; τό αίσχος, καί τόν άφανισμόν τή ; οικίας των, 
κ τί έξεφράζετο εις ταΰτα πάντα μετά θλιβερά; πε- 
ποιθήσεως. δ Χριστόφορος καί δ Ιερώνυμος τόν ή - 
χουον μετά ταπεινότητος. δ ’Ιωάννης, ούδέ αύτός έ- 
πασχε πλέον νά χρύψη τήν συγχίνησίν του. καί οί 
τρείς διέχρινον ήδη μετά τρόμου είς όποιον βαθμόν

καταπτώσεως είχον καταντήση. Ό ταν είδεν εαυτόν 
κύριον του ακροατηρίου του,· άμα ίνόησεν ότι έκρά- 
τει εκείνους τού; τρεις ανθρώπους ώς τρείς κόκκους 
άμμου εντός τής χειρός του, i  Ίωοήφ προέβη θσό- 
ραλεώτερον καί άσφαλέστερον πρός τόν άληθή σκο
πόν τής δημηγορίας του.

—  ’Αδελφοί μου,' έξηκολούδησε, δέν ¿πέσαμε« τό
σον κάτω ώστε νά μή δυνάμεθα νά άνεγερθώμεν. και 
έπειτα δέν ύπάρχουσιν άβυσσοι άφ' ών ή χειρ τοΰ 
Κυρίου νά μή δόναται νά άνιλκύση τούς δυστυχείς 
τούς τείνοντας πρό; εκείνον τάς ίκετικάς χεϊρας των.

—  Τί θέλεις νά γίνω μιν ; είπεν δ Χριστόφορος 
μετά θλίψεως' εί; μάτην θά τείνωμεν τάς χεϊρας μας. 
ημείς δέν είμεθα σοφοί καθώς σύ’ ή άνια μάς κατα. 
βιβρώσκει καί μάς θανατώνει.

—  Δέν είμαι σοφός, Χριστόφορε, χαί πολλάκις έ- 
δοκίμασα τάς προσβολάς τοΰ πάθους όπερ σάς τήνει 
καί σάς χαταναλίσχει. Έσχέφθην ώρίμως, αδελφοί 
μου. τό όπερ μάς θανατώνει, αδελφοί μου, είναι ή 
έλ,λειψις καθήκοντος σπουδαίου προσηλοΰντος τόν άν
θρωπον είς τήν ϋπαρξιν, είναι δ εγωισμός, ή μόνω- 
σ:ς, είναι έν ένί λόγω τό ότι δέν ειμεθα οικογένεια, 
ή οικογένεια είναι ώ ; δένδρο» αιώνιον καί ιερόν ου 
ό κορμός τρέμει τού; κλάδους, ου οί κλάδοι μετα- 
δίδουσι καί ουτοι τήν ζωήν είς νέους βλαστούς διω- 
ρισμίνους καί τούτους είς τό νά άποδώσωσι βραδύ
τερο« τόν 3ν έλαβον χυμόν* ημείς δέ είμεθα κλάδοι 
μόνον άπεσπατμένοι τοΰ στελέχους των, άνευ ρ ζώ ' 
κατα τό παρελθόν, άνευ βλαστών διά τό μέλλον, είς 
ούδέν άνήκομεν καί ούδέν ανήκει εις ημάς. ζώμεν μό
νον δι’ ημών καί δι’ ημάς- κακή ζωή ή; δοκιμάζομε« 
τήν ποινήν, είπατε, φίλοι μου, είπατε άν κατά τάς 
ώρας τής αηδίας καί τής άπιυδήσεως δέν ώ»ειρεύθητι 
ποτέ οικιακήν τινα κατάστασίν ήσυχοτίραν καί τι- 
μιωτέραν. είπατε, αδελφοί μου, άν κατά τήν μέθην 
αύτήν τών ηδονών σας δέν ¿πεθυμήσατε ήμέρας κα* 
θαρωτέρας, είς ευδαιμονίας έντελιστέρας. Ένθυμή. 
θητι, Χριστόφορε, καί ού ετι ένθυμήδητί, Ιερώνυμε, 
τόν καιρόν καθ' ον δ νέος αδελφός μας έπλήρου εύ- 
θυμίας τάς καρδίας μας' διά τήν ηλικίαν του καί 
διά τήν αδυναμίαν του ήν μάλλον τέχ*ο» μας παρά ά- 
δελοός μας. ένθυμήδητε οποίαν τέρψιν διέχεε περί 
ημάς καί διά τίνος χάρίτος έ-χαροποίιι τήν οικίαν 
μας. ακούετε έτι τούς φαιδρούς ήχονς τής περιχα
ρούς φωνή; του, βλέπετε ετι τό μειδιών του στόμα 
καί τάς μικρά; θωπευτικός χείρας του" πώς εύηρε- 
στούμεθα τό έσπέρα; νά τόν κοιμίζωμεν έπί τών γο
νάτων μας ! πώς έφιλονεικουσαμε» μεταξύ μας τά 
θωπεύματά του και τά  φιλήματα τής ξανθής κεφαλής 
του ! πώς δ Ιωάννης δά ήγάπα νά τον κρεμά είς τον 
τράχηλόν του, καί νά αισθάνεται τούς μικρούς του 
βοδινούς δακτύλους νά ελκωσι τούς μακρούς ιου μύ" 
στακας.

—  Πρός τί, είπεν ό Χριστόφορος, νά άναχινώμεν 
αύτάς τάς αναμνήσεις; ό Τβέρτος άπέθανε' ή θάλασσα 
ήτις τόν έλαβε δέν θά μάς τόν άποδώση.

—  Ό  θεός δύναται νά μάς τόν άποδώση, άδελφοι 
μου ! άνέκραξεν δ Ιωσήφ· ποσάχις δέν είδον εί; ; I

όνειρά μου γυναίκα σώφρονα χαθημένην είς τήν εστίαν 
μ«;! όστις έξ ήμών τήν είχεν ίκλέξη τήν άπικάλει διά 
τοΰ καλού ονόματος τής συζύγου- οί άλλοι τρείς μετά 
σεβασμού καί αγάπης τή έοιδον τό γλυκύ όνομα τής 
αδελφής' είσήρχετο εκείνη σοβαρά καί γαληνιαία, συ- 
νοδευομένη υπό τής ευσεβούς θεραπείας τών οικιακών 
αρετών' ή εύδαιμονία είσήρχετο μετ' αυτής' είχε 
συγχρόνως τήν διευθύνουσαν φρόνησι», τήν εμψυχοΰ- 
σαν αγαθότητα, τόν πείθαντα λόγον, τήν πληροφο
ρούσαν χάριν. ή παρουσία της μόνη καθωράϊζε τήν 
κατοικίαν μας. είς τήν φωνήν της τά πάθη έπραύνον- 
το. άνεκάλιι τήν τάξιν καί συνέσφιγγε τόν δεσμόν 
τών ψυχών μας' όνιιρον τερπνόν ! μετ’ όλίγον βρέφη 
ξανθά συνεθλίβοντο πέριξ τής εστίας, καί ή μήτηρ 
μα;, άγγελος τοΰ ούρανοΰ, εύλόγει τόν επίγειον άγ
γελον τόν παρέχοντα είς ημάς όλας αύτάς τάς μα
καριότητας.

Ό  Ίωοήφ ώρμήθη εντεύθεν διά νά δείξη υπό τήν 
ποιητικήν καί τήν πραγματικήν φάσιν των όλα τά 
σωτήρια αποτελέσματα μιας συζύγου εις τό Κοετ Δόρ. 
μετεχειρίσθη όλα τά  χαρίσματα τής πειθοΰς όσα εί 
χε  λάβη παρά τοΰ ούρανοΰ, διά νά απόδειξη ε ί; τούς 
αδελφούς του πόσον ήν επα'ναγκες εις εκείνων, ό ’Ιω
άννης, ό Χριστόφορος ή ό Ιερώνυμος νά νυμφευθή 
διότι ό 'Ιωσήφ έξήρει σιωπηλώς εαυτόν, σωφοονέστε 
ρος τοΰ σώφρονος δμωνύμου του τών ίερογραφιχών 
χρόνων, ουδέποτε προσέβλεψεν είς άλλην γυναίκα πλήν 
τής μητρός του, καί αί κλίσεις του, ή ευσέβεια του, 
ή άκρα νεότης του, τό λεπτόν τής υγείας του, ό δει
λός καί πεφοβισμένος χαρακτήρ του τόν άπήλλαττον 
τόσον φυσικώς του νά παρασταθή είς τά όπερ προέ 
τεινεν είς τούς αδελφούς του στάδισν, ώστε ούτε έ 
στοχάσθη νά άποποιηθή ή νά έξηγηθή περί τούτου.

Οί λόγοι τού Ιωσήφ παρέστησαν ενώπιον τών τριώ 
αδελφών σειράν όλην ιδεών ας ούδέ είχον ύποπτεδση 
εως τότε' έκ φύσεως είχον τόοον όλίγην κλίσιν πρό; 
τήν νύμφευσιν, ώστε ούδέ έσυλλογίσθησαν ποτέ περί 
τούτου" έκ τής έκπλήξεώς των έδΰνατο εύλόγως νά 
είκασθή ότι μέχρι ¿κείνης τής ήμέρας ήγνόουν ¿κείνοι 
τήν ΰπαρξιν τοΰ θεοΰ Υμεναίου, καί βτι τότε κατά 
πρώτον παρίστατο είς αύτούς' άκό τής έκπλήξεώς 
μετέβηοαν είς τήν σκέψιν' τά  ποιητικά επιχειρήματα 
άπερ ό ’Ιωσήφ ανέπτυξε πρός ύποστήριξιν τής προ· 
τάσεώς του δέν κϊχον κίνηση τούς τρείς ¿κείνους άν 
θρώπους, άλλ’ ή Ιποψις τών πραγματικών καί Οετι 
κών ωφελειών τούς κατέσχεν ιύθύς κατά πρώτον, ή 
σαν κατά αλήθειαν «κείνοι βεβαρυμένοι καί όλίγον 
μάλιστα καί κατησχυμένοι διά τόν ον διήγον βίον' έ- 
κατηγοροΰντο δι’ αύτόν άμοιβαίως καί έπεθύμουν νά 
έξέλθωσιν άπ ' αύτου* διό καί ή δημηγορία τοΰ νέου 
αδελφού των διήγειριν ¿ν αύτοίς πλοίονας συμπαθεία 
τών ών εύλόγως περιεμένοντο. ό Χριστόφορος καί ι 
Ιερώνυμος έστοχάσθησαν ότι ή παρουσία μιας γυναι- 
κός είς τήν οικίαν θά επέβαλλε σέβας είς τόν Ίωάν- 
νην- ό Ιωάννης πάλιν ένόμισεν ότι μία σύζυγος είς τό 
Κοετ-Δόρ θά έχαλίνου βεβαίως τάς παρεκτροπάς 
τοΰ Χριστοφόρου καί τοΰ ’Ιερωνύμου· ό δέ Ίωοήφ 
3ς περιίμενε νά άπαντήση σφοδράν άντίστασιν Ιξε-

πλάγη βλέπων πόσον εύχαρίοτως έδέχοντο τήν πρό*. 
ασίν του.

Πρώτος ώαίληοεν ό λοχίας.
—  Ό  'Ιωσήφ έχει δίκαιον, είπεν* είναι βέβαιον 

5τ: άν είς έξ ήμών έλάμβανε μίαν γυναίκα είκοΐέ- 
σποιναν γνωρίζουσαν τήν εσωτερικήν οικονομίαν, τά 
πράγματά μας δέν θά προέβαινον έκ τούτου επί τό 
χείρον ο: ύπηρέται μα; κατέστισαν τό Κοετ-Δόρ 
ληστήριον μάς κλεπτουν ώς είς γωνίαν δάσους.

—  ’Εκτός τούτου, έπρόοθεσεν ό ’Ιωάννης, όταν 
θάσωμεν είς γήρας καί είς άσθένειαν, δέν θά δυ-

σαρεοτούμεθα εύρίσκοντες είς τό προσκεφάλαιόν μας 
μίαν καλήν μητέρα ήτις νά μάς επισκέπτεται καί νά 
βράζη τό ιατρικόν μας.

—  Καί έπειτα, άνέκραξεν έ Χριστόφορος, νόστι
μο» θά ήναι νά βλέπωμεν μίαν γυναίκα νά τρέχη 
επάνω καί κάτω ώσάν ποντικός είς τήν οικίαν' μετά 
ταΰτα θά έλθουν τά μικρά* κάτι φωνάζουν, κάτι γε
λούν, κάτι κλαίουν καί, καθώς λέγει ό Ιωσήφ, μας 
διασκεδάζουν πάντοτε όλίγον.

—  Πρόσθες, είπεν ό Ιωάννης, ότι άν δέ» άπε- 
κτήσωμεν κληρονόμον, μετά τόν θάνατον τοΰ τε
λευταίου έπιζήσαντος ή ζατάστασίς μας επιστρέφει 
είς τό δημόσιον.

—  Ναι, είναι αληθές ! άνέκραξαν συγχρόνως ό 
Χριστόφορος καί 5 Ιερώνυμος μετά τίνος έκπλή-
ξεως·

—  Βεβαίως, έπανέλαβεν ό ’Ιωάννης, αύτός β μι
κρός Ιωσήφ συνέλαβεν έξαίρετον ιδέαν- άλλως τε 
μία γυνή είς τήν οικίαν χρησιμεύει πάντοτε κατά 
τ ι- υπάγει, έρχεται, έζαγρυπνεί είς όλα.

—  ’Επιδιορθώνει τάς ¿δόνας, είπεν ό Χριστόφορος.
—  Καί δίδει κληρονόμους, έπρόοθεσεν ό Ίερο')- 

νυμος, τρίβων τάς χείρας του.
—  Άπόφασις ; έκραξεν ό λοχίας.
—  Άπόφασις ! άπεκρίθησαν οί δύο ναυτικοί. 
Τότε ό Ιωάννης ήγέρθη δι' έπισήμου τρόπου καί

άποτεινόμενος πρός τόν Ιωσήφ, όστις έθριάμβευεν 
έν σιωπή καί έφοβεΐτο μόνον μήπως οί άδελοοί του 
θελήσου» νά νυμοευθοϋν καί οί τρείς.

—  Τό πράγμα είνε άποφασισμένον, είπε πρός 
αύτόν' πρέπει νά νυμφευθή; μετά εναζ μήνα.

—  Σοί δίδω τήν συγκατάθεσίν μου, είπεν ό Χρι
στόφορος.

ήν προχωρημένη- οί τρείς αδελφοί διέλυσαν άποτόμως 
τήν συνεδρίασιν και άπεσύρθησαν έκαστος εις τό δω
μάτιό» του, καταλιπόντες τόν Ίωοήφ ύπό τόν κεραυ
νόν δν αύτός δ ίδιος ειλκυσεν επί τής κεφαλής του.

Ά π ’ εκείνης της ήμέρας οί τρείς Λεγόφ δέν άφή- 
καν είς τόν Ίωοήφ ούδέ στιγμήν άνέσεως. μάτην προ- 
έτεινε τάς κλίσεις του, τάς εξεις του, την φυσικήν του 
δειλίαν, τάς πρός τόν θεόν περί άγνότητος εύχάς του, 
τήν λεπτήν ύγείαν του, τήν άσθενή κράσιντου, ό Χ ρι
στόφορος, δ "Ιερώνυμο; καί δ Ιωάννης εφάνησαν ά - 
σπλαγ/νοι. άφ’ ού τόν κατεκέντησαν καί τόν περιή-
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λασαν ώ ; ζώον άγριμαϊον, τόν προσέδαλλον διά των 
χαλώ'/ του αισθημάτων, λέγοντες ότι ή σωτηρία των 
Ιχείτο εΐ; χιϊρας του καί ότι εις τό έξης έμιλλ* νά 
δώση λόγον περί αύτής ενώπιον τού ΟιοΟ καί ένώ- 
πιον τών ανθρώπων, ήγγισαν προοέτι καί τό μέρος 
της ματαιοτητος του’ διότι, ώς τό αόρατον ρευστόν 
τό δερμαΐ-ον τόν κόσμον καί ευρισκόμενον πανταχοΰ 
εις τό πυρεΐον καί εως ύπό τόν πάγον, οΰτω ή μα- 
ταιότης εισδύεται εις τά πνεύματα καί τά μάλλον 
δυσδιάβατα- ούδείς υπάρχει όστις νά μήν ύποκρύπτη 
ενα ή δύο κόκκους ματαιότητος. τώ έδειξαν ότι έκ 
τής άνατροοής του καί έκ τής συμπεριφοράς του ε
κείνος ην ό μόνος τής οικογένειας ο; έδύνατο νά ά- 
ποβλέψη νομίμως εις έντιμον συνοιχέσιον σχετικώς 
πρός τήν Οέσιν των· φθάσας εις τά  έσχατα τής ς-ε- 
νοχωρίας, έσυμβουλεΰθη τόν εφημέριον τού Βιγνί* 
όστις διά καλών καί πειστικών λόγων τόν προέ- 
τρεψεν έν όνόματι τοΰ θεού νά θυσιασθή διά τους οι
κείους του. έκτοτε δ Ιωσήφ δέν έδίστασε πλέον, άπε- 
φάσισεν ώς νέος Κούρτιος νά ρ:φθή, διά νά σώση τούς 
αδελφούς του εις τήν άβυσσον τής νυμφεύσεως ήν αυ
τός δ ίδιος ήνέωξεν άφρόνως ύπό τού; πόδας του.

(Ακολουθεί).

ΠΕΡΙ  m  Γ Ο Λ Ι Κ Ο Ν
ΠΑΡΑ Τ Ο ΙΣ  Α ΡΧΑΙΟΙΣ ΒΛΛΗΣΙΝ.

( Ε κ τής ύπό P. van  L im burg  B rouw er συγ
γραφείσης Ιστορίας τοΰηθικού καί θρησκευ
τικού πολιτισμού τών αρχαίων Ελλήνων.)

!Τε.Ιοζ. Ιόε φυ.Ι.Ιάΰιοτ 3 6 .)

Αλλά καί αν ήτο δυνατόν νά υποδέσωμεν, ότι τά 
ήθη τών γυναικών δέν ήσαν τοσούτον διεφθαρμένα, ό
σον εξάγεται άπό τάς περιγραφάς τών ποιητών, αί ει
δήσεις τάς δποίας εύρίσκομεν εις τούς ρήτορας καί 
εις τους ιστορικούς μαρτυρούσιν, ότι αί περιγραβαί 
έκείναι δέν ήσαν καθαρά τής φαντασίας άποκυήματα. 
Μεταξύ δε τών απείρων κακιών καί πανουργιών όσας 
μνημονεύουσιν οί συγγραφείς ούτοι, παρασιωπώμεν δέ 
ημείς Γνα μή κατακριθώμεν, ώς καταδικάζοντες δ- 
λόκληρον τής κοινωνίας τάξιν ένεκα τών αμαρτημά
των τινών μόνον μελών αυτής, υπάρχει μία τήν όποιαν 
εθεωρήσαμεν απαραίτητον νά άναφερωμεν, διότι τρα- 
νώς εμφαίνει μέ πόσην έπιτηδειότητα αί γυναίκες διέ- 
φευγον πάντα τά κωλύματα όσα παρενεβάλλοντο εις 
την παράβασιν τού καθήκοντος αύτών. Έννοούμεν δέ 
τον περί του φόνου τού Έρατοσθένους λόγον του Λυ- 
σιου, έν ώ άναφέρεται γυνή, ήτις, άφοΰ επί πολύν 
χρονον διετελεσε πιστή εις τόν σύζυγον, μή παρορών 
τα^ άλλως τε τά συντελοδντα εις αποτροπήν ‘άύτής 
από παντός πειρασμού, άπαντήσασα κατά σύμπτωσίν, 
f·; την κηοειαν τής μητρός της, νέον τινά εις τόν

όποιον έλαβε τήν δυστυχίαν νά φανή αρεστή, έγνω- 
ρίσθη μετ’ αύτού διά τής θεραπαινίδος αυτής, καί έπί 
τέλους εις τοσούτον ίφθασε θράσους, ώςτε είσήγαγεν 
αύτόν, διά νυκτός, εις τό κάτω/γής οικίας της πάτω
μα, κλείσασα συγχρόνως τόν σύζυγον ε'ς τό άνω, 
λόγω δήθεν άθώας πρός αύτόν παιδιας. Τό παράδειγ
μα τούτο, αρκεί καί μόνον νομίζομεν νά άποδέίξη, 5- 
τι αί Αθηναίαι κυρία: δέν ήσαν πάντοτε κατάκλει- 
στοι  ̂ εις τά  ένδότατα τών γυναικωνιτών, δίκαιοί δέ 
καί έν τών σα-.υρικωτέρων χωρίων τού Άριστοφάνους, 
περιγράφοντός που, έν ταίς θεσμοφοριαζούσαις, ερω
τικήν τινα σχέσιν, πολ/.ην έχουσαν τήν δμοιότητα 
μέ τήν υπό τού Λυσίου διηγουμένην ιστορίαν. ΓΙάλιν 
οέ όταν άκούωμεν τόν Φυλλίδαν ύποσχόμενον εις τούς 
ολιγαρχικούς τών θηβών, οτι θέλει προμηθεύσει εις 
αύτούς δειπνουντας τήν συντροφιάν πολλών εγγάμων 
γυναικών, άναγκη νά ύποθέσωμεν, ότι αί κυρίαι’αύται 
είχον τόν τρόπον νά μεταβώσιν αυτόθι έν άγνοια τών 
συζύγων αύτών. Τό δέ ιστορικόν τούτο δικαιολογεί 
πληρέστατα τήν επιστολήν εκείνην τού Άλκίορωνος, 
ένή εταίρα διηγείται, ότι έγγαμός τις γυνή παρευρέθη 
εις τά  παρ’ αύτής τελούμενα όργια, χαί τό τού Ά ρι- 
σταινέτου διήγημα περί κυρίας τινός, ήτις, συμφω- 
νήσασα μετά τού έραστού της νά συναπαντηθώσιν" είς 
τ ι δείπνον, άπαντα αίφνης κατά δυςτυχίαν είς τό δεί- 
πνον^τούτο τόν ίδιον σύζυγον. Μή λησμονήσωμεν δέ, 
ότι ό εραστής περί ου δμιλει, ώς ανωτέρω, δ Λυ- 
σιας, είναι άνθρωπος έπίτριπτος, έργον έχων τό ά- 
ποπλανεΐν τάς γυναίκις καί ότι τήν σχέσιν αύτού 
πρός τήν γυναίκα, περί ής γίνεται αυτόθι λόγος, άπε- 
κάλυψεν ει; τόν σύζυγον μια τών αρχαίων τού ερα- 
στού τούτου φίλων, μή άνεχομένη νάβλέπη εαυτήν 
παρορωμένην, Ό τ ι δέ ό έραστήσ, όςτις μετήρχετε 
τό έντιμον εκείνο έπάγγελμα, δέν ήτο ενιαίος είς ’Α 
θήνας, εξάγεται άπό τής πολλαχού γινόμενης παρά 
τοίς συγγραφεύσι παρατηρήσεως, περί τού πόσον ά- 
νοήτως έπραττον οι περιπλεκόμενοι εις τοιαύτας επ ι
κινδύνους σχέσεις, ένώ τοσαύται ύπήρχον έν τή πό- 
λει εύκολοι καί καλαΐ έταίραι. Επιμαρτυρείται προςέτ: 
καί άπό άλλας πολλάς λεπτομέρειας, τάς όποιας δ 
αίδήμων τής Πανδώρας κάλαμος αίσχύνεται νά άνα- 
φέρη. Φαίνεται δέ, ότι ή τοιαύτη ακολασία ήτο το
σούτον συνήθης ήδη έπί Σόλωνος, ώςτε δ νομεθέτης 
ούτος ήναγκάσδη νά παραδεχθή τάς εταίρας είς τό 
πολίτευμα αυτού* καί όταν άναλογισθώμεν ¿πόσον 
φυσιχώ τφ  λόγω προήχθη ή κακοήθεια εις τούς ε
πομένους χρόνους, θέλομεν ίσως συγχωρήσει είς τόν 
Αντισθένη τό πικρόν βεβαίως εκείνο λόγιον, κατά 

τό όποιον, καί καλή και άσχημος σύζυγος έπίσης 
ώς δυςτύχημα έθεωρείτο. ΓΙροςτούτοις, μή νομίση 
τις ότι αί γυναίκες άπεπλανώντο πάντοτε υπό τών 
άνδρών· διότι, άν αί προςευχαί τάς δποίας άπεύθυ- 
νον, είς Ναύπακτον, πρός τήν τών ερώτων θεάν, 
αί χήραι, ίκετεύουσαι νά δώση είς αΰτάς νέον σύ" 
ζυγόν, είμπορού/ νά θιωρηθώσιν ώ; άθώαι, αί κυ- 
ρίαι όμως τών ’Αθηνών είναι βέβα εν, ότι έπεζή- 
τουν αΰθορμήτως τήν εύνοιαν τού καλού Άλκιβιάίου. 
δ δέ τρό«ο; καθ’ δν τούτο ιστορείται ύπό τού Ξε-
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νορωντος, άποδεικνύει, ότι τό πράγμα δέν έθεωρείτο 
παντάπασι παράδοξον ύπδ τών ανθρώπων, όοοι έ- 
γνώριζον δπωςοΰι τόν κόσμον. Εντεύθεν επίσης 
εξηγείται ή συχνή χρήσις τών φίλτρων καί άλλω- 
άπο^ρητων τοόπων, δΓ ω> έξήπτετο ή καρδι'α ού μό- 
νβ, 'τού ■ συζύγουj τού όποιου ένόμιζεν ή σύζυγος 
ότι άπεβαλε τήν αγάπην, άλλά καί τού έραστού, 
κοί άπλώς τού ξένου, τού κατά τύχην παρατηρη 
ίέντος. ’Εννοείται δέ, οτι εκτός τών φίλτρων, αί 
Έλληνίδε; μειεχειρίζοντο καί τά άλλα φυσικώτερα 
μέσα είς όσα χαταφεύγουσιν οί γυναίκες πάσης χώ 
ρα; ααί πάσης έποχής, διάνά άρέσωσιν, ήτοι τά πο 
λυτελή ενδύματα, τά πολύτιμα καί λιθοκόλλητα κο- 
ομήματα, τά μύρα, τά λουτρά, τά ψιμύθια καί 
πάντα ενί λόγω τά επινοήματα τής μεγίστης πο 
λυτελείας, έν οϊς ύπήρχον καί τινα, τά  δποία έμει 
ναν άγνωστα είς τ ά ς . κομψοτέρας κυρίας τών νε* 
ωτέρων χρόνων. Αυτό τό άπέριττον τού Ίσχο- 
μάχου γυνα κα'ριον συνείθιζε ν’ αλείφεται μέ άσπρα 
δον" καί κοκκίνάδιον ολόκληρος δέ όγκώδης τό 
μος έπρεπε νά πληρωθή, έάν ήθέλομεν νά περι* 
γράψωμεν ακριβώς πώς έστολίζοντο αί δέσποιναι ε
κεί αι. Ή  πολυτέλεια τών μεγαλητέρων κυριών τής 
σημερινή; Εύρώπης θέλει φονή αφέλεια άγροΰος, ό 
ταν τήν παρ&δάλωμ* λ. χ .  μέ τάς παρασκευάς τού 
λουτρού τών επισήμων Έλληνίδων. Τών μύρων μά 
λίστα έγί-ετο χρήσ’-ί ύπερβολική καί έδαπανώντο 
εί; ούτά άπιιρα χρήματα’ τό οπιώδες τούτο μέ
ρος τής γυ/αιχιίαί πτολής, χαί ή ποικιλία τών α
ρωμάτων εκείνων, ών ά 'λα  μέν ύπήρχον διά τάς 
γείρας, άλλα διά τούς πόδας, άλλα δ:ά τάς τρί- 
•/α; κλπ. ύπερέαίνει παν ό,τι δυνάμιδα νά φαν- 
τασθώμεν. Έτίισφραγίζομεν δέ τό μέρος τούτο τοΰ 
λόγου, ίπιφίροντες, ίσι είς Σύβαριν ύπήρχεν, ώς 
βεβαιούσιν, έθος νά προσκαλώνται εί: τάς συναστροφά; 
οίχυρίσιεν έτος πρότερον, διά νά ο-.θή είς αύτάς ό 
αναγκαίος πρός τόν στολ.ισμόν αύτών καιρός.

*Αλπ’ ίσως έρωτήση τις, οι νομοθέται, οίτινες πα 
ρά τοίς άρχοίοις έπετηρουν τά  ήθη πολύ έπιμε 
λέστερον ή παρά τοίς «εωτέροι;; : δέν Ιπραττόν τι 
διά νά άναγαιτίσωσι τό μεγα τούτο κακόν; Ε 
πιαττον εί δυςτυχέϊς, άλλά ήγωνίζοντο ματαίως, 
διότι, καθά άπέδε:ξεν ή πείρα, ο! νόμοι ούνανται μέν 
νί τ.ρολάβώσι μέχρι τινός τήν κακοήθειαν, διαδο 
ίείσαν δμως άπας έπί τοσούτον, άδυ·<ατούσι νά τήν 
θεοαπεύσωσιν. Είς πολλάς Έλ/ηνικάς πολιτείας οί 
νόμοι ϊπεβαλλον ποινάς αύστηράς κατά τε τών γυ
ναικών, όιαι παρέβαινον τό καθήκον, καί κατά τών 
άνδρών, όσοι έπεχρ'ρουν ν’ άποπλανήσωσιν αύτάς. 
Εις τάς ’Αθήνας επετρέπετο, κατά τούς νόμους τού 
-ύλωνος, δ φόνος τού επ’ αύτοφώρω συλλτφθέντοί 
μοινιΰ, καί οό μόνον τ ο ϊ  παρά τή νομιμω συζυγω 
συλληοθέντος, άλλά καί τού παρά τή πολλακή, ε
νώ άρ ετέρου ή απαγωγή καί ό βιαομός οεν έ 'ΐ  
μωρού ντο αυτόθι είμή δ.ά χοημαΐ’Λή; ποινής. Τόν 
νόμον τούτον'-άποδοκιμάζει μεν ό Πλούταρχος, Οεω 
ρεί δέ ορθόν ό Αυσίτς. διότι ό μέ< βιι-στής προς- 
ίαλλε’ι τό σώμα μόνο·', ό οέ άποτλα'ών φθείρει

καί τήν ψοχήν καί τήν θέλησιν. Ά λλ’ είναι γνω
στόν, και αί κωμωδίαι τού ’Αριστοφάνους μσρτυ- 
ρούσι τούτο, δπόσον ανίσχυροι άπέδησαν αί διατά
ξεις τού περί μοιχείας εκείνου νόμου, διά τήν πλεο
νεξίαν τών άνδρών, τούς όποιους πολλάκις έπράϋ- 
νον, διά χρημάτων, οί μβιχοί, όπερ επί τοσοίτον 
προήχθη, ώςτε ή κατάχρησις κατήντησεν Ιθος καί 
ήτο έκ προοιμίου γνωστόν, ότι ήρκει νά πορασκευά- 
ση τις τά  λύτρα, διά νά καχευργή άτιμωρητεί. Έ -  
πανερχόμεθα 8έ είς τήν τών νόμων έκθεσιν. Ή  
μοιχαλίς άπεκλιίετο τών ναών καί δέν είχε τήν ά 
δειαν νά φερη ούτε ένδύματα πλούσια,· ούτε άλλα 
κοσμήματα έάν δέ παρέβαινε τήν άπαγόρευσιν ταύ- 
την^ π5; δ άπαντήσας αύτήν ήδύνατο νά τήν  ̂γυ·* 
μνώσο καί νά τήν κακοποίηση, ήρκει μόνον νά μή 
φονεύση ή ακρωτηρίαση αύτήν τελευταίον θάνατος 
ίπεβέλλετο εί; τούς συνεργούς τής άποπλανήσεως. 
Έν Κύμη, ή μοιχαλίς έθιατρίζ-ιτο καί έπομπεύετο 
άνά τήν πόλιν, έπί όνου χαθημένη. Έ ν Κύπρω, ή 
γυνή ή παραβάσα απαξ τό καθήκον αύτής, ήναγ- 
κάζετο νά άσπασθή τό έπάγγελμα τών αθλίων ε 
κείνων γυναικών όσαι πωλ,ούσιν έπί αργυριοις τας 
χάριτα; αύτών τόν δέ νόμον τούτον είςήγαγεν ή 
περίφημος Δημόνασσα, τήν οποίαν δΔ ίω ν δΧ ρυ- 
σόοτομος ονομάζει γυναίκα χοΛιιιχ'ΐΥ καί γομο- 
θιτιχφ- φαίνεται όμως, ότι ή κυρία αδτη ηύδο- 
χίμει μάλλον περί τά πολιτικά ή περί τήν τών τέ 
κνων αύτής ανατροφήν, διότι είς τήν θυγατέρα αύ
τής πρώτην έφηρμόσθη ή προαναφερθεϊσα ποινή. Έν 
Κρήτη, ό άποπλανών έστεφανούτο έρίω, είς σημείον 
τής δηλυπρεπείας αύτού, καί άπεστερείτο τών πο
λιτικών δικαίων είς λέπρεον δέ περιήγετο άνά τήν 
πόλιν, έπί τρείς ήμέοσς, δέσμιος, ένφ ή μετ’̂  αύ
τού συγκαχουργήοασα έξετίθετο, έπί ενδεκα ημέρας, 
είς τόν κοινόν πιρίγελων, ενδεδυμένη ίμάτιον δια-

? β ’Εκ τών νομοδετών όσοι ιδίως έπεμελήθησαν τά 
ήθη, ούδείς είναι όνομαστότερος τού Λυκούργου-^ Ή  
στολ.ή τών έν Σπάρτη γυναικών ητο άπλουστατη, 
διότι ούτε λαμπρά ενδύματα, ουτε κοσμήματα πο
λυτελή, ούτε χρυσόν, ουτε άλλο πολόεΐμον πραγμα 
είνον. Ή  μνηστή, ήτις ήτον άπροικος, περιέμενε 
τόν ούζυνον αύτής είς θάλαμον σκοτεινόν, φέρουσα 
ενδύματα άνδρός καί εχουσα τήν κεφαλήν εν χρώ 
κεκαρμένην, δηλαδή ξυρισμένην, τό  ̂όποιον δέν^ηυξανε 
πολύ, καθ' όσον νομίζομεν, τάς χάρ ιτα; αυτής. Ό  
οέ ούζυγος δέν ήδύνατο νά πλησιάση αύτήν είμη λα- 
Ορα, όφείλων νά άπέλθη όσον ενδέχεται τάχιον καί 
φ'ροντίζων ώςτε ούδείς νά μή τ.αρατηρήση τήν ε- 
πίσκεψίν του- δ Σε ϊστορών ταύτα Πλούταρχος ε
πιφέρει, ότι ή τοιαύτη προφύλαξις διΛρκει έ»ίοτε το- 
σούτο', ώ ;τε πολλπί Σπαρτιίται έγίνοντο  ̂ πατέ
ρες ποίν ή. ίδωσι τάς γυναίκας αύτών έν ημέρα κα
θαρά.' Έγάμουν δέ 8ι’ αρπαγής, λέγει δ αύτός Πλου- 

ο "Ερμιππος βέβαιοι» οτι οι έφηβοι νεο: 
καί αί γάμου ωραίαι κόραι εχλείοντο ̂  είς θάλα
μον σκοτεινόν, έκαστος δέ ένυμφεύετο έκεινην, την 
όποιαν ήθελε καταλάβει έν τώ θορύβω εκει-.ω. Ολα
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τούτα φαίνονται ήμϊ* παράδοξα, άλλά τα έξης εί
ναι έτι παραϊοξότερα. Είναι γνωστόν δτι αί χάραι 
έγυμνά'οντο δημοσία, σχεδόν, ολόγυμνοι* «αί τού
το , ««τά τό» Πλούταρχο», διά νά παροίγιται είς 
τάς χαρϊΐας τώ» νέων, άχό τής βε'χς ταότης, ή 
επιθυμία τού γάμου. Τό βέβαιο» είναι, δτι διά τών 
άσεμνων έχιίνων γυμνασμάτων, έπνίγιτο είς τή* 
χαρδία» τής γυναιχός παν αίοθημα αιδοΰς χαί συ
στολής χαί έξηραίνετο ή χαθαρωτέρα πηγή τώ» ά* 
ρετώ», δσαι κοσμουσι μέ» τό φύλον έχεϊνο, άποτε- 
λούσι δέ τήν χυρίωτέραν βάσιν τής οίχιαχής εΰτυ 
χίας. Τό δέ χείριστον, ό Λυκούργος δέν ήθέλησεν 
ώςτε οί συμπολϊται αύτού, διά μιιραχιώδους ζηλο
τυπίας, νά εχωσι τήν παράλογον άξίωσιν του νά 
ήναι έκαστος μόνος κύριος της σοζύγοο αύτού, άλλ’ 
επέβαλε» ·?ς αυτούς τό καθήκον τού *ά συμμερι- 
ζωνται τή» ευτυχίαν ταύτη» μετ’ άλλων κλπ. χλπ. 
Κ αί έπειτα υπάρχου« συγγραφείς, υίτινες, άποθαυ 
μάζοντες τάς λαμπρός έχείνας άρχάς τού νομοθέ- 
τοι» τής Σπάρτης, με χαριειτάτην τωόντι αφέλειαν 
προςθέτουσιν, δτι, χάρις είς τούς θείους τούτους 
νόμους, μοιχιία ούδέποτε ήχούσθη «ί; Σπάρτη*· του 
το ήθελεν είσθαι τό αιϊτά χαί τό νά είπη τις, ό
τι είς συμμορίαν ληστών δέν υπάρχει ούδέ εις 
κλέπτης.

Τ ά  πράγματα ¿δικαίωσαν πληρέστατα τήν γνώ 
μη» τή» δποία» πας φρόνιμος άνθρωπος έπρεπεν 
άναγκαίως νά σχηματίση περί τοιούτων θεσιυώ». Ο 
’Αριστοτέλης άποφαίνεται ρητώς, δτι αί Σπαρτιά- 
τιδες δπερέβαλον άπάσας τάς λοιπά; Έλληνιδας χα 
τά  τή» χαχοήθεια» χαί τήν χε-οδ-ξ αν, χαί απο
δίδει ευκρινέστατα τά ατοπήματα ταύτα είς τού; 
νόμους τού Λυκούργου. Αύτός ό Πλούταρχος, άν 
χαί μιτριώτερον έχφραζόμενος, δίδει όμως σοφώς 
νά ύπονοήσωμεν, ότι, εις τό μετέπειτα, αί κυρ αι 
τής Σπάρτης δέν περιέμενον πλέον τή* συνα'νεσιν 
τώ» συζύγων αυτών διά νά ύπηρετήτωσι τή ' πα 
τρίδα, παρέχουσαι αύτή υιούς ύγειεστέρους χ ι ί  £ω- 
μαλεωτέροος τών, όσους ήδύναντο νά έλπίσωσι» α 
πό τους ίδιους άνδρας, ώςτε άπορον δέν είναι, ότι 
τό τού γυναιχονόμου αξίωμα δέν έξεπληρωσεν έν 
Σπάρτη τήν από αύτού προσδοχωμένην ωφέλειαν, 
ώς μαρτυρεί δ Διονύσιος δ Άλιχαρνασσεύς. ’Αλλά 
ποια δέ» ήτο ή χατά τούτο φοβερά διαφθορά τής 
κοινής γνώμης είς τήν πόλιν εκείνην, έν ή βλέπο- 
μεν τάς γυναίκας έπί τοσοΰτον προελθούσας αναι
σχυντίας, ώςτε, διά κραυγών έπανειλημμένων χαί δια 
λέξεων τάς όχοίας δέν ήθελε προφέρει σήμερον δ 
άθλιώτερος τών ανθρώπων, νά έμψυχώσι εις την 
χαχουργίαν αύτού τόν Άχρότατον, τόν άποπλανή- 
σαντα τήν τού Κλεωνόμου σύζυγον Χελιδωνίδα, άρχει 
μόνον νά ποίηση τή Σπάρτη παιδας αγαθούς ! Καί 
είχε λοιπόν δίκαιον ό Εόριπίδης όταν έγραφε», ότι 
αδύνατον ήτο νά διαμείνη σώφρων, καί ά» ήθελεν, 
ή νέα χόρη, ήτις ώφειλε νά παλαίη σχεδόν γυμνή, 
έν τοίς γυμνααίοις, μετά τών νέων, καί ότι παρά
δοξον δέν ήτο νά μήν ύπάρχη είς τήν Σπάρτην 
ούδιμία Ινάρετος γυνή.
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Ούδ’ άν, εί δούλοιτό τις;
Σώφρων γένοίτο Σπαρτιατίδων κόρη,
Α ί ξύν νέοισι», έξερημοϋσαι δόμους,
Γυμνοϊσι μηροϊς χαί πέπλος άνειμένοις.
Δρόμους παλαίστρας τ ',  ούχ άνασχετούς έμοί, 
Κοινός ίχουσι. Κάτα θαυμάζει» χρεών,
Ε ί μή γυναίκας σώφρονας παιδεύετε;

Τό πιθανόν μάλιστα είναι, ότι πδσαι αί έφηβοι 
τής Σπάρτης κόραι ήδύναντο νά έπαναλάβωσι τήν 
άπόχρισιν τήν όποιαν έδωχέ ποτε μία έξ αυτών, έ- 
ρωτηθείσα, εί άνδρΐ προςελήλυθεν. Ούχ έγύ , είπεν, 
άλλ’ ό άνήρ έμοί.

Ή  διγαμία έμεΐνεν άγνωστος έν γίνει είς τήν 
Ελλάδα μέχρι τών χρόνων τού μεγάλου ’Αλεξάν
δρου, χαί έκτοτ» δέ δέν φαίνεται έχικρατήσασα εί- 
μή παρά τοίς βασιλεύσι τής Μακεδονίας καί τών 
άλλων επικρατειών διαι προέχυψαν άπό τού δια- 
μελισμού τοΰ κράτους τού ’Αλεξάνδρου. Ε ίς τήν 
Σπάρτη», μόνος ό Άναξανδρίδας έλαβε δύο γυναίκας, 
διότι μη θέλιον νά διαζευχθή έκείνην τήν όποια» 
είχεν ήδη, ώς έπεθύμουν οί έφοροι, συνωμολόγησε καί 
έτερον γάμον, διατηρών οΰτω, κατά τήν Ιχφρασι» 
τού ‘Ηροδότου, δύο οικίας συγχρόνως. Ό  Διονύσιος 
ό τύραννος έλαβε δύο γυναίκας, δι’ ον λόγον χατέ- 
θλιψε τή» πατρίδα αύτού χαί έσφαξε τού; συμπο- 
λίτας, διότι, δηλαδή, έθεσε τήν αύτογνώμονα αυ
τού θέλησιν ύπεράνω τών νόμων. Τ ά  δέ λεγόμενα 
περί τής διγαμίας τοΰ Σωκράτους δέν είναι παντά- 
πασι πίστεως άξια' είμποροΰμεν μάλιστα νά βεβαι* 
ώσωμεν, ότι χαί ό νόμος δυνάμει τού οποίου, χατά 
τινας, συνήφθη ό διπλούς ουτος γάμος, ουδέποτε υ
πήρξε. Καί αί δύο σύζυγοι, τάς όποιας έσχ* δ ή ' 
δεν συγχρόνως ό Ευριπίδης, διεδέχθησαν άπλώς ή 
μία τήν άλλην, μετά τόν τής πρώτης θάνατον.

Έ ν Μακεδονία όμως, οί βασιλείς τούλάχιστον, παρ 
οίς ούδέ ή διγαμία ήτο ήδη άγνωστος, παρεδέχθη- 
σαν καί αυτήν τήν πολυγαμίαν τών βαρβάρων, μάλι
στα άπό τής έπσχής τού μεγάλου Αλεξάνδρου. Ό  
Δικαίασχο; λέγει, ότι ό Φίλιππος έλάμβανε» άνά 
μίαν γυναίκα χατά πάντα νέον ΰπ’ αυτού έπιχειρού- 
μενον πόλεμον αριθμεί δέ ικανός αυτών, μνημονιύων 
χαί τής άντιζηλίας τής Κλεοπάτρας χαί τής Ό "  
λυμπιάδο;, χαί τών ταραχών όσαι έκ τούτων προ" 
έκυψαν. Ό  ’Αντίπατρος είχε δύο γυναίκας. Ό  δέ 
Αλέξανδρος υπερέβαλε τόν αριθμόν τούτον, ώς καί 

ό πατήρ του, όπερ έξηγείται εύχόλως διά τής έπί’ 
Ουμίας ήν είχε νά παγιώση τό κατά τήν Άσίαν χρά- 
το; αύτού, μιμούμενος τά  ήθη τών βαρβάρων. Ί> 
Δημήτριος ό Πολιορκητής έμιμήθη τό παράδειγμά 
του, άλλά μάλλον ύπό άκρασίας, ώς φαίνεται, ή έ
νεκα λόγων πολιτικών τό αύτό δέ έπραςαν χαί ό 
Λυσίμαχος, χαί ό Πτολεμαίος, χαί δ Πυ^ρος.

Έ π ί πασιν, είναι γνωστόν, ότι, είς τάς 'Αθήνα; 
τουλάχιστον, ό μετά αδελφή; μή\ δμομητρίου γά
μος ήτο επιτετραμμένο;· τό παράδειγμα τοΰ Κίμω- 
νος, οςτις έλαβε σύζυγον τήν αδελφήν αύτού ’Ελ
πινίκη», άποδειχνύει τούτο, τό δέ παρά τού Ά ν" 
δοκίδου λεγόμενον, ότι 3 Κίμων έξωρίσθη ένεκα ίή*

6εν τής σχέαεω; ταύτης, ευχερώς άνατρέπεται ύπό 
παντός τού γίνώσκοντος άτ.ά. τόν Πλούταρχον καί 
τούς άλλους συγγραφείς, ότι ή μόνη αιτία τής έξο 
ρια; εκείνης ήτα ή τοΰ Περικλίους άμιλλα καί ζη
λοτυπία. Εκτός 8έ τούτου, ή ιστορία τών Αθηνών 
παρίστησίν ήμϊν καί έτερον άπαράλλαχτον παράδειγ
μα, τόν γάμον τού υίοΰ τού Θεμιστοκλέους Ά ρχε- 
πτόλιος, μετά τή ; αδελφής αύτού Μνησιπτολίμης.

Ό  Διονύσιο; ό τύραννο; παρεβιασε χαί χατά τού
το, ώς εί; πολλά άλλα, τόν νόμον, δούς είς τόν υί 
όν του Διονύσιον τήν θυγατέρα του Σωφροσύνην, εί 
καί όμομήτριον, οί δέ τοΰ Αλεξάνδρου διάδοχοι, μά
λιστα οί Πτολεμαίοι, ού μόνον μετά απείρων παλ- 
λακών καί εταιρών συνέζων, άλλά καί τάς ίδιας 
άδιλφάς συνεχέστατα ένυμφεύοντο.

0Α01Π0ΡΙΚΑ1 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.
Ι1ΕΡΙΕΡΓΑ Τ Ο Ϊ  ΛΟΝΔΙΝΟΥ.— ΑΓΓΕΛΙΑΙ.

Ε ίς  τό Αονδίνον, πόλι» πεντηκοντα πόλεω» Ικτα- 
« ν  καί τρις σχεδόν περιλαμβάνουσαν τόν πληθυσμόν 
τής 'Ελλάδος, άχανή ανθρώπων συναγωγή», ύ π ’ αέ
ναου οργασμού κινήσεως καί παραγωγής οίστρηλα· 
τουμένην, ό εί; παραγκωνίζεται ύπό τών μυριάδων, 
καί ή ατομική δραστηριότης μεγάλων χρήζιι αγώ
νων όπως άνακύψη είς φώς καί έλκύση -ήν προσοχήν. 
Ε ίς τόν βιομήχανον, άφ' οϋ παραγάγη τό προϊόν τής 
τέχνης του, μέίει νά τό προαγάγη ακόμη μέχρι τής 
δημοσιότητος, καί τούτο είναι πολύ δυσκολωτερον. Διά 
τούτο τά  πάμπολλα καί ποικίλα εΐδη τών αγγελιών, 
άτινα είσίν εί; τών διακριτιχωτέρων χαρακτήρων τού 
βίρυ τού Λονδίνου διά τόν ξένον, όταν κατά πρώτον 
ίδή τήν μεγαλόπολιν ταύτην.

Οταν είς τόν πρώτον μου περίπατον διά τών ο
δών «ύτής, εν τή όδώ τή λεγομένη τή ; Όξωνίας (Ό ξ- 
φόρτ-Στρείτ), άνθρωπος άπαντησα; με μοί προσέφερεν 
φυλλάδιον λαμπρώς δεδεμένον ιίς ροδόχρου·» μεταξω
τόν, δέν ήξευρον πώς νά τόν εύχαριστήσω διά τήν φι
λοφροσύνην του. Παριτήρησα όμως μ ετ’ ολίγον 
οτι ή ευγένεια αΰτη δέν ήτον αποκλειστική πρός έ- 
μέ, άλλ’ ότι όμοια προσέφερε καί είς πολλούς άλλους 
τώ» διερχαμένων, ώ» τινες ούδ' έφρόντιζο» καν να τά 
λάφβσι. Τό φυλλάδιον έπεγράφετο Tà Nier θαΰ* 
μ α ! ! ! , είχε δ’ είς τάς πρώτα; δύω σελίδας του τάς 
εικόνας τής βασίλίσσης καί τού πρίγκιπος Αλβέρτου, 
είς άλλας τέσσαρας πλήρες ημερολόγιο·», χαί ή έβδό- 
μη ήρχετο διά τών λέξεων: α Αυτή είναι ή αγγελία τοΰ 
'Ραπτικού καταστήματος τών Κυρίων Μωϋσέως και 
Σ. ήν κατ’ έτος περιμένει ό κομψός κόσμος τού Λον
δίνου μετ’ ίσης καί περιοσοτέρας ανυπομονησίας άφ 
2,τ ι οί βουλευταί ή οί πατρίκιοι περιμένουσι τόν Βα- 
σιλιχόν λόγον ή τόν προϋπολογισμόν ! » Ειποντο οε 
μετά ταύτα είς 17 σελίδας παντοίου είδους στίχοι 
κατά τό μάλλον ή ήττον πιζοί καί παιδαριώδεις,

καί λογοπαίγνια, χατά τό μάλλον ή ήττον αφυή 
χαί ανούσια, άναφερόμενα δέ είς τάς πιρισχελίδας, 
είς τούς έπενδύτας και τά  διάφορα προϊόντα τή; 
ραπτικής. Τών φυλλαδίων τούτων, παρετήρησα με
τά ταύτα ότι πολλαί χιλιάδες Βιενέμοντο δωρεά» 
καθί εκάστην είς τάς όδούς τού Λονδίνου. Τή» ir.au' 
ριον μοί έδόθη κατά τόν αύτόν τρόπον φόλλον χαρ
τιού, επιγραφόμενον θησαυρός yi.loxaJ.iac ! ! ! καί 
έμβλέψας, εύρον πάλιν τόν Μωϋσέα μου χαί Σ·, χαί 
μετά δέχα ημέρας διατριβής έν Λονδίνω είχο» συλ
λογήν δέν ήξευρω πόσων προγραμμάτων τής αύτής 
οικίας, φερόντων τάς έπιγραφάς: Το ¿γχανχημα τοΰ 
Λονδίνου, ό Ναός τοΰ συρμοΰ, δ Λεβιάθαν τής 
βιομηχανίας, ώστε μέχρι τέλους εκών άκων έγνώ- 
ριζον έκ στήθους χαί τό όνομα χαί τήν κατοικίαν τβΰ 
ράπτου. Έ χτός δ’ αύτών είχο» συλλέξει χατά τό» 
αύτόν τρόπον όλην βιβλιοθήκη* αγγελιών πιλοκοιών, 
μυρεψών, έμβαδοποιώ», χαί άλλων βιομηχά*ων.

Ά λ λ ’ έχτός τώ» ¿νεργητιχών ούτως είπε?·» τούτων 
άγγελιώ», αίτινις είσβιάζονται είς τήν γνώσιν τώ» 
διαβατών, ύπάρχουσι χαί άλλαι, ά ; ήθελο» όνομάσει 
.ταθητιχάς, αιτινες όμως, διότι τοιχοχόλλητοι περιμε- 
νουσι τό βλέμμα, όπως συγκατανέυσαν στραφή πρός 
αύτάς, δέν επιβάλλονται διά τούτο όλιγώτερον είς τήν 
προσοχήν. 'Ως έπί τό πλιϊστον σύγχεινται αυται έκ 
σπιθαμιαίων ή χαί πηχιαίων γραμμάτων παντός σχή
ματος καί παντός χρώματος, καί έπαναλαμβάνονται 
επί πάσης γωνίας, είς πασαν κενήν έκτασιν τοίχου, 
ώστε τό Αονδίνον δλόχληρον δμοιάζει μέγα ήνιωγμέ- 
νον εικονικόν Άλφαβητάριον. Τινές ίοιοχτήται, όοοι 
ιδιαιτέρως ένασμενίζονται είς τό μέλαν χαί £υπαρό-/ 
χρώμα, τό έπιχριόμενον έξωθεν ύπό τής άσβόλης καί 
τής ομίχλη; είς όλα τά οικοδομήματα του Λονδίνου, 
μόλις άποφεύγουσι τήν τυχαία·» ταυτην έπιλιυκανσι» 
τών οΓχων των, έπιγράφοντες έπί τ&ν τοίχων διά 
μεγάλων γραμμάτ«ν:Λ/ή xoJJa.it áγγεJ¿ac ή Άγγι- 
.Ιιογράφοι, άπ έχετε] Ε ίς παν δέ άλλο μέρος αί άγγε- 
γίαΐ καταχτώσιν όλην τήν έκτασιν. ΙΕ» ω περιπατής 
σκεπτικός, στηρίζω» τούς οφθαλμούς είς τό έδαφος, 
βλέπει; πολλάχι; πρό τώ» ποδών σου έζωγραφημένα ή 
έντετυπωμένα είς τό έδαφος δύω μεγάλα ξηράφια, ή 
άλλα τινά αντικείμενα, χαί κάτωθεν τήν διεύθυνσι» του 
καταστήματος όπου πωλούνται. Υψώνεις τούς όφθαλ' 
μούς; Δεξιώς χαί άριστιρώς αί άγγελίαι προσανα- 
βαίνουσι τάς οίχίας άπό όρόφου είς όροφον, αύξά- 
νουοαι τάς διαστάσεις χαθ’ όσο» όψοϋνται. Πρό πάν
των δέ, οπου προσωρινά ίχριώματα έμπρος οιχιώ» 
οίχοδομουμένων ή έπισχευαζομένων, αυτά έφ’ όλης των 
τής έχτάσεως χαταχαλύπτονται ύπό μυριάδων αγγε
λιών, καθότι ώ ; ασυνήθη είς τάς θέσεις των, ελχου- 
σι μαλύον τήν προσοχήν. Πολλάχις, όταν έβάδιζον 
είς τά ; όδούς, παν άλλο προτιθέμενος ή ν’ άναγινώ- 
σχω τάς αγγελίας, όοον χαί άν έσπιυδον, βσο» χαί 
άν είχο* αλλαχού προσηλωμένο» τόν νούν, όμως τά 
κολοσσιαία εκείνα χαί αίματόχροα γράμματα έξανί- 
σταντο πανταχόθε» πρό τώ» βλεμμάτων μου χαί τά 
είλχυο». Μηχανικώς έευλλάβιζον εν όνομα, χαί -ό 
έλησμόνου» μετά μία* οτιγμή». Άλλά μετά τρία βή-
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μ ιτα  τό άκήντων έχ νέοκ, χαί παρέχει χάλι» χαί πά
λιν μέχρι; έχατοντάχις- ώστε μόλις ειχον διατρέξει 
μίαν 65$» (μία δέ δδος πολλάχις εις δύω ώρας δέν 
διατρίχεται), καί ήξευρον χαί αύτό χαί όλην τήν α γ 
γελίαν έχ στήθους. Ά ν  έξηχολούθουν τήν περιοδείαν 
μου έφ" άμάξης, αί άγγελίαι χαί έχει μέ παρηχολού- 
9ου», χαταστροννύουσαι δλας τών άμαξών τάς πλευ
ράς έσωτεριχώς.

Εις τάς τοιχοχολλήτους ταύτας αγγελίας υπάγονται 
χαί αί θεατρικοί. Έχάστη αύτών, άρχομένη από τώ/ 
λέξεων Έζαίσιον θέαμα ή Μοναδιχή παράστασις 
χαί τώ* τοιούτων, διηγείται εις. μήχας πέντε ή δε'χα 
ποδώ», χαί εις πιντήχοντα στίχους ή πλείονας, διά 
πομπωδών έπιθέτων, κοσμούμενων υπό πλήθους θαυ
μαστικών, δσα θαυμα'σια μέλλετε »ά ίδήτε- χαί ή 
τραγωδία τοΰ Σαιχισπείρου ή ή κωμωδία του Σερι- 
δα'νου ούδ’ έμβριθέστερον ούδ’ άξιοπρεπέστερον αναγ
γέλλεται από τά θεα'ματα τοΰ σχοινοβάτου ή τοΰ 
θαυματοποιού. Πολλάχις μάλιστα ή τυπογραφίχή ποι
κιλία λαμβάνει σύμμαχον χα: τήν λιθογραφίαν" χαί 
έχει βλέπετε παριστάμενον μέ λαμπρά χρώματα άν- 
θρωτονδστις έπί πυριφλίκτου καταστρώματος πλοίου 
φονεύει άλλον διά τοΰ πυροβόλου του’ έκεϊ στρατιώ- 
τα ς μαχομένους προς ληστάς· άλλαχοΰ καταδίκου; 
άναδαίνοντας τάς βαθμίδας τής λαιμητόμου. Άλλά μή 
φρίξητε καί μή έπισθοδρομήσητε. Ε ις τό υπέρθυρο» 
χινητοΰ θηριοτροφείου παρίστατο έπί ώραίας είχόνος 
μέγας λέων, έχων σπινθηροδόλους τούς οφθαλμούς, 
φλογερόν τό» φάρυγχα, τήν χαίτην όρθήν. Ό τα ν  πλη- 
ρώσας είσήλθον, είδα μίαν μόνην λεοντήν τεταριχευ· 
μένην. Εις αυτήν συνίστατο όλον τό θηριοτροφείον.

Ό λα  όμως ταυτα τών αγγελιών τά τεχνάσματα 
έφάνησαν μέχρι τέλους ανεπαρκή. "Αν 6 ξένος ή δ 
επαρχιώτης ΐσταται είσέτι χαίνων ενώπιον ένός ζεύ
γους διόπτρων φαινομένων δτι χατασχευάσθησαν διά' 
τό» χολοσσόν τής ‘Ρόδου δταν ήθελε γίνει μύοψ, ή 
έμπρός χειροκτίου έν ω θά επλεεν ή χειρ τοΰ Βριά- 
ρεω, καί άναγινώσχει τά πέριξ γεγραμμενα, άλλ’ ό ι
θαγενής του Λονδίνου, παρέρχεται αδιάφορος καί άχα. 
τάπληχτος έμπρός τών παροδοξοτερων παραστάσεων 
χαί τών πλέον τερατολόγων προγραμμάτων. Ά φ ’ δτου 
λοιπό» οί άναγνώσται έπαυσαν νά Ιρχωνται πρός τάς 
άγγελίας, ίπρεπσ /ά εύρεθή τρόπος αί άγγελίαι νά ε'ρ 
χονται πρός τούς άναγνώστας, νά τούς παραχολουθώσι, 
νά τούς διώχωσι, νά τούς βιάζωσι νά προσέξωσι» εις 
αύτάς. Οΰτως έπενοήθη κατ’ άρχάς νά χολλαται 
ή άγγιλία έπί σανίδος, χαί ή σανίς' νά περιφέρηται εις 
τάς ίδούς, εις τήν άχρα» δψηλοΰ δέρατος. ’Αλλά τό 
σύστημα τοΰτο χατ’ όλίγον έτελειοποιήθη. Δραματικός 
ποτέ ποιητής είχε χειροχροτηθή έ» ’Αγγλία, έχλέξας 
ώς ήρωίδα του μίαν χήρα» μεθ’ ένός όρφανοΰ. “Αλλος 
αότοΰ άντίπαλος ποιητής, θέλών νά τόν υπερβή, άνε- 
βίβασεν εις τήν σκηνήν χήρα» έχουσαν δύω ορφανά 
παιδί*· χαί αμέσως άλλος τρίτος, χατώρθωσε χαί 
τώ» δύω ν’ άρπάση τή» δάφνη», παραστήσας πατέρα 
μέ ίξ  δρφανά. Τό αυτό σύστημα ήεολούθησαν χαί ο! 
τάς άγγελίας έχθέτο»τες. Ά » ή μία σανίς μέ τήν μίαν 
άγγιλίαν ιίλχυσε τινών τήν προσοχή», πολλαπλάσια-
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ζόμεναι αί σανίδες χαί οί άγγελίαι, πρέπει πολύ με- 
γαλητέραν ν’ άποτελώσιν έντύπωσι». Καί τώ όντι 
πολλάχις βλέπετε πομπήν δλόκληρον διασχίζουσα* τών 
όδών τάς πολυα*9ρωποτεράς. Έ π ί κεφαλής προπορεύ
ονται τίνές εις δψηλά ξύλα κρατούντες παράδοξό τινα 
σύμβολα, ώς άπήντησα ποτέ κολοσσιαίους γυναικείους 
πίλους, κεκοσμημενους μέ ποικίλας ται/ίας, μέ άνθη 
καί μέ πτερά. Όπίσω δ αυτών ιίποντο εις ίσα άποςτ)- 
ματα άπ’ άλλήλων δεκαπέντε ή είκοσι άνδρες, κρατούν
τες είδη σημαιών, έφ’ ώ/, διά τερατωδώς μεγάλων 
γραμμάτων καί άριθμών, άνηγγέλλετο ότι εις τά 
δείνα εργαστήριο-/ πωλοΰνται τόσαι χιλιάδες γαλλικών 
πετάσσων πρός τόσα σελίνια έκαστος.

Μίαν ήμερα/ είς τήν μεγάλην αρτηρίαν τοΰ Λον
δίνου, τήν χαλουμένην Στράνδ, ήχουσα πολ.ύν θόρυβον, 
χαί είδα μεγάλην συνοδείαν έρχομέ/ην. Πλησιάσας δέ, 
διέκρινα δύω Κινέζους λαμπρώς ένδεουμένους, και βαί
νοντας επί καλοξάΟρων,Τν ω οί ποδήρεις έπενδύται 
των έούροντο κατά γής. Ό  εΤς έπροπορεύετο, ό δ’ έ
τερος έκράτει ύπέρ τήν κεφαλήν αύτοΰ σκιάδιον. Εί· 
ποντο δέ είκοσι σημαιοφόροι, καί επί τών σημαιών 
αύτών ήν γεγραμμένον ότι είς τά δείνα εργαστήριο» 
πωλείται άριστο/ τέϊ τής Κί.ας

“Αλλοτε ή άγγελία γίνεται αυτή τό πρώτιστον καί 
έπιοανέστατον άντιχιίμενον, 6 δέ φίρων αύτήν άνθρω
πο; χα-.αβιβάζεται είς άπλοΰ/ χινοΰν έλατήριον. Είς 
τή* όδόν βλέπετε αριθμόν τινα μεγάλων πυραμίδων 
χάρτινων, αίτινες είς τάς τέσσαρας πλευράς των λέ- 
γουσι μέ μέγιστα έρυθρδ γράμματα: 1 0 0 ,0 0 0  ίντο-

ΑγγιΛΙα υποδηματοποιού.
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δήμαζα' ζά εύθυνώζεγα xai ¿¡ρ,αιόζρα Ιον Αονδ'ι- 
»w , tic χήν δείνα θέσο-, .tρός τόσα τό ζεύγος ή, 
Αγοράσατε υποδήματα ή  φορέματα κτλ. χαζ' εχ.ττιυ- 
σι»- 9 0  ζοΐζ 1 00 . χοκίοΰνζα/· ανριον δι' έσγάτητ 
φορά >- lie τήν δ lira θέσιν καί τά τοιαΰτα Έ χουσι δέ 
αί πυραμίδες αυται άνά μία* ανθρώπινη* κεφαλήν ά 
νωθεν καί άνά δύω πόδας κάτωθεν διά νά κινώνται, 
καί προχωροΰσιν είς σύμμετρα διαστήματα 'Αλλοτε 
είς έκάστην σημαίαν είναι γεγραμμένον άνά εν μόνον 
γράμμα, χαί οί σημαιοφόροι τάττονται ουτο,ς, ώστει 
ολαι αί σημαϊαι όμοΰ ν άποτελώσι τήν άγγελίαν. Ά λ  
λά έπερχόμεναι αί άμαξαι, καί έ< προθέσεως έπι 
πίπτοντα τά παιδία τών όδών, συ/ταράττουσι πολλά
χις τή» τάξιν τών σημαιοφόρων, οίτινες, μή ήςεύρον- 
τες ν’ άναγνώσωσιν, άποτελοΰσι τότε παράδοξον σ υ ν  
δι/ασμόν τών γραμμάτων και ανυπάρκτους λέξεις. Δέν 
άχιξιοΰσι δέ καί αΰταί αί έμβριθέστεραι τών εφη- 
μεοίδων τούς τοιούτους τρόπου; τής δημοσιότητάς: 
Καθ έχάστην άπαντώ/ται είς τούς τοίχους κεχολ- 
λημεναι ή είς τάς όδούς περιερχόμενιι άγγελία·. ώ; 
αύτη. Αγοράσατε τάς Καθημερινάζ ειδήσεις (Daily 
n e w s ). Παράδοξος δραπέτινσις ! I ! τρομερός φό
νο ς ! ! ! φριχα.Ιέον συμβάν ! ! ! θάνατος .-τενζήχον-
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ra  άνθρώπω-· ! ! } ’Ολίγα; εβδομάδας πρό τής έχδό- 
σεως τοΰ πρώτου άριθμοΰ τής Εϊχο)\«Ψ,ς έφημερί- 
δος ττ-Ρ ΑονδΙη,ν, έμελλε νά γίνη ή παράταξ:ς τής 
ίγχαθιδρύσεως τοΰ δημάρχου, και μυριάδες θεατών 
συρρευσάντων είς τάς όδούς, τήν παρηχολούθουν. Οί 
ιδιόκτήται τής μελίτώμένης έρημερίδος έδράξαντο 
τής εύχαιρίας ταύτης. Τριακόσιοι άγγελ'.αρόροί των, 
|θέροντες το πρόγραμμα αύτών ε’π ί σημαιών, παρηχο- 
λιύθησαν τήν πομπήν όπου χαί ά» διευθύνθη, χαί ό
ταν ό Δήμσρχος, χαταβάς είς τόν θιμεσι», μετεζιι 

|εΐς τήν ά/τιπέραν ό/θην, ιδιαίτερον άτμοχίνητ-ον -ε- 
οιεμενεν αυτούς χαί τούς μετεβίβχσε χαιόπιν τών Ή  
έφημερίς αϋτη μετ’ όλίγο/ χα·ρόν είχ ε πεντη/οντα > ι·

|λιάδας συνδρομητών.
Δέ» βαδίζει όμως ή άγγελία πεζή πάντοτε Καθ’ έ 

χάστην διασχίζει τάς όδούς τοΰ Λονδίνου μεγάλη τ ε 
τράγωνο; άμαξα, ής τάς τέσσαρας πλευράς έξωθε* κα- 
-ακαλύπτουσιν άνωθεν μέχρι κάτω άγγελίαι τής ρηθεί- 
ίσης έφημερίδος. ’Αλλαι εύτελέστεραι καί πε-έσεραι. ώ» 
|ή περιουσία δέν έπαρκεϊ είς τήν δ-.ατήρησιν ιδιαιτέρας 
άμάξης, μ  σθοΰσι μία» γωνία·/ είς τήν άμαξαν τής 
ίτοιρϊας τών Αγγε.Ιιύν (M etropolitan advfertising; 
office), ήτις άπά πρωίας μέχρι; τής έσπέρας περ.ο!-
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ρεται είς όλας τάς όδούς του άστεω; καί τών προα- 
στείων, κατάστικτος ύπό παντοίων προγραμμάτων, 
καί όμοιάζουσα τοΰ παντομίμου τόν κέντρωνα. ’Ενίο
τε ή άμαξα, όλη είναι είς μόνος πίλος γιγαντιαίος, ε
κατόν ποΛεων πρυΛίεσα άραρώς,  φέρω» έξωθεν ί- 
κατοντάκες ίπιγεγραμμένο* τό όνομα του πιλοποιοδ, 
τήν διιύθυνσίν του, καί τήν τιμήν τών έργων του. *Αλ 
λοτε είναι στήλη ώς ή τού Πομπηίου, φέρουσα ώς 
φιλάρεσκος γραία μεγίστην φαινάκην έπί κεφαλή;, 
καί έφ’ όλου τοΰ σώματος τάς ειδήσεις που κατα- 
σκευάζονται αί αμίμητοι καί βαυμασίως ιύωνοι φαινά- 
και. Ή  περιεργοτέρα δέ τών αγγελιών 5σας είδα, ήτον 
έφημερίδος τινός,ής ή ζωή ήτον βραχεία, τό δέ όνομα. 
Ο κώδων τών σιδηροδρόμων. Ή  αμαξα αύτής ήτον 

με-ημφιεσμένη είς κώδωνα παμμεγέθη,οίο; Ιπρεπεν είς 
τά  κωδωνοστάσια τών Τιτάνων, καί περί αύτήν έόά* 
διζον πεντήκοντα άνδρες μετημφιεσμένοι χαί αυτοί 
είς κινητού; κώδωνα;. "Ολοι δέ ουτοι οί άνθρωποχώ- 
δωνις έκαλύπτοντο ύπ’ αγγελιών τής έφημερίδος· ύπό 
οέ τόν άμαξοχώδωνα έκρύπτετο μουσική, ξένον τ ι χαί 
θορυβώδες παιανίζουσα, καί έξωθεν αΰτού κατά τή* 
κορυφήν, μικρά άτμάμαξα περιεστρέφετο άδιαχόπως 
έπί μικρού σιδηροδρόμου κυκλοτερούς.

Υπάρχει όμως καί άλλο εύγενέστερον, άριστοκοα- 
τικώτιρον είδος αγγελιών, αί άποτεινόμεναι ούχί εις 
τάς αισθήσεις άλλ’ είς τήν διάνοιαν, αί διά τών έφη- 
μερίδων δημοσιευόμενοι. Αδται δέν περιέρχονται δη· 
μαγωγιχώς τάς όδούς, άλλ’ είσχωρούσιν εις τοΰ Λόρ
δου τό σπουδαστήριον, είς τόν κοιτώνα τής Λαίδης, 
καί είς τήν εαυτών δυναμιν πεποιθυίαι, περιρρονοΰσι 
τάς άγυρτικάς επιδείξεις, ούτε τερατωδών γραμμάτων 
ούτε άλλοκότων εικόνων προσλαμβάνουσι συμμαχίαν, 
άλλά πιριορίζονται είς τούς σεμνούς χαρακτήρας τών 
12 ή καί τών 8 , χαί είς τήν μετριόφρονα γωνίαν ή - 
τις τοίς χατανέμεται, ήτις όμως πολλοΰ τιμαται 
χρυσού. Είς τάς σελίδας τών περιοδικών φύλλων, τών 
μεγάλων μάλιστα, otov τού πάντων μεγίστου, του 
Χρόνου (Times), επικρατεί δημοκρατία τών αγγε
λιών. Εχει ούϊεμία αίρεται, ούδεμία εκτείνεται, ού- 
δεμία κοσμείται ύπέρ τήν άλλην. "Ολαι είσίν ίσαι ε
νώπιον τού τύπου, χαί μόνον άπό τής εσωτερικής των 
άξίας προσδοκωσι τήν πρόοδόν των. Καθ' άς ελαβον 
πληροφορίας, αί χατά τό παρελθόν έτος εις τάς εφη
μερίδας τής ’Αγγλίας καταχωρισθεϊσαι άγγελίαι υπε- 
ρέβησαν τόν αριθμόν τών είκοσι» εκατομμυρίων! Ά φ ’ 
έχάστης δ’ αγγελίας λαμβάνει τό δημόσιον, τέλος δύω 
δραχμών !

Λαβών τό προστυχόν φύλλον του Χρόνου, ήριύ- 
νησα περιέργως τάς άγγελίας αδτοϋ. Τό φύλλον συγ
κείμενον, ώς συνήθως, έξ όκτώ σελίδων, είχε καί τεσ
σάρων σελίδων παράρτημα- αί ?ξ δέ σελίδες έκ τών 
δώδεκα, έχάστηεξ στήλας Ιχουσα, ήτοι έν όλοι; 36 
στήλας, ήσαν αφιερωμένοι είς τάς αγγελίας, έξ ών 
ήρίθμησα 1 1 0 0 . Ή  καταχώρισις τάς βραχυτέρας έξ 
αύτών άποφέρε: είς τήν εφημερίδα 5  σελίνια, ή κ ι 7 
δραχμάς- μόναι δέ αί τών υπηρετών είσίν ευθυνότεραι. 
Πασα γραμμή ύπέρ τάς 6 τιμάται 6 5  λεπτά, αί δέ 
έταιρίαι πληρώνουσι τήν γραμμήν 1 δραχμήν 4 0  λε

888  ΠΑΝι

πτά ' καί έκαστη στήλη περιέχει 3 0 0  γραμμάς. Έ ξ 
όλων τούτων^ τώ» υπολογισμών προκύπτει άποτέλε’ 
σμα άξιον ν’ άναβιβάση τόν σύελλον είς τά χείλη τών 
στωϊχωτέρων έφημεριδογράφων,-ής Ελλάδος’, ότι έ
καστος άριθμος τοΰ Χρόνου, ? /ω ν χαί παράρτημα, 
αποφέρει έκ τών αγγελιών μόνον περίπου τριάκοντα 
χιλιάδας δραχμών, καί δι' όλου τοΰ έτους 2 εκατομ
μύρια και 3 0 0  σχεδόν χιλιάδας δραχμών, ώστε ού- 
δείς θέλει έχπλαγή ότι ό ιδιοκτήτη; αύτού, Κ. Ούαλ- 
τερ, έπροίχισε βασιλιχώς τήν κόρην του, παραχώρησα; 
αυτή Την τρίτην σε.Ιϊδα τών άγγε.Ιιών του !

Μετά τήν αριθμητικήν έπιθιώρησιν περιέτρεξα τάς 
άγγελίας του φύλλου ό ειχον άνά χείρας καί ύπό 
άλλην έποψιν, ώς πρός τό περιεχόμενο». Δέν υπάρ
χει σχεοόν φυσική ή ηθική ανάγκη ήτις δέν ευρίσκει 
τήν θεραπείαν της έν αύταίς. Αυται δύνανται δικαιό
τερο» νά ονομασθώσι κόσμος παρά τό σύγγραμμα τοΰ 
Ούμβόλδου. Άτμόπλοα πρός όλα τής γης τά  πέρατα, 
σιδηρόδρομοι, άμαξαι, θέατρα, διδαχαί, σχολείων 
προγράμματα, ίπποι, χαί ιπποδρόμια, τροφοί, ύπηρέ- 
ται, παιδαγωγοί χαί βιβλία, μουσιχαί συμρωνίαι, χ ο 
ροί χαί διασχεδάσιις, δάνεια καί δημοπραοίαι, οιχων 
μισθώσεις, μαθητευόμενοι καί έργοστασιάρχαι, καί 
ό,τι δύναταί τις νά επιθυμήση, καί ούτινος δύναται νά 
έχη ανάγκην, καί ό,τι νά φαντασθή, τά  πάντα εν αύ
ταίς περιέχονται.

Τενές τών αγγελιών τούτων δέν αποτείνονται πρός 
άπαν τό κοινόν, άλλά πρός ιδιαιτέραν τινά τάξιν ή 
καί πρός ιδιαίτερα άτομα- καί όμως ούταί κατά πρώ
τον λόγον ελκουσιν έκάστου τήν προσοχήν. Ό  συνήθης 
δέ τόπος τής καταχωρήσεώς των είναι ή αρχή τή; 
δευτέρας ή τής τρίτης στήλης τής πρώτης σελίδος. 
Τοιαύτα; άπήντησα είς διάφορα φύλλα τάς ακολούθους.

σ —  Ειδοποιείται ό Π. ότι ή Έ . Π. δέν έχει 
πλέον χρήματα. Γράψον ταχέως.

«— Λουίζα Κ.Σ. Υπομονή* καί έλπίδα(Γερμανιιτ:\ 
ο —  Μαρία Δ. Ε . Κ. Γράψε με αμέσως κμί ίος 

με. (Γαλλιστί).
ο —  Τά πάντα καλά, άλλά πρόσεχε' θέλουν νή 

σ’ άπατήσουν. Ό  θω μ δ ; έφθασεν" δ θεός μετά σου. 
Τινές είσί παθητικώτιραι, οΐον ή ακόλουθος.
—  ί Φ ίλτατε Κόρολε- έπάνελθι, υιέ μου, χαί τά 

πάντα σοί συγχωροϋνται. Ά ν  ήξευρες πόσα ειχον νά 
σέ είπώ διά ζώσης, στιγμήν δέν θά έδίσταζες. ο

Δέν ήξεύρω άν σπουδαίως ή κατά παρωδία» «- 
γράφη ή επομένη;

ο —  Φιλτάτη κόρη, άνυπομόνως σέ περιμένουσιν 
οί γονείς σου, οΓτινες σέ λατρεύουσι- μή τούς παρσ- 
ρας θρηνοϋντας. Άλλ’ άν δέν άποφασίσης νά έπιστρέ- 
ψής, άπόπεμψέ τοις τουλάχιστον τό χλιιδίον τής ζυ- 
θαποθήχης.

Ώ ς έπισφράγισιν τή ; πραγματείας ταύτης περί τών 
Αγγλικών αγγελιών μεταφράζω μίαν τών έχτενεστέ- 
ρων έκ τής έφημερίδος τού 'Εωθινού Ταχυδρόμον.

« —  ΠΡΟΣ ΑΝΥΠΑΝΛΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ Ε Γ 
ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. —  Κύριος, αρχαίας οι
κογένειας βλαστός, συγγένειαν δέ καί συνάφειαν ε- 
χων μετά τε τής τάξεως τών πατρικίων καί τής τών
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βαρόνων τής μεγάλης Βρετανίας, επιθυμεί νά νυμ-, 
,μυ̂ ή κυρίαν καλής οικογένειας. Ποτέ δέν ήράσθη οΰ- 
ίεμιάς γνωρίμου του, περιήλθε καί κατώχησε πολλά 
έτη διαφόρους τόπους τής στερεας, υπηρέτησε στρα- 
τιωι ιχώς, έχει εξ χαί τριάκοντα έτώ» ηλικίαν, χαί 
ιίφορμος μέν δέν είναι, άλλ’ ούδέ άειδής ούτε χατά τήν 
μορφήν, ούτε κατά τάς έξεις, ούτε κατά τούς τρό 
πους. Εί*αι καθολικός τήν θρησκείαν (ούχί’Ιρλανδός), 
άλλ’ άνευ προλήψεων. Αί δέ ιδιότητες άς απαιτεί πα
ρά τής κυρίας είσί, γλυκεία φωνή, διάθεσις άγαπώσα 
καί προσηνής, καί τά  συνήθη τής ανατροφής προτε
ρήματα- προσέτι δέ λεία, μεταξοϋφής χόμη, χαλά 
όόόντια, καλώς έσχηματισμένον σώμα (τό ανάστημα 
¿διάφορον), ώραίαι χχιρες, βραχίονες, πόδες καί ά* 
στράγαλοι, καί ενδυμασία συρμοΰ γαλλικού. Ή  ίμ· 
λιχία τής κυρίας, είναι, κατά τήν -γνώμην του, διυ- 
τερεϋουαα θεωρία, περιουσίας δέ μεγάλα; αξιώσεις δέν 
έχει, διότι οί ίδιοι αύτού πόροι δέν είναι μεγάλοι. Ά ν 
κυρία τις, έχουσα τάς αύτάς διαθέσιις, συμπέση ν ά· 
ναγιώση τάς λέξεις ταύτας, παραχαλεϊται έπιμό*ω; 
ύπό τού Κυρίου νά τώ γράψη, καί τή δίδει, μετά 
πάσης διαβεβαιώσεως ότι δύναται νά έμπιστευθή είς 
τήν τιμήν του, τήν ύπόσχεσιν ότι παν τό όπως δήπο- 
τι συνεχόμενο* μετά τής ύποθέσεως ταύτης θέλει 
μείνει διά παντός μυστικόν. Ό π ω ς δέ διευκολυνη τήν 
«ιινέντευξιν ό κύριος, είναι έτοιμος νά μεταβή είς οίον 
δήποτε μέρος τού κράτους ευαρεστείται ή κυρία. ΑΙ 
ίπιστολαί νά διευθυνθώσι (μόνον διά τού ταχυδρο 
μείου) πρός X . Υ. 7,. έγκλειστοι υπό διεύθυνοιν Ε 
Μ. σρ. 24  Έδουάρδου έδώ, Πορτλάνδης πλατεία έν 
Λονδίνω. »

ΚΛΩΣΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ.

ΙΙαράτοΐς αρχαίοι; τήν βιομηχανίαν ήσκου οί δου 
1οι, έμψυχοι μηχαναι, έν Ευρώπη δέ σήμερον άσκοΰ· 
σιν αυτήν' αί μηχαναι, άψυχοι δούλοι. Ό  αρχαίο; 
όμως Αθηναίο;, όταν τά σώματα έξώρυττο» τόν άρ 
γυρόν του εν Λαυρίω, ή χατεσκεύαζον τάς μαχαίραι 
του, ή έπλαττον τάς ληκύθους του έν τώ  κεραμι
κό), έστέφιτο άνθη, άπήρχετο είς τό βαλανεΐον, έφλυ- 
«ρει παρά τώ κουρεί, ή κατεκλίνετο είς έστίασιν, καί 
παριδίδετο είς άπονον βίον, πρώτιστον νομιζόμενον 
του ελευθέρου προνόμιον. Τήν σήμερον δέ οώδείς άρ- 
γεϊ, ούδείς οφείλει καν ή δέχεται νά αργή. 'Η  έργα- 
οία έθεωρήθη ώς δικαίωμα, είναι τό έγκαύχημα, ό 
ϊ/οΰτος, καί ή έξις τών νέων κοινωνιών, καί τό υπέρ- 
τίτον αύτή; παράδειγμα δίδωσιν ί  Α γγλ ία . Ε ίς τά» 
ξένο* παρατηρητήν ή ’Αγγλία πάσα φαίνεται ώς ά· 
«ε’ραντον έργοστάσιον, ενώ μυριάδες μηχανών μοχθου- 
5! .νυχθημερόν, ώ ; άν έκλήθησαν ν’ άπαλλάξωσι τό» άν
θρωπον άπό παντό; πόνου καί άπό τή; προπατορικής 
κατάρας τού τρώγιιν τόν άρτον του έν ίδρώτι τοΰ 
»ροσώπου του. Καί όμως μακράν άπέχουσι τοΰ απο

τελέσματος τούτου. Πλησίον τών μυριάδων μηχανών 
ργάζονται είκοσι» ανθρώπων εκατομμύρια ώς άνθα- 
ιιλλώμενοι πρός αύτάς, ή εάν τινες άργώσιν, άργοΰ- 

σιν άχουοίως,, καί μετά δαχρύων ζητούσι νά τοίς δο- 
θή βιοποριστική εργασία.

Ό  στοχασμός ούτος μοί έπήλ.θε μάλιστα όταν έ* 
λασκώη έπεσκέφθην εν κλωστικόν έργοστάσιον. Προ 

τινων λεπτών είχον ίδή χαταβαϊνον τήν Κλυδην με
γαλοπρεπές άτμοχίνητον, χαί έμαθα ότι μετέφερεν 
εί; άλλο ημισφαίριο» έχατόν δυστυχείς οικογένειας, 
άς ή Α γγλ ία  δέν ήδύνατο νά θρέψη, διότι δέν είχε 
νά τοίς δώση εργασίαν, καί ήδη είσηρχόμην είς κα
τάστημα άπορόοφών τήν εργασίαν χιλιάδων χει- 
ιών. Οί φυγοπάτριδες εκείνο: κατηρώντο βεβαίως 

τάς αντιζήλους των μηχανάς, αίτινες τοίς άοή- 
ρουν τόν έπιουσιον άρτον άπό τοΰ στόματος, καί 
τούς αεικινήτους εκείνους σιδηρού; βραχίονας, οιτινες 
χατεδίχαζο» τούς έδιχούς των είς άχουσίαν αργίαν. 
Αί μηχαναι όμως αυται, αί εκατόν οικογένειας εί; 
πτωχείαν καταδικάζουσαι, αύταί μυρίων άλλων θερα- 
πεύουσι τάς άνάγχας, ένδύουσαι εύώνως τήν γυμνό
τητα τών πενήτων, χαί τά λοιπά απαραίτητα του βίου 
ιϋπόριστα καθιστώσαι.

Ύπό ταύτην τήν έποψιν θεωρών τις τά  απέραντα 
εκείνα τεχνουργεϊα, δέν δύναται νά μέ συνομολογήση 
τήν μεγάλην αύτών ωφέλεια» είς τήν ανθρωπότητα, 
καί νά μή Οαυμάση τήν άγχίνοιαν μεθ’ ή; οί υπερ
φυείς αύτών έφευρεταί έλυσαν τό πρόβλημα τής όσο. 
ένδέχετσι μεγίστης καί άρίστη; παραγωγής έν τώ έ- 
λαχίστω χρόνω καί έπί τή έλαχίστη τιμή.

Τό κατάστημα δ έπεσκεπτόμη*, μέγα, εύρύχ^ωρον, 
πολυόροφον, ώμοίαζεν άνάκτορον μάλλον ή βαναυ- 
σουργών καταγώγιον. Τά δέματα τοΰ βαμβακιού, 
άμα άποβιβαζόμενα έκ τών πλοίων ατινα τά  μετέφε- 
ρον έκ τής Αμερική;, άπετίθεντο είς τάς προσγείου; 
αίθούτας αύτοϋ, όπου ελύετο τό βαμβάχιον, χαι πα- 
ραδίδετο εί; κυλίνδρου;, οϊτινες, έχοντες πέριξ έφ’ ό
λη; τής έπιφανείας ακίδας, χαί μεθ’ όρμής μεγάλης 
στρεφόμενοι, χ_ωρίς 5 στρέφων νά φαίνηται, τά ελείαι 
νον, τό έκαθαρίζον άνευ βοήθειας χειρών, χαί το 
έ^ριπτον εις είδος μεγάλου κλειστού κιβωτίου, όπου 
ριπιζόμενον ύπό τεχνητώς είσπνέοντος βίαιου άνε
μου, έπέτα είς. νιφάδας πυκνός, ώς τάς φερομενα; 
ύπό χ ειμερινής καταιγίδα;, καί έλικμίζετο άπό πα- 
σης ετερογενούς κόνιος- έκεϊθεν δέ μετέβαινεν είς άλ
λους λεπτοτέρους καί πάντοτε λεπτοτέροβς κυλίν
δρου;, οίτινες τέλο; τό διέθετον είς εύριίας τα ι
νίας, καί τό έτόλισσον είς τολΰπας. Ούτω δέ άνιίλ- 
κετο είς τόν ανώτερο» όροφον, καί παριδίδετο εί; 
τάς κλωστικά; μηχανάς. ’Επτακόσιοι άτρακτοι με
τά νοήμονος χαί ανέκφραστου ταχύτητος περιδινού- 
μενοι τό παρελάμβανον, τό έστριπτον, τό έχλωθον, 
χαί διείροντα; αύτό διά μιχρας οπής, τό μετέβαλ- 
λον «ίς κλωστήν. Έ ξ  αύτών δέ μετέβαινεν είς μι
κρότερους, χαι ή κλωστή διά στενωτέρων πάντοτ-: 
διερχομένη οπών, έλάμβανι τήν άπαιτουμένην οτε- 
ρεότητα καί λεπτότητα. Οί δέ άτρακτοι έθεον, έχι- 
νούντο, έστρέφοντσ, έπληροϋντο, χαί έκενοΰντο, όλα,
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*>; αν του; 
δαιμόνιων.

χ<ΐοε; άορά'των καί εργατικών! Εκάι-ηι μηχανή; χιριεχούσης αριθμόν τίνβ ά-
Iτράχτων, προίσταται ά*β μία γονή, ήτις έκατη- 

pti άπλώ; τήν πειθαρχίαν τών 
μιχρών·*τρατιωτών της, διώρ- 
θου τάς παρεχτροπάς των, ί- 
τιμώριι τήν άπείθειάν των, 
πολλάχις άρήρει άτρακτον I* 
τής σειράς του, ένιβετεν άλλον, 
άλλον προσωρινώς διεχράτιι, 
άλλους όριστιχώς άπΐ(5ριπτε, 
χαί άποχαθίστα τήν τυ-^όνσυν- 
ταραχθιίσαν τάξιν- 'Οσάκις 
διεχόπτετο ή χλωστή, μετ’ ά· 
κατανοητού έπιδεξιότητος, ώ; 
άν ίλαι αί ίσχυραί εχειναι μη- 
χαναί υπήχουον εις εν κίνημα 
τής χειρο'ς της, ώς δΓέ·ός σχή
ματος μαγνητιχώς άν ταίς 
έπεβαλλε τήν θέλησίν της, r- 
σρενδόηζε τή* άχραν τής κλω
στή,*, χαί αμέσως ό άτραχτο; 
τήν ήρπαζε, τήν συνεχόλλα 
είς τό σώμα του, τήν καβίστα 
σάρκα τής σαρκός του, χαί έ- 
ξηχολοΰθει μετ’ αύτής τήν μα
νιώδη του δίνησίν.

Καβ’ ά έπληρορορήθην, εν 
εκατομμύριο* τοιούτω* άτρα 
χτων στρέφονται άδιαχόπως έν 
όλοις δμού τοϊς έργοσταείοις 
τής μεγάλη; Βρετανίας.

Έχεΐδεν ή χ/.ωττή ά ί ’ ου 
διήρχετο χαί διά του βαφείου, 
οσάκις επρόχιιτο νά χρωμα- 
τισβή, ανέβαινε* £να άχόμη ό
ροφον, χαί είς άπέραντον αί- 
δουσαν τήν έδεχοντο εκατόν 
ίστοί, οΓτινες άνιυ συνεργεία; 
χειρών χΕνσύμενοι, άνά τεοσα* 
ρες δέ υποκείμενο ι εις μιας 
νε'ας χάρης τήν άτλ,ήν έπιτή* 
ρησιν, παρήγον δθώνα; παντός 
είδους χαί πάσν,ς ποιοτητο;, 
β,λευκός, ή ποικίλας, ή διαν- 
ήείς ή άτλας.

Τό δέ γενικόν ελατήριο* 
πασών τών κινήσεων τουτω*, 
b μέγας θαυμστοποιίς ό *β~ 
τορβών πάσα; ταύτας τάς άλ- 
λοιώσεις, ήν δ άτμός. Έ ν τω 
μεσω του καταστήματος, εΚ 
ιδιαίτερον χαλκό»'.ρωτον δω
μάτιο» , διπλή ατμοκίνητος 
μηχανή ένατόν ίππων δόνα" 
μ«ν ε’χουσ·*, έχίνει τούς με* 
γάλου; βραχίονας της, **1 
εϋρείαι δερμάτινα·. ταινία' 
συνδέοισαι πάσας -ά ; κλω"-
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στιχάς και τάς όφζντικά; μηχανές μετ’ αύτής, 
μίτωχέτευον άπ’ αύτή; είς εκείνην’ τήν χίνηιιν. Τό 
κατάστημα τούτο, τετρακόσια; γυναΐχας ή μιχρά 
κοράσια είς άπονον μόνο* έπιτήρησιν χατσχειριζόμε- 
νον, παράγει ύρασματα, όσα πρό τής εφαρμογής τού 
άσμοΰδένκατεσχευάζοντο διά τετραχισχιλίων εργατών, 
οΰς ή υπερβολή τής εργασίας πρωίμως έφόνευι.

Λ \ 1 Ρ 0 \ ! Κ 0 Σ  Κ 0 Μ \ Π \ 0 Σ ?
Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑ1ΩΝΟΣ.

(Κατά τε τους νεωτέρους χαί τάς πηγάς).

Συνήθως παρ’ ήμΐν οί πολλοί θεωρούσι μετά πε- 
•ριφρονήσιώ; τίνος τήν βυζαντινήν Ίς-ορίαν, ύπολαμ- 
όάνοντες τού; μέν ηγεμόνα; αυτής, έν γένεί, ώςδη· 
λυδρίας χαί άγενεϊς, τόν δέ βίον αυτών, ώ ; άχαριν 
καί περί ματαίας μόνον δεολογικίς συζητήσεις πε* 
.ριστρεφόμενον. ’Αλλ’ δ Μανουήλ Κομνηνός τσύλά- 
χιστον, ό άπό τού 11 4 3  μέχρι τού 11 8 0  βασι- 
λεύσας, άπο-ελεί έξαίρεσιν τσύ χανόνος τούτου, ό; 
τις χαί πολλά; άλλας επιδέχεται εξαίρεσε'.;. Οί ίπ· 
ποται τής δυσεω:, οίτινε; ήσαν βεβαίως οί άριστοι 
τής πολεμικής ά.δρεία; καί έπιτηοειότητο; χριταί, ά· 
νεγνώριζον αυτόν ώ; τόν γενναιότατο·* χαί δεξιώτα- 
τον τών ίπποτώ» τής Χσιστίανωσύνης. Δικαίως, 
τή αλήθεια- διότι τοσαύτη ήτο ή δύναμις καί ή εμ
πειρία αυτού περί τήν τών οπλών χρήσιν, ώ ;τε ό 
‘Ραϊμοΰνδος τής ’Αντιόχειας, τόν οποίον ό ’Ιωάννης 
έ Κίνναμος λέγει « άνδρα Εσχύϊ χαί ρώμη κατά τού: 
θρυλλουμένους εκείνους Ήρακλεϊς », δέν ήδυ«ήδη νά 
μίταχειρισθή τό δόρυ καί τήν ασπίδα τού βασιλέως 
τών ‘Ελλήνων. Καί έκαμεν όχι μιχράν χρήσιν τών 
όπλων εκείνων είς τήν ζωήν του δ Μανουήλ Ιίομ»η- 
νδς. Συμμετασγών ποτε περίφημου τινό; ιπποτιχού ά- 
γώνος, παρέστη είς τό στάδιον έπί ίππου πυρώ
δους χαί χατέβαλεν έχ πρώτης αφετηρία; δύο Ίτα 
λούς, θεωρουμένου; ώ ; τού; ρωμαλεωτέρους τών Ιπ
ποτών. 'Αλλοτε πάλιν, χαδίσα; ένέδραν έ*τός δάσους, 
προήλασεν αύτός χατά τού £-/θροΰ, παραχολουδούμενο; 
ώπά δύο χαί μόνων άνβρώπων, οίτινες δεν ήδέλησαν 
νά εγχαταλείψωσι τδν ηγεμόνα αυτών,ύπό τού άδελρού 
του Ίσααχίου, χαί τού πιστού δομεστίχου Ά ξούχ, 
όςτίς, δούλος παρά τοίς Τούρκοι; γεννηβεις, προήχδη 
διά τής μεγαλοψυχίας καί τών αρετών αυτού, είς τά 
υπέρτατα τής Βυζαντινής αύλής αξιώματα. Ό  Μα
νουήλ, μετά τών δύο εκείνων συντρόοων, άπαντα, τό 
πρώτον,όκτωκαίδεκα ιππείς καί τρέπει αύτού; ειςρυγήν· 
άλλ' δ άριδμός τών έχδρών αυξάνει, οί σταλε'ντες είς 
επικουρίαν αυτού προέβαινον μέ βραδύτητα καί δει 
λίαν, δ δέ Μανουήλ, μηδεμίαν λαβών πληγήν, διεξή 
λασε σώος άνά μέσον πεντακοσίων Τούρχων ιππέων, 
ί Ή  μικρόν σας ραίνεται χαί τό εξής ; Έ» τώ μέσω 
μάχης τινός κατά τών Ούγγρων,άγαναχτήσας οιά τή· 
νωδρδτητα τού στρατού, αρπάζει τή* σημαίαν άπό τών 
χειρών τού προπορευομένου τών ταγμάτων σημαιο-

ρόρου καί πρώτος καί μο'νος σχεδόν διέρχεται τήν γέ
φυραν, ήτις διεχώριζεν αύτόν άπό τού εχθρού. Κατά 
τόν αυτόν δέ πόλεμον,άναλαβών τό χράτις-ον τού ς-ρα- 
τού χαί διαβάς τόν Σάον ποταμόν, Γνα συμπλοκή πρός 
τούς ροβερού; έχείνους άντιπάλους, διέταξε τόν στό
λαρχον τής επί του ποταμού ναυτικής δυνάμεως, νά 
βανατώση πάντα ρυγάδα, δστις ήΟελεν έπιχειρήσει ν’ 
άναχάμψη είς τήν έτέραν βχδην, όςτις δήποτε καί άν 
ήτο- « χάν αότός » προςέδηχε « παρέσομαι βασιλεύς, 
π ετερα τών παρόντων έλόμενος, άποπροςποιείσδαί σε 
» τούς λόγους χρεέον, ή μήν μή οΰτω ποιών τόν αύ- 
» τίχα ούχ έχριύξη άνασκολοπισμόν. » Ε ίς δέ τήν 
πολιορκίαν τής Κέρκυρας, επειδή εν τών μεγαλύτε
ρων τού Βυζαντινού στόλου πλοίων, ύπό τής βίας τού 
άνεμου παραρερόμενον, προςήγγισεν είς δυςπρόςοδσν 
τού αΐγιαλού μέρος, καί έκινϊύνευε νά περιπέση είς 
χειρας τών έχδρών, δ βασιλεύς, δρμήσας έπί τής βα 
σιλικής διήρους, καί στά; έπί τού μάλιστα αναπε
πταμένου μέρους, μηδέ προρυλαττόμενος είμή υπό 
εϋρείας άσπίδος, διέσωσε τό πλοίο·/, ένώ ^αγδαία χα- 
τέπιπτεν έπ’ αυτοϋ βροχή λίδων καί βελών ο.τε καί 
άρευχτος ήΟελεν άποβή δ θάνατος αΰτοΰ, έάν ό Σι- 
χελός ρρούραρχος Κέρκυρας ’Ρογέρος δέν διέτασοε 
τους τοξότας αΰτοΰ νά σιβασδώσι τόν ήρω». «Φει- 
» σδώμιν, είπεν, ω συσσρατιώται, τηλιχούτου άνδρός- 
» εγώ αναλαμβάνω τήν εύδύνην τή ; διαταγής ταύ- 
της.» Λέγουν δέ ότι μίαν ημέραν έρόνευσεν ιδία χειρί 
ύπέρ τούς τεσσαράκοντα βαρβάρους καί δτι έπανήλβεν 
είς τός·?«σδπεδον,σύρων τεσσαρας αιχμαλώτους Τούρ
κου; άνηρτηαένου; είς τού; κρίκου; τού έριππίου του. 
ΤΙ ζέσις του πρός τάς μονομαχίας ήτο άχατανόητος 
χαί αείποτε έτρύπα διά τής λόγχης του ή διά του 
ξίρους αυτού έσχιζε τούς γιγαντώοεις αντιπάλους, ό
σοι έτόλμω* ν’ άντιπαρϊταχδώσιν είς τόν στιβαρόν 
αυτού βραχίονα.

Τοιούτος δέ ών έν πολέμοις, διήγεν εν ειρήνη βίον, 
βεβαίως μέν 2χι πολλά σώρρονα, αλλά χαριέστα- 
τον· διότι έλάτρευε τάς τέχνας, έλά ερευε δε καί 
τάς ήδονάς, καί ή ούϊέποτε είς οόδένχ τών έχδρών 
ΰποκύψασα καρδία του, παρεδδδη αιχμάλωτος είς τά 
θέλγητρα τή ; άνεψιδ; αύτού Θεοδώρας. Και κατά 
εού:ο μέν δέν τόν έπαινούμεν άπαγε! Ά λλ’ ή καρ- 
δία του χατέλιπιν ήμΐν ετερα δείγματα εΰρημότιρα 
τής μαλακότητος αυτής- διότι ό άνθρωπος αΰτός είχε 
τόμέγιστον τούτο διακριτικόν τής γ«ν*αίας ψυχής, τήν 
είς τού; φίλους άροσίωσιν, ήτις έπί τοσούτον προέ- 
βαινεν, ώςτε δέν ήδιλε νά Ιννοήση χαί αυτήν τήν πρό
δηλον αγνωμοσύνην. Τοιαύτη μάλιστα ύπήρξεν ή α 
γάπη τήν όποιαν Ιδειξεν άείποτε πρός τόν έξάδελρον 
αύτού, Ά*δρόνιχον τόν Κομνηνόν, άνδρα πολλή* μέν 
έχοντα τήν πρός αυτόν δμοιότητα, άλλά τήν άνομοιό- 
τητα ετι μεγαλητέραν.

Ό  αρχηγέτης τών Κομνηνών είχε δύο υιούς, τόν 
Ισαάχιον χαί τόν Καλοϊωάννην. Καί δ μέν Μανουήλ 

Κομνηνός ήτο υιός τού τελευταίου τούτου, δ δέ ’Αν
δρόνικος, υιός τού Ίσααχίου. Ό  ’Ανδρόνικος ήτο εκ 
τών ά.δρώπων έχείνων, οΐτινες, διά τής παραδόξου 
τής ούσεως αυτών έλαστιχδτητος, περιλαμβάνοντες έν
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εαυτοϊς άπάσας τάς ποικίλας τών χαρακτήρων αντι
θέσεις, περιπεσόντες δέ είς τροπάς τής τύχης πα
ραλόγους, καταδικάζονται μέν αύστηρώς ύπό τής α 
νενδότου ήθιχής, θαυμάζονται δέ ύπό τοΰ επιπόλαιου' 
τοΰ ανθρωπίνου βίου κριτοΰ, κίνοΰσι δέ τόν έλεον καί 
τήν συμπάθειαν τώ» μετριοπαθέστερων εκείνων πα
ρατηρητών, οΐτινες, σταθμίζοντες τούς πειρασμούς είς 
τούς όποιους ει*’ εκτεθειμένη ή αδυναμία ημών έν τώ 
χόσμω τούτω, δέν δύνανται νά άποβλέψωσιν άνευ κκ- 
τανύξεως είς τήν εντός τοΰ αύτοΰ οντος συγκροτού
μενη» φοβερά» εκείνην μεταξύ της αρετής και τής 
κακίας πάλην, καθ’ ήν πολλάχις χατά δυςτυχίαν ό 
’Αρειμάνιος κατισχύει τοΰ Ωρομάσδου. Ό  Ανδρό
νικος άμα μέν είλχεν έχ βασιλέων τό γένος, αμα δέ 
ύπήρξε τής ιδίας τύχης δημιουργός, καί άνεδείχΟη γε- 
ναϊος ένταυτώ χαί άπιστος καί πονηρός' παρέστησε 
δέ είς τήν ζωήν του όλα σχεδόν τά πρόςωπα, καί έξ 
οικείας πείρας έγνώρισεν άπάσας τοΰ ανθρώπινου βίου 
τάς περιπετείας, από τής τύχης τοΰ φαυλότατου κα 
κούργου καί τοΰ επαίτου του πενεστάτου μέχρι τής 
τύχης τοΰ ίσχυροτάτου τή; λαμπρότερα; τών επί γής 
βασιλειών ήγεμόνος. Ήγαπήθη ύπό τριών γυναικών 
βασιλικής καταγωγής, χαί, τή άληθεία, ό αριστοτέ
χνης, οςτις ήθελε νά παραστήση τήν ρώμην καί τήν 
καλλονήν, αύτό·/ έπρεπε νά λάβη ώς τύπον καί υπο
γραμμόν. Ό  ’Ανδρόνικος δέν είχε τάς θηλυπρεπείς 
εκείνα; χάριτας όσα; παρέχει δ αμέριμνος καί ά- 
πράγμων βίος, αλλά διέπρεπε διά τό αρρενωπόν αύ
τοΰ ύφος, τό πελώριον ανάστημα, τούς αθλητικούς 
μυώνας καί τά αρειμάνιο·/ ήθος. Διετήρησε οέ μέ
χρ ι γήοως τήν ρώμην καί τήν υγεία/, διά τής εγ
κράτειας καί τής σωμασκίας, διότι πολλάκις τό δεί
πνο·/ αύτοΰ συνίστατο εις άρτον ξηρόν καί ύδωρ 
άκρατον, όσάκις δέ εγεύετο συάγρου ή δόρκου, αύ- 
τος έφόνευσε τήν άγραν τούτην, καί αύτός, ίδίαις χερ 
σι, τή» έψησε. Καί ήξευρε μέν θαυμασίως νά με
ταχειρίζεται τά όπλα, όλως δέ ήγνόει τ ί έστι φό
βος. ‘Η  καταπειστική αύτοΰ γλώσσα ίλάμβανεν ά 
παντα; τούς χρωματισμούς τοΰ χαμαιλέοντος· άλλά 
έ άνθρωπος αύτός, τόν όποιον εύλόγως δυνάμεθα νά 
ένομάσωμε» ’Αλκιβιάδη» τής εποχής εκείνης, όσάκις 
προέκειτο νά κακοπραγήση,συνελάμβανε τά βουλεύματα 
αύτοΰ μετά τή; αύτής τόλμης, καί έπετέλει αύτά μετά 
τής αύτής γενναιότητας, ήν έδείκνυε περί τό εύγινέ- 
στατον τοΰ βίου μέρος. Τών νεωτέρων τινές μέν ¿θαύ
μασα·/ τον άνδρα πιριπαθώς, τινές δέ ανηλεώς τόν 
κατεδίκασαν· τό χαθ’ήμας φρονοΰμε», ότι τών μέν πρώ
των ή κρίσις ύπήρξεν Ιπιειχεστέρα τοΰ δέοντος, τών 
δέ δευτέρων, αυστηρότερα τοΰ επιεικούς.

Ό  πρό τής βασιλείας τοΰ Μανουήλ βίος του 
’Ανδρονίκου είναι ολίγον γνωστός. Ό  ’Ανδρόνικος, 
νεώτατος Ι τ ι  ών, παρηκολούθησε τον πατέρα τοΰ 
Μανουήλ Καλοϊωάννην είς τάς χατά τήν Άσίαν δια
φόρους αύτοΰ εκστρατείας. Καί εν Ιτει 1 1 4 3 , άπο- 
Οανόντος τοΰ βασιλέως τούτου είς Κιλικίαν, υπεχώ- 
ρησε μετά τής ύπ’ αδτόν τεταγμένης μοίρας τοΰ 
στρατοΰ' διερχόμενος δέ τήν μιχράν Άσίαν έπλα- 
νήθη, χατά τύχην ή έπί σκοπώ, είς τά όρη, χαί
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περιστοιχισθεϊς ενταύθα ύπό Τούρκων, παρέμεΐνεν, 
έχουν ή άχων, έπί τινα χρόνο/ είς τήν εξουσίαν τοΰ 
ήγεμόνος αύτών. Ήγαπήθη δέ πολύ ύπό τοΰ Μα
νουήλ, διότι συνανετράφη καί ουνεπαιόεύθη μετ' αύ
τοΰ, καί τήν αυτήν μέν ειχον ά/δρίαν, τήν αυτήν δέ 
αγάπην πρός τούς αγώνας τού; Επποτικούς. Εντεύθεν 
δέ συμμετέσχε μέν τών κινδύνων αύτοΰ, συμμετέσχε 
δέ καί τών ψυχαγωγιών' καί ενώ ό βασιλεύς διήγε 
τάς ώρας τής άνέσεως είς τούς πόδας τής θεοδώρας, 
ό φίλος τουκατώρθωσε νά δελεάση τήν αδελφήν αύτής 
Ευδοξίαν, ήτις έπί τοσοϋτον έλάτρευσε τόν εύτυχή ε
κείνον θνητόν, ώςτε έχαυχατο φέρουσα τό 2/ομα τής 
παλλακήςτοΰ 'Ανδρονίκου, έν γνώσει όλου τοΰ κόσμου.

Έ ν  έτει 1 1 5 3 ,ό  Μανουήλ, θέλω·/ ν'αναχαίτιση 
τήν τών ’Αρμενίων πρόοδον, έπεμψε τόν έξάδελφόν 
του είς Κιλικίαν, ήτις ύπήρξε τό πρώτον Οέατρον τής 
τε ανδρείας αΰτοΰ καί τής απερισκεψίας. Ή  Ευδο
ξία, ήτις ήθελε παρακολουθήσει τό» ε’ραστήν αύτής 
είς τήν άκραν τού κόσμου, τόν συνώδουσεν είς τήν 
εκστρατείαν ταύτην καί συνετέλεσε» ούκ ολίγον είς 
τήν άτυχή αύτής έκβασιν. Ό  ’Ανδρόνικος έπεοίωξε 
μέν μετά πλείστου ζήλου τήν πολιορκίαν τής Μο- 
ψουεστίας και δι' όλων ημερών τολμηρότατα έπετί- 
θετο κατά τής πόλεως ταύτης, άλλά διήγε τάς νύ
κτας περί μουσικά;, χορευτικά; καί άλλα; διαχύσεις,
|διότι, έκτο; τής ερωμένης, χορός κωμωδών άπετέλει τύ 
μέρος τής αυνοδίας του, είς ο πλείστην μετ’ εκείνην 
άπέδιδεν άξίαν. Τοΰτο μαθών ό τών Αρμενίων ήγε· 
μών Τερόζης, φυλάττε: νύκτα άσέληνον, καθ’ ή* ραγ
δαία καί συνεχής κατέπιπτε βροχή, επιτίθεται ά- 
προςδοκήτως κατά τών πολιορκητών καί τρέπει αυ
τούς κατά κράτος. Ό  Ανδρόνικος, πιριστοιχισθείς 
ύπό τών εχθρών, θαυμαστά εδωκε δείγματα γενναιό- 
τητος καί διέσχισε τάς πυκνοτέρας τών ’Αρμενίων 
φάλαγγας, ούδέ» ήττον όμως μόλις διεσώθη είς Α ν
τιόχειαν. Έπανελθό/το; δέ αύτοΰ εκεϊθεν είς τό κατά 
τήν Μακεδονίαν βασιλικόν στρατόπεδο·/, ό Μανουήλ 
έδέχθη μέν αύτόν δημοσία φιλικώ τώ  τρόπω, ιδία δέ 
πικρότατα ήλεγξε διά τήν περί τόν πόλεμον ολιγω
ρία» καί τάς παρακαίρους διασκεδάσεις, χαί, διά νά 
άνταμείψή ή νά παραμυθήση τόν άτυχή στρατηγόν, 
προεχείρισεν αύτό» δοΰκα Ναισοΰ καί Βρανίτζόβης, έ- 
δωκε δέ αύτω καί τήν Καστορίαν. Ή  ερωμένη του τόν 
συνώδευε παντοΰ, ο5, δέ αδελφοί της, άγανακτήσαντες 
μέχρι μανίας διά τήν ατιμίαν αύτής καί θέλοντες, 
διά τοΰ αίματός -ου νά έχπλύνωσι τά προςγενόμενον 
αύτοίς αίσχος, εφώρμησαν αίρνιδίως είς τήν σκηνήν 
του. Ή  Εύδοξία τά/ συμβουλεύει νά μ&ταμφιεσθή είς 
γυναίκα διά νά σωθή' άλλ’ ί  γενναίος ’Ανδρόνικος, μή 
καταδεχθείς ν’ άκούση τοιαύτην συμβουλήν, περιβάλ
λεται έν £ιπή όφθαλμοΰ τήν πανοπλίαν καί διασχί
ζει τήν φάλαγγα τών πολυαρίθμων αύτοΰ δολοφόνων. 
Τότε έδειξε κατά πρώτο» τήν αγνωμοσύνην βυτοΰ καί 
τήν επιβουλήν. Οί Βυζο’ντινοι λέγουσι», ότι πρό και- 
ροΰ είχε λάβει, ή είχε νομίσει ότι έλαβεν άφορμήν 
δυςαρεσκείας, διότι έν τινι τών πολλών έκείνων ίπ -  
ποτικών τοΰ Μανουήλ αγώνων, βλαφθέντος τοΰ ένός 
τών οφθαλμών τοΰ υίοΰ ’Ανδρονίκου τοΰ σεβαστοχρά-
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τορος Ίωάννου, νεανίου περικαλλούς, 5 βασιλεύς, Οέ- 
λ»ν νά παραμυθήση τόν νίον τοΰτον διά τό ατύχημα, 
διώρισεν αύτόν πρωτοβεστιάριον καί άνεβίβασεν είς 
τό τών πρωτοσεβάστω» αξίωμα, τοΰτο δέ έπείροξε 
τήν φιλοτιμίαν Ανδρονίκου τοΰ Κομνηνοΰ. Ή  αλή
θεια όμως είναι, ότι ό Μανουήλ, οχι μόνον ποτέ δέν 
έδωκεν είς αύτόν εύλογον τινα άφορμήν δυςαρεσκείας, 
άλλά πολλάκις πέρα τοΰ μετρίου ¿μακροθύμησε πρός 
αύτόν, καί ποτι τήν ζωήν αύτοΰ έσωσε δι’ ίδιου κιν
δύνου. Διότι, διατρίβοντος τότε τοΰ βασιλέως είς εξο
χήν τινα, συνέπεσε λόγος, έπί τοΰ γεύματος, περί τών 
κατορθωμάτων αύτοΰ' καί οί μέν άλλοι πάνσες άπε- 
θαύμαζον ταντα, είς δέ τών αύλικών ίσχ υρίζετο, ότι 
ανώτερα υπήρξα·/ τά τοΰ πατρός αύτοΰ Καλοϊωάννου 
έργα. Έξαφθείαης δέ τής έριδος, ό ’Ανδρόνικος τοσοΰ- 
τον πικρώς υβρισεν ένα τών παρισταμένων, ώστε ου- 
τος έπέπεσε κατ’ αύτοΰ μετά τοΰ ξίφους καί ήθελε 
βεβαίως άφαιρέσει τήν κεφαλήν του, εάν ό Μανουήλ 
δέν άπέτρεπε τό καταφερόμενον όπλο·/, λαβών αύτό; 
πληγήν, τής οποία; τήν ούλήν, δι' όλου τοΰ βίου, έφε- 
ρεν έπί τοΰ καρπού τής χειρός. Ά λλ' ό ’Ανδρόνικος 
ήτο έχ τών ανθρώπων εκείνων τών όποιων τήν ακοί
μητο·/ φιλοδοξίαν ούδεμία ευεργεσία δύναται νά έξευ- 
μενίση* έζήτει 8έ ν’ άρπάση τήν βασιλείαν μάλιστα 
διά συνδρομής τών εχθρών τοΰ Βυζαντινοΰ θρόνου η
γεμόνων' καί έπί τούτω, έτι μέν επί τής κατά τήν 
Κιλικίαν στρατείας, περιεποιείτο τήν εύ/οιαν τοΰ Λ α 
τίνου βασιλέως τής Παλαιστίνης, καί τοΰ βασιλέως τών 
Περσών ήδη δέ, άρχω·/ τή; Ναίσοΰ και Βρανίτζόβης, 
έγραψε πρός τόν γείτονα βασιλέα τής Ουγγαρίας Γεί- 
ζαν, υποσχόμενος νά τόν παραχώρηση τάς πόλεις 
ταύτας, εάν ούτος τόν συντρέξη είς τό νά καταλάβγ 
τήν έν Βυζαντίω βασιλείαν. Φοβούμενος δε μήπως 
φωραθή ή προδοσία, έγραψε πρό; τόν Μανουήλ, ότι,Ι 
έχων φίλους τινάς τών Ούγγρων μεγιστάνων, ζητεί 
τήν άδειαν νά έλθη είς λόγου; πρός αυτούς, ίνα ύπα 
γάγη τούς ανθρώπους ύπό τό κράτος τών ’Ρωμαίων. 
Ό  βασιλεύς ήξευρε·/ ήδη τήν αλήθειαν τοΰ πράγματος 
καί τόν δόλον τόν όποιον μηχανεύεται ό ’Ανδρόνικος, 
διότι τά πρός τόν Γείζαν γράμματα τούτου, συλλη- 
φθέντα, ει·χον σταλή είς Κωνσταντινούπολιν. Διά νά έ· 
ξελέγξη όμως αύτόν καταφανέστερο·/, έπροςποιήθη 
ότι πιστεύει είς τούς λόγους του και τόν εδωκε τήν 
άδειαν τήν όποιαν έζήτει- ό δέ Ανδρόνικος, φρονών, 
ότι έξησφαλίσθη άπό τοΰ Μανουήλ, άδεώς ήδη διε- 
•πρεσβεύετο πρός τε τόν Γείζαν καί πρός τόναύτοκρά- 
-τορα τής Γερμανίας, επικαλούμενος καί τούτου τήν 
,επικουρίαν έν καΐρψ τώ προςήκοντι. Έ πειτα  δέ ήλθε 
χαί εις Βυζάντιον, τελειώσας κατ’ επιφάνειαν τάς με
ταξύ Βυζαντινών καί Ούγγρων σπονδάς.

Ό  Μανουήλ έφείσθη έτι τότε τοΰ προδότου' άλλά 
μετ’ ολίγον ό 'Ανδρόνικος έπεβουλεύθη καί αυτήν αύ
τοΰ τήν ζωήν. Διότι δίς, διά νυκτός, μετημφιεσμέ- 
νος καί ένοπλος, έπλησίασιν είς τήν σκηνήν τοΰ βα· 
σιλέως· ανακαλυφθείς δέ, έβεβαίωσεν, ότι ήθελε δή
θεν νά έκδιχηθή τόν Οανάσιμον εκείνον εχθρόν του, 
τόν νέον Ίωάννην, περί ου προωμιλήσαμεν. Άλλοτε 
•πάλιν, έπειδή πολύ έπεμελείτο ένα τών ίππων του καί

περί τόν δρόμον άκατιπαύστω; έγύμναζεν, ¿ρωτη
θείς ύπό του βασιλε'ως, τί· σημαίνει ή συνεχής αυ
τή περί τοΰ ίππου εκείνου φροντίς, * ώς άν » έλα
βε τήν αυθάδειαν νά άποκριθή, « τόν πάντων έ- 
υμοί δυσμενέστατο-/ τής κεφαλής άοελόμενος οιχήσο- 
» μαι (άπιών. ». Τότε τελευταίον ό Μανουήλ διέ
ταξε νά συλληφθή καί νά φυλακιοθή εις πύργον τινά 
τών έν Βυζάντιο) βασιλείων.

Ή  φυλάκισις αύτη διήρχεσεν υπέρ τά  Ιννέα έτη.
Ό  Ά/δρόνικος, μή δυνάμενος νά ύποφέρη τήν απρα
ξίαν εκείνην καί τήν τών ήδονών στέρησιν, άχατα- 
παύοτως ένησχολεϊτο πώς νά εύρη τρόπον νά δια
υ γ ή .  Μίαν ημέραν παρετήρηοεν, ότι είς μίαν γ ω 
νία·/ του δωματίου του οί κεραμίδες ήσαν τεθραυσμέ- 
ναΐ' κατορθώνει λοιπόν νά άνοιξη όπήν, ευρίσκιι ό
πισθεν σκοτεινόν καί παοεωραμένον κρησφύγετο·/, καί 
μεταβαίνει είς αύτό μέ τάς ολίγα; τοοφάς, τάς όποιας 
είχε·/ έτι, άφοΰ έτοποθέτησε πάλιν καλώς τάς κε
ραμίδας, καί έξήλειψε παν οημείον τής καταφυγή;. Ο: 
φύλακες, έλθόντες νά έπισκεφθώσι, κατά τήν τεταγ- 
μένην ώραν, αύτόν, ήπόρησαν διά τήν σιωπήν καί 
τήν έρημίαν ήτις επεκράτει έν τή  φυλακή καί διέ- 
δωκαν, ότι ό Ανδρόνικος άπέδρα, άδηλον πώς. Α
μέσως αί πύλαι τών βασιλείων έχΑείσθησα», έδόθη- 
σαν εις τά ς επαρχία; διαταγαί αυστηροί διά νά συλ- 
λάβωσι τόν δραπέτην, ή δέ σύζυγός του, τήν όποιαν 
ύπώπτευον, ότι συνέδραμεν ιίς τήν δραπέτευσιν, έ- 
φυλακίσθη εις τόν αύτόν πύργον. Τήν νύκτα ή γυ 
νή αύτή βλέπει αίφνης μορφήν άνθρωπίνην προκυ - 
πτουσαν άπό τοΰ τοίχου' ή δυστυχής ¿νόμισε κατ’ άο- 
χάς, ότι ε'ξήλθε φάντασμα έμπρός της' άλλ' έν τώ 
άμα Ιγνώρισ* τόν σύζυγον. Έ κτοτε  ή διδόμενη είς 
αυτήν τροφή έπήρκει είς άμφοτέρων τή·/ συντήρησ/ν, 
έκτος δέ τών άλλων παραμυθιών όσας παρείχεν ή 
λ.αθραία εκείνη συμβίωσις, έλ.αβον τήν ευτυχία/ νά 
άποκτήσωσι καί υιόν. Μράς τούτοις, οί επιτετραμμέ
νοι τήν φρούρησιν τής γυναικός δεσμοφύλακες ασέ
βησαν χατά μικρόν όλ.'.γώτερον άγρυπνοι, ώςτε ό 
’Ανδρόνικος χατώρθωσε νά διαφύγη' άλλά ουνελήφθη 
καί έπα/ήχθη είς Κωσταντινούπολιν, διά διπλής δε- 
δεμένος άλυσεως. Ή  φυλακή του άπέβη τότε αύστη- 
ροτέρα παρά ποτέ.' Εύρεν όμως τόν τρόπον νά έξέλ- 
θη αύτής πάλιν. Νέος τις υπηρέτης του, μεθύσας τούς 
φύλακας, έλαβε διά κηροΰ τον τύπον τών κλειδών· 
ή δέ γυνή καί ό υιός του τόν έστειλαν, εντός πίθου, 
άντίκλειδα; καί σχοινίον. Ό  ’Ανδρόνικος μετεχειρίοθη 
ταΰτα πάντα μέ γενναιότητα καί έπιτηδειότητα' 
ήνοιξε τάς θύρας, κατέβη άπό τόν πύργον, έμεινε οί 
όλης τής ημέρας κικρυμμένος έντός τοΰ βασιλικού 
κήπου, καί, διά νυκτός πηδήσας άπό τόν τοίχον, 
είςήλθεν είς άκάτιον τό οποίον τόν περιέμενε, επεσκέ- 
φθη τόν οΐκόν του, ήσπάσθη τά τέκνα, άπέβαλε τάς 
άλυσεις καί προήλαοε έπί τόν Δουνοβιν.

Ότα» έφθασεν εις τήν Ά γχίαλον, φίλος αύτοΰ τις 
πιστός, τόν έδωκεν ίππους και χρήματα' ό οέ δραπέ- 
της, διαβάς ούτω τόν ποταμόν, διήλθεν έν σπουδή 
τήν έρημον τής Μολδαυίας, καί ήδη έπλησίαζεν είς τήν 
Πολωνικήν ‘Ρωσσίαν, ότε συνελήφθη υπό μοίρας Βλάγ
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χων, οίτίνες άπεράσισαν νά τόν,ρέρωαιν εις Κωνσταν 
τινουπολιν. Ά λλά, διά τήν ετοιμότητα τοϋ πνεύματος 
αύτοϋ, έσώθη άπό τόν χίνδυνον]τοϋτον. Ύποχριθείς ότι 
έχει νά έχπλ.ηρώση ανάγκην τινά, χατέβη άπό του 
ίππου διά νυχτός χαί άπεμακρύ*θη όπωσοΰν άπό των 
συνοδοιπόρων. Τότε, έμπηξα; ε ί; τήν γήν τό £όπα- 
λον, έπί τοΰ οποίου έπροσποιείτο δτι στηρίζεται, έ 
πεθηχεν επ’ αύτοϋ τόν πϊλόν του χαί τινα των ενδυ
μάτων, ύπεξέρυγεν εις τά πέριξ δάση χσί ήτον ήδη 
μαχρά/, ενώ οι Βλάχοι περιέμενον ότι αυτόν, ¿πατώ 
μενοι υπό του ανδρεικέλου Φθάσβς εις τήν Πολωνι
κήν 'Ρωσσίαν, ετυχεν εύμενοϋς δεξιώσεω; καί ώδηγήδη 
εις Κιοδίαν, ή, χαδώ; τήν γράρουσιν οί Βυζαντινοί,εις 
Κίαμον, όπου εδρευεν ό μέγας των 'Ρώσσων δούξ Ίε- 
ροσλαΰος.Ό επιτήδειος ’Ανδρόνικο; περιεποιήΟη μετ’ου 
πολύ τήν εύνοιαν χαί τήν πίστιν του Ίεροσλαόου, δ.ό- 
τ ι ήξευρε νά λαμβάνη τά  ήδη πάοη; χώρας, οί δέ 
βάρβαροι έκείνοι έθαόμασαν τήν άροβιαν χαί τήν δε
ξιότητα ήν ¿δείκνυε περί τήν άγραν τής άλχή; καί 
τής άρκτου. Συνέπεσε δέ τότε νά παρακληθη ό ήγεμώ* 
τών ‘Ρώσσων υπό του Μανουήλ, έπί συμμαχία κατά 
των Ούγγρων. Ό  ’Ανδρόνικο; συνετέλεσεν εις τήν 
οπουδαίαν ταύτην οιαπραγμάτευσίν,διά ουνδήκης δέ ιδίας 
ύπεοχε'δη πίοτιν εις τόν Βασιλέα, ά»θυποτχεθέντα τήν 
¿μνηστείαν του παρελδόντος. "Οθ.ν χατήλθεν ¿πό του 
Βορυσβένους εις τάς τοϋ Δουνάβεως 5χθα·ς μετά του 
ίππικοΰ των 'Ρώσσων, καί, λαμπρώς διαπρέψις κατά 
τήν έροόον τής Ζευγμης, συ/εχωρήθη έπισήμως υπό 
τοϋ Μανουήλ, όστις, καί τοι τοσαΰτας ύπ' αύτοϋ λα. 
βουν άρορμάς Ολίψεως, ήγάπα όμως πάντοτε τόν άρει 
μάνιον έκεΐνον χαρακτήρα.

II επάνοδος εις τήν πατρίδα, ή δία τής βασιλικής 
εξουσίας χαί λαμπρότητος, χαί άλλαι πολλαί περί 
στάσεις, ίξήψαν πάλιν τήν φιλοτιμίαν του ’Ανδρονίκου. 
Ό  Μανουήλ Ιλαβεν άλληλοδιαδόχως δύο συζύγους, τήν 
γερμάνιο* Ειρήνην, περιώνυμον διά τήν αρετήν αυτής, 
καί τήν γαλλίδα Μαρίαν, έπί καλλο-ή μάλλον ρημι- 
ζομένην. Άπό τής τελευταίας ταύτης ¿πέκτησεν 
υιόν, άλλά κατά τήν έποχήν τής καδόδου τού Άνδρο 
νίκου δεν είχεν έτι είμή μίαν δυγατέρα, έκ τοϋ πρώ
του αύτοϋ γα’μου, τήν όποιαν ήθελε τότε νά ύπαν· 
ορεύση μέ ηγεμόνα Ούγγρον, όστις άνετρέρετο έν Βυ· 
ζαντίω, έπί τώ  σκοπώ τοϋ νά παρασκευασδή εις τήν 
βασιλείαν. Ή  πιδανότης τοϋ νά περιέλθη ό Βυζαντι- 
νό; θρόνος «ίς τόν βάρβαρον έκεΐνον καί ξένον,δυςηρέστει 
άπαντα; τούς μεγιστάνας και συγγενείς τοϋ βασιλέως 
Ά λ λ ' όταν προςεχλήθησαν νά όμόσωσι πίστιν είς τον 
επίδοξον διάδοχον, μόνος δ ’Ανδρόνικος έράνη άρκετά 
γενναίος, ώςτε ν άποποιηθή τόν αθέμιτον όρ
κον καί νά διαμαρτυρηθή Οα^αλέως κατά τής είςποι- 
ήσεως τοϋ ξένου. Τοΰτο δυςηρέστησε τόν βασιλέα- 
¿λλ’ ό Μανουήλ ήξευρεν,Ι δτι δ λαός έρρίνει, έπί τοϋ 
προκειμένου, τά τοϋ ’Ανδρονίκου, όθεν επιεική καί έν
τιμον έπέβαλεν είς τόν άνδρα τήν τιμωρίαν,άναθείς πά
λιν αύτώ τήν αρχηγίαν τών περί Κιλικίαν χωρών καί 
προσθείς τήν απόλυτον διαχείρισιν τών τή; Κύπρου| 
εισοδημάτων.

Ό  ’Ανδρόνικος έδωκιν ίνταϋδα, είς τούς πρός ’Αρ

μενίους πολέμους, νέα λαμπρά δείγματα ά.δρείας, καί 
ποτε, όρμήσας κατ'αποστάτου δείνώς άντιπράττοντος 
είς όλα τά  επιχειρήματα αύτοϋ, κα τ έβαλε ν αύτόν ¿πό 
τοϋ ίππου καί χαιρίως έπλήγώσεν. Ηύδοχίμησε δέ 
καί είς άλλους εύχεριστέρους καί χαριεστέρους αγώ
να:, κυρίευσα; τήν καρδίαν τής καλής Φιλίππας, άδελ- 
ρής μέ* τή ; δευτέρας τοϋ Μανουήλ συζύγου, θυγατρός 
δέ τοϋ Λατίνου ήγεμόνος τής Άντιοχείας'Ραϊμουνδου. 
Διά νά περιποιηθή αϋτήν, έγκατέλιπε τήν δέσιν του 
καί δ.ήγαγε τό θέρος όλον παρ’ ούτή είς χορούς καί 
ίπποτικού; ¿γώνας,ή δέ Φιλίππα, τυρλωθείσα υπό τοϋ 
έρωτος, έδυσίασεν είς αύτόν τήν αγνότητα, τήν υπόλη- 
ψιν αύτής καί τόν μετά άνδρός οώρρονος καί έντιμου 
γάμον. Ή  ταλαίπωρο; ! δεν ήξευρε* εί; ποιον έδιδε 
τοιαϋτα άοοσιώσεως δείγματα. Ό  ’Ανδρόνικος, μετ' 
ολίγον μαθών καί ροβηθεις τήν δργήν τοϋ Μανουήλ 
διά τήν γενομένην είς τόν πενδερόν αύτου υβριν, εγκα
ταλείπει τήν άδλίαν Φιλί π παν καί ¿πέρχεται, έν συν- 
οδία πολυαρίθμων τυχοδιωκτών, εί; 'Ιερουσαλήμ. Οί 
τότε άρχοντες έκεΐ Λατίνοι, δελεασθέντες άπό τοϋ 
λαμπροϋ αύτοϋ γένους, άπό τό μεγα έπί ανδρεία όνομα 
καί άπό τόν ζήλον τόν ¿ποιον υπέρ τή; θρησκείας 
έπεδείχνυεν, έπεδύμησαν νά μεταλάβη τών άγώνων έν 
οίς άδιαλείπτως διετέλουν πρός τούς εχθρούς τής 
χριστιανικής πίστεως. "Οθεν, διά τή; εύνοιας του βα- 
σιλε’ως καί τοϋ κλήρου, Λαμβάνει τήν έν τή παραλία 
τής Φοινίκης ηγεμονίαν τής Βηρυτοϋ. Έ ν τή γειτο
νία τής πόλεως ταύτης, διέτριβε νέα καί ωραιότατη 
τις βασιλίς, Έλληνίς τό γε'νος, συγγενή; τοϋ ’Ανδρο
νίκου, διότι ήτο δυςιγγόνη του βασιλέως Αλεξίου τοϋ 
Κομνηνοϋ, χήρα δέ του βασιλέως τής Ιερουσαλήμ, 
Βαλδουΐνου Γ .Ή  βασιλίς αϋτη,ήτις έκαλεϊτο Θεοδώ
ρα, θελήσασα νά επισχερθή τόν συγγενή της, ήοάσθη 
αύτοϋ χαί υπήρξε τό τρίτον τής άμαχου εκείνη; γοη
τείας Ουμα, τό δέ αίσχος αύτής άπέβη δεινότερον χαί 
σκανδαλωδέστερον ή τών δύω πρώτων.

Ό  Μανουήλ, πνέων πάντοτε έκδίκησιν, προέτρεψε 
τούς υπηκόους χαί τούς συμμάχους όσους είχε περί 
Κιλικίαν νά συλλάβωσι τόν Ανδρόνιχον καί νά έξορύ- 
ξωσι τούς όρθαλμούς του. Ό  δέ, μαθο>ν διά τής Θεο
δώρας τόν κίνδυνον,φεύγει άπό Παλαιστίνη;, και ή πα- 
ραχολουθήσασα αύτόν βασιλί; τής Ιερουσαλήμ παρές-η 
ήδη είς δλην τήν ’Ανατολήν, ώς παλλακή τοϋ ’Ανδρο
νίκου, δύω δέ νόδα τέκνα εμαρτύρουν τόν άσεμνον 
έκεΐνον έρωτα. Ό  εραστής της κατέρυγε κατ’ άρχάς 
είς Δαμασκόν καί έδαύμασε τόν μέγαν Σουλτάνον 
Νουρεδδίν χαί ήξιώδητής εύνοιας αύτοϋ τε χαί τοϋ 
δπουργοΰ αύτοϋ Σαλαδδίν. Ώ ς ριλος τοϋ Νουρεδδίν, έ- 
πεσχέρθη τό Βαγδάτιον χαί τάς Περσιχάς αύλάς, έπί 
μακρόν δέ πλανηθείς περί τήν Κασπίαν χαί τά  τής 
Γεωργίας όρη, έδρευσε τελευταΓον μεταξύ τών Τούρ. 
χων τής Μιχρα; Άσίας, άρχαίων ό*των πολεμίων τών 
δμοθρήσκων αύτοϋ. Ό  ’Ανδρόνικος εύρε, μετά τής 
έρωμέ*η; καί τών οπαδών, άσυλον ριλόξενον παρά τώ 
Σουλτάνω τής Κολωνίας, καί,διά νά απόδειξη τήν πρός 
τούτον εύγνωμοσύνην,συχνάς Ιποίει έπιδρομάς είς τήν 
Βυζαντινήν έπαρχίαν τής Τραπεζοΰντος, άπάγων έ - 
κάστοτε πολλά μέν λάουρα, πολλούς δέ χριστιανούς
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οίχμαλώιο*;. "Οταν έπειτα διηγείτο τά περιστατικά 
αύτά τής ζωής του, παρέβαλλίν εαυτόν μέ τόν Δαυίδ, 
όςτις, δι’ εξορίας μακρας, διέρυγε τάς παγίδας τών 
πονηρών. Άλλ’ ό προρήτη; βασιλεύς, προ;έθετε, πε- 
ριωρίσδη είς τό νά χρυβή κατά τά μεθόρια τής’Ιουδαίας,
>ό ρονεύση ενα ’Αμαλιχήτην καί νά άπειλήση τόν 
άθλιον καί άπληστον Ναβάλ. Αί δέ τοϋ Ανδρονίκου 
περιδρομαί υπήρξα» πολύ εκτενέστεροι, καί διεθρύλ- 
λησαν τό όνομα καί τήν θρησκείαν αύτοϋ κατά πασαν 
τήν Ανατολήν.
. Ό  πολυμήχανος αύτός άνθρωπος άρωρίσδη μέν 
ϋκό τής έχκλησίας, ήδυνήδη όμως έπί πολύν χρόνον 
νά διαρύγη ήνά άποκρούση τήν καταδρομήν τοϋ βαοι- 
λέως Μανουήλ. Άλλά μίαν ήμέραν ό διοικητής 'Γρα- 
πεζοϋντος χατώρθωσε νά συλλάβη τήν Θεοδώραν καί 
έπεμψεν είς Ιερουσαλήμ τήν βασιλίδα ταύτην μετά 
τών τέκνων- τότε ό πλάνης εκείνος βίος έράνη πλέ
ον είς τόν Ανδρόνικον οχληρός. "Οδεν έζήτησεν ού 
τος συγγνώμην καί έλαβε τήν άδειαν νά προςπέση εί; 
τούς πόοας τοϋ ήγεμόνος του, εύχαριστηθε’ντος διά 
τήν υποταγήν ταύτην τοϋ άγερώχου άνδρός. Πρηνής 
οέ γενόμενος, μετενόησε διά τήν αποστασίαν του μετά 
δακρύων καί στεναγμών άπερήνατο, ότι δέν θέλει 
έγερδή είμή όταν πις-ός τις υπήκοος, άρπάσας αύτόν άπό 
τοϋ κλοιού, τόν όποιον έρερε περί τόν λαιμόν, τόν ούρη 
πρός τάς βαθμίδας τοΰ θρόνου- καί τό έξαίσιον τοϋτο 
δείγμα τής συντριβής,έχίνησε τήν συμπάθειαν χαί τήν 
απορίαν τών παρισταμένων. Ί Ι  ’Εκκλησία χαί δ βασι
λεύς τόν συνεχώρησαν τά αμαρτήματα του, άλλ ό 
Μανουήλ, ύπόπτως έχων πάντοτε πρός τόν άνδρα, 
άπεμάκρυνεν αύτόν άπό τήν αύλήν καί ώρισεν αύτώ είς 
κατοικίαν τήν Οίνόην, πδλιν παραλίαν τοΰ Πόντου, 
υπό εύρόρων πιριεστοιχίσμένην άμπελώνων.

Τώ 1 180 , άποθανόντος τοϋ Μανουήλ, διεδε'χβη 
τήν βασιλείαν δ άπό τής δευτέρας αύτοϋ γυναικδς ανή
λικος υιός Αλέξιος. Ό  παίς ουτος δέν ήδύνατο νά 
Ιχη ούτε ρώμην, ούτε σύνεσιν, ούτε πείραν. Ή  έπι- 
τροπεύουσα αύτόν βασιλίς Μαρία κατέλιπε πασαν τήν 
επιμέλειαν τής Κυβερνήσεως είς Αλέξιόν τινα Κομνη 
νόν, πρωτοσεβαστόν ήτοι πρωθυπουργόν όντα αύτής 
«μα καί ρίλον οίχειότερον τοϋ πρέποντος- ή δέάδελ* 
ρή τοΰ βασιλέως, ή άπό τοΰ πρώτου τοϋ Μανουήλ 
γάμου κόρη, Μαρία έπίσης όνομαζομένη, καί σύζυγον 
Ιχουσα Αατΐνόν τινα εκ Καπύη; τής ’Ιταλίας, κατε- 
σκεύασε συνωμοσίαν κατ’ άρχάς καί έπειτα στάσιν 
κατά τή; μισητής μητρυας. Αί έπαρχίαι παρημελήθησαν, 
ή πρωτεύουσα ήλθεν άνω καί κάτω, ολίγων δέ μηνώ» 
άθλια κυβέρνησις άνέτρεψε τό έργον τής τοϋ κράτους 
άνορθώσεως, τό όποιον έπεχείρησεν ή τών προηγουμέ
νων όλων Κομνηνών δραστηοιότης καί ίκανότης. Ό  έμ- 
ρύλιος πόλεμος έπανελήρθη εντός τοΰ Βυζαντίου- τά 
δύο κόμματα συνήψαν μάχην αιματηράν είς τήν πλα
τείαν τών βασιλείων, οί στασιασταί, όχυρωθε'ντες εν
τός τής εκκλησίας τής αγίας Σορίας, ύπέστησαν αύτόθι 
πολιορκίαν τακτικήν. Ό  Πατριάρχης χατώρθωσεν, 
“ν χαί μετά κόπων πολλών, νά έπιρε'ρη συνδιαλλαγήν 
τινα, άλλ’ εν τούτοι; άπαντες οί άγαθώτεροι πολίται 

-Κήτουν, γεγωνυία τή ρωνξ, προστάτην καί εκδικητήν

τών δικαίων αύτών, πάντες δ ’ έγκωμίαζον τά προτε
ρήματα καί τάς άρετάς τοϋ Ανδρονίκου. Αύτός δέ, 
μαχράν ών τοΰ θορύβου τούτου, έχροςποιείτο λέγων, 
ότι πρός μέν τόν βασιλέα όρείλιι νά τηοήση τήν πίστιν 
τήν οποίαν ώμοσεν, ά* ομως ή άσράλεια ή ή τιμή τοϋ 
βασιλικού οίκου χινδυνεύσωσι, θέλει πράξει δ,τι δύνα- 
ται υπέρ αΰτοΰ, παρεπλήρωνε δέ τήν μετά τοϋ Πατρι- 
άρχου καί τών μεγιστάνων άλληλογραρίαν αυτοΰ, διά 
ρητών του Δαυίδ καί τών ’Αποστόλων, καί περιέμενεν 
έν ησυχία ό»;τε ή ρωνή τοϋ πλήθους νά καλέση αύτόν 
είς βοήθειαν τής πατρίδος. ΤελευταΓον άνεχώρησιν άπό 
Οίνόης- οί οπαδοί του, ολίγο: οντες κατ’ άρχάς, ηύ- 
ξησαν μετ’ όλίγον καί άπετέλεσαν, καθ’ όσον έπλησία- 
ζιν  είς τό Βυζάντιον, στρατόν πολυάριθμον. Έ ν  τή 
πορεία ταύτη, δ Ανδρόνικος δέν ώμίλει είμή περί θρη
σκείας καί πίστεως καί δέν έρόρει είμή άκλούστατόν 
τι ένδυμα, τδ ¿ποιον μεγαλεπρεπέστερον μέν ά»εδεί- 
κνυε τό άνάστημά του, ύπεμίμνησκε δέ τήν πενίαν καί 
τήν έξορίαν του. "Οταν Ιρθασεν είς Νικομήδεια/, ό 
σταλείς κατ’ αύτοϋ μεθ’ Ικανών κατά ξηράν δυνάμεων 
στρατηγός Ά/δρόνικος ’Αγγελος, ήττηθείς, αύτομολεί 
προς τόν νικητήν."Οταν δ έρθασεν είς Χαλκηδόνα,έπέμ- 
οθη πρός αύτόν πρέσβυς,εΤς τών ρως-ήρων τής εκκλησίας 
ό Ανδρόνικος Ειριλΐνος, έπαγγιλ.όμενος πολλά παρά 
βασιλέως, εάν πεισθή νά έπανέλθη έν ειρήνη είς τά ί 
δια- άλλ' αύτός άπή»τησε, κατ’ είςήγησιν, ώς λέγουν, 
αύτοϋ τοΰ Ξιριλίνου, οτι δέν θέλει ησυχάσει είμή άν 
ό βασιλεύς άποβάλη μέν καί τιμωρήση τόν πρωτοσε
βαστόν, τήν δέ μητέρα παραπέμψη είς τόν μοναχικόν 
βίον, αύτός δέ άναλάβη τάς ήνίας τοϋ Κράτους. Μετ' 
όλίγον άπήλθε πρός τόν ’Ανδρόνικον καί δ μέγας δούξ 
μετά τοϋ στόλου, έπανέστη δέ πασα ή πόλις, οί δ’ 
εύάριΟμοι δυτικοί μισθορόροι, οίτινες έμειναν πιστοί 
μέχρι τέλους, δέν ήδύναντο ν’ άντισταθώσιν είς τε τό 
έσωθεν έξαγριωθέν πλήθος χα'ι είς τόν έξωθεν έπερ- 
χόμενον στρατόν, ώςτε δ βασιλεύς ήναγχάσθη νά έξ- 
έλθη τοϋ λιμένος διά νά ύποδεχθή τόν σωτήρα τοϋ 
Κράτους.

Ό  Ανδρόνικος χατέλαβε πρύ πάντων τά βασίλεια, 
έχαιρίτισε τον βασιλέα, έρυλάκισε τήν μητέρα αύτοϋ, 
ετιμώρησε τδν ρίλον αύτής υπουργό; καί ήνώρθωσε 
τήν κοινήν τάξιν καί ησυχίαν. Έ πειτα  προςηυχήθη 
μετά παρατάξεως έπί του τάρου του Μανουήλ, καί 
τελευταΓον διέταξε τήν στέψιν τοϋ Αλεξίου. Ή  τελε
τή αΰτη έγε’νετο μετά τής συνήθους πομπής- δ άπι
στος αΰτοΰ. επίτροπος, κρατών είς χεϊρας τό σώμα 
καί τό αίμα τοϋ Ιησοϋ, άπερήνατο, ότι θέλει ζήσει 
χαί είναι έτοιμος νά άποθάνη υπέρ τοϋ αγαπητού ε
κείνου όρρανοϋ. Ά λλ’ έν τώ μεταξύ οί πολυάριθμοι 
τοϋ ’Ανδρονίκου οπαδοί παρηγγέλλοντο νά ισχυρίζον
ται, ότι τό έτοιμό^δοπον κράτος θε'λιι βεβαίως κα- 
ταστραρή, παιδάς κυβερνώντος, ότι ήγεμών πολύ
πειρος, τολμηρός έν πολεμώ, σορός περί τήν διοικητι
κήν επιστήμην, καί ύπό τών μεταβολών τής τύχη; 
διδαχθείς τήν τέχνην τοϋ βασιλεΰειν, ήδύνατο μό*ος 
νά σώση τήν πολιτείαν χαί ότι οί πολίται άπαντες 
ώρειλον νά, ύποχρεώσωσι τόν άριλόδοξον Ανδρόνικον 
νά άναλάβη τό βάρος τοϋ στέμματος. Αύτός δ νέος
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βασιλεύς ήναγκάσθη νά ενώση τάς παρακλήσεις του μέ 
τάς ομοφώνους ταύτας εύχάς καί νά ζητήση συνάο- 
χοντα. Πρό τούτου 2’ ετι έδωκε δείγμα τής αίσχράς 
αυτού εύπειθεία;, μαρτυρούν, οτι τό αίμα του Μα
νουήλ όλως ένοθεΰθη πριν περάση είς τάς φλέβας τού 
αγενούς εκείνου υίού. Ό  'Ανδρόνικος ήθελεν εξάπαν
τος νά καταστρεψη τήν βασιλίδα Μαρίαν ή δυς- 
τυχής αύτή ήτον αδελφή τής πάλαι ερωμένη; του 
Φιλίππας· άλλά τά πάθη ενθυμούνται διά νά τιμωρή· 
σωσι, διά νά έλεήσωσι, ποτέ- όθεν άφού έδυ;φήμησε 
τήν ύπόληψιν τής γυναιχό; εκείνης καί παρώξυνεκατ' 
αύτής τόν όχλον, είςήγαγεν αύτήν εις δίκην ώς ένο
χον κακούργου συνεννοήσεως μετά τού βασιλέως τής 
Ουγγαρίας. Αύτός τού ’Ανδρονίκου έ υίός, νέος χρη
στότατος καί εύθύς, άπετροπιάσθη τήν βδελυράν ταύ 
την πράξιν καί τρεις των δικαστών προετίμησαν 
τήν φωνήν τής συνειδήσεως από τήν ασφαλείαν τής 
δέσεως αυτών άλλ’ οί λοιποί, τυφλώς ύπεικοντες ε!ς 
τήν δέλησιν τού τυράννου, μηδεμίαν άπαιτήσαντές ά- 
πόδειξιν, μηδέ άκούσαντες τήν απολογίαν τής κατη
γορουμένης, κατεδίκασαν είς δάνατον τήν χήραν τού 
Μανουήλ' τό δέ φοβερώτιρον, ό υίός ύπέγραψε τήν κα
ταδίκην ! Ή  Μαρία άπηγχονήβη, τό πτώμά της έ̂  
ρίφδη είς τήν δάλασσαν, δύςμορφος δέ διεδόδη γελοιο
γραφία τού ωραίου εκείνου προςώπου, διά νά περιϋ- 
βρισθή καί ή μνήμη αύτής μέ τόν πικρότατο ι είς τήν 
φιλαυτίαν τής γυναικός τρόπον. Μ ετ’ όλίγον δέ, άνα- 
γορευδε'ντος του ’Ανδρονίκου συνάρχοντος, ή τύχη τού 
’Αλεξίου παρέσχε νέα* άπόδειξιν, ότι ουδέ από κα
κούργους χεΐρας σώζει ποτέ ή κακουργία. Τό συμ- 
δούλιον τής επικράτειας άπεφήνατο, ότι ή διπλή I- 
κείνη βασιλεία είναι επιβλαβής είς τό κράτος, καί οτ. 
τούτου ενεκα, καθαιρείται ό ’Αλέξιος· μή άρκούμενον 
δέ είς τούτο, προςεψήφισε», άνευ δίκης, εννοείται 
ότι είναι περιττόν καί νά ζήση. Ό ’Αλέξιος έλαβε τον 
τής μητρός δάνατον- καί ό ’Ανδρόνικος, τού όποιου 
ή καρδία πρό καιρού είχε παυσει τού νά γνωρίζη τί 
έστιν οίκτος καί τύύις συνειδάτος, άφοϋ παρετήρησε 
τά πτώμα τού άδλίου νέου, τόν έκτύπησε βαναύσως 
μέ τόν πόία, καί, « ό πατήρ σου ® άνέκραξεν · ήτο 
• δόλιος, ή μήτηρ σου φαυλόοιος, σύ δέ μωρός.»

Καί όμως, ό ά'/Ορωπος ό πράςας ταΰτα πάντα καί 
μυρίους άλλους δεινούς διατάξας φόνους, απέδειξε 
μετ’ ού πολύ, ότι δ από τής δείας δίκης φόβος κοι
μάται μέν πολλάκις είς τήν χαρδίαν τού πονηρού, άλλ' 
ουδέποτε εκλείπει όλως άπό αύτής. Διότι, επί τής τε
λετής τής στέψεως του, μέλλων νά διέλΟη έν παρα
τάξει διά τίνος εκκλησίας, δέν κατεπείσδη νά πορευ- 
δή, κατά τό έθος, βάδην, άλλ’ έδωχε πάνδημον καί 
φοβερόν τής αγωνία; αυτού μαρτύριο», άπό ρυτήρος 
διελάσας. Πρός δέ τούτοι;, άπήτησεν ώςτε ή έκκλη 
σία νά άπαλλάξη αύτάν καί τούς οπαδούς του του όρ
κου τον όποιο* ειχον όμόσει εί; τόν βασιλέα Μανουήλ 
καί είς τόν οιχϊναύτοΰ. Καί τό δλιβερόν είναι, ότι ο 
πατριάρχη; ενέδωκεν είς τήν άξίωσιν ταύτην.

Ό  ’Ανδρόνικος ¿κυριάρχησε τού Βυζαντινού κρά 
τους έπί τρία καί ήαΐσυ έτη, £ν μέρει ώς επίτροπος 
τού Αλεξίου, έν μέρει ώς βασιλεύς" ή δέ διοίχησις

αύτού ύπήρξε παράδοξον κραμα άρετής καί κακίας. 
Επραξε φόνους τοσούτους καί τοιούτους, ώςτε κά

λαμος Βυζαντινός ήθελεν είοθρι μόνος άξιος νά τούς 
περιγράψη· διότι ένόμισε πρεπόν νά δανατώση πάν
τα ; όσοι έμίσουν ή ήδύ»αντο νά τιμωρήσωσιν αυτόν, 
μία δ' έβδομός καδ’ ήν δέν έχυτεν αΐμα άνδρώπινον 
έκλήδη ι ν τ ι χ ι ) ζ  ι π ο γ η  είς τα  χρονικά τής ζωής του. 
Συγχρόνως όμως άνέίειξε πολλά τού άγαδωτέρου, τού 
άρίσ-ου κυβερνήτου προτερήματα, Ή  σύνεσις καί ή 
όξύνοια αύτού εννοούνται, τά παράδοξον είναι, ότι 
πολλάκις διέπρεψεν έπί πραότητι καί δικαιοσύνη. 'Α
πηνής ύπήρξεν ώς πρός τάς άνωτέρας τής κοινωνίας 
τάξεις, ύπέρ δέ τού κοινού ομίλου των άνθρώ- 
πων πλείστην συνήθως κατέβαλε* επιμέλειαν. Έκο- 
λασεν αύστηοώς τήν πλεονεξίαν των μεγιστάνων, 
κατέπαυσε τάς καταπιέσεις τών φορολόγων, άπηγό- 
ρευσε τήν πώλησιν τών δημοσίων υπουργημάτων, ε'· 
τιμώρησεν ανηλεώς τήν αδικίαν τών δημοσίων υπαλ
λήλων καί κατήργησε τό πρότερο» επικρατούν απάν
θρωπο·/ έθος τής άπογυμνώσιως τών ναυαγούνιων, 
έυςαρεστήτας τά  μέγιστα κατά τούτο τήν σύγκλητον 
καί τούς ύπαλλ.ήλους όσοι ωφελούντο άπό τού έθους 
εκείνου. Έπεχείρησε πρός τούτοις μεγάλα οικοδομή
ματα, διά νά παράσχη επωφελή είς το πλήθος ένα- 
σχολησι*, νά δώση. κυκλοφορίαν είς τά χρήματα καί 
νά έμψυχώση τάς τέχνας. Έπροστάτευσε τούς πέ- 
*ητας κατά τών καταχρήσεων τών αύλικών καί'έτυ- 
πτεν, ώς ό Πέτρος ό Μέγας, ίδ.οχείρως διά τής βα
κτηρίας αύτού τούς αγαπητότερους τών φίλων, όσοι 
εξίβ’.αζον άπό τόν πολίτην άμισθόν τινα υπηρεσίαν, 
Επί δέ πασιν έπεμελήθη τάς έπιστήμας, αύτός ώ» 

λόγιος ά.ήρ, καί συνετέλεσε δραστηρίως είς τήν κατά 
τήν εποχήν «κείνην ά-ανεωθεΐσαν σπουδήν τών αρχαί
ων συγγραφέων.

Αλλ’ ε’άν ένδοξος ύπήρξεν ή έσωτερική τού 'Ανδρο
νίκου κυβέρνησις, ή δυςαρέσκεια τήν όποιαν έχίνησε 
μεταξύ τών μεγιστάνων καί ή προθυμία μέ τήν ο
ποίαν ώφελήθησαν άπό τήν δυςχέρειαν ταύτην οί εξω
τερικοί τού Βυζαντινού κράτους έχ^θροί, έπήγαγον 
συμφοράς μεγαΛα;. Μετά τόν έν έτει 1161 συμβάν
τα δάνατον τού προμνημονευθέντος βασιλέως τής 
Ουγγαρίας Γείζα, δ Μανουήλ είχε κατορθώσει νά 
περιποίηση, τώ 1 172, τόν θρόνον τής χώρας ταύτης 
είς τόν Βέλον Γ', τον νέον εκείνον τόν όποιον κατ’ άρ- 
χάς, πρί» ή άποκτήση υιόν, εΤχε σκοπόν, νυμφεύσας 
μέ τήν κόρην του Μαρία», ν’ άναδείξη ίδιον διάδοχον, 
Ο δέ Βέλος Γ’., όςτις έκτοτε φιλικώς πρός τόν Μα* 

νουήλ διέκειτο καί είχε δράμιι εις βοήθειαν τού υιού 
αύτού, έπειδή δέν έπρόφθασε νά σώση αύτέν, κατέλα- 
βεν άπασαν τήν μεταξύ Νίσσης καί τών συνόρων τού 
κράτους αύτού χώραν καί παρέμεινι κατέχων αύτήν 
δΓ όλης τής βασιλείας τού ’Ανδρονίκου. Έγγονός τις 
ένός τών αδελφών τού Μανουήλ, Ίσαάκιος καλούμε
νος, γενόμενος κύριος τής νήσου Κύπρου, άνικηρύχθη 
ανεξάρτητο; αύτής βασιλεύς. Οί υπήκοοι τού βασι- 
λέως τής Σικελίας καί Νεαπόλεως Γουλιέλμου τού 
Γ'. έπεχειρησαν πολλά; είς τά Βυζαντινόν κράτος λη
στρικός έπιδρομάς, καί, συμμαχήσαντες μετά τών
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Λατίνων μισθοφόρων, οσοι, μειναντες πιστοί εις τον 
’Αλέξιον, δέν εΤχον δυνηθή νά σώσωσιν αύτόν, ελεη 
λάτησαν άπάσας τάς παραλίας καί νήσους. Έ πειτα  
3έ,επειδή πολλοί έγκριτοι Έλληνες,καταφυγόντες άπό 
τών καταδρομών τού Ανδρονίκου είς τήν αύλήν του 
Γουλιέλμου, προέτριψαν αύτάν νά έπέλθη κατά τού 
εγθρού εκείνου, αί ληστριχαι τών Σικελών δηώσεις 
μιτεβλήδησαν είς πόλεμον επίσημον καί στρατός Σ ι
κελικός, ηγουμένου φυγάδου τινός Βυζαντινού, προή- 
λασε μέχρι Θεσσαλονίκης, καί, χυριεύσας έντός δλί- 
γων ήμερών τήν δευτέραν ταύτη* τού κράτους πρω
τεύουσαν, είς τοσαύτας έξετραχηλίσθη κακοπραγίας, 
ώ;τε τά κατά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
μετά τρείς έκατονταετηρίδας, ύπό τών στιφών τού 
ΛΙωάμεΟ Β'. πραχθέντα, είμπορού/ *ά θεωρηθώσιν ώ; 
έπιεικεστατα, πρός εκείνα άντιπαραβαλλόμενα. Αρ
χιεράτευε δέ τότε τής Θεσσαλονίκης, ό Ευστάθιος ε
κείνος, όςτις τοσοΰτον μέγα φέρει όνομα είς τήν ί 
στορίαν τών γραμμάτων διά τάς είς "Ομηρον παρεκ- 
βολ.άς· καί οί άγώνες τούς όποιου; κατέβαλεν, οί κίν
δυνοι τούς όποιους ύπέστη, διά νά παραμυδήση τά 
ποίμνιον αύτού κατά τήν έπώδυνον εκείνην συμφοράν, 
κατέστησαν τήν μνήμην αύτού ούδέν ηττον επιφανή 
ή τό τής παιδείας μέγεθος.

Ά λλ’ έπανερχόμεθα είς τόν ’Ανδρόνικον, όςτις 
έν τώ μεταξύ τούτω έπεσε δι’ εσωτερικής στάσεως. 
Ό  άνθρωπος αύτός φύσει προληπτικός δέν ήτο βε
βαίως' άλλ’ ή αμήχανος εκείνη τών πραγμάτων κα· 
τάστασις κατέπληξεν αύτόν, ώςτε, όλίγας πρό τού 
θανάτου ήμέρας, ήθέλησε νά συμβουλευθή τήν μαντι
κήν, περί τής μελλούσης αύτού τύχης· καί ήκουσεν 
άπό τόν μάντην, ότι ό μέλλων νά παύση αύτόν τής 
άρχής όνομάζεται Ίσαάκιος’ έπειτα ήρώτησε, πότε 
θέλει συμβή ή πτώσις αΰτη, καί έλαβεν είς άπήν- 
τησιν, ότι θέλει συμβή τήν ημέραν τής άνυψώ- 
σεως τού σταυρού, Έ Ιτο δέ ή ημέρα καθ’ ήν έγένετο 
ή δεύτερα αΰτη έπερώτησις, ή ενδεκάτη τού Σεπτεμ. 
βρίου, ώςτε δ ’Ανδρόνικος νομίσας οτι πρόκειται περί 
τού Ίσααχίου της Κύπρου, άνέχραξε γελάσας, ότι ό 
μάντης μωραίνει, διότι έντός τριών ήμερών δ Ισαά- 
κιος δέν ήδύνατο νά έλθη έκ Κύπρου καί νά χαταβά- 
λη αυτόν.

Είς τήν Κωνσταντινούπολή όμως ύπήρχεν έτερός 
τις Ίσαάκιος, άνήκων είς τήν οικογένειαν τών ’Αγγέ
λων, ήτις άπό τών χρόνων τού Μανουήλ είχε συγ- 
γε*εύσει μετά τών Κομνηνών. Ό  Ίσαάκιος αύτός, 
έπί τής είς τόν θρόνον άνα^όήσεως τού ’Ανδρονίκου, 
είχε καταφύγει μεφ’ άλλων δυςηριστημένων είς Νί
καιαν, έπειτα δέ, διά προδοσίας αίσχρδς, παρέδωκε 
τούς πολίτας αύτής είς χείρας τού τυράννου. Έκτοτε 
έζη απαρατήρητος έν τη πρωτευούση, μέχρις ού είς 
τών δημίων συγκατέλεξε καί τούτον μεταξύ τών θα
μάτων τής φοβέρας εκείνης έποχής, πιθανώτατα ύπό 
ιδιαιτέρου τινός πάθους κινούμενος. Ό τα ν  δ επιτρα- 
π ιίς τήν έκτέλεσι* τού φόνου, είςήλδε περί τήν 
εσπέραν είς τήν κατοικίαν τού Ίσαακίου, ούτος πη 
δήσας, διά τόν άπό τού θανάτου φόβον, έπί ίππου, 
κόπτει τήν κιφαλήν του δημίου καί καταφεύγει είς

μίαν τών ’Εκκλησιών. Ενταύθα ήθροίσθησαν περί αύ
τόν έν τώ άμα οί φίλοι καί συγγενείς καί μέγα λαού 
πλήθος, τού όποιου ή συ^οή καί ή άγανάκτησις ηΰ- 
ξανεν άπό ωρας είς ώραν. Ό  ’Ανδρόνικος διέτριβε 
τότε είς τάς θελκτικός τής Προποντίδος νήσους. Εί
χ ε  δέ νυμφευθή είς δεύτερον σκανδαλώδη γάμον τήν 
θυγατέρα μέν τού βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκου 
τού Ζ '., χήραν δέ τού δυςτυχούς Αλεξίου Αγνήν, καί, 
μή άρκούμε*ος είς ταύτην, είχε ποό έαυτώ καί μίαν 
τών παλλακών. Ά μ α  μαθών τά  συμβαίνον-α έν Κων- 
οταντινουπόλει, έσπευσε νά έλθη διά νά τιμωρήσή 
τούς ενόχους’ άλλ’ είδε μέ απορίαν τά μέν βασίλεια 
έρημα,τήν δέ πόλιν στασιάζουσαν, καί πάντα; έγχατα- 
λείποντας’αύτόν. Ήθέλησε νά χηρύξη άμνηστείαν· άλ
λά τό πλήθος ένέπαιξε τήν άμνηστείαν ταύτην, είπόν; 
ότι αύτός έχει χρείαν συγγνώμης, τήν όποιαν όμως 
δέν θέλει πλέον λάβει έν τώ χόσμω τούτω· Ήθέλησε 
νά παραχώρηση τήν βασιλείαν είς τόν υίάν αύτού 
Μανουήλ, άλλ’ αί άρεταί τού υίού δέν ήόύναντο νά 
έξαγοράσωσι τά τού πατρός αμαρτήματα. Ήθέλησε 
νά σωθή διά θαλάσσης, άλλά συνελήφθη, καί, περιβλη- 
θείς άλύσεις καί κλοιόν μέγαν, έσύρθη είς τούς πό- 
δας Ίσαακίου τού Αγγέλου. Ή  ευγλωττία του και 
τά δάκρυα τών γυναικών αιτίνες τόν συνώδευον, δέν ί- 
σχυσαν νά άποτρέψωσι τήν έσχάτην αύτού τιμωρίαν, 
καί, άντί τού συνήθους τής θανατώσεως τρόπου, π α ·’ 
ρεδοθη είς τόν φοβιρώτατον τών δημίων, εις τον οχλον 
τής πρωτευούσης. Ό  δέ όχλος έξε^ρίζωσε μέ* πρώτον 
τούς όδόντας καί τάς τρ ίχα ; αύτοΰ, έξώρυξε δέ τόν 
ενα τών οφθαλμών, έκοψε δέ άμφοτέρας τάς χεΐρας- 
καί ταύτα πάντα όχι διά μιας, άλλ’ έκ διαλειμμά
των. Έ πειτα  έκάθισεν αύτέν έπί χαμήλου καί περιή- 
γαγεν αυτόν είς άπάσας τάς δδούς τής πόλεως, επα- 
γων κατ’ αύτού αναρίθμητους ΰβρεις καί πληγάς. Τ ε- 
λευταίον έχρέμασε τόν δυςτυχή άπό τών ποδώ* με
ταξύ δύο κιόνων, έπί τού έπιστυλίου έκάστης τών 
όποιων ίστατο λύκος καί γρωνάς" πάντες δέ όσοι ήδύ- 
ναντο νά φθάσωσι τό σώμά του,έξηκολούθουν πλήττον- 
τες, μέχρις ού δύο Ιταλοί, έλεήσαντες τόν άνθρωπον, 
άπήλλαξαν αύτόν, διά τής σπάθης, όλων τών βασάνων 
τού κόσμου τούτου.

Τοιουτον ύπήρξε τό έ?εεινόν τέλος άνδρός, τού ό
ποιου δέν ήξεύρομεν τ ί μάλλον νά θαυμάσωμεν, τή* 
μοχθηρίαν ή τήν εύφβίαν, τήν λαμπρόν ή την οικτράν 
τύχην.

Κ. Π.

1 Ι Α Φ 0 Ρ Α .
Τό Μου- 

έπλουτίσθη 
πολυτίμου

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΙΙ ΑΝΑΚ.ΑΛΓΨΙΣ. 
σείον τής έν Λονδίνω βασιλικής εταιρίας 
εσχάτως δι’ άξιολόγου τινός κειμηλίου, 
διά τε τήν επιστήμην καί τήν αρχαιολογίαν. Ό  ια 
τρός Κ. Λίνδλευ,όςτις περιέρχεται τήν Μικρόν Άσίαν, 
άνεκάλυψε μεταξύ τώνέρειπίων αρχαίας τινός πόλεως 
τοΰ Ίσσικού κόλπου έ» Κιλικία, σάλπιγγα (porte-
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voix) χαλχίνην, τριών μέ-ρων μήκος έχουσαν, ζατε. 
σκευασμένη» κατά τους τεχνικωτέρους κανόνας τής 
ακουστικής, καί μεταβιβα'ζουσαν τήν άνθρωπίνην φωνήν 
είς αποστάσεις άπωτάτας. Τήν καλώς διατηρούμενη·/ 
ταύτην σάλπιγγα άφιέρωσιν ό Κ. Λίνδλεΰ εις τό εί- 
ρημίνον Μουσεϊον, προσεπιστείλας ότι, κατά τήν 
πεποίθησιν αύτοΰ, τό εΰρεθέν υπήρξε κτήμα Αλεξάν
δρου τοΰ Μεγάλου, συνάψαντος πολλάς μάχας κατά 
τό μέρος εκείνο τής Μικρά; ’Ασίας, όπου μάλιστα έκέρ. 
δησε τήν περίφημο» έν Ίσσώ κατά τοΰ Δαρείου, τρια
κόσια τριάκοντα τρία Ιτη πρό Χριστοΰ. Δικαιολογεί 
δέ τήν πεποίθησιν αύτοΰ διά τής μαρτυρίας τοΰ Κοκί
του Κουρτίου λέγοντος, ότι ό ’Αλέξανδρος διεβίβαζε 
τάς διαταγάς αύτοΰ καθ' όλον τό στρατόπιδσν διά 
σάλπιγγος εξαίρετου μεγέθους. Τό εξωτερικόν αύτής 
ήτο πάλαι κεχοσμημένον διά πολλών γλυφών τάς ό 
ποίας έξήλειψεν όλο; σχεδόν ό χρόνος. ,

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΡΑ ΣΤ ΙΑ . Πρό δέκα ετών, 
τό 1840 , ή άπό Λονδίνου είς Βομβάην ή Καλκοΰτταν 
μετάβασις διήρκει ημέρας περίπου εκατόν. Άλλα περί 
τά τέλη τοΰ ίδίου έτους ήρχισε νά γίνεται ή συγκοι 
νωνία διά τοΰ έν Αίγυπτω ισθμού του Σουέζ, καί ή 
διάρκεια αύτή ήλαττώθη κατά πε»τήκοντα πέντε ημέ
ρας. Καί όμως πάλιν δέν εύχαριστήθη ή άπληστος, 
ούτως είπεϊν, δραστηριότης τών Βρεττανών, οΐτινες, 
ώς καί άλλοτε έσημειώσαμεν, θεωροΰσι τό» χρόνον 
ό)ς νόμισμα. "Οθεν διικήρυξαν εσχάτως δτι θέλουσιν 
όσον ούπω κατασκευάσει οδόν δΓ ής αί άπό Λονδίνου 
είς Καλκοΰτταν καί εναλλάξ μεταβα'σεις θέλουσι γί 
νεοθαι τοΰ λοιποΰ έντ ός ΕΠ ΤΑ  ήαερώ» ! Θέλουσι λοι
πόν διασχίζει τάς άπειρους εκτάσεις διά πλοίων αερο
πόρων ; Ό χ ι  βέβαια· οί “Αγγλοι, πολύ θετικώτεροι 
τών γειτόνων αυτών, προτίμώσι τάς διά ξηρά; και τοΰ 
πέλαγους ίδοιπορίας, ούΐέ φθονοΰσι τά εναέρια τρι 
κροτα τοΰ Πετίνου. θέλουσιν άρα έπιχειρήσει νά κα- 
τασκευάσωσιν όδούς σιδηράς έν τώ  διαστήματι δεκα
τεσσάρων ετών,κατεχούσας 5 χιλιάδων καί G00 μιλιών 
μήκος,αΐτινες, άρχόμεναι άπό τής αντίπερα/ τοΰ Λονδί 
νου ξηρά:,θέλουσιν απολήγει είς τήν άρχαίαν μητρόπο- 
λι·/ τής Βελουχιστάνης, πσρά τόν ’Ινδόν, όθε* ci οδοι
πόροι θέλουσι μεταβαίνει δι’ άλλων οδών έπίοη; σιδη
ρών εί; Βομβάην, Λαχίρα» καί Καλκοΰτταν. Έάν έν 
θυμηθώμεν, λέγει Γάλλος τις έφημεριδογράφος, ότι 
πρό ¿λίγων ετών ή μεταξύ Παρισίων καί Βουρδιγά- 
λων συγκοινωνία οιήρκει πολύ πλειότερον τής σημερι
νής συγκοινωνίας μεταξύ Άβρη; καί Νεοεβοράκου, θέ- 
λομεν παραδιχθή ώς δυνατήν τήν προκειμένην έπι- 
χείρησιν.

συνήθη οχήματα δέν έδΰναντο νά διατρέξωσι μέ τήν 
όποιαν επεθύμει ταχύτητα τό μεταξύ Βρυξελλών καί 
τοΰ μέρους όπου ήτο 5 μέλλων γαμβρός διάστηνα. 
Ά λλ οί Ά γγλοι δέν παραιτούται ευκόλως τοΰ σκο
πού των. Διά τοΰτο καί ό ήμέτερος μετά μικρά·/ σκέ- 
ψΐ», ε;πε πρός τόν διευθύνοντα τό γραρείον'— Δύναμαι 
νά στείλω τουλάχιστον διά τής άμάξης εν κ βώτιον ; — 
Μάλιστα, άπεκρίθη εκείνος, φθάνει μόνον νά μήν είναι 
πολλά υψηλόν, διότι τά λωρία δέν είναι αρκετά μακρά 
διά νά τό περιδέσωσι.— Σας ευχαριστώ, έπανέλαβεν ί  1 
Βρεττα/ός, καί άνεχώρησεν.

’Ολίγον πρό τής άναχωρήοεως τή; άμάξης έφθασε 
τό Κιβώτιο», μακρύ» ώ ; φέρετρον νεκρικόν, έ δέ άμα- 
ςηλάτη; τό άνεβίβασεν αμέσως έπ’ αύτής. Τήν έπαύ. 
ριο» τό πρωί ό Ά γγλος παρίστατο εις τόν γάμον 
τοΰ συγγενούς του. Ό  ά/αγνώστης έμάντευσε βεβαίως 
ότι τό κιβώτιο·/ περιείχε τόν 'Αγγλον αύτόν.

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΦΟΡΝΙΑ. Αί άγγλικαί και άμερι· 
κανίκαί εφημερίδες άναγγέλλουσιν ότι άνιχαλύρθησαν 
νέα μεταλλεία χρυσοΰ κατά τήν Αύστραλίαν ή Άσίαν 
μεσημβρινήν, ήτις, ώ : γνωστόν, αποτελεί τό πέμπτο/ 
μέρος τοΰ κόσμου. Β-εβαιοΰσι δέ συγχρόνως ότι είναι 
πλουσιώτερα καί αύτών τών τής Καλλιφορνίας. Τά 
πρώτα άνακαλυφθέντα χρυσωρυχεία κεί/ται επ’ αύτή; 
τής επιφάνειας τής γής, καί θέλουσι μεταλλευθή άνευ 
πολλοΰ κόπου.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ Α Γ Γ Λ ΙΚ Η .Ά γγλοςτις,’παρουσια- 
σθείς έσχάτως έν Βρυξέλλαις είς ε» τών γραφείων τών 
αμαξών, οΐτινες ίμελλον νά άναχωρήσωσι τήν εσπέρα 
εκείνην, ¿ζήτησε νά παραχωρηθή καί πρός αύτόν μία θέ 
σις· άλλ' εμαθεν ότι ολαι ιΤχον έκμισθωθή. Επειδή δέ̂  
έπρεπεν άφεύκτως νά εύρεθή τήν έπιοΰσαν από πρωίας παρατηρήσεων 
πλησίον συγγενούς του τίνός όστις έμελλε νά νυμ_ 
φευθξ, εύρίσκετο είς μεγίστην αμηχανίαν, καθόσον τά

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Ε ν τ ό ς  τίνος οικίας ζώσι σήμερον οί εφεξής, 
1. πάππος, 1. μάμμη, 1. πατήρ, 4 . μητέρες, 
3 . άδελφαί, 5 .  αδελφοί, 6 . θείοι, 3 . θεΐαι, 5. 
ανεψιοί, 6 .  άνεψιαί, 8. ε’ ξάδελφοι, 5 . υιοί, 6, 
Ουγατε'ρες, 1. γυναικαδέλφη, 1. γυναιχάδελφος, 
3 .  έγγόναι, I .  χήρος, χα ί I .  χήρα· τό όλον 
6 1 .  Κ α ί όμως είναι μόνον δεκατρείς ! "Οστις έ- 
ξηγήση τό αίνιγμα τοΰτο, θέλει λάβει δώρον 
παρά τή ς Π α ν δ ώ ρ α ς  τόν δεύτερον τόμον 
αύτής.

Ε  I  Δ Ο Π  Ο Ι Η  Σ Ι Σ

‘ Ο χατά πρώτον έκδοθείς τό παρελθόν ετος έν- 
ταΟθα Περίφημος Κ  α ζ  α μ  ί α ς , ό ςτις τοσοΰτον 
ευδοκίμησε διά τάς αστρονομικός πρό πάντων 
παρατηρήσεις του γενομένας έν αύταίς ταϊς Ά -  
Οήναις κατά τόν μεσημβρινόν αύτών, έκδίδεται 
κατ' αύτάς διά τό ετος 1 8 5 2 . μετά πολλών ει
κόνων, και διηγημάτων, χαί άλλων άξιολόγων


