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Το Μεδιόλανον είναι ή επισημότερα πόλις 
τής Λομβαρδίας. Έκν το Κόμουλυν (‘ ) καυχά- 
ται ώς γέννησαν τον — ερικλεεστερον φυσιόίσεορα 
τή ; άρχαιότητος, τόν Πλίνιον καί τόν έν τοις 
νεωτέροις χρόνον: περιών·μ.ον φοονκόν, Βόλταν. 
’Εάν ή Βρεξία (') εξυμνή τήν Γαλατικήν κα
ταγωγήν της. ’Εάν ή Κρεμάκα είναι υπερήφα
νος ώ ; γεννέτειςα του Άμ.άτη καί Στραδιβα- 
ρίου, των περιφήμων εκείνων κατασκευαστών 
έντατών οργάνων. ’Εάν το λόδι ένασμ.ενιζεται 
έτεί τω  ότι έκτίσΛη ύπό τον αύτοκράτορός Βαρ- 
βαρούσσα καί δικαίως έναβρύνεται διά τήν έκ 
τή ; γεφύρα; του ήρωϊκήν όιάβασιν. ’Εάν ή Π α
νία άναμιυ.νήσκεται τή; ύπό του Καρολομάγνου 
έν ετει 774 ά/ώσεώς τη:, ήτις κατέστρεψε τήν 
έν Ιταλία  ίσχύν των Λομβαρδών καί του ό π  
ύπήρΕε μ.άρτυς τή; ένδόςου μ-άχης, έκ του όνό- 
μ,ατός τη; κληΟείσης,τής τής ΓΙανίας,έν ή ό βα
σιλεύς Φραγκίσκο; ό πρώτος παρέδωκε τά όπλα
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τής Γαλλ.ίας τώ αΰτοκράτορι Καρόλω τιρ 5ω. 
’Εάν ή Μάντουα, κατά τάς έν αυτή; διατηοου- 
μένας έτι παοαδόσει: τής, έκτίσδη δέκα αιώνας 
προ τής τού Χρίστου γεννήσεως,καί εάν έφερεν 
έν τω  κόσμοι τόν διασημότερον των Λατίνων 
ποιητών τόν Βιργίλιον. ’Εάν, τέλοε, τό Πέργα
μον είναι ή πατρΐς τής οικογένεια: του Τάσου. 
Το Μεδιόλανον έχει έν τή ιστορία άζίαν καί φή
μην μέγαλειτέραν άπασών τούτων των πόλεων.

'Π θιμελίωσις τή; πόλέω; ταύτη:, κατά τάς 
ιστορικά; παραδόσεις, ανέρχεται εις τήν πρώτην 
των Κελτικών λαών μ.ετανάστευσιν ποό; τά  
βορεινά τή; ’Ιταλία; μέρη, συμβασαν έν έτει 
400 περίπου πρό τή; τού Χριστού γεννήσεως. 
Τό Μεδιόλανον, ευρισκόμενον έν τω  μέΐω  εύευ- 
χώρου καί λίαν εύφορου πεόιάδο:, κατέστη τα 
χέως, ενεκεν τή; καλής του τοποθεσίας,ή πρώτη 
πόλις τής.εδώδεν των "Αλπεων Γαλατίας (Gaule 
Cisalpine). Τινές μ.άλιστα έκ των τελευταίων 
τής Ρώμη; αύτοκρατόρων προύτίμησάν ταύτην 
ιός πρωτεύουσαν των. "Οτε δέ, τω  ÜGS, οί 
Λογγοβάρδοι, ή άνθρωποι με μ.ακράς γενειάδας 
(longues barbes), λαός γεραανικος έκ των 
όχθών τής Βαλτική; θαλάσση; έλΟών, είσεβαλεν 
είς τήν άρκτώαν ζώνην τή; Ιταλία :, έ' Οα ¿θε
μελίωσε τό βασιλείαν τή; Λομβαρδίας, έ· εκα- 
θίδρυσαν τήν πρωτεύουσαν τών έν Πάνία. Έν 
τούτοι; ή παροιμιώδης γονιμότης τής γή:, ήτ·ς- 
περικυκλοί τό Μεδιόλανον καί τό υγιεινόν αύτοΰ
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κλίμα, διετήρησαν τήν άξίαν ήν κατείχε και 
πρίν. 'II Θεδελίνδα (Τ Ιιεηάβϋηάβ) δέ, μία εκ 
τών πρώτων της Λομβαρδίας βασιλισσών, ύπό 
τού εύαέρου κλίματος παρεκινήθη ν’άνοικοδομήστι 
έν Μούζα, μέρος κείμενον μίλλιά τινα βορειανα- 
τολικώς μακράν του Μεδιολάνου, μέγαν ναόν 
καί άνάκτορον, όπερ διέταξε καί έκόσμησαν διά 
ζωγραφιών παοιστωσών τάς πλέον αξιοσημείω
τους σκηνάς της ιστορίας του λαοΰ,ούτινος προί- 
στατο. Τό άνάκτορον τούτο, μετασχηματισθέν 
πολλάκις, υπάρξει έτι σήμερον, έν αύτω δέ 
διατηρείται ό 6ησαυοός τών αρχαίων τη; Λομ.- 
βαρδίας βασιλέων, δηλ. συλλογή ιστορικών αν
τικειμένων περί ή; παρακατιών θέλω ομιλήσει.

Μικρόν μετά την έν τή άνω ’Ιταλία έγκα- 
τάστασίν των,οί κυριάρχαι τής Λομβαρδίας ήλ- 
θον εις διενέξεις μ.ετά τών παπών, οίτινες πολ
λάκις έκάλεσαν εις βοήθειάν των τούς αρχη
γούς τών Φράγκων, ών ό ένδοξότερος, ό Καοο- 
λομάγνος, κατέστρεψεν άνεπιστρεπτεί, έν έτει 
774 , τό υπό τών μακρογενείων θεμελιωθέν κρά 
τος καί έκυρίευσεν αϋτό ό'πως τό προσάρτηση 
εις τάς κτήσεις του. ’Επί τών διαδόχων τού 
νέου αϋτοκράτορος τη; Δύσεως, πολλαί πόλεις 
Λομβαρδικαί, άποτινάξασαι τόν ζυγόν τών 
γερμανών ηγεμόνων, προσεπάθησαν νά διοικη- 
θώσι δημοκρατικώς. Καί δεν δυνάμεθα μέν νά 
ένδιατρίψωμεν ένταύθα έν ταϊς λεπτομερείαις 
τών έπακολουθησάντων άγώνων, ούτε τών αι
ματηρών πολέμων, οίτινες έλαβον χώραν βρα- 
δύτερον έν τή άνω ’Ιταλία μ,εταξύ τών Γουέλ- 
φων καί τών Γιβελίνων. Περιοριζόμεθα δέ μ ό
νον νά εΐπωμεν ότι έν έτει 1162 ό αύτοκράτωρ 
Φρειδερίκος Βαρβαρούσσας πολιορκήσα; τό Με- 
διόλανον καί κυριεύσας αύτό, κατεδάφισε την 
πόλιν. Άνεγερθείσα δέ αύτη μετ’ ού πολύ έκ 
τών έρειπίων τη ;, έθεωρεϊτο καί πάλιν ως μία 
έκ τών μεγαλειτέεων τής Λομβαρδίας. Τώ 1 395 
μ,ετεβλήθη ύπό τού αϋτοκράτορος Βεγκεσλάου 
(\Venceslas) εις δουκάτον, μ.εθ’ όλης τής πε
ριοχής του, κληθέν Μιλανέζον. Τό δέ αξίωμα 
τού δουκός περιεβλήθη ό ’Ιωάννης Γαλέας Βι- 
σκόντης. ’Επειδή όμως ή γενεά αυτού έξέλιπε 
τ ώ  1 447,ή οικογένεια τών Σφόρτσων (ΒίοιΧββ) 
ελαβε τό νέον δουκάτον. ’Επί τών τελευταίων 
τούτων ή Γαλλία έπετέθη κατά τού Μιλανέζου 
δουκάτου, διότι ό βασιλεύς Λουδοβίκος ό δ ω 
δέκατος ήγειρε κληρονομικάς απαιτήσεις έπ’αύ- 
τόύ προερχομ.ένας έκ τής μάμμης του Βαλεντί- 
νης Βισκόντη. Οι πόλεμοι ούτοι έλαβον διαφό

ρους ?οπ ίς  έπί Φραγκίσκου τού Λ ', διαδόχου 
τού δωδεκάτου Λουδοβίκου. Ά λ λ ’ ή περίφημος 
μάχη τής Παυίας, καθ’ ήν ό Αος Φραγκίσκος
ηττηθη ύπο τού Πεμ.πτου Καρόλου, περαιώσασα 
αυτούς, είναι τό τελευταίου έπεισόδιαν. Ή συν- 
θηκη τή ; Μαδρίτης, συνωμολογηθεϊσα έν ετει 
1526, ήνάγκασε τήν Γαλλίαν νά παραιτηθή 
όριστικώς τών έπί τού Λομβαρδικού δουκάτου 
άπαιτήσεών της, όπεο, έκληψάσης καί τή; οι
κογένειας τών Σφέρτσων κατά τό 1535, με- 
τέβη εις τήν κυριαρχίαν τού Πέμπτου Καρόλου 
καί τών άπογόνων αυτού. "Οτε δέ έξέλιπεν ή 
Ισπανική γενεά τή; οικογένειας ταύτης, ή Αυ
στρία, ής ό βασιλικός οίκο; κατήγετο έξ εκεί
νης, έλαβε τό 1706 τό Μιλανέζον, όπερ προ- 
σαρτηθέν τώ  1815 εις τήν αρχαίαν Ένετίαν 
άπήρτισ: τό Λομ,βαρδοβενετικόνβασίλειον.Κατά
τό έ τ ο ς  δέ, τέλος, συνεχωνεύθη υ.έ τό
ιταλικόν βασιλείου.

Πολλοί συγγραφείς εις μάτην προσεπάθησαν 
νά εύρωσι τήν έτυμολογίαν τού άρχαίου όνόμ.α
τό ; τή ; πόλεως. Διότι ή άρχαιοτέρα αύτής όνο- 
μ,ασία είναι Μεδιόλανον, ή δέ νεωτέρα Μιλάνον.

Ή  πόλις αύτη εξείχε πασών κατά τήν λαμ- 
πρωτέραν τού Ρωμαϊκού κράτους έποχήν. Τούτο 
δέ μαρτυρούσι καί πολλαί άρχαιότητες, ώς έν 
παραδείγματι, οί δέκα έξ άρχαΐοι στύλοι τής 
έκκλησίας τού Αγίου Αορέντσου, οίτινες είσί τά 
λείψανα τών λουτρών τού Μαξιμιλιανοϋ, συνάρ- 
χοντος τού Διοκλητιανού καί τά παρά τό ’Αμ
φιθέατρου άνακαλυφθέντα ερείπια τών άνακτό- 
ρων τού ήγεμ.όνος τούτου.

Καταδαφισθεΐσα ανηλεώς (1162) ώς άνω- 
τέρω εϊπομεν, ύπό τού Έρυθρογενάτου, δ έν έ- 
βράδυνε ν’ άναλάβη τήν ύπό τή; φύσεως προσ- 
διορισθεΐσαν αυτή, θέσιν. Περί τή ; προόδου τού 
πολιτισμού, τών τεχνών, τού έμ.πορίου και τού 
πλουτισμού, όστις υπήρχε κατά τόν δέκατου 
τοίτον αιώνα έν Μιλάνω, άς κρίν/ι ό αναγνώ
στης ημών έκ τίνος χω.ίου συγγραφή; τίνος τού 
Γαλβανίου Φλάμμ.ου.

«Τό Μιλάνου είχε 200,000 κατοίκων, 600 
συμβολαιογράφους, 200 ιατρούς, 80 διδασκά
λου; καί 50 άντιγραφείς τών χειρογράφων. 'Υ
περείχε δέ όλων τών Βορεινών καί Δυτικών τής 
Ευρώπη; πόλεων,διότι είχεν οδούς έστρωμμένα; 
έκ μαρμάρινων πλακών, γεφύρα; λίθινους, οι
κίας καλλιδμήτους, παλάτια καί μνημεία δη
μόσια. Τό Λόδι, ή Παυία, τό Πέργαμον, τό 
Κόιιουλον, 150 χωρία καί άλλα', τόσαι έπαύ-
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λεις, συμπεριελαμ.βάνοντο έν τή περιοχή αυτού. 
Ό  δε στρατός έν καιρώ μ.έν ειρήνης συνίστατο 
έξ 8 ,0 0 0  ιππέων, έν καιρώ δέ πολέμου άνήρ- 
χετο εί; 240,000 στρατιωτών.

Β’.

Τό Μεδιόλανον, κατοικούμ.ενον ύπό 260,000 
ψυχών, συμπεριλαμβανομένου καί τού πληθυ
σμού τών περιχώρων, κεΐται παρά τάς όχθας 
τού Όλάνα, όστις, γονιμωτέραν τήν εύφορον 
αύτού πεδιάδα καθιστά. Έ χει 11 πύλας, ών 
αί έξ ΰπερβάλλουσι κατά τήν ωραιότητα τάς 
λοιπάς πέντε. 'Απασαι δέ συγκοινωνούσιν, ού
τως εΐπειν, διά τερπνοτάτου περιπάτου, σκια- 
ζομένου ύπό τεσσάρων δενδροστοιχιών ίππο
καλαυκών ;*).

Αί τρεις διώρυγες, δ ίώ ν  συγκοινωνεί μετά 
τών λ'.μ.νών καί Κομάκλου καί μετά
τή ; Άδριατικής θαλάσσης, εύκολύνουσι τά  μέ
γιστα τό έμπόριον. ’Εκτός τούτων, οί εις Ένε- 
τίαν, Κρεμάκαν, Πλακεντίαν, Τουρίνον, Βββίο- 
Οβίβηιΐο καί Γένουαν διευθυνόμενοι σιδηρόδρο
μοι, συνδέουσι τήν πόλιν ταύτην μεθ’ όλου τού 
κόσμου.

'II βιομηχανία είναι λίαν ανεπτυγμένη, ύ- 
πάρχουσι δέ πολυάριθμ-α έργοστάσια, οίον με- 
ταξοποιεΐα, μαδρασιοποιεΐα, (2) βελουδοποιεϊα, 
εργοστάσια ένθα κατεργάζονται τά  δέρματα, 
τόν βάμβακα κλπ.

*11 παιδεία είναι καλώς διωργανισμένη καί, 
ώ ; έν τή άρχαία αύτής έποχή, ή φιλολογία καί 
αί τέχναι κατεΐχον πάντοτε θέσιν διακεκριμ- 
μένην έν τή πόλει ταύτή. Ό  Βιογίλιος έν Με- 
διολάνω έσπούδασεν* ά δέ Βαλέριος Μάξιμος έν 
αυτή έγε'*νήθη. Έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις ¿γέν
νησε τόν άρχαιολόγον Όκτάβιον Φερράρην, τόν 
σοφόν Φραγκίσκον Βερναρδϊνον Φερράρην, θειον 
τού προηγουμένου, τόν νομοδιδάσκαλον Άνδρ. 
Άλικάτην, τόν γεωμέτρην Βοναβεντούρον Κα 
βαλίέ ρην, τήν περίφημου Μαρίαν Γαητάνου 
Ά γνέζα, ήτις καθεΐξε τήν έδραν τών μαθημα
τικών εις Βουνωνίαν, τόν πάππαν Πίο» Δ', καί 
Οΰρβανόν Γ '. τόν περιώνυμον νομομαθή Βεκα-
ρίαν καί άλλους.

"Εχει τυπογραφεία πάμπολλα καί έκπαιδευ- 
τικά καταστήματα τόσα, ώστε πάσα τέχνη

καί έπιστήμη έν αύτή διδάσκεται. Τά κυριώ- 
τερα δέ εισίν. Ή  Λομβαρδική ’Ακαδημία τώ ν  
έπιστημών καί τ7 ; φιλολογίας, ό ιταλικός σύλ
λογος τών φυσικών έπιστημών, τό ’ λθήναιον 
τού Μιλάνου, ή ιστορική καί άρχαςολογική ’ Α
καδημία, ό σύλλογος τών ωραίων τεχνών, ή 
’Ακαδημία τών ωραίων τεχνών, τά  δύο βασι 
λικά σχολεία, ή θεολογική σχολή, ή σχολή τής 
ψειφητική; τέχνης (M osaique)^ τών κωφαλά
λων, ή τή ; κτηνιατρικής καί τό ’Ωδείου.

Έκ τού κέντρου τή ; πόλεως, δηλ. τή; πλα
τείας τού Dömo, διακλαδίζονται πρός τάς 
πόλας λεωφόροι, άς καλούσι Corso πρός διά- 
κρισιν τών λοιπών όδών. Ή μάλλον αξιοπαρα
τήρητος είναι ή καλουμένη Corso Vittorio 
Emmanuele, εϊτα δέ έρχεται ή Corso Vene
zia, ήτις καταλήγει εις τήν όμώνυμον αύτή 
Πύλην.

"Πδη άς έξετάσωμεν ιδιαιτέρως πάντα τά  
έν τή ωραία ταύττι πόλει άξιοπεριεργότερα.

Γ'.

Άξιοθαυμαστότερον πάντων τών έν τώ  Μι- 
λάνω υπαρχόντων είναι τό Domo (ό δόμος) ή
ή Μητρόπολις,

Έκ τών 80 έκκλησιών, αίτινες κοσμούσι τήν 
πόλιν, δ μητροπολιτικός ναός είναι ό όοραιότε 
ρος καί μ,εγαλείτερος. Είναι όέ τό μεγαλείτερον 
μ.αρμάρινον κτίριον ές όλων τών έν τή ϋφηλ·ω 
καί Sv έκ τών μ.εγαλειτέρων θαυμάτων το · /.

.ου. Δικαίως δέ έκλήθη καί τό όγδοον (α· μ

( 1 )  M a r ro u ie r s , tu raxaX scvé ï, St'vîpev t l i ;  Ά α ιο ικ ή ; ,  

( 2 }  M eebras, μιτχ'ί-.itfciiiuiti

Gp.OUl lu» ν ___
τού κόσμ,ου. Μετά τόν άγιον Πέτρον τή ; Ρώμη. 
καί τήν Μητρόπολιν τή; Σεβιλλία; (Sel) lie ), 
αύτη είναι ή μεγαλειτέρα έν Εύρώπιρ εκκλησία.

Τό έσωτερικόν αύτή; μήκος είναι 1 50 μ.ε 
τρων, (20 δηλ. μ,έτρα μεγαλείτερον τού τή. 
Παναγίας τών Παρισίων (Notre dame de Pa 
ris), τό πλ,άτο; 57 μέτρων, ή δε στέγη εύρι 
σκεται εις 64 μέτρων ύψος. Τό ύψος μέχρι που 
πέρατος τού άγάλματος τής Παρθένου, κειμ.έ 
νου εί; τήν κορυφήν τού μεγάλου ’Οβελίσκου
είναι 111 μ,έτρων.

Ό  θεμέλιος λίθος τού μεγαλοπρεπούς τούτου
κτιρίου έτέθη έν έτει 1386  έν μηνί Μαρτίω
ύπό τού Ίωάννου Γαλέα Βισκόντη. 'Υπάρχει φι
λονεικία μεταξύ τών ιστοριογράφων περί τον
ανθρώπου έκείνου όστις εδωκε το σχεδιον του
ναού. Όπωςδήποτε όμως ή οικοδομή εξηκολού
θει ύπό τήν έπιτήρησιν τών κα/.λιτερων άρχι
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τεκτόνων, ότε, κατά τό airta h o ; ,  6 Ιωάννη; 
Γαλέας Βισκόντης έξητήσατο παρά των αρχόν
των τοΰ Στρασβούργον, νά τω πέμψωσε- τόν 
αρχιτέκτονα τής μητραπόλεώς τ ω ν , όπως συμ- 
βουλευθώσιν αυτόν διά τινας δυσκολίας, ά ; ά- 
πήντησαν κατά τήν οικοδομήν του Δόρ,ου, ή τις 
ρ.ετέπειτα πολλάκις διεκόπη.

Ίΐκολούθνισαν 5s τον γοτθικόν ρυθμών, μέ
χρι; ού ό Ιίελλεγρίνης, ό και Τιβάλδης έπινο- 
μασθείς, ζωγράφος καί άρχιτέκτων ένταϋτώ, 
κληθείς ύπό τοΰ Αγίου Καρόλου Βαρομ.είου, δ 
πως τελειοποιήσνι ττ,ν πρόοψιν, με-τεχειρίσθη εις 
αυτήν τά/ ρωμαϊκόν ρυθμόν. Έν έτει 1805 ά- 
πεφάσισαν νά έπανέλθωσιν εις νόν γοτθικόν 
ρυθμόν ουχ ήττον όμως διετήρησαν τάς θύρας 
καί τά παράθυρα τού Πελλεγρίνη.

Έπί τ·?,," αυστριακής κυριαρχίας κατηναλί- 
σκοντο 144 χιλιάδες Φράγκων κατ’ έτος πρός 
άποπεράτωσιν τού ναού τούτου" άλλά καί έπί 
Ναπολέοντος τοΰ Αου κατηναλώθησαν 4 έκα- 
τομμύρια πρός τόν αϋτόν σκοπόν.

Έπί τή; στέγνι; ύπάρχουσιν 135 ’Οβελίσκοι, 
εις τήν 'κορυφήν των όποιων είναι αγάλματα.

Έςωτερικώς κοσμείται εκ 2 .658 αγαλμά
των, έσωτερικώς δέ έξ 964. Ούδέν δύναται νά 
παραβληθφ πρός τόν πλούτον τοΰ εξωτερικού 
καλλωπισμού" έπί πάσης εσοχής καί εξοχής, 
έφ’ όλιον των πυργίσκων καί οβελίσκων ύψοΰν- 
ται αγάλματα' άλλά τά περισσότερα αύτών, 
ευρισκόμενα εις μεγιστον ύψος, δεν δύναται νά 
ίδνι ό θεατής, όστις φθονεί τήν τύχην των εκεί 
έμφωλευόντων πτηνών.

Αξιοπαρατήρητου έστω καί τό κωδονοστά- 
σιον, έφ' οΰ άναβαίνει τις διά 486  βαθμιδών 
καί άφ’ ού, όχι μόνον φαίνονται δλαι αί λεπτο- 
μ.έρειαι τής οικοδομής, άλλά καί παρίσταται 
τοίς όφθαλμοίς θέαμα άξιοθαύμαστον, ή πόλις 
ολόκληρος καί τά περίχωρα αυτής. Ό  θυρωρός 
αύτοΰ έχειείςτήν διάκρισιν των έπισκεπτομένων 
τηλεσκόπιου, δι’ ού διακρίνονται τά άπειρα ε 
κείνα πολίχνια, άτινα περιζωννύουσι τήν εύ- 
ρειαν ταύτην πόλιν, εν είδει ζώνης πεποικιλ 
μένης πολυτίμοις λίθοις.

Έν τή κυςιωτερα προύψει ή μητρόπολις έχει 
πέντε θύρας. Ή έν τω μέσω εύρισκομένη έχει 
εκατέρωθεν μεγάλους μονολίθους κίονας ές ερυ
θρού γρανίτου, έχοντας ύψος μεν 10 μέτρων καί 
7 0 Οι διάμετρον δε ενός μέτρου καί 20/θ0ι 
έφ’ων έρείδεται έξώστης, τάς γωνίας τοΰ όποιου 
κοσμοΰσιν αγάλματα γιγαντιαίου μεγέθους, πα-

ριστώντα τόν "Άγιόν Κάρολον καί τόν "Αγιον
Άμσρόσιον.

Έκαστη θύρα εύρίσκεται κατέναντι σηκού. 
"Οθεν πέντε σηκούς καί πέντε θύρας ό ναός έχει. 
Οί δε θόλοι των πέντε τούτων σηκών στηρίζον
ται έπί 52 ΰπερμεγέθων στηλών, αιτινες, σύν 
τω κιονοκράνω καί τή βάσει, έχουσι μήκος 24 
μέτρων καί 39]θΟ·

‘Τπό τήν 'Αγίαν Τράπεζαν εύρίσκεται οκτά
γωνο'· υπόγειον ναΐδιον, δι’ δπερ 4 εκατομμύρια 
φράγκων κατηναλώθησαν. Καί εις τάς οκτώ γω
νία; ύπάρχουσι καρυάτιδες άργυραΐ (1).

’Β/ αύτώ καί εντός μεγαλοπρεπούς αργυρού 
κιβωτίου διατηρείται τά τεταριχευμένον σώρ,α 
τού Άγιου Καρόλου Βορομείου, περιβεβλημένον 
τά άδάμασι κεκοσμημένα αρχιερατικά ένδύμα- 
τά του.

Τήν ημέραν τής εορτής τού άγίου Καρόλου ή 
έν τώ ναϊδίω είσοδος είναι τοίς πάσιν ελεύθερα, 
άλλά τάς άλλας ημέρας δεν επιτρέπεται είμή 
έπί πληρωμή πέντε φράγκων, δι’ ών δύναταί 
τις νά είσέλθνι καί εις τό θησαυροφυλακίου τής 
εκκλησίας, κείμενον έντός τού πρός δυσμάς ίε- 
ροσκευορυλακείου έν ώ υπάρχ ει, καί άγαλμα τού 
Ίησοΰ Χριστού, δύο αργυρά άγάλματα, τού ά 
γιου ’Αμβροσίου καί τού άγίου Καρόλου, άφιε- 
ρωθέντα ύπά τής πόλ.εως έν έτει 1698 καί βα- 
ρύνοντα, τά μεν 2,000 ούγγίας, τό δε 1760, 
καί πλείστα όσα άλλα τιμαλφή καί πολύτιμα ά- 
φιερώματα.

Τό έδαφος τής μητροπόλεως είναι έστρωμ.- 
μένον υπό μαρμάρινων πλακών.

Μεταξύ πολλών πλείστων άλλων αριστουρ
γημάτων καί άξιοσημετώτων, είναι καί θήκη τις 
άγιων λειψάνων άνωθεν τή; άγιας τραπεζης 
κρεμαμένη καί περιέχουσα έν έκ τών καρφίων 
τού αληθούς σταυρού.

Έν τω ναω τούτω υπάρχει ό τάφος τού καρ
διναλίου Φρειδερίκου Βορομείου. έξαδέλφου τού 
αρχιεπισκόπου, επίσης τά μαυσωλεία τού ”θθω- 
νος τοΰ Μεγάλου καί τού Ίωάννου Βισκόντη, τό 
πρός τιμήν τού Ίωάννου ’Ιακώβου τών Μεδίκων 
ναΐδιον καί πολλά άλλα.

Τά παράθυρα τής μητροπόλεως είναι ωραιό
τατα" συνίστανται έζ ύέλων πολυποίκιλων τό 
χρώμα, άπεικονιζουσών έν έκάστω παραθύρω 
μίαν σκηνήν τού Ευαγγελίου. (ακολουθεί).

(1 )  Κ ιμ έ τ ώ ε ; ,  στηλ*·. ε ΐ ;  σχΐ}*ϊ γιιναιχών ί-ετττ ,ς ί. 
ζουυαι τά ; ορεΆ ; των ναών.
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ΤΟ  ΛΟ ΓΙΚ Ό Ν  EINE ΑΣΘΕΝΕΙΑ.

Τ Ο Γ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Γ

(Η£ ΑΠΒΑΛΑΓΠΖΑ.Ν ΤΑ ΛΟΙΠΑ ZCA)

Ά θ ή ν η β ι ,  4 Ιανουάριου 4872.

(ειινεψει*· ISi ηυΧΧ. ΙΑ’ ·)

6 .

Σ υνταγμ ατικο ί κα ί δημοκρατικοί.

'Η μετά τού έλευθέρου -εργάτου συνομιλία τοΰ 
Αρχαγγέλου τόν είχ ε κάμει νά πλήξν) αληθώς. 
Έσκέφθη νά πετάξν) πρός τόν ουρανόν, καί νά 
έγκαταλίπφ χώραν,εις ήν τό .Ιογιχόν είνε συνώ
νυμον τω αγωνία- ’Αλλ’ αίφνης ένθυμ,ήθη δτι 
ύπεσχέδη εις τόν Ύψιστον νά έπισκεφθή δλας 
τάς τάξεις τή ; κοινωνίας.

"Οθεν έπροχώρησε πρός τό κέντρον τής πλα
τείας «Κ ουλουβάχατα». Έκεΐ είδε αγύρτην 
τινά άγορεύοντα, καί ήκουσε πέριξ αύτοΰ τινάς 
λέγοντας, ότι αύτός ό κύριος βουλευτής είνε λίαν 
λογικός.

Ό  κύριος βουλευτής έλεγε*
«Ά ίδη μεταβαίνω εις έτερον άντικείμενον, 

τό περί άνευθύνου εις τάς συνταγματικάς πο
λιτείας.

»Καί ημείς, ώ νοήμων λαέ, ειμεθα ανεύθυ
νοι, διότι δυνάμεθα νά εϊπωμεν άνευθύνως ό,τι 
θέλομεν άπό τού βήματος τής Βουλής, ό'πως οΐ 
συνταγματικοί βασιλείς υπογράφουν άνευθύνως 
ό,τι θέλουν.»

—  Οί βουλευταί, έφώναξε τις έκ τού πλή
θους τών ακροατών, οφείλουν νά λέγωσιν ό,τι 
πρέπει. Ή χρήσις δικαιωμάτων χορηγηθέντων 
δεν προϋπέθισεν ότι πρέπει νά γίνηται κατά- 
χρησις. Καί έάν ό τύπο; καταστρέφη τήν ουσίαν 
διά τή; καταχρήσεως προσκαίρως, βαθμ.ηδόν 
όμως επέρχεται ή κατά τή ; Βουλής κραυγή, 
ήτις εϊ>ε ακαταμάχητος.

Ό  βουλευτής δεν έπρόσεξε εί; τήν φωνήν τού 
πλήθους, άλλ’ έξηκολούθησεν, ένφ τινες έφώ- 
ναξαν, μή διακόπτετε τόν ρήτορα.

«Τάχα άν έγγίςη είς μεγαλειότατος τήν τι
μήν τινός ή κλέψη,, δεν δικάζεται, άφού προη- 
νηθϊ) ή ά'δεια j Τό αύτό καί είς ήμάς τούς βου-

λευτάς συμβαίνει. Πρέπει νά ζητηθφ ή άδεια 
πριν είσαχθώμεν εις δίκην.

»Είς τά έπ’ αύτοφώρω συλλαμβάνεται και ό 
βασιλεύς, οπως καί ήμεΐς.

» ’νΕ σύ λαέ τής ελευθερίας καί τής προόδου ! 
τί λεγετε ; »

Καταβάντος τού βήματος, τό πλήθος —  
κατά τό στερεότυπου— έφώναξε μπράβο! ¿νγι/ 
καί έκρότησε τάς χείρας. Ά λλ ’ επειδή συγχρό
νως ώς λαός τής ελευθερίας καί τής προόδου 
ήρωτήθη, ένόμισε δέον νά άπαντήσρ. Αοιπόν ηρ- 
χισεν έκαστος ν’ άπαντα κατ’ αρέσκειαν, καί 
έγένετο θόρυβος καταχθόνιος, έν μέσω τού 
όποιου διεκρίνετο τό

Ζ ή τω ! —  κάτω ! —  έπάνω ! —  έλεύθεραι 
έκλογαί ! —  πρέπει νά τεθώσιν ύποψήφιοι" —  
άμ’ άν έχης τύχη! —  καί τί ένόμισαν ; Αέν εί
μαι άπό έκείνους. —  την κακήν σας φ.1άσχα. 
—  Νά πέσγ τό ύπουργεΐον. —  νά μή πέσφ τό 
υπουργείου. —  Νά διαλυθή ή Βουλή. —  νά μή 
διαλυθή ή Β^υλή. —  καί τά τούτοι; όμοια.

Διά δέ τήν αρμονίαν φαίνεται ή τάξις τών 
έντιμων έπίσης συνταγματικών πολιτών —  ή'τις 
κύριον επάγγελμα έχει τήν καθαιιότητα τών 
υποδημάτων, άλλ’ ένίοτε καταγίνεται καί είς 
έτεοα είδη εμπορίου, εις πωλήσεις παραρτημά- 

I των, ή, άφού συνεννοηθή, διά χάλκινων νομι
σμάτων, με τούς πρώην συναδέλφους αστυνομι
κούς κλητήρας, εις ζητωκραυγάς— διακρινομενη 
διά τής γενικής έπωνυμίας .Ιονοτροι,τ)-αβε μέρος 
είς τόν θόρυβον, καί έφιόναζε στροάϊα, στρονϊα, 
ρίμπι ρίμπι π έριζα’ ρίμπι,ρίμηι μπόμ, ή έσύ- 
ριζεν, ή έκαμνε τονμπις.

Τέλος οί ένθερμότεροι οπαδοί τής έλε· θερίας 
καί τής προόδου έξαφθεντες έμιμήθησαν τούς — 
ώς ανωτέρω έρρέθη —  πιστούς τών βασιλέων, 
καί έγρονθοκοπήθησαν, έχοντες ύπ’ όψιν —  ώ ; 
εννοεί έκαστος —  νά λύσουν ώς πολιτισμένοι 
λογικώς τό ζήτημα.

Αίφνης, ένώ άνεπτύσσετο τό θέμα διά γρον- 
θοκοπηυ,άτων καί δαιμόνιων φωνών·—  δυναμέ- 
νων νά άναστήσωσι έκ δευτέρου τόν δίς μακα
ρίτην Λάζαρον —  ήκιχυσθη έκ μέρους τού κλη- 
τήρος τό «εν όνόματι τοΰ νόμου καί τοΰ βασι- 
λέως διαλυθήτε, κύριοι»’ καί έπειδή δέν τόν 
ήκουον, έφώναξε δυνατά" αΛοιπόν διάλυσις».

Άκούσας ό άγορεύσας βουλευτής —  έναβρυ- 
νόμενος διά τό αποτέλεσμα τής όμ.ιλίας του —  
τήν λ^ιν δκίΛυσις, καί ΰποθέσας δτι ή Βουλή 
διελύθη, έτρεξε πάραυτα πρός τόν προϊστάμενον
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τή; εκτελεστική; εξουσία;— άν και σφό^ρα 
έκ πατριωτισμού αντιπολιτευόμενο; μέχρι; εκεί
νη; τή; στιγμή;—  να ζητήση τήν υπέρ αύτού έ· 
πέμ.βασιν τής κα.Ιομαθημένης κυβερνήσεω; εις 
τήν επαρχίαν του κατά τάς νέα; έκλογάς* διότι 
έγνώριζεν, ότι τδ πρόγραμμα τή; κυβερνήσεω; 
θά ύπέσχετο ρ.έν ελευθερίαν εκλογών, άλλά δέν 
ήθελε τηρηθή τδ τοΌύτον, καθόσον ή ελευθερία 
τών εκλογών δέν ήτο έθιμον, ενώ ή έπέμβα- 
σι; ήτο, και τά έθιμα είνε σεβαστά.

Έπασχεν, ιό; βλέπει; άναγνώστα, άπδ «λο
γικόν». Ά ν  ήτο ζώον ά <ευ λογικού,θά ήτο εύτυ- 
χέστερος,διότιδέν θά είχεν άδιάκοπον αγωνίαν.

Ά λλ ’ εί; την έτέραν άκραν τή; πλατεία; 
διεδραματίζετο έτέρα σκηνή. Ό  Ά γγελο; έ- 
τρεξεν. Είδε τινά με μέγα ύπογένειον και μέ 
πίλον περίεργον σχούζοντα'

—  Συμπολΐται! Ίσότης, άδελφότη;, ελευθε
ρία. Παρθένο; ένοικούσα μέ τού; αγγέλου; δη
μοκρατία ! κατάβηθι νά σέ άσπασθώ.

Ό Άγγελο; έμειδίασεν, άκούσα; την έσφαλ 
μένην ιδέαν, τήν οποίαν έχουν οί λογικοί περί 
τών αγγέλων, δτι συνοικούσι μέ παρθένου;.

’Ενώ άπειράκι; ό δημοκρατικό;— ώ ; τδν έ- 
νόησα;, άναγνώστα —  είχε φωνάζει εί; μάτην, 
τέλο; τ ι; έκ τού πλήθου; έπροχώρησεν, εχων 
γυμνού; τού; βραχίονα; καί σηκωμένα πρδ; τά 
άνω τά μανίκια τού υποκαμίσου.

'Ο Άγγελο; παρετήρησεν, δτι επί τού δέρ- 
ματο; τού ένό; βραχίονο; ήτο κεντημένη μέ βε
λόνην μία γοργόνα, έπί δέ τού αριστερού εί; 
αγριωπό; κρατών σπαθί [(γυμνωμένο-

Πλησίασα; όάντάμης, πρώτο; έξάδελφο; τού 
τραμπούκου, τδν δημοκρατικόν,

—  Συμπολϊτα ! του είπεν, ίσότη;, άδελφό- 
τη;, ελευθερία. Είμεθα σύμφωνοι, καί έπιθυμώ 
νά σέ άγχαΛιίσω καί σέ φι.Ιήσω.

—  Έλθε, αδελφέ, ίσε, ελεύθερε, έφώναςεν δ 
δημοκρατικό;.

Καί άνοίζα; τά ; άγκάλα; του περιέπτυζε 
τδν άγνωστον. Άλλά μετ’ ολίγον παρετήρησεν, 
δτι τού άπέλιπε τδ πτωχόν του βαλάντιον. 
Έφρόντισε παντού νά ευρνι τδν άδελφόν, τδν 
ίσον, τδν έλεύθερον, άλλ’ εΐ; μάτην.

—  Δέν είνε καιρό;, έψιθόρισε, τή; ίσότητο;, 
τή; αδελφότητα; καί τή; ελευθερία;.

Τδ πάθημα τού είχε γίνει μάθημα. Ένόησε 
τί έστι κοινωνία ώπισθοδρομημένη και πάσχουσα 
άπδ α λογικόν» ίσότητο;, άδελφότητο; καί ελευ
θερία;.

Ό  συκοφαντηθεί; δτι συνοικεί μέ παρθένου; 
άγγελο;, πλησιάσα; καί γελών άπδ καρδία;, 
τού είπεν

—  ’Εγκαταλείπει; λοιπόν τ ά ; άρχά; σου ;
—  Ούχί, άπήντησεν, άδελφέ, ίσε, ελεύθερε, 

άγνωστε* άλλά, μά τήν γοργόνα  καί τδν ά - 
γριωπόν τού ά ντά 'ΐη , είνε ακόμη άναγκαιαι αί 
βασιλείαι, ώ ; τά  κρανία, τά όποια θέτουσιν έπί 
πασσάλων εί; τού; αμπελώνα;, διά νά μη πλη
σιάζουν τά άρπακτικά πτηνά.

—  Πάσχει;, φίλε μου, καί σύ άπδ τήν άν- 
θρώπινον άσθένειαν «λογικόν», καί μάλιστα 
πλειότερον πολλών, καί σού τδ λέγω, διότι εί
σαι ειλικρινή;. Ουτε μέ τού; άγγέλου; οίκούν 
παρθένοι, ούτε εί; αύτού; πραγματοποιείται ή 
ίσότη;, ή άδελφότη; καί ή έλευθερία. Μ ΐ) χ ά 
νεσα ι δωρεάν. Ό  τοκογλύφος, ό έπιτήδειο;, δ 
τυχοθήρα;, ό άντάμη; καί ό τραμπούκο;, ό π ε ι
ρασμός, δέν θά λείψωσι ποτέ. Οί δέ Άβδηρΐ- 
ται, θύματα καί τυφλοί οπαδοί τών ρηθέντων, 
δέν θά λείψωσιν έπίση;. Μή χάνεσαι. Κάλλιαν 
μακρύνδητι καί κοιμήσου. διότι, όσον είλικρινέ- 
στερον υπηρετεί;, κατά τοσούτον τδ άποτέλε- 
σμα έσεται ΰβρι; καί άχαριστία.

7 .

Σνγραφεΐς, ποιηταϊ, δημοσιογράφοι-

Παρέκει ό ’Αρχάγγελο; παρετήρησε τρει; ά- 
φηρημένου;, ένα έζ αυτών μάλιστα συρίζυντα

» * \ ' S / ct "Xκαι ατενι^οντα τα νεφτ,. Ανεγνωρισεν οτι νισαν 
συγγραφεύ;, δημοσιογράφο; καί ποιητή;, 
δστι; καί έσύριζεν, όπως συλλάβ·/;, ώ ; κάμνουν 
οί κυνηγοί καλούντε; τού; λαγωού;,μίαν ομοιο
καταληξίαν.
Έπλησίασε τδν συγγραφέα,8ν ήκουσε ψιθυρίζοντα 
(ΐ Τέλο; πάντων έτελείωσα τδ σύγγραμμά μου 

σήμερον τδ πρωί. Κατ’ εμέ, είνε δ,τι σπουδαίον, 
άλλ’ ή κοινή γνώμη άγνοώ τί θά είπή.» Ήρχισε 
νά σκέπτηται* ώ πόσον άνόητο; είμαι, έφώναξε 
μετ’ ολίγον. Τδ τή ; κοινή; γνώμη; άπ’έμέ έξαρ- 
τάται* νά εΰρω κατάλληλον ονομασίαν διά τδ 
βιβλίον μ.ου, διότι ή επιτυχή; καί κινούσα τήν 
περιέργειαν ονομασία βιβλίου τινδ; είνε τδ πάν. 
'Ομοιάζει τά  μεγάλα ονόματα, ά'τινα φέροντε; 
οί γόνοι των κινούν τδ ένδιαφέρον αείποτε δι’αύ- 
τόν τδν λόγον, είτε άζίζοντε;, είτε μή* Πρέπει 
νά δώσω  ονομασίαν περίεργον* καί Οταν έπιτύχν) 
τδ έξώφυλλον, ή κοινωνία χειροκροτεί προκατα
βολικό); τδ πεοιεχόμενον.
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—  Ό  άτυχή; λογικό;, είπεν δ άγγελος, έκ | 
συγγραφέω; ζητεί νά γίνγ κουμπάρος* έχει βα·  
πιίσια- Τάχα θά jaâ; δώσφ μαρτυρικά ;  Καί 
έστράφη πρδ; τδν δημοσιογράφον.

Ό  δημοσιογράφο; έκράτει εί; χεΐρα; χειρό
γραφόν τι, καί έσκέπτετο π ώ ; νά τδ θέστ) εί; 
τήν εφημερίδα, ώς κύ;ιον άρθρον, ή ώ ; επιφυλ
λίδα. Ά ;  τδ άναγνώσω, είπε, μ,εγαλοφώνω; 
άλλην μίαν φοράν, δπω; κρίω.

«Τοκογλυφία καρκίνος των χοΐι ωνιών.
, V,' ‘ '* ■ '  .*·. . V ;.·■

»Όρών τ ι; τήν φυσιογνωμίαν τών οπαδών 
τού Χριστιανικού, Μωαμεθανικού καί Μωσαϊκού 
θρησκεύματο;, συρρεόντων εί; τήν εκκλησίαν, 
τδ τζαμίον καί τήν χάβραν, δύναται νά εξα- 
γάγγ τδ άλάνθαστον συμπέρασμ-α, δτι πολλοί 
τούτων άπδ συνήθειαν, φόβον, πρόληψιν, φανχ 
τισμ.όν καί δεισιδαιμονίαν, ή άπδ οικογενειακήν 
παράδοσιν, καί ούχί κατ’ άληθή πίστιν καί πε- 
ποίθησιν, τρέχουν εί; τούς ναού; των, δπω ; έν 
κοινώ λατρεύσωσι τδν κατά τήν πεποίθησιν έκα
στου οπαδού τών δογμάτων έπί τή; γή; άντι- 
προσωπεύσαντα τόν μ,όνον "ϊψιστον.

» ’Αλλά τδ τοιούτον δέν συμβαίνει εί; τήν 
λατρείαν έτέρα; θεότητα;,

—  τή ; θεότητο; τού χρήματος —
»Οί πολυάριθμ.οι οπαδοί, αυξανόμενοι, ώ ; οί 

κορέοι, άνά πάν δευτερόλεπτον, είνε έκ πεπ.ι- 
θήσεω; καί πίστεω; λάπραι μέχρι φανατικότη- 
το ; —  Εί; όσα; δε κοινωνία; τδ θρήσκευμ,α 
τούτο έχει πλειοτέραν τών έτέρων προστασίαν 
καί προτίμ.ησιν, οί δέ πραεξάρχοντες τού θρη
σκεύματο; —  άντί σαράφηδων —  θεωρούνται 
ώς τι έκτακτον, έκεϊ φανατίζονται πλειότερον 
οί οπαδοί, βαθμ.ηδδν δέ ώ ; έκ τή; πληθύο; μ.α- 
ραίνεται πάν αίσθημα εύνενές, καί ή κοινωνία 
καταλαμβάνεται άπδ καρκίνον.

»Θέλοντε; νά περιστείλωμεν τήν είδωλολα- 
τρείαν τού χρήματο; καί τά ; ολέθρια; συνεπεία; 
του, παρουσιάζομεν τδ θρήσκευμα τούτο ύπό 
τήν άληθή του όψιν, καί είθε ή φωνή ημών νά 
καταστγί φιονή του πλήθους, δπω ; σωθή άπδ 
τ ά ; συνεπεία; δ τόπο;.

» ’Έκαστον θρήσκευμα έχει τόν ιερέα καί τδν 
φανατικόν του. Καί τδ χρήμα επομένως έχει 
τόν ιερέα καί τδν φανατικόν του.

«Ό  ίερεύ; τού χρήματος είνε ο τοκογλύφο;.
» Ο φανατικό; τού χρήματος είναι δ φιλάρ

γυρο;.

»Εί; έκαστον θρήσκευμα ό φανατικός σέβε
ται καί υπακούει τδν ιερέα. *0 φιλάργυρος —  
άν καί δυσπιστών καί εις τόν ίδιον εαυτόν του
—  σέβεται, καί είνε άληθώ; περίεργον, τδν ιε
ρέα τού θρησκεύματος του, τδν τοκογλύφον, καί 
άπατάται αείποτε ύπ’ αύτού, διότι ό ίερεύ; τού 
χρήματος τοκογλύφο; —  κατά γενικόν κανόνα
—  αισθάνεται τήν τιμήν εί; τόν τόκον, καί 
τήν φιλοτιμίαν εϊ; τόν ήχον τού μετάλλου.

»Άπαίσιον θρήσκευμα, άλλ’ ό παραβάς τήν 
θείαν εντολήν άμαρτωλό; —  ρέπων ώ ; έκ τού
του έκτοτε ώ ; κατηραμένο; εί; τδ κακόν φύσει 
κατά τήν λογικήν —  έπροτίμησεν, άντί τού 
άληθού; φωτός, τήν άφωνον αύτήν θεότητα, καί 
διά τριάκοντα αργύρια παρέδωκεν εΐ; τού; δνυ- 
χα ; τή ; αστυνομία; τόν θυσιασθέντα ύπέρ τή ; 
άνθριυπότητο; Θεάνθρωπον.

»Έξέλιπεν ό Ά π ι ;  τών Αιγυπτίων, δ Κυρί- 
νο; τών Ρωμαίων, ό Ζεύ; τών Ελλήνων, άλλ’ ή 
κακή θεότη; τού χρήματος ποτέ δέν θέλει έκ- 
λείύει. Έ χει έν έαυτώ άνευ διδασκαλία; τήν 
έλξιν τού προσηλυτισμού, καί τδ μεγαλείτερον 
δυστύχημα, δτι καί αύτοί οί μή οπαδοί τή; 
θεότητο;, καί αύταί αί κυβερνήσεις, είνε αιχ
μάλωτοι τού ϊερέω; τού χρήματος, καθόσον δέν 
δύνανται νά έκλείψωσιν αί συναλλαγαί.

»Δέν θά έλαφρυνθώσι λοιπόν ποτέ αί κοινω
νία·. άπδ τής θεότητο; ταύτης. Ή θεότηςόμοιάζει 
τδν καρκίνον* δσα; εγχειρίσεις καί άν κάρ.η; εί; 
τδν πάσχοντα, πάλιν άνανεούται. Ό  δέ ίερεύ;, 
έχων πάσαν τήν δύναμιν κύριοι; εί; δσα; κοι
νωνία; ύπάρχει έμμεσο; κρυπτομένη ίησουΐτική 
ενέργεια —  δπω ; κρατήται ό τόπο; εί; μαρα
σμόν —  κρατεί δλα; τ ά ; τάξει; ύπό τήν κυ
ριαρχίαν του, καί βαθμηδόν μεταβάλλει τόν τό
πον εί; τυφλού; οπαδού; τού υλισμού. Τδ δέ 
αίσθημα καί ή θυσία θεωρούνται γελοΐόν τι καί 
παραφροσύνη.

»ιόν  ιερέα λοιπόν τού χρήματο; οφείλει νά 
κτυπήση ή πόλις —  έάν θέλν; νά σωθή —  καί 
τήν εικόνα αύτού τήν βδελυράν περιγράφομεν, 
προθέμενοι νά προτείνωμεν μέσον μετριάσεω; 
τού κακού, άφού δέν δυνάμεθα ν’ άπαλλαγώμεν 
άπ’ αύτού.

» ’ Εννοείται, δτι ενταύθα δέν έννοούμεν τδν 
έπαγγελλόμενον εύσυνειδήτω; τδν τοκιστήν, τδν 
ζώντα διά τού εμπορίου τούτου, δπω ; ζή έκα
στο ; τίμιο; έπαγγελματία;, άλλά τόν ασυνεί
δητον, τδν θέλοντα νά άρπάση καί καταπνίξη 
τήν περιουσίαν δλων.
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»Οί 'τοκογλύφοι —  ιερείς τού χρήματος—  ι 
διαιρούνται εις τρεις τάξεις.

» α) Οί προεξ φληταί ιερείς τοκογλύφοι —- 
Ούτοι-,-δίδοντες ολίγα χρήματα εις τόν προσερ- 
χόμενον κτηματίαν —  έχοντα απόλυτον ανάγ
κην πρός καλλιέργειαν τής γης του —  προστοι- 
χίζουσι την μέλλονταν πρόσοδον διά δυσβά
στακτων όρων καί έπ’ ώφελεία -αίσχροκερδεϊ, 
δ του αί κυβερνηθείς —  αντί νά φροντίσωσι περί

. .  γ .  ,< . ■ ,συστασεως γεωργικών τραπεζών η ετερων αρμο
δίων —  καταγίνονται εις μικρά, η ιίνε σύντρο- 1 
φοι τώ  < τοκογλύφων. Πολλοί των προεξοφλη- 
τών ιερέων τού χρήματος, δίδοντες χρήματα 
εις τόν κτηματίαν σταφίδος, σύκων η άλλων 
προϊόντων, έπί ΰπσθήκνΐ τής προσόδου, άπεξέ- 
δυσαν εντός ολίγων ετών καί τού κτηαατος 
τόν δανεισθέντα. "Ετεροι, προεξοφλούντες χρη
ματικά γραμμάτια προθεσμίας μελλούσης,έκρά- 
τησαν πολλάκις πλέον τού τρίτου τού σημειω
μένου ποσού, άν καί ή προθεσμία έληγε μετά 
ένα ή δύο μήνας. Ά λ λ ’ ή τάξις των προεξοφλη
τών ιερέων θύει καί απολύει εις όσους τόπους | 
αί κυβερνήσεις σπαταλούν, τό δέ δημόσιον τα- 
μεΐον στερείται. ’ Εκεί, οσοι των πολιτών έχουν 
νά λαμβάνουν είτε διά μ.ισθούς, είτε δι’ άλλον 
λόγον, καταφεύγοντες εις τόν τοκογλύφον, συ* 
χνάκις συννενοούμενον μετά των ταμιών, απεκ
δύονται.

γ β) Οί κυρίως τοκογλύφος οί μ.ή κάμνοντες, 
ώς λέγουν, προ.ξοφλητικάς επιχειρήσεις —  Τό 
τέρα; τούτο τοκίζει άσυνειδήτω; όσον δύναται 
καί έφ’ όσον βλέπει την ανάγκην τού προσερ- 
χομένου, δέχεται δε τόν προσερχόμενον άναλό- 
γως τής ,περιστάσεως. Καί έάν μέν πρόκηται 
νά τόν πληρώσν) τις, μέ ύφος πρωτινές καί κο
λακευτικόν τού λέγει' —  ώ  φίλε μου ! διατί 
τόση βία ; 'II τιμιότης ημών είναι γνωστή. Λεν 
άπήντησα άκριβέστερον άνθρωπον είμαι εις τάς 
διαταγάς σας, δποτε θέλετε.

» Έάν δέ πρόκηται νά τού ζητήσιρ τις χρή
ματα, τόν παρατηρεί, καί άμα ϊδν) την απόλυ
τον ανάγκην του,

» —  *Ω πόσον λυπούμαι! τοΰ άπαντά- οί 
καιροί είνε τόσον δύσκολοι! "Εχω διαθέσει τά 
όλίγα μου χρήματα,καί δεν έχω λεπτόν μ.άλι- 
στα  καί εγώ έχω ανάγκην ίσως, άν περιμένετε 
δέκα πέντε ημέρας, καί πάλιν δεν σάς υπόσχο
μαι θετικώς.

η Ό  προσερχόμ.ενος, έχων ανάγκην, τον 
παρακαλεί.

I » —  Πόσον έπεθύμουν νά σάς ευκολύνω, άν 
] ήτο δυνατόν ! Περάσατε αύριον. Θά αποταθώ 

εις άλλον, άλλ’ έννοείται ότι θά πληρώσωμεν 
κάτιτι ακόμη’ όχι μεγάλα πράγματα. Οί καιροί 
είνε τόσον δύσκολοι !

ϊ Ό  έχων ανάγκην ενδίδει, καί εις τόν ασυ
νείδητον τόκον, τό όλιγώτερον 24  τοίς 0 [ο, 
προστίθεται καί τό κάτι τι, ήτοι δύο ή τρία 
τοίς 100.

» Έχοντες δέ ιός ασφάλειαν εις πολλά κρά
τη, νομΐζοντα τόν έαυτόν των προωδευμένον, 
άλλ’ ευρισκόμενα εί; όπισθοδρόμησιν πλήρη, την 
προσωπικήν κράτησιν, άπογυμνόνουν τόν δανει
ζόμενου, άν τυχόν εΰρεθή έν άνάγκγ εί; την 
λήξιν μιάς προθεσμίας χρέους.

» γ) Οί προεξάρχοντες τοκογλύφοι >—  ού- 
τοι πράττουσι χείρον τών ανωτέρω τάξεων,άλλά 
πάντοτε διά τρίτου προσώπου, ή κάμ,νουν χρη
ματικούς συνεταιρισμούς.Τηρούσιν έν π ή πολι
τεία θέσιν σπουδαίαν, καί κάμνουσιν ό',τι θέ
λουν είς όσα κράτη —  μή έννοούντα την πα
γίδα —  έπεσαν είς χεϊρας τής τοκογλυφίας, καί 
έκαμαν νόμ,ονς προστατεύοντας τον τοκογλύφον 
πλειότερον τών λοιπών τάξεων. Σού λέγουν δέ 
μέ όλον τό σοβαρόν ύφος,

» —  ΊΙ πίστις γεννά την ευκολίαν τών συ
ναλλαγών, καί πίστις δι’ αύτούς είνε ή τοκο
γλυφία.

» Οί προεξάρχοντες ουτοι πλησιάζον τά  πο
λιτικά πρόσωπα, καί φροντίζουσι·', ύποδεικνύον- 
τες ώφέλη, νά τά έμπερδεύσωσιν είς ληψοδο
σίας, προσποιούμενοι τόν ειλικρινή φίλον. Άφού 
τά κατορθώσωσιν,έχοντες υποχειρίους τούς πολι
τευόμενους,κωλύουσι παν τό όυνάμενον νά ρίψη 
την δύναμίν των, καί παν ό',τι δύναται νά φέρη 
πλούτον είς τόν τόπον, "Ανευ αύτών πλέον οϋ- 
δέν γίνεται.

η Αυστυχεις οί τόποι οί έχοντες τοκογλύφους!
» Συμπολϊται! —  Ή τοκογλυφία είνε ασθέ

νεια μεταδοτική, ώς ή χολέοα και ή πανώλης, 
καί όπου ένσκήψη, οφείλει ή αστυνομία καί ό 
είσαγγελεύς —  άντί νά φροντίζωσι πώς νά κα- 
τασκοπεύωσι τόνπολιτευόμενον, ή νά χαρακτη- 
ρίζωσι φοάσιν τινά, γραφείσαν ή λεχθεϊσαν, 
ούτως ή άλλως —  νά λάβωσι μ-έτρα κατά τών 
τοκογλύφων, καί τούς τοποθετήσωσιν, ώς πράτ
τουν είς τούς πάσχοντας από μολυντΓκήν νόσον 
—  είς μέρος παράμερον παρά τάς πωλουμένας 
γυναίκας, διότι τό επάγγελμα αύτών είναι αλη
θώς βδελυρόν. ,

I Λ I Σ Σ Ο S

η Συμπολϊται ! —~ Τού; τοκογλύφους δεν j 
πρέπει νά τούς συναναστρέφηταί τις, διότι δεν 
έχουν καρδίαν, καί οί τόποι, εις ο&; αί οικογέ- 
vetai έχουν άνοίςει τήν θύραν εις τόν τοκογλύ- ■ 
φον καί τόν εμπιστεύονται υποθέσεις, πάσχουσιν 
άπό δυσίατον άσθένειαν. Ό  τοκογλύφος εισερχό
μενος είς τόν οίκον, αναπτύσσει τό αίσθημα τής 
αισχροκερδίας μεταξύ τών μελών,καί συμβαίνει 
συχνάκις αδελφή, αδελφός, υιός, νά κλέψη τόν 
συγγενή του, ή νά φθάσν) μέχρι τού κακουργή
ματος τής πλαστογραφίας, καί διαθήκη; ακόμη, 
πρός ιδιοτέλειαν.

» Συμπολϊται ! —  "Οπου υπάρχει νομοθετη 
μένη ή προσωπική κράτησις, πρέπει νά πέαη 
πλέον, διότι είνε αληθώς άπαίσιον. —  ένώ δύ- 
ναταί τις νά έκφρασθη καί έπικρίνη έντός τών 
νόμων μίαν Κυβέρνησιν, όπως άρέσκεται —  δι’ 
εκατόν δραχμάς νά προσωποκρατήται άπό ένα 
ασυνείδητον ή χυδαίον.

»  "Ελθετε νά συνενοηθώμεν. »

Μόλις ό δημοσιογράφος έτελείωσε τήν άνάγνω- 
σιν τών ανωτέρω,καί άνεφώνησε·.—  *Ω ! βεβαίως 
ώ ;  κύριον άρθρον θά τό καταχωρίσω, καί οΰτω 
αρχίζω ένα πόλεμον δύσκολων μέν, άλλ’ ωφέλι
μον είς τήν πατρίδα μου. "Πρχισε δέ νά περι- 
πατή,διο καί ό άγγελος έστράφη πρός τόν συρί- 
ζοντα.

Ό  ποιητής ίδ εγε , ώς λέγουν κοινώς, ή έσύν- 
θετεν έν ποίημα, καί παύσας νά συρίζη, είπεν· 
Εύρον τάς δύω όμοιοκαταλήκτους λέξεις μποΰ  
<ρος, xoîrpoç' άς δέσωι/εν λοιπόν τόν στίχον-

ό άνθρωπος ό κοΰιρβ; 
φέρεται ώ ; ό μποΟφο;·

"Ω νά πάρη ό διάβολος ! έξηκολούθησε μ.ονο- 
λογών δυνατά. Τό δίστιχον δεν έχει ούτε νόημα, 
ούτε μέτρον, ούτε ζωήν, ένώ πρέπει νά έχρ 
ζωήν καί πλήρη έννοιαν ή στροφή. Άνεστέναξεν 
έκ βάθους ψυχής καί έξηκολούθησε. Διά νά γί- 
νη τις ποιητής, δέν είνε τόσον εΰκολον, όσον νά 
γίνη υπουργός καί βουλευτής, ή άλλο τι τιτλι- 
κόν, καί ιατρός ακόμη. Ή  ποίησις δέν συνίστα- 
ται μ-όνον είς τήν ομοιοκαταληξίαν, μολονότι 
πολλοί μού λέγουν ότι θά γίνω ποιητής. Μά 
πότε τέλος πάντων j

~Ω Μούσα, Μούσα, βοήθησόν μοι.
Ναί ! τώρα τό ένθυμήθην. Διά νά γίνη τις 

ποιητής, μ’είπον, ότι απαιτούνται στερεοτύπως 
τρία τινά.

α) Νά ήγάπησε καί άπετυχε.
β) Νά έπείνασε καί νά έδανείσθη άπό τοκο

γλύφον.
γ) ”Αν ίσως έγεννήθη ποιητής.
’Αληθώς έφώνησεν έμπνευσθείς καίβήξας τρίς.

Ποώτον ποοσόν τοΰ ποιητοΰ είνε νά άγαπήση, 
τήν φίλην του ό’ ώς άπιστον κατόπιν νά μισήση.
Τό δεύτερον—είνε κοινόν — ή πείνα, ή γυμνότη;- 
τάχα δέν πάσχει άπασα σχεδόν ή άνΟρωπότης;
Τό τρίτον εΐνε τρομερόν «άν ίσως έγεννήθη· 
άν καί έντός τι ένστικτον περί αύτοΰ μέ πείθει.
Τέλος ήγάπησα πολύ κ’ έπείνασα συγχρόνως· 
αν έγεννήΟην — άγνωστον άς τ’άποδείξ’ ύ χρόνος.

"Αμ.α απήγγειλε τούς στίχους, έκαμε έν πή
δημα καί εξέβαλε φωνήν δυνατήν, ήτις διέκοψε 
τούς ρεμβασμούς τών δύο άλλων, τού τε συγ- 
γραφέως καί τού δημοσιογράφου.

—  "Ε ! ώρα καλή ! τού είπον. Έ οώ  είς τήν 
’Ακαδημίαν δέν πηδούν, κύριε δήθεν ποιητά.

Ό  ποιητή; έστράφη είς τό «δήθεν ποιητά» 
καί τούς άπέτεινε ποιητικήν τινα έκφρασιν, ήτις 
τού; ήρέθισεν έτι πλειότερον. Τό αποτέλεσμα 
ήτο νά ύβρισθώσι, καί χωρισθεντες ήπείλησαν 
άλλήλους, ότι είς τήν δημοσιότητα θά άποδει- 
χθώσιν αναλφάβητοι καί μηδαμινοί.

—  Περίεργοι λογικοί, είπεν ό "Αγγελος. 
Ποτέ δέν ύπέθετον ό'τι οί ποιηταί, οί συγραφείς 
καί οί δημοσιογράφοι δύνανται νά ύβρισθόίσι με
ταξύ των, καί νά ζητή νά άποδείξν) έκαστος 
τόν έαυτόν του τέλειον, τούς δ ’ άλλους ανικά 
νους. Έ λαβε περιέργειαν νά μαντεύστ) ποίου τό
που λογικοί ήσαν. Εις τήν Γερμανίαν, έσκέφθη, 
έκαστος φιλολόγος καταγίνεται χωρίς νά φθονή 
τόν έτερον, άλλά καί χωρίς νά τόν έπαινή άκρί- 
τως. Είς τήν Γαλλίαν, ώς νά ήνε εις συνεννόησιν 
μεταξύ των, άμα άπαντήσωσι πλεονεκτήματα 
πλειότερα τών έλαττωμάτων είς έργον τι, άπαν- 
τες οί άλλοι φιλολόγοι επαινούν καί εργάτην 
καί έργον, καί οΰτω ούχί μ.ύνον τον ενθαρρύνουν, 
άλλά καί πολλάκις τόν υψώνουν δωρεάν ή όσον 
δέν αξίζει. ~Α ! τώρα ένόησα* είνε "Ελληνες οί 
ύβρισθέντες, διότι μόνον εκεί έκ φθόνου καί μία 
άνω τελεία άν παραλειφθή —  έστω καί κατά 
λάθος τού στοιχειοθέτου —  όσον καί άν ήνε κα
λόν τό έργον, θά έπιτεθώσι μέχρι καταστροφής 
κατά τού συντάκτου οί έτεροι, καί ούτω ούχί 
μόνον δυσκόλως αποκτά τις ύπόληψιν, άλλά 
καί είνε εχθροί μεταςύ των οί λόγιοι. * Ω
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Φ ιλάργυροι xai άσωτοι.

Τριάκοντα βήματα έκειθεν συνήντησεν ό άγ 
γελος τινά άγωνιόντα, τύπτοντα τό στήθος του 
καί παραπονούμενον διά τήν αϋριον.

—  Τί Ιχεις, λογικέ ; του είπεν.
— Καί τί δέν έχω; άπήντησε με άπηλπισμένον 

ύφος. Είμαι πτωχός· διά τεσσαράκοντα έτη έχω 
δλα τά  μέσα νά ζήσω καλώς, άλλά μετά 
ταύτα τί θά χάμω ; Πρέπει νά σκέπτηταί τις 
ώς λογικός. "Αν ήτο δυνατόν νά μή φάγω σή
μερον, άν καί πεινώ πρό τεσσάρων ωρών, καί 
νά τοκίσω τά χρήματα, τότε ίσως, καί πάλιν 
ϊσω ; τήν αΰριον δέν θά περάσω  άθλια.

—  Ώραϊα περνάς  καί σήμερον, έψιθύρισεν ό 
άγγελος* καί άποταθείς πρός αύτόν, άν νομίζγ; 
δτι σήμερον περνάς  καλά, δέν σέ εύχομαι νά 
περάσγ; ουτω αΰριον, τού είπεν.

Κατόπιν ώς πνεύμα τόν ήκολούθησεν έκ πε- 
ριεργείας. Τό δωμάτιόν του ήτο πλήρες σάκκων 
χρυσίου. ’Αφού έμέτρησε δίς τά χρήματά του—  
τί νά τά  κάμω τόσον όλίγα ; είπεν, πώς θά 
ζήσω ό τρισάθλιος ; καί έπροχώρησε πρός τό 
παράθυρον.

Εύθυμός τις καίΐζωηρός, ίστάμενος άκριβώς 
κάτωθεν τού παραθύρου, έκάλει σύντροφόν του 
τινά ερχόμενον μακοόθεν.

—  Σπεύσον, διότι εϊμεθα εΰδαίμονες σήμερον. 
Έ χ ω  tv τάλληρον. Ζήτω ή ζωή.

Ά λλ ά  συγχρόνως, άκούσας βαθ'υν στεναγμόν, 
ύψωσε τούς όφθζλμούς, καί άπήντησε τούς τού 
φιλαργύρου.

Ά μ α  τή άντικρύσει δ,τε φιλάργυρος ζκαί ό 
άσωτος έξεφώνησαν ταυτοχρόνως.

■/—  Ά σ ω τ ε  ! θά ήσαι ελεεινός αΰρ ιον.
—  Φιλάργυρε ! είσαι έλεεινό; σήμερον.
Έπασχον καί οί δύω άπό τήν άσθένειαν

«λογικόν».
Ό  ’Αρχάγγελος πρώτην φοράν άηδίασεν εις 

τήν ζωήν του πρός στιγμήν, άλλά γελάσας πά- 
ραυτα είπε, μή καί έγινα λογικός; καί ίπ τ νσ ε  
τό ν  χόργον του.

’Αληθώς, άναγνώστα. Ούδεν άηδέστερον τού 
φιλάργυρου καί άσωτου. Βλέπει τις εις τούς 
οφθαλμούς των τήν άδιάκοπον άγωνίαν.

(ϊκολίνΟιΐ)
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(Δ ΙΗ Γ Η Μ Α ).

(Συνέχει*. Ί ϊ ε  ςιυλλ. ΙΑ '.)

Ά λ λ ’ ό Λιονέλ Ζαρβής δέν είδεν είμή άπό- 
όειζιν πλέον ευνοϊκήν τού άδελφού τού πατρός 
του, καί άνεφώνησε μέ τόν ελεύθερον ενθουσια
σμόν τής νεότητος :

—  Φεύ! τό ήςευρον καλώς, θεϊέ μου, δτι 
είσθε ό τιμιώτερος καί ό κάλλιστος τών άνθρώ- 
πων απάντων !

Καί εγειρόμενος τής τραπέζης, ύπήγε νά τόν 
έναγκαλισθη.

Τό προσφιλές τούτο τεκμήριον δε’ ου συνεκι- 
νήθη ή καρδία τού θείου Ζαρβή, 8 έφάνη έπηύ- 
ζανεν έτιτήν ταραχήν,καθ’ής ματαίως έπάλαιε.

Σπεύδων ν’ άπέλθνι, είπεν εις τόν Λιονέλ έν 
ειδει αποχαιρετισμού :

—  Έ χ ω  άνάγκην νά φμαι μόνος, φίλε μου... 
συχνάκις μόνος. Μή στενοχωρήσαι λοιπόν,ύπαγε 
εις τού Πατρικίου . . . Πορεύου συχνότατα . . .  
καί προσπάθησον νά θεραπεύσης τήν κόρην τού 
’οβριάν. "Ω ! θά ήμαι τόσον ευτυχή;. . .  καί 
τούτο εννοείται, δέν είναι ο ΰ τ ω ; . . .  ήμην ό 
φίλο; τού πατρός α ύ τή ;!

’Εγένετο άφαντος.
Ό  δέ Λιονέλ, χαίρων, δτι άπηλλάγη τή ; π α 

ρουσίας του, έσπευσε νά ώφεληθή τή ; πεοιστά- 
σεως.

Δυστυχώ; ήτο ήδη πολύ άργά, ΐνα παρου- 
σιασθή εί; τόν μύλον* άφ’ έτέρου ή ώρα τή ; έμ- 
φανίσεω; έπλησίαζεν ήδη.

Πρό; δέ τούτοι; ή νύξ άνηγγέλλετο λαμ- 
προτάτη, λίαν άστερόεσσα.

Περιμένων τήν ανατολήν τή ; σελήνης, ό Λιο
νέλ πολλάκι; έπανέλαβε τήν περιστροφήν τού 
παρεκκλησίου τού Κισσού.

ΤΗτο εύθυμο; τήν έσπέραν ταύτην, σχεδόν 
χαίρων* άμφίβολο; καί γλυκεία έλπί; έπλήοουν 
συγχρόνως τό πνεύμά του καί τήν καρδίαν του.

'ϊπήγαινε λοιπόν, σχεδόν άποσπώμενος τή ; 
γή; καί τό βλέμμα περιπλανών εί; τόν ουρανόν.

Σωρό; μέλας, πλάσμα ζών ήρχετο νά τόν ά - 
παντήση έπί τή ; όδού του, νά προσκρούσνι κατά 
τήνδιάβασίν του, δπερ άφήκεν αίφνιδίως φωνήν 
όξεϊαν.

Ό  Λιονέλ κατεβίοασε τού; οφθαλμού; καί
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«νεγνοιρισε τόν Βώβ, τόν ρακοφόρον κολυμβητήν.
—  Τί διάβολον κάμνει; σύ έδώ εί; τοιαύτην

ώραν; τόν ήρώτησεν.
—  ’Εγώ, άπεκρίθη τό παιδίον, διά σέ έρχο

μαι έδώ. Παραμονεύω . . .
—  Τί παραμονεύεις ;
—  Σάς τά εϊπον, είναι τό μυστικόν μου. 

’Αλλά τό μυστικόν τούτο θά τό μάθετε μετά 
δεκαπέντε τό πολύ ήμ.έρα;, όταν θά σάς προσ
φέρω τά πράγμα.

—  Ά χ  ! ναί . . . ή σπανιότης αυτη, ό θη 
σαυρό; ούτος . . .  έμειδίασεν ό νεανίας, δστις 
άπό πρώτη; άφετηρία; έφοβήθη κατασκοπίαν.

—  Οί πτωχοί, δέν δύνανται νά κάμνωσι 
πλούσια δώρα, έπανέλαβεν ό Βώβ, άλλά θά 
ήμαι πολύ ευτυχής, εάν τό δεχθήτε μετ’ εύχα- 
ριστήσεως. "Ω ! σά; άγαπώ, ίδέτε . . .  διότι 
είσθε ό πρώτος, δστις μοί άπετείνατε καλού; 
λόγου; . . .

—  Καί ό πρώτος, δστις σοί έδωκεν έν σελ-
λίνιον.

—  Είναι άληθέ;.
—  Ιδού δύο, νέε μου Μοΐκανέ . . . ίδού τέσ- 

σαρα διά νά ένδυθή; μ’ ενδύματα νέα εί; τήν 
λιτανείαν τή ; αύριον . . .  Ά λ λ ’ άφε; με . .  . 
επιθυμώ νά μείνω μόνο; έδώ.

Ό  Βώβ έλαβε τά  τέσσαρα σελλίνια, άφού 
έμαρτύρησε τήν ευγνωμοσύνην του διά χαρο
ποιού επιφωνήματος.

Έ πειτα  ρίπτων εις τόν άέρα τό  ράκος, δπερ 
τώ  έχρησίμευεν ώ ;  σκιάδιον :

—  Σελήνη ! άστέρε; ! άνεφώνησε, σάς χα
ρίζω τόν παλαιόν μου σκούφον !

—  Καί, δμοιο; πρό; μορμολύκιον, έχάθη εΐ;
τήν νύκτα.

ΤΗτο καιρός, ό Λιονέλ ήκουσεν έλαφρόν κρό
τον άπό τό μέρος τού μύλου.

Ή  Αλίκη ένεφανίσθη, αύθι; κατάλευκα έν- 
δεδυμένη ώς τήν προηγουμένην νύκτα, περιπα
τούσα μέ βάδισμα άλλόκοτον καί βλέμμα προ- 
σηλωμένον.

Εϊσήλθεν εΐ; τό παρεκκλήσιον ένθα ό Αιονέλ 
δέν έτόλμησε νά τήν άκολουθήσφ, έξήλθε πα
ρευθύ;, έπλανήθη λεπτά τινα εί; τό χεϊλο; τή ; 
λίμνης,συνήθροισεν άκόμη μίαν άνθοδέσμην μυο- 
σωτίδων, άνήλθε σιγηλώ; τό ύδραγωγεΐον, καί 
διά τή ; επικινδύνου ταύτη; όδού έφθασεν εί; τό 
έ'τερον μέρος τού παραπετάσματος τών λευκών, 
εί; τό παράθυρον τού δωματίου της.

Ό  νέος ιατρός τήν ήκολούθησε βήμα πρός

βήμα, κρατών τήν άναπνοήν του, έκ φόβου μή 
τήν τρομάξη, άλλά παρατηρών αυτήν εις τό 
εξής μέ τούς επιστημονικούς οφθαλμούς, καί 
λέγων καθ’ εαυτόν, μετά πεποιθήσεω; μάλλον
έπί μάλλον βεβαία; ;

—  Δέν είναι ποσώς φάντασμα . . .  δ χ ι . . .
είναι ύπνοβάτις ! . . .

"Οτε έγένετο άφαντος, επανήλθε σιγηλώ; 
πρό; τό  μέρος τού παρεκκλησίου, εϊσήλθε καί 
αύτό; έκεϊ, έγονυπέτησε πρό τού ταπεινού β ω 
μού, έπεκαλέσθη τόν Θεόν νά βοηθήσει τ ά ; προ
σπάθεια; του πρό; ΐασιν, πρός σωτηρίαν τής 
Αλίκης.

Μολαταύτα, είσερχόμενον εις τό παλαιόν κοι- 
μητήριον, πράγμά τι τόν κατέπληξεν.

Ό  κρότος ούτος, δστις ήτο τό προοίμιον όλου 
του συμβεβηκότος, ή τακτική αύτη άναπνοή, 
τό αρμονικόν τούτο έκφύσημα, τό ήκουεν άκόμη
εις τόν κισσόν.

Πόθεν προήρχετο λοιπόν ό άνεξήγητος οδτος
ψιθυρισμός ;  ΤΗτο ή φωνή άλλης Αλίκης, ή φωνή
νέκρας τίνος, ήτι; έφερέ ποτε τό δνομα τούτο,
καί ήτι; τώ  έλεγεν ουτω ;

—  Θάρρος . . .  θάρρος! δέν θέλομεν νά έλθη
μεθ’ ημών τό τέκνον μας . . .  ήξευρέ το . . .
ήξευρέ το ! .  . .

Ά λ λ ’ ό Λιονέλ διώ ζα ; μακράν τ ά ; χίμαιρας
ταύτας, είπε καθ’ έαυτόν:

—  Τώρα δέν είμαι ποσώς όνειροπόλο; . . .

είμαι ια τρό ;!
Επομένως ύπήγεν εί; Δουβλΐνον νά συμβου-

λευθή τούς καθηγητά; αύτού, μετέφερεν έκειθεν
άπαντα τά  βιβλία, τά  διαλαμβάνοντα περί
υπνοβασίας, καί πλέον έπί πλέον πεπεισμένος
δτι έγνώριζε καλώ; τήν άσθένειαν τής Α λίκη;
Όβριάν, έπεχειρίσθη τού έργου.

Ζ\

Ή  έπίούσα ήτο ή ήμέρα τή ; λ ιτανεία ;. ϊ ·
έλκυστική τελετή, ώραία ήμέρα.

Ουδέποτε πλέον χαρμόσυνο; ήλιο; είχε ζω ο 
γονήσει τήν τερπνήν ταύτην τοποθεσίαν* ήθελέ 
τ ι; εΐπει δτι καί ό ουρανό; αύτό; έώρταζεν.

Ή  ευλαβή; συνάθροισή, τρέξασα εκ τών περι
χώρων απάντων, όπερεξεχείλιζεν έκ τού παρεκ
κλησίου, καθ’δ στενότατου καί μή χωρούντο; αυ
τήν, διεσκορπίζετο εί; ζωγραφικωτάτου; σω 
ρού; καθ’άπασαν τήν έκτασιν τού παλαιού κοι
μητηρίου. Μέχρι τής όχθη; τή ; λίμνης, μέχρι
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τής περιστροφής T-íj; όδού, ύπήρχον άνθρωποι 
γονυπετείς.

"Οταν ή λιτανεία έξηπλώθη μέχρι τον ορο
πεδίου, ότα" αύτη έξετάνθη όφιοειδώς, όταν 
αύτη έξετάνθη έπί των πρασίνων κλάδων των 
ανθισμένων ατραπών, αίτινες κατέληγον έκεϊ, 
ήδύνατό τις νά θαυμάσρ συγχρόνως τήν άρρε- 
νωπόν ρωμαλαιότητα των νεανιών καί την παρ- 
θενικήν καλλονήν τών νεανίδων. ΧΩ ! είναι εύ- 
γενής ή Ίολανίική αύτη φυλή, καί ο,τι καί άν 
λέγωσιν οί κύριοι "Αγγλοι, δέν χάνει άκόμη 
την καταγωγήν της !

Μεταξύ πάντων βεβαίως ό Λιονέλ ήτο ό 
πρώτος’ μεταξύ πασών βεβαίως ή ’Αλίκη η το ή 
ώοαιοτεοα !ι . .

”Αν καί τόσον άόύνατος, τόσον κεχαυνωμένη 
καί τόσον ώχρά !

"ίΐδελέ τις είπει ότι ητο μία τών αγγελικών | 
εκείνων Παρθένων, τών ιδανικών, τών ευρισκο
μένων εις τάς εικόνας τών παλαιών ζωγράφων.

—  Μή ήναι νεκρά ; δέν ήδυνήθη νά μ ή ψι- 
θυρίσν) ακόμη ό Λιονέλ, ακολουθών αυτήν με 
βλέμμα ανησυχίας καί τρυφερότητος.

Ώς πρός τον θειον Ζαρβήν, εκ τής θέας τής 
νεάνιδος, έσπευσε νά στρέψη τήν κεφαλήν φριάτ- 
των- ένόμιζέ τις ότι τώ έπροξένει φόβον.

Προς έκδίκησιν έκάστοτε ό Πατρίκιος Τροίλ 
διέβαινε πλησίον του, κατεβίβαζε τούς οφθαλ
μούς, ήρυθρία,

Ά λ λ ’ ό ανεψιός του οΰδεν παρετήρησε. Αιότι 
ή προσοχή τού νεανίου προσηλούτο ολόκληρος 
έπί τής ’Αλίκης, έν ώ άκαταπαύστως ό Βωβ 
διέβαινε καί πάλιν διέβαινε διά νά έλκύσ·ρ το 
βλέμμα του έπί τής λαμπράς ενδυμασίας, τήν 
όποιαν έφερε μ.εθ’ ύπερηφανείας. "Ηδη ήν αληθής 
εΰγενής ό νέος οότος Βώβ.

"Αμα έτελείωσεν ή λειτουργία, ό θείος Ζαρ- 
βής διέφυγε καί ό Λιονέλ έτρεξεν εις τον μύλον.

Είχε διέλθει ολόκληρον τήν προηγουμένην 
νύκτα, παρατηρών τά  ιατρικά του βιβλία, ίνα j 
προετοιμάση θεραπείαν, φίλτρον, το όποιον ένό- 
μιζεν άλάνθαστον.
. Ό γέρων Πατρίκιος Τροίλ τον έδέχθη εύγε- 

νώς, άλλα ψυχρώς· ή θέα τού θείου Ζαρβή εϊ- 
χεν αυξήσει άναμ,οιβόλως τον θυμ.όν του.

’Αλλά δέν άνθίστατο πλέον όλιγώτερον εις 
το σχέδιον τού νέου ιατρού, τω άφήκεν άπασαν 
τήν ελευθερίαν, καί μάλιστα τάς ακολούθους 
ημέρας, έφάνη ότι απέφευγε νά ήναι παρών 
κατά τήν ώραν τών έπισκέψεών του.

Ό Λιονέλ τάς παρέτεινε μάλλον, τάς ¿πολ
λαπλασίασε μάλιστα επ’ άπειρον. ’Ολίγον κατ’ 
ολίγον έλαβε τήν γλυκεΐαν συνήθειαν νά ερχη- 
ται άπό τής πρωίας καί νά φεύγρ τήν έσπέραν. 
"Ο,τι δ’άπρ,τεΐτο μάλιστα διά τήν πτωχήν ’Α
λί κην, ήτο συντροφιά, διασκέδασές τις, είδος 
ίάσεως, βλως ηθικής. Ούδένα είχε με τον ό
ποιον ν’ άνταλλάξη τάς ιδέας της, τούς ρεμ.βα- 
σμούς της· ήτο μόνη, έστενοχωρεϊτο- ή στενο
χώρια είναι ενίοτε όλεθρία διά τάς νεάνιδας.

Ό νέος αυτής φίλος ήτο μουσικός' ΰπήρχεν 
έκεϊ κλειδοκύμβαλου, τό όποιον προ πολλού έ- 
κειτο κεκλεισμένον* τό ήνέωξεν άπό τήν πρώτην 
ημέραν καί ό Βέμπερ, Μπετόβεν καί Χάϋδν εί- 
δον άλληλοδιαδόχως τάς άνθηροτέρας μελω
δίας παιζομένας ύπό τής αδελφότητος τών δύο 
τούτων ψυχών, επίσης φιλομ.ούσων, έπίσης εν
θουσιαστικών καί όνειροπόλων. Ή ’Αλίκη είχε 
λάβει εις τό μοναστήριον έντελεστάτην ανατρο
φήν’ έξύπνησεν, ΐνα είπωμεν ούτω, τής ληθαο- 
γικής μελαγχολίας, εις ήν έμαραίνοντα τά  δε
καεπτά αυτής έτη. Ευθύς άπό τής δευτέρας έπι- 
σκέψεως, ό Λιονέλ δέν άνεγνώρισε πλέον τήν 
ασθενή. Καί, Θεέ μου ! μ.όλις άνεγνώριζεν έαυ- 
τήν αΰτή ή ιδία ! ’Ησθάνθη έαυτήν τρέμουσαν 

• έκ χαράς παιδικής, άκούουσα άντηχούντα εις 
! τήν κλίμακα τον κρότον τών βημάτων τού νέου 

ιατρού, έτρεξε πρός άπάντησίν του, τω  έτεινε 
μειδιώσχ τήν χεϊρα. ΊΙ συνταγή τής ημέρας 
ταύτης ήτο κατ’ άρχάς δύο ώραε μουσικής. "Ε
πειτα ώμίλησαν περί τών παλαιών ’Εθνικών 
ποιητών, περί τών βιογραφικών καί τών ζω 
γραφικών καλλονών τής πρασίνου Έρίν. "Εκαμον 
μετέπειτα εις τά  πέριξ περίπατον, όστις καθ’ 
έκάστην έπανελαμβάνετο, καθ’ έκάστην έμηκύ- 
νετο. Άπό τής πρώτης εσπέρας, οδηγών εις 
τόν μύλον την Άλίκην, ό Λιονέλ παρετήρησεν 
ότι ή ώχρότης αυτής, έλάμ.βανεν ήδν ροδοχρόου; 
τινάς μ.εταβολάς.Έμαρτύρησε μεγαλοφώνως τήν 
χαράν του, ητο αύτη ευτυχής, βλέπουσα αύτόν 
ευτυχή. Ωσαύτως, ώς υπήκοος εις τάς έλαχί- 
στας αύτού παραγγελίας, έπεθύμει τώρα 
ν’ άναγεννηθή ! εκείνη, ήτις κατ’ άρχάς έλεγε :
«Τί χρησιμεύει ή ζωή : . . .» έλεγεν ήδη: αθά 
ύπερευχαριστηθή έάν μ.έ σώσρ ! .  . .a

Ό πάππος αύτής, καί τΟι μόλις εις τόν κό
σμον παρουσιαζόμενος, ¿γνώριζε μολαταύτα όσα 
έγίνοντο εις τήν οικίαν, άλλά προεφυλάττετο 
πολύ νά δείξ·ρ τήν ευγνωμοσύνην του. Πάλη 
αλλόκοτος έφαίνετο γενομ.έγη έν αύτώ. ’Ενίοτε
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ηυχαριστείτο χαιρετών τόν ιατρόν μετά συνε
σταλμένου ύφους, ένίοτε δ ’έλεγεν ευχαριστήσεις 
τινάς, ώς τάς άκολούθους ; Λεν μ.έ ήπατήσατε, 
πηγαίνει καλώς. . .  είσθε τίμιος άνθρωπος, σείς!

"Επειτα, φοβούμ.ενος μοί είπε πλείονα τού 
δέοντος, άπεμακρύνετο άποτόμως.

ΊΙ ϊασις έν τούτοις προέβαινε μετ'άξιοθαυ- 
μάστου ταχύτητος. ΊΙ ’Αλίκη άνελάμ-βανεν όλα 
τά  φαινόμενα τής υγείας, ολην τήν φαιδράν καί 
εύφοόσυνον διάθεσιν, ήν εϊχεν άλλοτε, “Πρός τήν 
λήξιν τών δεκαπέντε ήμερων, ερχόμενος ό Πα
τρίκιος Τροίλ έκ γειτονικής τίνος άγοοάς, παρε
τήρησε μακρόθεν τήν έγγονήν του, σύνοδευομέ- 
νην ύπό τού Λιονέλ,· τήν έπλησίασεν . . .  εις ά- 
πόστασιν μακρυτέραν λεύγης άπό τού μύλου. 
Τήν παραμονήν άκόμη, τοιαύιη προσπάθεια ή
θελε τώ  είσθαι αδύνατος. Πόρρωθεν έτι άνα- 
γνωρίσασα τόν γέροντα, ήγέρθη άπό τού υψώ
ματος, έφ’ού έκάθητο, καί ήρχισε νά τρέχ-ρ όπως 
τόν έναγκαλισθ-ρ ταχύτερον. Πηδώσα καί χαί- 
ρουσα έφθασε μετά τινα δευτερόλεπτα εις ά- 
πόστασιν, ήτις τούς άπεχώριζεν εΐσέτι. "Εφθασε 
πλησίον αύτού μέ τόν οφθαλμόν λάμποντα, τά 
χείλη μειδιώντα καί τάς παρειάς ερυθράς· τούτο 
ήτο άληθώ? θαύμα, ήτο άνάστασις !

"Οταν ό γέρων ήδυνήθη τέλος ν’ άποσπαοθρ 
άπό τόν παράφοραν εναγκαλισμόν τής έγγονής 
του, τά  δάκρυα έπλ ημμύρουν τό πρόσωπόν του 
πυρετωδώς συστελλόμενον. Ήθελησε νά όμ.ι- 
λήσρ . . . δέν ήδύνατο . . .  ή ευτυχία τόν έ- 
πνιγεν.

Ά λ λ ’έρρίφθη πλησίον τού Λιονέλ καί τώ  έ- 
σφιγξε καταπραϋνόμενος τήν χεϊρα.

Τέλος έν τω  μ.έσω όλολυγμού : :
—  Ευχαριστώ ! άνεφώνησεν. "Ω ! ευχαρι

στώ  . . . εις σάς τήν χρεωστώ . . . μοί άπεδώ- 
κατε τήν κόρην μου !

Καί καταβληθείς έκ τοσαύτης συγκινήσεως, 
έλειποθύμησε σχεδόν εις τούς βραχίονας τού 
Λιονέλ καί τής ’Αλίκης, οϊτινες άμφότεροι έξ 
ίδίου έκαστος τόν έκράτουν έν τ ω  μέσω τής 
όδοϋ.

Φεύ! άμα συνήλθεν, ήλλαξεν αίφνης τήν οψιν 
τού προσώπου του, κατασταθεΐσαν σοβαρωτέραν. 
Προσεποτήθη ότι έτέθη μεταξύ τών δύο νέων, 
έκεϊ διετέλει σιωπηλός καί ήτο τεθλιμμένος.

" Ω ! ή πείρα τού γέροντος προέβλεπεν, ό,τι 
δέν ύπωπτεύοντο αύτοί οί ίδιοι, ούτε ό ’Αλίκη, 
ούτε ό Λιονέλ, τούθ’ όπερ έλεγε μετ’ εμφύτου 
τρόμου ί

—  Είσί δύο τέκνα, τά  όποϊα θ’ άνταγαπη- 
θώσι !

Λοιπόν, ή ’Αλίκη ήτο πτωχή ήδη, ό Λιονέλ 
πλούσιος. Πρός τούτοις ήτο ό ανεψιός τού 
Ζαρβή . .  .
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Παρήλθε καί άλλη έβδομάς, διαρκούσης τής 
οποίας ή σχέσις τής ’Αλίκης καί τού Λιονέλ, 
έγένετο πλέον φιλική άκόμη καί πλέον άξια- 
γάπητος.

Έ  άνάρρωσις τής νεάνιδος προέβαινε μετά 
τής αύτής προνοητικής ταχύτητος. Ήσθάνετο 
ότι άνεπτύσσοντο έν αύτ·ρ άπασαι αί ευάρεστοι 
στιγμαί νέου έαρος* ήτο αύτη ε υ τ υ χ ή ς . . . .  
μή ένθυμουμένη τοιαύτην ευδαιμονίαν άφ’ ότου 
άπώλεσε τάς γλυκείας τής μητρός αύτής θω
πείας !

Νέα υποτροπή συνέβη μολαταύτα καί τούτο 
έθορύβησεν αΰθις τόν νέον ιατρόν.

Εις τό διάστημα τών τριών ή τεσσάρων η
μερών, αίτινες ήκολούθησαν μετά τήν πρώτην 
έπίσκεψιν, ή νέα ύπνοβάτις έξηκολούθει άκόμη 
τούς περιπάτους αύτή; τοός νυκτερινούς πέριξ 
τής τού Κισσού έκκλησίας.

"Επειτα έπαυσαν αίφνης, καί τούτο ήτο ά- 
πόδειξις καλλιτερεύσεως, είς τήν νευρικήν κα- 
τάστασιν τής νεάνιδος.

Πάσαν έσπέραν ό Λιονέλ τήν περιέμενε μά- 
την λέγων καθ’ εαυτόν :

—  Τόσον καλλίτερα, άφ’ ού δέν έρχεται 
πλέον . . .  τόσον καλλίτερα, ούχί δι’ έμέ, οστις 
ευχαριστούμαι διά τήν παρουσίαν της . . .  άλλά 
δι’ αύτήν !

Έν τώ  τελεί τινών εσπερίδων, αίτινες παρ- 
ήλθον έν τρ απουσία αύτής, ό Λιονέλ τήν είδεν 
αΐίρνιδίως έμφανισθεΐσαν. ■

Ή  αλλόκοτος αύτής υπνοβασία έπανήρχετο, 
όχι πλέον τόσον τακτικώς τή αλήθεια ώς άλ
λοτε, άλλά μέ τρόπον διαλείποντα, ίδιότροπον 
καί άκατανόητον.

Νύκτα τινά μάλιστα παρέτεινε τόν περίπα
τόν της, ήτο πλέον τεταραγμ,ένη, πλέον πυ· 
ρέσσουσα. ή είς εποχήν, καθ’ ήν ή ασθένεια ήτο 
είς τήν μεγαλειτέραν αύτής ύφεσιν.

Τήν πρωίαν τής ημέρας ταύτης, καθ’ ήν ό 
Λιονέλ εφθασεν είς τόν μύλον, εϋρε τόν Πατρί
κιον Τροίλ μετ’ αύτής. Ό  γέρων τή ώμίλησεν 
έντόνως, ριϋστηρώς, πράγμα άσύνηθες είς αύ-
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τόν. "Αμα δ ’ ό νέος ιατρός προσήλθεν, ¿σκόπησε 
καί άπεμακρύνθη μετά τρόπου μυστηριώδους 
στενοχώριας. Ό  Λιονέλ ένόμισεν ότι παρετήρη- 
σε τήν Άλίκην προ μικρού κλαύσασαν. Είς τό 
διάστημα τής έπισκέψεως ύπήρςεν ανήσυχο; καί 
τεθλιμμένη. "Οτε ό νεανίας άνεχώρει θλίβων 
τήν χειρ« αύτής, παρετήρησεν ότι ή χειρ αΰτη, 
έκαιε.

—  Θά έλθνι τό εσπέρας, έσκέφθη καθ’έαυτόν.
Μέχρι τούδε, ένεκα ευλαβούς άβροφροσύνης,

έμενε πάντοτε έξω τού παρεκκλησίου, ένθα ή 
ύπνοβάτις εΐσήρχετο μόνη.

—  Πρέπει νά γνωρίζω τί τήν έλκύει έκεΐ, 
είπε καθ’ έαυτόν, πρέπει νά ακούσω, νά ίδω τί 
έρχεται νά πράξη έκεΐ;

Πεπεισμένος ήδη ότι τήν εσπέραν ταύτην ή- 
θελεν ευχαριστήσει τήν περιέργειαν του, ό Λιο
νέλ Ζαρβής εΐσήλθεν ό πρώτος είς τό παιεκ- 
κλήσιον.

Ούδέν έμ.πιστευτικώτερον τής ιρλανδικής εύ 
λαβείας. Φαίνεται ÓTt ό δυστυχής οδτος λαός,έ
χει ανάγκην κατά πάσαν ώραν τής βοήθειας 
τού ©εού- αί έκκλησίαι των ουδέποτε κλείον
ται, ούδ’ αύτήν τήν νύκτα.

Ό  νεανίας λοιπόν ώθησε τήν θύραν ήμιηνεωγ- 
μένην, καί ά<ρ’ ου τήν έθεσεν εις ήν κατάστασιν 
τήν εύρε, προύχώρησε τότε πρός τό  ιερόν.

Έξαιρουμένων λευκών τινων άκτίνων τού 
φωτός, τάς οποίας ή σελήνη διεβίβαζε διά μέ
σου τών ύέλων, διά τών ραγάδων τού θόλου, 
τό ταπεινόν παρεκκλήσιον έμενε βεβυθισμένον 
είς τήν σκιάν.

’Αλλά, γνωρίζων ότι νύξ δέν υπάρχει διά 
τους ύπνοβάτας, ό Λιονέλ έζήτει άσφαλέστερον 
καταφύγιον.

Δυστυχώς, έκεΐ οΰτε στήλαι ύπήρχον, όπι
σθεν τών όποιων δύναται τις νά κρυβή, ούτε 
πλάγια να'ί'δια, οΰτε κοίλωμά τι.

Κρυπτόμενος δ ’ όπισθεν τής άγιας τραπέζης, 
καί έσκέφθη τούτο, θά έπετύγχανεν, άλλ’ούτος 
ήτο ευλαβής νεανίας . . δέν τό  ήθέλησε, φοβού
μενος μή πράξη ιεροσυλίαν.

Αίφνης ή μεταβίβασις μιας τών άκτίνων, έ- 
φώτισε τήν λάμπουσαν γωνίαν τού έξομολογη- 
ρίου.

Παλαιόν έξομολογητήριον όλον έκ στιλβού- 
ση; δρυός, είς τά όποιον τρεις αιώνες είχον δ ώ 
σει τό χρώμα καί τήν στιλπνότητα έβένου.

Τό χώρισμα τού μέσου, τό τού ίερέως, ήτο 
κεχιαλυμμένον έκ πρασίνου παραπετάσματος.
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Ο Λιονέλ έκάθησεν έκεΐ, καί κλϊνων έπ’ αυ
τού τήν θύραν, σύρει μ,ίαν τών γωνιών τού πα
ραπετάσματος, καί περιέμενεν.

Έν τώ  μέσω τής βαθείας σιγής, ήτις έπε- 
κράτει είς τόν θρησκευτικόν περίβολον, τό μυ
στηριώδες φύσημα, τό όποιον έξήρχετο έκ τοΰ 
κισσού, έφαίνετο ότι ήσθμαινεν αύτό τό παρ
εκκλήσιον.

Καί πλέον παραδόξως, πλέον ίσχυρώς ακόμη 
ή έξωθεν;

"Ηθελέ τις είπεΐ ότι πάντες οί τεθαμμένοι 
νεκροί είς τήν εκκλησίαν καί εις τό κοιμητήριον, 
άνέπνεον συγχρόνως, ώς υπό τήν κατοχήν άνυ- 
πομόνου καί οδυνηρού ΰπνου.

Ό  ήρως ημών ήτο είς τόν βωαόν όσον γεν
ναίος καί άν ήτο, ήρχισε νά φριάττη άπαισίως, 
όταν ή βαρεία θύρα έγόγγυσεν έπί τών έσκω- 
ριασμένων στροφίγκων της, όταν αίφνης ή σε
λήνη κατεφώτισε τήν είσοδον τού νάρθηκος.

Έν τώ  μέσω τοΰ φαντασιώδους τούτου φω
τός, ή λευκή σκιά τής Αλίκης ένεφανίσθη έπί 
τού κατωφλιού.

Διωλίσθησε δέ άθορυβητί έπί τών πλακών, 
διήλθε τήν αγροτικήν κιγκλίδα τού χορού, έγο- 
νυπέτησε, τάς χεΐρας καί τό βλέμμα έχουσα 
προσηλωμένα πρός τόν θόλον.

Βλέπων αύτήν οΰτως ακίνητον υπό τούς λευ
κούς μακρούς πέπλους, ήδύνατό τις νά τήν έκ- 
λάβη δι’ άγαλμα . . .  δι’ άγαλμα αγγέλου μ.έ 
ήνεωγμένας πτέρυγας.

'Υπήρξε μακρά σιγή.
"Επειτα, μεθ' άρμονικής καί γλυκείας φωνής, 

ώς άπομεμακρυσμένον άσμα, ώς ψιθυρισμόν αιο
λικής λύρας:

—  Μήτέρ μου, είπεν αΰτη . . .  ώ  τάλαινά 
μου μήτερ, προώρως άπωλέσθης I . .  . ώ  πάτερ 
μου, τοΰ οποίου ό ’Ωκεανός έγένετο τάφος !

Προσεύχομαι δι’ άμφοτέρους σας . . . .  σάς 
προσκαλώ ήδη . .  . έλθετε νά συνομιλήσητε 
μετά τής θυγατρός σ α ς ! . . .  Αΰτη είς σάς ελ
πίζει . . .  αΰτη, σάς ακούει. . .

Έσιώπησε τότε . . .  καί είς τήν πέριξ αύτής 
βασιλεύουσαν βαθεΐαν σιγήν, έφάνη τείνουσα τό 
ους είς φωνάς αγνώστους. . .  είς τάς φωνάς 
ταύτας αϊτινες ώμίλουν είς τόν παλαιόν κισσόν.

"Ισως τάς κατενόει. . .  αΰτη !
Άπαλλασσομέιη τέλος τής μακράς έκστά- 

σεώς της, έκινήθη ίνα έγερθή' άλλά μετανοούσα 
αίφνης "καί μετά περισσοτέρας έτι τρυφε'ότητος 
είς τήν δευτέραν προσευχήν;

«—  Είναι καί τρίτον πρόσωπον διά τό όποιον 
έρχομαι τώρα ενταύθα, έπανέλαβεν αΰτη. Ναί !
. . .  ναί . . .  ό πάππος μου Πατρίκιος δέν θέλει 
νά προσκολληθώ είς τούτο...άλλά καί δέν δύνα
μαι ν’ απαγορεύσω είς έμαυτήν άπό τού νά τόν 
συλλογίζηται. Συγγνώμην . . . συγγνώμην, πά
τερ καί μήτέρ μου . . . συγγνώμην, έάν ή ένθύ- 
μησίς του μοί ηναι τοσούτον αγαπητή, όσον ή 
ίδική σας, έάν ένόνω είς τά όνόμ.ατά σας τά 
όνομά του ! Μοί έσωσε τήν ζωήν, μοί έδωκεν 
έκ νέου ψυχήν, ήτις είναι μέρος τής ίδι- 
κής του. Θεέ μου, εύλόγησον τόν Αιονέλ ! . . .  
ώ ! . . .  Λιονέλ . .  . Λιονέλ . . .

Έμεινε λεπτά τινα ακόμη είς τήν αύτήν θέ- 
σιν, καί άπό καιρόν είς καιρόν έπανελάμβανε 
ψιθυρίζουσα τό αύτό όνομα.

Έ πειτα , εγειρόμενη τέλος, έξήλθε σιγηλώς 
τής εκκλησίας, τό βλέμμα πεφωτισμένον έξ 
άγνής χαράς καί μετ’ ουρανίου μειδιάματος, 
έπανελάμβανεν ακόμη:

—  Λιονέλ ! . .  . Αιονέλ ! . . .
Μόλις έξηφανίσθη καί ό Αιονέλ έξήλθε τού 

εξομολογητηρίου, κάτωχρος, άπολωλώς,πάλλων 
έκ μέθης, έγονυπέτησε καί αύτός είς τήν θέσιν 
τήν όποιαν άφήκεν ή ’Αλίκη.

—  Θεέ μου ! είπεν ούτος, ώ ! ευχαριστώ,διά 
τήν τόσην ευτυχίαν . . .  Μέ άγαπά ! .  . . καί 
δύναμαι νά τό ομολογήσω ήδη, δύναμαι νά 
τό ομολογήσω εί; έμαυτόν . . .  τό ενδιαφέρον 
τούτο, τό όποιον μοί ένέπνευσεν, ή αγάπη αΰτη 
τόσον πλήρης θελγήτρων, την όποιαν ήσθανό- 
μην μεγαλυνομένην έν τή καρδία μου . . .  ώ  !... 
τούτο είναι πολύ; έρω ς!

Καί διά νά τήν έπανίδη ακόμη, διά νά επα
γρύπνηση έπ’ αύτής, ήθέλησε νά έξορμήση είς 
τά  ίχνη της.

Ά λ λ ’ έπιστρέφων, άντί τής λευκής σκιάς τής 
Αλίκης, υπήρχε σκιά μέλαινα, ήν είδε σχεδια- 
ζομένην είς τήν είσοδον τής εκκλησίας.

Ή  σκιά αΰτη . . .  ήτο άνδρός περιβεβλη- 
μέναυ μαύρον μανδύαν καί τοΰ οποίου οί χαρα
κτήρες έμενον έξ ολοκλήρου κεκρυμμένοι υπό 
μέγαν πίλον έξ έριούχου.

Φοβούμενος μήπως ό άγνωστος ούτος άπήν- 
τησε τήν Άλίκην, καί ένεκα τής ιδίας αύτοΰ 
παρουσίας έν τή εκκλησία μήύποπτεύσηλαθραίαν 
συνέντευξιν, ό Λιονέλ έρρίφθη ζωηρώς πρός τήν 
σκιάν, καί πρός περισσοτέραν ασφάλειαν, έφθα- 
σεν εις τό έξομολογητήριον, είς τό όποιον έκρύ- 
βη έκ νέου.

I A I 5

Δυστυχώς ή θύρα, κλειομένη, έποίησε κρότον. 
Τόν κρότον τούτον ήκουσεν ό μελανοφόρος 

άνήρ, διότι παρευθύς διηυθύνθη πρός έκεϊνο τό 
μέρος.

—  Έμέ λοιπόν εχθρεύεται, έσκέφθη ό νεα
νίας καί έρχε-Λι ίσως νά μέ προσβάλη;

Τοιαύτη δέν ήτο ή πρόθεσις τού αγνώστου, 
διότι, φθάσας πλησίον τοΰ εξομολογητηρίου, 
άπεκαλύφθη σεβασμίως, έποίησεν έπί τοΰ στή
θους του τό σημεΐον τοΰ σταυροΰ, καί μετά 
γογγυσμόν τινα . . .  γογγυσμόν ψυχής τεθλιμ
μένης . . .  έγονυπέτησεν είς ίν τών διά τήν με
τάνοιαν προσδιωρισμένων μερών.

Ό Λιονέλ άτελώς μόνον είδε πάντα ταΰτα, 
άλλ’ ήκουεν, ήξευρεν έτι ό άνθρωπος ούτος ήτο 
ήδη πλησίον του, προησθάνετο τρέμων έτι ή
θελε τόν έκλάβει ώς ιερέα.

Πραγματικώς φωνή ήκούσθη είποΰσα :
—  Είσθε έδώ, πάτερ μου;
Ή  φωνή αΰτη. . .  ήτο ή τοΰ θείου Ζαρβή.

θ'. ♦

Άφίνω νά στοχασθήτε τήν θέσιν τοΰ Αιονέλ. 
"Αφωνος έξ έκπλήξεως, έζήτει ματαίως νά 

συνέλθη, νά εΰρνι μέσα τινά, ίνα έξέλθρ τιμίως 
τής δυσχερούς ταύτης θέσεως.

Ταύτοχρόνως, έκ τοΰ ετέρου μέρους τοΰ σα
θρού φραγμού, της στενή; κιγκλίδος, ό θείος 
Ζαρβής, όστις ήκουσε νέον κρότον είς τό έξομο
λογητήριον, έπείθετο έτι μάλλον πιστεύων, ότι 
άνθρωπος τοΰ Θεού έμελλε νά τόν άκούση, καί 
ήρξατο οΰτω :

—  Λάβε οίκτον δι’ έμέ, πάτερ μου ... διότι 
άπώλεσα πάσαν ευτυχίαν, πάσαν ησυχίαν . . .  
διότι ή θεία έκδίκησις επιπίπτει σκληρώς κατ’ 
έμοΰ . .  . άλλά δικαίως, διότι αντάξιος τού
του ·ήμην.

Ό  Λιονέλ προσεπάθησε μάτην νά ψελίση λέ
ξεις τινάς, νά έκφύγη, χωρίς ν’  άναγνωρισθή.

—  Μή με διακόπτητε ! άνεφώνησε μετ’ ε
νεργητικής απελπισίας ό γέρων, κλείων τήν θύ
ραν τοΰ εξομολογητηρίου. Μή μ’ άποφεύγητε... 
άκούσατέ με μέχρι τέλους . . .  ώ ! ήμην τίμιος 
άνθρωπος . . .  σάς τό ορκίζομαι ■. . καί μέχρι 
τής ημέρας, καθ’ ήν ή δύναμις τοΰ νά κυριεύσω 
τήν όρεξίν μου μ ’ έλειψεν, ήκολούθησα πιστώς 
άπάσας τάς έντολάς τοΰ θεού, πρό πάντων τήν
Χέγουσαν:

Τό κτήμα τοΰ άλλου μή λάβν,ς.

Σ Ο 2  3 5 ϊ
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Μή κρατήση; εις τήν κατοχήν σου !
Τον θειον τούτον νόμον, τόν κατεπάτησα . . .  

άπαξ, μόνον άπαξ εις την ζωήν μου . . . και άπό 
τής ήυ.έρας εκείνης, άφ’ ότου έγενόμην πλού
σιος, δέν έχω πλέον μίαν ώραν ησυχίας, μίαν 
ώραν ύπνου ! Ά καταπαύστως πυρετώδεις ανα
μνήσεις, φαντάσματα απειλητικά μ.έ παρακο- 
λουθούσι! . .  . ©έλω να διορθώσω τό κακόν, 
άλλα δέν δύναμαι, δέν τολμώ ! Είναι ώς κατα
δίκη ! ώ  1 πολλά δεινά ύπέστην, βεβαιωθήτε ! 
Ά λ λ ’ ό Θεός συγχωρεΐ πάντας τούς μετανοούν- 
τας . . .  καί έγώ μετανοώ . . . μετανοώ 1

"Απαξ έτι ό Λιονέλ ήθέλησε νά φωνάξη, νά 
έξέλθη, άλλ’ ό θείος του δεν τώ  έπέτρεψε τούτο, 
ούδέν ήθέλησε ν' άκούση.

—  Ά φ ες ρ·ε λοιπόν νά τελειώ σω ! έξηκο- 
λούθησε μ,άλλον έπί μάλλον έμψυχούμενος. Μοί 
έχρεώστουν άρκετάς ποσότητας, είναι άληθές... 
Ά λ λ ’ ή λεγομένη αύτη πώλησις δέν ήτο ειμή 
προφύλαξις άπό τής αγγλικής έκδικήσεως . . .  
πώλησις εικονική. Όμολογών την άλήθειαν, ή - 
φανιζόμη; ίσως έγώ αυτός, επειδή τό κράτος 
ήθελε δημεύσει τά πάντα . . .  τά  πάντα! ’Αλλά 
δέν είναι τούτο άπολογία . . .  καί έγώ ώφελή- 
θην, καθ’ οτι άπαντα τά έγγραφα αυτού συνα- 
πωλέσθησαν εις τό όλέθριον τούτο ναυάγιον . .  . 
καί κατεχράσθην εμπιστοσύνης, τής δυστυχίας 
φίλου, τού πτωχού τούτου Όβριάν . . .

Έκ τού ονόματος τούτου ό Αιονέλ έπανέλα- 
βεν αϊφνιδίως τό λογικόν του, άπασχν την δύ- 
ναμίν του. Ήνέωξεν ίσχυρώς τήν θύραν, ήτις 
τόν έκράτει αιχμάλωτον, έπήδησεν έξω τού 
εξομολογητηρίου καί άνεφώνησε :

—  Μή τελειώνης, θεϊέ μου . . .  ώ  ! μή τε- 
λειώνης . . .  έγώ είμαι ένταΰθα έγώ είμαι!

—  Δυστυχή ! άνεφώνησεν ό γέρων, ύπέκλε- 
ψας τό μυστικόν μου . .  .

—— Εύχαρίστησον τόν Θεόν, θεϊέ μου . . . 
διότι αύτός ό ίδιος έφερε πάντα ταύτα . . .  Ή  
’Αλίκη Όβριάν καί έγώ άνταγαπώμεθα !

—  Είναι δυνατόν ;
—  Θεϊέ μου . . . κηδεμών μ.ου . . .  μόνε 

συγγενή μου . . .  μοί επιτρέπεις νά ζητήσω 
τήν χεϊρα τής ’Αλίκης;

—  Ά λ λ ’ ό Πατρίκιος Τροΐλ ουδέποτε θά 
συγκατανεύση.

—  Θά συγκατανεύση . . . τό ελπίζω.
—  Βεβαίωσαν αυτόν δτι θά σάς δώσω  ώς 

προίκα ολόκληρον τό κτήμα.
—  Μή μοι λέγγ,ς τούτο, θεϊέ μου ! διέκοψε

ζωηρώς ό νεανίας. Είμαι πλούσιος νυμφευόμενος 
πτωχήν τήν Άλίκην . . . Μεταξύ αύτής καί 
έμού, ούχί λόγος περί χρημάτων, ούδέν άλλο ή 
έρως !

Καί, φέρων τήν χεϊοα εις τήν καρδίαν, ύψωνε 
πρός τόν ουρανόν ύπερήφανον καί περιπαθές 
βλέαμα.

—  Ά λλά , έξηκολούθησεν ό γέρων, δέν εί
μαι τόσον ένοχος, δσον ήθελες ύποπτευθή . . . 
τά  τρία τέταρτα τουλάχιστον τής περιουσίας 
ταύτης, μοί άνήκον νομίμως, καί έάν έλεγον 
τήν άλήθειαν, τό άγγλικόν δημόσιον . . .  ό ά- 
συνείδητος ούτος οφειλέτης, δστις προεδρεύει 
τών λοιπών . . .

Ό  Λιονέλ δέν ήθέλησεν έκ νέου νά τόν έμ- 
ποδίση.

—  Πρός τί λοιπόν ώφελούσιν αί εξηγήσεις 
αύται, θεϊέ μου ; Έλησμόνησα τά  πάντα . . . 
καί έάν ό γάμος ούτος έκτελεσθή, ού μόνον ή 
τιμή σου θά μείνγ αμίαντος . . . ώς καί έμού. . 
άλλ’ άκόμη θά έπαναλάβης τήν γαλήνην τής 
συνειδήσεώς σου.

—  ’Έχεις δίκαιον, έσυλλογίσθη ό θεϊος Ζαρ- 
βής. Πράξον κατά τήν έμπνευσιν τής καρδίας 
σου, καί είθε νά έπιτύχη; . . . διότι ό γάμος 
ούτος . . .  ό γάμος ούτος . . .  ώ ! ναί, θά ηναι 
ούτος ή συγχώρησις τού Θεού.

I'.

Μόλις ό ήλιος έφώτισε τήν κορυφήν τών λευ
κών καί ό Λιονέλ Ζαρβής έκρουσε τήν θύραν τού 
μ.ύλθυ.

—  Πού είναι ό Πατρίκιος Τροΐλ ; ήρώτησε 
τήν γραίαν Πεγγή.

—  Εις τό Δουβλϊνον! άντήχησεν άνωθεν 
τής κλίμακος ή φωνή τής Αλίκης.

—  Πώς ! . .  . Αλίκη . .  ι έξύπνησας ήδη !
—  Πρό πολλής ώρας . .  . Έκ τού παραθύρου 

μου σάς έβλεπον έρχόμενον.
—  ’Αλλά θά μέ είπήτε διατί ό πάππος σας 

ύπήγεν εις τήν πόλιν ;
—  Α γνοώ.
—  Καί κατά ποιαν ώραν θά έπανέλθη έδώ ;
—  Μόνον τό εσπέρας.
—  Ώ  1 είχον νά τώ  ομιλήσω περί πράγμα

τος πολύ ένδιαφέροντος . . .  καί δέν έπιδέχεται 
ούδ’ ένός λεπτού άναβολήν.

—  Περιμείνατέ τον.
—  Θά τόν πεοιμείνω.> * \
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'Γπήρξεν αυτη ήμερα χαρμόσυνο;· ό άήρ ήτο 
γλυκύς, ό ούρανός καθαρός, καί εις τά  φύλλα, 
τά όποια έτάρασσεν ή θαλασσία αύρα, τά πτηνά 
έψαλλον πλέον χαρμοσύνως, ώς ουδέποτε !

Ό  νέος ιατρός έδίστασεν έπί πολύ πριν άο- 
χίση τήν όμ.ολογίαν, πολύ άναγκαίαν. Είσίν εϋ- 
τυχίαι αύται, αίτινες φαίνονται τοσούτον πλή
ρεις,ώστε φοβείται τις νά τάς ϊδ-ρ άπολυομένας,
ζητών περισσοτέρας.

Τέλος, άμα έκάθησεν εις τό βάθος τού κήπου 
ύπό σκιώδη σκιάδα κληματίτιδος καί αιγοκλή
μ α τος:

—  Αλίκη, είπεν αίφνης ό Λιονέλ, έάν οί γο
νείς ήμών συγκατατίθενται εις τήν ενωσίν μας, 
θά γσαι ευτυχής, ούσα σύζυγός μου ;

Τόν παρετήρησεν δλη έκπληκτος.
—  Ό μιλώ πολύ σοβαρά, Αλίκη . . . άπο-

κρίθητι ώσαύτως.
—  Ά λλ ά , έψιθύρισεν αύτη κλίνουσα τούς 

οφθαλμούς, τούτο είναι αρραβώνες, τό όποιον
μοί προτείνεις;

—  Αρραβώνες . . .  ν α ί . . .  αρραβώνες ιρλαν
δικοί . . .

—  Ά  ! γνωρίζεις πώς άρραβωνίζονται εις
τόν τόπον μ α ς ;

—  Άναμφιβόλ.ως* άνταλάσσουν πράγμά τι,
εις τό οποίον υπάρχει δι’ έκαστον ευλαβή; σκο
πός, ποίησις , . .  μία ένθύμησις . .  . ειπεν ό 
Αιονέλ σύρων άπό τά στήθος του άποξηρανθέντα 
τινά άνθη . .  παραδείγματος χάριν,ώς αί μυοσω- 
τίδες αί συναθροισθεισαι ύπό τά  βήματά σου 
τό πρώτον εσπέρας δτε σέ είδον, καί αίτινες 
είσίν έκτοτε ένταύθα . .  . εις τήν καρδίαν μου !

Ή  Άλικη δέν άπεκρίθη είσέτι, άλλ’ άπέ- 
σπασεν έκ τού τραχήλου αύτής μετάλλειαν άρ- 
γυράν, δι’ ήν έφαίνετο έχουσα σεβασμόν δλως 
ιδιαίτερον.

“Επειτα, διά φωνής, τήν όποιαν ή συγκίνη- 
σις άπεκαθίστα τρέμουσαν :

—  Τό άγιον τούτο φυλακτόν είναι τής μη- 
τρός μου, είπεν αυτη.

Αύτός τή παρουσίαζε τά  άνθη, αυτή τώ  πα
ρουσίαζε τό έγκόλπιον.

Έκάτερος έν σιωπή έλαβε τό ένέχειρον τούτο 
τού έρωτος, κρατούντες άμφότεροι τήν δίδου-
σαν ταύτα χείρα :

—  Θεέ μου ’. έλεγον ταύτοχρόνως, συνένω-
σον τάς ψυχάς ήμών !

Τούτο ύπήρςε τό παν. Τοιάυτη είναι ή άγνή 
καί γενική συνήθεια έν ’Ιρλανδία.

Τά έπιλοιπον τής ημέρας παρήλθεν ε’.ς χαρο
ποιούς σκοπούς μέλλοντας.

Ό  ήύιος τήλος ήφανίσθη άπό τού όρίζοντος.'
—  Τπάγωμεν άμφότεροι νά προϋπαντήσω- 

μεν τόν πάππον μ.ου, είπε τότε ή Αλίκη.
—  Όχι, άπεκρίθη ό Λιονέλ, πρέπει νά τώ  

ομιλήσω χωρίς νά ήσαι σύ παρούσα . . .  θά υπά
γω μόνος.

"Επειτα σύρων πρός εαυτόν τήν μνηστήν του :
—  Διά νά μάς φέρη ευτυχίαν προσέθηκεν,έ'να

ασπασμόν;
ΤΙ1το ούτος ό πρώτος.
Ή  νεάνις προσέφερε τό παοθενικόν αύτής μέ- 

τωπον.
Μετά σεβασμίας περιπαθείας τά χείλη τού

νεανίου κατήλθον εκεί.
Έρυθριώσα καί τεταραγμένη ή Αλίκη, έφυγε

πρός τήν οικίαν της.
Ό  Αιονέλ έτρεξε πρός τήν μεγάλην όδόν, όπου 

δέν έβράδυνε ν’ άπαντήση τόν Πατρίκιον Τοοΐλ.
Ό  γέρων έφθανε μέ ύπερήφανον καί αποφα

σιστικόν βήμ,α- ό νεανίας, όστις ίσως τρέμ.ων 
τόν έπλησίαζε τήν πρωίαν, ήόη έκ τής εύτυ- 
χίας του, καθίστατο όπωσούν τολμηρότερος.

—  Κύριε Πατρίκιε, ήρξατο, άς σταθώμεν 
έδώ στιγμάς τινας . . .  πρέπει νά σάς ομιλήσω.

—  Καί έγώ ώσαύτως εις σέ, έπανέλαβεν ό 
γέρων,στηριζόμενος έπί τής μεγάλης ράβδου του.

Ό  νεανίας έκυψε μετά σεβασμού.
Σάς άκούω, κύριε Τροΐλ.
Έρχομαι έκ Δουβλίνου, κύριε Λιονέλ.

—  Τό ήξεύρω . . .  άλλ’ αγνοώ είσέτι διά
ποιον σκοπόν . . .

—  Θά μ.έ συγχωρήσητε, τό ελπίζω, διότι 
ήθέλησα νά συυ.βουλευθώ διά τήν ασθένειαν τής 
’Αλίκης, άλλους ιατρούς, τούς πλέον πέριφή- 
μόος τού τόπου μ.ας, τού; καθηγητάς σας.

—  Κάλλιστα’ επιδοκιμάζω τούτο. Τί σάς
άπεκρίθησαν ;

-—  Σάς ¿δικαίωσαν εις πάντα, τό αναγνω
ρίζω’ άλλ’ άνανεούντες εϊ; εμέ τάς οδηγίας σας, 
προσέθηκαν μ.ίαν συμβουλήν*

—  'Οποίαν συμ.βουλήν ·
-— Νά ύπανδρεύσω τήν Άλίκην μου . . .  καί

όσον τό δυνατόν ταχύτερα. )
—  Κάλλιστα! αύτη είναι επίσης ή γνώμη 

μου. Ά λλ ’ έπί πλέον, έγώ εύρον ήδη τόν σύ .
ζυγόν.

—  Τί είπατε; 41 ..
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—* Ό  σύζυγο? ούτος, εάν σάς άρέσκν), θά 
^μαι έγώ.

—  Σείς ! . .  . σείς ! Λιονέλ Ζαρβή !
*0 νεανίας δεν συνεκινήθη ποσώς από τήν 

πρώτην ταύτην κίνησή τής όργής και έπανέλ.α- 
βε μετά μεγάλες αταραξίας :

—  Τήν πρωίαν τής αύριον θά Ιλθω μέ τόν 
Οεϊόν μου, δστις θά σάς άποτείνη, τήν αΐτησιν 
έπι σήμως.

—  Αύτός ! ήθέλησε ν’άνακράξνι δ γέρων Πα
τρίκιος, αύτός, εις τήν οικίαν μου ! άλλά θά 
έλθη, ΐνα μοί άποδώστι. . .

—  Τούτο δέν μ ’ ενδιαφέρει πλέον, διέκοψε 
ζωηρώ; ό Λιονέλ : ούδ’ ή ’Αλίκη, ούδ’ έγώ σκε- 
πτόμεθα περί συμφέροντος" θά τακτοποιήσητε 
τά  καθέκαστα ταύτα ρ.ετά τού θείου μου.

—  Τού θείου σ α ς ! άλλά δέν θέλω νά τον 
δεχθώ . . . δχι, δέν τον θέλω !

—  0 ά  τον ύποδεχθήτε καλώς, πάτερ Πα 
τρίκιε, έπειδή εΐσθε δίκαιος και καλός.. .  διότι 
άπδ τοΰδε μέχρις αύριον θά σκεφθήτε . . .  Ε 
πειδή δέν θά θελήσητε τό κακόν τής Άλίκνις.

—  Της Αλίκης !
—  Έοωτήσατέ την, πάτερ μου. . .  έτελείω- 

σεν ό νεανίας, μετά τοσαύτης αγάπης, δσου 
καί σεβασμού. Ιδού τό ένέχειρον τών αρραβώ
νων, τό όποιον προ ολίγου μοί έδωκε πρός αν
ταλλαγήν τού ίδικού μου. Μέ άγαπά, δσον την 
άγαπώ, καί ό έρως ούτος είναι ή ζωή αύτής. 
Εις αύριον !

Και, άφίνων τόν γέροντα, ήδη σκεπτικόν 
καταστάντα, άπεμακρύνθη.

ΙΑ '.

Τήν επιούσαν ή υποδοχή τού γέροντος Πα
τρικίου Τροΐλ, ύπήρξεν ίσως ολίγον ψυχρά,άλλά 
τουλάχιστον αρκούντως άρμοδία.

Ό  θείος Ζαρβής καί αύτός έκλείσθησαν ΐνα 
συνομιλησωσιν.

Ή  ’Αλίκη καί δ Λιονέλ, έπορεύθησαν πρός 
την όδόν τής λίμνης.

Πράγμα παράδοξον! καί τοι πρωία, καί τοι 
αρκετός ήλιος, ό νυκτερινός κρότος ήκούετο.

Καί τήν φοράν ταύτην, πολύ προφανής, εις 
τόν καταπράσινον μανδύαν τής έκκλησίας.

Έτερος κρότος μετ’ ολίγον άνεμίχθη.. . κρό
τος φύλλων ξηρών.

Ό  Α.ονέλ έσπευσε νά περιέλθρ δίς την γω - 
νίκ-· τού κτιρίου καί ύψωσε την κεφαλήν.

"Άνω τού γηραιού κισσού, σωρός μέλας έτα- 
ράσσετο.

Ό  μέλας ούτος σωρός ήτο δ Βώβ.
—  Αϊ! τί διάβολον κάμνεις αύτού,Βώβ ;
—  Έφθασε τέλος πάντων ή ήμερα, άνεβόη- 

σεν ένθριάμβω ό παϊ.. "Ο,τι σάς ύπεσχέθην, 
θέλω σάς τό δώσει, τό έκβάλλω .. . διότι είναι 
τούτο φωλεά . . . φωλεά μαύρων αίγωλιών . . .  
καί τούτο δέν εύρίσκεται π άντοτε! Πλησιά
σατε, πλησιάσατε, ίδέτε πώς έμήκυναν τήν 
πτέρυγα ; . . .  Είναι τώρα κακά ώς ό πατήρ 
καί ή μήτηρ! τά  άκούετε φωνάζοντα . . .  φω
νάζουν καί άναστενάζαυν ωσάν νά ήτο νύζ 1

Πρ αγματικώς έβλεπε τις τήν φωλεάν έπί 
τού κισσού, ήκουε τό άσθμαϊνον φύσημα τών 
μελανών αίγωλιών.

Τό φύσημα τούτο ητο έκεΐνο, τό όποιον δ 
Λιονέλ ήκουον εις τά διάστημα τόσων νυκτών" 
ήτον ή μυστηριώδης άναπνοή, τήν δποίαν έκά- 
λει xoijiu>jiirr\Y

—  Βώβ. ήρώτησε, μήπως τά  πτηνά ταύτα 
καί δταν δέν τά  ταράττη τις,προξενούσιν δμοιον 
κρότον ;

—  Μάλιστα, κύριε, άλλά μόνον τήν νύκτα... 
όλην τήν νύκτα, δταν κοιμώνται. Είναι καί 
τινα, τά όποια ήξεύρουν νά κάμνουν μέγαν

I φόβον.
Ή  ’Αλίκη καί^δ Λιονέλ παρετηρήθησαν μει- 

διώντες.
Έ πειτα, άποτεινόμενος πρός τόν Βώβ, δστις 

έθετε τέλος τήν χείρα εις τήν φωλεάν:
·—  Ά φ ες τά  πτηνά ταύτα, τω  είπεν, ούτω 

θά δεχθώ μόνον τό δώρόν σου. Θέλω διά παν
τός νά μείνωσιν έλεύθερα.

Καί στρέφων πρός τήν Άλίκην προσέθηκεν :  
—  Χάριν τούτων ήμεΐς συναπηντήθημεν" 

τοΐς όφείλομεν τήν εύτυγίαν ημών.
'ίΐ ευτυχία αύτη ήδη ήτο βέβαια, διότι άμ- 

φότεροι οί γέροντες έπέστρεφον ταύτοχρόνως* 
έπειδή ό Πατρίκιος Τροίλ τείνων τήν χεΐρα εις 
τόν Λιονέλ, άπεκάλεσεν αύτόν υιόν του" έπειδή 
ό θειος Ζαρβής άνοίγων τούς βραχίονάς του εις 
τήν Άλίκην, ώνόμασεν αυτήν κόρην του !

’Εάν κατά τύχην, έπισκεφθήτε σήμερον τό 
μέρος τούτο τής Ιρλανδίας, θά σάς δείξοκην ά -  
ναμφιβόλως τό ζωγραφ·κόν μέρος τού Όβριάν* 
πνευματική τις διόρθωσις φαίνεται άνανεωθείσα 
μετά τρεϊς αιώνας" δέν θά λείψνι νά σάς εί- 
πωσιν:
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—  ’Ενταύθα [κατοικεί τό χαριέστερον ζεύ
γος, τό εύτυχέστερον, τό ’ άξιαγαπητότερον δλο-
κλήρου τής νήσου.

Ίσ ω ς  εις σκιώδη τινά όδόν τών περιχώρων 
θ’ άπαντήσητε δύο γέροντας, οϊτινες φαίνονται 
οί καλλίτεροι φίλοι τού κόσμου" θά ώσιν ούτοι | 
δ Πατρίκιος Τροΐλ καί ό θείος Ζαρβής.

Τέλος, έάν εις τό χλοερόν μέρος τής λίμνης, 
απαντάτε χαρίεντα ξανθά τέκνα, κτυπώμενα 
μετά χαροποιάς έμπιστοσύνης ύπά τήν προφύ- 
λαξιν παιδός άγοραίου μετ’ άγρύπνου δψεως, 
οστις φέρει τήν ένδυμασίαν τού Όβριάν, θά δυ- 
νηθήτε νά εϊπητε καθ’ ημάς αυτούς μεθ’ άπάσης
τής βεβαιότητος :

—  Ταύτά είσι τά  τέκνα τής ’Αλίκης καί
τού Λιονέλ* έκεινος ό Κ. Βώβ.

Είναι ήδη ούτος άνθρωπος τής οικίας, δ κα
λός ούτος Βώβ είναι ό φύλαξ τώ< τέκνων. Τοΐς 
εκβάλλει πολλάκις φωλεάς,* άλλ’ ουδέποτε έκ 
τού γηραιού κισσού τής έκκλησίας.

[ ‘Γηί ΚΑΡΟΑΟΓ ΑΕΣΑΓΣ·—ίχ τ»3 ·;χ»Χιχ5ϋ, 
ύπί Α. I. 0ΑΓΜΠ10Γ].

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΛΥΑΛΙΟΝ Β'.
Μ ΕΤΕΝ ΕΧΘ ΕΜ 

ΕΙΣ ΠΡΟΣΩΛΙΚΟΝ ΕΞΑΜΕΤΡΩΝ 

'Γη i  X. ΠΓΡΙΛΟΓ 
«ροιτηΐοΟ τή ς  Ιατρ ικ ή ς.

Πού μου τά φίλτρα (*) κ’ αί δάφναι, ώ  ®έ- 
[σ τυ λ ι; (2) φέρε ταχέως (*) !

στέψον καλώς μ’ έρυθοόν τού προβάτου μαλ-
[λίον τήν χύτραν,

ΐνα τρισπόθητον πλήν καί σκληρόν εις έμέ γοη
[τεύσω (5) 1

άνδρα" άφοΰ δωδςκάτη παρήλθεν ήμέρα, καί
[ούτος

ούτε έφάνη, ούδ’άλλως ¿φρόντισε, κάν νά γνω-
[ f -ση,

άν μεταξύ τών θνητών, ή τών ζώντων,-Α σχέ-
[τλιος, είμαι,

ούτε μου έκρουσε πλέον τήν θύραν" τωόντι ή 
________________  [ΐ^ύπρις (*)

( 1 )  M x -t x i  Τ ίχν ά ίμ α τα  ΐμ π ν ΐιν τχ  ί ρ ω τ ι .  ( 5 )  Α ;Λ η  

τ ί ς  Χ -μ χ 'δ χ ς  ήν X jrrj λχμβάγει ,υ ν ιρ γ ίν .
( * )  Ή  Σ ’.μ ί ί ί ϊ  5i« t fS r a i í ' . i  μ«-οχ<ί>γ μ « ω ν  va Kl>r,;t¡ 

ίις  ίρω ιχ  jxXijíSy asir,; ίρώμινβν Δ ελρι».
ζ 3 )  Κ ,ιτ,ιο) εις ΐ ιω τ ζ  Μ ι ¡utvixSv· (Α ) !Η ’ Α ι - ϊ ) : ;η . ,

Ί σ ω ς  κι’ ό Έ ρω ς πρός άλλον παρέσυρον έρωτα,
[πνεύμα

άστατον έχοντ». Μόνη τήν αύριον θέλω ίπάγει
Ένθ’ εις παλαίστραν τούς νέους καλεί ό Τιμά-

[γετος, ΐνα

τούτον ίδώ , καί δι* δσα μού κάμνει πρεπόντω;
[τόν ψέξω.

Νύν μέ θνμίαμα πρώτον αύτόν θά μαγεύσω,
[Σελήνη,

φέγγε καλώς, ώ  ήπία θεά, έπειδή θά υμνήσω
Σέ καί τήν κύνας ακόμη τρομάζουσαν θείαν

[ ’Εκάτην,

δταν εις τάφους νεκρών αιματώδεις αΰτήν ερ
ω μ έ ν η ν

βλέπωσι. Χάϊρε, Έχάτη δυσπρόσιτε, σή/,πραςιν
[ήδη,

ταύτα τά  φάρμακα ούτω δραστήρια κάμνουσα,
[ώ στε

μήτε αυτών τών τής Κίρκης φαρμάκων, ούδέ 
| [τής Μ ηδείας.

ή τής ξανθής Περιμήδης κατώτερα δντως νά
[τνε.

Ίϋγξ, (*) τόν άνδρα εκείνον έδώ πρός τόν οί-
[κόν μου έλκι.

Ά λ φ ιτα  (**) πρώτον θά καύσω εις πΰρ. καί
[πασπάλιζε ήδη,

Θέστυλι, πού σου αί φρένες επέταξαν πάλιν δει-
[λαία,

μήπως έμέ θεωρεί βδελυράν καί περίγελων
[ούσαν ;

Ί ίδη  πασπάλιζε λέγω, καί λέγε συγχρόνως καί
| τούτο,

Ό τ ι  «τού Αέλφιδος τώρα έγώ τά  όστά πασπα
λ ί ζ ω » .

Ίϋγξ, τόν άνδρα έκεΐνον έδώ πρός τόν οίκόν
[μου έ'λκε.

Αέλφις μ* έλύπησε, δάφνην δ ’ έγώ δι’ αύτόν κα- 
1 [τακαίω"

κι’ δπως αυτή, πυρωθεΐσα, έκρήγνυται, κάμνου-
[σα  κρότον*

αίφνης δ ’ άφθεΐσα, ούδέ μάς άφίνει νά ίδωμεν
[στάκτην,

ούτω κι’δ Αέλφις ώς φλόγα τού Ιρωτος στάκτη
[νά γείνιρ.

(*) Πτηνόν τι μιχ:5γ «ίο* lijr «»»¡V»;, Χ«ϊ
τί< ss;3cv asiou, «ξου sctsen»·;!; χ*ί nteesoa έχΧΜ«ι (*5» 
xu X sJítiín /  μ ιτ ιχ ι ιρ ίζ β ν υ  S i ixs’ ttjv 1 5 « ; « ί ;  t i ;  c s» T !-  

xa; μa-1■t■'a;, ó ; >»* c*AAa^Jj - .¡ί » u i i  tí;» »»xicptia.

ζ * * )  XÍyS j » ;  l ! t · » .
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*Ίϋγζ τον άνδρα εκείνον έδώ ττρος τον οίκόν «.ου
[ελκε.

Πίτυρα νυν θά θυαϊάσω, καί σύ τον’ άδάμαντα
[είθε

νυν τον σκληρόν ν’ άλλοιώσνις, καί δ,τ> στερρό-
[τερον άλλο,

"Αρτεμ,ι, τούτου υπάρχει’ γαυγίζουν οί κύνες
1 , 5  Γ > '[ς την πολιν

©έστυλι’ βαίν’ ή θεά* τό χαλκέρν (*) ώς τάχμ-
[στα κρούε.

Ίύγξ, τόν άνδρα έκεΐνον έδώ 'πρός τόν οικόν
[μου ελκε.

"ΐδε δ πόντος σιγά καί οί άνεμοι πάντες επίσης' 
"Ενδον τοΰ στήθους αου πλήν οϋ σιγά ή’ όλέθριος

[λύπη*
ήδη δ ’ ό εοως αΰτοΰ ό σκληρός μέ κατέκαυσεν

1 Τ3\[ολην,
αστις αντί γυναικός με κατέστησ’ η τάλαρα,

[οίμοι !
άσεανος, πρός 5ε κακή εις τόν κόσμον νά ζώ

1 Γ ' “ν'[αετα λύπης.
’Ίϋγς, τόν άνδρ* εκείνον έδώ, πρός τόν οίκον

[μου έ'λκε,
“Όπως αυτόν τόν κηρόν διαλύω, ©εού βοη

[θούντος,
Ουτω ΰπ’ερωτος είθε νά λυώση ό Μύνδιος Δέλφις 
κι’ώσπερ τόν /άλκινον τούτον τροχόν περιστρέ

φει ή Κύπρις,
Είθ’ είς τάς θύρας μου ούτως ^έδώ νά. γυρίζϊ)

[εκείνος.
*ίυγζ, τόν άνδρα εκείνον έδώ πρός τόν οικόν

[μου ελκε.
Τρις, σεβασμία, σέ κάμνω σπονδήν, ν' εκφωνώ

[ευχόμενη
τρις" η άνήρ η γυνή συμπλαγίάζει μ’ εκείνον,

[τοσοΰτον
ςυτυς αυτής έπιλησμων νά γείννι, καθώς ποτ’έν

[Ν άςο)
■   *

Σχεΰτ; ήχητιχθν εκ χχλκτυ, το $·ποΤον Α κτάττει 
τή'/ βεντολεν Λ χρονιη, ί»α  έννοηο·ρ ή θε&, ό’-1 έγνώο9·η 
ΰπ ’ αυτής ίλΟοΐοα εις την ττόλεν- (ε ϊ; το Κχττελλίρριζον, 
μία» τδ ν ειωεχδων νήτων, ΐαως ν.Χι άλλαχεΰ, ότάχες ιίμβή  
Ικλειψες «Χ ήνης, αΐ -(υνχΤχε; Οίωραΐίζχι τοΰτο ως οημε'ον 
7!θθ-[νωοτικον εότοχία; η κχ! 3ι>*τΒ-χί«ς κατά την διάθεοιν 
τ ί ίν  θεοτςνειίοτων μάντεων, λχμ5άνει έχάατη εν αχεΰος ή . 
ν η τ ’χδν κνοίω; χάλχονον καί κοοόουτ: τάχ ιττχ , ί'ν* ίε 'ξωοιν 
ό’τ ι είίον το οημεΤον, χχ! άπαλλάξωοιν ίο τω  την οοττυχή 
οελήνην τοΰ οχότο»;, το οεο’ ον χχτοοθοΰΐ! μετ’ ολίγον, 
άςοΰ & χρότος ίϋΟΟ περίπου πιενών έγείοτ, χχ! τον; εν 
ί :~; μνήμχ-ι.

λέγουσιν, οτ' Άριάδνην εκεί την εύπλόκαμ,ον
[θέσας,

Είτ’ ¿λησμόνησε, στρόφων έκ Κ ρητης ©ησεύς ό
[Αϊγέως.

’Ίϋγς, τόν άνδρα εκείνον έδώ πρός τόν οικόν
[μου ελκε.

ώΕν παρ’ Άρκάσιν υπάρχει φυτόν τό οποίον
[τρελλαίνει

πώλους καί ίππους ταχείας καί τρέχουσιν άνω
[είς όρη.

Είθε 5’ εγώ καί τόν Δέλφιν νά ίδω μαινόμενον
t <rουτω,

ένδον τοΰ οίκου αΰτοΰ, έκ λιπώδους έλθόντα
[παλαίστρας.

"Ιΰγξ, εκείνον τόν άνδρα έδώ πρός τόν οικόν
[μου ελκε.

τοΰτο τό κράσπεδον, όπερ έκ χλαίνης τοΰ Δέλ*
[φιδος έχω

κόψει, είς πΰρ καυστικόν κατακόπτουσα τώρα
[τό ρίπτω.

Οίμοι, ώ ερως σκληρέ, τοΰ προσώπου τό μέλαν
[μου αίμα

τί μ’ άπερρόφησας άπαν, ώς βδελλα είς λίμνην
[τραφείσα ;

’Ίϋγς, τόν άνδρα έκεϊνον έδώ πρός τόν οίκόν
[μου ελκε.

Αύριον τρίψασα σαΰοαν ποτόν είς αυτόν θά
[προσφέρω

κάκιστον, ©έστυλι ταϋτα τά φάρμακα ήδη λα-
[βοΰσα,

άνωθεν χρίσον εκείνου καλώς τό κατώφλιον,
[δπερ

έτι δεμμένην κρατεί την ψυχήν μου' έκείνος δ’
[ούδένα

λ.όγον ποιεί δι?έμέ, ό άμείληκτος' ουτω δελέγε.
πτύουσα, ανΰν τά οστά τά τού Δέλφιδος χρίω»

[ενταύθα.
Ίΰγξ, έκείνον τόν άνδρα έδώ πρός τόν οίκόν

[μου ελκε.
Μόνη δ’ ύπάρχουσα, πόθεν τόν έρωτα τώρα νά

κλαΰσω ;
πόθεν νά κάμω αρχήν, τό κακόν μ’ έπροξένησε

[τούτο
τίς ; Πρός ημάς Άναξώ τού Εύβοόλου ή κόρη

[κρατούσα
κάνιστρον ήλθ’είς τό άλσος έδώ τής Άρτέμιδος"

[ταύτην
j όμως πολλά μέν καί άλλα θηρία συνώδευον

[τότε,
πέριξ ίστάμενά, έτι καί λέαινα μία υπήρχε·

Αέγε μου πώς, σεβασμία σελήνη ό έρως προήλθε. ! [αΐ τρίχες μου πάσαι
Τότ’ ή καλότυχος Θράσσα τροφός τού καλού έπιπτον άνωθεν, ώστε δστέακαί δέρμα κατεςην.

[Θευχαρίδου, Τίνος δ'οίκίαν άφήκα, ή ποίας παρέλειψα γραίας
ήτις πλησίον κατώκει έμού, μετ’ ευχών παρε- οίκημα, ής ή ώδή θεωρείται ώς φάρμακον νόσου ;

[κάλει, πλήν άνακούφισιν μάτην έζήτουν, ό χρονος δ ’

όπως έζέλθω μαζή καί ΐδώ τήν πομπήν (*) ή [επέτα.
[άςία Λέγε μου πώς, σεβασμία σελήνη ο έρως προήλθεν.

οίκτου, φορούσα χιτώνα καλόν πορφυροΰν καί j Τότ’ ήναγκάσθην νά εϊπω τό πράγμ’ αληθώς
r i  — ι * * λ ! [είς τήν δούλην.
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[ζυστίδα (**) I *·.."/a . .*
πάνυ λαμπράν τής καλή; Κλεαρίστης, μαζή ή- j ©έστυλι, τώρα σε θελω, προσπα ησον  ̂ ^

[κολούθουν.
Αέγε μου πώς, σεβασμία Σελήνη, ό έρως προ

ήλθε '
Ουσα δέ ήδ’ είς τό μέσον όδού ομαλής, είς τό

[μέρος
Ινθ’ ό τού Λυκωνος οίκος" έκεί διαβαίνοντας

[βλέπω
δύο τόν Δέλφιν κι’ όμού τόν Εύδάμιππον, οίτι-

[νες εϊχον
γένειον όντως κι’ αυτού τ ’ έλιχρύσου (***) ζαν-

[θότερον χρώμα, 
στήθη δέ στίλβοντα πλέον ή συ, σεβασμία 2ε-

[λήνη*
τούτο δ ’ επόμενον ήτο, άφού πρό μικρού τάς

[ασκήσεις
είχον τού σώματος παύσει, τούς μύς ισχυρούς

[καταστάντες.
Αέγε μου πώς, σεβασμία Σελήνη, ό έρως προ

ήλθε*
τούτους δ ’ίδούσα τοσοΰτον έγώ ή άθλία έμάνην, 
ώ στ ’ή ψυχή μου έντάς προσεβλήθη’ αύτό δέ τό

[κάλλος
άπαν έφθάρη, κι" ούδέ τήν πομπήν κατά νούν

[είχα πλέον’
ούτε έγνώρισα πώς εις τόν οίκόν μου πάλιν

[άπήλθον’
μία δέ νόσος φλογώδης εύθύς μέ κατέβαλεν,

[ώστε
δέκα ημέρας καί νύκτας κατάκοιτος ήμην είς

[κλίνην.
Λέγε μου πώς,σεβασμία Σελήνη ό έρως προήλθε. 
Ό π ω ς  δ ’ ό θάψος (****) κατέστη τό χρώμα, κ’

( ’ )  ”Ε3τ; ίτ ο ,  αί t i ;  S>(xi "¡xulcí ve'xi ί χ  r.afi-jMvtxi 
e’l í  t i  αλ ίο ; τής 'Αρτε'[<.:ΐος xxï val xtpitpüji τήν ττχρδινίχν 
τω ν  t í ;  τήν παρθένον Otàv "Αρτεριιν.

( * · )  "E v in ç a  άνχλογον πρ3 ; το ψ ο υετά ν ι.
(  · * * )  Φοτον ότ.όχρνιον εχτν'ον άνθος, τθ  vùv Sxxpax τ ή ;  

Π χ v i f í x ; .
Ε νή .ν  ί ι ά  τον }π»!ον γ,οωματίζίνοι τ »  Tjv«,

[έφεύρνις
μέσον τι σύ θεραπείας τής τόσον φθειρούσης με

[νόσου.
Φεύ ! μ’ έκυρίευσεν όλην ό Μύνδιος* σύ δέ έλ-

[θούσα
ένθ’ ό Τιμάγετος έχει παλαίστραν, έκεί καθη-

[μένη,
φύλαζον τούτον- διότι συχνάζει έκεί, καί ευ

ρίσκει
ούτος έκεί ηδονήν νά πηγαίνν)· καί ίσως τόν

[ίδιρς.
Λέγε μου πώς, σεβασμία Σελήνη, ό έρως προ

ήλθε.
Ό ταν  δέ μόνον αύτόν άπαντήιπις, ήσύχως εί

[πέ του,
Ότ* ή Σιμαίθα σέ θέλει, καί έλα μαζή του έν-

[ταύθα*
τοΰτο τής είπον εκείνη δ ’ άπήλθε καί μόλις

[ολίγος
χρόνος παρήλΟε’ κ’ έδώ τόν λαμπρόχρουν ώδή

[γησε Δέλφιν,
"Αμα δ ’ ένόησα τούτον έγώ, ύπερβάντα μέ βήμα
κούφον τήν θύρα μου, πλέον αύτής τής χιό-

[νος έπάγην’
πλήν ό ίδρώς τού μετώπου ώς θρόμβος κατήρ

[χετο δρόσου.
Ούτ’ ήδυνάμην φωνήν νά έκφέρω τουλάχιστον 
.  1 . [τόσην,
όσην εκπέμπουν τά  βρέφη έν υπνω κνυζόμενα,

[ι'να
ταύτα άκούσασα φθάστρ σιμά ή φιλόστοργος

[μήτηρ,
ώσπερ δέ κούκλα έπάγην έζ ίσου καθ’ όλον τό

[σώμα.
Αέγε μου πώς, σεβασμία σελήνη,ό ερως προήλθίν* 
άμα δ ’ ό άστοργος μ’ είδε, στηρίξας τά  δμ-

[υ α τα  κάτω
είτ’ είς κλιντήρα καθίσας, ώμίλησε πρώτος

[είπών με*
τόσον ίπβόφθαβας βύ εις τόν οίκβν τόν βόν ν*
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[μέ φέρνι;,
©ίλη Σιμ,αίθα, ττρίν έτι αυτόκλητο; έλθω, όπόσον 
ττρίν ποτ’ εγώ τόν ΦιλΐνΟν τόν εύχαοιν έφθασα

["Ρέ/.ων·Λέγε μου πώς, σεβασμία σελήνη,ό ερω; προήλθε' 
ήλθον * ’ εγώ μά τόν έρωτ’ αυτόν τόν γλυκόν*

[ίνώ μ ’ είχον
(*)τρεΐ; η τέσσαρε; φίλοι την νύκτα αύτήν προσ-

[καλέσει,
μήλα (**) κρατών Διονύσου έντό; τών ουραίων

[μου κόλπων,
πρός. δ ’έστεμμ.ένος με λεύκην φυτόν ιερόν 'Ηρα-

[κλέους
Πέρυζ αυτής πορφυρά; έζωσμένη ή λεύκη ται

ν ία ;.
Αέγεμ.ου πώς, σεβασμία Σελήνη, ό έρως προ

ήλθε.
Κι’ άν μέν έδέχεσθο τούτο θά ήτο καλόν σα;'

[διότι
πάντε; οί νέοι με λέγουν, ό’τ ’ είμαι ταχύ; καί

[ωραίος*
ήσυχο; δ ’ ήθελαν μείνει, άν μόνον τ ’ώραϊόν σου

[στόμα
μ ’ έδιδες νύν νά φιλήσω' άν όμως μ.’ ήθελετ’

[ωθήσει,
κ- ήθελε κλείσ’ εί; έμ.έ μέ μοχλόν τή ; οικία; ή 

*** , , ,
(  **) τότε πελέκει; και πύρ έφ’ύμών άληθώς έ-

..........................[πιφέρω.
Λέγε μου πώς, σεβασμία Σελήνη, ό έρως προ

[ήλθε.
Πρώτον μεν νύν χρεωστώ εις την Κύπριδα χά-

[ριν, ώ  γύναι,
είτα πρός σε έκ πυρό; με λυτρώσασαν, στεί-

[λασα, ΐνα
έλθω πρός τούτον τόν οίκον ήμίφλεκτ·; ούτω'

[διότι
φλέγει πολλάκι; ό ερω; κι’ αύτού τού δεινού

[Η φ α ισ τε ίο υ ,
δπερ την νήσον Αιπάραν φλογίζει χειρότερον έτι.

(® c-j-u τον ϊτίχον τοϊτον, itc t t  χττα  τον
εοωΐΜον1 ■ χϊ~.ζί ~ Λ ε λ ν .ί ι ;  ί ίν ή τ ο  δννατον v i e'issi, ?τ ι 
f.XOsv με αλλευ; τεεΤς irj τε'ύσχρχς φίλους» ούοε νίίμοζε νχ 
ctritij οτι τ(λ·);ν κατότΐίν τ^ώ ν . .  . φίλων. Ει οε τινες τών 
ΤΖ53Λ τα- φι/ολογικχ άτ^ολουμί'νων^έπϊ τβυτω /χλετ.χ’νοίντο, 
γνότο: σχν, 5Τ! γνώμην κχΐ υυ νόμον ΧΓοφχίνομαι.

( * · )  Δ ιά τω ν μήλων και τ ξ ;  λεόχη;. . .  &·λει vet ίδίξ<3,
CT' τίλ3δ τ.£ο; x -την ώς έρχ ίτη :, ά^λητη: ων έοτίμμενος·.

as C**V **ϊ ^¿κΜ .

Λέγε μου πώς, σεβασμία Σελήνη, ό έρως προ-
[ήλθεν.

Ούτο; ποιεί την παρθένον νά φεύγη τρελλή έκ
[τού οίκου,

Νύμφας δε κάμ.νει ν’ άφίνουν θεομάς ταύ άνδρός
[των τάς κλίνας. 

Ούτω μ.έν είπεν έκεΐνος, έγώ δέ ταχέως πει-
[σθεΐσα,

ελαβον τούτου τήν χεϊρα κ’ εύθύς έπί κλίνη;
[τόν θέτω,

ούσης πολύ μαλανή;' καί τά  σώματα τ ό τ ’ άμ-
[φοτέρων

λίαν έτέρποντο, πλέον θερμ,ά δέ τά  πρόσωπα
[ήσαν

τότε ή πριν, κ’έφεςή; ψιθυρίζοντες πάνυ ήδέως 
μόνοι έκείμεθα. Τέλος πρός τί νά μ.ακρύνω τόν

[λόγον,
φίλη σελήνη τά μέγιστ’ έπράχθησαν κ’ έκτοτ’ ό

[πόθος
ήτο ήμΐν άμ,οιβαΐος, κι’ ούδέποτ’ έκεΐνος ακόμη 
μ έμεμψε μέχρι τή ; χθες, οϋδ’ έγώ ποτε τού-

[τον, άλλ’ήλθε
πρός με ή μήτηρ εδώ τή ; έμής αύλητρίδος Φι-

[λ ί σ τ η ς
ή Μελιζοΰς' τού ήλίου,όπόταν οί ΐπποι δρομαίως 
έτρεχον, ΐνα ήμΐν τήν ροδόχρουν αϋγήν εκ τού

[πόντου
φέρωσι, κ’ είπέ μοι άλλα πολλά, καί προσέτι,

[τόν Δέλφιν
οτι κατέλαβεν έρως' άλλο'μως σαφώς δεν γνω-

[ρίζ«,
άν γυναικό; ή άνδρός τόν κατέλαβε πόθος’ διότι 
λόγον πρός τούτο οόδένα μ’ άνέφερε, δέ ότι 
άκρατος έρως κατεΐχεν αυτόν, καί ταχέως ά-

[πήλθε,
κι* ό'τι κοσμούνται οί οίκοι ¿κείνοι μέ στέφανα

+ τούτου.
Ταύτα μοί είπεν ή φίλη, κι’έγώ τήν πιστεύω*

[διότι
άλλοτε τρις καί τετράκις έσύχναζβ πρός με,

[πολλάκις
δ ’ εθετ’ εδώ τό άγγεϊον τών μύρων του νύν δέ

[παρήλθον
δώδεκα δλαι ήμέραι, αυτός διατί δέν εφάνη ; 
Πώς ποτε ήθελ’ ημάς λησμονήσει, άν άλλο τερ-

[πνόν τι
τούτον δέν έθελγε j τώρα λοιπόν διά μόνων τών

[φίλτρων
θέλω αύτόν γοητεύσει, άν δ ’έτι αύτό; μέ λυπήσνι, 
μά τούς θεού; εις τήν πύλην τού "Α-δου άμέσω;
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[τόν ρίπτω. 1
Έχουσα φάρμακα πάνυ κακά φυλαγμένα εί; |

[κύστιν,
άτιν’ Άσύριο; φίλο; μ ’ έδίδαζε δέσποινα. "Ηδη 
χαίρουσα σύ μ.έν τού; ίππου; πρό; πόντον τόν

[άπειρον τρέπε
θεία σελήνη. Έ γώ δέ καθώς ΰπεσχέθην τό πάθος 
θέλω τούμόν υποφέρει. Σελήνη λαμπρόχροε χαΐρε- 
χαίρετε δ ’ έτι κ’ οί άλλοι αστέρες τό ήσυχον

[«ΡΡ·*
μόνοι τή ; μαύρη; νυκτό; συντροφεύοντες, χάρι-

το ; πλήρεις.

Ο Ι Κ Ι Α Κ Ι Ι  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ .

Κατασκευή τώκ ύτεοχαπησρώγ του χΑαρΙου.

Οί διά τού χλωρίου αερίου ύποκαπνισμοί έ- 
δείχθησαν αείποτε ωφέλιμοι καθ’ απάντων τών 
κολλητικών νοσημάτων, κατά τού τύφου, τή ; 
ευλογίας καί κατά τή ; ιδία; βροτολοιγού χο 
λέρας, καί επειδή ό πρό; τούτον τόν σκοπόν 
χρήσιμο; Μαγγανίτη; (ύπεροζείδιον τού Μαγ- 
γανιζιόν) υπάρχει πανταχού τή ; Έ λλάδο; ΐνα 
έκαστο; δυνηθή νά τούς κατασκευάζν) έν καιοώ 
τής ανάγκη;, κοινοποιούμεν τόν τρόπον τή ; 
κατασκευή; αύτών. Ένωσαν 2  μ.έρη ζηρού κοι
νού άλατος μεθ’ ενός λεπτή; κόνεω; τού Μαγ- 
γανίτου λίθου καί έπίχυσον τά μίγμα τούτο 
έντεθέν εί; πήλινον άγγεΐον μετά τριών μερών 
θειϊκοϋ όςέως, κεκραμ.μένου μεθ1 ένό; μέρους ύδα- 
το ; καί θέρμανον ολίγον μεχρισού άρχεται ή έκ- 
λυσι; κίτρινων ατμών και πληρωθώσι τά δω - 
μ.άτια ύπό τών πνιγηρών ατμών τού χλωρίου 
αερίου.

Κατασκευή του σεραπίου του Πουνσχίου-
”Εν τών πλέον ήγαπημένων ποτών κατά τόν 

χειμώνα είναι τό καλούμενον Πούνσχιον. Διά 
νά δυνηθής νά κατασκευάζης τογρτο ό'τε θέ- 
λης, ετοίμαζαν πρότερον τό άκόύουθον σεράπιον. 
Έπίχυσον 1/2 δραμμίου σινικού τεΐου μετά 
2 0 0  δραμμίων θερμ.ού ,οατος καί μ.ετά τούτου 
τού εγχύματος βράχον 400 δράμ,μια ζαχάρεω; 
καί 100  δράμμια τού προσφάτου ζωμ,οΰ τών 
λεμ,ονίων. Διά νά προσλάβφ καί τήν τών λεμο
νιών κιτρίοδμον γεύσιν καί όσμήν, άπότριψον 
τού; φλοιού; τών λεμονιών μετά τμημάτων 
ζαχάρεω; καί πρόσθετον ές αύτού τού έλαιοζ«-.

χάρου τώ ν λεμονιώ ν G0 δράμμια. Τούτο τό 
καλούμενον Essence de Pounseli δ ύνατα ι νά 
διατηρηθή έπ ί μήνας. Έ ν v.atpfii α νά γ κ η ; σύμ - 
μιζον ολίγον ποσόν αύτού μ ετά  θερμού υδατο ;

Π ip) ραστίχψ;·
Ε πειδή  π ο λ λ ά κ ι; έγένετο λόγο ; περί ή 

χρήσεως τ ή ; Μ αστίχη ; πρό; κατασκευήν ji... 
ν ικ ίω ν δ ιά  τούς ζωγράφους, πρό; φραγμόν τώ ν  
όδόντων, πρός κατασκευήν τού μ α σ τ ιχογλυκύ - 
σ μ α το ; κα ί το ύ  τ ή ;  μ α σ τ ίχ η ; αποβράσματος 
κ α τά  τ ή ; διαρροίας τ ώ ν π α ίδ ω ν , προσθέτομεν, 
ό'τι ή μ ασ τίχη  ε ίνα ι ρητίνη, ήτες εκρέει εν ε ΐδει 
δακρύων δ ιά  τή ς έγχαρ άέεω ; τώ ν  κλώ νω ν τινός 
σχοίνου φυομ-ένου ε ίς τήν νήσον Χ ίον κα ί κ α 
λούμενου Pistacia Leutiscus, κα ί δ ιά  τού 
τώ ν  δένδρων τιναγμ.οΰ, απολα μ βά νετα ι κα ί συλ- 
λ έγ ε τα ι. 2 3  χωρία ύπάρχουσιν ε ί; Χ ίον πέριξ 
τώ ν  οποίων τα ύ τα  τά  δενδρύλλια  α ύ το μ ά τω ; 
φύοντα ι, τά  χόρτα τ α ύ τ α  καλούντα ι έν Χ ιω  
μαστιχόχω ρα . Τό δέ προϊόν τούτο  ε ίνα ι λ ία ν  
προσοδοφόρονκαθότι π λ ε ίο να τώ ν  G0— 8 0 ,0 0 0  
κανταρ ίω ν έ ςάγο ντα ι έκ τ ή : νήσου Χ ίου κα ί ε ί; 
προλαβούσα; έποχάς ήτον ή νήσο; ύπόχρεω ; 
νά  άποστέλη  3 0 0 ,0 0 0  λ ίτρ α ; ώ ;  δώρον πρό; 
τόν Σουλτάνον. Τούτο τό όυραιότερον κα ί έκλ.ε- 
κτόν είδος τή ς μ α σ τ ίχ η ; έκλήθη Serail Ma
stix, καθ ιύ ί ή νήσος Χ ίο ; έκλήθη ένεκα τού 
μοναδικού τούτου προϊόντος τουρκιστί Salí i — 
sada (Μ αστιχόνησος). Ή  χρήσις τή ; μ α σ τ ίχ η ; 
πρό; μάσσησιν ήτον γ νω σ τή  ή·ίη πρό 2 .0 0 0  
χρόνων κα ί έκ τ ή ; χρήσεω ; τή ; μασοήσεω ; ε ίχεν 
ά ποκα τασταθή  ό τού στόματος άήρ εύώ δη ;, έ 
κλήθη τούτο  τό φυτικόν προϊόν μ ασ τίχη  (M a
stix).

ΣνγχοΑληΧίκογ η ir  por δ ιά  το ΐ\Ιίχ,τρογ.

71 συγκόλλησ ι; τώ ν  θραυσμάτων τού ήλε
κτρου κα ί τώ ν  ές  αύτού κατεσκευασμένιυν πο - 
λυτίυ.ιον α ντ ικ ε ιμ ένω ν , δ ύ να τα ι νά  έπ ιτευχ θή  
ή δ ιά  τού πυκνού δ ιαλύμ ατος τ ή : ένδ ιαλύτου 
ύέλου,ή έ τ ι καλλήτερον δ ιά  τού ακολούθου νεου 
συγκολλητικού μέσου, Αιάλυσον μόρο; τή ς κό· 
νεως τού ΐδίου ήλεκτρου (αποκόμμ ατα  τού κε
χριμπαριού συνήθως καλουμ,ένου) ε ι; θειούχον ά ν 
θρακα μέρη 3 — 4  κα ί έπάλειψον μ ετ ’ αύτού τή  
συγκολληθησόμενα τμ ή μ α τα  τά  όποια μ.ετά τν·ν 
ε ντελή  ξήοανσιν, ΰπάρχουσι σ τερ εώ τατα  συν 
κεκολ.λημένα.

Ξ.. ΛΑΚΛΕΡΕΡ.
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ΕΙΣ ΤΟ ΦΕΓΓΑ.ΡΙ.

Τ Η  Α Ε Σ Π Ο Ι Μ Ι Ι  μ .

"Ω ! διατί μέ τή λύπη γιομάτο 
©αμπυρά; τά; άχτΐνα;, φεγγάρι,
Εις τά ’μμάτια μου τώρα διαχύνεις; 
Πούνε, πούνε ή προτέρα σοο χάρι;

ΕΤν’ τό  φώ; σοο μυστήριο κρυμμένο 
’Στ’ ούρανοΟ τ' άνεζέταστο δώμα, 
Τώρα ’μοιάζει μέ σένα ή ψυχή μου· 
Μ ή γελάσης, φεγγάρι μ’, ακόμα.

Όταν ή αύρα μονάχη τών μύρτων, 
Καί τών ρόδων τά φύλλα σαλεύη·

ΕΤν’ μ»στήριο, καί σένα, φεγγάρι,
Ερωτώ νά μοΟ πή; τί γυρεύει.

Δέν μιλεΤ;, μέ κυττφς πικραμένο,
ΈννοεΤς τήν καρδιά μου τί θέλει·
ΕΤν’ ό ερω; τών ρόδων, τών μύρτων 
Κι’ αϋτ’ ή φύσι τόν κόσμον τόν στέλλει;

Πλήν ή αύρα, οί μύρτοι, τά ρόδα 
Ευωδιάζουν, τόν κόσμον στολίζουν 
Ή  ψυχή καί το ’μμάτι τού; λείπει, 
Άγαπώνται, δι’ αύτό παιχνιδίζουν.

Μον’ έκεϊνη δέν είδε, φεγγάρι,
Τήν κρυφή τών άψυχων καρόία,
"Ω ! μια χάρι ζητώ άπ» σένα,
"Οταν έ'λθτ| νά ίίή τήν έρμΐα,

'Ρίψε, ^ίψε ’; αυτήν τά; άκτΤνας,
Κάμε ώστε νά νοιώση τήν φύσι,
Τήν αγάπην τών ^όδων, τών μύρτων,
Μήπως τότε κ’ έμέν’ άγαπήση.

ΖακύνΟφ, κατά ‘Ιούλιον 1869.
Άνδρέα; Π. Βλαχοχρΐστο;.

Λνσις τον έν ιώ ΙΛ'· ψν.ΙΛαδίφ α ί̂γμΛτος.

Κανάρης

Τήν λύσιν άπέστειλαν ήαΐν οί κ.κ. λ . Ρούκης καί Κ. Σπορίτη; Καοτελορρίζιος.

σες
ΕΓΛΓΓΕ ίΟ Ϊ  ΧΑΝΟΣ.

Εις τύν στρωτόν έκ τού εξωτερικού πέμψοντα ήμΐν τήν λ.υοιν τοϋ ¿νω γρίφου, ^οιρηΟήσεται ή 
«ΦαέΟων», τ.οίγ,Ί.χ τού κυρίου Ίωάννου Καμττούρογλου,


