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ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ.

(Έ/. τής ’Ιταλικής).

(Συνεχεία και τέλος· ί'5ε ®υλλ. I . ’)

Κατά τόν Ζ '. αιώνα χριστιανοί τινες έκ τής 
αίρέσεως των Νεστοριανών, έξ ’Ινδιών μετέβη- 
σαν εις Κίναν’ άλλ ή συμπεριφορά των τοσοΰ- 
τον ήν έπίρ.εμπτος, ώστε ύπέφερον πλείστας 
καταδρομάς, και έπί τέλους ή Κυβέρνησις χάριν 
τής ησυχίας τοϋ Κράτους, διέταξε τήν εξωσίν 
των.

Περί τάς άρχάς του ΙΓ'. αίώνος ό Γγεγκίς 
— Χάν έλεηλάτησε τήν Κί/αν μετά των Μογ- 
γόλων Ταρτάρων του. Έν τήδε τή περατώσει 
πολλοί χριστιανοί "Ελληνες είσήλθον μετά τοϋ 
στρατού του εις τήν αυτοκρατορίαν, καί οί Τάρ- 
ταροι ύπεδέξαντο αυτούς εύνοϊκώτατα. "Οτε ό 
Κοβλάϋ— Χάν άνήλθεν έπί τόν θρόνον καί ε- 
θετο τά θεμέλια τού Πεκίνου, παρεχώρησε τοϊς 
Έλλησι γήπεδον έν τώ  σηκώ των τειχών, ό
πως άνεγείρωσιν εκκλησίαν. Σκοπός τοϋ Πρίγ- 
κηπος τούτου ήτο .ή διά τοϋ μέσ«υ τούτου έγ- 
κατάστασις έν τνί Αυτοκρατορία ανθρώπων γνώ
σεων καί ένεργητικότητος ύπερτέρας τής των

Κινέζων, οΐτινες καί τοι άγαπώσι νά θεωρώσιν 
έν ταϊς ίστορίαις των τους Μογγόλους βαρβά
ρους, οΰχ ήττον όμως ή όπ’ αύτών κατάκτησις 
τής Κίνας έστάθη συμβάν ούχί δυσοίωνου δι’ 
αυτούς καί τό έθνος των. Οί ύπό τής ταρτα- 
ρικής στρατιάς συνοδευόμενοι λόγιοι τής Βάρκ 
καί Σαμαρκάνδης, έτελειοποίησαν τήν αστρο
νομίαν καί έπεδιώρθωσαν τό Κινεζικόν Καλεν- 
δάριον, έκομίσαντο τά  εργαλεία ών οί Κινέζοι 
έστεροϋντο ΐνα παρατηρώσι τά ουράνια σώιματα, 
ήνοιξαν εύθειαν συγκοινωνίαν μ.εταξύ τών δύο 
περάτων τής αυτοκρατορίας, συνέλεξαν τά ϋ- 
δατα  τών ποταμών εις τεχνιτάς κοίτας, καί 
διωργάνωσαν εσωτερικήν ακτοπλοΐαν, ής ό κό
σμος αδυνατεί νά παρέξγ ήμΐν όμοίαν. Έν μέσω 
τοσούτων ωφελειών, ών ένεκα ή κατάκτησις 
τών Μογγόλων ήδύνατο νά έξομ,οιωθή μέ τάς 
τών 'Ρωμαίων, φαίνεται ότι κατεχρώντο 
άλλως οί Τώρταροι τών δικαιωμάτων τοϋ 
δορυκτήτορος, καί οί Κινέζοι βαρυνθέντες 
τήν τυραννίαν των μετά τινα έτη, άπεδίωξαν 
αυτούς εις τάς έρημους των, πέραν τοϋ Μ εγά
λου τείχους τοϋ ύπό τών Ταρτάρων καλούμενου 
K a . l f x a r ,ο έστιν α ’ιώ η ο ν  τ ε ίχ ο ς , δπερ οί Κι
νέζοι άνήγειρον δύο πρό Χριστοϋ αιώνας, όπως 
άμύνωνται κατά τών επιδρομών αύτών.

Διαρκούσης τής Ταρταρικής αύτής κατακτή- 
σεως, έπήλθεν ό πλοϋς τοϋ Μάεκου Πόλου, ον ό
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Κοβλάϋ-χάν, κα τέχων τότε τόν θρόνον τής Κί
νας ύπό τό όνομα τοϋ Τσί-τσόν, ύπεδέξατο ευ
μενέστατα, καί ούτος έστάθτι ό πρώτος Ευρω
παίος όστις είσελθών εις Κίναν άνέκαμψεν 
είς Ευρώπην.

Μετά την εξωσιν των Μογγόλων, ή Κίνα ά- 
πήλαυσε τελείαν ειρήνην μέχρι του 1 600, καθ’ 
δ δύο έπαναστάται διεκύβευσαν οϋτω την α
σφάλειαν τής κυβερνήσεως, ώστε ό αύτοκράτωρ 
έκάλεσε παρ’ έαυτώ πρός ένίσχυσιν τους Ταρ- 
τάρους Μαντσούς. Ούτοι δέ ένόησαν ότι ήδύ- 
ναντο νά παίξωσι μέρος πολλώ σπουδαιότερου 
εκείνου τών αρωγών* έπαιζαν λοιπόν τό των ε
πιδρομέων, καί τόν αρχηγόν αυτών ανύψωσαν 
επί του Κινεζικού θρόνου. Ά λ λ ’ ή συμπεριφορά 
τών Ταρτάρων τούτων, έστάθη πολιτικόν αρι
στούργημα. ΆντΙ νά προσποιηθώσι την άγερω- 
χίαν τών κατακτητών, έμίγησαν ά'παντες μέ 
τόν κατακτηθέντα όχλον* έμιμ,ήθησαν τόν τρό
πον αύτοϋ τού ένδύεσθαι, τά  ήθη του, τάς ι
δέας του* τούς ίκανωτέρους Κινέζους διώρισαν 
είς τάς πολιτικάς θέσεις* έξέμαθον την Κινεζι
κήν γλώσσαν, ένυμφεύθησαν εγχωρίους γυναίκας* 
έκολάκευσαν τάς δεισιδαιμονίας τοϋ λαοϋ, συνε- 
λόντι δ ’είπεΐν,ούδέν παρημέλησαν τεΐνον είς την 
άφομ.οίωσιν τών νικητών καί ήττημένων. Μόνον 
τόν στρατόν τής Κίνας, ώς μικρά; όντα δυνά- 
μεως, ένίσχυσαν διά συμπατριωτών των. Οί 
Τάρταροι Μα.γτσονς ηύτύχησαν ά'λλως νά λά - 
βωσι τούς πρώτους των αύτοκράτορας εμφρο- 
νας, τιμίους καί πεπροικισμένους διά σταθερού 
καί ενεργητικού χαρακτήρος, όπερ συνέτεινεν είς 
τήν παγίωσιν τής δυναστείας των, ήτις άλλως 
τε θά έναυάγει ώς έκ τής μεγάλης μεταξύ τών 
κυβερνώντων καί τοϋ λαοϋ τών Κινέζων δια
φοράς. Χάριν όμως τής συμπεριφοράς των ταύ- 
της, οί Κινέζοι ουδόλως σχεδόν ήσθάνθησαν 
τήν αλλαγήν δυναστείας.

’Εσχάτως όμως (καθόσον ή δυναστεία αυτη 
κατέχει είσέτι τόν θρόνον τής Κίνας), οί Κινέ
ζοι Μαν-τσούς, έτράπησαν άφρόνως έτέραν όδόν. 
Πεποιθότες έπί τή ίσχύϊ των, παγιωθείσγ, καί 
έπιρρωσθείσνι ύπό τής φρονήσεως τών προπατό
ρων των, ένόμισαν ότι δύνανται νά μή τηρώσι 
πλέον τάς πρός τούς Κινέζους άνασκοπάς* τά  
σπουδαιότερα τών αξιωμάτων δεν άπένεμον 
πλέον αύτοΐς, άλλα μ.όνοις τοΐς Ταρτάροις* είς 
τάς κυβερνητικάς πράξεις, ήρξατο καθιερουμένη 
κατά προτίμησιν ή Ταρταρική γλώσσα* έτέθη 
τέλος έν ένεργεία. ή υπεροχή τής κατακτήσεως.

Αί έναντίον τής πολιτικής αυται πράξεις, έπή- 
νεγκον τήν δυσαρέσκειαν τών Κινέζων από τών 
τελευταίων έτών τοϋ παρελθόντος αίώνος, ήτις 
έξηκολούθει έπιτεινομένη, άχρις ού έξερράγη 
έπανάστασις έπεκταθεΐσα έφ’ όλην τήν αυτο
κρατορίαν, ήτις διεκύβευσε σπουδαίως, κατά τά 
τελευταία μάλιστα ετη, τήν ίίπαρξιν τής δυνα
στείας. Πρός τοΐς έμφυλίοις τούτοις σπαραγμοί;, 
έάν προστεθώσιν οί κατ’ αύτών κινηθέντες πό
λεμοι, πρώτον μέν ύπό τής ’Αγγλίας, χάριν τοϋ 
φι,Ιανθρωπιχοΰ  εμπορίου τού όπιου, καί δεύτε
ρον ύπό τών Ά γγλο-Γάλλων ποθούντων νά βιά- 
σωσι τούς άλλους νά σκέπτωνται και πράττω- 
σιν ώς συμφέρει αύτοΐς, φαίνεται ευκόλως ότι 
τό μέλλον τής Κίνας έσται όλέθριον. Τό πα- 
τροπαράδοτον σύστημ.α τής άπομονώσεώς των 
έξέλιπεν, ή δ ’ έθνική αύτών ανεξαρτησία δια
κινδυνεύει.

Έκθέσαντες έν ολίγοι; τήν σκοτεινήν όπω- 
σοϋν ιστορίαν τών Κινέζων, φέρε εΐπωμέν τινα 
καί περί τής θρησκείας αύτών.

Β'.

Ή  άρχική τών Κινέζων θρησκεία τυγχάνει 
άγνωστος* παν εΐ τι περί αύτής έλέχθη, έρείδε- 
Tat έπί εικασιών, καθά άπωλεσθέντων τών ι
χνών αύτής* ύπάρχουσι μέν νύξεις τινές είς τά  
συγγράμματα τοϋ μεγάλου Κινέζου φιλοσόφου, 
άλλ’ άνεπαρκεΐς ΐνα δι’ αύτών έξακριβωθή ή 
άρχαία λατρεία.

Ό  Κομφούκιος, άνήρ κατατασσόμ,ενος μεταξύ 
τών άναμορφωτών τών λαών, έστάθη ό πρώτος 
παρά τοΐς Κινέζοι; θεμ.ελιωτή; θρησκευτικού 
συστήματος. Καί τοι τό θρησκευτικόν αύτοϋ 
σύστημα ήδύνατο νά κληθή μ,άλλον φιλοσοφία 
ή θρησκεία, φιλοσοφία έν συναφεία μέ τήν ιστο
ρίαν διατελοϋσα, ήν ούτος έφήρμοσεν είς τάς α - 
νάγκας τοϋ λαού, έστάθη όμως θρησκεία έναγ- 
καλισθεΐσα έπί πολυχρόνιον διάστημ-α ύπό τών 
έκλεκτοτέρων τού έθνους άνδρών, ύπό τής αύ· 
λής καί ύπ’ αυτού έ'τι τοϋ λαοϋ. Ά λλά  θρη
σκεία φιλοσοφική, πνευματική, λογική, είναι 
άκατάλληλος διά τόν λαόν, όστις δεϊται άεί- 
ποτε ύλικών αντικειμένων ΐνα προσφέρω αύτοΐς 
τήν λατρείαν του.

'Ετέρα θρησκεία ίκανωτέρα ν’άποκτήση παρά 
τώ  λαώ οπαδούς, ένεφανίσθη κατά τούς αύ- 
τούς τοϋ Κομ,φουκίου χρόνους, ή άμα μετά τήν 
τελευτήν αύτοϋ. Κινέζο; τις, όνόματι Λαο-Κόγκ,,
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περιηγησάμενος τό Θηβέτ, ήρύσθη γνώσεις τινάς 
περί τής λατρείας τοϋ Μεγάλου Λάμα καί έσκέ- 
φθη ότι ή θρησκεία αυτη ήτο καταλληλοτέρα 
διά τούς συμπατριώτας του, καί συνάμα ήθελε 
παρέξει αύτω τήν εύκαιρίαν νά δοξασθή. Συνέ
πεια τούτου καθίδρυσεν άδελφότητα ή αΐρεσιν 
κληθεΐσαν ύπ’ αύτοϋ Ταο-τσέες, δ έστιν υιοί 
τü y  αθανά.των·· Καί ή θρησκεία αυτη ήδύνατο 
κυριολεκτικώτερον νά όνομασθή ¡ptJoffocptxdr 
σύστημα, καθόσον συνίστατο είς τήν υίοθέτησιν 
τών άρχών τοϋ ’Επικούρου. Ό  Λαο-Κόγκ έπειθε 
τού; οπαδούς του ότι κύριον μ-έλημα τοϋ αν
θρώπου δέον νά γ ή εύζω'ία καί ή εύτυχία, καί 
ότι έκαστος οφείλει νά δράττη *αι τής ίπταμέ- 
νης στιγμής, χωρίς νά μεριμνά ουτε διά τά 
παρελθόν, ούτε διά τό μέλλον. Καθάπερ ό 'Επί
κουρος (όστις, ΐνα όμολογήσωμ,εν τήν αλήθειαν, 
ήτο όλιγώτερον Επικουρικός τών έαυτοϋ μαθη
τών), ό Λαο-Κόγκ έτυχε κακών μαθητών, ύπερ- 
βάντων τά δρια καί τών παραφορωτέρων δεισι
δαιμονιών, μέχρι καί τοϋ νά παρασκευάζωσι 
ποτόν δωροϋν τήν άθανασίαν τοΐς πιστοΐς, όπερ 
οί πίνοντες έτιον άείποτε, ώς είκός, διά τής 
ζωής των. Μ’όλα ταϋτα ό όχλος άπλήστως έ- 
νηγκαλιζετο τοιαύτην διδασκαλίαν, ήν δ Λ αο- 
Κόγκ ήβουλήθη νά περιβάλη διά λατρείας, ή ; 
τίνος οί ιερείς ένεκολποΰντο τήν άγαμίαν, διότι 
τούτο ήτο συνέπεια τών έπικουρικών τής αίρέ- 
σεως άρχών, καί ώ ; πρός τούτο δέν δυνάμεθα 
νά μεμφθώμεν αύτούς έπί άνακολουθία. Οί ναοί 
τών Τάο-τσέες είσί πλήρεις μεγάλων καί τερα
τωδών μορφών (εικόνων) έκ ξύλου, λίθου, ή άρ- 
γίλου, έζωγραφισμένων, κεχρισμένων (vern i- 
Ciate), καί κάποτε έπικεχρυσωμένων. Αί μορ- 
φαί αύται άλλως τε, αίς ούδεμία άποδίδεται 
λατρεία, φαίνεται οτι προωοίσθησαν ΐνα παρι- 
στώσι τά  άγαθά καί κακοποιά πνεύματα, ή τά 
εμβλήματα τών ποικίλων άνθρωπίνων παθών. 
Τά άγαθά πνεύματα καί καλά αισθήματα ύ- 
πάρχ,ουσιν είς τήν μίαν τοϋ ναού πλευράν, τά- 
ναντία δέ είς τήν αντίθετον* ούτως ή χαρά καί 
ή λύπη, ό "Εριο; καί τό μίσος, ή εύαρέσκεια καί 
δ πόνος προσωποπεποιημένοι, καί τοι τερατω- 
^ώς, ΐστανται άντιμέτωποι. Ώ ς πρός τάς τε- 
Τετάς οί Ταο-τσέες δμοιάζουσι κάπως τούς καθο
λικούς, έχοντες καί ούτοι έν χρήσει λιτανείας 
μέ λαμπάδας καί θυμιάματα, καί ψαλμωδίας 
έν χορώ λογαοιδικάς (recitative)* κλίνουσι δ ’ 
έκάστατε τήν κεφαλήν διερχόμενοι άπό τοϋ 
βωμού.

Μετά τήν θρησκείαν τών Ταο-Τσέες ένεφανί
σθη άλλη τις έν Κίνα, έκ τής αύτής »δρμωμένη 
πηγής, ήτις ύποθαλπομένη ύπό τής Αύλής, κα
τέστη ταχέως λαοφίλητος καθάπερ ή προει- 
ρηθεΐσα. Κ ατά τά  Κινεζικά χρονικά τά  ώς 
μάλλον άκριβή θεωρούμ,ενα, 58 ετη πρό Χρι
στού, οί ιερείς τοϋ Βούδδα προσκεκλημμένοι 
νά έλθωσιν έξ ’Ινδιών, μετήγαγον μέγα μέρος 
τής μυθολογίας τών ίνδών είς Κίναν, ήν τινες 
έθεώρησαν ώς τήν πηγήν τοϋ πολυθεϊσμού τής 
Αίγύπτου καί τής 'Ελλάδος, καί ήν τινα άλλοι 
τούναντίον ύπέθεσαν ώς άπόρροιαν τής Αιγυ
πτιακής λατρείας. "Οπωςδήποτε, μεγάλη ύπάρ- 
χει συγγένεια μεταξύ τών μυθολογιών τούτων, 
ώστε είκάζομεν ότι δυνατόν νά έχωσι τήν αύ- 
τήν καταγωγήν. Ό  Βούδδας (όστις ήκμ,ασε 
1014 έτη π χ.) λέγεται παρά τών ίνδών υιός 
τοϋ Μά-ϋα καί έν τών έπιθέτων του είναι Ά -  
μίδας* δ Φόε τών Κινέζων είναι υιός τοϋ Μά- 
ϋα καί έπονομάζεται Όμέτος. Έν ’Ιαπωνία 
δέ, ής οί κάτοικοι εχουσι Κινεζικήν τήν κατα
γωγήν, τόν αύτδν θεόν Φόε, λατρεύουσιν ύπό 
τό όνομα τοϋ Ά μίδα· Ό  Γκανέσας τών Ίνδών 
καί ό Οίαηο τών 'Ρωμαίων, είναι προφανώς μία 
καί ή αύτή θεότης μέ τόν Μέν-σχΙν, ή τό προ
φυλαχτικόν τών θυρών πνεύμα, τών Κινέζων. 
Ό  Βισνού τών Ίνδών, ό "Οσυρις τών Αιγυπτίων, 
δ Ζεύς τών Ελλήνων καί 'Ρωμαίων, ό Λουϊσίν 
τών Κινέζων, δμοιάζουσιν άλλήλοις καί τ ’ ά - 
γάλματά των παραλάσσουσι κατά τήν καλαι
σθησίαν μόνον τών λαών, έμ-βληματιζόντων 
αύτούς διά τοϋ άετοϋ, 8ν οί μέν 'Έλληνες καί 
οί 'Ρωμαίοι παρίστων ύπό τήν φυσικήν του 
μορφήν, οί δέ λοιποί τερατωδώς έγκεντρισμένον 
έπί τοϋ σώματος τού ©εοϋ. Ό  Βαρούνας τών 
Ίνδών, φερόμ,ενος ύπ’ ιχθύος, ό Ποσειδών τών 
Ελλήνων, δ Χάϊ βάγκ τών Κινέζων, είσί μία 
καί ή αύτή θεότης. Χάϊ-βάγκ κινεζιστί σημαί
νει βασιλεύς τών θαλασσών* κάθηται δέ ό ρη- 
θείς Θεός έπί τών κυμάτων καί κρατεί έν 
χειρί ΐχθύν. 'Π Γκάγκα τέλος τών Ίνδών, ή 
“Ίσις τών Αιγυπτίων, ή Λήμητρα τών Ε λλή
νων,καί ή Τσίγκ-μού τών Κινέζων, είσίν ή αύτή 
προσωποποίησις, άπασών τούτων έμφαινουσών 
τήν παραγωγόν φύσιν. Περί τής τελευταίας 
ταύτη; θεότητος δέν νομίζομεν άπο σκοποΰ 
νά είπωμεν ολίγα τινά. Αί εικόνες τής Τσίγκ- 
μού εύρίσκονται ώς έπί τό πολύ είς τά  βάθη 
τών ναών τοποθετημένα·, μετά μεγάλης προ
σοχή; όπισθεν τοϋ βωμού είς ειδός τι παστού
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κεκλεισμένου διά .παραπετάσματος μεταξωτού 
πρασίνου, ϊνα προφυλάττ-ρ αύτά άπό τά βλέμ
ματα του πλήθους. ΙΙολλάκις ή θεά αΰτη κρα
τεί έν χερσί βρέφος, άλλοτε τηρεί αύτό επί 
των γονάτων της καί αίγλη τις η δόξα τη 
περιστέφει αείποτε την κεφαλήν. Διηγούνται 
οί Κινέζοι δτι οί Τσίγκ-μού, παρθένος έτι τυγ· 
χάνουσα, συνέλαβε διότι εφαγεν άνθος τι λίεν- 
οΰχα (τό ΝειλόβιΟν των βοτανικών), όπερ εύρεν 
επί της έσθήτός της παρά την όχθην του εις 
8ν έλούσθη ποταμού' ότι κατά τό τέλος της 
εγκυμοσύνης της έπανέκαμψεν εις δ μέρος εύρε 
τό άνθος και έκείσε ετεκεν υιόν, οστις άνατρα- 
φείς ύπό τίνος άλιέως, κατέστη μέγας άνήρ καί 
έτέλεσε θαύματα, (α). "Ηθελε καταλάβει η
μάς ό χρόνος αν έπειρώμεθα νά έπεξηγήσωμεν 
τάς συμβολικά; έννοιας, η, αν θέλετε, την φι
λοσοφίαν των παρά τοίς άρχαίοις θρησκεύμα- 
μασιν αλληγοριών, ϊνα ποιησωμεν καταλη 
πτήν καί την της τοιαύτης παραδόσεως βαθυ- 
τάτην έννοιαν. Λέγομ.εν μόνον ότι τό Λίεν- 
οΐίχα έλήφθη ώς σύμβολον της πλαστικής 
δυνάμεως καί αντιστοιχεί με τόν λωτόν των 
Αιγυπτίων. Δέον όμως νά προσθέσωμ,εν ότι τό 
Λίεν-οΰχα άφιερώθη έν Κίνα εις τά θρησκευτικά 
μ.υστήρια πολύ πριν η οί ιερείς του Βούδδα εΐ- 
Οαγάγωσι την ’Ινδικήν μυθολογίαν. Οί Κινέζοι 
όμιλούντες περί της νεαράς παρθένου τής φα- 
γού.σης το άνθος τού Λίεν-οίίχα καί συλλη- 
ψάσής, άποδίόουσι την παράδοσιν ταύτην τγ 
μητρί τού πρώτου αύτών Αύτοκράτορος Φού- 
Χ ί' τό δε άνθος καί ή Θεά λατρεύονται ύφ’ 
άπασών των θρησκευτικών τής Κίνας αιρέσεων.

Μετά τ ’ άνωτέρο) ήδύνατό τις ίσως νά πι 
στεύση ότι ή Κινεζική μυθολογία είναι τερπνή 
καί ωραία- άλλ’ ούχ ούτως έχει. Ή  καλαισθη
σία καί ευαισθησία των 'Ελλήνων ματαίως ά- 
ναζητεΐται παρ’ έτέροις λαοΐς, καί ημείς έτι 
οί τοσούτον σήμερον πεπολιτισμένοι, πολύ ά- 
πέχομεν αύτών. Αί άρχαίαι μέν θρησκεία’, ύπε 
τύπουν τήν δύναμιν τής φύσεως, άλλ’ ή ιδιο
τροπία καί τό διεφθαρμένον τών λαών πνεύμα 
παρεμόρφουν τήν έξεικόνισιν* διόπερ άπαντώ- 
μεν τάς παραδοξωτέρας καί χονδροειδεστέρας 
μορφάς λατρευομένας ώς θεότητας. Αύτό τούτο 
έπραξαν καί οί Κινέζοι. "Αλλως τε ή λατρεία

( ι ) .  Λίν νομίζει τ ις  ότι τ5 ί- τ π .κ ίν  τοΰτο τροεομοιάζει 
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τού Φόε έχει καί αύτη αναλογίας τινάς μέ τήν 
τών καθολικών. Οί ιερείς ζώσιν έν άγαμία, οί- 
/.ουσιν έν τοις ναοΐς η τοΐς ΐΑοναστνιριοις τοΐ; 
ϋτ̂ ό τών Κινέζων καλουρ-ενοις Που-τα-λά’ εν- 
δύονται δι’ ίμ,ατίων κίτρινων (χρώματος δια 
κριτικού τού Αάμα)- φέρουσι περί τόν τράχη
λον περιδέραιου μέ πολλούς κοκκους" εις τινας. 
ιεροτελεστίας κάμνουσι λιτανείας περί τόν 
βωμόν, ώς οί Τάο-τσέες, «ριθμούντες τούς κόκ
κους τού πεοιδεοαίου των καί καθ' έκαστον κόκ
κον έπαναλαμβάνοντες ((Όμετο Φοε», έκάστοτε 
κλίνοντες εύσεβάστως τήν κεφαλήν. 'Όταν διέλ- 
θωσιν άπό τών δακτύλων αύτών πάντες οί 
κόκκοι, ποιούσι σημεϊόν τι έπί τής τραπέζηςϊνα 
ουτω δυνηθωσιν ακολούθως νά ϊόωσιν όπόσας 
έπικλήσεις άπηόθηνον τω  Φόε. Μετά τήν ύπό 
τών Ταρτάρων κατάλη’ίιν τής Κίνας, ή Αυλή 
ήκολούθησε τήν θρησκείαν τού Φόε- διότι μέχρι 
τής έποχής έκείνης δεν ήκολούθη άλλην ή τήν 
τού Κομφουκίου.

Αί διενεξεις, αί μ.εμ.ψιμοιρίαι, αί καταδρο- 
μαί, αί σφαγαί, αϊτινες έν διαφόροις έποχαϊς. 
έστάθησα / τά γνωρίσματα τού ζήλου τών Χρι
στιανικών έν Εύρώπ-ρ αιρέσεων, έπήλθον ύπό 
τό αύτό σχήμα καί έπί τήν Κίναν, όταν ή Αύλή, 
ή μάλλον οί εύνοϋχοι, προετίμων τήν θρησκείαν 
τού Φόε πλειότερον τής τών ν ΐώ ν τώ ν  αθανά 
των· Αί καταδρομαί δεν έπαυαν άνανεούμε- 
ναι όπόταν μ.ία τών περί ών ό λόγος θρησκει
ών έτύγχανεν ΰποστηριζαμένη ύπό τού αρχη
γού τών ευνούχων, καθόσον ούτος ειχε τοι- 
αύτην έπί τού Μονάρχου επιρροήν, όάστε καί νά 
ποιή αύτόν οπαδόν τών αρχών του. Μ’ όλα. 
ταύτα οί πόλεμ,οι ούτοι ήσαν ιερατικοί, έν οίς 
ό λαός έμ,ενεν ούδέτερος, ή τουλάχιστον δέν 
έλάμ.βανε μέρος ένεργόν. Τά μοναστήρια πάντα 
πολλάκις κατεδαφίσθησαν καί χιλιάδες ιερέων 
έφονεύθησαν έκατέρωθεν.Άλλ’άφ’ή; άνήλθεν έπί 
τόν θρόνον ή δυναστεία τών Ταρτάρων Μαν- 
τσούς, ούδετέρα τών θρησκειών τούτων έλαβεν 
ιδιαιτέραν παρ’ αύτής προστασίαν καί ύπό- 
θαλψιν διά οί θρησκευτικοί ούτοι αγώνες πάν
τως εξέλιπον.

Είναι πάντη δυσχερές καί δυσκατόρθωτον 
νά διακρίνν) τις τάς δύο ταύτας θρησκείας άπ’ 
άλλήλων. Οί ναοί των καί ό ίμ.ατισμ,ός καί τά  
άμφια τών ιερέων των είσί τά αύτά. Αί περί 
μέλλοντος προρρήσεις (μανία καταλαμ.βάνουσα 
κατά τό μάλλον ή ήτταν πάντα λαόν), σχημα
τίζει μίαν τών αναγκών τής ύπάρςεως παν
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τός Κινέζου* τό μαντείον τού πεπρωμένου δύ- 
νανται νά συμβουλευθώσιν έν τοίς ναοΐς τού 
Φόε, ώς καί έν έκείνοις τού Ταο-τσέες. Ή  Κι
νεζική κυβέρνησις ουδόλως άναμίγνυται εις τάς 
θρησκευτικής δοξασίας καί ούδεμίαν αϊρεσιν 
υποθάλπει, έξαιρουμένης τής τού Μεγάλου Α ά
μα, ούτινος οί ιερείς πληρόνονται ύπό τής Κυ
βερνήσει»;, ώς άποτελούντες μ-έρος τής Αύλής.
Οί Τάρταροι, οί κυβερνητικά; κατέχοντες θέσεις, 
εΐσίν ομοίως οπαδοί τής θρησκείας ταύτης, αλ
λά πάντη άπηλλαγμένοι τών παραλογισμών 
ών βρίθουσιν οί Ταο-τσέες. Οί λόγιοι, οϊτινες 
άκολουθούσιν είσέτι τά δόγματα τού Κομφου
κίου, μεριμνώσι περί τής τών ιερέων αύτών δια
τροφής καί οί οπαδοί τού Φόε περί τής τών 
εαυτών’ ούτως ώστε δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι 
ή ’Εκκλησία έν Κίνα όλίγην έχει μετά τής Κυ 
βερνήσεως έπαφήν.

Ή  θρησκευτική τών Κινέζων άφοσίωσις δέν 
είναι παραδειγμ.ατική διά πάντα είθισμ.ένον εις 
τάς απαιτήσεις τών άλλων θρησκειών. Φαίνε
ται ότι ούτοι φοβούνται πλειότερον τά  κακά 
τής παρούσης ζωής ή τάς ποινάς τής μελλού- 
σης. Αί πράξεις των τής εύσπλαγχνίας σκο- 
πούσι μάλλον νά συνδιαλλάξωσι θεότητα νομι- 
ζομένην παρ’ αύτών όργισθεΐσαν καί νά άπομα- 
κρύνωσιν άφ’ εαυτών τάς έπαπειλούσας αυτούς 
δυστυχμας, ή νά τύχωσι τών αγαθών τής μελ- 
λούσης ζωής.

Συμβουλεύονται τούς Θεούς μάλλον όπως 
γνωρίσωσιν όποιον επιφυλάσσεται αύτοΐς μ.έλ- 
λον ή όπως αίτήσωσι χάριτας παρ’ αύτών. Δέν 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν οτι ά Κινέζος προσεύχε
ται* άλλά δύκνυται μέν ευγνώμων άν αί περι
στάσεις ώσιν αύτω εύνοϊκαί, δυσανασχετεί δέ 
έάν αύται δέν άνταποκρίνονται εις τούς πό
θους καί τάς προσδοκίας του.

Ύπήρξεν εποχή καθ’ ήνή Κίνα έφαίνετο πρό
θυμος νά έναγκαλισθή τόν χριστιανικόν πολι
τισμόν ενεκα τών ένεργειών τών ’Ιησουιτών, 
οϊτινες είσχωρήσαντες εις τήν πρωτεύουσαν 
τής αυτοκρατορίας, έπέτυχον νά ποιήσωσι κοι- 
νωνόν τών ιδεών των τήν Κυβέρνησιν* άλλ’ ε- 
πελθόντων ζητημάτων τινών πολιτικών άφο- 
ρόντων τούς τεθνεώτας, ό Κάγκ-χί δέν έπέ- 
τρεψε πλέον τήν διάδοσιν τής χριστιανικής θρη
σκείας εις τά  κράτη του* ίσχυρώς μάλις-ακατέ- 
τρεξεν αυτήν. ’Αλλά σπουδαίαι συνθήκαι μ.ε- 
ταξύ τής Γαλλίας (συμμαχησάσης μετά τής 
’Αγγλίας), καί τού Ούρανίου Κράτους, προστα-

τεύουσι νύν τούς ιεραποστόλους, οίς ανοίγεται 
στάδιον εύρύ ώς πρός τόν θρησκευτικόν καί πο
λιτικόν πολιτισμ.όν έν τή Κίνα.

Α. Σ. ΛΙΒΑΘΗΝΟΠΟΓΛΟΣ.
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ΜΕΡΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ.

Ό  προτιθέμενος νά έπισκεφθή τήν Χαλκίδα 
καί δι’ ’Ατμοπλοίου έκ Πειραιώς άναχωρών, 
άμα κάμψας τό άκρωτήριον τού Σουνίου, φαν
τάζεται ότι ταξειδεύει τόν Βόσπορον, διότι 
έχει άφ’ ένός μ.έν τήν νήσον Εύβοιαν, άφ’ ετέ
ρου δέ τήν ’Αττικήν, τήν οποίαν, προχωρών 
πρός τήν Χαλκίδα, βλέπει βαθμηδόν έκλείπου- 
σαν καί άνεπαιοθήτως ύπό τής Βοιωτίας άν- 
τικαθισταμένην. "Ωραν σχεδόν προ τ ίς  Χαλκί
δας άπαντά λιμένα φυσικόν, ώραιότατον, όπό- 
θεν καί τοι πλησιέστατα τής Χαλκίόος, έκτός 
τών Βυρσοδειψείων, τού παλαιού καί έτοιμορ- 
ρόπου ένετικού ύδραγωγείου, καί τού μεταξύ 
τών δύο τούτων χώρου, ένθα έκειτο ή άρχαία 
πόλις, ούδέν άλλο έκ τής νέας πόλεως διακρί
νει, διότι είναι έκτισμένη έπί κοιλώματος ά - 
διακρίτου έκείθεν, όπως δ ’ ϊδ-ρ αύτήν δέον νά 
είσέλθη έντός τού περιβρέχοντος σχεδόν τήν 
τού φρουρίου πόλιν δευτέρου λιμένος. Ματην 
ζητεί τήν εις τόν λιμένα τούτον είσοδον, ούδέν 
διακρίνει* προχωρούντος όμως τού Άτμοπλοίου 
παρατηιεΐ τήν είσοδον ταύτην έσχηματισμέ- 
νην ύπό τών δύο γειτνιαζουσών ξηρών 3 0  
περίπου μ.έτρων πλάτους, δι’ ής εισέρχεται εις 
τόν λιμένα τής Αύλίδος, είδους δεξαμενής πε- 
ρικρ,λεισμένης πανταχόθεν υπό ξηράς καί άφινού- 
σης ώς θύραν τήν ήδη μνημονευθεϊσαν γενικήν 
είσοδον, ή'τις καί στενόν  καλείται παρά τών 
έντοπίων.

’ Εν αύτω τω  λιμένι έθυσιάσθη ύπό τών Έ λ - 
λήνω ι ή τού Άγαμέμνονος θυγάτηρ ’Ιφιγένεια 
εις τήν θεάν Άρτεμιν, όπως κατευνασθή ό θυ
μός αύτής, ύβρισθείσης ύπό του Άγαμέμνονος 
καί κατευοδώσνι τά  τών 'Ελλήνων πλοία είς 
τήν Τροίαν. Τινές άνα^έρουσι τόν πρώτον λι
μένα ώς τόν τής Αύλίδος καί έν αύτω γενομέ- 
νην τήν θυσίαν. Έάσωμεν τούτους έρίζοντας 
καί έξακολουθήσωμεν τό ταξείδιόν μας.

Τά πρώτα παρουσιαζόμενα τή όψει τού πα-'
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ρατηρητού έν τώ  λιμένι τούτω είσί τό ττρός 
βορράναύτού φρούριον μετά τή; έν αύτώ πόλεως 
άρχαΐον ένετικόν, άνακαινισθέν ύπό των Τούρ
κων, ό πρός δυσμάς τούτου πορθμός του Εΰ- 
ρίπου καί ή έξωθεν αύτού έπί τής Βοιωτίας 
δεσπόζουσα τή; πόλεως άκρόπολις έπΐ λόφου 
μετρίου ύψους.

Ή Εύβοια ένοΰται μετά της Βοιωτίας διά 
γεφύρας κινητής έκ σανίδος δρυός αρκετού 
πάχους υπό σιδήρου κρατουμένης καί περιστρε- 
φομένη; ευκόλως υπό δύο μόνον άνδρών.

Ή  γέφυρα έρείδεται άφ’ ενός μέν έπΐ τής Εύ
βοιας, άφ’ έτέρου δέ έπί νησιδίου έν τώ μέσω 
τού πορθμού ευρισκομένου, άφ' ού ΰψούται μι
κρός ένετικός πύργος, έκ τούτου δέ βαίνει τις, 
επί τής στερεάς δι ερχόμενος, έτέραν πετρίνην 
γέφυραν τήν μικράν καλουμένην. Ή Μεγάλη 
κατεσκευάσθη πρό δεκαπενταετίας περίπου, 
πρότερον καί αύτη πετρίνη ούσα. Ό  πορθμός 
έγένετο πολύ στενός καί ή δίοδος τοΐς μεγά- 
λοις πλοίοις είναι άδύνατος. Μάτην κατηνα- 
λώθησαν μέγιστα ποσά πρός τούτο, άπορώ δέ 
πώς ό έπιστατήσας τό έργον μηχανικός δέν 
έφρόντισε νά κατεδαφισθή καί τά έντάς τούτου 
νησίδιον καί ούτω τή δαπάνη όλίγων έτι χρη
μάτων, ήθελε κατασκευασθή πορθμός λίαν 
εύρύς καί έφικτή ήθελεν εϊσθαι ή διάβασις τοΐς 
μεγάλοις πλοίοις.

"Οπως διέλθη πλοΐον τοΰ πορθμού δέον νά 
επιτυχή ευνοϊκόν τόν ρούν των ύδάτων, ώς 
έκ τής έπισυμβαινούσης παλιρροίας. Εϊσέτι δέν 
έγνώσθη ό τακτικός αύτών ροΰς καί άδηλον άν 
τό τοιούτον κατορθωθή ποτε, διότι είναι μέν 
άποδεδειγμένον, έκ των μέχρι τούδε γενομέ- 
νων παρατηρήσεων, ότι αιτία τής παλιρροίας 
ταύτης είναι αί διάφοροι τής Σελήνης φάσεις, 
άλλ’ έπιρρεάζουσι καί διάφορα μετεωρολογικά 
άλλα φαινόμενα, ιδίως δέ κατά τήν Πανσέλη
νον, παρετηρήθη ή ροή αύτών ό'λως άστατος.

Ώραιότατον τή άληθεία θέαμα ή διά τού 
πορθμού δίοδος τού πλοίου, άλλά καί κινδυνώ
δες, διότι σχεδόν έγγίζει τάς δύο αύτοΰ πλευ
ράς καταστολίστους πάντοτε έπί τη διαβάσει 
ύπό απείρου πλήθους.

Διερχόμενος τόν πορθμόν εξέρχεται ό έπισκέ- 
πτης έπί έτέρου λιμένος καί τούτου ασφαλούς, 
πρός τά δεξιά τοΰ οποίου έκτείνεται ή έκτος 
τού φρουρίου πόλις, εζω χό.Ιις καλουμένη.

Μέρος μόνον τής έξω πόλεως, τό πρός τήν 
θάλασσαν, είναι άξιον παρατηρήσεως διά τάς

ωραίας μεγάλας οικοδομάς καί εύρείας οδούς, 
ένώ άπαν τό έτερον μέρος σύγκειται έκ μικρών 
καί έτοιμορρόπων οικιών, τό πλεϊστον Τουρκι
κών, καί έκ σκολιών καί, έπιτραπήτω μοι ή 
ύπερβολική έκφρασις, δύσβατων σχεδόν όδών !

Ή τής Χαλκίδος πόλις περιλαμβάνει 5-6 
χιλιάδας κατοίκων, έξ ών περί τούς χιλίους 
περίπου ’Ιουδαίους, άποτελοϋντας ιδιαιτέραν 
συνοικίαν παραδόξως αρκούντως καθάριον καί 
διακοσίους ’Οθωμανούς, μή απαρτίζοντας ιδίαν 
συνοικίαν, άλλά διεσπαρμένους εις όλα τά τής 
πόλεως μέρη" οϊ λοιποί κάτοικοι είναι "Ελληνες.

Οί Χαλκιδεΐς είσί φιλήσυχοι καί φιλόνομοι, 
άποτελούσι δέ κοινωνίαν αρκούντως άνεπτυγ- 
μένην, διά τήν μετά των Αθηναίων συχνήν 
σχέσιν, τήν οποίαν συναναστρεφόμενος ό ξέ
νος ούδέποτ’ άνια.

Ή παντελής στέρησις τού ύδατος, προερ- 
χομένη έκ τής τού δήμου πενίας, ού μόνον α
ποθαρρύνει τούς κατοίκους παντός φιλοκάλου 
έργου, άλλά καί τάς μέχρι τούδε έκτος τής 
πόλεως ύπαρχούσας φυτείας κατέστρεψεν.

Οί κάτοικοι προμηθεύονται υδωρ άθλιον πρός 
χρήσίν των έκ των έντός τής πόλεως εύρισκο- 

νων φρεάτων.
Υπάρχει 7 περίπου ώρα; μακράν τής πό

λεως υδωρ πόσιμον άφθονον, άλλ’ απαιτούν
ται πρός μετακόμισιν αύτού 200 ,000  δρ. καί 
διά τήν πενίαν τού δήμου στερείται ή πόλις 
ύδατος.

"Ετερα άξια παρατηρήσεως τής έξω πόλεως 
είσί τό πρό βορράν αύτής καί έπί ύψώματος 
κείμενον καφφενεϊον χαψψεν εδάχι καλούμενον, 
ένθα γίνεται ό τών κατοίκων περίπατος*έκεΐθεν 
βλέπει τις τήν πρός τό αρκτικόν μέρος προέκτα- 
σιν τής νήσου καί τήν άρχήν τού μαλιακοΰ κόλ
που.

Τό πρός άνατολάς καί έξωθεν τής πολεως 
κείμενον λαμπρόν οικοδόμημα, τό έπί πολλά 
έτη ώς Γυμνάσιον χρησιμεύσαν, νύν δ ’ ώς Νοσο- 
κομεΐον, καί τό παρά τόν λιμένα έσχάτως κτισ- 
θέν έκ μαρμάρου μέγιστον κατάστημα τού 
Βαρ.βακοκλωστηρίου.

’Εκτός τών τής κατωτέρας έκπαιδεύσεως 
καταστημάτων έχει ή πόλις 'Ελληνικόν σχο- 
λεϊον, Γυμνάσιον, 'Ιερατικήν σχολήν καί δύο 
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια άρρένων καί θυλέων 
άναμίξ.

Τό φρούριον χωρίζεται άπό τής έξω πόλεως 
ύπό βαθέως χάνδακος, ώς τό τοιούτον συμβαί-
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νει εις ό'λα έν γένει τά φρούρια. Αύο δέ καί μό- 
ναι πέτριναι γέφυραι ένούσιν αύτό μετά τής έ
ξω πόλεως, έφ’ ών βαίνων ό τό φρούριον προτι- 
θέμενος νά έπισκεφθή, διέρχεται ύπό δύο πύ- 
λας, ών ή υ.έν πρός άνατολάς "Ανω πύλη κα
λείται, ή δέ πρός δυσμάς Κάτω.

Ή Κάτω είναι αρκούντως υψηλή καί 
πέραν αύτής υπάρχει όδός ώραία, ή μόνη 
τού φρουρίου αξία λόγου, άγουσα πρός τήν γέ
φυραν καί τόν τής Αύλίδος λιμένα, έπ’ αύτής 
δ ’ ύπάρχουσι καί καλαί οίκοδομαί.

Ή "Ανω πύλη, ώς άπαντα τά μεσαιωνικά 
κτίρια, έχει καί αύτή τάς παραδόσεις της. Εισ
ερχόμενος τις έντός αύτής έμπίπτει εις μέγα σκό
τος καί, ό'πως έξετάση τά έν αύτη, δέον νά ά- 
ναμείνη έπί τινα χρόνον καί έξοικειωθώσι πρός 
τούτο οί οφθαλμοί του. Παρατηρεί έν τώ μέσω 
καί έκ τού θόλου δι’ άλύσεως άνηρτημένον μέ
γα υπόδημα, δπερ ή κοινή παράδοσις θεωρεί 
ώς ανάθημα τής πανώλους, άλλοι δέ ότι τό έ- 
φόρει Γίγας τις, ούτινος καί μέγα όστούν ύ- 
ψούται έκεΐ πλησίον παρά τό τείχος, οπερ εί
ναι ή π.Ιενρα τον ΓΙγαγχος, καί παρά ταυτη 
πλάξ φέρουσα τουρκικά γράμματα, άτινα, καθ’ 
ά λέγουσι, σημαίνουσι τήν εποχήν καθ ήν οί 
Τούρκοι έκυρίευσαν τό φρούριον άπό τού; ’Ενε
τούς. Καθ’ ό'σον άφορα τό υπόδημα φρονώ ό'τι 
είναι ένδειξις τής ύπό τών Τούρκων κατοχής 
τού φρουρίου, ώς πρός τά όστούν βεβαίως είναι 
πλευρά παμμεγέθους κοίτους πρό πολλών χρό
νων φονευθέντος* ώς πρός τήν πλάκα ό'μως, 
άγνοών τήν τουρκικήν, λυπούμαι μή δυνάμενος 
νά δόσω πληροφορίας τινάς.

Διερχόρ.ενος τήν πόλιν εύρίσκεται εις τήν 
ιουδαϊκήν συνοικίαν, παραδόξως, ώς είπον άνω- 
τέρω, άρκούντως καθάριον. Αί οίκοδομαί αύ
τής είναι εύπρεπεΐς, όλίγιστοι δέ έκ τών ’Ιου
δαίων είσίν οί εύπορούντες έν Χαλκίδι, καί 
καταγίνονται άπαντες εις μικρόν έμπόριον 
καί τήν έργασίαν τής μετάξης. Είναι φιλήσυ
χοι, ώς δλο^ οί ’Ιουδαίοι, έχουσι συναγωγήν 
μετά τού ίερέως των, όμιλούσιν απαντες τήν 
έλληνικήν γλώσσαν καί άπολαύουσι τών δι
καιωμάτων τού "Ελληνος.

"Ετερα άξια λόγου τού φρουρίου μέρη είσίν 
ή πλατεία, κειμένη έν τω κέντρω αύτοΰ, ήν ό 
ποτέ φρούραρχος Βρονικόβσκης κατεδαφίσας τά 
έκεΐ ευρισκόμενα καί άσχημίζοντα λίαν τήν πό
λιν ερείπια, κατεσκεύασε καί έφύτευσε διά μω- 
ρεών, καί ή πρός τό ανατολικόν άκρον αύτού

ευμεγέθης άλλη πλατεία’ παρ’ αύτή κεΐνται αί 
φυλακαί, ή πυριταποθήκη καί τό παλαιόν άνά- 
κτορον (Σεράγι) τού άλλοτε πασά τής Εύβοιας, 
καταστάν ήδη έρείπιον.

Αί φυλακαί είναι ύπό τό τείχος τού φρου
ρίου καί σχεδόν ύπό τήν θάλασσαν . .  . άλλά 
φύγωμεν ταότας, διότι όλόκληρος πραγματεία 
δέν έξαρκεΐ ό'πως περιγράψη τις τήν έν αύταΐς 
πνιγηράν καί νοσώδη ατμόσφαιραν, καί τήν ά- 
θλίαν ζωήν ήν διάγουσιν οί έκεϊ έγκλειόμενοι. 
"Αν τό φρούριον κατεδαφισθή ποτε καί αί δύο 
πόλεις ένωθώσιν, ή Χαλκίς θέλει καταστή μία 
τών σπανίων πόλεων διά τήν τοποθεσίαν καί 
φυσικήν αύτής καλλονήν.

Τό μόνον τερπνόν μ,έρος τού φρουρίου είναι 
ή γέφυρα καί μάλιστα καθ’ άς ώρας παιανίζει 
ή μουσική. Έχει ό καθήμενος έκεϊ άντί συν
τρόφου τόν θρούν τού ρεύμ,ατος καί άντί άσχο- 
λίας τό θέαμ.α τών διερχομένων πλοίων καί 
τών άκαταπαύστων λέμβων τών μετά μεγί
στης ευστοχίας ύπό τών λεμβούχων όδηγου- 
μένων ού μόνον πρός τήν ροήν τού ρεύματος, 
άλλά καί άντιθέτως ταύτης, όπερ λίαν κο
πιώδες.

Διερχόμενος ό παρατηρητής τήν γέφυραν καί 
έπί τής στερεάς βαίνων, ευρίσκει όδάν εύρεϊαν 
καί νέαν άγουσαν πρός τάς ©ήβας, έκεΐθεν δέ 
εις Αθήνας. Άντικρύ τού έπί τού πορθμού 
πύργου κεΐται ό λόφος έφ’ ού άνέρχεταί τις 
λίαν εύκόλως καί άπαντα τήν άκρόπολιν, φρού
ριον μεγίστης έκτάσεως καί κατεστραμμένου 
σχεδόν. Έξ αύτού ή θέα τής Χαλκίδος μετά 
τών περιχώρων είναι τή άληθεία λαμπρά! τά 
πάντα βλέπει τις ώς έξ άπόπτου. "Ενθεν μέν 
τήν Βοιωτίαν μετά τού έν είδει δακτυλίου λι
μένος τής Αύλίδος, ένθεν δέ τήν Εύβοιαν έν 
όλη τή μεγαλοπρεπεία αύτής, έκτεινομ.ένην 
καί1 μετά τή; Βοιωτίας σχηματίζουσαν άπει
ρους έλιγμούς καί καμπάς, κατά δέ τόν πορ
θμόν προχωρούσαι έγγίζουσι τόπον, ώστε φαί. 
νονται ώς δύο άδελφαί τείνουσαι άλλήλαις τάς 
χεΐρας. Πέραν έπί τής Εύβοιας καί μακράν ολί
γον τής Χαλκίδος φαίνεται κατάφυτος καί ω 
ραία κοιλάς, τό ληλάντιον πεδίον, καί άρδευο- 
μένη ύπό τού εις δύο χωρίζοντος αύτήν χει
μάρρου Λήλαντος, έξ ού φέρει καί τό όνομα, 
κοινώς άμπέλια καλουμ.ενην.

Ό  διερχόμ.ενος τήν πεδιάδα ταύτην παρα- 
τ/ιρεί κατά [Λίκρας αποστάσεις οικισκους πενι- 
χρούς, ενδειξις ούχί τόσον τής πενίας τών κα-
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τοικούντων αύτάς χωρικών, όσον τής απειρο
καλίας. Τά πλεϊστα των άμπελίων κατ’ άρχάς 
είχον οί τή; Χάλκινος κάτοικοι καί έςεμίσθουν 
αύτά τοΐς χωρικοί;, βαθμηδόν ο ούτοι διά τή; 
εργασίας καί οικονομίας ήγόρασαν το πλεΐστον 
μέρος, είμί δε βέβαιο; δτι έντός μικρού χρόνου 
ούτοι θέλουσιν είσθαι οί μόνοι αύτών κύριοι.

Έν τή πεδιάδι ταύτνι κεΐνται τα χωρία Δο
κός, Άφράτι ή Πετρωτόν, Φύλλα, Βασιλικόν 
καί Μύτικα, περιέχοντα άνά 200 —  300 έκα
στον κατοίκους, ών τό πλείστον χωρικοί.

Καλλιεργείται έν τι) εκτεταμένη ταύτη πε- 
διάδι τό έλαιον, ό οίνος, άφθονων ύπαρχουσών 
των πρός εκθλιψιν αύτών μηχανών, τό ερυθρό- 
δανον (ριζάρι) καί οί δημητριακοί καρποί.

Τό μ.όνον προϊόν τό έκ του τόπου τούτου 
εξαγόμενον καί τινα ωφέλειαν παρέχον είναι τό 
έρυθρόδανον καί μέρος τού ελαίου, ένώ όλα τά 
λοιπά προϊόντα καταναλίσκονται έν τω  τόπω, 
ενίοτε δέ μή έξαοκούντων καί τούτων καί μά 
λίστα έν καιρω αφορίας, καταφεύγουσιν οί 
κάτοικοι εις τά των πλησιόχωρων πόλεων. Ω; 
έκ τούτου δέ τό έμπόριον δεν εύρίσκεται έν αν
θηρά καταστάσει έν Χαλκίδι. Έβλαψε δέ με- 
γάλως τούτο, κατά την γνώμην πολλών ειδη
μόνων, και ή εύρυνσις τού Πορθμ-ού. Πρότερον, 
πρό τή; εύρύνσεως, τά πλοία, τά διά τά πα
ράλια τή; Τουρκία; καί τά αρκτικά τή; Εύβοιας 
προωρισμένα, ήναγκάζοντο, διά τό επικίνδυνον 
τή ; τού Καφηρέως διαβάσεως, καί μάλιστα έν 
καιρω χειμ.ώνος, νά καταφεύγωσιν εις Χαλκίδα, 
ένθα άπεβιβαζον τά εμπορεύματα εις τά; πρός 
τούτο άποθήκας, έκεΐθεν δέ πέραν τού πορθμού, 
έκ τού τρίτου λιμένο;, άλλα πλοΐα παρελάμ- 
βανον αύτά καί τά μ.ετέφερον εις τάν πρός δν 
όρον, οΰτω δέ έγένετο διαμετακόμισις έμπο- 
ρευμάτων (Ίταλιστί .Ιίμπο καλούμενον), καί 
ή Χαλκίς ήν έμπορικός σταθμός ούτως είπεΐν. 
τά δέ πλοϊα παραμένοντα ήαέοας τινά; κατη- 
νάλισκον τά προϊόντα καί άφινον έκεΐ πλούτον. 
Νυν δμω; τί, ευκολία τού πορθμ.ού, ούδόλως 
μένουσι τά πλοία, άλλ’ έξακολουθούσι τόν πλούν 
αύτών διευθυνόμ,ενα εις τόν πρός δν όρον. Ώς έκ 
τούτου λοιπόν ή πτώσις τού έμπορίαυ έν Χαλ
κίδι καί ή παρακμή αύτής.

Καί Βιομηχκνικώς αδύνατον κατ’ έμέ ή συν- 
τήρησις ταύτης, διότι ώς έκ τού στενού χώρου 
τή; Εύοοίας τά προϊόντα αύτής είναι όλίγιστα 
καί συνεπώς αδύνατο; ή δι’ αύτών συντήρησις 
Βιομηχανικών έν Χαλκίδι καταστημ.άτων.

Έπειτα ή Χαλκίς δέν εχει καί τά πλεονεκτή
ματα τής εμπορικής θέσεω; καί μεγάλης συρ
ροή; πανταχόθεν τών πλοίων, ώς ή Σύρος καί ό 
Πειραιεύς, ώστε ούδεις λόγος αναγκάζει τά άλ · 
λα μέρη νά στέλλωσι τά προϊόντα των πρός 
κατεζέργασιν εϊς τά Βιομ.ηχανικά αύτή; κατα
στήματα" αδύνατον ωσαύτως νά άναμένη τοι- 
αύτα καί έκ τή; Στερεά; ’Ελλάδος, διότι έκτος 
τού ό’τι απαιτείται ή εύκολο; καί όλιγοδάπα- 
νος αύτών εις Χαλκίδα μεταφορά, καί δυστυ
χώς έν Έλλάδι τοιαύτα μέσα δέν εχομεν, άλλα 
καί ή Στερεά δέν άμοιρεΐ τοιούτων καταστη
μάτων καί έπομένως τά προϊόντα τη; χρησι- 
μ,εύουσιν δι’ αΰτάς. "Άλλως τε καί έν Χαλκίδι 
συμβαίνει δ,τι δυστυχώς καί έν δλη τή Έλλάδι. 
Οί τής Ελλάδος κάτοικοι πόρρω άπέχουσι τών 
έν Τουρκία καί Ευρώπη ομογενών" δέν κατέ- 
χονται ώς αύτοί ύπό τού κερδοσκοπικού έκεί- 
νου πνεύματος τού νά έπινοώσι βιοποριστικά 
έργα, άλλά προτιμ.ώσι νά πένωνται γινόμενοι 
κατ’ άνάγκην θιασώται έπιστημών καί θεσοθή- 
ραι, κατεχέμενοι ύπό νωθρείας καί άμελούντες 
την Βιομηχανίαν, ήτις έσται ή μόνη εύημερία 
τή; Ελλάδος. Βλέποντες δέ τινα έπινοούντα 
έργον τι, αμέσως δράττονται πολλοί τού έπι- 
νοήαατο; τούτου καί μιμούνται αυτόν, καί ού
τως έχομεν αύξησιν τού αύτού είδους καταστη
μάτων, τά πολλά δέ ταύτα διά τόν μικρόν 
χώρον τής Ελλάδος είσίν άχρηστα* ένω έπρεπε 
νά έπιδιώκωσι, καί ποαγμ.ατοποιώσι την σύ- 
στασιν ετέρων καταστημάτων έπιβοηθητικών 
τών ήδη ύπαρχόντων, οίον τό τών ύφασμάτων 
έπιβοηθητικών τών βαμβακοκλωστικών κ.τ.λ.

Συνιστάται κλωστήριον καί ίδού ένδιαστή- 
ματι ολίγου χρόνου πολλά τοιαύτα κατεπλημ- 
μύρησαν τάς πόλεις. Τούτ’ αύτό συμβαίνει καί 
έν Χαλκίδι. Υπάρχει έν Λεβαδεία καί Στυλίδι 
κλωστήριον, συνιστάται καί έν Χαλκίδι τοιοϋ- 
τον,όπερ άμφιβάλλω αν διά τού; άνωτέρω λό
γους, εύδοκημήστ).

’Ανακαλύπτεται τό χρώμιον «καί άπαντες 
τρέχουσι πρός άναζήτησιν καί έμπόριον αυτού" 
άντί δέ νά φροντίζωσιν έπίνοού/τες τόν τρόπον 
δι’ ού νά συντηρήσωσι τήν πόλιν, καραδοκούσι 
τάς έπινοήσεις τού άλλου όπως πράςωσι καί 
αύτοί τό ίδιον, μή έξετάζοντες αν τό τοιούτον 
θέλει ωφελήσει ή βλάψει τόν τόπον. Άποτυ- 
φλούνται, ούτως είπεΐν, ύπό τών ώφελειών τού 
κατά πρώτον συνισταμένου νέου έργου καί ύπο- 
θέτουσινδτιδιά τούτου οί πάντεςθάπλουτισθώσι.
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Τοιαύτη δυστυχώς ή τού ώραίου τούτου τό- 
ίτου κατάστασις. Δύναται δμω; νά βελτιωθή 
καί συντηρήθή, άν ή κυβέρνησις σπεύση καί μ.ε- 
ταφέρνι έκ τού Πόρου εις τούς λιμένας αύτής 
τάν Ναύσταθμον, λιμένας λίαν καταλλήλους 
πρό; τούτο καί άσφαλεστάτους άπό πάσης εχ
θρική; επιδρομής, καθ’ δσον καί ή ξυλεία λίαν 
κατάλληλος καί εύπόριστος εύρίσκεται έπί τής 
νήσου ταύτης. *Η, ώς έκ τού δροσερού καί ίύ- 
κράτου κλίματός της, τών άγνώντή; θαλάσση; 
ύδάτων καί τή; μικρά; έξ ’Αθηνών άποστά- 
σεως, νά καταστή θερινή διαμονή τών τάς ’Α
θήνα; κατοικ.ούντων, οϊτινες, έκτός τών άνωτέ
ρω, θέλουσι τύχει καί τών άπειρων περιποιή
σεων τών κατοίκων, δντιυν λίαν φίλοξένων" 
άλλά πρό; τούτο άπαιτεΐται νά κατασκευασθώ- 
σι προηγουμένως άμ.αξηταί όδοί ένούσαι τήν πό
λιν μετά τών άμ.πελίων.

Έν Άθήναις, τήν 3 8ορίου 1871.

Δ. Π. ΜΤΟΓΨΗΣ.

ΠΡΟΣ ΪΑΣ

ΕΛ.ΛΑΗ ΝΙΑ \Σ Μ Π ΊΈ ΡΧΣ.
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ΛΧΙΑ. ΗΑΙΛΔΟΓ.
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Πρό δεκατεσσάρων ήδη έτών μετερχόμενο; 
τό ιατρικόν έπάγγελμα, καί εις πλείστου; παρ- 
ευρεθείς τοκετούς, πολλάκις μ.έν κατ’άρχ άς συν- 
εβούλευον τά είκότα πρός ύγείίνήν άνατροφήν 
τών άρτιγεννήτων, άλλά μάτην έχασα πάντο- I 
τε τούς χρυσού; μου λόγους, καί μακρά πείρα 
μ’ έπεισεν δτι έκάστοτε έγίνετο κατά τήν άπου- 
σίαν μου, πάν δ,τι ή άμάθεια καί ή πρόληψις 
δυστυχώς πρό χρόνων έδίδαξεν είς τάς Έλλη- 

-νίδας μητέρας. Τούτου ένεκα έπέτρεψα νά γείνη 
¿νώπιόν μου, πάν δ,τι ήμην βέβαιος δτι ήθελε

συμ.βή άπόντος έμού, όπως σπουδάσω ίσιοι; 
ομμασι μέχρι ποιου βαθμού ανοησίας δύναται 
ή αμάθεια νά ώθήση τόν άνθρωπον, καί καλώς 
γνωρίσω τόν εχθρόν ον έκτοτε άπίφάσΐσά νά 
πολεμήσω. Πολλάκις δέ έθχύμ.ασα ίδών μετά 
καιρόν τά ενώπιον μου βασανισθέντά βρέφή, 
ζώντα είς τό πείσμα τών πρακτικών μ.αιών, 
τών Μεγαιρών αύτών, καί ιδίως τών μητέ
ρων, άς πολλάκις είδον μετ’ άπαθείας θεω- 
μένας τά βασανιστήρια έΐς ά ύποβάλλονται τά 
ίδια αύτών τέκνα,τά άτυχή ταύτα πλάσματα, 
άμα ίόόντα τό φως τή; ημέρας, πάραδίδόμενά 
εις τήν φροντίδα τής άμαθείας καί τών Προλή
ψεων.

Τούτου ένεκα δεινόν άπεφάσισα ν’ άναλάβω 
άγώνα καί νά πολεμήσω μόνος κατά τοσούτων 
άντιπάλων, τών διά τού χρόνου ριζωθεισών 
στρεβλών πεποιθήσεων, συγγράφων τάς πα
ρούσας πρός τάς έλληνίδας μη+έρας συμβουλάς 
μου, πεπεισμένος δτι ό όρθός λόγος έπί τέλους 
θά ίσχύση. Μή μοι άπαντήσητε δέ καλαίμου 
άναγνώστριαι πριν ολόκληρόν μου τό ψυλλά- 
διον άναγνώσητε, τό τετριμμένου «ήμεΐς οΰ~ω 
τ ά  s ' j p o i t e r  ά π ό  Τ ο ν ς  γ ο ν ε ί ς  μ α ς , Idob ή μ ε ΐ ς  

χ α ΐ  ο ί  ( u h  j r f o i  ή μ ω ν  ζ ώ ν τ ε ς χ α ϊ  νγειεΐς ο ΰ ζ ν ς  

j ά ν α τ ο α ψ ε ν τ ε ς ^ '  άλλά καί οί Άραβες εύραν 
άπό τούς γονεΐ; των καλόν νά χαράττωσι τό 
πρόσωπον, καί νά κρεμώσιν εύμ.εγέθει; κρίκου; 
είς τά χείλη, τήν ρίνα καί τά ώτα* οί Ινδοί ε
πίσης εύρον καλόν νά στιγματίζωσι τό σώμα 
αύτών καί τό πρόσωπον διά ποικίλων σηάέίων 
καί εικόνων" είναι διά τόν λόγον τούτον καλόν 
τούτο ; καί τό ευρίσκετε καλόν σεΐ; αί έλληνί- 
δες ; Τούτο δέ καί έγδυ διά τή; παρούσης μου 
επιχειρώ ν’ άποδείςω, δτι άν ζήτε καί είσθε ύ- 
γιεϊς ώς έκ θαύματος, τούτο έγένετο είς τό 
πείσμα τών πρακτικών μαιών καί τών ιδίων 
ύμών μητέρων. Τούτο άποδεικνύει μ.όνον δτι 
μ.ετά τοσαύτης σοφίας έποίησεν ό Θεός τό πλά
σμα του, ώστε καί αύταί αί μαΐαι δέν κατώρ* 
θωσαν νά τό καταστρέψωσιν.

’Ακούσατε Ttvt τρόπω έκτελούνται οί τοκε
τοί έν Έλλάδι, καί όποΐαι φροντίδες παρέχον
ται εις τά άρτιγέκνητα, καί μ.ετ’ έμού θαυμά
σατε τώ δντι τήν σοοίαν τού δηυ,ιουενού!* » ίν *

Καί πρώτον μ.έν αί άγαθαί λέχωίδεςξπεισθεΐ- 
σαι ύπό τών μαιών καί λοιπών γραϊδιων, φρο- 
νούσιν δτι δέν δύνανται νά τέξωσιν άλλως, ή 
έπί τού έν είδει Γιλοτίνης Σκαμνιού, μηχανεύ- 
ματο; ειδεχθούς καί άποτροπαίου, τήύ φρίκην
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έμποιούντος, άμα τή εμφανίσει του μ.ετά τής 
όψιν δημίου έχούσης μεγαίρα.', του έπίσης ειδε
χθούς γραϊδίου, τού καλούμενου πρακτική μαία.

Ό έπί τού μηχανήματος τούτου έκτελούμε- 
νος τοκετός, ού μόνον διά τήν τίκτουσαν είναι 
επικίνδυνος, διά πολλούς λόγους, άλλά και διά 
τό τικτόμενον, ένεκα τής κατακορύφου θέσεως 
ήν έχει τό σώμα τής τικτούσης, τής άπό τού 
εδάφους άποστάσεως, τής δυσκόλως χορηγού
μενης βοήθειας πρός τό τικτόμενον οσάκις ό 
ομφάλιος λώρος είναι περιτετυλιγμένος περί τόν 
λαιμόν τού παιδίου, κτλ.

Ά λλ ’ έκτος τούτου, πιστεύουσαι αί σοφαί 
αυται γραΐαι δτι τό ύστερον ή άκόλουθον 
είναι πτερωτόν κακοποιόν δαιμόνιον, δυνάμενον 
ν’ άνέλθνι εις την καρδίαν τής γυναικός, καί νά 
πνίξιι αύτήν, ού μόνον έπιπίπτουσαι πιέζουσιν 
ΐσχυρώς την κοιλίαν τής τεκούσης, δυνάμεναι 
ούτω κατά τούς διδύμους τοκετούς νά φονεύ- 
σωσι τό δεύτερον έμβρυον, ώς τούτο έτυχε νά 
ί'δω, άλλά καί τό άρτι τεχθέν άφίνουσιν ά'νευ 
ούδεμιάς βοήθειας, καί λειπόθυμον άν ή τούτο, 
έκτεθειμένον υπό τά εις τό στόμα αύτοϋ κατα- 
πίπτοντα υγρά, διότι διά τόν φόβον τού ύστε
ρου δεν άποκόπτουσι τόν ομφάλιον λώρον πριν 
καί τούτο άποπέση,.

Περαιωθέντος τού τοκετού, άρχονται τά ά- 
ληθή βασανιστήρια. Καί πρώτον μέν προσφέρε- 
ται τή μαία ζάκχαρις τετριμμένη κατά πα
ραγγελίαν τής ιδίας, έν ή έμβάπτει τόν σιελω- 
θέντα ακάθαρτον είσέτι δάκτυλόν της, καί δι’ού ¡ 
πατιϊ τόν Λαιμόν τον παιδιού, πιέζει δηλ. 
τάς άμυγδαλάς, προφέρουσα καί μυστηριώδεις 
τινάς λέξεις, 'ίνα τό τεχθέν έχη γλυκείς τούς 
λόγους ώς την ζάκχαριν. Ειτα πιέζει ΐσχυρώς 
την ένεκα τού τοκετού επιμήκη είσέτι κεφα
λήν, ΐνα δώστι αΰτή ώραιότερον σχήμα εκείνου 
δπερ τή έδωκεν ό δημιουργός, ό'στις έχωνπολλάς 
ασχολίας δεν είχε καιρόν νά τό τελειοποίηση, 
άφείς τό λοιπόν τής εργασίας εις τήν ρ.αίαν δι’ 3 
πιέζει, εϊπομεν, ΐσχυρώς τήν κεφαλήν, λέγουσα 
άλλας λέξεις, πάντοτε μυστηριώδεις, καί περι
σφίγγει αύτήν στερεώς διά πολλών μανδυλίων 
μή τυχόν παρεκτραπή τού νέου σχήματος δπερ 
αύτή τή έδωκε* θέτει δέ ικανήν ποσότητα βάμ- 
βακος έπιπεπασμένου διά ζακχάρεως, κυμίνου 
καί μοσχοκαρύων, ϊνα κλείση κενά τινα διαςή- 
μ.ατα αύτής, άπερ ό πλάστης έκ βίας άφήκεν 
άνοικτμ, καί δθεν τά βρέφος δύνοςται νά. κρυο
λογήστε Τούτων γενομένων, μεταβαίνει εις τό

πάστωμα' αίας άμέσως προσφέρεται τή μαία 
άρκετόν, δι’ ού έπιπάσει (παστώνει) ώς έχει 
μέ δλας τάς ακαθαρσίας τό παιδίον, ϊνα γείν-ρ 
νόστιμ,ον καί γλυκύ ώς τά άλατισμένον φαγη- 
τόν, καί ούχί άνάλατον καί ανούσιον άμέσως 
μετά ταύτα τανύονται ΐσχυρώς τά μέλη αύτου, 
τυλίσσονται εντός ράκους, καί περισφίγγονται 
στερεώς διά τής λεγομένης φασκιάς, όπως γεί- 
νωσι ταύτα ισχυρά καί στερεά, διότι ό πάνσο
φος δημιουργός καί ταύτα, φαίνεται, ένεκα 
βίας δέν έστερέωσε καλώς, άλλ’ άφήκε χαλαρά 
καί άσθενή, γινώσκων δτι, εύρίσκονται έν τώ 
κόσμω σοφαί μαΐαι, δπως άποπερατιόσωσι τό 
έργον' σφίγγει λοιπόν ή μαία,καί πάλιν σφίγ
γει τά μέλη τού βρέφους, ή υ.άμη δέ πολλάκις, 
ή καί αύτή ή μήτηρ, άν εχ-/] καιρόν, φωνάζει, 
«σφίξε το καλά μαμή μου να γείν-ρ δυνατό»! ε
κείνη δέ αποκρίνεται, «έννοια σου κυρούλα μ,ου 
καί είξεύρω νά σάς ευχαριστήσω" μόνον φέρε 
μου τώρα τό δαφνόξυλο».

ζα/.ολ ουθε?).
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ΔΥΟ Τ Ε Κ Ν Α  Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  Τ Ο Υ  Λ ' Ο ,

Ύπό τής Εας AOVIAHS ΚΟΛΕΤ.

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ)

"Εκαστος τόπος έχει ιδίαν τινα μαγικήν θέ- 
σιν, προνομιούχον τι μέρος θωπευόμενον ύπό 
τού ήλιου, κοσμούμενου ύπό τής φύσεως καί εις 
δ ήθελέ τις επιθυμήσει νά διέλθν) τά ώραιότερα

(1 )  Μόλις άρχισαν έν Αγγλία αι Ήρωται έπαναστατίχαί 
ταραχαί, n βασίλισσα ’ Εροικετα, συζυγος Καρόλου του Α' . 
καί θυγάτηρ ’Ερρίκου Δ ', μέ τε'σσαρα των αύτή; τέκνων 
¡αετέβη εις Γαλλίαν, τα λοιπά δυο τής όπο'ας, ώς μ.ή δυ- 
νηθέντα να τήν φθάσωοιν, εριεινον φυλακισμένα μετα του 
πατρος των υπό το ο φανατικοΰ Κοινοβουλίου, ησανδεταΰτα 

! ή ‘ Ελισάβετ καί ο ΈρρΤκος δέ Γλότζεστερ. Καί ή μέν σιριγ. 
| κήπισσα ’ Ελισάβετ έγεννήθη έν τώ  ταλατίω  του *Αγ. ’ Ια

κώβου τήν 8  ‘Ιανουάριου 1635. Έ ς απαλών ονυχών έδε:-
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τής νεότητας αυτού έτη. Ή  Ιταλία έχει τήν 
νήσον τής μεγάλης λίμνης και τήν λίμνην τού 
Κόμου, ή Γαλλία τάς νήσους τού Χιέρ, ή 'Ισπα
νία τήν Γρενάδην, ή Πορτογαλλία τήν Σίντρα, 
ή δέ ’Αγγλία τήν νήσον τού Γουάϊτ (Wight).

Κατά τάς ποώτας ήμ-όρας τού Αΰγούστου 
τού έτους 1859, περί τάς 3, άνεχώρησα έκ 
Λονδίνου μ.ετά παγετώδους χιόνος καί έφθασα 
πρός τάς 6 εις Πορτσμ,ούθ μέ λαμ,πρόν ήλιον 
καί ουρανόν, τό κυανούν τού οποίου ήσύχως άν- 
τενακλάσο εις τήν θάλασσαν. ’Επέβην τού κα- 
ταστρώυ.ατος τού πλοίου δπερ έμ-ελλε νά με 
φέρϊ) εις τήν νήσον τού Γουάϊτ, καί μ.ετά τι '/ας 
στιγμάς ή μικρά αΰτη αδελφή τής ‘Ωραίας νή 
σου έφάνη προ τών οφθαλμών μου ώς απέραν
τος λειμ.ών, ποικιλόμενος ύπό τών άνθέο/ν, όω- 
πευόμενος ύπό τής αύρας καί καταφιλούμενος

κνυε δεξιότητα νοό;, ζωηρότητα χαρα/τήρο; καΓμεγάλην 
πρό; τήν σπουδήν τάσιν. Μόλις δεκαε · ; ό πατήρ τη ; τήν 
συνεβουλευετο επί τών σοβαρότερων υποΟε'σεων, τοσουτον 
οςυ'νους καί εΰθυκρίσιμος ην. !Αλλ* ουσης καί κράσεως αδυ
νάτου, ο του πατρός της θάνατος έπήνεγκε με'γιστον τή 
χχρδγι της ίλ γ ο ;, ώστε ή ασθενή· υγε'χ της ταχέως πα- 
ρελυσε. Το έν τή νήσω Γουάϊτ φρουριον του Καρισβροίικ 
το y ρησ-.μεΰσαν ώς φυλακή είς τον Κάρολον Α! έ/ρησί- 
μευσε καί δι* αυτήν ώς καίδ'.χτόν μικρόν της αδελφόν δουκχ 
Γλότζεστερ· ή δέ θέα τών τοίχων εκείνου, έντδς τών ο
ποίων ό ατυχής μονάρχης ειχε τοσουτον λυπηθή καί κλαυ'- 
σει, τή έπιτάχυνον τον άωρον θάνατον —  καί τήν πρωίαν 
τής 8 Σεπτεμβρίου 16 50 εΰρε'Οη έπ ίτής κλίνη; αποΟαμμενη.

Έτάφη κρυφίως έν τή έκκλησή του Νιουπορτ, νυν δέ ή 
βασίλισσα Βικτωρία τή ανήγειρε μνημεΐον, τό άγαλμα του 
έποίου κχτεσκευάσθηυπό του Μχροχε'του καί ε ίσέτι δ ια τη 
ρείται έν τώ νεοδμήτω νχώ του Νιούπορτ

*0 δέ δουξ Έ^Τκος δε Γλότζεστερ, αδελφός τής πριγκη- 
πίσσης ’ Ελισάβετ, έγεννήθη χαί ο’.τος έν τώ  πχλατίω του 
‘ Αγ. Ιακώβου κατά τό έτο; 16 £0. Ήκολοίίθησε τήν τύχην 
τής αδελφής του, μετά τόν θάνατον τής οποίας ό Κρόμβελλ 
τόν ΙπεμΙεν είς Γαλλίαν οπως άνευρα τήν έξόριστον μητέ
ρα του, αδελφούς και άδελφάς του· έτήκετο δέ κατηφής καί 
σιωπηλό;, με/ρις ου ο αδελφός του Κάρολος ό Β '. άνε'οη έπί 
του τής Α γγλίας θρόνου. Τήν προτεραίαν του θανάτου του πα
τρός του είχε φερθή πρός αυτόν μετά τής αδελφής του* καί 
έκτοτε παρούσαν ειχε πρό τών οφθαλμών τήν αγαπητήν καί 
σπαραξικάρδιον εκείνην εικόνα, καθ’ ην στιγμήν ό άθλιος μο- 
vapyr.c τω ελεγε τά : λέξεις ταυ'τας* — «Γ ίέ , ένθυμοΰ οτι 
αυριον θε'λουσιν άποκόφει τήν κεφαλήν του πατρός σου».

(0  νε'ος ουτος πρίγκηό απε'θανεν άμα τή ε ίς  ’Αγγλίαν 
έπανόδω του κατά τό 21 ετος τή ; ηλικίας του, έν τώ  πα - 
λατίω του W hitehall έν ω ελαβε χώραν καί ή τιμωρία Κα - 
ρόλου τσΰ Α '.

ύπό τού κύματος. ’Ενώ ή ναύς έφ’ ής εύρι- 
σκόμην άπεμ.ακρύνετο τού λιμένος τού Πορτ- 
σμούθ, πολεμικόν τι δίκοοτον, έπιστρέφον έκ 
tip μεα; προσήγγιζε, φέρον στρατιώτας, οΐτινες 
ίστάμ,ίνοι επί τού καταστρώματος, άνοπομό- 
νως πε’ρ 'μενον δπως χαιρετήσωσι τά  ’Αγγλι
κά τιαράλια. Τό μέγα δικροτον διηλθε πλησί
ον ημών καί ηδυνήθην νά διακρίνω τά αρει
μάνια πρόσωπα τών άποδεκατισθέντων εκεί
νων στρατευμάτων ! Είοηλθομεν έντός τού δρ- 
μου τού ΙΙορτσμούθ, άλλ’ ή παλίρροια μας ά- 
πώθει είς την νήσον τού Γουάϊτ, άπεβιβάσθη- 
μεν δ ’ εκεί είς Πίρ, βραχίονα γης, χρησιμεύον« 
τα ώς περίπατο/ εις τούς λουομένους καί δ- 
στις φέρει είς ‘Ρέϊδ, την αριστοκρατικήν τής 
νήσου πόλ-ν. Πρός τό τελευταϊον ¿άρον ταύ- 
τη: άνυύούνται οί δύο πύργοι τού φρουρίου τής 
Όσβόρνη:. ιδιωτικά] διαμονή τής βασιλίσσης 
τής ’Αγγλίας, ήτις εύηρεστοθη νά κοσμήστι τά 
περιβόλια καί όδούς τού παλατιού τούτου,έν ώ 
διατρίβει πλείστουί τού έτους μήνας. Ά λ λ ’ 
έπισκεπτομένη τήν νήσον τού Γουάϊτ^ ¿σκο
πούν προπάντων νά ΐδω το αρχαΐον φρου- 
ριον τού Καρίσβρούκ τό χρησιμέυσαν άλλοτε 
ώς «¡υλακή είς τόν Κάρολον Α'. καί τινα πρωί
αν άνεχώρησα έκ ‘ Ρέϊδ διά τό μέρος έκεϊνο.

Τό à r /αϊθΊ τούτο φρούριον, αί πρώται τού 
όποιου οίκοδομ αί άνκβαίνΟυσινεΐς τούς ‘Ρωμαϊ
κούς χρόνους, κεΐται παρά τό Νιούπορτ, πρω
τεύουσαν τής νήσου, έντός τών τοιχών τού ό
ποιου διατηρείται είσέτι παρθενικόν τι μνημεΐ
ον, δπεο έστίν ή αιώνιος ποίησις. Άφού διήλ- 
θον τό Νιούπορτ κατέλιπον μέν δεξιόθεν τό 
χωρίον τού Καλισβρούκ μέ τά δένδρα του, τά  
περιβόλιά του, τήν εκκλησίαν του καί τήν θά
λασσαν, ή'τις έφ’ όσον άνέβαινον πρός τό φραύ- 
οιόν έπί τοσούτον έφαίνετο άχανεστέρα καί με- 
γαΑοπρεπεστέρα· είσήλθον δέ είς τήν ατραπόν 
τήν σκιαζομένην ύπό τών παναρχαίων δένδρων 
τών άνυψουμένων έκ τών ποδών τών ήμιερει- 
πωμένων περιτειχισμάτων, διήλθον άπό τής 
άψίδος θύρας τινός-· καί έφθασα ύπό τόν λίθο— 
νον θόλον τόν έπιστηριζόμενον είς δύο προπύρ
για καί άποτελούντα τήν κυρίαν είσοδον. Εύ- 
οέθην τότε είς έν είδος οπλοστασίου, άνέβην τυ- 
χαίως πρός τά έμπρός τού οχυρώματος καί εί- 
δον δτι εύρισκόμην άκριβώς ύπό τό παράθυρον 
έξ ού Κάρολος ό Α '. έπειράθη νά δραπετεύσγ.

"Εκειτο τούτο εγγύς τού δωματίου τού φυ
λακισμένου, μετά δέ τήν ύπό τού άτυχούς μ.ο-
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•νάρχου γεννηθεϊσαν απόπειραν φυγής, έφράχθη 
διά διπλής σιδηράς κιγκλίδος, ήν τόρα ο'ίνη 
καί συκή άποκρύπτουσι μέ τούς κλάδους των.

‘Ενώ βεβαρυυ.ένη τόν νούν υπό κατηφών καί 
συγκινητικών αναμνήσεων, ίστάμην θεωρούσα 
τήν βάσιν τών έξωτερικών προμαχώνων διάμε
σου τού φυλλώματος εκείνου όπερ ήσύχως διέ- 
σειεν ή Οαλασσία αύρα, ήκουσα την φωνήν νεά- 
νιδος εις τήν αυλήν, ήτις μοί ελεγεν αγγλιστί.
« ’Αφού ή κυρία θαυμ.άζει τά ερείπια θέλω την 
οδηγήσει καί είς τό δωμάτιον.»

‘ II ούτω πως όμ.ιλούσά- μοι ήδύνατο νά ήναι 
δεκαπενταετης, ύψηλή καί λεπτή το ανάστη
μα, εχουσα τό πρόσωπον χρωρ,ατισμένον μέ 
τό ώραίΟν έκεϊνο έρύθημ.α ούτινος έν γένει κτών- 
ται όλαι αί τής ’Αγγλίας νεάνιδες* τούς οφθαλ
μούς της μαύρους καί ωραίους, τήν δέ μελάγ- 
χρουν κόμην της κεκαλυμμένην διά τίνος στρογ
γυλού άχυρίνου πίλου χρώματος φαιού. Κερα- 
σόχρους ταΐ'ία συνέσφιγγε τό είς τόν λαιμόν 
της προ.σδενόμενον- λευκόν έκ μαυσελίνης φό- 
οεμα, αί εύρείαι τού οποίου περιχειρίδες άφινον 
ακάλυπτον τόν βραχίονα μέχρι τού άγκώνος* 
αί δέ χεϊρες έκαλύπτοντο υπό μ.αύρων ήμιχει- 
ρίδων. Τήν ήρώτησα τίνι τρόπω κατείχε τάς 
κλ.εϊς . τού φρουρίου, αύτη δέ μ.οί άπήντησεν 
8τι είναι ,Ουγάτηρ τοΰ θυρωρού τού λόρδου διοι- 
κήτού, επιφορτισμένη νά όδηγή τούς θέλοντας 
νά έπισκεφθωσι τό φρούριον.

’Αφού λοιπόν έξήτασα ακριβώς τά οχυρώ
ματα καί τούς καθαιρεθέντας πύργους, κατέβην 
τούς προμαχώνας, διήλθον τό όπλ,οστάσιον, καί 
άφίσασα δεξιόθεν τάς νέας οικοδομάς, διευθύν- 
θην πρός τόν καθ’ αύτό πύργον, εργασίας 'Ρ ω 
μαϊκής, παρά τόν όποιον δύο ρ-εγαλοπρεπείς 
άνεγείρονται πίτυες. Τά χρονικά τού έκτου καί 
έννάτου αίώνος άναφέρουσιν ότι ή γή αίΐτη ήν 
άξιολογωτάτη θέσις παρά πόδας έχουσα βαθύ- 
τάτην πηγήν, ήτις ακολούθως έπληρώθη καθό 
ά;ωφελής. Έβδομήκοντα δύο βαθμίδες ύψηλαί 
καί- όχ ληραί έφερον μέχρι τής κορυφής, έν τ-ή με- 
σημ.βρινοδυτική γωνία τής οποίας άνυψούτο έ- 
τέρα πλέον χαμηλ.ή καλουμένη Μου ί)ο}(! καίής 
αί πλευραί έ'χουσι 15 πόδας πλάτος. Φθάσασα 
έπί τού άνδηρου τού ‘Ρωμαϊκού τούτου πύργου 
έκάθησα όπως θαυμάσω τήν έκπληκτικήν θέαν 
ήτις έξετείνετο πρό έμ.ού. ’Απέναντι είχαν τήν 
έρημον καί τό χωρίον τού Καρισβρούκ, ολίγον 
δέ μακρότερα,δεξιόθεν, τήν πόλιν Νιούπορτ, καί 
αριστερόθεν τόν Ωκεανόν, όπισθέν μου δε παοε-

τείνοντο γαΐαι καί κοιλάδες κεκαλυμμέναι ύπό 
πολυτελέστατης φυτείας. Ούδείς θόρυβος έφθα
νε μέχρι τού ύψους είς 8 εύρισκόμ.ην, ή φύσις 
άπασα έ®αίνετο κοιιεωμένη ύπό τόν φλονεοόνi I ί 1 4  1
τού αύγούστου ήλιον.

Έφαίνετό μοι νά βλέπιυ τήν σκιάν Καρόλου 
τού Α . περιπλανομένην μ.εταςύ των ερειπίων 
έν οίς διέτριβον, τού ίπποτικού. μελαγχολικού 
καί πεπαιδευμένου έκείνου βασιλέως, οία ή Μα
ρία Στουάρτη ! Ήγάπα τάς τέχνας καί έξετί- 
μα τό πνεύμα, συνέλεξε τά πολύτιμα πρσοτό- 
τυπα τού ‘Ραφαήλου, ό δέ Βαν-δίκ εις αύτόν 
οφείλει τήν λάμψιν τής φήμης του. ‘Η οΐκαγέ- 
νειά του όμως ήν διαμεμελισμένη! ‘Η βασίλισ
σα Έρρικέτα θυγάτηρ ’Ερρίκου Α'. ύπήγεν εις 
’Ολλανδίαν μετά τής βασιλικής πριγκηπίσσης 
ήν ακολούθως ένυμφεύθη ό πρίγκηψ τού Όράνζ, 
άλλ’ έπανελθούσα βραδύτερον είς Αγγλίαν ό
πως έπιφέργ βοήθεια; είς τόν έκθρονισθέντα βα
σιλέα, ύπεχρεώθη νά καταφύγγ πάραυτα είς 
Γαλλίαν, παρακολουθουμένη άπά τρία των 
τέκνων της, τήν πριγκήπισσαν Έρρικέταν ήν 
άπεθανάτισεν ό Βοσσουέτος, τόν πρίγκηπα τού 
Γάλις καταστάντα ύστερον Κάρολον Γ'. καί 
τον δούκα τής Ύόρκης, είτα ’Ιάκωβον Β'. Αύο 
δέ των τέκνων της, ώς μή θελήσαντα νά κατα- 
λείψωσι τήν ’Αγγλίαν κατά τήν τού πατρός 
των φυλάκισιν, τούτέστιν ή πριγκήπισσα Ελι
σάβετ καί ό μικρός δούξ τού Γλότζεστερ, πα- 
ρεδόθησαν ύπό τού Κοινοβουλίου είς τήν επι
στασίαν τής κομίσσης τού Λεϊτζέστερ, ήτιςά- 
νέλαβεν όντως δι’ αύτά μητρικήν στοργήν καί 
επιμέλειαν.

Τά δύο ταύτα τελευταία τοΰ βασιλείου τέ
κνα ύπό τής ώραιότητος των όποιων θέλγεται 
τις παρατηοών τήν οικογενειακήν εικόνα ήν ό 
Βαν-δίκ έσχεδίασεν, ήσαν ώριμου νοημοσύνης 
καί κατ’ εξοχήν άγαπώμενα ύπό τού αθλίου 
μονάρχου, όστις είς μάτην έζήτησε νά τά ί'δτ) 
κατά τήν έν Καρισβρούκ φυλάκισίν του. — ■ 
Κατά τήν 28 όμως Ίανουαρίου 1649 οί στρα- 
τιώται τού Κρόμβελλ εΐδον διερχομένην διά 
τής σκοτεινής θύρας τού W hitelia.ll δεκατριετή 
παιδίσκην εχουσαν περιδέραιον των Μεδίκων, 
περιβάλλον τόν λευκόν καί άβρόν αυτής τράχη
λον καί άνυψούμενον μέχρι τής χαριέσσης καί 
ώοειδούς αυτής κεφαλής· διά δέ τής χειρός 
κρατούσαν οκταετές παιδίον λεπτοφυές καί 
ισχνόν ώς αύτη. —  Ήσαν αδελφός καί άδελ- 
ο ή ! —  Άυ„©ότεοοι κατηοεις καί σκεπτικοί
t i I \ i
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οδηγούμενοι ύπό τινός κυρίας, άφού διήλθον | 
πολλάς αίθούσας πλήρεις φυλάκων, είσήχθησαν ! 
τέλος καί είς κατηφέστερον δωμάτιον, έν ώ | 
εύρον τόν πατέρα των πραον καί σεμνοπρεπή 
γράφοντα πρό τίνος τραπέζης. "Οταν τά δύο 
παιδία έρρίφθησαν μεταξύ των βραχιόνων του, 
ή φύσις ένίκησε τόν στωϊκόν εκείνον ήρωϊσμόν 
καί άνελύθη ό δυστυχής είς δάκρυα. Ό πατήρ · 
εκείνος ήν Κάρολος 6 Α'. όστις τήν έπαύριον ! 
έμελλε ν’ άποθάν-ρ ! Τά παιδία έκεϊνα ήσαν ή | 
νέα πριγκήπισσα Ελισάβετ καί ό μικρός δούξ 
τού Γλότζεστερ.

Μόλις ήδυνήθη ό βασιλεύς νά κατευνάσν] τήν 
θλίψιν ή'τις τόν κατέλαβεν, ένεχείρισεν, είς τήν 
θυγατέρα του πολυτίμους τινάς λίθους διά τε 
τήν μητέρα της καί λοιπούς αδελφούς καί άδελ- 
φάς της, είς αϋτήν δ’ ώς τελευταιαν άνάμνησιν 
έδωκε τήν 'Αγίαν Γραφήν, έν -ρ τόσας καί τό- 
σας αθανάτους εύρε παραμυθείας διαρκουσης 
τής φυλακίσεώς του. —  Ή συνέντευξις αύτη 
καθησύχασε μέν κατά τι τήν καρδίαν τοΰ πα
τρός, άλλά κατεσπάραξε διά παντός τήν των 
τέκνων»

Βλέποντα δ’ ακολούθως ότι αί σκληρότητες 
αί περιστοιχίσασαι τόν πατέρα των έπεκτεί- 
νοντο μέχρις αύτών, ήννόησαν ότι ούτος έκαρα- 
τομήθη κατά διαταγήν τού Κοινοβουλίου, όπεο 
ού μόνον τοΐς άφήρεσε τούς μισθούς, τούς υστέ
ρησε των υπηρετών των καί τού αξιώματος τού 
ήγεμόνος, άλλ’ ό Κρόμβελλ έπέμεινε μάλιστα 
όπως διδαχθώσι καί τινα τέχνην* καί ό μέν 
νεαρός δούξ έμελλε νά γείν-ρ μαθητής υποδημα
τοποιού, ή δέ πριγκήπισσα έργάτις εργοστα
σίου τινός κομβίων. Κατ’ ευτυχίαν όμως τού 
’Αγγλικού έθνους αί άτιμίαι αύται δέ έξετελέ- 
σθη σαν, άναμιμνήσκουσιν ομ.ως τάς. τιμ.ωρίας 
ών έγένετο θύμα ό υιός τής Μαρίας Άντωνιέτης. 
—  Τά δύο ταύτα παιδία άπεθανον κατά τινα 
ώραίαν Αγγλικήν έκφρασιν ύπό συντετριμμένης 
καρδίας.—  Γνωστός είναι ¿πολύμοχθος βίος 
των καί τό άωρον τέλος των, άλλ’ άγνωσται 
αι περιστάσεις αί έπενεγκοϋσαι αύτό. Ό  τής 
νέας πριγκηπίσσης βίος άναφέρεται μ.άλιστα 
ύπό τών συγχρόνων ιστορικών, οίτινες ένδια- 
τρίβουσι μάλλον έπί τών χαρισμάτων τής ψυ
χής της καί τού θαυμάσιου τού νοός της.

Γεννηθεϊσα έν τω παλατίω τού 'Αγίου ’Ια
κώβου τήν 8 Ίανουαρίου 1 635, ύπήρξεν αγα
πητή πρός πάντας διά τε τά δώρα τής ψυχής, 
ετοιμότητα τού πνεύματος, ευγένειαν τών τρό -

πων καί θαυμασίαν ωραιότητα τού γλυκεως, 
άγχίνοος καί εκφραστικού προσώπου της. Αια- 
τηρεΐται είσέτι έν τω ύπό Βαν-δίκ σχεδιασθεντι 
εϊκονίσμ.ατι, ότε είσέτι ήν παιδίσκη, καί διορά- 
ται έν αύτω χαρίεσσα, ζωηρά καί άγχίνους ώς 
οί έπί Καρόλου τού Α'. σύγχρονοι συγγράφεις 
μάς τήν περιγράφουσί. Μόλις ήν δωδεκαετής, 
ότε ό κόμης δέ Μοντρέλ, γάλλος τότε πρεσβυς 
έν Αονδίνω, έγραφε πρός τήν αύλην του τα 
έξης. — α'Η ώραιότης αύτής πραγματικώς έξαί- 
» σιος, τό πνεύμα της ανακαλεί τόν παπον της 
» ’Ερρίκον τόν Α'. ουδέποτε είδον παιδίσκην 
»προικισμένην μέ τοσαύτα; χάριτας, άξιοπρε- 
»πειαν καί αβρότητα αισθημάτων».— Ό όέ 
Χιούμ λέγει ότι, αύτη έκρινεν τούς ανθρώπους 
καί τά συμβάντα μέ τρόπον θαυμαβιον. Ό  δε 
λόρδος Κλάρενδον προσθέτει ότι, ή βαθεία νοη
μοσύνη της έκίνει τόν θαυμασμόν τού βασι- 
λέως πατρός της οσάκις έσυμβουλεύετο αύτόν, 
καί έθαύμαζεν εύρίσκων είς τοιαύτην ήλικιαν ι
δέας περί κόσμου καί ανθρώπων τοσούτον όρ- 
θάς.

Πού έτάκη ; πού έσβέσθη ή ωραία αύτη νεά- 
νις ή ύπό τής φύσεως ούτω δαψιλώς πεπροι- 
κισμένη ;

Πάντοτε είχον αυτήν παρούσαν μέχρις ότου 
έξήλθε τού W hitehall μέ τήν ωχρότητα τού 
θανάτου έπί τού προσώπου της καί όιά τής χει
ρός κρατούσα τόν μικρόν αδελφόν της, πρός 8ν 
έφέρετο ώς μήτηρ, άλλ’ είτα μοί έγεινεν αφα
νής έν μέσω τής σκιάς καί λήθης τής ‘ Ιστορίας.

’Ονειροπολούσα δέ τάς αναμνήσεις Καρόλου 
τοΰ Α’. έκαθήμην πάντοτε έπί τής κορυφής τού 
γιγαντώδους πύργου τού Καρισβρούκ, έκ τού 
ύψους τού οποίου έθεώοουν τήν πεδιάδα καί 
τόν Ωκεανόν. Οί γεωργοί κατέλιπον τάς εργα
σίας τής ήμέρας, ήτις παρ’ ολίγον έκλινε και 
έπιστρέφοντες εις τόν οίκον των άπώθουν τούς 
βόας πρός τό άσυλον, ή άμφιλύκη βαθμηδόν 
κατήρχετο, οί δέ αστέρες ήρχμζον νά διαλάμ,- 
πωσιν έπί τού κυανού ουρανού. Έκεΐ άνω ακί
νητος διενοούμην τότε τήν άκατάπαυστον πά
λιν τών κοινωνιών, αΐτινες διά τών αιωνίων αύ
τών θυελλών ταράττουσι τήν αρμονίαν τής γής  ̂
ήτις ταϊς έδωκε τήν ζωήν καί ώς παιδία ζη- 
τούσιν ν’ άφανισθώσιν άμοιβαιως έπί τού κόλ
που τής ιδίας των μητρός, ότε ιλαρά καί νεά- 
ζουσα φωνή μοί είπεν αγγλιστί. «Έάν ή κυ
ρία έπιθυμή νά ίδ·/) τά δωμάτια τής πριγκη- 
πίσσης, πρέπει νά καταβή, καθότι ή νύς πλη-



σιάζει.» Και ή χαpfeux φρουρός του Καρισ- 
βρούκ ήλθε ταχέως πλησίον μου φέρουσα τον 
ορμαθόν των κλειδών. Την ήκολούθησα έν σιω
πή· εις τάς χείρας της έκοάτει βιβλίον δ 
έθεώρησα μετά περιεργείας, ήσαν αί σκωτικαί 
ποιήσεις του Βούρου.

Τά δωμάτια εις ά η νεάνις με ώδηγήσεν ά- 
ποτελοϋσι τό νέον μέρος του φρουρίου του Κα- 
ρισβρούι, κατασκευασθέν έπί της βασιλίσσης 
’Ελισάβετ παρά τινι άρχαίω, χρησιμεύοντι νϋν 
ώς έπαυλις καί έν ω εύρίσκεται φρέαρ τοσοϋ- 
τον βαθύ, ώστε τό έξ αύτού έξερχό'μενον υδωρ 
είναι παγωμένον ώς ή χιών. ‘ Η έπαυλις άυτη 
περιστοιχίζεται υπό ωραίων σκιωδών δέν
δρων καί πολλών φυτών. Πρός το μέρος τούτο 
κεϊται τό δωμάτιον Καρόλου του Α'. ουτινος 
τεμάχιά τι να τοίχου καί τό ήμισυ ένός -αοα- 
θύρου άπομνέσκουσι μόνον. Τά ερείπια ταϋτα 
καί αί άρχαίαι καί νέαι οικοδομά', διαχωρίζουσι 
τό όπλοστάσιον, δ διήλθον εισερχόμενη εις τήν 
αύλήν η τις φέρει εις τόν μέγαν πύργον.

Τά έπί Ελισάβετ τής βασιλίσσης δωμάτια 
ούδέν εχουσι τά ίδιάζον, είσέρχεταί τις έν αύ- 
τοΐς διάτινος τετραγωνικού άντιθαλάμου πάντη 
ακόσμου. ’Αναβάσα πλατεϊάν τινα κλίμακα 
έφθασα εις αίθουσαν ό οροφος τής όποιας έσχη- 
ματίζετο υπό φαιών δοκών μέ μεγάλην θερμά
στραν φαιάν καί αύτήν, ώς καί τά διαζώματα 
καί υπόβαθρών άνευ ίχνους τινός γλυπτικής ή 
ζωγραφία;, άνευ οικοσήμων καί χαρακτήρων. 
Διελθούσα δε χαμηλήν τινα θύραν ίσταμένην 
εν τινι γωνία τής αιθούσης ταύτης καί άναβά- 
σα τρεις βαθμίδας έφθασα εις δωμάτιον ούτι- 
νος τό παράθυρον κεϊται απέναντι τών οχυρω
μάτων, πλησίον δ’ αύτού κεϊται έτερον πανό- 
μ,οιον εις τά βάθος έχον θερμάστραν καί έξ ού 
δεξιόθεν φαίνεται τό μέρος ό'θεν Κάρολος ό Α'. 
έπειραθη νά δραπετεύση. ‘Ο νούς μ.ου έκ τών 
ερείπιων εκείνων επανεφέρετο φυσικώς πρός τόν 
φυλακισμ,ενον βασιλέα καί τήν οίκογένειάν του.

£Η νεα μου οδηγός ήτις πάντοτε έτήρησε 
σιωπήν, μοί είπε τότε. α’Απέθανεν εδώ καί έν 
τή άγωνία της συχνά έστρεφε τό βλέμμα πρός 
τό μέρος πρός δ βλέπετε τόρα κυρία.»

—  Περί τίνος όμιλεΐτε ; έφώνησα.
—  Περί τής νέας πριγκηπίσσης, θυγατρός 

τού βασιλέως Καρόλου τού Α'. καρατομηθέν- 
τος εις Whitehall, ήτον άγγελος ! θεά!* Μετά 
δέ τόν τού πατρός της θάνατον έφέρθη ενταύ
θα μαζύ μέ τόν άδελφόν της Ερρίκον. Κατώ-
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κουν τά δύο ταϋτα δωμάτια, καί είς τούτο 
εις δ εΰρισκόμεθα, έκοιμάτο ή πριγκήπισσα 
καί έν αύτώ εΰρέθη είς τινα πρωίαν άποθαμ- 
μένη.

—  Είναι άληθές δπερ μοί λέγετε, ή διηγεϊ- 
σθε μύθον;

—  Είναι ιστορία, έπανέλαβεν αυτη, είναι 
ιστορία άληθής, πάσα πιάξις τής οποίας, παν 
αίσθημα, μετεδόθη ίεοαρχικώς έν τή οίκογενεία 
μ.ας άπό πατέρα είς υίον, ή'τις πρό διάκο σίων 
έτών κατέχει τήν θίσιν φύλακος τού φρουρίου 
τού Καρισβρούκ. Ό  πατήρ μου έμαθε τούτο 
άπό τόν προπάππον του καί ούτος άπό τόν 
ίδικόν του.

Ούτος δ’ ών δεκανεϋς τών φυλάκων τού φρου
ρίου, κατά τινα ψύχραν τού Μαρτίου ημέραν, 
είδε νά φθάσωσι δύο παιδία,πενθηφορούντα καί 
οδηγούμενα υπό στρατιωτών. —  Ό ουρανός 
ήν νεφελώδης ή δε χιών έκάλυπτε τήν νήσον. 
Ή νέα πριγκήπισσα καί ό μικρός πρίγκηψ διήλ- 
θον τήν αύλήν, ή'τις κεϊται ΰφ’ ημάς καί περιε- 
πάτουν έπί τής παγωμένη; γής ώχροί καί τρέ- 
μ,οντες άπό τό ψύχος. Αυστηρά εις π άντας 
διαταγή νά μή άποδώσωσιν είς αύτά τάς είς 
τόν βαθμόν των ώφειλομένας τιμ.άς, άλλ’ ουδέ 
καν νά τά όπηρετήσωσι. Τά αίμα όμ,ως τού 
πατρός μου ύπήρξεν αείποτε γενναΐον, είπε μη- 
διώσα ή νεάνις, καθότι καί ούτος κατήγετο έκ 
τού αύτού μετά τών ορφανών βασιλοπαίδων.

Όντως ορφανών ! καθότι και ή μήτηρ των 
άποθαμμένη ήν δι’ αύτά, ώς μή δυναμένη, έπα- 
νελθοϋσα έκ τής έξορίας της, νά τά λάβη καί 
περιπτυχθή.

Ό  φύλαξ έκεΐνος, έξ ού ό πατήρ μου κατή
γετο, τά είσήξεν είς τήν μεγάλην αίθουσαν, ήν 
πρό ολίγου διήλθομεν, καί τά έκαμε νά καθή- 
σωσι πλησίον τού πυοός όπως θερμανθώσιν ολί
γον. Ή  δέ σύζυγός του, καλής ψυχής, σύζυγος 
ήν άείποτε θέλει άγαπα είς άνάμνησιν τών φρον
τίδων άς δι’ αύτά έλαβεν, προσέφερεν είς άμ- 
φότερα νά φάγωσιν, άλλ’ ά μικρός πρίγκηψ κα- 
τένευσε μόνος ευχαρίστως, έπειδή καί έπείνα ό 
άθλιος, ή δέ πριγκήπισσα έπιε μόνον !ν κύ- 
πελλον γάλακτος. —  ’Έβηχε πολύ. —  Είτα 
ώδηγήθησαν είς τά μικρά δωμάτιά των, ή δέ 
πριγκήπισσα ούσα κεκμηκυΐα κατεκλίνθη αμέ
σως, άλλ’ ήθέλησε πρώτον νά θεωρήσνι άπό τό 
παράθυρον είς δ ήδη στηριζόμεθα, είς δέ τών 
στρατιωτών, περιπολών έπί τών οχυρωμάτων, 
τή είπεν άγροίκως οτι τό γοτθικόν έκεϊνο πα-
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παράθυρον είς δ άνέρπονται ήδη τά φυτά, ήν 
αύτό έκεϊνο ές ού Κάρολος ό Α ', ήθέλησε νά 
δραπετεύση. Ή πριγκήπισσα ’Ελισάβετ άνε- 
λύθη τότε είς μέγαν κλαυθμόν,καί άν τις έβλε- 
πεν αύτήν ούτως άναστενάζουσαν, ήθελε συγκι- 
νηθή μεγάλως· —  ήσπάσΟη τήν 'Αγίαν Γραφήν, 
τελευταίου δώρον τού άποθανόντος πατρός της, 
είτα θέσασα αύτήν παρά τήν κλίνην της έφάνη 
ήσυχάζουσα.

Τή έπαύριον, ότε ή προμήτωρ μου είσήλθεν 
είς τά δωμάτιον, εύρεν αύτήν προσευχομένην 
μετά τού αδελφού της ’Ερρίκου. Λίαν άγέρω- 

ος άνθισταμένη είς τάς διαταγάς τών 
ημίων τού πατρός της, αϋτη έξήγειρε τόν μι

κρόν της άδελφόν, τόν ένέδυε, καί ώς νεαρά 
μήτηρ έδιδάσκετο έν τή δυστυχία της τάς 
άβρότητας καί φροντίδας τού ιερού τούτου υπουρ
γήματος.

Ή χιών έπαυσε νά πίπτη καί άναφα- 
νείσης μεταξύ τών νεφών ήλιακής τίνος άκτϊ- 
νος οί παΐδες έζήτησαν νά περιδιαβάσωσιν ολί
γον έπί τών προμαχώνων καί είς τήν αύλήν. 'Η 
κωμόπολις ώς περιφραττομένη πανταχόθεν έκώ- 
λυε τήν φυγήν είς τούς μικρούς φυλακισμένους, 
καί διά τοϋτο,ίδιως δέ χάριν τής νεότητος καί 
απειρίας αύτών, τοϊς παρεχωρήθη όλιγοχρόνιος 
άνεσις. Γενόμενοι δέ κύριοι τών βημάτων των 
ώς έκ συμφώνου καί άνευ προηγούμενης συνδια- 
σκέψεως κατηυθύνθησαν πρός τό μέρος είς δ 
κεϊται τό γοτθικόν παράθυρον, έστήριξαν τήν 
κεφαλήν έπί τών σιδηρών κιγκλίδων, συνήψαν 
τάς χεϊρας των, καί έπί πολύ εμεινον οϋτω συ- 
σκεπτόμ,ενοι περί τού πατρός των.

’Αναμφίλεκτου είναι ό'τι ή συνεχής του πα
ραθύρου έκείνου θέα συνέτεινεν είς τήν χειροτέ- 
ρευσιν τής αγγελικής πριγκηπίσσης. Έφαντά- 
ζετο έςαεί τόν πατέρα της μέ τήν κεφαλήν έξω 
τών κιγκλίδων, ένώ τό σώμα μή δυνάμενον νά 
διέλθγ έμενεν έντός, καί τούτο τή άνεμίμνησκε 
τήν λαιμητόμον έξ ής έπεσεν αίματόφυρτος ή 
αξιολάτρευτος εκείνη κεφαλή 1 Κατά πάσαν 
ήμέραν, κατά πάσαν στιγμήν ή θέα τού παρα
θύρου έκείνου, τό στενόν τού όποιου ύπήρξεν ή 
αιτία τής άποτυχούσης φυγής, τή άνεπόλει είς 
τόν νοϋν τόν τρομερόν θάνατον δν ήδύνατον’άνα- 
χαιτίση.

ΤΗτο θλίψις καθ’ εκάστην άνανεουμένη, ή δέ 
προμήτωρ μου έσχε τό θάρρος νά είπη είς τόν 
διοικητήν, φίλον τού Κρόμβελλ, οτι τά δύο ά
τυχή ταϋτα παιδία έρρίφθησαν έδώ δι’ υπερ

βολήν σκληρότητος, άναξίαν καλών χριστιανών, 
Ή έντιμος έκείνη γυνή ήσθάνετο ότι ή έκλογή 
τής φυλακής έκείνη; ήτο βάσανο; βραδέως αύτά 
καταναλίσκουσα, ιδίως δέ τήν νέαν πρηγκήπι- 
σαν, ή'τις έφαίνετο σχεδόν έπιθάνατας.

(άχολίνΟι'.)

Η 

Κ Ο ΙΜ Ω Μ Ε Μ Ι Ψ Υ Χ Η . 

Α'.
Έπί λίαν αειθαλούς μέρους τής ιρλανδικής 

ακτής, κεϊται παλαιόν παρεκκλήσιον γοτθικόν, 
άγιον έχον τόν Αυνστάτον, αλλά γενικώτερον 
έγνωσμένον είς τόν τόπον ύπό τό όνομα « παρεκ
κλήσιον τού Κισσού.»

Πραγματικώς κισσός παμμεγέθης, καί του
λάχιστον εκατοντούτης, φυόμενος έκ τών ερει
πίων, ρίπτει είς τά πέριξ τούς άναριθμήτου; 
κλάδους του, άναρριχάται τούς έτοιμορρόπους 
τοίχους, στεφανοινει τούς έρήμους θολούς, κα- 
τακαλύπτει τόν υψηλόν ρωμαϊκόν πύργον, καί 
όμοιος πρός δέσμην πυροτεχνήματος, άκτινοβο- 
λών πανταχόθεν μέχρι τής κορυφής τού πα
λαιού κτιρίου, τόν έπικαλύπτει καί εύφρόσυνον 
καθίσ *ησιν αυτόν διά τών μυριάδων φύλλων του, 
τά όποια ό έλάχιστος άνεμος ταράττει μεθ'άρ- 
μονικού κελαδισμοϋ, τά όποια έλαχίστη άκτίς 
τού ήλιου μετασχηματίζει είς άλλους τόσους 
λαμπρούς σμαράγδους.

Το άξιέραστον τοϋτο έρημητήριον, τό όποιον 
ακόμη χρησιμεύει είς δύο ή τρία χωρία γειτο
νικά ώς έκκλησία, ανέρχεται είς όροπέδιον χλοε
ρόν ένθα ύπήρξεν άλλοτε τό κοιμητήριον, καί τό 
όποιον συμπερικυκλοϊ έπιχαρίτως κομψή όδάς 
νέα, σχεδόν άπασα περιτοιχισμένη ύπό αιμα
σιών άειθαλών, μεταξύ τών όποιων ή λευκα- 
κανθα, τό αιγόκλημα, ή κληματίς, ή άκτίς, 
ό κυνόσβατος καί τό σπαρτίον, σπειρουσιν άλ- 
ληλοδιαδόχως τά άγρια αύτών άνθη.

Ά φ ’ ένός τά όροπέδιον υπερέχει εύρυχώρου 
λίμνης, πανταχόθεν έχούσης ποικίλα καί ώραϊα 
υδρόβια φυτά' άφ’ ετέρου, έκεϊθεν τή; λίμνης, 
κεϊται φάραγξ βαθεΐα αίφνης φαινομένη έπί τής 
άντιθέτου όχθης, έφ’ ής. κελαδεΐ μύλος ήμικρη- 
μνισμ.ένος όπισθεν αίγειροφυτείας.
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Διά τών αΐγειρών'τούτων φαίνεται ή θάλασ
σα . .  . καί έν άπωτάτω , έν τώ  μέσω της ομί
χλη:, ώς σκιά άπειλητική, ή αγγλική παραλία.

'Ο κοοτών μέγχς τροχός τού μ,ύλου, κινείται 
δ ί  ολίγου ρεύματος ύδατος, δπερ έκχεόμενον 
άπά τήν λίμνην διαπερά την όδάν τγ βοήθεια 
απλού ξυλίνου υδραγωγείου, επί τού όποιου 
διέρχεται τις καί τό όποιον άπόλυται έν τω  
μέσω των τρεμόντων φύλλων των αίγειρών, 
αεικινήτων ώς έκ τής θαλασσίας αύρας.

"Οταν εόρταζα, ό μυλωθρός, ό'ταν ό καταρ
ράκτης τής λίμνης κλείεται, πολλάκις κατά τό 
μ,ήκος τής στεγνής αΰλακος, βλέπει τις κρεμά- 
μ,ενα ή τρέχοντα ωραία ξανθά ρακένδυτα παι- 
δία χαρίεντα καί άγραδίαιτα.

’Εάν τις έπιστρέψνι πρός τά ενδότερα τής 
νήσου,σύνορα μεγαλοπρεπές άμφιθέατρον έκ λό
φων λίαν δενδροφόρων, ένθα αί άνωμαλίαι τού 
εδάφους πολλαπλασιάζονται εις τό έπάπειρον, 
ένθα ή φύσις άναπνέγ τοσαύτην αφθονίαν, το- 
σοϋτον πλήθος χλόης, ώστε δύναταί τις νά πι
ο τεύση ότι εύρίσκεται αυτόχρημα εις την Νορ- 
μανδίαν.

Βεβαίως τούτο είναι εν των γραφικωτάτων 
μερών τού κόσμου, καί εις τόν εΰφρόσυνον τού
τον παράδεισον μόνον ανθρώπους ευτυχείς ώνει- 
ροπόλει τις.

Φεύ ! ή ’ Αγγλία δεν τά συγχωρεί . .  .? ήμεθα 
εις την ’ΐρλανδί αν.

Ά λ λ ’ ας φθάσωμεν είς τήν διήγησίν μας, ή- 
τις, χάριτι θεία, δεν θά γναι ποσώς είκών ά 
θλιότητος.

Θερμ,ήν τινα καί χαρίεσσαν εσπέραν Σεπτεμ
βρίου, νεανίας, τόν οποίον τό αγροτικόν ένδυμα 
καθίστα εύδιάκριτον,ώς υιόν πλουσίου τίνος α
στού τού τόπου, έβάδιζε μέ έλαφράν βήμα πρός 
την εκκλησίαν τού Κισσού.

*Έφερεν είς τήν ζώνην του στενόν κοφινιον 
άλιέως, καί ώς φαίνεται μετέβαινε νά πολε- 
μήσρ τούς άττακείς καί τούς έγχέλεις τής 
λίμνης.

’Εν φ δ ’ ανέρχεται ταχέως έπί τού όροπε
δίου, έν φ κρυπτόμενος είς τήν χλόην, διαθέτει 
καί ρίπτει τά  δύκτιά του, έπιτρέψατέ μοι νά 
περιγράφω έν όλίγοις τήν εικόνα* καί τήν ιστο
ρίαν τού εύγενούς τούτου νεανίου.

Ό  Λιονέλ Ζαρβής —  ούτως ώνομάζετο — · 
φαίνεται περίπου είκοσιπενταετής. Τό ανάστη
μά του είναι υψηλόν καί καλώς έσχηματισμέ· 
νον, τό βήμά του ευκίνητον καί κομψόν μάλι

στα. Ό  παλαιός ιρλανδικός τύπος φαίνεται ά* 
ναγεννώμενος έν αύτω αγνότατος. Οίζωηροί χα· 
ρακτήσες, ή τρυφερά έπιδερμίς, ή καστανόχρους 
ανοικτή κόμη, οί μεγάλοι αυτού ζωηροί οφθαλ
μοί, οί'τινες ύπομιμνήσκουσι τό κυανούν τών κυ
μάτων χρώμα, τά  πάντα έν αύτώ. ώς καί 
ή μελαγχολική χροιά, ήτις καλύπτει τό ευχαρι 
αύτού πρόσωπον, προσελκύει τήν συμπάθειαν, 
διεγείρει τό ένδιαφέρον πρέπει νά γναι τίμιος 
νεανίας, ένθουσιώδης τις αφελής, ποιητής ίσως, 
βεβαίως φαντασιόπληκτος.

’Ορφανός νηπιόθεν, κληρονόμος μέτριας πα
τρικής περιουσίας, άνετράφη ύπό τού κηδεμό- 
νος του, . τού θείου του Ζαρβή, αγάμου γέρον- 
τος. Μετά κλασικάς σπουδάς, αρκούντως έξαι» 
ρέτους, είσήλθεν είς τά έν Δουβλίνω ιατρικόν 
σχολεΐον, και προσφάτως έγένετο ιατρός. Ού- 
δεμία άποπλάνησις, ούδεμία υπερβολή έμάρανε 
τήν νεότητά του, καί ούδέποτε άνεπαύθη έκ 
τών έπιστημονικών Ιργων, είμή διά τής μάλ
λον χαρμοσύνου σπουδής τών παλαιών ποιητών 
τής Ιρλανδίας, διά τών φαντασιωδών εθνικών 
βιογραφιών. Έκ τούτων ίσως κλίσις θαυμασία 
τόν προσείλκυσεν είς τήν μαγείαν, είς τήν ίδα- 
νικότητα. Ά λ λ ’ είς είκοσιπενταετή ηλικίαν, εί
ναι τούτο έγκλημα ;

Αίφνης ό θείο; Ζαρβής, πλούσιος μόνον ών, 
έγένετο πλουσιώτερος, χάρις είς τολμηράς επι
χειρήσεις καί είς τήν ευτυχή άπόκτησιν τής ι
διοκτησίας φίλου του, τού περιφήμου "Οβράν, 
δστις άναγκασθείς έξ επαναστατικού κινήματος 
ν’ άπυδημήση τής πατρίδος, άπέθανε δυστυχή; 
πρό όλιγου έν ’Αμερική. Ό  Λιονέλ ό'μως όλίγον 
έφρόντισε περί τών αποτελεσμάτων τής αιφνί
διας ταότης περιουσίας, ήτις έμελλεν ήμ.έραν 
τινά νά περιέλθγ, εις χείράς του. Ό  κηδεμών 
του τω  είχε γράψει: « Έλθέ νά διανύσης τάς 
διακοπάς σου είς τό νέον ήμών κτήμα.»Παρευθύ; 
άφήκε τό Δουβλΐνον" έφθασε πρό τινων ημερών 
εϊ; Όβράν' είχεν έπισκεφθή ήδη άπαντα τόν 
ζωγραφικόν τούτον τόπον μέ τάς τοσούτον αξιο
θαύμαστου; ρωμαντικάς όρέξει; του, καί τήν 
έσπέραν εκείνην, πρός εύχαρίστησιν τής ιδιοτρο
πίας τού καλού Ζαρβή, ερριψε τά δύκτιά του 
είς τά ίχθυοφόρα ύδατα τής εκκλησίας τού άγίου 
Δυνστάτου.

Ά λ λ ’ ό πραγματικός αύτού σκοπός ήτο ή 
τέρψις περιπάτου πρός τήν κλίσιν τής ημέρας, 
όνειοοπολήματος ευαίσθητου, ύπό τό φώς τής 
σελήνης.
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'Ωσαύτως είχεν απαιτήσει ώστε ούδείς νά 
τόν άκολουθήση, καί δ ί  αύτό έσπευσε ν’ άπο- 
πεοατώσγ τήν έργασίαν τής αλιείας.

Ή δη  ό ή'λιος ήμιβυθισμένος είς τήν θάλασ
σαν, δέν ήκτινοβόλει, είμή πλαγίας ακτίνας, 
συγκοουομένας πρός τάς έρυθράς λάμψεις πυρ- 
καϊάς. Ή  σκιά έμεγεθύνετο έν τή άπόψει καί 
τό φώς έξηλείφετο ταχέως, ώς έπιβυθιζόμενον 
πανταχόθεν ύπό παλίρροιας κυμάτων ζοφερών. 
Μετ’ ού πολύ πρός τήν ανατολήν γήλοφοι καί 
κοιλάδες συνεχύθησαν εις χρώμα μ.έλαν. Πρός 
τήν δύσιν ό ούρανός πυρόχρους, έλάμβανε χροιάς 
μάλλον ροδοχρόους, αϊτινες δι* άρμονικοϋ άνα- 
χρωματισμού, έσβέσθησαν είς ίόχροον κατ’ άρ- 
χάς λάμψιν, έπειτα πρασινωπήν, άργυροειδή, 
σχεδόν στακτόχρουν, μέχρις οτου τέλος ό ό(/ίζων 
άπας εύρέθη έχων τό αύτό σκοτεινόν κυανούν, 
έδώ καί έκεΐ διαλάμπονάπόέμφάνισιν άστέρος.

Ό  Αιονέλ τότε ήγέρθη, καί, πλήρης ίεράς 
συγκινήσεως, διέτρεξε διά τού βλέμμ.ατός του* ι / » * .%, > £ /το λαμπρόν πανόραμα, το οποίον εζετεινετο 
πέριξ αύτού, ό'περ έφαίνετο άποκοιμώμενον μετά 
γαληνιαίας μεγαλοδωρίας, ύπό τό βλέμμα τού 
Θεού.

’ Ω πατρίς μου ! ήρχισε νά ψιθυρίζει ό νέος 
όνειοοπόλος, ώ γλυκεΐά μου καί ώραία Ιρλαν
δία ! πού είσίν οί ευεργετικοί νόες σου, πού εί- 
σίν αί μειδιώσαι μάγισσαι, αϊτινες σέ ΰπερη- 
σπίζοντο άλλοτε, καί αϊτινες δι’ όμοιων λυ
καυγών, έδεικνύοντο έπί τών δροσερών σου κοι- 
λνάδων έπί τών θελξικάρδιων γηλόφων σου, είς 
τήν επιφάνειαν τών λιμνών σου, ένθα άνθη έφαί- 
νοντο άναγεννώμενα ύπό τά  βήματά των . . . .  
Οϊμοιί χαρίεσσαι όπτασίαι, ύμνηθεΐσαι ύπό τών 
ποιητών μας, διά παντός έξηλήφθητε μετά τής 
ήμετέρας ευτυχίας, μετά τής ήμετέρας έλευθε· 
ρίας ! . . .

Έ πειτα αποτεινόμενος πρός τά τελευταία 
ίχνη τών τάοιυν, σχεδόν έξαφανισθέντων άπά 
τήν ύψ-ήλήν χλόην τού παλαιού κοιμητηρίου :

—  Σείς, οϊτινε; ενταύθα άναπαύεσθε, έξη 
κολούθησε, θά είδατε ϊσω; τά φάσματα ταύτα 
καί τούς μάγους τούτους τής γηραιάς ’Ιρλαν
δία; . . . Τις οίδεν ; ίσως είναι συγκεχωρημένον 
νά τά ιδή; ακόμη ·, ”Ω ! υπήρξατε άλλοτε, καί 
είσθε ήδη ευτυχεί; ! . . .

Αίφνης ό πού; αύτού προσέκρουσεν είς αντη
χούν σώμα.

Έκλινε βραδέως* ήρεύνησεν έντός τής χλόης, 
καί έπί τέλους άνεύρεν ανθρώπινον κρανίον,

Ή σελήνη κατ ’ εκείνην τήν στιγμήν άνεφαί- 
νετο έκ τής κορυφής ένός τών γηλόφων δια- 
φωτίζουσα άπαντα τά  περίχωρα διά τής μα
γικής λάμψεώς της.

Μετά τόν πρώτον τρόμον, ό Αιονέλ Ζαρβής 
έκάθησεν έπί μια; τών επιταφίων πετρών, καί, 
έχων τό κρανίον πάντοτε άνά χείρας, τούς 
οφθαλμούς προσηλωμένους έπί τού κρανίου :

—  Τίς ήσο σύ ; τό -¿ρώτησε πλέον έπί πλέον 
σκεπτικώτερος. Τί σέ παρεκίνησε νά έξέλθγς 
τού τάφου σου ; διατί νά σέ εύρω είς τόν δρό* 
μον μου ; Ό  ’Αμλέτος έγνώριζε τουλάχιστον 
τόν άνδρα πρός δν άπετείνετο . . . ήδυνήθη νά 
όμιλήσν) μετά τού δυστυχούς Ύορίκου. Ά λ λ ’ 
έγώ σέ δέν γνωρίζω, επιθυμώ νά σέ γνωρίσω.

Αί ακτίνες τής σελήνης, διολισθαίνουσαι έπί 
τής άργυροχρόου έπιφανείας τής λίμνη; προ- 
σήλθον μ,έχρι τού οστού τούτου, λείου ώ ςτεμά- 
χιον έλεφάντινον παλαιόν καί τό άνέόειξαν αί
φνης διαυγάζον έν τή νυκτί.

'Ο Λιονέλ ώς ιατρός, έξήτασε πλησιέστερον 
τό εύρημά του, καί άνεγνώρισεν oTt ήτο κρα
νίον γυναικός, κρανίον νεάνιδος.

—  Θά ήσο ώραία ; ήρώτησε, θά ήγαπάσο; 
ίσως θά άπέθανες διά τόν έρωτά σου ; ”Ω ! . . , 
αγνοώ, άλλά μοί φαίνεται ότι έπανευρίσκω, 
ό'τι μαντεύω τήν ιστορίαν σου . . . καί ό'τι ή 
μορφή σου θά έμψυχωθή ύπό τούς δακτύλους 
μου ! . . . Καί . . . ναί . . .  αί ψυχραί αύται 
κοιλότητες άνακαλύπτουσιν ήδεϊαν επιδερμίδα, 
ύπό τήν όποιαν αισθάνομαι κυκλοφορούν τό αίμα 
τής νεότητος . . .  Τά χείλη σου μοί γελώσιν . . . 
οί μεγάλοι κυανοί σου οφθαλμοί μέ παρατηροΰ- 
σιν .. . ή κόμη σου είναι ξανθή, καί ό άνεμος 
κτενίζει αυτήν . .  . Όμ.ίλησόν μοι . . . . άς ίδω 
μεν . . . Τί μέ θέλεις ; άποκρίθητι . . .

Εννοείται οτι ό Αιονέλ ούδεμίαν έλαβεν ά - 
πάντησιν, άλλά μετά τινα λεπτά ή λευκή λάμ- 
ψι; τού άστρου τής νυκτός, προβαίνοντος, έφώ- 
τισεν ώς αμφίβολος άντανάκλασις, ενα τών 
γειτονικών τάφονν.

Ή το έκεϊ ακριβώς, ένθα ό νέος Ζαρβή; είχεν 
εΰρει τό θνητόν εύρημα, τό οποίον έκράτει άκόμ.η 
είς χείρας, καί τό όποιον έξηκολούθει παρατη- 
ρών μετά ζωηράς έξάψεως εις είδες μαγνητικοΰ 
πυρεττού.

Μέλας είναι ό τάφος, άφ’ οπου άπεσύρθης οιά 
χειρός βεβήλου ; έφώνησεν αίφνης. Δέν επιθυ
μείς νά σοί αποδώσω τήν ησυχίαν, το . ύπνον ,

'Ομίλων οϋτω ό Λιονέλ, ήγέρθη' έπλησίασεν
3 3
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εις τήν Ολο της σελήνής φωτιζομένην πέτραν, 
άπέσειρεν εύλαβώς τον κισσόν καί τό βρύον, 
ύφ’ ών ήτο έν μέρει κεκαλυμμένη, και παρευ
θύς, έπ'ι της φριττούσης χειρός του, ήσθάνθη 
χαρακτήρας, τούς οποίους ό χρόνος δέν είχεν 
εϊσέτι έξαλείψ-ρ.

Μεταξύ των εφοδίων διά την αλιείαν του, 
εύρίσκετο μικρός λύχνος· παρευθύς τόν ήναψε'·, 
έκίνει τον λύχνον άργώς ύπεράνω της νεκρικής 
επιγραφής . . . και κλίνων περισσότερον ακόμη, 
κατώρθωσε ν’ άναγνώσν, τό όνομα τούτο :

A  Λ I R II

"Έπειτα, μέ μικροτέρους χαρακτήρας :

17  ΕΤΩΝ.

Ούδεμία ύπήρχεν αμφιβολία πλέον δτι τό 
άγνωστον τούτο κρανίον, τό κρανίον τούτο της 
νεανικός, ήτο τό της ’Αλίκης, της δυστυχούς 
’Αλίκης, άποθανούσης κατά την πρωίαν της ά- 
νοίξεώς της.

Μετά της ταχύτητος, μετά της δυνάμεως, 
την οποίαν έχουν συνήθως οί όνειροπόλοι, ό 
νεανίας έτρεξε νά κόψη γιγαντιαΐον κλάδον έκ 
της αιμασιάς* κατώρθωσε ν’ άνεγείρη την βα- 
ρεΐαν πέτραν, καί κρατών αυτήν έν ισορροπία, 
τή βοηθεία χαλύκων τινών, ήρξατο σκάπτων 
Six  τού μαχαιριού του την γην, την όποίαν εϊ- 
χον πατήσει ίσως προ ένός αίώνος.

"Οταν ή όπή τώ  έφάνη αρκούντως β αθεΐα, 
κατέθεσεν εύσεβώς την κεφαλήν τής ’Αλίκης, 
καί μετά ποιητικήν προσευχήν, έθεσε τά πάντα 
εις τήν θέσιντων, ώς ωσαύτως τόν κισσόν καί τήν 
χλόην, μόνους στολισμούς, μόνους φίλους τού 
λησμονηθέντος τάφου, ό'στις εύρέθη σχεδόν κε- 
χωσμένος εις τήν χλόην.

"Επειτα λέγων προς αυτόν Six τού βλέμμα
τος εν τελευταΐον χαϊρε :

—  Άναπαύθητι τώρα έν ειρήνη, είπεν έπα- 
νάλαβε τόν ταραχθέντα ύπνον σου , . .  κοιμοΰ 
. . . κοιμοΰ, ’Αλίκη !

Μόλις έτελείωνε τάς λέξεις ταύτας, καί ευ
θύς ψίθυρος αναπνοής κοιμωμένου ήγέρθη αίφνης 
έκ τού κοιμητηρίου.

"Εντρομος κατ’ άρχάς ό Αιονέλ, οπισθοχώ
ρησε ζωηρώς μέχρι τού μέσου τής όδού.

Ά λ λ ’ αίσχυνθείς μετ’ ολίγον Six τόν φόβον 
του, έπανήλθεν εις τά βήματά του.

"Οσω S ’ έπροχώρει πάλιν πλησίον τού τ ά 
φου τής ’Αλίκης, ό αότός ψίθυρος άπεκαθίστατο 
έπαισθητότερος είς τό ούς αυτού . . . ψίθυρος 
γλυκύς διαλείπων, σχεδόν άρμονικός . . .  ανα
πνοή στήθους πιεζομένου ύπό τού ύπνου . . .  ώς 
μορμυρισμάς νεάνιδος, ταλαντευομένης ύπό γλυ- 
κέως ονείρου . . . ώς τό άσμα κοιμωμένηςψυχής!

Έφ’ ικανήν ώραν ό Λιονέλ Ζαρβής ήκροάσθη. 
Δέν ήσθάνετο πλέον φόβον, έφαίνετο ώς άφηο- 
πασμένος, ώς έκστατικός. Ποτέ μέν ακίνητος 
καί χασμώμενος, ποτέ δέ πηγαίνων καί Ερχό
μενος μέ άργον βήμα είς τό κοιμητήριον, τού 
όποιου ή πυκνή χλόη έσμίκρυνε τόν άμυδράν 
κρότον των βημάτων αυτού, συνεκέντρου άπά- 
σας τάς αισθήσεις του εις μίαν μόνην . . . τήν 
τής ακοής . . . καί ενίοτε σιγηλώς έψιβύριζε : 
Ψάλλε άκόμη, ψυχή τής ’Αλίκης! ψυχή τής 
ξανθής μου ’Αλίκης . . .  ώ ! . . ψάλλε πάντοτε !

Γλυκεία αμφιβολία μολαταύτα δέν ήργησε 
νά παρουσιασθή είς τόν νοΰν του, ή κοιμωμένη 
εκείνη πνοή, ή προσφιλής έκείνη αναπνοή άρά γε 
έξήοχετο πραγματικώς άπό τού τάφου ; "Οταν 
ό νέος μας ποιητής ¿πλησίαζε τό άμηχανούν 
αύτού ούς, ήκουεν . . . ήτο βέβαιος. Ά λ λ ’ ό'ταν 
άπεμακρύνετο μέχρι τής άκρας τής λίμνης, ένθα 
ή σελήνη διηύγαζεν' δταν έπανήρχετο νά άκούση 
πλησίον τής ύπό τού κισσού κεκαλυμμένης έκ- 
κλησίας, ήκουεν ώσαύτως.

Ό  κρότος ούτος υπήρχε λοιπόν είς τά φύλλα, 
είς τά  ύδατα, είς τόν άέρα ;

—  Αί ! διατί όχι, είπε καθ’ εαυτόν ό νέος 
μας ποιητής, είναι ψυχή κοιμωμένη . . . καί 
κοιμώνται αί πλανόμεναι ψυχαί !

Μ’ δλην τήν έξηντλημένην πίστιν είς τάς 
παλαιάς ιρλανδικά: παραδόσεις, ή φαντασία τού 
νέου όνειροπόλου έφθασε μετ’ όλίγον είς τοιαύ- 
την κατάστασιν νευρικού ερεθισμού, ώστε τώρα 
ήρεθίζετο ύπό τούφαινομένου τούτου, τό όποιον 
κατά πρώτον τόν είχε καταθέλξει, ώστε ήδη 
κατετυραννεΐτο νά ύποθέση πράγματα φυσι- 
κώτατα καί κοινότατα.

Μή ήτο κρότος τού ανέμου σείοντος τά  φύλ
λα, ή κάλλιον κρότος πηγής άοράτου ; μή ήτο 
αναπνοή ζώντος, άνθρώπου ή ζώου, πτηνού 
η ιχθύος ;

—  *Αν τοιοΰτόν τι ύπάρχη, έσκέπτετο ό 
Αιονέλ, θά έξυπνήσω τόν άλλόκοτον τούτον 
κοιμώμενον . . .  καί παρευθύς τό παν θά σιω- 
πήσρ !

"Ηναψε λοιπόν πάλιν τον λύχνον του, έλαβε
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τήν έκ πρίνου ράβδον του, καί κολλών τους 
θάανους, φωνάζων μέ δλην τής φωνής του τήν 
δύναμιν, περιεπάτει θορυβωδώς πέριζ τού παρ
εκκλησίου.

"Επειτα, σταυ.ατών παρευθύς, προσηλωσεν 
έκ νέου τό ούς.

Βαθεϊα σιγή έπεκράτει ήδη είς τά  πέριξ.
—> "Αχ ! είπεν άναπνέων πλέον έν άνέσει, 

τό ήξευρα καλώς δτι ήτο πράγμα άπλούστα- 
τον, καί δτι ήμην τρελλός νά πιστεύσω είς 
θαύμα. Ό  ©εός θαύματα δέν έπιτρέπει πλέον 
. . . δυστυχώς!

Καί έσβυσε τόν λύχνον του.
Ό  ψίθυρος παρευθύς έπανήρχισεν, άλλ’ έτι 

πλέον ευδιάκριτος καί μ.ελαγχολικώτερος· ύπήρ
χ ε ν  ήδη είς τόν στεναγμόν τούτον, είς τό πα- 
ράπονον τούτο, γλυκεία καί λυπηρά έπίπληξις.

—  Συγχώρησον ! άνεφώνησεν ό Αιονέλ μετ’ 
έπιτάσεω; ενθουσιασμού καί πίστεως. Συγχώ- 
ρησον, διότι έτάραξα τόν ύπνον σου, ’Αλίκη ! 
ώ ! θά τόν σεβασθώ είς τό έξής. . . σοί τό ορ
κίζομαι . .  . άλλ’ έκάστην εσπέραν, άθορυβητεί 
θά έπανέρχωμαι νά σέ άκούω κοιμωμένην . . . 
προσφιλής ψυχή, τής όποιας έγώ έπιθυμ,ώ νά 
γείνω φίλος !

Έπλανήθη άκόμη πολλήν ώραν είς τό πα 
λαιόν κοιμητήριον, ένίοτε άκούων μέ σιωπηλόν 
μειδίαμα, ένίοτε όμιλών σιγηλώς είς τήν άγα- 
πητήν σκιάν, τήν όποίαν έπλαττεν ή φαντα
σία του.

Τήν έφαντάζετο, τήν έβλεπεν ώχράν καί 
ξανθήν, έχουσαν βλέμμα αγγελικόν είς τούς 
γλαυκούς οφθαλμούς, φέρουσαν πέπλους μα- 
κρούς, κυμαινομένους πέρις αυτής. Διωλίσθαινεν 
ώς θαλασσία ομίχλη έπί τής έπιφανείας τής λί
μνης. "Ετρεχεν έν τώ  μέσω τής χλόης χωρίς 
ποσώς νά τόν κάμψνι διαβαίνουσα- έκρεμ,άτο 
χαριέντως άπό τών ύψηλ.οτερων κλάδων τού 
γηραιού κισσού' περίίπτατο είς τόν άέρα, πέριξ 
τού λατρευτού της, μάλλον έπί μάλλον γοη- 
τευόμενον.

Ούτω θά έμενεν έκεΐ, καθ’ δλην τήν νύκτα, 
έάν ηχηρά φωνή δεν τόν προσεκαλει έκ τής όδού 
καί ήτις διέκοψεν είς δύο στροφήν τινα έκ τών 
πλέον έλ.εγειακών, τήν όποιαν άπετεινεν είς τήν 
προσφιλή αύτού σιλφίδα.

—  Α Ϊ ! κύριε άνεψιέ μου, έφώναζε πρό 
ολίγης όίρας ό θείος Ζαρβής, μέ ποιον διά
βολον όμιλεΐς λοιπόν τοιουτοτρόπως είς τό 
ύπαιθρον;

Β .

THto έξαίρετος άνθρωπος δ θεϊός του ούτος 
Ζαρβής. Ή ειλικρινής καί χαροποιά οψις του, 
ή στάσι? του όλίγον τι ύπερήφανος, τώ  έδιδον 
ύφος παρέδρου ή τουλάχιστον άστυνόμου. Ένο- 
μίζετο ώ ; άνθρωπος αληθώς ευτυχής, καθ’ S 
έχων φίλους πολλούς.

Πρό τίνος χρόνου μολαταύτα, άφ’ ού έγένετο 
ιδιοκτήτης τού εύρυχώρου κτήματος τού Όβριάν, 
μ,εταβολή άξιοσημ-είωτος συνέβαινεν είς δλον 
του τό πρόσωπον. Έφαίνετο ήδη άπησχολη- 
μ,ένος, άνήσυχος, δυσηρεστημένος καθ’ έαυτού. 
Λύπη αλλόκοτος καί τρόμοι έτι πλέον παρά
δοξοι έδηλούντο έν αύτώ. Ένίοτε έπί ολοκλή
ρους ημέρας, έλησμόνει νά άδη καί νά γελά, 
αυτός ό'στις έγέλα καί έψαλλεν άλλοτε. Τέλος 
δέν έκοιμάτο σχεδόν πλέον, καί περιεπάτει συ- 
χνάκις τήν νύκτα ώς ψυχή στενοχωρημένη.

Ή άκατανόητος αύτη μεταμόρφωσις δέν διέ
φυγε τόν άνεψιόν του. Ά λ λ ’εύθύς έκ τών πρω- 
των έρωτήσεων ό καλός άνθρωπος Ζαρβής τόν 
διέκοψεν άποτόμως, είς τρόπον ώστε νά κάμρ 
νά έννοήσφ δτι μεγαλειτέρα άντίστασις θά τόν 
έπείραζε περισσότερον. Ό  Αιονέλ λοιπόν άρκε- 
σθεΐς είς ταύτα,ηύχαριστειτο νά έρωτά εαυτόν:

—  Τι εχει λοιπόν είς τό πνεύμα . . . καί 
διατί δέν είναι πλέον ευτυχής ;

Τό έσπέρας τούτο ό γέρων έφαίνετο έξ όλο- 
κλήοου ήσυχος* άρχισε μέ τήν αύτήν διάθεσιν 
νά άστε'ίζηται πρός τόν άνεψιόν του.

Χαίρων δτι τόν έπανεΐδε τοσούτω εύθυμον 
ό Αιονέλ,παρέβλεψε λίαν άφελώς τά σκώμματα 
τού κόσμου. "Αλλως ουδέποτε ήθελε διακοινώ- 
σει είς τρίτον τό προσφιλές αύτού άπόρρητον, 
ούδ’ είς αυτόν τόν άγαθόν γέροντα, τόν όποιον 
ήγάπα ώς δεύτερον πατέρα.

Στιγμή έπηκολούθησεν έν τούτοις, καθ’ ήν ο 
νεανίας δέν ήδυνήθη νά έμποδίση εαυτόν τού 
νά έρωτήσγ :

—  Ώμίλουν πρός τά  φαντάσματα τής νυ- 
κτός, έστω. Μοί έγγυάσθε, θειέ μου, δτι δέν θά 
έπανέλθ-ρ πλέον είς τό παλαιόν κοιμητήριον τού 
Όβριάν ;

Είς τάς λέξεις ταύτας ό γέρων έγένετο ώ - 
χρότατος καί ήρχισε νά τρέμν) :

—  Σιώπα, δυστυχή ! άνεφώνησεν ούτος, ω ,
σιώπα !

—  Ά λ λ ’ ήξεύρετε λοιπόν τό πράγμα τούτο ; 
άλλά τά ήκούσατε λοιπόν ώσαύτως . . .

«
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—  Σιώπα, col Χεγω, και α ; σπεύσωχ.εν τό I 
βήχ.α . . .  κρυονω . . . άς εισέλθωρ/,εν.

Ό  δείπνο; υπήρξε σιωπηλός· ό θείο; Ζαρβής 
έφαίνετο κατατρυχόρ/.ενος έκ μεγάλης στενοχώ
ριας, ό Λιονέλ έσυλλογίζετο την Άλίκην.

"Απασαν την νύκτα την ώνειρεύετο, και διά 
θελκτικού τρόπου έπέριενεν εΐσέτι νά εύαρεστη- 
ται εί; τον ύπνον, μέχρις δτου Ικρουσε την 
πρωίαν τη; έπιούσης ό κώδων τού προγεύματος.

Ένεδύθη παρευθύς, καί έτρεξε νά ενταμώση 
τον κηδεμόνα του, δστις πρό τινων λεπτών τον 
περιεμενεν ήδη.

Ό  καλό; άνθρωπο; Ζαρβής η το ακόμη ώχρός, 
και ό κόπο; έγκεχαραγμένος εις τό πρόσωπόν 
του, ¿δείκνυε κακήν νύκτα, νύκτα πυρετού.

Μολαταύτα ώμολόγησεν δτι είναι κάλλιστα 
και εϊς τό διάστημα τού γεύματος πρυσεποιήθη 
μεγάλην ευθυμίαν.

Ά λλ ά  μόλις ά καφφες έδόθη, άνήγγειλεν δτι 
θά η,ναι άπών μέχρι τής έπιούσης, και έχάθη.

Ευτυχής διότι εύρέθη μόνος, ό Λιονέλ έβιάσθη 
νά τρέςΥ) πλησίον τή ; εκκλησία; τού κισσού.

ΤΗτο λαμπρά πρω'ία αΰτη. Ή φύσις την 
όποιαν ή δρόσος έκόσμει έτι μέ μαργαρίτας, 
ήκτινοβόλει έκ των άκτίνων τού ήλιου,. Αί 
σκιαι είχον δρόσον ανεξήγητου, χάριν άπερί- 
γραπτον. Έν άπωτάτω δέ, επί τή ; πρασίνη; 
θαλάσσης, ετρεχον άργυροειδεΐς ελαφροί κροσ- 
σοί. Εί; τόν ουρανόν, δλον κυανούν, μ,όλις διέ- 
κρινον όλίγα λευκά σύννεφα, δμοια τό χρώμα 
με μεγάλα πτερά κύκνου, φεύγοντα μετά με
γάλου τάχους.

Ό ; πρός τό παρεκκλησίου αύτό, ούδε'ποτε ό 
φυλλώδης αύτού έπενδύτης ήτο πλέον χα- 
ριέστερος, ουδέποτε τούτο δέν κατωπτρίσθη 
πλέον φιλάρεσκου καί πλέον χάριεν, εις τήν 
λίμνην του, τήν όποιαν έρυτίδουν μόλις έλα- 
φραί αύραι.

Ό  νέο; μα; ποιητής, έθαύμασε κατ’ άρχά; 
μακρόθεν, έπλησίασεν επειτα σιγηλώς, δλως 
συγκεκινημένο; άπό δειλήν ήδυπάθειαν, καί 
ήλθενά καθήσν) πλησίον τού τάφου τ ή ; ’Αλίκης.

Πλήν τού άπομεμακρυσμένου τίκ-τάκ τού 
μύλου, πλήν τού ρύακος τού αγροτικού υδρα
γωγείου, δστις τόν έκίνει, ούδείς θόρυβος 
ήκούετο, καί κατ’ έκείνην τήν ώραν τό πράγμα 
ήτο άπλούστατον.

Ούδέν νοημονε’στερον τού δυστυχούς ερωτος.
CHATEAUBRIAND.

erf’s
'Π χρηστότης είναι ίππος έφ’ ού έπιθέτυυσιν 

ενίοτε δυσβάστακτου φορτίου.
W . SC O T T.

erf’s
Τά πάθη όμοιάζουσι πρός τάς πυρκαϊάς, αΐ- 

τινες περισσότερα; μέν τής έστίας παρεχουσι 
φλόγας, άλλά καταβιβρώσκουσι τόν οίκον.

PAUL BOCAGE.
erf’ s

’'Ω! άσματα τού λαού! κιβωτός τή; διαθήκη; 
μεταξύ παρελθόντος καί παρόντος ! έν ύμϊν τά 
εθνη διαπιστεύονται τά  τρόπαια τών ηρώων 
των, τήν ελπίδα τών διαλογισμών των, το 
άνθος τών αισθημάτων των ! Κιβωτός αγία, 
ούδέν κτύπημα σέ πλήττει ή σέ θραύει, έφ’δσον 
δεν σέ περιφοονεϊ ό λαός. Δημοτική ποίησις ! 
Είσαι ό φρουρός τού τεμένους τών εθνικών άνα- 
μνήσεων, έχεις τάς πτέρυγας καί τήν φωνήν 
Αρχαγγέλου, ενίοτε δέ καί τά όπλα αύτού. Ή 
φλόξ δύναται νά καταναλίσκη τά  εργα τού κα
λάμου, ή βία ληστών διαρπάζει τούς θησαυ
ρούς. Τό άσμα τού λαού διαφεύγει καί έπιζή, 
"Α ν καοδίαι εύτελεΐ; δέν δύνανται νά τό δια- 
θρέψωσι διά θλίψεων καί ελπίδων, αν άγρια κα- 
τάκτησις καταπνίξη καί αύτού; τούς στεναγ
μούς τού λαού, φεύγει τότε εί; τά δρη, προσ- 
κολλάται έπί τών ερειπίων, καί έκεϊθεν ανα
πολεί καί ψάλλει χρόνους παρελθόντος . . . Οΰτω 
καί ή αηδών άφίπταται άπό πυρπολουμένης οι
κίας, φεύγει έν τώ  μέσω τών δασών καί έκεϊ- 
θεν δια τής γλυκείας φωνή; τη; κελαδεί πενθί- 
μως είς τούς οδοιπόρους μεταξύ τάφων καί ε
ρειπίων.

M IC K E V IT S .
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II Λ Ε Π Ρ Α
« Ά λ λ ο τ ε  ή μ η ν  κ ’ εγώ  ώ ;αΓα, 
εΤχον πλοοσίαν κ ό μ η ν ξανθήν, 
άιοροντις ή μ η ν  ώς πάσα νέα, 
κ » ϊ λατρευτώ ν μου  ειδον πληθύν.

Ε ίς  του χ ω ρ ίο υ  τ ά ; π α ν η γ ύ ρ ε ι; 
ή  π ρ ώ τη  ή μ η ν  ε ί; τόν -/ορόν, 
ή ευ τυ χ ία  μου ή το  πλήρης —  
άλλά παρήλθε μ έ  τόν καιρόν.

’ Ιδού τ ή ;  ό ψ εω ; ή λλοιώ θη  
ή  π ρ ψ η ν  εΰ χρ ο ια  ή  λ α μ π ρ ά , 
ήδη ή  κ ό μ η  μ ο υ  ήρα ιώ θη  —  
δλοι μ έ  λέγουν «είσα ι Λ ε π ρ ά ! !

Κ α ί τώ ρα ο ιμ ο ι ! ο ί πρώ ην φ ίλοι 
μ έ  φρίκην π ά ν τ ε ; μ έ  ά πω θοϋν, 
τώ ν  συγγενώ ν μ ο υ  έκλείσθ η  π υλ η , 
άπό τήν λέπραν μου  νά σωθούν.

Φ ύ γε  μ έ  λ έγο υ ν , φ ύγε άθλια, 
ε ί ;  τό χ ω ρ ίο ν  μας μ ή  σταθής. 
οεϋ  ! δέν εύρ ίσ κετα ι ουδέ μ ία  
ψ υ χ ή  γεννα ία  κα ί συμπα θή ς.

Φ εύ γ ω  τόν οΤκον τόν πατρικόν μ ο υ , 
ε ί ;  πόλ ιν άλλον τ ρ έχ ω  μακράν, 
δπου εΐν ’ ά γνω σ τον τό κακόν μ ο υ , 
πα ρ η γο ρ ιά ν  ζη τ ώ  μ ικράν.

Ά λ λ ά  ή  πόλις μ ο ί ά π εκ ρ ίθ η ,—  
«φ ύγε άθλια, φύγε εΰθύ;·»
« φ έρ ει;τό ν  θάνατο- ε ί; τά σ τ ή θ η · 
«θάνατον φ έρει; οπού σ τα θ ή ς» .

Φ εύ γω  τ ά ; πόλεις, τ ά ; κ ο ιν ω ν ία ;, 
π λ α νώ μ α ι μ ό νη  είς τ ο ύ ; αγρούς 
μ έ  τήν καρδίαν πλήρη ανίας, 
τοΟ; οφθαλμούς μου θολού ;, ΰ γ ρ ο υ ;.

Μ ία ν η μέρα ν ά πηυδη μένη  
ε ί ;  θύραν έστην α γρ οτικ ήν, 
κ α ί έπ ί τ α ύ τη ; έρειδομένη 
έ'κλαιον μοίραν μου τήν κα κήν.

"Ε ρ χ ε τ α ι αίφνης λευκόθρις γέρ ω ν, 
του οίκου κ ά το χ ο ; κ α ί τ ή : γ ή ς , 
έπ ί τοΟ ώ μ ο υ  του όπλυν φέρων* 
μ έ  βλέπει σύννου;, πλήρης ο ρ γ ή ;.

Αΐέ αποβάλλει κα ί επ ιμ ένε ι 
υψ ώ ν τό δπλον τό φ ο ν ικ ό ν
• φύγε μ έ  λ έγ ε ι κ α τη ρα μ ένη
• όπου υ π ά γ ε ι ;,  φ έρει; κακόν.»

Φ εύ γω  τό β λ έμ μ α  παντός ανθρώ που, 
κρύπτω  τή  , όψ ιν τήν ειδεχθή · 
έντύς σπηλαίου προσφ εύγω , οπου 
ό θάνατό; μ ο υ  θά μ έ  δεχθή .

Ε ί ;  τοΟ σπηλαίου τά μέλαν βάθος 
μ ό ν ο υ ; συντρόφ ου; μου έ χ ω  τρεΤς, 
π ε ί ν α ν ,  καί  ψ ύ χ ο ς ,  ά γ ρ ι ο ν  π ά θ ο ς ,  
τ ώ ν  ή μ ερ ω ν μ ο υ  σκληρού; φθορεΐς.

" Ε ρ η μ ο ; μόνη  θά άποθάνω , 
ά κ λ α υσ το ;, άταφος, μ ισ η τή , 
κα ί δ ια β α τό ; εδώ επάνω 
άπό τήν φρίκην δέν θά π α τή .

'Τ π έ σ τ η ν  τό σ α ; τ α λ α ιπ ω ρ ία ;, 
τοσ ο ύτο υ ; π ό νο υ ; κα ί συμφοράς, 
τ ά ; έκ  τώ ν  λ ό γω ν  όμως π ικ ρ ία ; 
ήσθάνθην, ο ΐμ ο ι ! πλέον σκληρά;.

Ε ίθ ε  ό "Τ ψ ισ τ ο ; σ υ γχ ω ρ ή σ ω
όσους μ ’  έλύπησαν έπ ί γής-
εί'θε τόν άνθρωπον έλεήσοι,
κ α ι τόν λυτρώ σοι φ ρικτή ; ο ρ γ ή ς .»♦ *

*
Τ ο ύ ; σ τ ίχ ο υ ; τούτους έκχ  α ρ α γμ ένου ; 
έντός σπηλαίου πλήρους οστώ ν 
εΰρον τ υ χ α ίω ; ή μ ισ β εσ μ ένο υς, 
κ α ί τούς αντέγραψα πρό ετώ ν.

Α Χ .  Η.
( ’ Ε κ  τώ ν π ρ ο χ ε ίρ ω ν .)

Ο 2 Ε Χ 0 Σ
Τ ό  ά στα θέ; μου  ποΟ φέρω β ή μ α  
Έ ν  πρ ω τευο ύσ η  τόσ ψ  τερπ νή  ; .  · . 
"Ο π ο υ  άν στρέψ ω , όπου βαέίοω  
Ο ΐμ ο ι ! οϋδένα θά συναντήσω  
Γ ν ώ ρ ιμ ο ν , φίλον ή  σ υ γ γ ε ν ή !

'Ο δ ο ύ ; ά γν ω σ το υ ; νθν π ερ ιτρ έχ ω , 
Κ α ί  οντα ά γνω σ τα  συναντώ ,
Ο ικίας βλέπω  κ ’  έθ ιμα  ξένα, 
Σ υ μ π α τ ρ ιώ τ η ν  γνω στόν ούδένα ! . , .  
Ά σ κ ό π ω ; αρα περιπατώ  . . . .
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Ίδέτ’, έχεΐσε συρρέει κόσμο; 
Εΐ; τόν περίπατον έκλεκτό;, 
Συνομιλούσα, ίδέτε, πόσοι 
Κα\ συμβαδίζουσι καί γελίϋσι 
Εύδαιμονοΰντε;, έμοΰ εκτός !

Ίδέτε άλλου; πώ; συνοδεύουν 
Παρθένου; δντως ερατεινά;.
Καί παραπλεύρω; αύτών βαδίζουν 
Καί χαριέντω; συμψιθυρίζουν 
Καί ανταλλάσσουν λέγεις τερπνά; !

’Εγώ μονήρη; καί ξένο; πάντη,
Εί; πάντα; άγνωστον, ξένον ον. 
"Ενθεν κάχείσε τό βήμα φέρω 
Καί μόνον στόνου;, στόνους έκφέρω, 
Ψυχή; έκ βάθου; άδημο-.ών!

Ζηλεύων πάντα; τού; διαβάτας,
’ Απηλπισμένο; άναχωρώ,
Κ’ άπεχθανόμενο; τού; ανθρώπου;, 
Τά ξένα μέρη τούς ξένους τόπου;, 
Έν τή άνιγ μου οίκουρδ) !

Κ’ έγκεκλεισμένο; εί; τήν οικίαν, 
Οικίαν . . . .  ξένην ώ ; καί αύτήν . . . 
Κλαίω καί τήκομαι καί λυπούμαι, 
Καί τήν πατρίδα μου ενθυμούμαι, 
Τήν γήν τήν θείαν, τήν ποθητήν !

Τού; συγγενείς μου . . καί φίλου; πάντα; .. 
Πάντα τά πρόσωπα τά γνω σ τά ...
Τάς με τ’ ε κ ε ί ν η ;  συνδιαχύσει; . , .
Τά; παιδικά; μου τά; αναμνήσεις.. .
Καί τών γονέων μου τά όστά !

Ώ  ! εΤν’ επάρατος καί φρικώδη;
Βίο; Ιν ξένη, άγνώστψ γή,
Είναι όδύνη απελπισία !
‘Η άπομόνωσι; ή άθλια,
Εΐν’ έρημία, τάφου σιγή ! . . .

24 Δεκεμβρίου 1870.

Α . Λ!ΒΑβΙΙΝΟΠΟΓΛΟΣ

Η  Μ Α Τ Λ Ι Ο Τ Ι Ι Σ

Τω προσψιΛεστάτω μοι J ημοσβέπι Πογη- 
ροχονΛο).

«De ce monde imparfait 
qu’ attends.tu pour sortir1.
- j ’ attends comme lanef 
un soufflepcur partir.

(L a m a rtin e )

ΈκεΤ ’;  τά μαϋρα μνήματα 
Π’ ô άνεμο; συρίζεε·
Έκεΐδπου ’; τόν άνθρωπον 
‘ Η σιγαλιά θυμίζει 
Τό μάταιον τη; γλυκεία; ζωή;,
Τόν κόσμο ’πού θ’ άφήση !
Τσ έρωτικούς του στεναγμούς !
! Διατί νά μή δακρύση ;

Πόσαι; φοραϊ; έδάκρυσα!
’Στο χώμα πού σκεπάζει 
Πλάσματα όμοια σάν εμέ,
Καί τώρ" άνατρι/γάζει 
Τό δέρμα μου Ουμούμενο;
Μία νύκτα χιονισμένη,
Καί σάν τού; τάφου; σιωπηλή 
Πού κλειούνται οι πεθαμμένοι.

«Μάταιο;· ’κράξαν άπ’ έδώ 
Κυπαρισσιών οί κλάδοι·
«Δέν έ'χειτέλος·, άπ’ έκεΤ 
Τά μουγκρητά του "Αδη,
«‘Ο Κόσμο;» ! κ’ ή καρδία μου 
Έσείσθη καί στενάζει,
"Οταν στό  νού μου θυμηθώ 
Τό μ ά τα ιο  π ού  φωνάζει!

• .Διατί; πονώ τήν νειότη μου, 
Τόν κόσμον, τ ά  λουλούδια,
Τ’ άηδόνια, τά χρυσά πουλιά! 
Τά βόδα, τά τραγούδια;
Ό χ ι.— έκείνην μοναχή 
Πονώ, γιατί ό χρόνος 
Θά λύση τέτοιο μάγευμα !
Καί δέν τόν πιάνει πόνο;.

Π ε θ α ί ν ω . . .  δέν αισθάνομαι· 
ίτόν ά γγ ελον  νά  λυώση 
τό μ α ύ ρο  χ ώ μ α  τ ’  άφωνο, 
Πού δέν μπορεΤ  νά δώση 
"Α λ λ ο ν  ώ σ ά ν  έκείνονε,
"Αλλη ζωή σέ ’μένα ;
Π α ύ σ ε , ψ υχή  νά  στέκεσαι 
Σέ στήθη π ο ν ε μ έ ν α !
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! ‘Ο Κόσμο; διατί έκτίσθηκε ; 
ί ‘Ο άνθρωπο; τί ορίζει;
’Αφού τά πάντα μάταια·
’Αφού δέν μού χαρίζει 
‘Ο "Αναρχο; τήν εύτυχιά 
Έδώ μόνο νά ζήση 
Ένα του πλάσμα ουράνιο,
5 Διατί νά μέ γεννήση ; (*)

Μν ή μ α !  ’Ιδού ό άνθρωπο;! 
Κ ό σ μ ο ς !  ’Ιδού ή πλάνη ! 
ί Διατί ’; τήν πλάι η νά βρεθώ^
Εί; τ’ άσωστο γαϊτάνι;
’Εμπρός λοιπόν μή σιέκεσθε 
‘Ημέραι, ώραι, χρόνοι,
Φάγετ’ εύθύς τόν άνθρωπον,
Καί μείνατε σεΤ; μόνοι.

Δέν σά; προσβάλλει ό κεραυνό; ! 
Πΰρ, μάχαιρα, θηρίον,
"Π ! έγώ θά νά ήμουν χάρο; σας 
"Αν είχατε σεΐ; βίον,
Διά νά τελείωση τό αίνιγμα,
Τού ανθρώπου τά σκοτάδι 
Μαζύ θά έπισκεπτόμεθα 
Τόν Πλούτωνα ’; τόν "Αδη.

Έν Ζακύνθφ, κατά Σεπτέμβριον 1868.

‘Ανδρέα; Π. Βλαχοχρΐστος.

ΕΦΕΓΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΑΓΨ ΕΙΓ.

Ή στρατιωτική έφημερίς τής Κων]πόλεως 
κΔζιεριδέϊ Άσκεριε» αναφέρει οτι επί προμ,α- 
χώνος έγκαταλελειμμένου παρά τόν αίγιαλόν

(*) Ευελπιστώ δτι ή άνάγνωσι; τού ποιήματος 
τούτου δέν θά διεγείρη τόν χόλον τή; ίερδ; ήμών 
Συνόδου· έάν δμω; α'ύτη, ήτι; περί πολλού ποιεΤται 
τήν πρό; τά κοσμικά και θεία εύλάβειαν, θυμωθή κατ'

εν τέταρτον μακράν τή; κωμοπόλεως Παλαιών 
Φωκαιών έν τή επαρχία Σμύρνης, εϋρέθη πυρο
βόλον ζυγίζον εκατόν όγδοήκοντα στατήρας 
καί δυνάμενον νά ρίπτή βολήν βάρους δύο στα 
τήρων, μήκους 1 8 σπιθαμών. Τό πυροβόλον 
τούτο .φέρει επιγραφήν έν ή άναγινώσκεται ότι 
κατεσκευάσθη κατά τό 1073 έτος τή; έγείρας, 
έπί Μωάμεθ τού Δ ' ,  έν τώ έργοστασίω τού 
Χαδζή Χασάν ούστά. Είναι άπορίας άξιον πώς 
τοσούτου μεγέθους πυροβόλον έν εκείνη τή έπο- 
χή κατεσκευάσθη έντάς έργοστασίου ιδιωτικού. 
Έλπίζεται δτι τό πυροβόλον τούτο θέλει μετε- 
νεχθή εις Κωνσταντινούπολιν.

Ίϊ 'αυτή έψημερίς αναφέρει δτι σπογγαλιευ- 
ταί έ'συρονέν τοϊς παραλίοις τού παρά τή 'Ρόδω 
νησιδίου Μίση;, οκτώ παλαιά πυροβόλα οπι
σθογεμή καί ένω ταΰτα έπεβιβάζοντο εις τό 
γαλλικόν άτμόπλοιον,ή επιτόπιος αρχή λαβούσα 
γνώσιν έπληροφόρησε τά πολεμικόν πλοιον ό'περ 
σταθμεύει έν ‘Ράδω καί έγένετο ή κατάσχεσις 
τούτων. Καί ταύτα τά πυροβόλα θέλ.ουσιν 
άποσταλή εις Κωνσταντινούπολιν.

’Αμερικανός τις μηχανικός εφεύρε κατ’αύ- 
τάς σχέδιον μεταφοράς πλοίων από τού ένός 
ωκεανού είς τόν έτερον διά τής κατασκευής έν 
Παναμά καί Άσπινβάλ κολοσσιαίων μηχανών 
docks, πρός άνύψωσιν των πλοίων τούτων έπί 
σιδηροδρόμων έχόντων 6 — 8 ράβδους (rails). 
Έν τούτοι; ό δόκτωρ I. δε Σχαφχάουζ, μέλος 
τού εθνικού συμβουλίου, άπαιτεΐ διά τών εφη
μερίδων τήν προτεραιότητα τής ιδέας διότι 
λέγει, καθυπέβαλεν ήδη ταύτην κατά τά 1857 
εί; τόν πρώην αύτοκράτορα Ναπολέοντα, άνα- 
κοινώσας αύτήν μετά τρία έτη είς τόν τότε έν 
Άσπινβάλ ευρισκόμενον άμερικανόν μηχανικόν 
συνταγματάρχην Τόδδεν. "ίδωμεν πώς θέλει 
διευθετηθή τό πράγμα.

! *1/* Φίλος τις γράφει ήμΐν έκ Κορίνθου δτι τό 
παρά τήν Κυλλήνην άνακαλυφθέν άντρον περιέ
χει πολύτιμα πράγματα, κατά τήν βεβαίωσιν 
σπουδαίου έπιστήμονος, καί άπορίας ά'ίμον εί
ναι πώς ή κυβέρνησις διατελούσα έν γνώσει, 
άφίνει τά κειμήλια ταύτα έρμαιον τής τύχης

έμού, δύναται, έάν τό κρίνη έπάναγκε;, νά έκδώση 
επιτίμια ώ ; άπαρνησαμένου τόν κόσμον. Πλήν πολ- 
λού γε καί δεΤ· ιδού έγώ πρό; άπάδειςιν τού έναντίο» 
τη στέλλω νοερώ; φιλήματα διά τά κράσπεδα τών 
μτροφόρων αρχιερέων τη;.
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και τής 5ιαρττ«γν5ς. Τό ύπουργεϊον τής έκπαι- 
δεύσεως έχει Θετικά; πληροφορίας περί των έν 
τΐί> σπηλαίω, καί ομω; δύο [χήνες παρήλθον άπό 
τής άνακαλύψεως αύτού, καί μέχρι τούδε ούδέν 
ένήργησε. Διατί νά μή ενεργ-ήθη αμέσως δικα
στική καταγραφή των άγαλριάτων καί άλλων 
αρχαιοτήτων καί φρούρησις αύτών τακτική ; 
’Ακηδίαν, ή άλλο τι πρέπει τις νά ΰποθέστ) ώς 
αιτίαν καί τής απραξίας ταύτης ;

* * Εις τδν δήμον τής ’ΐθώμης άνεκαλύφ%

λόφος ολόκληρος, ήτοι γή, σαπουνοίχός' τεμά- 
χϊον έκ τής γής ταύτης πλύνει καί καθαρίζει 
λαμ,πρότατα τά ενδύματα' οί χωρικοί ΐδόντες 
τήν ένεργειαν τούτην τού χώματος τούτου, 
άθρόοι κόπτουσι καί άποταμιεύουσιν έ; αυτής' 
ό κ. νομάρχης λαβών γνώσιν τού πράγματος 
τούτου έ'λαβε τά κατάλληλα μέτρα προς δια- 
τήρησιν αύτού, μέχρι; οΰ λάβγ τάς δεούσας 
διαταγάς παρά τής κυβερνήσεως. Ίδοΰ καί άλ
λος πλούτος εθνικός.

νίνσις του εν τώ Θ'· φυ.ΙΛαδΙω αινίγματος

’Άπορος, πόρος, όρος.

Τήν άνω λύσιν έλάβομεν έξ Αθηνών μέν παρά τού κυρίου Πλάτωνος Μεταξά, έπιλοχίου τού 
ιππικού, έκ Ναυπλίου δέ παρά τού κυρίου Μιχαήλ Π. ’Ιατρού.

Έκ Ζακύνθου έπέμφθη ήμϊν ή λύσις τού έν τώ ήμερολογίω τού Ίλισσού αινίγματος, παρά τού 
κυοίου ’Αντωνίου Γ. Καίσαρος. Τήν έν λόγω λύσιν γινώσκουσιν οί άναγνώσταί μ.ας ώς δημοσιευ- 
θείσαν προ πολλού.

ΑΡΧΑΙΑ 
ΠΑΡΑΑύΥΝΑΒ ΕΠΑΡΧΙΑ

Κ .ΙΠΓΡΙΛΙΙΣ Κ «τελλο ρ ·ζ !0ς

ΠΟΜΙ 

ΚΑΤΩ ¡ΤΑ Μ ΑΣ

Εις τον ποώτον έκ των τής αλλοδαπής ήμετέρων συνδρομητών, τον πέμψοντα ήμϊν τήν λύσιν 
τού άνω γρίφου, δωρήσωμεν τάς« Περιληπτικά; βιογραφίας τών διασημοτέρων στρατηγών τής Α\ 
Γαλλικής Αυτοκρατορίας», μεταφρασθείσας υπό τού κυρίου Α. Λιβαθηνοπούλου.


