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ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.
Δύω πόλεις της Δαλματίας.

(συνέχεια ιδε φυλ. ΙΓ'.)

Β'. ΣάΛονα.
ά Αργώ μας λοιπόν εϊχε στρέψει τό ρόγχος της 

πρός τό πέλαγος, καί ήνοιγεν -ίί'ϊτι τά λευκά της πτε
ρά, ώς ένυδρον πτηνόν ανυπόμονου νά έξέλθιι τοΰ 
κλωβού τοΰ λιμένος, καί νά διάσχιση έλευθέρως τά 
κύματα.

Τό κατ’ έμέ έτρεξα πρός τόν ίερέα μου νά τόν α
ποχαιρετίσω, νά τόν εύχαριστήσω διά τά καλά του 
μαθήματα καί $ι« τά καλά γεύματά του.

— Απέρχεσαι λοιπόν είς τήν Ελλάδα, μοί εϊπεν· 
Εύδαΐμον άνθρωπε! εϊς την γην τοΰ ήλίου, είς τήν 
γήν τοΰ αιωνίου εαρος, είς τήν γήν τής αιώνιας δό- 
ξης ! έδώ εΐδας ρανίδας μόνον τινάς πεπλανημένας 
καί τεθολωμένας ακόμη τής εύφυιας τών αρχαίων, 
τής καλλιτεχνίας των. Εκεί θέλεις ίδεϊ τό πολυχεΰ- 
μον καί διαυγές νάμα της, αύτήν τήν πηγήν της. Εύ
δαΐμον άνθρωπε ! πώς σε ζηλεύω!

— Διατί νά μέ ζηλεύρς, εϊπα, καί δέν μέ μι

μείσαι ;
— Μέ λυπείς περισσότερον προτείνων μοι τά αδύ

νατα.
— Τά αδύνατα ·, παντελώς, ίδού τό πλοΐόν μας 

άνέλκει τήν άγγυραν. Εχει τόπον δι’ ένα επιβάτην 
ακόμη. Q Ραγουζαΐος μου δέν ήζεύρω πώς υπολο
γίζεται τάς θαλασσίας αποστάσεις, άλλ’ εις τών 
ναύλων τόν υπολογισμόν εϊναι ακριβέστατος, καί 
Ttva δίστηλα περισσότερα θά τόν εύχαριστήσουν τά 
μέγιστα. Ζητείς τήν άδειαν άπό τόν επίσκοπον, τό 
διαβατήριον άπό τόν άστυνόμον, άναβαίνεις είς τήν 
Αργώ, καί μετά έπτά ήμέρας, κατά τόν Ραγουζαϊον 
μου, είς τήν Ελλάδα.

— Αλλ’ άπροπαρασκεύαστος καθώς είμαι! ...., - 
Τό λέγεις διά νά γελάση,ς. ·

Καί ή άντίστασις τοΰ φιλέλληνος ίερέως ήρχισε 
νά ένδίδη.

—Ποσώς διά νά γελάσω, τώ εϊπα.Τίπροπαρακευαί 
σοί χρειάζονται; Φορεμάτων; Ελα δά ί φορέματα είς 
•τήν Ελλάδα! Τώρα τό έλεγες· ‘Η Ελλάς εϊναι ή γή 

τοΰ ήλίου. Ζωοτροφιών; Μή φροντίζη,ς! Από Βενε
τίαν έλαβα δεκαέξ ήμερων τροφάς. Τέσσαρας ήμέρας 
ή ναυτίασις μ’ έμπόδισε νά έγγίσω τίποτε, τάς άλ-

λας τέσσαρας έτρωγα τό ήμισυ τής μερίδος μου, ώςε 
έχω ακόμη δεκατεσσάρων ήμεοών εφόδια. Από έδώ 
μέχρι Ελλάδος ήμέραι έπτά· εί'μεθα δύω· βλέπεις 
οτι τίποτε δέν θά μάς έλλειψη.

Αύτοί καί άλλοι τοιοΰτοι λόγοι, καί ύπέρ πάντα 
λόγον δ πόθος του νά ΐδή τήν £λλάδα, τόν έπεισαν, 
καί μέ άκραν μου άγαλλίασιν τόν έπεβίβασα είς τά 
πλοΐον κατόπιν μου.

— Κατευόδιον, Κύριοι! έκραξεν ό Ραγουζαΐος 
σφίγγων τάς χεΐράς μας, άμα έκινήθη τό πλοΐον, 
καί ή τρόπις του έδίωκεν εμπρός της τόν άφρόν τών 
σχιζομένων κυμάτων. — Κατευόδιον ! Ιδέτε, λαμ
πρός μάς πνέει καί ούριος! Βλέπετ’ έκεϊ τό βουνάν 
τής Πόλας; φορεΐ τόν σκοΰφόν του. Αΐ αϊ! όποιος 
εϊχε κοιτίδα τήν Α,δριατικήν καί σκυλοπνίκτην πα
τέρα, έκεΐνος εννοεί τί δηλοϊ τοΰτο. Αύτό τό σύννε- 
φον μάς υπόσχεται τύν αέρα διά μίαν έβδομάδα 
τούλάχιστον. Είς μίαν έβδομάδα θά είμεθα είς τήν 
Ελλάδα, καί τότε........

Καί έκαμε έν σχήμα έμφαντικόν μέ τά δάκτυλα, 
λέγον συμβολικώς· Καί τότε, θέλει πνεύσει θέλει 
μήν πνεύσει, άδιαφοροΰμεν.

Δι’ όλης τής ήμέρας ή ’Αργώ προύχώρει μεγαλο
πρεπέστατα, καί έσχιζε τά κύματα ώς δελφίν. Μετ’ 
όλίγον τής Πόλας τό άμφιθέατρον έφαίνετο ώς λευ
κόν σημεϊον είς τόν δρίζοντα, μετ’ όλίγον καί αύτή 
ή Πόλα, καί μέχρι τής έσπέρας διετρέξαμεν ικανόν 
μέρος τοΰ ύγροΰ δρόμου μας.

— Επτά ήμέρας σάς εϊπα; είς έξ θά φθάσωμεν, 
έλεγεν ό Ραγουζαΐος. Α! όταν τό βουνόν τής Πόλας 

φορέση τόν σκοΰφόν του !........
Τό έσπέρας ό άνεμος έπεσεν. ‘Η γαλήνη έγινεν 

έντελής, ή θάλασσα λεία ώς έλαιον.
-Γ ίσα παπαφίγγο ! κόντρα παπαφίγγο! έφώναζεν 

ά Ραγουζαΐος κινδυνεύωννά διαρραγή. Εξω τόν φλόκο! 
ζίλα έξω !—Καί άποτεινόμενος πρός τόν άνεμον, — 
σκύλε, .τόν , ύβριζε, παλαιοχτικιάρη! άπόκαμες νά φ»υ- 
σ^ς ; Καί τόν έφασκέλωνε μέ τάς δύω του· χεΐρας.

* ’Αλλ’ ούτε οί έξορκισμοί ούτοι, ούτε οί δόλωνες 
καί at όθόναι καί τά ιστία όλα άναπετασθένταέχρη- 
σίμευσαν τίποτε. 0 άνεμος ίίπεκρίνετο διά περιφρο

νητικής σιωπής, καί τά Ιστία έκρέμαντο είς τούς 
ιστούς ώς ύφάσματα πλυντρίας κρεμάμε να διά νά 
στεγνώσωσιν. ό υιός τής Α,δριςιτικής έβλασφήμει ώς 
ναύτης.
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Τδ κατ’ έμέ ύπέφερον τδ δυστύχημα μέ άπαθε- 
τάτην υπομονήν, διύτι είχον δύω λόγους παρηγοριάς 
ίσχυροτάτους. 0 μέν ήτον ή αργυρά πανσέληνος, ά- 
νατείλασα πρδ όλιγου έΐς ουρανόν αΐθριώτατον, μή 
έχοντα ούδέ τδ έλάχιςον νέφος, άφ’ότου τδ μόνον ύπάρ- 
χον είχε καταβή άπό τής αύγής εις τήν κορυφήν τοϋ 
όρους τής Πόλας, καί χρυσίζουσα είς μακρόν διάστημα 
τδ στιλπνόν κάτοπτρον τής ’Αδριατικής. ‘Ο άλλος 
δέ λόγος ήτον δ φίλος μου Φραγκισκανός, όστις 
πλησίον μου κατακείμενος έπί τοΰ καταστρώματος, 
μ’ έγοήτευε διά τής ποικίλης συνδιαλέξεώς του, καί 
άνε'πτυσσεν εμπρός μου, μετ’ απέραντου πολυμαθείας, 
τής άρχαιότητος τδ πανόραμα.

Τέλος ό άνεμος, χωρίς νά μάς ζητήση θυσίανν^φι- 
γενείας, ε’κάμφθη τήν πέμπτην ημέραν, καί έκόλπω- 
σεν ολίγον τά ιστία, τους δόλωνας,τάς όθόνας μας, 
καί ή ’Αργώ ήρχισε νά κινήται.

— Ηλθε τέλος πάντων ό κατεργάρης ! Εφώναζεν 
ό πλοίαρχος κΐυπών άπό τήν χαράν του τάς χεΐράς 
του. Τόν έχομεν τώρα, δέν θά μάς φύγη πλέον, σάς 
τδ υπόσχομαι!

— Βλέπετε κάνέν από τά βουνά νά φορή τόν 
«κουφόν του ίσως; τω είπα ταπεινή τή φωνή, καί 
πλησιάσας είς αύτόν.

Αλλ’ άποφεύγων ν’ άποκριθή είς τήν έρώτησίν 
ταύτην,

Ητον καιρός νά μάς φυσήση τέλος πάντων, 
μοί είπεν. ’Ηξεύρετε ότι είχα αρχίσει ν’ ανησυχώ ; 
ίσως παρετηρήσατε ότι εσχάτως έμετρίασα τάς με
ρίδας τής τροφής, καί πρό πάντων τάς μερίδας τοϋ 
ύδατος. Τφ οντι ή ποιότης τών τροφίμων μας ήρ- 
χιΟεν ολίγον νά άλλοιοϋται.

Η είδησις αυτή άπετέλεσε κακήν έντύπωσιν είς 
έμέ. ’Αλλά πρδ πάντων είδα τήν όψιν τοϋ φίλου 
Φραγκ ισκάνου παθοΰσαν άλλοίωσιν άνάλογον τής 
τροφής. Πώς ! Εκείνος όστις άφήκεν απαθώς τδ 
θαυμάσιου αμφιθέατρου τής Πόλας διά νά μή κρυώ- 
ση τό δεΐπνόν του, πρό πέντε ημερών είχε σχεδόν πε- 
ριορισθή είς μόνον τό θαλάσσιον δίπυρον, καί είς 
ψυχρόν δδωρ, καί ν’ άκούη τώρα ότι καί αύτά άρχι
σαν ν’άλλοιώνται! Μόλις ό ενθουσιασμός του υπέρ 
τής έλληνικής άρχαιότητος άντέσχεν είς τήν εϊδη- 
-σιν ταύτην. Αλλ’δ πλοίαρχος εσπευσε νά μά; ένθαρ- 
ρύνφ.

— Μή φοβεϊσθε όμως, είπεν. ιΟ άνεμος πνέει, 
καί θά διαρκέση, «άς τδ έγγυώμαι. Μετά πέντε ή 
?ξ ήμέρας είμεθα είς τήν Ελλάδα, καί αί τροφαί μας, 
όποϊαι δήποτε, δέν θά μάς άφήσωσι ν’άποθάνωμεν.

Τω όντι ό άνεμος έφαίνετο αυτήν τήν φοράν διαρ
κής, άν καί όχι όσον επρεπεν ισχυρός. Επνευσεν όλην 
τήν ήμέραν, καί δλην τήν νύκτα, και έξηκολούθει 
καί τήν έπαύριον.

Αλλ’ ώς πρός τών τροφών τδ κεφάλαιον, δ πλοίαρ
χος έβόσκετο άπό ελπίδας δι’ήμάς κάν αγόνους. 
■Οταν έζητήσαμεν νά φάγωμεν τήν πρώτην ήμέραν, 
παρετηρήσαμεν είς τά δίπυρα παράδοξόν τινα σύγ- 
χυσιν, ?ν είδος βρασμού, έμφυλίου ούτως είπεΐν τα
ραχής· ή άνοργάνιστος δλη έτεινε προφανώς είς όρ- 
γάνωσιν, καί ή ζωή άνεπτύσσετο έκ τών κόλπων 
Τού άψυχου διπύρου. Τδ κατ’ έμέ άπέσχον άπό τήν 
«ειδή ταύτην τροφήν, κ’ έπροτίμησα τήν νηστείαν. 
0 δέ τένθης συνοδοιπόρος μου, άφού έστρεψεν τδ

δίπυρον πρός δλα τά μέρη μέ άκρον τόν δάκτυλον, 
τδ έρριψε τέλος είς τήν θάλασσαν μέ τδ σχήμα τού 
Πολυκράτους όταν έθυσίαζεν είς τά κύματα τόν προσ
φιλή του δακτύλιον, όταν έζητήσαμεν νά πίωμεν, 
τδ ύδωρ είχε χρώμα ρευστού σμαράγδου, οσμήν νε
κρών ποντικών, καί γεϋσιν ναυτιώδη. Τήν έπαύριον 
τό δεινόν ηυξησε, διότι ή πείνα μετεβλήθη είς βου
λιμίαν, τά δίπυρα είς ζώντας πλακούντας σκωλήκων, 
φεύγοντας όταν ήθέλαμεν νά τούς συλλάβωμεν, καί 
τό ύδωρ είς σεσηπώ; έλος, πλήρες υδροβίων ζωυφίων. 
Νά έγκίσωμεν τίποτε είς τά χείλη μας μάς ήτον 
άδύνατον. έν τούτοις ό στόμασχός μας έπόνει, τδ 
στόμα μας έφλεγε ξηρανθέν, καί τόν συνοδοιπόρον μου 
έβλεπα ταχύτερον χωροΰντα πρός τδ τελευταίου σύμ
πτωμα τοϋ νοσήματος τής ατροφίας, όπερ είναι ή 
παραφροσύνη.

Μετά τήν μεσημβρίαν τής δευτέρας ταύτης ήμέ
ρας, όγδοης άπά τήν Πόλαν, έκαθήμεθα έπί τού κα
ταστρώματος, δ πλοίαρχος, δ συνοδοιπόρος μου καί 
έγώ· ‘Ο ούρανδς ήτον πάντοτε αίθριος, ή θάλασσα 
όμαλή, δ άνεμος μέτριος άλλά σταθερός, καί ή Αργώ 
έπροχώρει ώς νύμφη καμαρωμένη. ‘Ο πλοίαρχος έκοκ- 
κάλιζε φιλοσοφικώτατα έν δίπυρον, άφοϋ διά μυρίων 
άγώνων τό κατέκτα έπί τών ιθαγενών του κατοίκων, 
καί άπέβαλλε τούτους έκ τής γεννησάσης καί θρεψά- 
σης αύτούς.

‘Ο Φραγκισκανός τόν ήτένιζε πρδ πολλ.ού χωρίς 
νά άμιλήση. Οί οφθαλμοί του έλαμπον κατά παρά
δοξον τρόπον· ένόμισα ότι ορέγεται τδ δίπυρον τοΰ 
πλοιάρχου. Αλλ’άποτείνας μοι τόν λόγον είς τήν 
Γαλλικήν γλώσσαν, άγνωστον είς τόν πλοίαρχον-,

—- Τον τρώγομεν; μοί είπε·
— Ποιον; έρώτησα άνασκιρτών.
— Τον πλοίαρχόν, μοί είπε, μέ άκραν απάθειαν. 

Δέν σοί φαίνεται άρκετά παχύς;
— Τί λέγεις, αδελφέ; ανέκραξα* Παραφρονείς;
— Διόλου, άπεκρίθη· Δεν άνέγνως ποτέ ότι είς 

τήν θάλασσαν όταν έκλείπωσιν αί τροφαί, τρώγονται 
μεταξύ των οί ναυαγοί ; ‘Ως νά μάς φάγωσι καί 
ήμάς, άς άρχήσωμεν άπ’ αύτύν, τόν αίτιον τών 
δυστυχιών μας. Σέ βεβαιώ είς πυριζόλας θά ηναι 
ΰποφερτότατος.

Καί έν ώ έλεγε ταΰτα, έληχε τά χείλη του, καί 
αί κόραι τών όφθαλμών του έβάφοντο αίματόχροες. 
Τόν δυστυχή ή πείνα τον έσκότιζε, τδ πνεϋμά του 
έταράττετο, καί τά πάντα έβλεπε περί έαυτόν υπό 
τής πυριζόλας τήν έποψιν.

0 έαγουζαϊος όμως ήγνόει έντελώς ποιος κίνδυνος 
τόν ήπείλει. Στερεότυπου μειδίαμα διέστελλε τδ 
στόμα του, άπό καιρού είς καιρόν μάς έβλεπεν, έκίνει 
τήν κεφαλήν, καί καταμύων έδείκνϋε τδ κενόν μέ 
τόν δάκτυλον, ώς άν έλεγε·

— Βλέπετε;... ό άνεμος... δέν είχα δίκαιον;
Τέλος μέ νεύμα έκφράζον έτι σαφέστερου τήν συν- 

αίσθησιν τής ιδίας άξίας, δείξας εν σημείου έπί τής 
Θαλάσσης, έλυσε τήν σιωπήν.

— Βλέπετε; είπεν Εκεί έμπρός μας, μακράν, 
■πρός τ’ άριστερά; -έκεϊ ύπάρχει ύφαλος άλιτενής πολ
λά κινδυνώδης. Εκεϊ, όσοι πλοίαρχοι αμαθείς χαί 
άπειροι τής θαλάσσης ταύτης, έξοκέλλουσι πολλάκις, 
καί πολλά πλοία άπωλέσθησαν είς ταύτην τήν *φ«-

λον αύτανδρα. όστις όμως είχε κοιτίδα τήν Αδρια- 
τικήν, καί πατέρα σκύλο........

Ακόμη δέν έπρόφθασε νά είπή « σκυλοπνίκτην » , 
καί Βρρρ ! τρομερός κρότος ήκούσθη, ώς άν διερρήγ- 
νυτο δ πυθμήν τοϋ πλοίου, καί ή Αργώ έσείσθη βιαί
ως, ώς άν έτινάσσετο ύπό πυρετού.

— ‘Η ύφαλος! έκραξεν ό πλοίαρχος, γινόμενος 
κίτρινος ώς δ κηρός.—Εκαθήσαμεν ! τί θά γίνωμεν ! 
ή Αργώ μου ! Θά συντριφθή ή Αργώ μου!

Καί θορυβηθείς, καί μή ήξεόρων ούτε τί νά πρά
ξη, ούτε τί νά διατάξη, περιωρίζετο είς τδ ν’ απο
σπά τήν κόμην του.

Τδ κατ’ έμέ ήρχισα νά έννοώ ότι έφθασεν ή ςιγμή 
καθ’ ήν νέος τίτλος δόξης έμελλε νά προστεθή είς 
τούς άπογόνους του, μετρώντας τούς προπάτοράς των 
όσοι άπώλοντο έν τή Αδριατική.

£ν τούτοις ή τρόπις τοϋ πλοίου έκτύπα είς τόν 
σκόπελον έπανειλημμένως, άπειλούσα καταστροφήν, 
ή δέ αμηχανία τοϋ πλοιάρχου έχώρει αύξάνουσα. 
Τότε δ ναύκληρος, ναύτης γέρων καί άγροΐκος τούς 
Τρόπους, έπλησίασεν είς τόν πλοίαρχον μέ σέβας, 
καί έκλινε πρός τδ ώτίον του, ώς διά νά λάβη τάς 
διαταγάς του. ίστάμην όπίσω του, καί, άν καί 
ώμίλησε κρυφίως, τόν ήκουσα κάλλιστα.

— Πλοίαρχε, τφ είπεν, είσαι ζώον τετράποδου.
Καί χαιρετήσας πάλιν μέ σέβας αύτόν, έστράφη 

πρός τδ πλήρωμα.
— Διατάττει ό κύριος πλοίαρχος! έκραξεν. Ογλή- 

γορα. Κάτω όλα ! μάϊνα γάβια, μάϊνα παπαφίγ- 
γους, μάϊνα φλόκους, όλα κάτω !

Διά μιάς ή Αργώ έγυμνώθη άπό όλα της τά ίςία, 
καί οί ιστοί της έμειναν ώς άσαρκοι βραχίονες, ή 
ώς ξηρά δένδρα έν ώρα χειμώνος. Αμα δέ έλαφρώ- 
θη οϋτω τδ πλοΐον άπό τδ πιε'ζον αύτό βάρος τών 
ιστίων, καί άμα έπαυσεν ωθούμενου ύπό τοϋ άνέ- 
μου κατά των υφάλων, έπαυσε καί νά προσκρούη 
έπ’ αύτών μέ τύσην δύναμιν, διύτι ή θάλασσα κατ’ 
ευτυχίαν δέν ήτον τεταραγμένη.

— Τήν λέμβον είς τήν θάλασσαν ! έκραξεν δ ναύ
κληρος πάλιν. 0 πλοίαρχος διατάττει. Δύω άγγυραι 
είς αύτήν καί πέντε ναϋται!

Εν τφ άμα έξετελέσθησαν αί διαταγαί αύται· ή 
λέμβος φέρουσα δύω άγκύρας έμακρύνθη τού πλοίου 
όσον περισσότερον έδυνήθη, καί έρριψε τήν μίαν ίΐς 
τήν θάλασσαν. Μετά ταΰτα έμακρύνθη κατ’ άλλην 
διεύθυνσιν, καί έρριψε καί τήν άλλην. Εν τούτοις έ- 
πήλθεν ή νύξ.

6 θέσις μας ήτον δεινοτάτη· άν δ άνεμος έφύσα 
σφοδρότερος, καί ή θάλασσα έταράττετο, τδ πλοΐόν 
μας συνετρίβετο κατά τών πετρών. Αν ό άνεμος 
έκόπαζεν, άπεθνήσκομεν τής πείνης καί δίψης. Καί 
όμως, μάς είπεν δ ναύκληρος, δέν έπρεπε νά κυριευ- 
θώμεν άπό τήν αδράνειαν τής άπελπισίας. Ναϋται 
καί έπιβάται, έλάβομεν τότε είς χεΐρας τά καλώδια 
είς ά ήσαν δεδεμέναι αί άγγυραι, καί μέ όλας μας 
τάς δυνάμεις καί δι’ όλης τής νυκτδς εϊλκομεν, ό
πως βιάσωμεν τήν Αργώ νά όπισθοδρομήση πρός 
τάς άγκύρας της, καί νά μακρυνθή τής έπικινδύνου 
έπαφής τών ύφαλων, ό συνοδοιπόρος μου είς τόν 
κίνδυνον έλησμόνησε τήν πεινάν του, καί άνευρε δλην 
του τήν δραστηριότητα καί τού σώματος καί τοϋ 
πνεύματος.

Τώρα έννοώ ότι · ού παντδς πλεΐν είς Κόριν
θον, »μ έλεγεν, έν φ ό ίδρώςέρρεε παταμηδδν άπό 
τδ μέτωπόν του.

0 αύγή μάς εύρεν άκόμη έλκοντας μά^β, ώς 
τούς περί τον Τρυγαΐον είς τής Ειρήνης τό φρέαρ. Ε* 
τούτοις τδ πλοΐόν μας είχεν αρχίσει νά κινήται, 
καί δ πλοίαρχος έκρότει άπό χαράν τάς χεΐράς του 
καί έπήδα.

Τί τδ όφελος όμως ότι έμακρυνόμεθα τής υφά
λου ; Ο πυθμήν τοϋ πλοίου είχε σχισθή παρά τήν 
τρόπιν, καί τδ ύδωρ είσέρρεεν έπιφόβως, ώστε πολ
λάς ώρας ήτον άδύνατον νά μείνη πλέον είς τδ πέ
λαγος, χωρίς νά βυθισδή ή Αργώ. Αφήσαντες άρα τδ 
σχοινιού,ώρμήσαμενείς τάς αντλίας, ώς άλλοι Κλεήν- 
θαι, έλεγεν ό πάντοτε φαιδρός φραγκισκανός μου.

Αίφνης « πλοΐον ! πλοΐον ! » έκραξεν δ πλοίαρχος, 
δεικνύων πρός τόν δρίζοντα, δπου έφαίνετο τφ όντι 
τδ τριγωνικόν ίστίον άλιευτικοΰ πλοιαρίου. Λαβών 
δέ τήν θαλασσίαν σάλπιγγα, προσεκάλεσεν αύτό είς 
βοήθειαν, ό αλιεύς έφθασε μετ’ ολίγον πλησίον 
μας, καί λαβών αντιμισθίαν, άνέλαβε νά όδηγήση 
τήν Αργώ έξω τών ύφαλων καί είς τόν πλησιέστε- 
ρον λιμένα. Αλλ’ ό Φραγκισκάνος καί έγώ δέν πε- 
ριεμείναμεν τήν έκτέλεσιν τής ύποσχέσεώς του. Από 
τού καταστρώματος ό αίδεσιμώτατος φίλος μου εϊ- 
δεν είς τόν πυθμένα τής άλιάδος ένα άρτον 
καί εν άγγεϊον ύδατος. Λαβών με τότε έκ τής χει- 
ρδς, μέ έσυρε μεθ’ έαυτού, καί ένεσκήψαμεν καί οί 
δύω είς τδ πλοιάριον. ‘Ρίπτοντες δέ έν δίστηλον είς 
τού άλιέως τά γόνατα, έν ριπή οφθαλμού κατεβρο- 
χθίσαμεν τόν άρτον το^Χ καί έπίαμεν τδ ύδωρ του.

Τότε μόνον μάς έπά^Τθεν ή χρήσις τής γλώσσης.
— Τώρα, είπα είς τόν ιερέα, έρώτησε νά μά- 

θωμεν είς ποιον λιμένα μάς διευθύνει.
0 ίερεύς έρώτησε τόν άλιέα είς τήν έπιχώριον 

γλώσσαν.
— Είς τά Σάλονα μάς διευθύνει, μοί είπεν έπει

τα, μεταφράζων αύτοϋ τήν άπόκρισιν.
— Είς τά Σάλονα ! ανέκραξα έκθαμβος. Καί πού 

είναι ; έρώτησεν αποτεινόμενος πρδ; τόν άλιέα ; εί
ναι πλησίον τά Σάλωνα ;

Αλλ’ δ άνθρωπος πρός μεγάλην μου έκπληξιν δέν 
έγνώριζε τήν Ελληνικήν, καί δ Φραγκισκάνος μετέ
φρασε τήν έρώτησίν μου Αλβανιστί. Τά έργα δέ τοϋ 
διερμηνέως έκπληρών,

— Ιδού, μοί είπεν, αύτό τδ χωρίον έκεϊ. Αί 
οίκίαι του φαίνονται είς τδ παραθαλάσσιον.

— Παράδοξον ! είπα έγώ. Τά Σάλονα παραθα
λάσσια ! ένόμιζον ότι είναι μεσόγεια. Ηπατώμην βε
βαίως.— Αλλά, φίλτατε συνοδοιπόρε, καιρός ν’ άλ- 
λάξωμεν πλέον τήν πρός άλλήλ ους θέσιν. Είς τήν 
Πό; ιαν σέ είχα πολύτιμον δδηγόν μου, έδώ θά τε- 
θής υπό τήν όδηγίαν μου.

— Καί πώς ; μ έρώτησε, γνωρίζεις τού; τό
πους τούτους ;
•ι
• Εννοείται! άπεκρίθην, καί ήσθάνθην ό ίδιος 
τόν τόνον καθ δν τδ ελεγο·/ άπόζοντα ολίγον πεοι- 
αυτολογίας· άλλά τόστν ειχΟν χαράν ότι ήλθεν ή ώρα 
νά ταπεινώσω τε'λος τήν πολυμάθειάν του! Καί ανυ
πόμονος νά έπιδείξω τάς γνώσεις μου καί έγώ,

r—έκεΐ, τφ είπα, πρός δεξιά, κεϊνται οί Δελφοί.
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— Οί Δελφοί! άνεκραζίν εκείνο; έξιστάμενος. 

Ποιοι Δελφοί; τί έστί Δελφοί;
— Καθώς έγώ, είπα κατ’ έμαυτόν, ήρώτων, τί 

έστί Πόλα ; — έπειτα δέ μεγαλοφώνως έπρόσθεσα.
Οι Δελφοί ήσαν πόλις έχουσα περίφημου μαντεΐον 

τοΰ Απόλλωνος.
— Παράδοξον ! εϊπεν ό Φραγκισκάνος. Δεν ήξευ- 

ρα οτι πλησίον εις τά Σάλονα υπήρχε τόπος καλού
μενος Δελφοί.

— ίί! μάλιστα! άπεκρίθην έγώ θριαμβεόων. 
Καί οι Δελφοί αύτοί ήσαν άκόμη περίφημοι διά τούς 
αγώνας οιτινες είς αύτοΰ; έτελοϋντο. Ιδού· έκεΐνο 
τό όρος έκεϊ πρέπει να ήναι ό Παρνασσός. Εΐς τούς 
πρόποδάς του κεϊνται οί Δελφοί.

— 0 Παρνασσός ! οί Δελφοί! δέν τό ήξευρα. 
’Εδώ; πλησίον είς τά Σάλονα;

— Πλησιέστατα, είπα διδακτικώς. Τά Σάλονα 
έλέγοντο τό πάλαι Αμφισσα, καί ήτον ή πρωτεύου
σα πόλις τής Φωκίδος.

— Α ! έννοώ ! τής Φωκίδος λέγετε, εΐς τήν Ελ
λάδα !

— Ναι, βέβαια, είς τήν Ελλάδα.
— Τότε έπιτρέψατέ μοι νά σάς είπώ ότι συγχέε

τε τάς ιδέας. Τά Σάλονα αύτά έδώ έμπρός μας 
δέν εϊναι ή Αμφισσα τής Ελλάδος, εϊναι τά Σά
λονα τά Δαλματικά.

— Τα Σάλονα τά Δαλματικά ; εϊπα γινόμενο; 
κάτωχρος, καί πίπτων έξ όλου τοΰ υψους τής πρό ο
λίγου υπεροψίας μου.—Τί εϊναι τά Σάλονα τά Δαλ- 
ματ ικά; έψιθύρισα.

Κατ’ αύτήν τήν στιγμ^^^ϊχομεν προσορμισθνί.
— ό,τι εϊναι ή Πόλα, ψΚι άπεκρίθη ό Φραγκι- 

σκάνος μου μέ τό γνωστόν του δηκτικόν του έκεΐνο 
μειδίαμα. Αλλοτε μέν πόλις, ήδη δέ χωρίον τής 
Δαλματίας.

Η άπόκρισις αύτη μ’ έκοψε τήν φωνήν, καί άφ’ού 
άπέβημεν, πολλήν ώραν έβάδιζον σιωπών παρά τόν 
σύντροφόν μου, καί έννοών ότι έγώ ό καυχηθείς ότι 
θά τόν οδηγήσω, έπρεπε πάλιν νά έπικαλεσθώ αύ
τοΰ τήν βοήθειαν.

— Αλλ’αύτά τά Σάλονα ει ·αι άθλιον χωρίδιον, δέν 
έχουν τίποτε λόγου άξιον, εϊπα τέλος ώς όργιζόμε- 
νος, καί ώς άν έχρεώστουν τά Σάλονα νά ήναι πε
ρίεργα πρός χάριν μου.

— Τίποτε, μοί εϊπεν ό Φραγκισκάνος, ή τούλάχι
στον μικρά πρ’άγματα· ότι ήσαν άλλοτε πόλις με
γάλη, πλούσια καί πολυτελής, έπίσημος καί διά τών 
αγροκηπίων της τήν λαμπρότητα, καί διά τών γυναι
κών τη; τό κάλλος, καί διά τά προϊόντα τών εργοστα
σίων της, συνιστάμενα είς όπλα καί είς πορφύρας, 
καί ότι μετά τήν πτώσιν τοΰ Δελμινίου, έγινε πρω
τεύουσα όλης τής Δαλματίας.

’Ακόμη δέ καί κατ’ άλλο τι εϊναι δπωσοΰν έπί— 
σημα Σάλονα. ’Εδώ έζη κατά τήν τρίτην έκατον- 
ταετηρίδα μετά Χριστόν έν άνδράποδον τής εύγενοΰς 
‘Ρωμαϊκής οικογένειας τών ’Ανουλίνων . . .

— Καί τοΰτο δίδει έπισημότητα είς τήν πόλιν;
— Οχι τοΰτο μόνον. Τό άνδράποδον τοΰτο έ- 

νυμφεύθη δούλην τινα έκ τή; Ιλλυρικής πόλεως Δω- 
κλείας καί έσχεν υιόν, όνομασθεντα πιθανώς κατά 
τήν πόλιν έκείνην Λωκ.Ιήν. ό πατήρ κατώρθωσε ν’ 
απελευθερωθώ, καί τότε ό υιός έξευγενίζων καί έξελ-

ληνίζων τό όνομά του, έπωνομάσθη ΛιοχΛης. Κατ’ 
όλίγον δέ αύξάνων τάς αξιώσεις του, τό έξελατίνισε, 
καί τήν 27 Σεπτεμβρίου τοΰ 284 μετά Χριστόν, 
άνηγορεύθη ό υιός τοΰ άπελευθέρου, Αύτοκράτωρ τοΰ 
‘Ρωμαϊκού κόσμου, ϋπό τό όνομα Βαλέριου Διοκλη- 
τιανοΰ. (1)

Τοιαΰτα ήσαν τά Σάλονα, καίέγώέλεγον ότι δεν 
εϊχον τίποτε περίεργον, καί έμάνθανον όλ’ αύτά 
άπό αύτόν έκεΐνον είς δν έλεγον πρό ολίγου κομπα- 
στικώς ότι θά τφ διδάξω τί εϊναι τά Σάλονα! ’Αλ
λά διά νά σώσω τήν άξεοπρέπειάν μου,

— Τούλάχιστον, εϊπα, τό βέβαιον εϊναι ότι είς 
τό ελεεινόν τοΰτο χωρίδ ιον, δέν σώζεται ούδέν λεί- 
ψανον πλέον μαρτυρούν περί το ΰ αρχαίου του μεγα
λείου.

— Ούδέν λείψανον, εϊναι ίσως ύπερβολή. Αν πε- 
ριέλθωμεν όλίγον τά; καλύβας ταύτας καί τάς πέ
ριξ αύτών, θέλομεν ίσως απαντήσει διάφορα αρχι
τεκτονικά συντρίμματα, άκόμη καί τινα άγαλμά- 
των μέλη, καί τά λείψανα ΰδραγωγείου, καί ερείπια 
άμφιθεάτρου, άποδεικνύοντα ότι υπήρξε τώ δντι έν
ταΰθα πόλις έπιφανής.

— Ητις εϊναι γνωστόν ύπό τίνος κατεστράφη 
καί πότε ;

— Ναι, ύπό τών ’Α,βάρων, κατά τά 639 μ.
— Καί άν αίίριον εϊμεθα άκόμη έδώ, έπρόσθεσε, καί 
έκτείνωμεν τήν περιοδείαν μας έπί μίαν ώραν μα
κράν τοΰ μέρους τούτου πρός νότον, θέλομεν εΰρει 
αύτό τό γιγαντιαϊον παλάτιον τοΰ Διοκλητιανοϋ, ή 
μάλλον όλόκληρον πόλιν κτισθεΐσαν έκ τών συντριμ
μάτων του, καί περιεχομένην έντός τής αύλής του.

Εκτοτε τόν παρηκολούθησα σιωπών, καί έννοών 
ότι πάσα άκαιρο; έπίδειξις πολυμαθείας έξέθετεν 
έτι γυμνοτέραν τήν άμάθεεάν μου. Τό έπίλοιπον τής 
ήμέρας διετελέσαμεν έπισκεπτόμενοι μεταξύ αλιευ
τικών καλυβών διεσπαρμένα τινά συντρίμματα, ά
σημα καθ’ έαυτά, άλλά ζωήν καί σημασίαν λαμβά- 
νοντα διά τής βαθείας τοΰ συνοδοιπόρου μου κρί- 
σεως καί τών σοφών του παρατηρήσεων.

Τό εσπέρας έπανήλθομεν είς τά πλοϊον. Μεταξύ 
δέ δειπνοΰντες έξ όσων έπρομηθεύθημεν είς Σάλονα 
νωπών εδωδίμων, έξετοξεύομεν κατά τοΰ ‘Ραγουζαίου 
μας ειρωνείας πρός έκδίκησιν τοΰ συμβάντος μας.

— Παράδοξον, εϊπεν ό ίερεύςμετά σαρκασμού ούχί 
λίαν χριστιανικού, πώς ό επάρατος έκεΐνος σκόπε
λος εί; δν προσκρούουσιν όσοι πλοίαρχοι εϊναι άμα- 
θεΐς τής Θαλάσσης, πώς αύτάς, έν ώ ήτον τόσον 
μακράν έμπρός μας, εύρέθη αίφνης ύπό τήν τρό- 
πιν μας!

— Σεκχατούρα κ’ έκεΐνο; ό σκόπελο; ! εϊπεν δ 
πλοίαρχος.

Η λέξις μοί έφάνη άμίμητος. ή; νά έλεγεν, ήμεΐς 
καλά έπηγαίνομεν, τί ήθελε νά έλθη έμπρός μας ; 
’Εδικόν του χρέος ήτον νά ήξεύρη ότι ήμεΐς θά διέλ- 
θωμεν έκεϊθεν, οχε έδικόν μας ότι θά εύρίσκηται 
έκεΐνος έκεϊ.

— Αί! εϊπα έγώ. 0 πυθμήν τής θαλάσσης εϊναι 
άδηλο; καθώς καί τά μέλλον, ό Κ. πλοίαρχο; δέν 
μοί εϊπεν είς τήν Βενετίαν ότε μετά όκτώ ήμέρας 
θά εϊμεθα είς τήν Ελλάδα; Σήμερον εϊναι ή δεκά-

τη έβδόμη, και εϊμεθα είς τά Σάλονα μέ συντετριμ

μένου τό πλοϊον. θά παρέλθουν δεκατρείς ήμέραι 
περίπου διά τήν έπισκευήν, ιδού εϊς μήν διά τό ή- 
μισυ τοΰ δρόμου· καί άν αί αύταί aWat εϊναι άλη- 
θές ότι εχουσι τά αύτά άποτελέσματα, εξήκοντα ή

μέρας μετά τόν άπόπλουν μας άπό Βενετίας θά είσ- 
πλέωμεν εϊς τάς Πάτρας. Αδιάφορου όμως! Αύριο ν 
θά έπισκεφθώμεν τό παλάτιον τοΰ Διοκλητιανοϋ, 
καί μετά ταΰτα νά ίδώμεν, ϊσω; όργανίσωμεν έκδρο- 
μήν τινα καί μέχρι τοΰ Μοντενέγρου.

ΠαΛάτιοχ τον ΛιοχΛητιαχοϋ'

—κύριε ί ειπεν ο ___
ότι έθύμωνε, καί ήγέρθη τεταοαγμένο; άπό τήν τρά
πεζαν.

Τήν νύκτα έκείνην έκοιμήθην βαθέως, άπαυδήσας 
άπό τούς τής προτεραίας άγώνας. Αλλ’ έν μέσω τοΰ 
ύπνου μου ήκουον κτύπους καί κρότους παντοίους, 
ώς πριόνων τρυζόντων καί πελέκι ων καταφερομένων 
καί σκεπάρνων άσθμαινόντων δι’ όλης τής νυκτός· 
τά νεναρκωμένα μου αισθητήρια όμως δέν έδύναντο 
νά κρίνωσι περί τής φύσεως αύτών.

Τήν επαύριον άπό πρωίας έζητήσαμεν μετά τοΰ 
συνοδοιπόρου μου τήν λέμβον άπό τόν πλοίαρχον.

— Πού θά υπάγετε; μάς έρώτησεν ουτος;
— Είς τήν ξηράν, άπεκρίθην έγώ, καί έκεϊθεν 

θά λάβωμεν τό αλιευτικόν πλοιάριον, νά μάς φέρη 
είς τό παλάτιον τοΰ Διοκλητιανοϋ.

— Λυπούμαι, άπεκρίθη ξηρώς, άλλά τό πράγμα 
δέν γί νεται.

— Καί διατί;
— Χιότι άνασπώμεν τήν άγκυραν ;
— Τήν άγκυραν ; καί δεατί τοΰτο ;
— Πώς διατί; διά νά έξακολουθήσωμεν τήν ο

δοιπορίαν μας.
— Αλλά, εϊπον έγώ· τό πλοϊον δέν θά έπισκευα- 

σθή;

Ά»*»» CIUA

(1) Εύτροπ. Θ. 19.--Victor. Epit.—Gribb. Κ. ΙΓ'.

— Καί τί έπαθεν, εϊπεν έκεΐνο; διά νά έπισκευα- 
σθή; Μήπως νομίζετε ότι έπήγα νά Οραύσω τό πλοϊον 
μου, Μείνατε ήσυχοι' ο,τι έπρεπε νά γίνφ έγινεν 
αύτήν τήν νύκτα.

Τότε έξήγησα τί ήσαν οί κτύποι καί τί οί κρότοι.
— Αλλά, εϊπεν ό ίερεύς τοΰ Αγίου Φραγκίσκου, 

εμπειρότερος τής θαλάσσης άπό έμέ· ό άνεμος 
πνέει άπό τά δυτικοβόρεια, καί πάσαν στιγμήν αύ- 
ξάνει, καί πρός τά ’Απενίνα βλέπω συσσωρευόμενα 
σύννεφα. Αν ήμεθα είς τό πέλαγος, καί δέν μάς συ- 
νέβαινε τό μικρόν έκεΐνο συμβάν, ένθυμεΐσθε; ......

ώφελούμεθα βεβαίως άπό τόν άνεμον τούτον. Αλλ’ 
άπό τόν λιμένα τούτον δέν έννοώ πώς ήμποροΰμεν νά 
έκπλεύσωμεν μέ τόν Σκίρωνα είσπνέοντα είς τό ςό- 
μιόν του.

— Τοΰτο εϊν’ έδική μου φροντίς, άπεκρίθη άπο- 
τόμω; ό Ραγουζαΐος.

— Μέ συγχωρείτε, τώ εϊπα, κύριε πλοίαρχε, δέν 
θ’ άναχωρήσετε, διότι θέλομεν νά ίδώμεν τό παλά
τιον τοΰ Διοκλητιανοϋ.

— Μέ συγχωρείτε, κύριέ μου, άπήντησεν αύθα- 
δώς· θ’ άναχωρήσωμεν, καί δέν θά ίδήτε τό παλά
τιον· καί εϊς άπόδειξιν — έξω τά ιστία! έκραξε με
γαλοφώνως πρός τούς ναύτας.

Είς τοΰτο τί εϊχομεν ν’ άντιτάξωμεν; Κατηρό- 
μεθα δέ μόνον σιωπηλώς τό πείσμα τοΰ άνθρώπου· 
άλλ’ ύποτασσόμεθα, τόσω μάλλον, καθ’ όσον τό πεΐ- 
σμά του έπροκάλεσαν αί ήμέτεραι είρωνείαι. ΛΙέχρι 
μεσημβρίας λοιπόν τά ιστία άνεπετάσθησαν, καί έ- 
προχωρήσαμεν πρός τό στόμιον. Αλλ’ έκεϊ ήλθεν 
είς προύπάντησίνμας ό άνεμος, καί νά έξελθωμεν ήτον 
άδύνατον έντελώς. Τότε ήρχίσαμεν νά λοξοδρομώ- 
μεν· τοΰτο δέ διήρκεσε μέχρι τής έσπέρας, όταν τό 
πράγμα άπέβη ίκανώς δυσχερές, έξ αίτιας τών παμ- 
πόλλων νησιδίων τών περιπεφυτευμένων περί τόν 
χαρίεντα τούτον κόλπον. Κατ’ εύτυχίαν ύπήρχε σε
λήνη.

’Αλλά μετ’ όλίγον καί αύτή ή παρηγορία μάς έγ- 
κατέλιπε. Τά νέφη τά συσσωρευόμενα δι’ όλη; τής ή
μέρας περί τά Απενίνα ύψώθησαν άπό τόν ορίζοντα, 
διέτρεξαν τόν ούρανόν τρέχοντα καί ώθούμενα ύπό 
βιαιοτάτου άνέμου, καί τόν κατεκάλυψαν μετά με
γίστη.; ταχύτητος ώς παραπέτασμα με'λαν, παχυνό- 
μενον άπό στιγμής είς στιγμήν. 0 άνεμος έσυ- 
ριζεν, ή θάλασσα έκαλύφθη άπό άφοόν, βρονταί 
τινες ήκούσθησαν ύποκώφως ήχοΰσαι μακρόθεν, καί 
τινες λαμπρόταται άστραπαί έσχισαν τά νέφη έλι-



κοειδώς. Μετ’ ολίγον ήχαταιγίς έπλησίασεν, αί 
άστραπαί έλαμπαν συνεχείς, «ί βρονταί ίκϊλίον- 
το επί κεφαλής μας, ώ; &ν έρρήγνυτο τά στερέω
μα, καί οί χαταράκται τοΰ ουρανού ήνοίχθησαν έφ’ 
ήμάς. ΐά κατάστρωμα έ πλημμύρισε ν ολον, toots 
ήναγζάσθημεν νά ζαταβώμεν είς τούς θαλάμους, 
καί fx-εθ* ήμών καί αύτοί οί ναΰταε, κόψαντε; τά 
ιστία, καί αφέντες το πλοΐον είς τών κυμάτων τήν 
τύχην. Αλλά μόλις κατέβημεν, καί ήκούσθη κα
ταπληκτικός βρόντος, καί τά πλοΐον έσείσθη άπά 
άκρου τοΰ ίστοΰ μέχρι τοΰ βαθύτατου πυθμένος, ώς 
άν είχε συντριβή καθ’ ύφαλων. Εντρομοι έπηδή
σαμεν αδΟος εις τά ζατάστωμα. Ο μέγας ίττάς 
είχε καταπε'σει ώς ραβδίου συντρίβεις ζατά με'σον, 
ζαί έν τών ιστίων έκάπνιζε ζαιόμενον. Κεραυνός εί
χεν ένσκήψει είς την Αργού. 0 πλοίαρχος ζατέβη έν
τρομος είς τάν μυχόν τοΰ πλοίου. Η ζατά την προ- 
λαβοΰσαν νύκτα άτελώς επουλωθεΐσα πληγή του, 
ήνοίχθη πλατυτέρα ακόμη, ζαί τά ύδωρ είσώρμα μέ 
βίαν.

'ηα.Ιάτροτ.

— Τό Σπαλάτρον ! τώ είπα· εξήγησε μοι.
—. Κατά τινας γεωγράφους, μοί άπεκρίθη, Σπα

λάτρον είναι παραφθορά τοΰ ονόματος ’^άσ.τά.έα- 
θος (1) 8 έφερεν ή πόλις αύτη δταν ήτον ακόμη χω
ρίον. Αλλ’ άληθέστερον είναι παραφθορά τή; λε- 
ξεως ΠαΙάτσο (Palazzo), ήτις μετεποιήθη καί εί;
’ Λσπά.Ιαθα-τ, άν τώ οντι είχε ποτέ τοιούτον όνομα 
αύτό τό χωρίον, ζαί ήτις εμφαίνει τό παλάτιον τοΰ 
Διοκλητιανοΰ.

— Πώς ! ανέκραξα, αύτά είναι τά παλάτιον τοΰ 
Διοκλητιανοΰ ;

— Αύτό εκείνο, μοί είπεν, είς δ ά πλοίαρχός μας 
δέν ήθελε νά μάς αφήση νά ελθωμεν, δπου δμως ή- 
ναγκάσθη άκων καί έν άγνοια νά μάς φέργ, ό ίδιος, 
καί δπου θά μα; άφήση ικανόν καιρόν ώστε νά τά 
γνωρίσωμεν λεπτομερέστατα, διότι ίδού, ή δυφυχής

(I) D'Anville geogr. aut. Τ. I. ρ. ι62. — Πβτ, Αϋμ ®· 
22 J, 124.

ό πλοίαρχος, ωχρός ώς νεκρός, έπέστρεψε» είς τό 
κατάστρωμα, έδραμεν είς τό πηδάλιον, καί ώς μα
νιακός έσπρωξεν αύτά με δλας του τάς δυνάμεις, Β 
Αργώ έστρεψε τήν πρύμνην της πρός τήν πλησιεστε- 
ραν ξηράν, καί δεχομένη είς τά ήμίζαυστον ιστία» 
της τόν άνεμον τή; θυέλλης, ώρμησε πρός αύτήν μέ 
δλην τήν ταχύτητα όσης ήν δεκτικόν τό τε τραύμα- 
τισμένον της σκάφος, ώς φε’ΰγουσα είς τούς κόλπους 
τής ξηρά; τόν επικείμενον θαλάσσιον κίνδυνον.

Τήν αύγήν, άμα ή πρώτη έμφάνισι; τοΰ λυκαυ
γούς μάς επίτρεψε νά διακρίνωμεν τ’ αντικείμενα, 
ίδομεν τήν μέν Αργώ οικτφώς ζατά πλευράν κιι- 
μένην επί. τή; άμμου τής παραλίας· πέραν δέ τής 
άμμου πάλιν ίκανώς μεγάλην ώς πρός τήν Δαλμα
τίαν.

— Τί πόλις sivat αύτη, ήρώτησα τάν πηδα
λιούχον, ίστάμενον πλησίον μου.

— Τό Σπα,Ιάτροχ μοί είπε.
Δρομαίος εσπευσα πρός τόν συνοδοιπόρον μου,

• ζαί δεικνύων αύτώ τήν πάλι»·

Αργώ κατάκειται ασθενής, καί ή ανάρρωσές της δέν 
φαίνεται νά ήναι αύθις έργον μιάς νυκτός.

Εν τώ άμα έπηδήσαμεν είς τήν γήν.
— έδώ λοιπόν, μοί είπεν δ ίερεύς μου, εις τό 

μέρος τοΰτο δ Διοκλητιανάς, δ τελευταίος μέγας 
Αύτοκράτωρ τής ‘Ρώμης, έπέστεψε τήν άξιομνημό- 
νευτον βασιλείαν του διά τής αξιομνημόνευτου του 
παραιτήσεως, αξίας ήγεμόνος φιλοσοφικωτέοου. Εδώ, 
φεύνων τήν διαφθοράν, τήν κατάχρησιν, τήν απά
την, καί πάσας τάς κακίας, δσας ή πορφύρα έκου- 
σίως συμπαρασύρει ήλθε τήν 1 Μαΐου, τοΰ έτους 
305, καί παρεδόθη είς τήν γλυκύτητα τοΰ ιδιωτι
κού βίου.

— Εννοώ τώ δντι, άπεκρίθην, δτι πρέπει νά ε- 
ζησεν εύτυχέστερος είς τήν ειρηνικήν ζαί θελκτικήν 

'ταύτην έρημον, παρά έπί τοΰ ταραχώδους θρόνου τής 
' ‘Ρώμης, έφ’ ού, εις τήν έποχήν του μόνον διά πι

κριών ζαί άνώνων έδύνατο νά στηριχθ?,. Καί τώ

δντι, πσία θέσις μαγευτική ! Πόσον εύφορος καί κα
τάφυτος είναι ή πεδιάς αύτή πέριξ ήμών ! πόσον ζω- 
γραφικαί τών βουνών αί καμπύλαι ! πόσον ή ατμό
σφαιρα διαφανής καί λαμπρά, καί ό άήρ ζωογόνος 
μετά τήν θύελλαν τής νυκτός ! καί τά νησίδια αύτά 
όμπρός ήμών δέν όμοιάζουσιν άνθηράς φωλεάς αλ
κυόνων, πεπηγμένας έπί τής κορυφής Ί?ών κυμάτων, 
καί δέν περιστέφουσι τόν κόλπον τοΰτον ώς τερπνήν 
λίμνην ; Εν μέσω τών γλαφυρότατων τούτων σκηνών 
τής φύσεως, ελπίζω δτι δέν έπεφοίτα ποτέ τόν Αιο- 
κλητιανόν τό φάντασμα τοΰ παραιτηθέντος θρόνου, 
καί δέν κατέστρεψε τήν φαιδράν εύτυχίαν του.

— Τοΰτο είναι τόσον άληθές, μοί είπεν ό φίλος 
μου, ώστε δταν ό ποτέ σύναρχός του Μαξιμιανά; 
ήρχισε νά δυσαρεστήται, δτι ύπακοόσας εις αύτόν 
κατέλιπε καί αύτός τάς ήνίας τής βασιλείας, καί 
έστειλεν ενταύθα πρός τόν Αιοκλητιανόν πρέσβεις νά 
τόν πείσωσι ν’ άναλάβη πάλιν τήν προτέραν αξίαν 
του, ό αύτοκράτωρ κατέβη μετά τών πρέσβεων είς 
τάν κήπόν του, κείμενον είς αύτήν ταύτην τήν θέ
σιν τής άγοράς ήν διατρέχομεν ήδη, καί τώ έδειξε 
τά θάλλοντα λάχανά του. Αν έδυνάμην, τοΐς είπε, 
νά δείξω είς τόν Μαξιμιανάν πόσον εύρωστα καί ω
ραία κατώρθωσα τά λάχανά μου διά τών ίδιων 
φροντίδων μου, δέν θά μέ προέτρεπε πλέον ν’ άνα- 
λάβω τό στέμμα. »

— Ω! ανέκραξα. Αν δλοι ήσθάνοντο τήν γλυκύ
τητα τών λαχάνων τοΰ Διοκλητιανοΰ, πόσον εύτυ- 
χεστέρα θά ήτον ή γή !

έν τούτοις δέ διατρέχομεν τό Σπαλάτον καθ’ 
δλα; τάς διευθύνσεις του. Πανταχοΰ πύργων, τει- 
χίων, κιόνων, οικοδομημάτων ερείπια.

— Νέα πόλις, είπα είς τόν συνοδοιπόρον μου, 
άνεγερθεϊσα έκ τών λειψάνων αρχαίας πόλεως.

— όχι, μοί εϊπεν· έκ τών λειψάνων ένός μόνου 
οίκου. Τό τείχος τής πόλεως εϊναι δ περίβολος 
τοΰ παλατίου, καί αγορά, καί αίκίχι καί έκκλησίαι, 
άνηγέρθησαν έντάς τής αύλής του, ώκοδομήθη σαν 
έκ τών συντριμμάτων του, άπά τόν ώραΐον τούτον λί
θον τών λατομιών τοΰ Τραγονίου, τήν σήμερον Τράου, 
πόλεως ού πολύ άπεχούσης.

έπειδή δέ είς τόν λαβύρινθον εκείνον τών αρ
χαίων καί νέων οικοδομημάτων μοί ήτον άδύνατον 
νά εννοήσω ούδέν, ό συνοδοιπόρος μου ελαβεν έκ τοΰ 
χαρτοφυλακείου του τινάς σημειώσεις του έκ Κων
σταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου, καί έκ τίνος λαμ
πρού Αγγλικού συγγράμματος, (1) μέ ένα πίνακα, 
καί διά τών βοηθημάτων τούτων, καί τής έξαισίου 
του μνήμης, μέ ώδήγησε διά τοΰ Αανδάλου έκείνου.

Εκ τών σημειώσεων του έμαθα δτι τό παλάτιον 
ήτον τετράγωνον, μονόδομον, έκτεινόμενον έπί δέ
κα στρέμματα, καί περιεχόμενον ύπό δεκαέξ πύργων 
καί ύπά στοών κατακόσμων» ότι δέ διερεϊτο τε- 
τραχί ύπά δύω μεγαλοπρεπέστατων άλλήλως δια- 
σταυρουσών δδών, πράς άς έφερον τέσσαρες λαμπρό
τατοι πύλαΐ, ή σ«Τημα λεγομένη, ή ή άρ-
χ·υρ< καί. 4 ^ρΐ’σή» ότι ή τελευταία αύτη ήνοίγε- 
το έπί τών πλουσιωτάτων οικημάτων τοΰ αύτοκρά- 
τορος, κατακόσμων μέ κίονας έκ πορφυρίτου, μέ ά-

Abbi Fortis. Voyage en Dalmatie. Venise, 177-4 xii 
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νάγλυφα παντοδαπά, μέ λουτρώνας, μέ παντός 
είδους καταστύλους αίθουσας, αΐτινες ώς έκ τή; δια- 
θέσεώς των εκαλούντο αιγόπτιαι, ή κυζικηναί, ή 
κορινθιακοί, μέ κήπους ώραιοτάτους, τέλος μέ ναού; 
θεών, ιδίως τοΰ Ασκληπιού, συντηρητοΰ τής υγείας 
του, καί τοΰ Διός, ιδιαιτέρου προστάτου του, ώστε 
καί έπελέγετο Ίόβιος ό Διοκλητιανος, οίονεί ύΐος·

Αλλ’ ή μακρά τής Αργούς νοσηλεία μάς επίτρεψε 
νά γνωρίσωμεν ού μόνον έπί τοΰ πίνακας, άλλά καί 
μεταξύ τών άτάκτως συνεσώρευμέ··ων οίκων καί 
έργαστηρίων καί καλυβών, τά περισωζόμενα λείψανα 
τών λαμπροτήτων έκείνων. Τήν μίαν ήμέραν πεοιήλ- 
θομεν τάν τοίχον τοΰ παλατίου. Είς αύτόν προσωκο- 
δομήθησαν νέαι οικίαν άλλ' αί βέβηλοι ήθελον καί 
φώς, καί δεετρύπησαν τάν τοίχον, άδιαφοροΰσαι άν 
διά τούτου κατέστρεφον τά διάστυλα ή τούς ήμι- 
κίονας. Τήν άλλην ήμέραν έπεσκέφθημεν τούς προσ- 
γαίους θόλους τοΰ οικοδομήματος, οίτινες μετε- 
βλήθησαν διαιρεθέντες είς σκοτεινά; καί άκαθάο- 
τους άποθή/.ας. Τήν άλλην έζητήσαμεν τούς πύργους. 
Αλλ’ αύτών ολίγα μέρη σώζονται κατ.-ρρυηκότα. Τήν 
επιούσαν ήθελήσαμεν νά ίδωμεν άν σώζηταί τι άπά 
τάς άναβάθρας καί τάς λοιπά; διαιρέσεις, άλλ’ όλί- 
γιστα ίχνη αύτών ευρομεν, μαρτυροϋντα δμως περί 
τής λαμπρότητος τών καταστραφέντων. Τήν μετά 
ταΰτα ήμέραν μοί επετράπη, ύπά τήν σκιάν τοΰ εν
δύματος τοΰ συνοδοιπόρου μου, νά είσέλθω είς τό 
γυναικείου τής πόλεως μοναστήριον, οίκοδομηθέν εν
τός τοΰ αρχαίου προδόμου. Αλλην ήμέραν είσήλθο
μεν είς τήν εκκλησίαν τής παναγίας, μητρόπολιν τοΰ 
Σπαλάτρου. Είναι άρχαΐον οικοδόμημα, θαυμασίως 
ώκοδομημένον. Αύτά ή κοινή γνώμη καί οί περιηγη- 
ταί λέγουσι Ναόν τοΰ Διός. Το οικοδόμημα είναι 
όκτάγονον, πνέον έξωθεν μεν χάριν, έσωθεν δέ με
γαλείου, καί κοσμείται δι’ ώραιοτάτων κορινθιακών 
κιόνων έκ πορφυρίτου και συηνίτου λίθου, καί διά 
παντοδαπών αναγλύφων, οΰχί βεβαίως τής άρίστης 
καλλιτεχνίας, άλλ’ ούχ ήττον άξιοθεάτων.

— Είναι βέβαιον, εϊπα είς τάν συνοδοιπόρον μου, 
δτι είναι ναός τοΰ Διός ς Τά άνάγλυφχ έμφαίνουσι 
μάλλον πράξεις τής Αρτέμιδος.

— Πολλά πιθανόν, μοί άπεκρίθη, νά άφιέρωσεν 
ά Διοκλητιανάς ναάν είς τήν Θεάν ταύτην, ή'τι; βε
βαίως εις τά πολύδενδρον μέρος τοΰτο τώ παρείχε 
τά; πλείστας τών διασκεδάσεών του.

Τάς δ’ έπομένας ήμέρας έπεσκέφθημεν έν υπόγειον 
κείμενον ύπό τάν ναάν τοΰτον, καί τά μεν πάλαι χρη
σίμευαν άναμφιβόλως είς τά; τερατουργία; καί τά 
μυστήρια τών ιερέων, έπί δέ χριστιανισμού δεχθέν 
τά λείψανα τοΰ πρώτου επισκόπου Σαλόνων, δστις 
ύπό τών καθολικών προσκυνεϊται ύπά τά όνομα αγίου 
Αομίου. Εάειτα δέ κατέβημεν εις ύπόγειόν τινα σύ
ριγγα ή δίοδον, ούτω κατεσκευασμένην, ώστε τά 
λεγάμενα έν αύτή, ακούονται έντά; τοΰ ναού. Καί 
αύτή έχρησίμευε τά πάλαι βεβαίως εί; τάς διά χρη
σμών άτ^άτας· έπειτα δέ ίσως είς κατάχρησιν τής χρι
στιανικής έξδμολογήσεως, ήτις, ώς γνωστόν, έπί με- 
σαιώνος πολλάκις μετεβλήθη είς αστυνομικήν κατα
σκοπίαν. Τέλος είσήλθομεν είς τήν μικράν μέν, άλλ’ 
ώραιοτάτην τετράγωνον εκκλησίαν, ήν ό Ασκληπιός 
παρεχώρησεν είς τάν άγιον Ιωάννην.

Τέλος ή Αργώ έπεσκευάσθη εντελώς, καί έγαρ-
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»

γούτο ορθή επί των κυμάτων· ώστε μή έχοντες τί 
άλλο νά ίδωμεν εις Σπαλάτον, (πέβημεν εί; αυ
τήν, καί άπεπλεύσαμεν πάλιν. Αληθές είναι δτι ή- 
πατήθην εις τούς υπολογισμούς μου. Αντί δεκα
τριών, έμείναμεν είκοσι ήμέρας εις το Σπαλάτον. 
Αλλ’ άφ’ έτέρου, αντί τριάκοντα, μόνον είκοσιτρεΐς 
ήμέρας έμείναμεν εις τήν θάλασσαν, καί τέλος, ε
πειδή ό άνεμος ήτον εναντίας, επειδή δ πορθμός 
τής Ζακύνθου είναι στενός, επειδή αί άκταί είναι ε
πικίνδυνοι, καί διά άλλους λόγους ισχυρούς καί πολ
λούς, έρρίψαμεν τήν άγκυραν είς Κλαοε'νσαν, καί έδώ 
έχωρίσθημ.εν άπό τόν υιόν τού σκυλοπνίκτου, δστις 
είχε κοιτίδα τήν Α,δριατικήν, εκπλήρωσαντες τάς α
μοιβαίας συμφωνίας μας, έκαστος ώς τάς έννόει· εγώ 
μέν ύποσχεθείς αύτφ ναύλον, τω τόν εδοσα ακέ
ραιον, εκείνος δέ ύποσχεθείς νά μέ άποβιβάση εις 
Πάτρας μεθ’ ήμέρας οκτώ, μέ άπεβίβασεν είς Κλα- 
ρένσαν'μεθ’ήμέρας έξήκοντα. A. ‘Ρ. ‘Ρ.

--------—KCESSSEXe—---------

’Επιστολή Κ. Φ. έ£ Αίγυπτου.
«Ζ'Ζ.έί!

Σοί γράφω τήν επιστολήν ταύτην επί τών νώτων 
τού Μέμνονος, ώς ό Γέτης έγραφε τά ποιήματα του 
επί τών τρυφερωτέρων νώτων τής ερωμένης του.

Σύ, ό καθήμενος ΰτΑ τούς κίονας τού ’Ολυμπίου 
Δ ιός καί άτενίζων τό Φάληρον καί τήν Σαλαμίνα, 
τά θέατρα τής μεγάλης καί αληθούς ιστορίας, έχεις 
δίκαιον άγνοών ποιος είναι ό Μέμνων, καί τί ζητεί 
είς τήν Αίγυπτον. Αλλά καί έγώ, ό διατρέξας θα- 
λάσσας καί ερήμους διά νά τόν γνωρίσω, δέν έχω 
επίσης δίκαιον, θέλων νά σοί τό διδάξω;

‘Η τελευταία μου επιστολή σοί εστάλη άπό Κα- 
ρνάκ, τάς Αίγυπτιακάς Θήβας, έκατόν όγδοήκοντα 
ώρας μακράν τής ’Αλεξάνδρειάς είς τά ενδότερα. 
Εκεί έμεινα πολλά; ήμέρας, έκεϊ πολλάς ακόμη θά 
έμενον, άν είχον σκοπόν, ώς έχω ε’πιθυμίαν, νά σπου
δάσω λεπτομερώς τόν κόσμον τών θαυμάτων τούτον. 
Χθες όμως άπεφάσισα ν’ αναχωρήσω, καί νά βυθι- 
σθώ περαιτέρω είς τήν άνω Αίγυπτον ’Αλλά πώς, 
χωρίς νά έπισκεφθώ καί τόν Με'μνονα ;

’Αφ’ εσπέρας λοιπόν (ναύλωσα πλοΐον, καί έπε- 
θέμην είς αύτό τά εφόδια καί τάς σημειώσεις μου. 
’Ολίγον μετά τό μεσονύκτιον ήγέρθην καί (ξύπνησα 
τόν Αραβα υπηρέτην μου.

— ’Ογλήγορα, είπα, πηγαίνομεν !
— Διά πού, αύθέντα; μ’(ρώτησε τρίβων τούς | 

οφθαλμούς του.
— Πώς διά πού; Εις τόν Μέμνονα· δέν σοί τό 

είπ’ από χθές ;
— Βέβαια, πλήν, αύθέντα, δέν έξημέρωσεν, εί- 

πεν ύ δυστυχής, ώς ελέγχων τήν σκληρότητά μου.
— Δέν έξημέρωσεν! Ακούεις! βέβαια, δεότι δέν 

έζημέρωοε πρέπει νά κινήσωμεν. Πρέπει νά είμεθα 
έκεϊ πριν έξημερώση. Εμπρός.

— Πριν έξημερώση! μοί είπεν, έλπίζων διά τών 
ένοτάσεών του νά κερδίση τήν δίκην τού ύπνου του.— 
Καί μέ τό σκότος πώς θά ίδήτε τόν Μέμνονα;

— Νά τόν ίδώ, ανόητε; δεν μοί μέλει νά τόν 
ίδώ. Θέλω νά τόν ακούσω.

— Νά τόν άκούσητε .! ’Αλλάχ, άλλάχ! είπεν 
άνοίγων οφθαλμούς εύρυτάτους.

— Χωρίς άλλο! νά τόν ακούσω νά τραγωδή.
0 Αραψ έκίνησεν εμφαντικώς τήν κεφαλήν καί ώς 

λέγων. Κρίμα είς τόν αύθέντην, καλός είναι, πλη
ρώνει καλά, δμως τί τό όφελος; καθώς δλοι οί 
φράγκοι.........λωλός!

Ταύτα μέν διελογεΐτο ό Αραψ· ’Αλλ’ ϊνα μή ύ- 
ποπτεύσης καί σύ, ώ Ελλην μου, τούτοις τι παραπλή
σιου, ας σπεύσω νά σ’ ένθυμήσω δτι δν έπεθύμουν 
μετά τόσης σπουδής ν’ άκροασθώ, ήν ούδείς άλλος 
ή ό επί τής άρχαιότητος περίφημος φωνητικός άν- 
δριάς τού υιού τής ’Ηούς.

Ακουσον τί διηγούνται αί σημειώσεις μου.
Αν άνοιξης, λέγουσι, τόν όμηρόν σου, θέλεις ευρει 

δτι ό Μέμνων ήν ό ωραιότατος τών δσοι (πολέμησαν 
ύπά τά τείχη τής Τροίας (1), δπου ήλθε, βοηθός 
τού Πριάμου, μετά τόν φόνον τού Εκτορος. Διά τό 
έξοχον τούτο κάλλος του ίσως νά έπεκλήθη ή καί νά 
(νομίσθη αγλαός υιός τής φαεινής Ηούς (2). 0 Μέ
μνων ήν είς τών άνδρειοτάτων συμμάχων τών Τρώων, 
καί άφ’ ού έφόνευσε τόν ’Αντίλοχον, έπεσε τέλος υπό 
τό έκδικητικόν ξίφος τού ’Αχιλλέως. Τότε ένδακρυς 
ώρμησεν έξ ούρανού ή ροδοπτέρυγος μήτηρ του, καί 
άνήρπασε τόν νεκρόν υιόν της, καί μετέβαλεν αύτόν 
είς ορνιν, καί είς τό μέρος τά ποτισθέν μέ τό αίμά 
του άνέβλυσε πηγή ρέουσα πορφυρούν νάμα (3).

Ιδού έμαθες, άν δέν τό ήξευρες, τίς ήτον ό Μέ
μνων. Τώρα δέ άκουε καί τί Θέλει είς Αϊνυπτον. Α
κούε πάλιν τάς σημειώσεις μου.

0 Μέμνων ούτος ήν μέγας Βασιλεύς κατά τούς 
μέν έν ’Ασσυρία, κατά τούς δέ έν Περσία, κατ’ άλ
λους δμως, καί μεταξύ αύτών ό Ησίοδος (4), εν
ταύθα πού έν Αιθιοπία· διά τούτο,έξακολουθεϊ ό Οβί
διος,φονευθείς ό Μέμνων μετεμορφώθη είς πτηνόν, ή- 
νοιξε τάς πτέρυγας καί επέταξε κατ’εύθεϊαν προς τούς 
Αιθίοπας, καί έκεΐθεν κατ’ έτος αί μεμνωνίδες κλη- 
θεΐσαι όρνιθες καθιπτάμεναι είς Τρωάδα, περιπετώ- 
σι περί τόν τάφον του τρις, καί μετά ταύτα, είς δύω 
τάγματα διαιρούμενοι, αγωνίζονται πρός άλλήλας, 
καί άγνίζουσι διά τού αίματός των τόν τόπον τής 
θανής του.

Πρός τόν μέγαν καί Θ αυμάσιον τούτον βασιλέα 
έννοεϊται δτι οί υπήκοοί του Αΐθίοπες, ή οί Αιγύ
πτιοι τής Θηβαΐδος όμοροι τη Αιθιοπία, άνήγειρον 
ανδριάντας περί τάς Θήβας, ή μάλλον εντός τής 
Περαίας, τού Θηβαϊκού ποοαστείου τού πέραν τού 
Νείλου. Αύτός λοιπόν ό ’Ανδριάς, όταν έβλεπε τήν 
μητέρα του μειδιώσαν είς τάς πύλας τού ούρανού, τήν 
ήσπάζετο δι’ άφράστου τίνος αρμονίας, ώς κιθάρας 
άοράτως κρουσθείσης, καί δταν πάλιν τό φως τής 
ήμέρας έκλινε πρός τήν δύσιν, τό αποχαιρέτα διά 
κλαυθμού ώς θραυομένης χορδής.
Te veniente die, te descendente canebat. (5)

Πόσοι συγγραφείς τής άρχαιότητος άναφέρουσι τόν 
μελωδικόν ’Ανδριάντα μ’ είναι αδύνατον έκ τής έ- 
οήμου ταύτης νά σοί είπώ. Ολη μου ή βιβλιοθήκη 
είναι αί σημειώσεις μου, καί είς αύτάς εύρίσκω τόν 
Στοάβωνα, τόν Παυσανίαν, Δίονα τόν Χρυσόστομον, 
τόν Λουκιανόν, τόν Πτολεμαίον, τόν Διονύσιον τόν 
Περιηγητήν, καί έκ τών Ρωμαίων τόν ίουβενάλην,

(!) Όδ. Λ. 522. —(2) Όδ. Δ. !88.χαί Εύστ.είς’Οδ.
Α. 522.—(3) ’06(3. Μεταμ.—(4) Θεογ. 984.

(5) Virg. georg. IV.

γαλοπρεπές, καί τό ισχυρόν, και τό άέναον τού ρείθρου 
αύτού μοί έφαίνετο ώ; μία τών αμέσων έπί γής πα
ραστάσεων τής θείας δυνάμεως.

Είς δέ τόν Αραβά μου έκάστη πτυχή τού ύπο- 
φρίσσοντος ύδατος εφαίνετο κροκόδειλος, καί παρε- 
μόνευε μέ τό πυροβόλον είς τόν βραχίονα.

Οταν άπέβημεν είς τήν Περαίαν, ώς έλέγετο ή α
ριστερά άκτίς, (1) σκοτεινή ήτον ακόμη ή νύξ. Είς 
τών αστέρων δμως τά φώς είδα ώς είχεν ίόή καί ό 
Στράβων, δύω Ανδριάντας, η μάλλον κολοσσούς ού- 
ρανομήκεις, καί άπό τόν όδηγόν μου, δστις πολλάκις 
συνώδευσεν (δώ οδοιπόρους, (πληροφορήθην δτι ό έ- 
λάσσων, ό βορειότερου κείμενος, ήν (κείνος 8ν έζή- 
τουν. Αλλά τί ήν ό άλλος, ποιον δέ σχήμα, ποιαν 
τέχνην, ποιον ρυθμόν είχεν έκάτερος, περί τούτων μοί 
ήν αδύνατον νά κρίνω παραχρήμα, ήσαν δλα ζητήμα
τα, (φ ών ήπλούτο τής νυκτός ό μανδύας. Δέν έμενε 
λοιπόν καί είς έμέ είμή ν’ απλώσω τόν έμόν ύπό τούς 
πόδας τού Μέμνονος, ν’ απλωθώ έπ’ αύτού καί νά 

ί περιμένω.

τόν Πλίνιον καί τόν Τάκιτον, δστις μάς διηγείται 
ότι ό Γερμανικός ήκουσε τόν λίθινον ψάλτην. Οταν 
(τηστρέψω θά μέ είπής ποιους άλλους γνωρίζεις.

Εν τούτοις ό 'Ανδριάς ούτος σώζεται, καί έννοεΐς 
καλλήτεοα άπό τόν Αραβά μου τήν ανυπομονησίαν 
μου όπως παρευρεθώ είς τήν εωθινήν προσευχήν του.

0 Αραψ μου λοιπόν ήναγκάσθη ν’ απόσειση τόν 
ύπνον του, καί άπήλθομεν. Ητον νύξ βαθεΐα ακόμη 
καί σιγηλή. Πέριξήμών τήν γην (κάλυπτε πυκνόν 
παραπέτασμα σκότους, καί μόνον εφαίνετο τό στιλ
πνόν ρεύμα έφ’ού έφερόμεθα, μόνη δ’ ήκούετο ή υ
πόκωφος υλακή τού καταρρέοντος ποταμού. Δέν ήξεύ- 
ρω πώς νά σέ περιγραψω, φίλε, τί αίσθημα μ’ έκυ- 
ρίευεν έν ώ διέπλεον ούτως έν τώ σκότει τόν αχανή 
ποταμόν. ’Εν ώ ή φύσις ήρέμει, αύτός μόνος επορεύε- 
το τήν διηνεκή του πορείαν· εν ώ ή φύσις έσίγα, 
αύτός μόυος έβόα διά τών έρήμων. Από τήν χείρα 
τού πλάστου έλαβε τήν ώσιν έν τή αρχή τού παντός, 
δτε τήν ελαβον καί τών αστέρων αί μυριάδες, καί 
ώς αύτοί τήν ακολουθεί άναγκαίως, άκατασχέ- 
τως. Εις τούτου έφερόμην τούς κόλπους, καί τό με

Τό Me//.τύπον.

Αμα δέ ήρχισε νά ύποφώσκη τό λυκαυγές, άνε- 
πήδησα, καί συνεκέντρωσα τάς πέντε αισθήσεις μου, 
είς μίαν, τήν άκοήν. Η αύγή διηλθε δι όλων τών 
τόνων τής διαπασών τών χρωμάτων, άπό τού ρευ
στού μαργαρίτου μέχρι τής πορφύρας καί τής φλογός 
καί μέχρι τού ρευστού χρυσίου, άλλά φωνή οΰδεμία. 
Ανέβην τότε, δηλαδή άνεσύρθην, άνερπήθην, άνερριχή- 
θην είςτά γόνατα τού Μέμνονος, βοηθούμενος μέ χεϊρας 
καί πόδας, (πήδησα είς τούς ώμους του, (πλησίασα τό 
ούς είς τό στόμα του, άλλά τίποτε, ούδέ γρύ, έμε- 
νεν άφωνος ώς άγαλμα δπού ήτον. Περιέμεινα’ τό 
φώς ηύξανεν, ή ώρα τού εωθινού άσπασμού παρήλθεν, 
άλλ’ δσω καί άν είχον τά ώτα τεταμένα, ώστε νά 
ροφίσωσι καί τήν άσθενεστάτην πνοήν, καί άν ήν 
ώς ή τών πτερύγωντών μελισσών, καί τόν έλάχιστον 
τόνον, άν ήν ώς 6 τού άναπτυσσομένου κάλυκος, ού- 
δείς παλμός προσέβαλε τό άκουστικόν μου τύμπανον, 
καί εννόησα, δτι τού λοιπού θά περιέμενον μάτην.

‘Ο Μέμνων λοιπόν δέν ώμίλει (μπρός μου. Τούτο 
ήν προφανές. Αλλ’ (μπρός τόσων άλλων φαίνεται ό
τι ώμίλησε. Διατί;

Καί λέγων τούτο τό διατί, μέ τέσσαρα ή πέντε 
πηδήματα άπό τούς ώμους τού άγάλματος εύρέθην 
είς τά γόνατα αύτού, καί άπό τών γονάτων αύτού 
έπί τής γής, καί ήρχισα νά στρέφωμαι περί αύτό, 
καί νά τό παρατηρώ λεπτομερώς, ώς ζητών άπ’αύ
τό τήν λύσιν τής άπορίας μου.

Καί πρώτον μέν είδα δτι άμφότερα τά άγάλματα 
έχουσιν εντελώς τόν αιγυπτιακόν ρυθμόν, τούς πό
δας σχεδόν ήνωμένους, τάς χεϊρας παρά τά πλευρά 
καί ε’πί τών σκελών τεταμένας, είς τήν κεφαλήν 
φέρουσι καλασίρεις ή αίγυπτιακάς τιάρας, καί κά- 
θηνται επί θρόνων, κατ’ ούδέν διαφέροντα τών αν
δριάντων ού; οί Αιγύπτιοι βασιλείς άνήγειρον έαυ- 
τοϊς πρό τών πυλόνων τών οικοδομικών των μεγα- 
λουργημάτων.

Επειτα δ’ (μέτρησα τό ύψος των, καί είδα δτι 
είναι περίπου 60 ποδών, ήτοι ίσον μέ τό ύψος 
τού Παρθενώνος άπό τής βάσεως μέχρι τής κορυφής του, 
δτι δέ ό Μέμνων είναι τού άλλου κατά τι βραχύτερος.

(I) Στρ. 1Ζ'. 816.
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Τέλος δε παρετηρησα δτι ό μέν άλλος άνδριάς ήν 
μονόλιθος έκ λίθου άμυγδαλίτου σκληρού, δ δέ τοΰ 
Μέμνωνος, όμοιος μ’ εκείνον μέχρι τοΰ μέσου, έκεΐ- 
θεν εως άνω σόγκειται άπό πέντε λίθων στιβάδας.

Κατά Παυσανίαν ό Καμβύσης, δταν έξεστράτευσεν 
είς την Αίγυπτον, κατέκοψε τόν Ανδριάντα. Αλλ’ δ 
Στράβων,πιθανότερα λε'γωνκατάτάς σημειώσεις μου, 
φρονεί τόν ακρωτηριασμόν του έκ σεισμού προελθόν- 
τα. Και τώ δντι με'γας σεισμός εϊχε συμβί) ολίγα έτη 
πρό τής οδοιπορίας τοΰ Στράβωνος, είς τά 27 π. χ. 
Τότε λοιπόν άπεκόπη, ώς φαίνεται, τό άνω μέρος τοΰ 
κολοσσού, διότι ό λίθος αύτός έχει φλέβας,' καί είς 
αύτας εύκόλως χωρίζεται. Επεσκεύασε δέ τόν κολο- 
βωθε'ντα ανδριάντα αύτοκράτωρ τις μεταγενέστερος 
τοΰ Άδριανοΰ, πιθανώς ό Σεπτίμιος Σεβήρος, οστις 
τόν έπεσκέφθη έπί τής περιοδείας του. Κολοσσιέα προ
τομή άνδριάντος κεΐται κατά γής, έντεθαμμένη κατά 
• ό ήμισυ. Ταύτην εκλαμβάνω καταπεσοΰσαν άπό τοΰ 
Μέμνωνος, καί έπί τών νώτων αύτής σοί γράφω κα
θήμενος.

* * »ΖΕπειτα, ήρχισα νά παρατηρώ τά άγάλματα έμπε- 
ριστατωμενως καί λεπτομερώς. Οί εμπρόσθιοι τών 
θρόνων πόδες κοσμούνται εκατέρωθεν διά δύω άγαλ
μά.ων γυναικείων, 15 ποδώνΰψος έχόντων, καί μετά 
πολλής κομψότητος είργασμένων· έχουσι δέ καί οί 
δύω άνδριάντες έπιγραφάς, καί μάλιστα ό τού Μέ
μνωνος εϊναι κατακεκαλκυμμένος άπό τοιαύτας, καί 
Αίγυπτιακάς, καί Λατινικά; καί Ελληνικάς. Επεχεί- 
μησα άμέσως νά τάς άντιγράψω, άν καί, δέν άμφι- 
νάλλω, 'χίλιοι πρό έμοΰ τάς άντέγραψαν. Ελπίζω 
δτι θά μ’ εύγνωμονήσγς δτι δέν σοί τάς στέλλω.

Φαντάσθητι τόν_ θυμόν μου δταν είς όλας τάς έ- 
πιγραφας ταύτας εύρον τήν έπικύρωσιν τής άτομικής 
δυσμενείας τοΰ άνδριάντος πρός έμέ. δλαι αί έπι- 
γραφαί αύται ήσαν μαρτυρικά ανθρώπων διαφόρων 
τάξεων, γενών καί χρόνων, άνθρώπων μικρών καί 
μεγάλων, γυναικών καί άνδρών, ιδιωτών καί αρχόν
των περί τής μελφδικής τοΰ Μέμνωνος ίκανότητος.

Πολλοί κηρύττουσιν δτι ήκουσαν τού Μέμνονος καί 
δίς καί πολλάκις οι εύτυχεΐς, καί προσθέτουσιν ενίο
τε δτι άκουσαντες εμνήσθησαν τών φίλων των, κα- 
θιστάντες ούτως αύτούς κοινωνούς τής εύσεβούς προσ- 
κυνήσεως. ’Αναγνώρισαν καν δτι ή φιλία μου άξίζει 
τάς ,άρχαίας φιλίας. Βλεπεις δτι έμνήσθην σοΰ καί 
χωρίς ν άκούσω τού Μέμνωνος.

, Η παλαιοτάτη έπιγραφή τοιούτου είδους ήν ά- 
πήντησα έπί τοΰ άνδριάντος, εϊναι τοΰ 11 έτους 
τής βασιλείας τού Νέρωνος, δηλ. τοΰ 65 έτους μ.
X. Διότι τα πλεΐστα τών έπιγραφικών τούτων άπο- 
δεικτικών έχουσι καί υπογραφήν καί ήμερομηνίαν. 
Πολλαπλασιάζονται δέ μάλιστα αί έπιγραφαί αύται 
καθ ήν έποχήν ά Αδριανός, περιηγούμενος τήν Αίγυ
πτον μετά τής γυναικός του Σαβίνης, έπεσκέφθη 
και τόν θαυματουργόν άνδριάντα. 0 Αύτοκράτωρ 
ενεπιστεύθη τήν άθανασίαν τού όνόματός του είς τήν 
διάρκειαν τοΰ μνημείου, -έγχαράξας αύτό είς τόν 
αιώνιον λίθον. Πολλοί δε τών τής συνοδείας του, 
έκαστος κατά τήν ιδίαν συγγραφικήν ή ποιητικήν ικα
νότητα, εμαρτύρησε τό θαΰμα ή διά πεζού λόγου ή 
οι εμμέτρου. Πρό πάντων δέ διακρίνεται μεταξύ 
τών αύλικών ποιητών μί« ποιήτρια, ή Ιουλία Βα- 
6ίλλα, ητις «παξ εύροΰσα τήν ράχιν τοΰ Μέμνονος, I

δεν ήθελε νά τήν άφήση πριν τήν κατακαλύψη μέ 
στίχους. Αύτή φροντίζει νά μάς διδάξη ποσάκις 
ήκουσθη δ άνδριάς, πρό πάντων δμως νά αάς είπή 
οτι κατάγεται ή ιδία έκ τού βασιλικού αίματος τού 
Αντιγόνου· έν γένει δέ παρετη'ρησα δτι τό άσμα τού 
Μέμνονος εϊχε τό ιδίωμα νά έξάπτη τήν ποιητικήν 
αδολεσχίαν τών γυναικών. Ούτως ευρίσκω στίχους 
και τίνος Καικιλίας Τρεβούλλας, καί άκόμη καί τής 
θυγατρός της. Αί έπιγραφαί έξακολουθοϋσι καί έπί 
Αντωνίου. Από τής τρίτης δμως έκατονταετηρίδος 
μετά Χριστόν παύουσι.

_ Τούτο μέ κατέστησε προσεκτικόν. Ο πρώτος περί 
τής φωνής τού Μέμνονος δμιλών εϊναι ό Στράβων, 
καί αύτός διστακτικώς μάλιστα. Ηκούσαμεν λέγει 
ήχον, καί έγώ καί οί περιστώτες δλοι. ’Αλλά πόθεν, 
έκ τού άγάλματος, έκ τής βάσεως ή & τσος zS>r 
περιεστωτωτ εζή.Ιθε δέν ήμπορώ νά τό είπώ. ’Α
κούεις τόν άπιστον ; Πρό αύτοΰ όσοι άναφέρουσι περί 
Αίγύπτοδ, ούτε ύποπτεύουσι τού άγάλματος τά 
μουσικά προτερήματα, ό Διόδωρος λέξιν δέν λέγει 
περί αύτών, καί δεν είναι άνθρωπος νά ήξεύρη καί 
να μήν είπή. Κατά τά τέλη τή; δευτέρας χριςια- 
νικής έκατονταετηρίδος, τότε δταν σβύνονται οί πλεϊ- 
στοι χρησμοί, αί πλεΐσται φωναί τής είδωλολατρείας, 
παυουσι καί αί περί τού φωνητικού Μέμνονος μαρτυ- 
ριαι. Τώρα ένθυμήσου, παρακαλώ, δτι όλίγον πρό 
του Στράβωνος ήκρωτηριάσθη δ ’Ανδριάς, καί κατά 
Ρ .Τ?Οί τίί έκατονταετηρίδος έπεσκευάσθη, καί 

ιόής μαρτυρούμενον δτι άνέπεμπε φωνήν γοεοάν έν 
οσω μόνον ήν τεθραυσμένο;· ούτε πριν, ούτε έπειτα δέν 
λεγεταί τι τοιοΰτον. Τί λοιπόν τό μυστήριον τούτος

Ταυτα άνεκύκλουν κατά νοΰν, θείς μέν, ώς βλέ- 
πεις, το ζήτημα, άλλ’ άδυνατών νά τά λύσω, δταν 
περιφερών τας όψεις έπί τοΰ κολοσσού, μεταξύ 
τών μυοίων νέων έπιγραφών αΐτινες πανταχοϋ δια- 
σταυρούνται μετά τών άρχαίων έπί τών πλευρών τού 
κολοσσού μου, άνεκάλυψα μίαν, αγγλιστί γεγραμμέ- 
ζζ7’ γράψει τις άγαθός καί σοφώτερός μου
οόοιπόρος, προϊδών τόν δισταγμόν μου. « Τά άσμα 
τού Μέμνονος, έλεγεν ή έπιγραφή, δέν ήν ένέργεια 
υπερφυσική. Αι άκτϊνες, θερμαίνουσαι την τραχείαν 
επιφάνειαν τού τεθραυσμένου λίθου, ύγρανθεΐσαν ύπό 
τής νυκτερινής πάχνης, τήν έξελέπιζον βιαίως, καί 
απεσπων τόν ήχον. ‘Η ιδέα αύτη είναι τού Χαμπολ- 
λίωνος. » Λοιπόν έννοείς ; ό ’Ανδριάς άφ’ δτου μό
νον συνετρίβη, έκτοτε ηρχισε νά έκπέμπη ήχόν τινα, 
όιοτι εις τήν έπιρμοήν τής άτμοσφαίρας έξετέθη τοΰ 
ρήγματος ή άκατέργαςος έπιφάνεια. άλλ’ ό Ρωμαίος 
αύτοκράτωρ οστις τόν ήκουσεν, εϊπεν έντή σοφία του·
Αν δ άνδριάς ουτος, ήμισυς ών, άδει ώς κρουομένη 
κιθάρα, δταν συμπληρωθώ, δταν μάλιστα άποκτήση 
στόμα, πώς δεν θά ψάλλη ! καί τόν άνεπλήρωσεν· 
άλλά τώ συνέβη δτι είς τήν γραίαν ήτις έδοσε δι
πλάσιάν τροφήν είς τήν όρνιθά της διά νά γεννά 
αύγα διπλάσια. Η δρνις έπάχυνε καί αύγά δέν έγε'ν- 
να πλέον. Συμπληρωθείς καί δ άνδριάς/σιώπησε.
, ’Εννοείς λοιπόν δτι έψαλλεν δχι καθ’ 3 υιός τής 

Ηοΰς.
Αλλά να ΐίγ,ς οτι καί ούτε είναι υιός τής ’Ηοΰς. 

Μετά τήν άνάγνωσιν τών έλληνικών καί λατινικών 
έπιγραφών, έστράφην εις τήν τών ιερογλυφικών. Η- 
ξεύρεις-, έγινα τώρα βαθύς είς τήν ιερογλυφικήν επι

τής δεκάτης όγδόης δυναστείας, δέν φαίνεται ποσώ? 
διατεθειμένος νά μ’ είπνί χαΛήτ τύκτα, ώς ούτε μ’ έ- 
καλημέρησεν. Εγώ δμως άναγκάζομαι, εί καί άκων, 
νά σοί τό είπώ, πρώτον διότι έδώ ή δίοδος άπό 
τής ήυιέρας είς τήν νύκτα εϊναι άκεραία σχεδόν δεύ
τερον δέ διότι ή έπιστολή μου, όλη πεπυκνωμένη μέ 
ιερογλυφικά καί μέ συγγραφείς, σε διεθεσεν ηδη βε
βαίως'είς ύπνον, καί τρίτον διότι ό Αραψ μου άρχι
σε νά δμιλ’ρ άνησύχως περί κροκοδείλων.

στήμην, κατώρθωσα σχεδόν νά συλλαβίζω. Εις τήν 
βάσιν λοιπόν τού άγάλματος υπάρχει επιγραφή ω- 
ραιοτάτη. Τά γράμματα, ί| μάλλον τα σχήματα 
ί- ένουσι περίπου 1 ποδός ύψος, καί ιδού περίπου 
*ί’λίγει· « ‘Ο ήγε^ωτ τής υπέρτατης χωράς 

"τ\ς χατωτάτης χώρας, <5 ά,αμόρφωτης τύτ 
ήθύτ, ύ rbr xiopor ?χωτ ir ήρερία, ό Ωρος,
0C «Λασ έν τή άντάρει αύτόν, ίπάταξε τους βαρ
βάρους, δ βασι.Ιενς ήΕος, ήγερώτ τής άΛηθείας, 
νίός τοΰ ήΛίον, Άρετύθγ, ρετρεαστής τής καθαρός 
jcSp«C, αγαπητός τοΰ ’ΛμοΓ-Έό, βααιΛέως τώκ
θεώε·* , „

Τί σοί έλεγα ; Ο Με'μνων τών έλληνικών συγ
γραφέων καί παραδόσεων καί έπιγραφών εϊναι Α- 
μενόθφ, δηλ. Άμένοφις δ Γ'. τής I»'· δυναστείας 
είς τήν ιερογλυφικήν έπιγραφήν, ήτις βεβαίως ηζευ- 
ρει καλλήτερα, διότι εϊναι κατά 1700 έτη άρχαιο- 
τέρα έκείνων, και πιθανώς σύγχρονος τής έποχής 
καθ’ ήν έζη τό πρωτότυπον τού άγάλματος. Καί το 
έλεγον οί δυστυχείς ιερείς είς τόν Παυσανίαν « Τί 
Μέμνονα μάς λέγετε ; έφώναζον Αύτός εϊναι έγχω- 
ριος ήμών Βασιλεύς, καί όνομάζεται Φαμενόφ , οχι 
Με'μνων. » Αλλά τίς τούς ήκουε ;

Πρόσθες δτι καί είς τοΰ άλλου άγαλματος και 
τά νώτα καί τήν βάσιν ύπάρχουσιν έπιγραφαί ιερο
γλυφικά!, καί έκεΐναι τόν Άμενόθφ όνομάζουσαι, 
καί έπί τών γυναικών τών είς τούς πόδας τών θρό
νων άλλαι, όνομάζουσαι ή μέν τήν Τραύ-’-Εα Βά, 
μητέρα τού Αμενόφθ, ή δέ τήν Talar, γυναίκα αύτοΰ.

’Αλλά πόθεν αύτή ή Ιστορική σύγχυσις, πόθεν 
αύτή ή άξίωσις τών Ελλήνων ν’ άναβαπτίσωσι τόν γ'. 
Αιγύπτιον Βασιλέα τής ιή. δυναστείας·,, Θελεις να 
σοί τό είπώ; Εκλαμβάνω ώς βέβαιον δτιθάείπήςΛ'αΐ, 
διότι θά ένθυμηθής δτι είμαι μόνος μέ τόν Αραβά μου, 
καί αν δέν έχω καί σέ είς 3ν νά διακοινώσω τάς 
ιδέας μου, θά' ύπάγω νά τάς φωνάξω ώς τόν άρχαΐον 
Μίδαν είς τού Νείλου τούς καλαμώνας. Ιδού λοιπόν.

Μερτύηστ είς τήν Αιγυπτιακήν σημαίνει νε
κροταφείου. 0 ’Αμένοφις λοιπόν, ζών είς τά 1680 
π. χ., ώκοδόμησε νεκροταφείου λαμπρόν, υπόγεια καί 
έπίγεια οικήματα είς τήν άντιπέραν τών ©ηβών όχ
θην, καί έμπρός τών πυλώνων αυτού, κατα τό κοινόν 
έθος, έστησεν ώς μνημεία καί ώς φύλακας, τούς δύω 
αύτούς άνδριάντας. Επί τών Πτολεμαίων λοιπόν τό 
μέρος τούτο έλέγετο μεμνόνιον, καί οί ’Ανδριάντες, 
οί έν τφ Μεμνονίω Ανδριάντες. Εννοείς τώρα δτι
προβαίνόντος τού καιρού, συγχεομένων τών,ιδεών, 
ο έν τω Μεμνονίω ’Ανάριας, εγινεν Ανοθιας του 
Μέμνονος. Τίνος Μέμνονος ; Τί ε’ρώτησις; τού Βα- 
σιλέως τών Αίθιόπων. Καί ίδε πώς όλα συμβιβά
ζονται. Είς τά 27 π. χ. ή γή σείεται, δ άνδριάς 
θραύεται είς τό μέσον, καί πάσαν αυγήν ή μετάοο 
λή τής θερμοκρασίας έπί τής επιφάνειας τού ρήγμα
τος ίθίοτελεΐ ήχον. Δεν είναι ό Μέμνων, δ υιός τής 
’Ηοΰς, δστις χαιρετά τήν μητέρα του; Η πολύκρο
τος λοιπόν αυτή δεισιδαιμονία, η επί δυω αιώνας 
άσχολήσασα τούς άρχαίους, έστηρίζετο είς άπλούν 
παίγνιον λέξεων ·

έν τούτοις είς τάς φαιδράς του ήμέρας δ Μεμνων 
έψαλλεν ού μόνον πρωινόν, άλλά καί έσπερινόν ύμνον 
Ιδού δμως δ ήλιος δύει, καί δ άκαμπτος Μεμνων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΡΑΦΑΗΛ Ο ΣΑΝΚΤΙΟΣ.

« Αν ήθελε' τις μ’ έρώτήσει τί έστι κάλλος, δέν 
ί ήξευρα τί ν’ άποκριθώ. Αρπαζων δμως ευθυς την 
> γραφίδα, καί σκιαγραφών έκ τού προχείρου πρόσ- 
» ωπον ώραΐον, έρριπτα αύτό είς τό μέσον, καί έ

λεγα· ιδού τό ζάλλ,ος ! »
Τόν άνθρωπον δστις έγραφε τά άνωτέρω έπροί- 

κισεν δ Θεό; μέ έναργεστέραν τού καλού αϊσθησιν, 
παρά τόν Πλάτωνα καί όλους όσοι, άπό τών ημε
ρών τού Πλάτωνος μέχρι τών ήμερων μας, συνέγρα- 
ψαν βιβλία δλόκληρα περί τής μεταφυσικής τού κάλ
λους ούσίας.

0 άνθρωπος ουτος εϊναι δ έκ τής ιταλικής πο- 
λεως Ούρβίνου ζωγράφος ‘Ραφαήλ ό Σάνκτιος.

Τό προτελευταίου έτος τού βίου Λεοντος τού 1 , 
δ πάπας οδτος, δστις ηύτύχησε νά δώσνι τό ονομ.ά 
του εϊς τόν αϊώνά του, τέταρτος αύτός μετά τόν 
Περικλέα, τόν Αλέξανδρον καί τόν Αύγουστον, και 
ώς τού; τρεις τούτους μεγαλόφρων καί μεγαλοπρε
πής, είσήρχετο είς ιδιωτικήν τινα τής ‘Ρώμης οι
κίαν· εϊς τήν οικίαν ταύτην έκειτο επι κλίνης νε
κρός, έμπροσθεν άναπεπταμένου μεγάλου πινακος, 
παριστάνοντος τήν έπί τού όρους Θαβωρ μεταμόρ- 
φωσιν τού Σωτήρος· καί έπί τού νεκρού τουτου ε- 
χεεν δ πάπας έκεΐνος δάκρυα καί εύλογιας καί άνθη.

0 νεκρός ούτο; ήτον δ νεκρός τού ζωγράφου ‘Ρα
φαήλ τού Σανκτίου.

Τό έτος τής εϊς τήν έλλάδα έλεύσεως τού βασι- 
λέως δθωνος, έντός τού ώραιοτέρου καί έντελεςε'ρου 
τών άρχαίων ρωμαϊκών μνημείων, τού Πανθέου, 
τά συμβούλια τεσσάρων σοφών τής ‘Ρώμης άκαδη- 
μιών, συνεθλίβοντο κύπτοντα έπάνωθεν νεωρυχου; 
τίνος σκελετού, τού όποίου μετά πολλής , άκριβειας 
κατεμετρούντο τά οστά καί ήριθμοϋ,ντο οι όδόντες.

0 σκελετός ούτος ήτον δ σκελετός τού ζωγράφου 
‘Ραφαήλ τού Σανκτίου.

Εγεννήθη δ ένδοξος ούτος άνήρ είς τήν είρημενην 
πόλινί τού Ούρβίνου, τήν τρίτην νυκτερινήν ώραν 
τής μεγάλης παρασκευής ζ28 μαρτίου) τού έτους 
1483, πατέρα έχων Ιωάννην τινά de Santi (οθεν 
καί τό, κατά τήν τότε συνήθειαν, έκλατινισθέν αυ
τού δνομα Σάνκτιος), ζωγράφον τό έπάγγελμα, τε
χνίτην μέν μέτριον, άνδρα δέκατά τα άλλα άξιόλο
γον, καί ικανόν, κατά τήν μαρτυρίαν τού Βασάρου, νά 
χορηγήση είς τά τέκνα του ,τήν άνατροφήν έκείνην
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τά του ή τύχη. δθεν καί δέν ήθέλησε νά ίωση εις 
τόν υιόν αύτοϋ γάλα άλλο παρά τό τής μητρός του, 
καί τήν φροντίδα τής παιδεύσεως αύτοϋ άνέλαβεν ό 
ίδιος, καί παιδιόθεν άρχισε νά τον γυμνάζη εις τήν 
ζωγραφικήν, είς τήν οποίαν τόσον ταχέως άνεπτύ- 
χθη ή εύφυΐα τοϋ παιδάς, ώστε, πριν ή συμπλήρω
σή ακόμη τό δέκατον τέταρτον έτος τής ήλικία; 
του, παρείχε μεγάλην είς τάς εργασίας τοϋ πατρός 
του βοήθειαν.

Βλέπων όμως τότε δ αγαθός οΰτος πατήρ ότι 
πλησίον αύτοΰ όλίγην ωφέλειαν ήδύνατο νά άποκτή- 
ση είς τό εξής ό υιός του, παραλαβών αυτόν μετέ- 
βη είς τήν Περουσίαν, καί τόν έσύστησεν είς τόν 
κατ’ εκείνον τόν καιρόν περίφηαον ζωγράφον Πέτρον 
τόν Περουσϊνον. Κατ’ άλλους, ή σύστασις αυτή έ- 
γεινεν άπό τούς κηδεμόνας, καί όχι άπό τόν άπο- 
βιώσαντα ήδη πατέρα του. Εντός ολίγου, όνέος μα
θητής έμιμήθη με τοσαύτην εντέλειαν τά έργα τοϋ 
διδασκάλου του, ώστε αί εικόνες αύτοΰ δέν διεκρί- 
νοντο ποσώς άπό τάς εικόνας τοϋ Περουσίνου. Μία 
των εικόνων τούτων, προϊόν τής νεανικής του ήλι-

κίας, όνομαζομένη ό ’νάγγ'αόά/ της Θεοτόχον, 
εύρίσκεται τήν σήμερον είς τά Μεδιόλανα, όπου 
Αγγλος τις έζήτησε νά τήν άγοράση, προσφέρων 
100,000 φράγκων· άλλ’ ή προσφορά αύτοϋ άπερ- 
ρίφθη.

Ηκμαζαν τότε είς τήν Φλωρεντίαν άριστοτέχναι 
διάσιμοι, ό Μιχαηλάγγελος, Λεονάρδο; ό Βίγκιος, 
‘Ροδόλφος ό Γιρλανδάϊος, Αριστοτέλης δ έκ Σαγ- 
γάλλου καί άλλοι· όθεν καί μετέβη εκεί ό ‘Ρα
φαήλ περί τά τέλη τού 1504 έτους, φέρων συστα
τικήν επιστολήν τής δουκίσσης τοϋ Οΰρβίνου πρός 
τόν τότε δήμαρχον τής Φλωρεντία; Σοδερίνην. Συμ- 

I βαίνουν ενίοτε είς τάς τέχνας καί είς τάς έπιστήμας
αιφνίδιοι καί μεγάλαι μεταβολαί, καθώς είς τήν πο
λιτικήν- τοιαύτη τι; μεταβολή συνέβη κατ’ εκείνα; 
τάς ημέρας είς τήν γραφικήν ύπό τοϋ μεγαλουργού 
Μιχαηλαγγέλου. Πρό αύτοϋ, οΰτε ή φύσις, ούτε ή 
αρχαία τέχνη, άπομίμησις εντελής ουσα τής φύσεως, 
ώδήγουν τάς γραφίδας των ζωγράφων· ή γραφική 
περιωρίζετο κυρίως είς τήν προσωπογραφίαν, έχου- 
σαν καί ταύτην τύπους τινάς ώρισμένους καί, ούτως

,

I

είπεΐν, κατά συνθήκην- τής δέ λεγομένης γυμνο- 
γραφίας οΰτε ιδέα καν υπήρχε. Συνέβη τότε ν’ ά
νοιξη ό ύπέρπλουτος καί φιλόκαλο; τής Φλωρεντίας 
πολίτης, Λαυρέντιο; Μεδίκης ό Μεγαλοπρεπής, είς 
κοινόν περίπατον τούς κήπου; του, πλήρεις όντας 
ανδριάντων καί άγαλμάτων αρχαίων ό δέ Μιχαηλ
άγγελος, έπιφορτισθείς νά ζωγραφήση αϊθουσάν τινα 
τοϋ λεγομένου παλατιού τών άρχόντων (de’Signori), 
ε’σπούδασεν έπιμελώς τούς ανδριάντας εκείνους, καί 
έσχεδίασε διάφορα διαφόρων σχημάτων γυμ.νά σώ
ματα. Ο θαυμασμός, ό ενθουσιασμός τόν όποιον τά 
έργα ταϋτα διήγειραν, έδίδαξε τούς τεχνίτας ότι δ- 
δός έως τότε άγνωστος ήνοίγετο είς τήν εύφυιαν 
αύτών, καί ότι ή οδός αυτή εις τό έξης ήτον ή μόνη 
φέρουσα πρός τήν δόξαν- ό δέ εύφυέστατος ‘Ρα
φαήλ ένόησε παραχρήμα ότι αύτός ήτον έκ τών πρώ
των όσοι προωρίσθησαν νά δοξασθώσιν εις τό νέον 
τούτο στάδιον. Οθεν καί, παραιτήσας τήν όποιαν 
έως τότε είχεν ακολουθήσει μέθοδον τοϋ Περουσίνου, 
παρεδέχθη μέθοδον νέαν, ήτις καί δευτέρα τοϋ ‘Ρα
φαήλ μέθοδος ώνομάσθη.

Εκτοτε, μέχρι τοϋ έτους 1508, διέτριβε ποτέ 
μέν είς Φλωρεντίαν, ποτέ δέ είς Περουσίαν καί αλ
λαχού, ένασχολούμενος είς διαφόρους τοιχογραφίας 
καί ελαιογραφίας, τών όποιων αί πλεΐσται θαυμά
ζονται μέχρι τής σήμερον καί ούτως ή φήμη αύτοϋ 
ηΰξανε καί έμεγαλύνετο καθ’ έκάστην. Κατά δέ τό 
ρηθέν έτος, προκειμένου λόγου νά ζωγραφηθώσιν αϊ- 
θουσαί τινες τοϋ Βατικανού, καί ένασχολουμένων είς 
τόέργον τούτο καί άλλων μέν τινων ζωγράφων, με
ταξύ δέ τούτων καί τοϋ διδασκάλου τοϋ ‘Ραφαήλ 
Περουσίνου, ό άρχιτέκτων Βραμάντης έπρότεινεν είς 
τόν πάπαν Ιούλιον τόν δεύτερον νά προσκαλέση 
τόν ‘Ραφαήλ είς τήν ‘Ρώμην ήτον δέ δ Βραμάντης 
συμπολίτης καί συγγενής τοϋ ‘Ραφαήλ. Ασμένως 
έδέχθη δ πάπας τήν πρότασιν τού Βραμάντου, καί 
άσμενέστερον ύπήκουσεν ό ‘Ραφαήλ είς τήν σταλεΐσαν 
πρός αύτόν πρόσκλησιν όθεν καί,, παραιτήσας ημι
τελή τά έργα του, μετέβη εύθύς είς ‘Ρώμην, τό εύρύ 
τοϋτο τής μελλούσης δόξης του στάδιον.

Αϊ λεγόμεναι αΐθουσαι τοϋ Βατικανού, καί κοι- 
νότερον αΐθουσαι τοϋ ‘ ΡαφαηΛ, αποτελούν κόσμον 
ολόκληρον τέχνης, τόσον πολλαί καί ποιζίλαι είναι 
αί είςαύτάς παρις-ανόμεναι σκηναί. Η Θεο.Ιογιχη λε- 
γομένη ΣχοΛη, ή ή περί των θείων μυστηρίων 
συζήτησις,οποοπαμ,υρΙσΜ'ΐται τά επισημότερα πρόσ
ωπα τών διδασκάλων τής εκκλησίας καί τών άλ
λων άγιων, ή Σχο.ίή τών Αθηνών, περιέχουσα τάς 
εικόνας τών περιφημοτέρων τής Ελλάδος φιλοσόφων, 
τό όρος τόΰ Παρνασσόν, όπου φαίνεται ό Απόλλων, 
αί Μοΰσαι καί οί διάσημοι τών ποιητών, ή μυστα
γωγία της Βο.Ισένης, ή έχ τοϋ δεσμωτηρίου έ.Ιευ- 
θέρωσις τοϋ Πποστά.Ιου Πέτρου, ή πνρχαϊά τοϋ 
παΛαιον προαστείον της ‘Ρώμης, ή έχ τοϋ ναοΰ ά- 
χοβοΛη τοϋ ‘Η.Ιιοδώρον, η έκ της '’Ρώμης άπο- 
μάχρυνσις τοϋ ΠττίΛα,κτΚ. κτλ. ελκύουν διαδοχι- 
κώς, πρό τριών ήδη καί ήμίσεως αιώνων, τόν θαυ
μασμόν τών ανθρώπων. Δέκα έτη ολόκληρα διήρ- 
κεσεν ή αθάνατος αΰτη ε’ργασία· άλλ’ είς τό διάβη
μα τοϋτο οφείλονται συγχρόνως καί τά πλεΐστα τών 
κινητών άριστουργημάτων του.

Τόσον έγοητεύθη άπό τήν καλλονήν τών έργων

τούτων τοϋ ‘Ραφαήλ δ πάπας Ιούλιος, ώστε, άαα 
ίδών τά πρώτα αύτοϋ δοκίμια, διέταξεν εύθύς νά 
έξαλειφθώσι τά ζωγραφήματα τών λοιπών τεχνιτών, 
καί νά έπαναλάβη έξ άρχής ό ‘Ραφαήλ τήν εργασίαν 
άλλ’ ούτος, σεβόμενος τόν διδάσκαλον αύτοΰ Πε- 
ρουσΐνον, όχι μόνον διετήρησε τάς ζωγραφιάς τούτου, 
άλλά καί τήν εικόνα του έζωγράφησε μεταξύ τών 
περιεχομένων είς τάς ζωγραφίας του έκείνας προσ
ώπων, καθώς έζωγράφησε καί τήν εικόνα τοϋ Βρα - 
μάντου, καί άλλων τινών φίλων του, καί προσέτι τήν 
ίδικήν του. Κατά τούτο, δέν περιωρίσθη μόνον ό 
‘Ραφαήλ εις τού; φίλους του, άλλά καί πολλά τών 
επισήμων τοϋ τότε καιρού προσώπων παρέστησεν 
ύπό τό ένδυμα διαφόρων ιστορικών άνδρών- οΰτω, 
π. χ., ώς Λέοντα τόν Δ; παρέστησε Λέοντα τόν I, 
ώς Κάρολον τόν Μέγαν Φραγκίσκον τόν X, κτλ. 
Οί τοιούτοι αναχρονισμοί ήσαν συνήθεις εις τούς και
ρούς εκείνους.

Εν ώ είργάζετο έκεΐ ό ‘Ραφαήλ, είργάζετο συγ
χρόνως καί ό Μιχαηλάγγελος είς τά πλησίον παρεκ- 
κλήσιον, τό λεγόμενον Σιξτΐνον, ζωγραφών τότε είς αύ- 
τό τήν δημιουργίαν τοϋ Κόσμου. Ητον ό Μιχαηλάγ
γελος άνθρωπος φιλότιμος πολλά καί εύερέθιστος, 
καί συνέβη νά κακίση διά λόγους τινάς τούς οποίους 
είπε πρός αύτόν Ιούλιος δ πάπας, καί νά φύγη κρυ
φίως είς τήν πατρίδα του Φλωρεντίαν, όθεν επανήλ
θε μετά ταϋτα διά προτροπών καί μεσιτείας τών 
συμπολιτών αύτοϋ, οιτινες έφοβοϋντο τήν οργήν τοϋ 
άρειμανίου τούτου ιεράρχου. Κατά τήν απουσίαν λοι
πόν ταύτην τοϋ Μιχαηλαγγέλου, ό Βραμάντης, έχων 
τάς κλείδας τού είρημένου παρεκκλησίου, είσήγαγε 
κρυφίως τόν ‘Ραφαήλ, καί έδειξεν είς αύτόν τά εξαί
σια τού ζωγράφου εκείνου έργα. Καθώς δέ τά σχέ
δια τής Φλωρεντινής αιθούσης μετέβαλαν τήν πρώτην 
είς τήν δευτέραν τού ‘Ραφαήλ μέθοδον, οΰτωςαί άν- 
δρικαί αύται καί πλήρεις μεγαλιιότητος ζωγραφίαι 
τοϋ Σιξτίνου παρεκκλησίου μετέβαλαν καί τήν δευ
τέραν εκείνην είς τρίτην άλλην τελειοτέραν μέθοδον. 
Εκτοτε ηρχισε νά σπουδάζη έπιμελώς τήν άνατομήν 
τών άνθρώπων καί τών ζώων, καί, έξαλείψας όσας 
έκ τών έργασιών αύτοϋ εΐχεν ημιτελείς, έπανέλαβεν 
αύτάςέξ άρχής, έφαρμόζων έπ’αύτών τήν νέαν ταύτην 
μέθοδον. 0 δέ Μιχαηλάγγελος, έπιστρέψας καί ίδών 
τά έργα ταϋτα, είπε πρός τούς φίλους του- « Βε- 
» βαίως ό Βραμάντης έδειξεν είς τόν ‘Ραφαήλ τάς 
» ζωγραφίας μου. »

Τά άνωτέρω δύω περιστατικά ήθελαν ίσως δώσει 
άφορμήν είς τόν άναγνώστην νά συμπεράνη ότι ή εύ
φυΐα τού Ραφαήλ περιωρίσθη είς τήν μίμησιν τοϋ 
μεγαλουργού Μιχαηλαγγέλου, καί ότι, όσον άν έφά- 
νη ύπέρτερος τών άλλων, έμεινε πάντοτε κατώτερος 
έκείνου. ίκουμπερασμός ούτος είναι βεβαίως σφαλε
ρός. »^Η βαφική (δμολογεϊ ό μέγας τού Μιχαηλαγ- 
» γέλου θαυμαστής Βασάρης) δέν συνίσταται μόνον 
» είς τήν γυμνογραφίαν τό στάδιον αύτής είναι 
• εύρύτατον, κτλ.» 0 ‘Ραφαήλ λοιπόν, μιμηθείς τό 
μέρος είς τό όποιον έξεΐχεν ό άληθώς εξαίσιος 
έκείνος άνήρ, καί μιμηθείς αύτό όχι κατά τόν 
φορτικόν όλων σχεδόν τών μιμητών τοϋ Μιχαηλαγ
γέλου τρόπον, άλλ’ ώς δ ‘Ραφφήλ ήδύνατο νά μιμη- 
θή, άμίμητος αύτός έμεινε καί άπαραμίλλητος είς 
τά λοιπά τής τέχνης μέρη, τήν έκφρασιν δηλαδή
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Φών προσώπων, νε,ν γάριν καί τήν κομψότητα τών 
ενδυμάτων, τήν ποικιλίαν τών τοπίων καί τών α
πόψεων, την διανομήν καί οικονομίαν τοΰ φωτός, 
κτλ. κτλ. Τί πλέον ; Αν δ ‘Ραφαήλ ήρχετο εί; τόν 
κόσμον φέρων μόνον καί μόνον μίαν τών Ιερών αν· 
τοΰ οικογενειών, άν μία τών Θεοτόκων αύτού, τών 
υψηλών καί θείων αύτοϋ Παρθένων, άν τό πρόσωπον 
.μιας έξ αύτών, ήτον τό μόνον σημεϊον τής έπί γής 
παρουσίας του, ποιος καί τότε ήθελεν άρνηθή OTt 
θείος ήτον δ νους δστις συνέλαβε, θεία ή χειρ ήτις J 
έμόρφωσε τά εργον τούτο ;

’Αποθανόντος τού Βραμάντου, ό πάπας Λέων δ 
I' διώρισεν άντ’αύτοΰ τόν ‘Ραφαήλ αρχιτέκτονα τού 
Αγίου Πέτρου. «Επειδή (λέγει τό περί τούτου δίπλω- 
” μα), έκτος τής γραφικής, είς τήν δποίαν δ κόσμος 
» δλος σέ αναγνωρίζει έξοχον, θεωρείσαι προσέτι καί
• ώς μέγας άρχιτέκτων παρ’ αύτού τοΰ Βραμάντου,
» δστις, άποθνήσκων, σέ προσδιόρισε διάδοχόν του, 
a σ’ έπιφορτίζομεν νά τελειώσης τόν ναόν τού Αγίου 
» Πετρου,διότιθέλομεννά γείνη, δ ναός ούτος δσον ένε- 
« στι μέγας καί μεγαλοπρεπής· εχεις δέ μισθόν 
» τριακοσίων σκούδων χρυσών κατ’ έτος. Αρχισε 
» λοιπόν παρευθύς, καί πάσχισε νά δικαίωσης τήν 
» μεγάλην ύπόληψιν τήν οποίαν έχομεν περί σοϋ, τήν 
» πατρικήν Ημών εύνοιαν, τήν αξιοπρέπειαν τού ναού 
» τούτου, δστις είναι δ πρώτος τού κόσμο·?, καί τήν 
» πρός τόν κορυφαΐον τών Αποστόλων εύλάβειαν 
» Ημών. » Τότε άνήγειρε καί έζωγράφησε συγχρόνως 
ό ‘Ραφαήλ τάς περίφημους Βατικανικάς στοάς, δπου 
παρέστησε τάς σκηνάς τής Γενέσεως, καί όλόκληρον 
σχεδόν τήν ιστορίαν τής παλαιάς γραφής, είς πεντή- 
κοντα δύω μικρά ζωγραφήματα. Είς τά άριςουργή- 
ματα ταύτα ώφελήθη ό ‘Ραφαήλ άπό τά παραδείγ
ματα τών αρχαίων, διότι συνέπεσε τότε ν’ άνακαλυ- 
φθώσι τά λουτρά τοΰ Τίτου, καί αί είς αύτχ καί 
σήμερονάκόμη θαυμαζόμεναι παλαιαί ζωγραφίαι.

<5 Ραφαήλ έσπούδαζε μετ’ έπιμελείας καί ένθου- 
σιασμοϋ τά αρχαία μνημεία, τών δποίων τήν φροντίδα 
είχεν έπεσήμως άναδεχθή, διορισθείς έφορος ή ε’.τι- 
σχεναστης τών αρχαιοτήτων τής Ρώμης, ό ζήλος 
αύτοϋ πρός τάς άρχαιότητας ήτον μέγας, καθώς 
εξάγεται άπό τήν έξης περικοπήν άναφοράς τίνος αύ
τού πρός τόν πάπαν Λέοντα τόν 1'.«Διατί, έγραφε, πα- 
■ ραπονούμεθα κατά τών Γότθων, τών Βανδάλων 
» καί τών λοιπών άπιστων εχθρών, δταν δσοι, ώς 
» πατέρες καί κηδεμόνες, έπρεπε νά προφυλάξωσι τά 
» ολίγα ταύτα τής ‘Ρώμης λείψανα κατεγίνοντο τό- 
» σον καιρόν νά τά καταστρέφωσι ·, κτλ. · Αλλ’ δ 
υψηλός αύτοϋ νούς δέν ηύχαριστεΐτο είς μόνα τά μνη
μεία τής ‘Ρώμης, καί έστρέφετο δλος πρός τήν Ελ
λάδα. «0 μακαριότατος πάπας (έγραφε πρός τινα τών 
» φίλων του) έθεσεν εις τούς ώμους μου φορτίον μέ- 
» γα καί δυσβάστακτου, τήν φροντίδα τής οικοδομής 
» τού Αγίου Πέτρου· ελπίζω μολαταύτα νά μή κα- 
” ταισχυνθώ. Διέγραψα σχέδιον, τό όποιον άρέσκει 
» είς τήν Μακαριότητά Του καί είς άνδρας άλλους 
» έζόχους· άΛΛ' εγώ άποβ,Μπω είς νψ-η-ίότερα. έ- 
» πεθύμουν νά εύρω τούς ώραίους τόπους τών άρχαίων
• οικοδομών. Δέν ήξεύρω άν τό πέταγμά μου δμοιά-
• ση τό τού Ικάρου, ό Βιτρούβκ»; μέ φωτίζει κατά 
« πολλά, άλλα δεν άρκεϊ, κτλ. Σύμφωνα δέ μέ τά 
γραφόμενα πράττων, άπέστειλε διαφόρους έκ τών μα

θητών αύτοϋ είς τήν μεσημβρινήν Ιταλίαν καί είς 
τήν Ελλάδα, έντολήν έχοντας ν’ άντιγράψωσι τά 
άρχαΐα τής έλληνικής τέχνης μνημεία.

Ο ‘Ραφαήλ είναι Γχ. τών όλίγων έξοχων άνδρών, 
τών δποίων ή άξια άντεμείφθη πρό τού θανάτου των. 
Πάπαι, βασιλείς, ήγεμόνες τόν έτίμησαν ζώντα καί 
τόν έβράβευσαν. Αφθονα έχων τά μέσα τή; ύπάρξεως 
έζηβίον λαμπρόν,ώςοί μεγάλοι άρχοντες τής ‘Ρώμης. 
Εκτός δέ τών άξιωμάτων τά όποια άνεφέραμεν, 
έλέγετο ώς βέβαιον δτι δ πάπας Λέων έσκόπευε νά 
τόν άναβιβάση είς τό ύπέρτατον άξίωμα τού καρδι
ναλίου. Αλλά καί τού πλούτου καί τής υπεροχής αύ
τού έκαμνε τήν εύγενεστέραν χρήσιν. Δεν άπέπεμψέ 
ποτέ άπρακτον άνθρωπον ζητούντα παρ’ αύτοϋ χρη 
ματεκήν συνδρομήν· ιδίως δέ ήτον γενναίος καί με- 
γαλόδωρος πρός τούς πολυπληθείςμαθητάς του, με
τά τών δποίων είργάζετο, διανέμων είς αύτούς τήν 
έργασίαν βαθμολογικός καί άπό χεερός είς χείρα,και 
ζωγράφων, είπε τις τών νεωτέρων, χαθώς εθα,αΐ- 
.Ιενεν ό ΝαποΛέων. Παρεκτός δέ τού υλικού πλού
του, παρεΐχεν είς δλους άκένωτον τόν πλούτον τής 
εύφυΐας του, οδηγών καί συμβουλεύων δλους δσοι 
ήθελαν λάβει άνάγκην τής συνδρομής του. Τοσαύτη 
ήτον κατά τούτο ή άγαθότης τής καρδίας καί ή γλυ- 
κύτης τού ήθους του, ώστε πολλάκις, έν ώ εύρίσκετο 
έργαζόμενος, άν ήθελέ τις ζητήσει παρ αύτοϋ εικόνα 
τινά ή σχέδιον, άφίνων παραχρήμα τήν έργασίαν 
του, έτρεχεν εις έρευναν τού ζητούμενου πράγματος. 
Διά τούτο καί τόσον μεγάλη καί άπαραδειγμάτις-ος 
ητον ή άγάπη τών μαθητών καί δμοτέχνων του 
πρός αύτόν, ώστε ποτέ, λέγουν, δέν απήρχετο είς τήν 
αύλήν τού πάπα, χωρίς νά τόν άκολουθώσιν έπέκει- 
να τών πεντήκοντα ζωγράφων, άνδρών κατά τό μάλ
λον ή ήττον διακεκριμένων καί όνομαστών, ό,τι 
όμως πρό πάντων τιμά τόν ‘Ραφαήλ, είναι ή έντε- 
λής δμόνοια καί ή άγάπη τάς δποίας, διά τής έπιρ- 
ροής καί τού παραδείγματος αύτοϋ, διετήρει μεταξύ ό
λων τούτων τών τεχνιτών, διά τούς δποίους (λέγει 
τις τών παλαιών βιογράφων του) άπεδείχθη ψευδό- 
μενος δ είπών τό « Κεραμεύς κεραμεΐ κοτέει καί τέ- 
» κτων τέκτονι « Καί πώς ήδύναντο νά διάγωσιν 
άλλως οί μαθηταί καί φίλοι του ούτοι, έν φ ήκουαν 
αύτόν πολλάκις εύχαριστοϋντα τόν Θεόν δτι έγεν- 
νήθη σύγχρονος τού Μιχαηλαγγέλου ·,

Ητον δ ‘Ραφαήλ χαρίεις καί εύειδέστατος τήν δ- 
ψιν· μέτριον είχε τό άνάστημα (5 ποδών καί δα- ♦ 
κτύλων 2 1 /2), σύμμετρα καί αρμονικότατα τά
μέλη, τό πρόσωπον ώοειδές, τήν κόμην μέλαιναν καί 
μακράν, τούς οφθαλμού; μέλανας, τό βλέμμα γλυ- 
κύτατον, τόν λαιμόν λευκότατου, μακρόν καί ς-ρογ- 
γύλον, τόν πώγωνα μικρόν, τού; όδόντας στιλπνο- 
τάτους. Εφερεν, έν ένί λόγω, τούς τύπους δλους τής 
θείας έκείνης καλλονής, τής οποίας ήτον έπί τής γής 
ίερεύς. Λάτρις δέ άν αύτός τού κάλλους, άπέδωκε 
πρός τόν έρωτα λατρείαν περισσοτέραν ίσως τοΰ δέον
τος. ένησχολεΐτό ποτέ ζωγραφών τό παλάτων 
πλουσιωτάτου τινός κατοίκου τής ‘Ρώμης φίλου του, 
Αυγουστίνου Γίζου καλουμένου· ονομάζεται σήμερον τό 
παλάτιον τοϊντοΦαρνεσίνα, καί ανήκει είς τόν βασι
λέα τής Νεαπόλεως. ό είρημένος Γίζης έβλεπε μέ 
λύπην του δτι ή έργασία έπροχώρει βραδέως, διότι ό 
‘Ραφαήλ έξήρχετο πολλάκις τής ήμέρας· ζητήσας

δέ νά μάθη παρ’ άλλων τήν αιτίαν, ήκόυσεν δτι έ- 
πεσκέπτετο συχνάκις τήν έρωμένην του. έβιάσθη λοι
πόν δ άγαθός Γίζης νά ετοιμάση μέρος τού παλα
τιού του είς κατοικίαν πρόσκαιρου αύτής, καί έκτοτε 
ή έργασία τού Ραφαήλ έπροχώρησε καί εύωδώθη.

Λέγεται κοινώς δτι τού έρωτος τούτου αί κατα
χρήσεις έπέφεραν τόν άωρον τού ‘Ραφαήλ θά- ατον 
διότι, άτακτήσας ποτέ παρά τό σύνηθες, έπέστρε- 
ψεν είς τήν οικίαν του πυρέσσων· οί δέ ιατροί, είς 
τούς όποιους, αίδοΰς χάριν, δέν έφανέρωσε τήν αλη
θή αιτίαν τής \όσου του, έκλαβόντες αύτήν φλό- 
γωσιν, τόν έφλεβοτόμησαν, καί ούτως, άποκαρτε- 
ρήσας, άπέθανεν. Αλλοι δέ διαφοροτρόπως διηγούν
ται τήν αιτίαν τού θανάτου του. Κατ’αύτούς, μα- 
θών δτι τόν έζήτει πρό πολλής ώρας δ πάπας, καί 
δραμών άπνευστί καί ίδρώσας, άπέθανεν έκ περι
πνευμονίας. Εξέπνευσε δέ, κατά σύμπτωσιν περίερ
γον, τήν μεγάλην παρασκευήν τοΰ 1520 έτους, 
Ιβδόμην τού μηνός άπριλίου, ώραν τρίτην τής ήμέ
ρας, είς τό άνθος τής ηλικίας του, έτών άν τριά
κοντα επτά καί ήμερων δέκα. Εξεπλήρωσεν άκριβώς 
πρό τού θανάτου του τά θρησκευτικά του χρέη, ά- 
φήκε κληροδοτήματα διάφορα είς τούς φίλους του καί 
είς εύσεβή καταστήματα, κληρονόμους δέ αύτού άνέ- 
δειξε τούς δύω έπιστηθίους μαθητάς του, Ιούλιον 
τόν ‘Ρωμαϊον καί Φραγκίσκον τόν Πέννην.

Εκηδεύθη μεγαλόπρεπός, καί ένταφιάσθη είς τόν 
ναόν τού Πανθέου, Ορηνούσης είς τήν έκφοράν αύτού 
όλης τής πόλεως· έφέρετο δέ έμπροσθ«ν τοΰ λειψά
νου, ώς σημαία ένδοξος, δ μέγας πίναξ τής Μετα- 
μορφώσεως, τότελευταιον τών άριστουργημάτων του. 
ϊϊολύν καιρόν μετά τόν θάνατόν του, ή κοινή διά 
τήν στέρησιν αύτού λύπη δέν ήλαττώθη. « Είμεθα 
» είς τήν ‘Ρώμην, έγραφεν δ περίφημος Βαλτάσαρ δ 
» Καστιλλιώνης πρός τήν μητέρα του, άλλά μάς φαί- 
» νεται δτι δέν είμεθα, άφοϋ δέν έχομεν πλέον τόν 
a ‘Ραφαήλ. » 0 έπίσης περίφημος καρδινάλιος Βέμ- 
βος συνέταξε, κατά διαταγήν τοΰ πάπα, τήν έπί 
τοΰ τάφου του έπιγραφήν, τής όποιας οί τελευταίοι 
στίχοι έχουν τήν εξής ένοιαν· « Ούτός έστιν δ ‘Ρα-
• φαήλ, τού όποίου καί ζώντος έφοβήθη ή φύσις μή
* νικηθή παρ’ αύτοϋ, καί άποθανόντος μή συναποθά- 

® ντι μετ’ αύτού. «

ILLE. H1C. EST. RAPHAEL. TIMVIT. QUO
SOSPITE. VINCI.

RERVM. MAGNA PARENS. QUO. MO-
RIENTE. MORI.
Πρό ένός περίπου αίώνος, κρανίον τι έδεικνύετο 

είς τήν ‘Ρώμην ώς τό κρανίον τού ‘Ραφαήλ· άλλ'ή 
άνακομιδή τών άληθών αύτού λειψάνων έγεινε κατά 
τόν σεπτέμβριον τού 1833 έτους. Τά περιστατικά τής 
άνασκαφής καί άναγνωρίσεως τούτων περιέχονται 
καταλεπτώς είς επιστολήν τινα τού τότε καθηγη- 
τοΰ τής άρχαιολογίας Nibby, πρός τόν έν Γαλλία 
Quatremere de Quincy. Περικοπαί τινες τής ε
πιστολής ταύτης δέν θέλουν ίσως δυσαρεστήσει 
τούς άναγνώστας.

• .... Δέν δύνασθε νά φαντασθήτε όποιος ένθου- 
» σιασμός μάς έκυρίευσεν δλους, δτε τελευταίου άνε- 
« καλύψαμεν τά λείψανα νεκρικής λάρνακας, καί τόν 
» σκελετόν όλόκληρον, έξαπλωμένον καθώς άπάρχής
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» είχε τεθή, καλυπτόμενου έλαφρώς άπό χώμα καί 
» άπό κόνιν ύγράν προερχομένην άπό τήν φθοράν τού 
» ξυλίνου καλύμματος, τών ένδυμάτων καί τών μα- 
» λακών μερών τού σώματος. Ανεγνωρίθη σαφώς δτι 
ο δ τάφος δέν ειχέ ποτέ άνοιχθή (καί είναι δύσκο- 
» λον τώ δντι νά πιστεύση τις δτι αί άρχαί ήθελαν 
» ποτέ συγχωρήσει τήν βεβήλωσιν σώματος άνδρός 
■> τιμήσαντος τοσοϋτο τήν ‘Ρώμην καί τόν αιώνα 
» Δέοντος τού I'.) .... Εκαθαρίσαμεν ολίγον κατ’ ό- 
» λίγον τό σώμα άπό τήν ρηθεΐσαν κόνιν, συλλέξαν - 
» τες καί ταύτην εύλαβώς, διότι εϊχαμεν σκοπόν
• νά τήν θέσωμεν, μετά τού λοιπού σώματος, είς τήν
• νέ-αν λάρνακα ......  Ηυραμεν έντός αύτής άστερί-
» σκον σιδηρούν (Stelletta), εϊδος πτερνιστήρος μέ 
» τόν όποιον είχε κοσμήσει τόν ‘Ραφαήλ Λέων ό Γ,
• περόνας, δακτυλίδια μετάλλινα, καί κομβία φο- 
» ρέματος. Ανεγνωρίσθη δτι ή λάρναξ εκείνη, πευκί- 
» νη ούσα, περιεκλείετο άπό τοίχον, καί διά τούτο
» διετηρήθησαν σώα τά όστά.......... Μετρηθέντος δέ
» τού σώματος παρά τοΰ βαρόνου Τρασμόνδου, κα-
• θηγητού τής χειρουργικής καί παραβληθέντος μέ 
» τάς εικόνας τού ‘Ραφαήλ, καί μέ τάς περί αύτοϋ 
» καί τού τάφου του περικοπά; τού Βασάρου, δ μαρ-
• κήσιος Βιόνδης, πρόεδρος τής αρχαιολογικής Εται- 
» ρίας, έκήρυξε μεγαλοφώνως δτι δ παρακείμενος 
» νεκρός ήτον τού ‘Ραφαήλ, καί έξώρκισε τούς πε- 
■> ριετώτας, άν είχαν πρός τούτο ένστασίν τινα, νά 
» τήν άναφέρωσιν. Ανδρες παρόντες πλείονες τών 
» έβδομήκοντα, λογάδες δλοι τής υψηλής κοινώ
ν νιας τοΰ τόπου καί τής φιλολογικής ‘Ρώμης, 
» ένεκριναν τήν γνώμην τού κυρίου Βιόνδου· πολ- 
" λοί μάλιστα άπεκρίθησαν διά δακρύων καί περι- 
» παθών σημείων κατανύξεως. Τότε δλοι προθύμως
• ύπεγράψαμεν τήν πράξιν τής άναγνωρίσεως. 0 
» Πύρρων αύτός, άν ήτον παρών, δέν ήθελε δείξει σπου-
» δαίως τήν παραμικράν άμφιβολίαν........... Δπε-
» φασίσθη νά θέσωμεν τά όστά είς λάρνακα στερεώ
ν τέραν, μολυβδίνην ή μαρμαρίνην, καί νά έντα- 
» φιάσωμεν αύτήν είς τό αύτό μέρος, κατά τού; 
» δρισμούς τής διαθήκης αύτού τού ‘Ραφαήλ .... 
» έξέπληξεν ιδίως τούς πάντας, καί δικαίως, δτι ό 
ο λάρυγξ εύρέθη άθικτος, καί άκόμη μαλακός- ήτον δε 
» πλατύς, σημεϊον δτι είχε στερεάν καί δυνατήν φω- 
» νήν. 0 λάρυγξ ούτος, έκτεθείς μετά ταύτα είς 
» τόν άτμοσφαιρικόν άέρα, έσκληρύνθη, καί σχεδόν 
β άπεστοώθη· άλλ’ έγώ άνεγνώρισα τήν μαλακότητά 
β του, διότι τόν έψαυσα καθ’ ήν στιγμήν τό σώμα
• άνεκαλύφθη.

«Ετοιμάζεται λαμπρά έπικήδειος τελετή, αξία
• τού ναού καί τής δόξης τού ‘Ραφαήλ, ό βαρόνο; 
ο Καμουτσίνης θέλει ζωγραφήσει τό συμβάν, καί ή 
« ζωγραφία του θέλει λιθογραφηθή· ό Γιρομέτης θέ- 
« λει ίχαράξει μετάλλιον έγώ δέ έπεφορτίσθην νά 
β συντάξω τήν έκθεσιν, ήτις θέλει δημοσιευθή. Από 
β τών 20 μέχρι τών 2 j σεπτεμβρίου, έδόθη άδεια 
β είς τόν λαόν νά είσέλθηι καί νά ίδή τό σώμα δπω; 
β »ύρέθη. ϊμεϊς δέ, οί γνωρίζοντες τούς ‘Ρωμαίους, 
« δέν θέλετε άπορήσει μανθάνοντες δτι είσήρχετο 
β πλήθος άναρίθμητον, έκ πάσης τάξεως άνθρώπων, 
β Τήν 24, έκλείσθησαν τά όστά είς προσωρινήν τινα 
β λάρνακα, μέχρι; δτου ελθη ή μαρμαρίνη, ή μο
β λυβδίνη, τήν όποώιν θέλει δώσει δ πάπας, ή
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» λάρναξ αΰτη θέλει ένταφίασθή τήν 18 όκτωβρίου, 
» ήμέραν παρασκευήν· τότε δέ θέλει φωταγωγηθή 
* μεγαλοπρεπώ; τά Πάνθεον........... »

ΦΤΣΙΚΙΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΩΜΟΔΕΝΔΡΟΝ. (Scliellenbaum)

» Τά δένδρον τοΰτο είναι εγχώριον εί; τήν Βρασι- 
λίαν καϊ άειθαλλέ;, έχει δέ ΰψο; μηλέας, καϊ ό καρ
πό; άμοιάζει τά καστανόν, μέ τήν διαφοράν ότι τά 
σχήμα είναι τρίγωνον, πάν τη όμοιον μέ τά Κεφα- 
λαϊον Δ. 0 καρπό; περιβάλλεται άπά σκληρότατον 
φλοιόν, τάν όποιον οί άγριοι μεταχειρίζονται ώ; κώ
δωνα;, ένθέτοντε;, άντί τοΰ προϋπάρξαντο; καρποΰ, 
τόν όποιον διά σιδηρών εργαλείων τεχνητώ; έκβάλ- 
λουσι, μικρά λιθάρια ή κομμάτια μετάλλων. Εξ αύ
τών τών κωδωνίσκων κατασκευάζουν περιδέραια καί 
βραχιόλια, καί άλλα όμοια, τά όποια φοροΰσιν εί; 
τού; χορού;, καί διά τή; κινήσεώ; των προκαλεΐται 
κωδωνισμό; έρρυθμο;· καί άναμφιβόλω; ένεκα τή; 
ομοιότατο; τοΰ προξενουμένου ύπ’αύτών ήχου μέ 
τήν φωνήν ’Αχοβάκ έπωνομάσθη καί τό δένδρον ύπό 
τών έπισττ,μόνων Cerbera Ahovai. Τοΰ δένδρου 
τούτου τά όργανα έμπεριέχουσι γαλακτώδη οπόν, ός-ι; 
είναι δριμύτατο;, φαρμακώδη;, καί εκπέμπει τήν τοΰ 
σκορώδου όσμήν. Τοιαύτην οσμήν καί τό τοΰ δένδρου 
ξύλον καιόμενον, καί τόσον σφοδράν μάλιστα, ώστε 
ένεκα αύτή; οί άνθρωποι δέν τό μεταχειρίζονται.

Εάν τό ξύλον τοΰτο ριφθή εί; λίμνην, έχει 
τήν αύτήν ενέργειαν μέ τόν φλώμον, δηλ. ναρκώ
νει τού; ίχθεΐς, ώστε δύνανται νά συλληφθώσι μέ 
τά; χεΐρα;, καί τότε ή σάρξ αύτών είναι επιβλαβή;. 
Αλλ’έάν τά έντόσθια τών τοιούτων νεναρκωμένων ι

χθύων ταχέω; έκβληθώσι, τρώγονται οί ΐχθεΐ; άνευ 
βλάβη; τή; τών άνθρώπων υγεία;. Πολλάκις οί Ινδοί 
μεταχειρίζονται καί τόν καρπόν δεά νά δηλητηριά- 
ζωνται.

5. Δ.

ΟΙ ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
(συνέχεια, ϊδε φυλλάδιον ΙΓ'.)

ΙΑ
Λ/εσοκόκποκ.

0 Βασιλόπαι; άνέγνω τό γραμμάτιον πολλάκι; 
έπανειλημμένως, καί μετά ταΰτα ΰψωσεν έταστικόν 
βλέμμα πρό; τόν Βασκογκέλλον, όστι; ύπέμεινεν 
αύτό ε’ρήμω; καί άξιοπρεπώς.

— Οί χαρακτήρες είναι τοΰ Μοναχού, έψιθύρισε 
διστάζων. Αλλά πώ; ή εύτυχία μου νά έξαρτά·

...... ί
— Τοΰτο εϊναι άπόκρυφον μεταξύ τοΰ Μοναχού 

καί έμοΰ.
— Αναχωρώ, εϊπεν ό βασιλόπαι;, σκεφθεΐ; έπί 

τινα; στιγμά;.—Δέν δύναμαι νά είπώ ότι έχω πίζαν 
εί; ύμά;, Κύριε, άν καί μοί συνιστάσθε ύπό άνθρώ
που δν τιμώ...., όστι; μοί απέδειξε τήν άφοσίωσίν 
του.... άφ’ ουτινο; όμω; μυστική τι; φωνή μέ μα
κρύνει. Αναχωρώ όχι ύπακούων εϊς τά; μυστηριώ
δεις διαταγάς του, άλλά όπως μή δυσαρεστώ πε
ρισσότερον τήν ϊμετέραν Μεγαλειότητα.

Αλλ’ ή Βασίλισσα άπεκρίθη άλλου τάν νοΰν έχου
σα εί; τόν βαθύν του χαιρετισμόν τόνέπισφραγίσαν- 
τα τά; λέξεις ταύτας, καί δυσκόλω; έδύνατο νά 
ύποκρύψη τήν ανυπομονησίαν της.

— Υπάγετε, άγαπηταί, εϊπε πρός τά; δύο νεά- 
νιδας, όταν έξήλθεν ό Δον Πέτρος, — καί έρχεσθε 
όταν σά; κράξω.

— Καί είπέτε εί; τήν Αύτοΰ Εκλαμπρότητα τάν 
βασιλόπαιδα, ότι ή Μεγαλειοτάτη τόν παρακαλεΐ νά 
μήν έξέλθη τών άνακτόρων. Μετ’ όλίγον έχει άνάγκην 
νά τόν δμιλήση.

Τότε δ Βασκογκέλλο; καί ή Βασίλισσα έμεινον 
μόνοι.

Τοΰτο δε συνέβαινεν ήδη κατά πρώτον άπό τή; 
σκηνής τή; έν τώ Σουζικώ οίκφ. Η Ισαβέλλα ήσθάν- 
θη μυστικήν ταραχήν καί άγώνα- καί έπειδή δ Βα
σκογκέλλο; δέν ώμίλει, καί ή σιωπή αΰτη ηΰξανε 
τήν σύγχυσίν της, ώμίλησε πρώτη.

—' Τί έχετε νά μοί είπήτε, Δόν Σίμων, εϊπε με
τά φωνή; ή; δ γλυκύ; καί τρέμων τόνο; έπρόδιδε 
τά; κρυπτά; τη; έλπίδας.

— Κυρία, εϊπεν, έρχομαι νά συνηγορήσω παρά τή 
‘Υμετέρα Μεγαλειότητι ύπέρ μεγάλη; Ttvo; ύποθέ-
σεω;.......Καί πρώτον έπιτρέψατέ μοι νά σά; άποτεί-
νω μίαν έρώτησιν. Ελπίζω ότι άφ’ ότου βάναυσο; 
τυραννία δέν σά; καταδυναστεύει πλέον, έγκατελεί- 
ψατε τήν ιδέαν τοΰ νά ένταφιάσητε τήν νεότητά σα; 
εί; μοναστήριον.

— Δεν ήξεύρω.... διστάζω άκόμη...... 0 κόσμο;
μέ νομίζει τοΰ Βασιλέω; γυναίκα. Μετά τοΰτο τί 
δύναμαι άλλο νά γίνω,—όταν δέν έχω τό δικαίω
μα ν’ άκούσω τήν φωνήν τή; καρδίαςμου,— τί άλλο

δταν έκπνέη. έγονατίσαμεν, διότι δεν ήμην μόνο;* 

δ Καστελμελχώρα; ήτον πλησίον μου.
Τότε έξέτεινεν έπί τά; κεφαλά; μα; τήν μεγά- 

λην, λευκήν καί άσαρκον χεΐρά του· δ θνήσκων οφθαλ
μό; του είσέδυ εί; τάςκαρδία; μας. ’Εγώ έκλαια, 
καί έκλαιεν έπίσης δ Δον Λουδοβίκο; ό άδελφό; μου. 
Εκτοτε δέν πιστεύω πλέον τά δάκρυα.

" Καί μά; εϊπε·—Παιδία, άγαπάτε τόν βασιλέα, 
κινδυνεύσατε ύπέρ αύτοΰ, άποθάνετε ύπέρ αύτοϋ !

« Καί μά; ύπέβαλεν εί; όρκον.
« 0 Δόν Λουδοβίκο; ώμωσε πρώτο;, έγώ δέ έθε

σα τήν χεΐρα εί; τήν καρδίαν μου, ήτις έκτύπα ίσχυ- 
ρώ;, καί είπα. Είθε νά μοί χορηγήση προσεχώς πε- 
ρίστασιν ό θεό; νά εκπληρώσω τόν όρκον μου.

" Ημην τότε, Κυρία, ειλικρινής. Ω ! πιστεύσατέ 
με, ήγάπησα τόν Βασιλέα, έκινδύνευσα ύπέρ τοΰ Βα- 
σιλέως, ήθελα καί ν’ άποθάνω ύπέρ τοΰ Βασιλέω; ! 
Αλλά δέν ύπάρχει καθήκον άλλο ίερώτερον τοΰ όρκου 

; δν ώμώσαμεν έπί τή; κλίνη; πατρός άποθνήσκοντο;·, » 
Τήν έρώτησιν ταύτην, ήνάπέτεινε πρό; εαυτόν μάλ

λον, έπρόφερεν ό Σίμων μετ’ άμφιβολίας οδυνηρά; 
καί λυπούσης. ‘Μ δέ Βασίλισσα, ήκουε πάντοτε, καί 
ήσθάνετο τήν καρδίαν τη; τρέμουσαν. Συγχρόνως δέ 
καί τόν έλυπεΐτο, διότι ή φωνή τοΰ Σίμωνο; ήλεγχε 
βαθυτάτην βαρυθυμίαν,

— Δέν πρέπει ν’ άπολεσθή ή Πορτογαλλία, έπα- 
νέλαβε τέλος αύτός. Πρέπει ή Πορτογαλλία νά έχη 
Βασιλέα ! Βασιλέα ύγιή τό σώμα καί τήν καρδίαν, ού 
ή διάνοια νά βοηθή τόν βραχίονα, καί ού δ βραχίων 
νά δύνηται νά φέρη τό βάρος τοΰ σκήπτρου. Εγώ
θά γίνω έπίορκος...... άλλ’ δ Δόν Ιωάννης ό πατήρ
μου θά μέ συγχωρήση, καί θά σωθή ή Πορτογαλλία.

Ϋψωσεν δέ τού; οφθαλμού; πρό; τήν Ισαβέλλαν, 
ήτις έφαίνετο ζητούσα έξήγησιν μέ άνήσυχα βλέμματα.

— Επί πολύ έδίστασα, έξηκολοσθησεν έπί πολύ 
έν τή σιωπή τών άγρύπνων νυκτών μου έζήτησα συμ
βουλήν άπό τόν Θεόν ...... ό Θεό; μ’ έσυμβούλευσε,
κυρία, καί ιδού έρχομαι διά νά μέ συνδράμητε.

— Είπέτε τί θέλετε, είπε μετά σπουδή; ή Βα
σίλισσα.— Θέλω αίσθανθή έμαυτήν ύπερήφανον, άν 
συντελέσω εί; τήν επιτυχίαν τών εύγενών σα; σκο
πών .... Τί πρέπει νά πράξω πρό; τοΰτο ;

— Νά νυμφευθήτε Δόν Πέτρον τόν Βραγαντίόην, 
τόν Βασιλόπαιδα τή; Πορτογαλλία;.

Η Ισαβέλλα έμεινε μέ τό στόμα ήμηνεωγμένον, 
καί άκινήτου; τού; οφθαλμού;· δύναμιν δέ δέν είχε 
ν’ άποκριθή.

— ‘II τάξι; τών άρχαίων εύπατριδών σά; άγα- 
πά, έξηκολοίθησεν ό Σίμων, καί θέλει περιστοιχίσει 
τόν σύζυγόν σας· δταν δέ έλθη ή ώρα — καί πλη
σιάζει, κυρία, — οί προδόται οί ύποσκάπτοντε; τόν 
θρόνον I τοΰ Αλφόνσου, όπισθεν τών έρειπίων αύ
τοΰ θέλουσιν εΰρει ορθόν άλλον θρόνον, νόμιμον καί 
έκεΐνον.

‘Η Ισαβέλλα έξηκολούθει σιωπώσα. 0 δέ Βασκογ
κέλλο; έγονάτισεν έμπρός της. Τότε ή Βασίλισσα 
έφάνη ώ; νά έξύπνησεν. 0 οφθαλμό; τη; έφλογίσθη 
άμέσως, τό στήθό; τη; ήρχισε βιαίω; πάλλον, καί 
πικρόν μειδίαμα διέστειλε τά< χείλη της.

— Εγέρθητε, κύριε, εϊπεν όρμητικώς,—καί περί
τούτου λέξιν πλέον νά μήν άκούσω....... Εκεί λοιπόν
κατήντησα, ώστε νά μέ μεταχειρίζωνται ώ; παθη-

είμή ταπεινή καί μονήρη; νύμφη τοΰ Κυρίου;
— Εϊναι δυνατόν ν’ άλλάξητε θέσιν χωρίς νά κα- 

ταβήτε, κυρία. ‘Υπήρξαν πολλάκι; Βασίλισσαι δια- 
τηρηθεϊσαι έπί τοΰ θρόνου καί μετά τοΰ άνδρός των
τήν έκπτωσιν....

— Δεν σάς έννοώ, Δόν Σίμων.
— Ιΐδη έγώ είμί δ διστάζων, Κυρία, έπανέλαβ»

τεταραγμένος ό Βασκογκέλλο;. Διστάζω, διότι άπο- 
σκιρτώ άπό τήν όδόν ήν έπί πολύ καί πιστώ; έβά- 
δισα.... Καί μοί φαίνεται ότι μεταβάλλων δρόμον, 
προδίδω καθήκον, καί λησμονώ όρκον, — έπειτα δέ,
άκόμη ....... άκούσατέ με, Κυρία .... ώ ! καί ένι-
σχύσατέ με!......  Σά; άγαπώ.,

‘Η λέξι; αΰτη έξήλθε μέ φωνήν ξηράν καί βρα- 
χεϊαν άπά τοΰ Βασκογκέλλου τό στόμα. Μόλις δέ 
τήν έπρόφερε, καί έσιώπησε, καί τήν ζωήν του έδι- 
δεν ήδη, άν έδύνατο νά μή τήν εϊχε προφέρη.

— Μέ άγαπάτε ! έπανέλαβεν ή Ισαβέλλα, καί 
χαρά άνέλαμψεν εί; τόν οφθαλμόν τη;.

’Αλλ’ ή συγκίνησι; αΰτη κατεστάλη άμέσω; ύπό 
τό ψυχρόν καί αύστηρόν βλέμμα τοΰ Βασκογκέλλου.

— ‘Υπάρχουσι στιγμαί, εϊπεν ό Σίμων, καθ’ ά; 
τό πάθος κορυφοΰται μέχρι μανίας, καί τότε μία μό
νη λέξι; άρκεϊ ν’ άμαυρώση δλην ζωήν εύσταθείας, 
άφοσιεόσεω; καί αύταπαρνήσεως.

0 Βασκογκέλλο; διεκόπη, καί μετά ταΰτα έξηκο- 
λούθησε ταπεινή τή φωνή·

— Τήν λέξιν ταύτην τήν έπρόφερα, κυρία, καί 
σά; ώμολόγησα ό,τι έπρεπε νά σα; κρύψω, άν δέν ή
θελα νά φανώ περιφρονητό; εί; έμαυτόν καί άναν
δρο; εί; τήν Μεγαλειότητα σας.

— Πώς! άνέκραξεν ή Ισαβέλλα· έγκλημα λοιπόν 
εϊναι...... ;

— Εύσπλαγχνίαν, κυρία ! ύπέλαβεν δ δευτερό
τοκο; Σούζας. ’Αγαπών σα;, έβύθισα εί; τήν λήθην 
τά; μόνα; εύτυχεΐς ήμέρα; τή; πρώτη; νεότητό; 
μου.’Αγαπών σας, συνεκάλυψα φιλτάτην εικόνα, διό
τι τή; πρό; έκείνην τρυφερά;, άδελφική; άγάπη; 
πολύ ισχυρότερο; είναι ό έρω; μου, ό μόνο; έρω; μου 
έπί γής. ’Αλλά τήν τιμήν ! Μόνο; έμεινα, μόνο;, 
κυρία, νά φέρω τό βαρύ τοΰτο φορτίον δ παραδίδει 
εί; τού; άπογόνου; μακρά σειρά ένδοξων καί άμέμ- 
πτων προγόνων, ό άδελφό; μου είναι ξηρό; κλάδος
εύγενοΰς στελέχους...... ‘Η δόξα τών Σουηδών εί;
έμέ, εί; μόνον έμέ έναπόκειται! Ο,τι δήποτε καί άν 
πράςω σήμερον, είναι δεινή άνάγκη νάγίνω έπίορκος. 
.... Τούλάχιστον ά; μή γίνω έγκληματίας !

‘Η Ισαβέλλα ήκουε τόν Βασκογκέλλον χωρίς νά 
τόν έννοή· διέβλεπε δέ μόνον ότι μεταξύ αύτή; καί 
τοΰ Βασκογκέλλου ήγείρετο φραγμό; δυσκαταβλητό- 
τερο; έτι άφ’ όσου; εϊχε ποτέ φοβηθή.

— Μίαν ήμέραν, έπανέλαβεν δ Σίμων, έξακολου- 
θών άκουσίω; τόν ροΰν τών ιδεών του, μίαν ήμέραν 
μοί εϊπον. ό πατήρ σου άποθνήσκει.... Εύγενής γέ
ρων ην δ πατήρ μου, καθαρός, ιερό; γέρων καϊ ισχυ
ρό;....... ετρεξα άμέσως· τόν εύρον καθήμενον — τάν
βλέπω άκόμη ! εί; τήν άρχαίαν καθέδραν δπου κα- 
τεκλινόμεθα ήμεΐς οί Σουζΐδαι διά ν’ άποθάνωμεν. 
Ητον ήρεμος. Τό μέτωπόν του εϊχε τήν γαληνιαίαν 
έκείνην ωχρότητα, ήτις δέν εϊναι τοΰ κόσμου τούτου, 
καί ήν ό Θεό; έπιχέει έπί τοΰ προσώπου τοΰ δικαίου
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τικόν οργανον, ώς πολιτικόν εμπόρευμα! ..... Κύριε, 
κύριε! εις την πατρίδα μου την Γαλλίαν, ή ΰβρις 
πρός γυναικός ασθένειαν Θεωρείται ώς άγενής πράξις,
καί ώς τό εύγενέστερον οΐκόσημον άτιμάζουσα......
Ψύλαξ λέγεσαι της δόξης των Σουζιδών, άλλ’έ- 
πρόδωζας την παρακαταθήκην αύτης- ώφελήθης άπό 
τήν απερισκεψίαν μου, καί διότι έπρόφερα ποτέ λέ
ξεις ..... άς άποκηρύττω σήμερον, κύριε, τό ακούε
τε; .... ένόμισάς ότι έχεις τό δικαίωμα ν’ άποφασί-
σγς όπως θέλεις περί έμόΰ ! ...... Τί λοιπόν; δούλη
σου είμαι; .... Είσαι κύριος και αύθέντης μου, ώσε 
νά μοί δώσης την προστασίαν σου, χωρίς έγό> νά την 
έπικαλεσΟώ; — Αισχύνη έφ’ υμάς καί επί τοϋ οΐ'κου
σας, όπου ή άνανδρεία φαίνεται κληρονομική...... σάς
απαγορεύω νά φανήτε ποτέ πλέον ε’μπρός μου!

Καί έγερθεϊσα ήθέλησε ν’ αναχώρηση, άλλ’ αί δυ
νάμεις τήν έγκατελιπον, καί έπεσεν επί τής καΟέδρας 
της σχεδόν λειποθυμοΰσα, καί συντριβεΐσα ύπό τής 
βιαίας της συγκινήσεως.

0 δέ Βασκογκέλλος, έτι ωχρότερος ή αύτή, έμενεν 
ακίνητος, τάς χεΐρας έχων επί τοΰ στήθους έσταυρω- 
μένας καί τήν κεφαλήν κεκυφυΐαν. ‘Π δέ καρδία 
του κατεσπαράττετο υπό πόνου άφατου. Τήν γυναίκα 
ταύτην, τήν έν τη Θλίψει της τόσον ώραίαν, ή; ό θυ
μός έμαρτύρει περί τοΰ μεγάλου της έρωτος, τήν γυ
ναίκα ταύτην, ήτις ήθέλησε νά τον εξυβρίσω, άλλ’ ής 
έκαστη ΰβρις ήν νέα έξομολόγησις, νέος έλεγχος ερω
τικός καί περιπαθής, αύτήν άκων ακόυσαν έπρεπε νά 
τήν ρίψη εις άλλου άγκάλας. Καί ούδέ είχε καιρόν 
ούδέ προς οίμωγήν ούδέ προς άνακωχήν έν τη αύςη· 
ρα άλγηδόνι του. Τό καθήκόν του, — ύπάρχει άγω- 
νία αύτης ύπερτέρα;— ήν νά παρασκευάση τήν πυράν, 
έφ’ής έμελλον νά κατακαώσιν όμοΰ αί κοιναί των ελ
πίδες. Τό έργον του ήν νά έπιταχύνη τό ολοκαύτω
μα τούτο.

Αλλ’ ήν άνθρωπος καί αυτός· δι’3 ή θε'λησίς του 
ένέδωκεν όμοΰ μετά των σωματικών του δυνάμεων, 
καί καταπεσών έπί των προσκεφαλαίων έφ’ ών έκά- 
θηντο πριν «,ί-.Κ-υρίαι Σώλναι, ήτενιζε μετ’ άπελπι
σίας τήν Ισαβέλλαν άκίνητον, έχουσαν τούς οφθαλ
μούς κεκλεισμένους.

— Θεέ μου! Θεέ μου! έψιθύριοεν ό Βασκογκέλ- 
λ,ος συνΟλίβων μέ τάς δύω του χεΐρας τό ςηθόςτου, 
έν ώ σπασμωδικοί κοπετοί τό διήγειοον. — Με ήγά
πα! .... μέ ήγάπα σχεδόν όσον τήν αγαπώ.

‘Η λε'ς.ς αυτή έφάνη ώς ήλεκτρίσασα τήν Ισα
βέλλαν, ήτις άνεγείρασα τό καταβεβλημένο·/ της σώ
μα, έθεσε τάς δύω της χεΐρας έπί τών ώμων τοϋ 
Βασκογκέλλου· οί δέ μεγάλοι μέλανες οφθαλμοί της, 
σβεστοί προ όλίγ-ου καί συγκεκαλυμμένοι, έμειδίων 
ήδη καί έκλαιον.

— Δεν δύναμαι ν’ άποθάνω ούτως ; είπε κλίνα- 
σα τήν κεφαλ,ήν της εις τό στήθος τοΰ Σίμωνος.

— Σε ήκουσα, έπανέλαβε μέ τήν παράδοξον έ- 
κείνην φωνήν, ήν έχουσι μόνοι οί νυκτοβάται, ή οί 
όμιλ.οΰντες κάθ’ ύπνον. — Με είπας ότι μέ άγα- 
πάς....... ναι είναι αληθές... τό ήξεύρω... άλλά θέ
λεις νά μέ φονεύσης, — νά μέ φονεύσης διά μακράς 
καί άπανθρώπου βασάνου.... διατί; Είμαι τόσον 
νέα, καί μέχρι τοΰδε τόσα ύπέφερα .... !

Τότε ήγέρθη αίφνιδίως, καί διά τήςχειρόςτης 
μακρύνασα τινάς βοστρύχους τής ώραίας της κόμης,

οϊτινες έπιπτον έπί τοΰ μετώπου της, ήτένισε τον 
Βασκογκέλλον μέέκπληξιν, καί έντρομος τον άπέκρου- 
σε δι’ ενός σχήματος.

— Τί θέλετε έδώ, κύριε; είπε1
Καί έπειδή, καταβεβλημένος ύπό τής άγωνίαςτου, 

δέν άπ κρίνετο,
— Ενθυμούμαι, . .. προσέθηκεν εκείνη. Εϊμεθα 

πολύ δυστυχΐς!
Δύω δάκρυα άνέβρυσαν άπό τοΰ Βασκογκέλλου τούς 

οφθαλμούς, καί έπεσαν, φλογερά, εις τήν χεΐρα τής 
Ισαβέλλας.

— Μή κλαίης... μή κλαίης, έψιθύρισεν έκτός έ
αυτής· — μ’άγαπας, άρα εϊμ’ έδιζ.ήσου.... Είπί 
μοΓ «το θέλω » καί θά σ’ υπακούσω.

Τότε συνέβη σκηνή σπαραξικάρδιος, ήν δέν άνα- 
λαμβάνομεν νά περιγράψωμεν. ‘II βασίλισσα, ύπό 
τοΰ ένθοκσιασμοΰ της έμψυχουμένη, περιέμενε τής 
τύχης της τήν άπόφασιν· ό δέ Βασκογκέλλος συνέ
λεγε τάς δυνάμεις του, κωφεύων είς τάς κραυγάς τής 
βασανιζομένης ψυχής του.

Επί πολύ έπάλαισεν είς μάτην, καί τό στόμα του 
δέν έδύνατο διά μιας λέξεως νά συντρίψη όλον τό 
λαμπρόν εύδαιμονίας μέλλον, 3 έδείκνυεν είς αύτόν 
ή παράφορος φαντασία του. Τέλος όμως αϊφνίδιον έ- 
ρύθημα έβαψε τάς παρειάς του, καί μετ’ άγώνος 
έπρόφερε’

— Τό θέλω!
ΐί Βασίλισσα άφήκε τότε τήν χεΐρά του, ήν έκρά- 

τει έντός είς τάς χεΐρας της.
— Κύριε, είπεν, γενήσεται τό θέλημά σας.

Περί τό μεσονύκτιον ή έκκλησία τοΰ Μεγάλου Μο
ναστηριού τών Βενεδικτίνων τής Αισαβώνος είχε λαμ- 
πρώς φωταγωγηθη, ζαί άντικρυ τοΰ ιερού έτέθησαν 
δυω προσευχήτήρια, προς τέλεσιν γάμου.

0 Ροόής Σούζας Μακέδος περιέμενε τούς μελλο
νύμφους, ένδεδομένος τά άμφια καί παράσημα τής 
ύψηλής έκκλησιαστικής του άξίας.

Μετ’ολίγον δύω άμαξαι άνευ οικοσήμων έστάθη- 
σαν είς τοΰ μοναστηριού τήν πύλην, καί άπό τήν μέν 
κατήλθεν ή Βασίλισσα, συνοδευομένη ύπό τών δύω 
επιτίμων Κυρίων της, άπό τήν δέ μόνος ό Βασι- 
λόπαις.

Είς τήν φλοιάν τής έκκλησίας ό μυστηριώδης άν
θρωπος 3ν γνωρίζομεν ύπό τό όνομα τοΰ Μοναχού 
προσήλθε νά συνδράμω τόν Βασιλόπαιδα, όστις είς 
τήν παραφοράν τής χαράς του δέν έδύνατο νά πιςεύ- 
ση τήν εύτυχίαν του· άπό τόν Βασκογκέλλον, 3νέθεώ-. 
ρει ώς άντίζηλόν του, έλαβε τήν χεΐρα τής Ισαβέλ
λας, καί έμελλε νά νυμφευθή ήδη τήν γυναίκα ήν 
ήγάπα περιπαθώς, έν ώ ποτέ δεν έτόλμησε νά ομο
λογήσω τήν άγάπην του.

‘II τελετή έγινε χωρίς πομπής καί βραχεία- μο
νοί δέ θεαταί ήσαν αί δύω Κύριαι Σώλναι καί ό 
Μοναχός. ‘II Ισαβέλλα παρουσίασεν εις τόν Ρούην 
Σούζαν τήν άδειαν τοΰ Καρδινάλου Βενδώμου, καί ή 
ιερουργία ήρχισεν αμέσως.

‘II Βασίλισσα έστράφη νά ϊδή τόν Βασκογκέλλον, 
ίσως άντλήση γενναιότητα άπό τά βλέμματά του, 
άλλ’ή έκκλησία ήν έρημος.

— Ισαβέλλα τής Σαβαυδίας Κεμούρης, έρώτησεν 
ό Καθηγούμενος, συγκατανεύεις νά λάβη,ς ώς σύζυ-

γον τόν ύψηλότατον καί κραταιότατον ήγεμόνά Δόν 
Πέτρον τόν Βραγαντίδην, Βασιλόπαιδα τής Πορτο
γαλ λίας ;

‘Η Ισαβέλλα ε’δίστασε πριν άποκριθή) καί ήσθά- 
νετο έξασθενουμένην τήν γενναιότητά της.

Αλλά τήν στιγμήν έκείνην τή έφάνη ότι ήκουσε 
τήν φωνήν τοΰ Βασκογκέλλου ψιθυρίζουσαν είς τό 
ούς της.

— « Τό θέλω. »
— Καί, είπε τότε μέ φωνήν άσθενή.
Καί έστράφη νά ίδή τόν Βασκογκέλλ.ον* Αλλ’ ού- 

δείς ύπήρχεν εκεί, έκτός μόνου τοΰ Μοναχού άκινή- 
του, καί γονυπετούς έπί τοϋ λίθινου έδάφους τής έκ- 

, κλησίας.
Είς τήν λέξιν ταύτην ό βασιλόπαις άνεσκίρτησεν 

άπό χαράν καί υπερηφάνειαν. Τετέλεσϊαι· ‘II Ισα
βέλλα ήν έδική του. Οτε δ’ άνέβη είς τήν άμαξαν, 
δέν παρετήρησεν τήν θανάσιμον θλίψιν τής γυναικός 
του, διότι ή εύτυχία είναι ΐδιοτελής, καί αγαπά 
έαυτής μόνης τήν θεωρίαν.

j Ο μοναχός τούς συνώδευσε μέχρι τής φλιάς τοΰ
μοναστηριού.

— Εστε εύτυχεΐς, είπε μέ πνιγομένην φωνήν.
Μετά ταΰτα δ’ έπέστρεψεν εις τό κελλίον του.
‘ΤΙ νύξ ήν ήδη όψία, καί όμως ό Μοναχός δέν 

είχεν ακόμη άποπερατώσει τής ήμέρας του όλον τό 
έργον.

Επί τινας στιγμάς περιεπάτησεν άνω καί κάτω 
έντός τοΰ κελλίου του, βαθέως σκεπτόμενος, καί ώς 
διασκευάζω·/ σχέδιον δύσκολον καί πολύπλοκον.

— Είναι άνάγκη, έψιθύρισε τέλος. Πάσα ήμέρα 
αύξάνει τής Πορτογαλλίας τόν κίνδυνον, καί ή ανα
βολή είναι έγκλημα.

Τότε έσήμανεκωδώνιον, καί είς υπηρέτης είσήλθεν.
— Υπαγε, ειπεν, είς τοΰ Καστελμελ.χώρα.... όχι!
Καί έπρόσθεσε κατ’ ιδίαν.
— Ας δοκιμάσω ν’ άποστρέψω τούτο καν τό έγ

κλημα άπό ενός Σούζα τήν χεΐρα !.... Υπαγε είς τοΰ 
έξοχωτάτου Λόρδου ‘Ριχάρδου Φανσαόου. Εύρε τόν 
Γραμματέα του Σίο Ούΐλλιαμ, καί είπέ τον νά κοινο
ποιήσω αμέσως είς τόν κύριόν του μεγάλην εϊδησιν. 
0 βασιλόπαις ένυμφεύθη τήν Βασίλισσαν ....ύπαγε!

(Ακολουθεί.)

Η ΚΟΡΗ THS 5IBHPIAS
ΔΙΗΓΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ.

'Έκ τοΰ Γα.Ι.Ιιχοΰ................
0 γενναιότης νεάνιδός τίνος ήτις, περί τά τέλη 

τής Βασιλείας Παύλου τοΰ Α'. άνεχώρησε πεζή έκ 
τής Σιβηρίας, διά ν’ άπέλθφ είς Πετρούπολιν, καί 
έξαιτήση τήν χάριν τοΰ Αύτοκοάτορος υπέρ τοΰ πα- 
τρός της, διεθρυλλήθη τοσοΰτον, ώστε περίφημος 
τις συγγραφεύς—ή Κυρία Ιίοττέν—κατέστησε τήν 
φιλόστοργον αύτήν οδοιπόρον, ήρωΐδα μυθιστορή
ματος. Αλλ’ όσοι έγνώρισαν τήν κόρην ταύτην, έλυ- 
πήθησαν διότι άπεδόΟησαν διαθέσεις καί έπιχειρή- 
σεις έρωτικαί είς νέαν καί άξιοσέβαστον παρθένον, 
τής όποιας τό μόνον πάθος υπήρξε καθαρωτάτη ς-ορ- 
γή προς τόν πατέρα της, καί ήτις, μόνη, χωρίς προ
στασίας, χωρίς συμβουλής, συνέλαβε τήν ιδέαν τής

εΰγενεστέρας τών πράξεων καί δι’ άπαραδειγματίτου 
επιμονής κατώρθωσε νά τήν πραγματοποιήσν).

Εάν ή διήγησις τών συμβάντων της δεν διεγεί
ρω τήν περιέργειαν όσον τά ιδανικά πρόσωπα τών 
μυθιστοριών, ή άληθής όμως καί άκαλλώπιστος έ- 
ξιστόρησις τής ζωής της, περίεργος αύτή καθ’ έαυτήν, 
θά τέρψει βεβαίως τόν άναγνώστην.

Παρασκευή Αωπουλόφ ήτο τό όνομά της. ό πα
τήρ της, καταγόμενος άπό εύγενή τινα οικογένεια·/ 
τής Ούκραίνης, έγεννήθη είς Ουγγαρίαν, όπου είχον, 
έξ αιτίας περιστάσεων τινων, παροικήσει οί γονείς 
του, καί ύπηρέτησεν είς τό τάγμα τών μελαίνων 
Ούσάρων· δέν έβράδυνεν όμως νά παραιτηθή διά νά 
μεταβή είς Ρωσσίαν όπου καί ένυμφεύθη. Μετά 
ταΰτα έπανήλθε καί είς τήν πατρίδα του είς 
τό στρατιωτικόν στάδιο·/, υπηρέτησε πολλά έτη 
είς τόν Ρωσσικόν στρατόν, καί παρευρέθη είς πολ- 
λάς κατά τών Τούρκων εκστρατείας. Ητο παρών είς 
τάς εφόδους κατά τοΰ Ισμ.αήλ καί ότζακόφ, καί διά 
τής διαγωγής του άπήλαυσε τήν ΰπόληψιν τών συ
στρατιωτών του. Είναι άγνωστος ή αιτία δι’ ήν 
έξωρίσθη εις Σιβηρίαν, διότι καί ή δίκη, καί ή γε- 
νομένη ακολούθως έπιθεώρησις αύτης, δέν έδημο- 
σιεύθησαν πώποτε. Ειπον τότε τινές ότι, κατ’ εί- 
σήγησιν κακεντρεχούς τίνος αρχηγού, κατεδικάσθη 
ώς παραβάτης τών κανόνων τής πειθαρχίας, όποια- 
δήποτε όμως καί ά·/ ύπήρξεν ή αίτια, ότε ή θυγά- 
τηοτου έπεχείρησε τήν μακράν της όδοιπορείαν, ούτος 
ήτο προ δεκατεσσάρων έτών εξόριστος είς Σιβηρίαν, 
εις τό χωρίον ίσχίμ πλησίον τών ορίων τοΰ νομού 
τοΰ Τοβώλσκ, ζών πενιχρώς μετά τής οικογένειας 
του, καί προμηθεύων μόλις άρτον είς αύτήν, διά τών 
δέκα κοπέκ, άτινα δίδονται καθ’ έκάστην είς τούς 
φυλακισμένους, τούς μή καταδικασθέντας είς έργα 
δημόσια.

Η νέα Παρασκευή έπηύξανε διά τής εργασίας της 
τά μέσα τής συντηρήσεως τών γονέων της, βοηθού
σα τούς θεριστάς, ή τάς πλυντρίας, καί άσχολουμέ- 
νη, όσον αί δυνάμεις της τό έσυγχώρουν, .είς όλας τάς 
άγροτικάς εργασίας· καί άντί πληρωμές έλάμβανε 
ποτέ μέν σίτον, ποτέ δε ώά, καί άλλοτε όσπρια. 
Επειδή ήτο βρέφος ότε έξωρίσθησαν οί γονείς της 
είς Σιβηρίαν, δέν είχεν ούδεμίαν ιδέαν εύτυχετέρας 
ζωής, καί έπομένως ένησχολεΐτο εύχαρίστως είς όλα 
τά έπίμο/θα έργα, τά όποια όμως μόλις έδύνατο 
νά ύποφέρνι. Αί τρυφεραί της χεΐρες έφαίνοντο πλα- 
σθεΐσαι δι’ άλλου είδους έργασίας. II μήτηρ της, 
αφιερωμένη είς τάς οίκειακάς φροντίδας, έφαίνετο α
νεχόμενη καρτερικώς τήν οίκτράν της κατάστασιν 
άλλ’ ό πατήρ της, συνειθισμένος έξ αύτής τής νεα- 
ράς του ηλικίας είς τήν ένεργάν τοΰ στρατιώτου ζωήν, 
δέν έδύνατο νά συμμορφωθώ με τάς σημερινάς πε
ριστάσεις του, καί κατελαμβάνετο' συνεχώς άπό 
τοιαύτας παραφοράς άπελπισίας, όποιας δέν δικαιο
λογεί, ούτε αύτή ή ύπερβάλλουσα δυστυχία.

Αν καί έφρόντιζε ν’ άποκρύπτ·/) άπό τήν Παρα
σκευήν τήν θλίψιν ήτις τόν κατέτηκεν, αύτή όμως 
είδε πολλάκις τά δάκρυα του, διά τών σχισμάτων 
τής φραγής ήτις διεχώριζε τό·| κοιτώνα τών γο'/εων 
της άπό τόν ίδικόν της, καί ήρχισεν άπό τίνος νά 
συλλογίζεται περί τής άθλιότητό; των.

0 Αωπουλόφ είχεν ύποβάλει πρό πολλών μηνών
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αναφοράν είς τον νομάρχην της Σιβηρίας, δστις δεν 
είχε πώποτε άποκριθή εις τάς προλαβούσας αιτή
σεις του. Αξιωματικό; τις, διαβαίνων διά τοϋ ϊσχίμ 
δι’ υποθέσεις δημοσίας, άνέλαβε νά έγχειρίσφ 
τήν αναφοράν, και ύπεσχέθη νά συστήσρ θερ
μώς εις τόν νομάρχην τό περιεχόμενό'/ της. Αλλά 
τοϋ δυστυχούς εξορίστοο αί ελπίδες, άναπτερωθείσαι 
•πρός καιρόν μόνον, έματαιώθησαν επί τέλους, διότι 
καμμίαν άπάντησιν δεν τόν έστειλαν. Πας οδοιπό
ρος, πας ταχυδρόμος ερχόμενος άπό Τοβώλσκ—πε- 
ρίστασις τη άληθεία σπανιοτάτη—έπηύξανε τά δει
νά του, διότι έπείθετο έτι μάλλον δτι αί ελπίδες 
του ήσαν μάταιαι.

Μίαν των ήμερων ή νέα κόρη, έπιστρέφουσα άπό 
τό θέρος, εύρε τήν μητέρα της κλαίουσαν, καί έτρό · 
μαξεν ίδοϋσα τό κάτωχρον πρόσωπον καί τά άγρια 
βλέμματα τοϋ πατρός της, δστις ήτο φρενήρης άπό 
τήν λύπην του. » Ιδού, έφώναξεν άμα είδε τήν θυ 
γατέρα του, τό δεινότερου των δυστυχημάτων μου. 
Ιδού τό τέκνον τό όποιον μ’ έδωκεν ό Θεός έν τη 
οργή του, διά νά ύποφέρω διπλασίως καί διά τά ί- 
δικά του καί τά ίδικά μου βάσανα, διά νά τά βλέ
πω τηκόμενου ύπό τάς όψεις μου, άφανεζόμενον άπό 
τούς κόπους, καί διά νά με κάμη, νά θεωρώ τόν 
τίτλον τοΰ πατρός, δστις αποκαθιστώ εύτυχεϊς τούς 
θνητούς, ώς τόν έσχατον ό'ρον τής κατάρας τοΰ ού- 
ρανοΰ ! » Η Παρασκευή δλη έντρομος έπεσεν <ίς τάς 
άγκάλας του. ίΐ μήτηο καί ή θυγάτηρ κατόρθωσαν 
νά τόν καθησυχάσωσι κλαίουσαι καί αύταί· ή σκη
νή δμως αύτή έκαμε βαθυτάτην προσβολήν εις τήν 
καρδίαν τής νέας. Πρώτην ήδη φοράν οί γονείς της 
ώμίλουν άπροκαλύπτως έμπροσθέν της περί τής δει- 
νότητος τής Οέσεώς των· πρώτην φοράν εννόησε τό 
μέγεθος τής δυστυχίας των!

Κατά τήν εποχήν εκείνην, καί περί τό δέκατου 
πέμπτου έτος τής ηλικίας της, συνέλαβε τή< πρώ
την ιδέαν τοΰ νά μεταβή εις Πετρούπολιν καί ζητήση 
τήν αύτοκρατορικήν χάριν ύπερ τοΰ πατρός της. 
Διηγείτο μόνη της ό'τι ή ευτυχής αύτή ιδέα ε’πήλθεν 
εις τήν κεφαλήν τη; ώς αστραπή, ενώ έτελείονε 
μίαν ήμέραν τήν προσευχήν της, καί τήν έπροξένησεν 
άνέκφραστον ταραχήν. Διετήρησε δε μέχρι τέλους 
τοΰ βίου τη; τήν πεποίθησιν οτι όπήρζεν έμπνευσις 
θεία, καί ή πίστις αύτή τήν ένίσχυσεν έν τω μέσφ 
των πλέον απελπιστικών περιστάσεων.

Η ελπίς τής άπελευθερώσεω; δέν εΐχεν έως τότε 
γεννηθή εις τήν καρδίαν της· τά νέον τούτο αίσθη
μα τήν ένέπλησε χαράς ανεκλάλητου· έπανέλαβε 
τήν προσευχήν της· άλλ’ αί ϊδέαι της ήσαν επί το- 
σούτον. συγκεχυμένοι, ώστε αγνοούσα τί νά ζητήση, 
άπό τόν Θεόν, τόν παρεκάλεσε νά μή τήν στερήση 
τής ευτυχίας τήν οποίαν ήσθάνετο, καί τήν οποίαν 
δέν ήξευρε πώς νά έξηγήση. Μετ’ ολίγον δμως ή 
ιδέα τοΰ νά μεταβή εϊς Πετρούπολιν, νά πέση εις 
τού; πόδας τοΰ Αύτοκράτορος, καί ζητήση τήν χά
ριν του ύπερ τοΰ πατρός της, κατεκυρίευσε τόν νοΰν 
της, καί τη/ έπησχόλει ήμέραν καί νύκτα.

Πρός τά άκρα δάσους τίνος κειμένου παρά τήν 
κατοικίαν των, υπήρχε σύδενδρόν τι μέρος, δπου ά- 
πεσύρετο συνεχώς διά νά προσεύχεται. ’Εκεί, όλη 
αφιερωμένη εις τό σχέδιόν της, έδέ ετο τόν Θεόν μέ 
δλην τήν θερμότητα τής νεανικής της καρδίας, νά

συντρέξνι τήν μέλλουσαν όδοιπορείαν της, καί νά χο
ρήγηση εις αυτήν καί δύναμιν καί τρόπον διά νά 
τήν φέρη εις πέρας. Εις τούτον καί μόνον τόν ςο- 
χασμόν βεβυθισμένη, έλησμονεΐτο πολλάκις εις τό 
δάσος, καί παρημέλει ούτω τά; συνήθεις εργασίας 
της, δι* 8 καί έπεπλήττετο άπό τούς γονείς της. 
Διά πολύν καιρόν δέν έτόλμα νά κοινοποιήση εις 
αύτούς τήν μελετωμένην έπιχείρησιν. Η γενναιότης 
τήν κατελίμπανεν οσάκις έπλησίαζε τόν πατέρα της 
διά ν’ άρχίση τήν τολμηράν έξήγησιν, τής οποίας 
έπρόβλεπεν άμυδρώς πως τήν αποτυχίαν, όταν δμως 
έκρινε·/ άποχρώντως παρασκευασμένου τόν σκοπόν 
της, προσδιόρισε τήν ήμέραν τής έξηγήσεως, καί ά- 
πεφάσισε νά νικήση τήν δειλίαν της.

Τήν προσδιωρισμένην ήμέραν ή Παρασκευή άπήλ- 
θεν ενωρίς εις τό δάσος διά νά έξαιτήση άπό τόν 
Θεάν θάρρος διά νά έξηγηθή, καί άποχρώσαν εύγλωτ- 
τίαν διά νά πείση τούς γονείς της· έπέστρεψε μετά 
ταΰτα εις τήν οικίαν, άποφασισμένη νά όμιλήση εις 
δποιον έκ τών γονέων της θά άπήντα πρώτον.

Προσδοκώσα δμως πλειοτέραν συγκατάβασιν άπό 
μέρους τής μητρός της, έπεθύμει ν’ άπαντήση πρώτην 
αύτήν· άλλ’ένφέπλησίαζεν,είδε τόν πατέρα της καθή- 
μενον επί σκαμνίου παρά τήν θύραν καί έχοντα εϊς 
τά χείλη του τόν καπνοπόρον σωλήνά του. Ηλθε πρός 
αύτόν μέ θάρρος, ήρχισε τήν έξήγησιν τοϋ σχεδίου 
της, καί έζήτησε, μέ δλην τήν δυνατήν θερμότητα, 
τήν άδειαν τοΰ νά άναχωρήση διά Πετρούπολιν. Α
μα έτελείωσε τήν ομιλίαν της, ό πατήρ της, δστις 
τήν ήκουσε χωρίς νά τήν διακόψη καί μέ πολλήν σο
βαρότητα, τήν έλαβεν άπό τήν χεϊρα, καί είσελ- 
θόντες εις τήν αίθουσαν δπου ήτοίμαζεν ή μήτηρ τό 
γεύμα- » αγαπητή μου, είπε, σέ φέρω καλά; ειδή
σεις! ευρομεν ισχυρότατου προστάτην! Ιδού τό θυγά- 
τριόν μας, τό όποιον ζητεί νά άναχωρήση ταύτην τήν 
στιγμήν εις Πετρούπολιν, διά νά όμιλήση μόνον του 
τόν αύτοκράτορα. 0 Λωπουλόφ διηγήθη έπειτα γε- 
λών o,Tt τόν εΐπεν ή Παρασκευή. « θά έκαμε καλή- 
τερα, άπεκρίθη ή μήτηρ, έάν κατεγίνετο εις τό εργον 
της, παρά νά έρχεται νά μάς σκοτίζη μέ τοιαύτας 
φλυαρίας, u Π νέα είχε προετοιμασθή έναντίον τοϋ 
θυμού τών γονέων της, δέν ήσθάνετο δμως αρκετήν 
γενναιότητα διά ν’ άντισταθή είς τάς ειρωνείας των, 
αίτινες έφαίνοντο ε’ξαφανίζουσαι δλας τη; τάς έλπί- 
δας. Ηρχισε λοιπό/ νά κλαίη πικρώς· ό πατήρ της, 
άναλαβών εύθύς δλην του τήν σοβαρότητα, τήν έπέ- 
πληττε διά τά δάκρυά της, ή δέ μήτηρ καταφι- 
λοΰσα αύτήν, είπε μειδιώσα καί δίδουσα πρός αυτήν 
τεμάχιον πανίου" » £λα, κόρη μου, νά καδαρίσης 
τήν τράπεζαν διά τό γεύμα, καί μετά ταΰτα ανα
χωρείς διά τήν Πετρούπολιν μέ δλην σου τήν άνά- 
παυσιν. »

Η σκηνή αύτή ήρκει παρά πάσαν άλλην έπίπλη- 
ξιν νά κάμη τήν Παρασκευήν ν’ άηδιάση, καί νά πα- 
ραιτήση τά σχέδιά της· μετ’ ολίγον δμως άνέλαβε 
τάς έλπίδα; της, καί ή λύπη τήν όποιαν ήσθάνθη 
δταν τήν έταπείνωσαν οί γονείς της μεταχειρισθέν- 
τες αύτήν ώς παιδίον, διεσκεδάσθη. Τό πρώτον βήμα 
είχε γίνει. Η νέα έπχνήλθε πολλάκις είς τό αγαπητόν 
τη; Θέμα, καί αί παρακλήσεις της ήσαν τόσον συνεχείς 
καί τόσον ένοχλητικαί, ώστε ό πατήρ της βαρυνθείς 
τήν έπέπληξ; σπουδαίως, καί τήν άπηγόρευσεν αΰ-

στηρώς τοϋ νά όμιλήση πλέον περί τούτου. Ή δέ 
μήτηρ της έπροσπάθησε μέ πλειοτέραν γλυκύτητα νά 
τήν πείση δτι ήτο είσέτι πολλά νέα, καί δέν έπρε
πε νά έχη κατά νοΰν έπιχείρησιν τοσοΰτον δύσκολου.

Εκτοτε τρία έτη παρήλθον χωρίς νά τολμήση ή 
Παρασκευή νά άνανεώση τάς παρακλήσεις της. Μα- 
κρά τις άσθένεια τής μητρός της τήν ύπεχρέωσε νά 
άναβάλη τά σχέδιά τη; είς καιρού; άρμοδιωτέρους· 
αλλά δέν παρήλθεν ούτε ημέρα χωρίς νά προσθέση 
είς τάς προσευχάς της, καί έκείνην τοϋ νά νεύση 
ό θεός είς τήν καρδίαν τοϋ πατρός της, ώστε νά τήν 
δόση τήν άδειαν νά άναχωρήση, δλως πεπεισμένη 
δτι ό δψιστος θά είσήκουεν έπί τέλους τήν δέη- 
σίν της.

Τό θρησκευτικόν τοΰτο πνεύμα, ή ένθερμος αύτή 
πίστις τής νέα; κόρης, τόσου μάλλον μάς έκπλήτ- 
τουσι, καθόσον δέν ήσαν καρποί τής άγωγή; της. Ναι 
μέν δ πατήρ της δέν ήτο ασεβής, άλλ’ολίγον έφρό/- 
τιζε περί προσευχής· καί μολονότι ή μήτηρ τη; έξε- 
πλήρου τακτικότερου τά χρέος τοΰτο, ήτο έν γένει 
απαίδευτος· ώστε ή Παρασκευή ώφειλεν είς μόνην 
τήν καρδίαν της τά αίσθήματά της. Κατά τά τρία 
εκείνα τελευταία ετη, ό νοϋ; της εμορφώθη, καί έπο- 
μένως τάς συμβουλάς της ήκουον προσεκτικότερου 
οί γονείς της. Κατουρθωσε λοιπόν νά προτείνη καί 
αύθις καί νά συζητήση τό σχέδιόν της, τό όποιον, άν 
καί δέν έθεώρουν πλέον έκεΐνοι ώς παιδαριώδες, κα- 
τεπολέμησαν δμως μέ τόσην πλειοτέραν ζέσιν,καθόσον 
είχον σήμερον μεγαλητέραν άνάγκην τής προσωπικής 
συνδρομής της. Τά έμπόδια δσα εβαλον ύπ’ δψιντης, 
ήσαν ε’ζ έκείνων άτινα έπρεπε νά κάμωσιν ίσχυράν 
έντύπωσιν είς τήν καρδίαν της. Δεν επροσπάθουν 
πλέον νά τήν μεταπείσωσι δι’άπειλών καί αστεϊσμών, 
αλλά διά δακρύωνκαί επιδείξεων σφοδροτέρας ςοργής.

« Εϊμεθα ήδη προβεβηκότες, τήν ελεγον, δέν μάς 
έμειναν πλέον ούτε φίλοι, ούτε κατάστασις είς τήν 
Ρωσσίαν. Εχεις λοιπόν τόσην γενναιότητα ώστε νά 
έγκαταλείψ-ης τού; γονείς σου, τών όποιων είσαι ή 
μόνη παρηγοριά είς τήν έρημον ταύτην, καί νά έπι- 
χειρισθής μόνη έπικινδυνωδεστάτην όδοιπορείαν ήτι; 
δύναται καί σέ νά φέρη είς τόν όλεθρόν σου, καί έκεί
νων, άντί νά τούς έλευθερώσ-η, νά άνοιξη τόν λάκ
κον ; ν Είς ταΰτα ή Παρασκευή άπεκρίνετο διά δα
κρύων· ή θέλησίς της δμως έμενεν ακλόνητος, καί 
καθ’ έκάστην ή άπόφασίς της έγίνετο στερεωτέρα.

’Αλλ’ άλλη τι; δυσκολία, μεγαλητέρα καί άπό 
τήν άντίστασιν τοΰ πατρός της, παρέλυε τά σχέδιά 
της· άνευ διαβατηρίου δέν είχε τήν άδειαν νά μα- 
κρυνθή ούτε άπό αυτά τά χωρίον, καί έφαίνετο άπί- 
θανον δτι ό νομάρχης τού Τοβώλσκ, δστις δέν εΐ
χεν άπαντήσει ούτε είς τάς άναφορά; των, θά συγ- 
κατένευεν είς τήν νέαν αΐτησιν. ‘H Παρασκευή ήνα- 
γκάσθη λοιπόν νά άναβάλη τήν άναχώρησίν της, καί 
όλοι τη; οί λογισμοί συνεκεντρόθησαν έκτοτε είς τόν 
τρόπον δι’ ού θά κατόρθωνε νά λάβη διαβατήριον.

Είς τό ίδιον χωρίον έζη τότε καί άλλος τις έξό- 
ριστος, Νέίλερ καλούμενος, γέννημα μέν τής Ρωσ- 
σίας άλλ υιός Γερμανού τίνος ράπτου. Ούτος ΰπήρ- 
ξεν έπι πολλά έτη υπηρέτης σπουδαστοΰ τίνος τοΰ έν 
Μόσχα Πανεπιστημίου, καί ώς έκ τούτου έθεωρεΐτο 
είς ίσχίμ ώ; άθρησκος. Αύτός ό ίδιο; Νέϊλερ έφαν- 
τάζετο τόν εαυτόν του άπιστον. Τά είδος τοΰτο τής

μωρίας, καθώς καί ή έπωφελεστέρα τέχνη τής ραπ
τικής τήν όποιαν έγνόρίζε, τόν κατέστησαν γνωςόν 
καί είς τούς κατοίκους καί είς τούς εξόριστους, έξ 
ών άλλοι μέν τόν έ,διδον τά ένδύματά των διάνα 
τά έπισκευάση, καί άλλοι διεσκέδαζον μέ τάς βω
μολοχία; του. Μεταξύ τών τελευταίων τούτων ήτο 
καί ό Λωπουλόφ, είς τοϋ οποίου τήν οικίαν ήρχετο 
συχνάκις. 0 Νέϊλερ γνωρίζων τήν εύσέβειαν τής νέας 
κατειρωνεύετο αύτής, καί τήν ώνόμαζεν αγίαν Πα
ρασκευήν. Αύτή δ’ έκλαμβάνουσα αύτόν σοφότερου 
άφ’ δ,τι ητο, έσκόπευε νά τόν παρακαλέση νά συν- 
τάξη τήν άναφοράν τήν όποιαν έμελλε νά ύποβάλη 
είς τόν νομάρχην, έλπίζουσα δτι ό πατήρ τη; θά 
κατεπείθετο εύκόλως νά τήν ύπογράψη.

Μιαν τών ημερών έν ό έτοιμάζετο νά έπιστρέύη 
είς τήν οικίαν άπό τόν ποταμόν δπου έπλυνε, καί 
εκαμε πολλάκις κατά τήν συνήθειάν της τό σημείο·/ 
τοΰ σταυρού, ό Νέίλερ διαβαίνων έκεϊθεν κατά τύ
χην, τήν είδε καί ήρχισε νά τήν περιγελά λέγω·/, 
α Εάν έκαμε; πλειότερα άπό αύτά σου τά σημεία θά 
έθαυματούργεις βεβαίως, καί ό κόφινος μέ τά πλυ
μένα σου θά έπέτα μόνος εις τήν οικίαν σου, χωρίς 
σύ νά τόν φορτωθής. Δόσεμέ τον, έπρόσθεσε άρπάζων 
δυναστικώς τό φορτίον, θά σέ δείξω δτι οί άπιστοι 
τού; οποίους τόσον μισείς, είναι καί αύτοί καλοί άν
θρωποι. » Καί έφορτόθη τωόντι τόν κόφινον καί τόν 
μετέφερεν είς τό χωρίον. Καθ’ όδάν ή Παρασκευή, 
ήτις είχε μίαν μόνην επιθυμίαν, τοΰ διαβατηρίου τήν 
εκδοσιν, τόν ώμίλησε περί τής άναφοράς, καί περί 
τής μεγάλης υπηρεσίας τήν όποιαν έπροσδόκα άπό 
αύτόν. Δυστυχώ; δμως ό φιλόσοφος δέν ήξευρε νά 
γράψη· ώμολόγησεν δτι άφ’ ού ένηγκαλίσθη τό έπάγ- 
γελμα τοϋ.ράπτου, παρημέλησεν δλως διόλου τήν 
φιλολογίαν- τήν έδειξε δε κάτοικόν τινα τοϋ χωρίου 
δςτις έδύνατο νά εκπλήρωσή τήν έπιθυμίαν της. Η 
Παρασκευή έπανήλθεν δλη περιχαρής, καί σκοπόν έ- 
χουσα νά βάλη εύθύς τήν έπιοΰσαν είς πράξιν τήν 
συμβουλήν. ’Εμβαίνων είς τήν οικίαν τοϋ πατρός 
της δπου ήσαν παρόντες καί άλλοι τινές , ό Νέϊλερ 
έκαυχήθη μεγαλοφώνως περί τής συνδρομής του 
προ; τήν αγίαν Παρασκευήν, τήν όποιαν άπήλλαξεν 
άπό τόν κόπον τοϋ νά Θαυματουργήση, καί έπρόσθεσε 
καί άλλα; τοιαύτας αηδείς άστειότητα;· άλλά τό 
έτοιμόλογον τής νέας τόν κατεζάλισε. » Πώς έδυνά- 
μην, τόν είπε, νά μή άναθέσω δλας μου τάς έλπί- 
δας είς τήν θείαν άγαθότητα ·, Μόλις τήν παρεκά- 
λεσα έν λεπτόν είς τήν όχθην τοϋ ποταμού, καί έάν 
ό κόφινό; μου δέν ήλθε μόνος, τούλάχιστον ήλθεν 
άνευ έμοϋ, καί ήλθε φερόμενος άπό άπεστον. Ιδού 
λοιπόν δτι τό θαύμα έγεινε, καί δέν ζητώ άλλο άπό 
τόν Θεόν, n Μετά τήν άπόκρισιν αύτήν όλοι οί πε- 
ριεστώτε; ήρχισαν νά καγχάζωσι, καί ό ράπτης ά- 
νεχωρησε κατηφής. Θέλομεν ίδή άκολούθως πολλά 
παραδείγματα τής εύφυΐας ταύτης τής νέας, ήτις 
δέν τήν έγκατέλειψεν ούτε εις τά; δυσχερεστέρας 
περιστάσεις της.
ί Τήν έπιοΰσαν έτοεξε νά συμβουλευθή τόν άνθρω
πον τοϋ Νεϊλερ, καί έμαθεν άπό αύτόν δτι ή άναφορά 
έπρεπε νά ύπογραφθή ύπ’ αύτής τής ιδίας. 0 άνα- 
φορογοάφος άνέλαβε νά τήν σύνταξη κατά τούς άπαι- 
τουμένους τύπους, καί δτε έτελείωσεν, ό Λωπουλόφ 
μετά τινα άντίστασιν, συγκατένευσε νά σταλ·ρ, καί
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"ΖΎ,ν συνώδευσε μάλιστα καί δι’ επιστολή; διαλαμβα- 
νούσης περί τών προσωπικών του υποθέσεων.

Εκτοτε ή ανησυχία τής νέας (ξέλειψεν, ή υγεία 
της εβελτιώθη καί οί γονείς της έχαιρον βλέπόντε; 
ότι άνέλαβε τήν φυσικήν της φαιδρότητα.

Η εύτυχής αύτή μεταβολή άλλην αιτίαν δέν ειχεν, 
εΐμή μόνον'την βεβαιότητα ότι τό διαβατήριον της 
()ά έξεδίδετο, καί την απεριόριστον πίστιν είς την 
θείαν πρόνοιαν. Επεριπάτει συχνάζις πρός τήν δόόν 
τοΰ Τοβώλσκ, επ’ (λπίδι είδήσεώς τίνος. Διέβαινεν 
έμπροσθεν τοΰ ταχυδρομικού σταθμού διά νά όμιλή- 
ση μέ τον γε'ροντα απόμαχον τον διευθύνοντα αύτόν, 
καί διανέμοντα τάς ολιγάριθμους (πιστολάς τάς 
στελλομένα; εις ΐσχίμ. Πρό πολλού όμως δεν έτόλ- 
μα νά τόν ερώτηση,, επειδή τήν ειχεν άποκριθή μίαν 
ημέραν μέ βαρβαρότητα, καί (περιγέλασε τό σχέδιόν 
της τό όποιον δέν ή ·νόει.

ίΐξ μήνας είχον σχεδόν παρέλθει μετά τήν απο
στολήν τής αναφοράς, ότε ειδοποίησαν τήν οικογέ
νειαν τού Λωπουλόφ ότι ταχυδρόμο; τι; φθάσας είς 
τό ταχυδρομείου έφερέ τινα γράμματα. ‘Π Παρα
σκευή ετρεζεν εύθύ; άκολουθουμένη καί από τού; 
γονείς της. Οταν ό Λωπουλόφ είπε τό όνομά του, 
ό ταχυδρόμος τόν (νεχείρισε φάκελλον (σφραγι
σμένο·/ πεοιέχοντα τό διαβατηρίου τής θυγατρός 
του, καί έλαβεν άπόδειξιν. Χαρά μεγίστη ε’γένετο 
τήν ημέραν (κείνην. ’Εγκαταλελειμένοι όπως ήσαν 
τοσαύτα έτη, (θεώρησαν τήν αποστολήν τού διαβα
τηρίου ώς δείγμα ιύνοίας. Αλλ’ είς τάς προσωπικά; 
αιτήσεις τού Λωπουλόφ δέν εστάλη κάμμία άπάντη- 
σις έζ μέρους τού νομάρχου, όσον διά τήν θυγατέρα 
του, ελεγεν, επειδή ήτο ελεύθερα, θά ήτο τά μέγι
στα άδικον εάν τήν εκράτουν είς Σιβηρίαν εναντίον 
τής θελήσεώς της.

Η τόση σιωπή ήτο μάλλον άπόδειξι; δυσμενείας 
ή εύνοίας προς τόν πατέρα. Ή όδυνηοά αυτή σκέ- 
ύις διεσκέδασε μετ’ολίγον τήν προσβολήν τής χα
ράς, τήν όποιαν (προξένησε τού νομάρχου ή συγκα- 
τάβασις. ό Λωπουλόφ ήρπασε τό διαβατηρίου, καί 
εβεβαίωσεν, εις τήν στιγμήν τής παραφοράς του, 
ότι δέν συγκατετέθη νά τό ζητήση εΐμή ε’πί τή βε- 
βαιότητι ότι δέν θά (δίδετο, καί διά ν’άπαλλαχθή 
από τάς άδιακόπους ενοχλήσεις τής θυγατρός του,

‘Η Παρασκευή ήκολούθησε τούς γονείς της χωρίς 
νά ζητήση τίποτε, πλήρης όμως έλπίδο; καί εύχα- 
ριστούσα καθ’ όλον τόν δρόμον τόν Θεόν διότι είς— 
ήκουσε μίαν άπά τάς δεήσεις της. ό πατήρ της 
έκρυψε τό διαβατήριον μεταξύ τών φορεμάτων του, 
αφού πρώτον τό (τείλιξεν επιμελώς είς τεμαχίου πα
νιού. 11 Παρασκευή παρετήρησε τήν προφύλαςιν 
ταύτην, ήτις τήν ε’φάνη καλός οιωνός, διότι (δυ
νατό εκείνος νά τό σχίση· άπέδωκε δε τήν άρνησιν 
τού πατρό; της είς βουλήν τινα ιδίαν τού Θεού, μή 
σημάναντος είσέτι τήν έυραν τής άναχωρήσεώς της. 
Μετ’ ολίγον μετέβη είς τά δάσος, προσηυχήθη επί 
δύω ώρας, σζιρτώσα όλη άπό τήν χαράν τήν οποίαν 
τήν ένέπνεεν ή θερμή φαντασία της, καί μή διστά- 
ζουσα πλέον διά τήν καλήν έκβασιν τής έπιχειρή- 
σεώς της.,

Λί λεπτομέρειαι αύταί ίσως φανώσιν είς τινας 
ούδενός λόγου άξιαι καί μάταιαι· άλλ’ όταν ίδω
μεν τά σχέδιά της εύδοκιμούντα, επέκεινα μάλιστα

καί τών προσδοκιών της καί αύτής τής πιθανότητος, 
μέ όλα τά προστυχόντα αναρίθμητα εμπόδια, θά 
πεισθώμεν ό'τι κανείς άνθ ρώπινος λόγος δέν ήρκει 
νά τήν όδηγήση είς τόν σκοπόν της, καί οτι διά τό έρ
γου τούτο ε’χρειάζετο ή πίστις ή αί'ρουσα τα ορη. 
Είς όλα; τη; τάς περιστάσεις ή Παρασκευή έβλεπε 
τόν δάκτυλον τού Θεού· διό καί έλεγε πάντοτε· 
« Υπεβλήθην ενίοτε είς πειρασμούς, άλλ’ ή πρός αύ- 
τόν πίστις μου δέν άπέτυχε πώποτε .» Συμβεβηκός τι 
συμβάν μετά τινας ημέρας, ά,εζωπύρησε τήν γεν
ναιότητά της, καί συνετέλεσεν ίσως είς τό νά κατα- 
πείση τού; γονείς της. ‘Η μήτηρ της, αν καί δέν 
ήτο προληπτική, εύχαριστεΐτο νά άνακαλύπτη ενίο
τε προγνωστικά τού μέλλοντος είς τά παραμιζρότε- 
ρ% βιωτικά συμβάντα. Δέν (πίστευε μέν ήμερα; 
αποφράδας, άπέφευγεν όμως τού νά (πιχειρισθή τι 
τήν δευτέραν, καί έθεώρει απαίσιου τό χύσιμον τοΰ 
άλοδοχείου. Αλλοτε έλάμβανεν είς χεϊρας τήν ίεράν 

“Γραφήν, καί άνοίγουσα αύτήν κατά τύχην, άνεζήτει 
είς τήν πρώτην φράσιν (φ’ ής έπιπτον τά βλέμματά 
της άνάλογόν τι είς τήν θέσιν της, διά νά ίξάξρ εξ 
αύτού αίσιόν τινα οιωνόν, ό τρόπος ούτο; τού συμ- 
βουύεύεσθαι τήν τύχην είναι συνηθέστατο; είς τήν 
Ρωσσίαν· οσάκις δέ ή φράσις είναι ασήμαντος, (π- 
αναλαμβάνουσι τό άνοιγμα, καί βασανίζοντε; ολί
γον τήν έννοιαν, έξηγούσι επί τέλους τήν φράσιν 
κατά τάς (πιθυμία; των. Αλλως, οΐ δυστυχείς ένα- 
σμενίζονται είς πάντα, καί αισθάνονται ιδιαιτέραν 
τν/ά ηδονήν οσάκις οί οίωνισμοί αύτοί, τού; όποιους 
μ’ όλον τούτο δέν πιστεύουσιν, φαίνονται έχοντες 
αναλογίαν τινά πρός τάς ελπίδας των.

Ο Λωπουλόφ συνείθιζε νά άναγινώσκη καθ’ έσπε- 
ρας άνά έν κεφάλαιον τής ίεράς Γραφής εις τήν οικογέ
νειαν του· (ξήγει εις τάς γυναίκας τάς σλαβωνιζά; λέ
ξεις όσα; δέν εννοούν, καί ή ένασχόλησις αύτή ήρε- 
σζεν υπερβαλλόντως εΐ; τήν θυγατέρα του. ίίν έσπέ- 
ρας οί τρεις ούτοι μονασταί εκάθηντο παρά τήν τρά
πεζαν ε’φ’ ή; έζειτο ή ιερά βίβλος· ή άνάγνωσις ειχεν 
ήδη τελειώσει καί σιωπή θλιβερά έπεκράτει, ότε ή 
Παρασκευή, άπευθυνομένη πρός τήν μητέρα της, επί 
μόνοι σκοπώ τού νά άνοιξη τήν ομιλίαν· «Λάβε, εί
πε, σέ παρακαλώ τήν Γραφήν, καί ζήτησον είς τήν 
δεξιάν σελίδα τήν ένδεκάτην γραμμήν.» Π μήτηρ 
ήνοιξε προθύμως τήν βίβλον μέ μίαν βελόνην, καί 
μετρήσασα τάς γραμμάς μέχρι τής δέκατης πρώτη; 
έκ δεξιών, άνέγνωσε μεγαλοφώνως τά εφεξής· «Εύ- 
ρε δε αυτήν άγγελος Κυρίου τοΰ Θεού επί τής πηγής 
τού υδατος έν τή έρήμω . . . Καί είπεν αυτή ό άγ
γελο; Κυρίου· Αγαρ παιδίσκη Σάρας πόθεν έρχη, καί 
πού πορεύη ; . . έπήκουσε Κύριος τή ταπεινώσει σου.»

‘II εφαρμογή τής ίεράς ταύτης περικοπής ήτο 
πολλά εύκολος, καί διά τούτο ή αναντίρρητο; ανα
λογία προσέβαλεν αμέσως καί τούς τρεις. Η Πα
ρασκευή, σκιοτώσα άπό τήν χαράν της, ήρπασε 
τήν βίβλον καί κατεφίλησε πολλάκις τάς σελίδας 
της. « Είναι τωόντι άξιοθαύμαστον, » είπεν ή μή
τηρ προσβλέπουσα τόν σύζυγόν της· άλλ’ αύτός, μή 
θέλων νά ενίσχυση τά; ιδέα; των, ώμίλησεν αύςηρως 
εναντίον τών γελοίων αύτών οίωνισμών. « Πιστεύετε, 
είπεν, ότι δύναταί τιςνά μαντεύση ούτω πω; τάς θε
λήσεις τού θεού, άνοίγων έν βιβλίου μέ μίαν βελό
νην, καί ότι ό θεός συγκαταβαίνει ν’ άπαντήση είς

πέση, είς τό φρικτόν δυστύχημα τού νά σέ παρα- 
ζούση ; » Λέγουσα ταϋτα ή Παρασκευή κατεφίλει τά 
γόνατά του, καί (προσπαθεί νά τόν έμπνευση τήν 
αύτήν πίστιν ήτις άνεπτέρου τάς ελπίδας της. ’Εν 
τώ μεταξύ έ'φθασε καί ή μήτηρ, τήν οποίαν εξώρκι- 
ζεν ή νέα νά τήν συνδράμη είς τό νά κάμψη τόν 
πατέρα της· άλλ’ ή καλή σύζνγος δέν ·ήσθάνετο ι
κανήν δύναμιν. Είχε μέν συγκατανεύσει είς τήν ά- 
ναχώρησιν, δέν ειχεν όμως καί τήν γενναιότητα νά 
ζητήση τήν συγκατάθεσιν καί τού συζύγου της. Ο 
Λωπουλόφ όμως δέν (δυνατόν* άντισταθή πλέον είς 
τάς θερμά; παρακλήσεις τής θυγατρός του. ’Εγν<)- 
ριζεν άλλως ότι αίί τη ήτο επί τοσοϋτον άποφασι<ική, 
ώστε (φοβείτο μή άναχωρήση καί άνευ διαβατηρίου.
« Τί νά κάμω μέ τό παιδίον τούτο ; (φώναξε. Πρέ
πει νά τό άφήσω νά άναχωρήση' » ‘Π Παρασκευή πε- 
τώσα άπό τήν χαράν της, (ρρίφθη είς τάς άγκάλας 
τού πατρό; της· « Εσο βέβαιος, πάτερ, έλεγε κατα- 
φιλοΰσα αύτ όν, ότι δέν θά μετανοήσεις διότι μέ ή- 
κουσες· θά υπάγω, ναι, θά ύπάγω είς Πετρούπο
λη, νά πέσω είς τούς πόδας τού αύτοκρκτορ ος, καί 
ή ιδία (κείνη πρόνοια τού Θεού ήτις μ’ ενέπνευσε τήν 
ιδέαν καί ενευτεν είς τήν καρδίαν σου, θά νεύσει καί 
είς τήν τοΰ αύτοκράτορος υπέρ ήμών. Οίμοι! άπε- 
κρίθη ό πατήρ χύνων πικρά δάκρυα , πιστεύεις, αγα
θόν τέκνον, ότι δύναταί τις νά όμι λήση μέ τόν αύ- 
τοζράτορα, όπως όμιλεΐς μέ τον πατέρα σου είς τήν 
Σιβηρίαν; Σκοποί στρατιωτικοί περιφρουροΰσι τά άνά- 
κτορα, καί δέν θά δυνηθής νά πατήσης ούτε αύτό 
τό κατώφλιόν τών. Πτωχή, καί ψωμοζητούσα, χω
ρίς ενδύματα, χωρίς συστάσεις, πώς θά τολμήσεις 
νά φανης, καί ποϊο; θά καταδεχθή νά σέ παρου- 
σιάση; »

‘II Παρασκευή ήσθάνετο τήν δύναμιν τών παρα
τηρήσεων τούτων, άλλά δέν άπηλπίζετο· μυστηριώ- 
δές τι προαίσθημα κατίσχυεν όλων τών συλλογι
σμών. « ’Εννοώ τούς φόβους σου οίτινες γεννώνται 
άπό τήν πρός (μέ άγάπην σου, άπεκρίθη, άλλά πό
σους λόγους έχω διά νά ελπίζω. Συλλογίσου, σέ πα
ρακαλώ! Τδέ πόσας χάριτας άπροσδοκήτους μ’ε- 
χορήγησεν ό Θεός, διότι άνέθεσα ό'λην μου τήν πί- 
στιν είς αύτόν ! Δέν ήξευρον πώς νά νά κατορθώσω 
διά διαβατήριον, καί ήνάγκασε τό στόμα τοΰ απί
στου νά μέ δείξη τόν τρόπον αύτός έκαμψε τόν 
άκαμπτον νομάρχην τού Τοβώλσκ. ’Επί τέλους, μέ 
ύλην σου τήν άκαταμάχητον επιμονήν, δέν σ’ (βία
σε σέ αύτόν νά μέ δώσης τήν άδειαν τή; άναχωρή
σεως; Εσο λοιπόν βέβαιος οτι ή θεία πρόνοια ήτις 
μέ συνέτρεξε νά ύπερνικήσω τόσα εμπόδια, καί μέ 
(προστατέυσε τοσοϋτον άχρι τής ώρας, θά μέ όδη- 
γήσειζαί εΐ; τούς πόδας τοΰ αύτοκράτορος ο.ας. Αυ
τή Θά βλ,ει είς τό στόμα μου τούς λόγους, οίτηες 
μέλλουσι νά τόν καταπείσωσι, καί ή ελευθερία σου 
θά είναι ή αμοιβή τή; συγκαταθέσεώς σου είς τήν 
άναχώρησίν μου. »

Απρ τής στιγμής (κείνης ή άναχώρησις τής νέα; 
άπεφασίσθη, άλλ’ή εποχή δέν ειχεν είσέτι προσδιο- 
ρισθή. 0 Λωπουλόφάνέμενε βοηθήματα τινα (κ μέ
ρους τών φίλων του· πολλοί εξόριστοι έχοντες χρη
ματικά μέσα τοΰ είχον προσφέρει άλλοτε τήν συν
δρομήν των, τήν όποιαν δέν έδέχθη μέν τότε, άλ
λ’ (σκόπευε νά ζητήση τώρα, ίίλπιζε πρό; τούτοι;

όλούς τούς μωρούς σας λογισμούς ; Αναμφιβόλως, 
έπρόσθεσεν απευθυνόμενος πρός τήν θυγατέρα του, 
άγγελος κυρίου θά σέ συνοδεύσει κατά τήν άνόητόν 
σου άδοιπορείαν, καί θά σέ δίδεινά πίης όταν διψάς! 
Δεν αισθάνεσαι πόσον είναι μωρόν τό νά συλλαμβά- 
νη τις τοιαύτας ελπίδας ·, »

Η Παρασκευή άπεκρίθη ότι δέν έφαντάζετό ποτέ 
ότι άγγελος κυρίου, γινόμενο; ορατός, θά συνέτρεχε 
τήν έπιχείρησίν της· « άλλά, είπε, ελπίζω καί πι
στεύω άδιστάκτως ότι ό φύλαζ μου άγγελος δέν θά 
μέ ε’γκαταλείψει, καί ότι ή όδοιπορεία μου, θά γί
νει, καί άν εγώ ή.ίδία άκόμη άποποιηθώ τό νά τήν 
έπιχειρισθώ. » Τόν Λωπουλόφ έκλόν.σεν ή άκατα
νόητο; αυτή επιμονή· καί όμως ολόκληρος μην πα
ρήλθε χωρίς νά γείνη λόγρς περί τής άναχωρήσεως.
Η σκυθρωπότης καί ή κατήφεια τής Παρασκευής 
ηΰξανον καθ’ έζάστην· αιωνίως μόνη είτε είς τό δά
σος είτε εις τόν ζοιτώνά της, δέν ήτο πρός τού; ί 
γονείς της φιλόφρων όσον καί πρότεοον.

Επειδή πολλάκις τούς ε’φοβέρισεν ότι έμελλε νά α
ναχώρηση καί άνευ διαβατηρίου, ήρχισαν νά φοβών- 
ται σπουδαίως μή βάλη είς πράξιν τήν απειλήν, καί 
άνησύχουν κατά πολλά , οσάκις ήργοπόρει εκτός τής 
οικίας παρά τό σύνηθες. Μίαν ημέραν μάλις-α ένόμισαν 
ότι τφόντι άνεχώρησεν διότι, έπιστρέφουσα άπό τήν 
εκκλησίαν όπου ειχεν υπάγει μόνη, συνώδευσε χωρι
κά; τινας νέας είς τήν καλύβην των, καί έμεινεν ώρας 
τινας μετ’ αυτών. Οταν ήλθεν είς τήν οικίαν της, 
ή μήτηρ της τήν ένηγκαλίσθη κλαίουσα. « ΐίργοπό- 
ρησες πολύ, φέλτάτη μου, ειπεν. ’Ενομίσαμεν ότι 
μάς έγκατέλειψες διά πάντοτε ! — Ταχέως θά λυ- 
πηθήτε δν’ αύτό, άπεκρίθη ή νίχ, διότε δέν θέλετε 
νά μέ δώσετε τό διαβατήριον μου· τότε θά μετα
νοήσετε διότι μέ άπηρνήθητε καί αύτό καί τήν εύ- 
χήν σας. » ’Επρόφερε δέ τά λόγια ταϋτα χωρίς νά 
φιλήση τήν μητέρα της, καί μέ τόνον φωνής τόσον 
παθητικόν καί τεταραγμένον, ώστε ή καλή μήτηρ 
έμεινε κατάπληκτος. Αλλά διά νά τήν καθησυχά- 
ση, τήν ύπεσχέθη ότι δέν θά έναντιωθή τού λοιπού 
είς τήν άναχώρησίν της, καί ότι δέν έπρόζειτο 
πλέον νά καταπείσωσιν εΐμή τόν πατέρα. ‘II Παρα- 
ρασκευή είχε παυσει τού νά ζητή τήν άδειαν τοΰ 
πατρό; της· άλλ’ ή βαΟεϊά της λύπη ώμίλει πολύ 
πλέον εύγλώττως άπό τά; Οερμοτέρας παρακλήσεις· 
αύτός ό Λωπουλόφ εΰρίσζετο εις αμηχανίαν.

‘II σύζυγός του τόν παρεζάλει εν πρωί νά ύπάγη 
νά συνάξη όλίγα γεώμηλα είς τόν μικρόν κήπον τόν 
όποιον έκαλλιέργουν· άλλ’ αύτός ακίνητος καί βε- 
βυθισμένος είς τούς θλιβερούς του συλλογισμούς, έ- 
φαίνετο μή άκούων τού; λόγους της. ’Επί τέλους, 
συνερχόμενος είς τόν εαυτόν του, « άς ύπάγωμεν, 
είπεν, ώς νά ήθελε νά έμπνευση γενναιότητα είς 
εαυτόν, βοήθησέ με, νά σέ βοηθήσω ! » Αμα (τε
λείωσε τούς λόγους αυτούς, ίλα£ί δίκελλαν καί με- 
τεβη είς τόν κήπον ή Παρασκευή τόν ήκολούθησε.
«Βεβαίως, πάτερ, είπε, πρέπει νά βοηθώμεν άλλή- 
λους εις τήν δυστυχίαν, καί διά τούτο έλπίζω ότι ό 
θεός θά με βοηθήση είς τήν παράκλησιν τήν οποίαν 
θά σε κάμω, καί οτι θά νεύση είς τήν καρδίαν σου. 
Δός μοι τό διαβατήρ«5ν μου, φίλτατε καί δυστυχή 
πάτερ ! Πίστευσον ότι τοιαύτη είναι ή θέλησις τοΰ 
θεού, Θέλεις νά βιάσης τήν θυγατέρα σου νά ύπο-
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νά έπιτύχη οδοιπόρον τινά Sia νά συνοδεύση τήν 
θυγατέρα του κατά τάς πρώτας ήμέρας τούλάχι- 
στον, άλλά καί αί δύο του προσδοκίαι έματαιώθη- 
σαν ή Παοασκευή έβιάζετο νά αναχώρηση· δλη ή 
χρηματική κατάστασις της οίκογενείας έσύγκειτο 
άπό έν ρούβλιον — δρ. 4. 50 — ’Αφού έπροσπάθη- 
σαν επί ματαίω ν’ αύξήσωσι την έλαχίστην αύτήν 
ποσότητα, προσδιώρισαν κατά την έπιθυμίαν τής 
νέας όδοιπόρου, τήν 8 τοϋ Σεπτεμβρίου, έορτήν τής 
γεννήσεως τής Θεοτόκου, ώς ημέραν τού σκληρού απο
χωρισμού. Αμα διεδόθη ή ειδησις εις τό χωρίον, 
όλοι οί γνώριμοί των -ήλθον πρός έπίσκεψίν των μάλ
λον άπό περιέργειαν ή άπό αίσθημα συμπαθείας. 
όσοι είχον τούς τρόπους νά έλΟωσιν είς βοήθειαν 
των, ώμίλησαν περί τών δυστυχών περιστάσεων αϊ- 
τινες δέν συγχωρούσε πολλάκις είς τούς καλητέρους 
φίλους νά συντρέξωσι τούς φίλους των έν καιρω 
άνάγκης· άντί δέ βοήθειας καί παρηγοριών, άνα- 
χωρούντες προεϊπον είς τήν οικογένειαν άπαίσια 
προμηνύματα. Δύω όμως πτωχοί καί άγνωστοι ε
ξόριστοι άνέλαβον τήν υπεράσπισιν τής Παρασκευής 
καί τήν εγκαρδίωσαν διά τών συμβουλών των. « Ε
πιχειρήσεις έτι δυσκολώτεραι έτελεσφόρησαν, έλε
γαν, εναντίον πάσης προσδοκίας. Καί αν δεν κατορ- 
Οώση νά παρουσιασθή είς τόν αύτοκράτορα, θά τύχη 
προστατών οϊτινες θά δμιλήσωσιν ύπέρ αύτής, όταν 
τήν γνωρίσωσι καί τήν άγαπήσωσιν ώς ήμ,εΐς. » 
Τήν 8 Σεπτεμβρίου περί τήν αύγήν, οί δύο αύτοί ε
ξόριστοι ήλθον νά τήν άποχαιρετήσωσι καί νά πα- 
ρευρεθώσιν είς τήν άναχώρησίν της. Τήν εύρον έτοι
μον άδη διά ιήν μεγάλην όδοιπορείαν, καί φε'ρουσαν 
έπί τού ώμου σάκκον τόν όποιον είχε προετοιμάσει 
πρό πολλού. 0 πατήρ της τήν εδωκε τό ρούβλιον, 
τό όποιον άπεποιεΐτο εκείνη νά δεχθή, λέγουσα οτι 
τό εύτελες αύτό ποσόν δέν ήρκει διά τήν όδοιπο- 
ρείαν της, ένώ είς αύτούς ήτο άναγκαϊον άλλ’ έν
τονος διαταγή τοϋ πατρός της τήν έβίασε νά τό λά- 
βη. Οί δύω πτωχοί ε’ξόριστοι ήθε'λησαν ν’ αύξήσωσι 
τό μικρόν τούτο κεφάλαιον καί ό μέν είς έξ αύτών 
έπρόσφερε τριάκοντα κοπέκ είς χαλκόν, ό δέ άλλος 
είκοσι είς άργυρον· δι’ αύτών έμελλε νά τραφώσι 
πολλάς ήμε'ρας. Η Παρασκευή άπε'βαλε τήν γεν- 
ναίαν των προσφοράν, ήσθάνθη ό'μως μεγίστην εύ- 
γνωμοσύνην. « Εάν ποτέ ή θεία πρόνοια, είπεν,
εύδοκήση νά έπιδαψιλεύση τήν χάριν της εις τούς 
γονείς μου, ελπίζω ότι θά λάβετε καί σείς τό μέ
ρος σας. »

Τήν στιγμήν έκείνην αί πρώται τοϋ ήλιου άκτϊνες 
προσέβαλον τήν αίθουσαν, η ‘Η ώρα έφθασεν, είπεν 
ή νέα, πρέπει νά χωρισθώμεν,» καί εκάθισεν άμέ— 
σως, καθώς καί οί γονείς καί φίλοι της. Κατά τήν 
ί’ωσσικήν συνήθειαν, ό'ταν τις φίλος άναλαμβάνη 
διεξοδικήν όδοιπορείαν, τήν στιγμήν τής άναχωρή- 
σεως, ό οδοιπόρος κάθηται. Ολοι οί παρόντες πρέ
πει νά τόν μιμηθώσι· μετά δέ μιας στιγμής άνά- 
παυσιν, ό'τε καί όμιλοϋσι περί τοϋ καιρού καί περί 
άλλων πραγμάτων άδιαφόρων, εγείρονται, καί τά 
δάκρυα καί τά φιλήματα άρχίζουσιν.

‘Η συνήθεια αύτή, ήτις κατά πρώτην δψιν φαί
νεται άσήμαντος, έχει τι έν τοσούτω άξιον λόγου. 
Πριν νά χωρισθώσι διά πολύν καιρόν, ίσως καί διά 
πάντοτε, συναναπαύονται μερικάς τινας στιγμάς εί-

σέτι, ώς νά ήθελον ν’ άπατήσώσι τήν τύχην καί νά 
ύποκλέψωσι τήν βραχεϊαν αύτήν εύχαρίστησιν.

‘Η Παρασκευή έλαβε γονυκλιτί τήν εύχήν τών 
γονέων της, καί άποσπασθεΐσα μέ γενναιότητα άπό 
τάς άγκάλας των, έγκατέλειψε διά πάντοτε τήν 
καλύβην ήτις εχρησίμευσεν είς αύτήν ώς φυλακή άπό 
τής νήπιότητός της. Οί δύω εξόριστοι τήν συνώδευ- 
σαν εν βέρςτον μακράν. Ο πατήρ καί ή μήτηρ, ά- 
κίνητοι είς τό κατώφλιον τής θύρας, δέν άπέσπων 
άπό αύτήν τά βλέμματά των διά νά τήν άποχαι- 
ρετήσωσι καί πάλιν άλλ’ ή νέα δέν έστρεψε πλέον 
πρός τά όπίσω τήν κεφαλήν της, καί μετ’ ολίγον έ- 
γεινεν άφαντος.

0 Αωπουλόφ καί ή σύζυγός του έμβήκαν τότε 
είς τήν κατοικίαν των, ήτις τούς έφαίνετο έρημος 
καί σκοτεινή. Οί δυστυχείς εζησαν' έτε πλέον μεμο
νωμένοι ή πρότερον οί άλλοι κάτοικοι τοϋ ίσχίμ 
κατέκρινον τόν πατέρα, ώς παρακινήσαντα τήν θυ
γατέρα του νά έπιχειρισθή άνόητον όδοιπορείαν, καί 
τόν έχλεύα',ον. Επεριγέλων πρό πάντων τούς δύω 
πτωχούς έξορίστους οϊτινες, έν τή άπλότητί των, 
δέν είχον κρύψει τήν ύπόσχεσιν τής Παρασκευής 
τού νά φροντίση καί περί αύτών, καί τούς έσυγχαί- 
ροντο έμπαικτικώς περί τής μελλούσης τύχης των.

(Ακολουθεί.)

— '■Ιστορία τοϋ χρυσού όδόντος. Κατά τά 1593 
φήμη διέτρεχεν δτι οί όδόντες τίνος παιδίου τής 
Σιλεσίας έπεσον, καί δτι άνεφύη είς χρυσούς είς τήν 
θεσιν ενός τών μεγάλων αύτοϋ όδόντων. ό Ορτιος, 
καθηγητής τής ιατρικής εις τό πανεπιστήμιο·? τοΰ 
Ελμστάδ, έγραφε κατά τό 1595 τήν ιστορίαν αύ
τοϋ τού όδόντος, καί διϊσχυρίζετο, δτι έν μέρει ήτο 
φυσικόν καί έν μέρει θαυμάσιον φαινόμενου, καί δτι 
άπεστάλη άπό τόν Θεόν είς αύτό τό παιδίον, διά νά 
παρηγορήση τούς χριστιανούς, δυναστευομένους ύπό 
τών Τούρκων.

Κατά τό αύτό έτος ό ‘Ρολλάνδος έγραφεν έτέραν 
ιστορίαν περί τού αύτοϋ άντικειμένου. Μετά δύω 
δέ ετη ό Συγόλτερος, σοφός καί αύτός, έγραψε κατά 
τής γνώμης τοϋ ‘Ρολλάνδου, δστις εύθύς έδημοσίευ- 
σε διεξοδικήν καί δεινήν άπάντησιν, πλήρη πολυμα- 
θείας. Τέλος είς άλλος σοφός, όνόματι Αιβάριος, συ- 
νέλεξε τάς διαφόρους γνώμας τών είρημένων, καί έ- 
ξέφρασε τήν ίδικήν του.

Αί συζητήσεις αύται έξήψαν πολύ τούς πεπαιδευ
μένους, δταν είς χρυσοχόος συνέλαβε τήν ιδέαν νά έ- 
ξετάσή τόν περίφημου χρυσοϋν όδόντα. Ερευνήσας 
λοιπόν αύτόν, εύρεν ύπό χρυσοϋν ελαμα, έπιτηδείως 
προσηρμ.οσμένον, ένα συνήθη όδόντα.

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ. Φυλλάδ. ΙΓ'. Σελ. 19, είς τήν 
άρχήν. Αντί τοϋ Βο.Ιταίρον πρώτον, χαί μετά ταν- 
τα τοΰ ΜοΙιερον, άνάγνωθι. Τοϋ Μο.Ιιέρον πρώ
τον, χαί μετά ταΰτα τοϋ ΒοΙταίρον


