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ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΙΣ ΤΟΪ ΜΗΝΟΣ.

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΣ ΑΙΑΜΟΧΗ
ΕΙΣ

ΚΑΑΛΙΦΡΟΝΙΑΝ.
Εκ τοΰ ήιιερο2ογΙου τοΰ Κ. Τυρον'ίττ ΰρονχζ·

(Συνέχεια είδε Φυλλάόιον 40.)

« Πολλαί παρήλθον (βδομάδες χωρίς νάήμπορέσω 
νά έργασθώ είς τό ημερολόγιου τοϋτο.

« Τήν έσπέραν τής 5, ένώ οί σύντροφοί μου συ
νωμίλουν περί τήν πυράν, χαί έγώ ήσνολούμην 
γραφών, αίφνης μάς διέκοψε σύριγμα γνωστόν είς 
τήν ακοήν μου. « ό Βραδλέης είναι» έκραξα. Αλλ’ 
οί λοιποί (θεώρησαν τό πράγμα ώς αδύνατον, χαί 
φοβούμενοι τι στρατήγημα, ήρπασαν τά πυροβόλα 
των. Αλλά νέον σύριγμα μάς άπέδειξεν οτι δέν ή- 
πατήθην,καί αμέσως μετά ταΰτα ό βραδλέης έφθα- 
σεν έφιππος καί τρέχων άπό ρυτήρος, εΐπετο δέ ό 
δον Αουδοβϊκος, άλλ’ ό Μαλκόλμ δέν ήτον μετ’ 
αύτών. « Φίλοι μου, έκοαξεν ό Βραδλέης, έχω φο- 
βεράν εί'δησιν νά σάς δώσω. Τό πλεϊστον τοϋ χρυ- 
σοϋ μας άπώλετο καί άπώλετο άμεταστρεπτί. — 
Απώλετο! είπον έγώ, όποπτεόων προδοσίαν τοϋ

Βραδλέη καί τοϋ δάν Λουδοβίκου. Απώλετο! καί 
πώς; Δεν τά πιστεύω, δέν τά πιστεύω ποτέ. ·■> Ο 
δέ Βραδλέης έτόξευσε πρός έμέ βλέμμα παρωργισμέ- 
νον, άλλά δέν άπεκρίθη.

« Καί ποϋ είναι, ήρώτησα, ό Μαλκόλμ ; —Απε- 
θανεν, ειπεν ό Βραδλέης, ή καν φοβούμαι. — Ω 
Θεέ μου! » άνέκραζα, καί έπρσόθεσα ώς όμιλών κατ 
ιδίαν α Τότε λοιπόν τόν έφονεύσατε σείς.» Παρετή- 
ρησα δέ ό'τι ό Βραδλέης έξέταζεν άλληλοδιαδόχως 
όλων τά πρόσωπα, καί επειδή τά βλέμματά μου 
παρηκολούθουν τά έδικά του, είδα είς όλων τάς φυ
σιογνωμίας έπιτετυπωμένην τήν οργήν καί τήν άπελ- 
πισίαν. Τό έννόησε δέ καίαύτός, καίδι όλης τής 
έσπέρας ούδέ λέζιν πλέον έπρόφερε. Τήν λύσιν δε 
τοϋ μυστηρίου μάς. έδοσεν ό δάν Λουδοβίκος ώς 
ακολούθως·

ιι Διηγήθη λοιπόν ότε άφ’ ού έχωρίσθησαν άπό 
ημάς, ήοχισαν νά δράμωσι τροχάζοντες, όπως τα- 
χύτερον φθάσωσιν είς μέρη εύαρεστότερα καί άσφα- 
λέστερα τής έρημόν όπου τούς άφήσαμεν. Διάφοροι 
ένδείξεις τούς έπειθον ότι Ινδοί κακούργοι περιεφέ- 
ροντο περί αύτούς· κχί έπειδή αΐ φάραγκες ριαί αί 
χαράδραι δι’ ών διήοχοντο έβοήθουν τών τοιούτων 
άνθρώπων τάς επιχειρήσεις, διά τοϋτο ήσαν οί σύν
τροφοί μας άνυπόμονοι νά φθάσωσιν είς τόπους ό-
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μαλωτέρους. Η δδος των διήρχετο κατ’ άρχάς επί 
τινα μέλια διά ταπεινών όρέων διατεμνομένων ύπό 
κοιλάδων, όπου έπεκράτουν αί δρυς, καί ενίοτε έ- 
γείροντο σπάνιαί τινες πίτυς. Καθ’ ήν δέ στιγμήν 
άνέβαινον σειράν όρέων ούχί υψηλήν, τήν τελευταίαν 
ώς (νόμιζον, ήτις τούς έχώριζεν άπό τά Σακραμέν- 
τον, έχοντες πυκνόν άλσος πρός άριστεράν, ό δάν 
Λουδοβίκος, δστις προηγείτο τοΰ Βραδλέη καί τοΰ 
Μαλκάλμ, στραφείς διά νά τοϊς όμιλήσνι, εϊδεν ιπ
πέα έςερχόμενον τοΰ δάσους όπίσω των. Τήν αύ
τήν σχεδόν στιγμήν καί δεύτερος προέκυψεν ίππεύς, 
Ινδός, ώς έφαίνετο έκ τής ενδυμασίας του, καί πρίν 
ό δόν Λουδοβίκος προφθάσφ νά δοόσγι εϊδησιν, ήγέρ- 
θη έπί τοΰ έφιππείου του, έσφενδόνισε τό Λάσσον 
του, καί τό σχοινίον συρίζον περιετυλίχθη περί τήν 
κεφαλήν καί τούς ώμους τοΰ Μαλκόλμ. Ο δόν Λου
δοβίκος ίδών δλην τήν σκηνήν ταύτην, κατέβη ά
μέσως άπό τόν ίππον του, έλαβε τό πυροβόλον του, 
καί κατεπυροβόλησε τόν Ινδόν, καθ’ ήν στιγμήν 
αύτός άνεχώρει δρομαίος. Η σφαίρα έκτύπησε τόν 
ίππον είς τήν κεφαλήν καί ό ίππος έστάθη σχεόόν 
εις τό ίδιον μέρος, καί μετά μίαν στιγμήν ζώον καί 
άνθρωπος έκυλίοντο κατά γης, ένώ καί ό Μαλκόλμ 
συγχρόνως, μ.ή δυνηθείς ν’ άντισταθφ εις τοΰ Λάσ- 
σον τήν βίαν, έπιπτεν άπό τόν ίππον του καί αυ
τός· ό Βραδλέης, δστις έννόησε τόν κίνδυνον μόνον 
δταν ήκουσε συρίζον τό Λάσσον, άφίππευσε, καί έν 
ώ ό δάν Λουδοβίκος έπροφυλάττετο όπίσω τοΰίπ 
που του, έπυροβόλησε τόν έχθρόν, καί τό πυροβόλον 
του, εύστοχον πάντοτε καί επιτυχές, ήπλωσε κατά 
γης ένα τών ληστών, άνθρωπον χαλκόχροα, καί 
φοροΰντα τόν πλατύν Μεξικανικόν πίλον. Συγχρό-! 
νως δέ άμφότεροι έπροφύλαζαν όπίσω βράχων τούς 
ίππους των κατά τών βελών τοΰ έχθροΰ, καί έκεϊ- 
θεν είδαν τέσσαρας ανθρώπους άπό ρυτήρος κατ’ 
αύτών όρμώντας. Α,λλ’ ό δόν Λουδοβίκος καί δ 
Βραδλέης προ πολλοΰ εξοικειωμένοι πρός τά τοιαϋτα 
συμβάντα, κατέπεσαν κατά γης, καί έγέμισαν τά 
δπλα των πάλιν, ό δάν Λουδοβίκος έρριψε πρώτος 
άλλ’άπέτυχε· τέσσαρες δέ πυροβολισμοί τώ άπε
κρίθησαν άμέσως, καί αί σφαϊραι διήλθον συρίζου- 
σαι ύπερ τάς κεφαλάς αύτοΰ καί τοΰ Βραδλέη. 
Τότε έπυροβόλησε καί αύτός· καί ώς άν είχε διαι- 
ρεθή είς τέσσαρα μέρη ή σφαΐρά του, έλεγεν ό δόν 
Λουδοβίκος, καί άν είχε χτυπήσει καί τούς τέσσα
ρας ημών αντιπάλους συγχρόνως, έπρεπε νά τούς 
ίδήτε πώς έτράπησαν είς φυγήν άμέσως καί έρρί- 
φθησαν πρός τό δάσος, άλλά άρπάσαντες καί τόν 
ίππον τοΰ Μαλκόλμ, τόν όποιον ούτως δέν ίδομεν 
πλέον.

» 0 δόν Λουδοβίκος έπρόσθεσεν δτι άμα έμεινον 
κύριοι τοΰ πεδίου τής μάχης, έξήλθον τοΰ άσυλου 
των, καί ήρχισαν νά ζητώσι τόν Μαλκόλμ, δστις 
εκειτο κατά γής πάντοτε, τάς χεϊράς καί τόν τρά
χηλον τετυλιγμένος διά τοΰ .έάσσου, καί μή δί- 
δων σημεϊον ζωής. Αλλά μετ’ ολίγον παρετήρησαν 
δτι άναπνέεΐ άκόμη, άλλ’ δτι είχεν οίκτρώς κατα- 
πατηθή ύπό τους πόδας τών ίππων τών ληστών, ό 
Βραδλέης λαβών τήν θηρευτικήν μάχαιράν του, έκο
ψε τό /έάσσοκ, καί άμφότεροι έπροσπάθησαν νά έ-
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γείρωσι τόν φίλον των, άλλ’αύτός δέν ήτον είς κα- 
τάςασιν νά ς-αθφ όρθιος, καί ούδέ καν είχεν άναλά- 
βει τάς αισθήσεις του. Τήν ςιγμήν ταύτην ήκούσθη 
θόρυβος μέγας φωνών, καί τοϊς ένέπνευσε νέον φό
βον. Προήρχοντο δέ αί φωναί άπό πλήθος ιππέων 
ερχομένων δρομαίων, καί ώς έφαίνετο, άπό τόν 
ποταμόν Σαζραμέντον. Τότε ένόμισαν δτι πάσα ελ
πίς σωτηρίας άπώλετο δι’ αυτούς, άλλά μετ’ όλί- 

|γον έμαθον πρός μεγίστην χαράν των οτι ήτον με
ταλλωρύχοι έκεϊνοι, οίτινες άκούσαντες τούς πυρο
βολισμούς έσπευσαν πρός βοήθειάν των. 0 δόν Λου
δοβίκος έφρόνει δτι οί λησταί είχον ίδεϊ τήν έπι- 
κουρίαν ταύτην έρχομένην, καί τούτο μάλλον παρά 
αί σφαϊραι τοΰ Βραδλέη τούς έτρεψεν εις φυγήν 
μετά τόσης ταχύτητος. 0 ίππος τοΰ Ινδού εύρέθη, 
καί τά Λάσσον ήτο άκόμη δεδεμένον είς τό έφίπ- 
πειον. 0 δέ ίππεύς ούδαμοΰ έφαίνετο, άν καί έπρε
πε νά ήναι είς κακίστην κατάστασιν, διότι ό δόν 
Λουδιβϊκος είδεν, δταν έπεσεν, δτι ό ίππος είχε 
κυλισθή έπάνω του. ό δ’ άλλος ληστής, δν είχε φο- 
νεύσει ό Βραδλέης, αύτός έκειτο άπνους είς τά 
μέρος δπου είχε πέσει· ή σφαίρα τώ είχε διατρυ
πήσει τό στήθος. Τινές τών εγχωρίων χρυσωρύχων 
τόν άνεγνώρισαν ώς ένα τών λειποτακτών τοΰ ςρα- 
τοΰ τής Καλλιφορνίας, καλούμενον Θωμαν Μαρίαν 
Καρίλλον, ληστήν θηριώδη, άνήκοντα άπό τίνος 
είς συμμορίαν ληστεύουσαν τούς εμπόρους καί τούς 
χρυσωρύχους, όσοι ασθενέστεροι δντες, διήρχοντο 
έντός βολής τών όπλων της. Η συμμορία αύτη εί
χεν έσχάτως έγκαταλείψει τήν παραθαλασσίαν, δ
που κατ’ άρχάς έζήσκει τάς κακουργίας της, καί 
ήλθε πλησίον τών μεταλλείων νά ζητήση τύχην, 
καί καθ’ ά διηγείτο είς τών χρυσωρύχων περί τών 
έσχάτως γενομένων κλοπών είς τά πέριξ, τά κέρδη 
των πρέπει νά ησαν μέγιστα.

« Η πρώτη μας φροντίς ύπήρξεν, έςηκολούθησεν 
ό δάν Λουδοβίκος, νά έπιμεληθώμεν τόν δυστυχή 
Μαλκόλμ, καί ή δεύτερα νά διώζωμεν τούς ληςάς. 
Αλλ’ δταν έζητήσαμεν πρός τούτο τήν βοήθειαν τών 
νέων μας φίλων, μάς ήρνήθησαν, διότι ή περιέργεια, 
ό μόνος λόγος, δστις πιθανώς τού; έφερε πρός η
μάς, είχεν εύχαριστηθή. Μετά πολλής άγανακτή- 
σεως τούς είδα στρέψαντας τούς χαλινούς, καί έγ- 
καταλείψαντα; ήμάς μόνους μετά τοΰ θνήσκοντος 
ήμών φίλου, χωρίς νά θελήσωσι κάν νά μάς άκού- 
σωσιν δταν τούς έζητοΰμεν βοήθειαν. Οχι, έβιάζον- 
το νά έπιστρέψωσιν είς τάς έργασίας των, ν’ άνα- 
σκάψωσε, ν’ άνορύξωσι, νά πλύνωσι τόν άγαπητόν 
των χρυσόν, καί εύδαίμονας έπρεπε νά θεωρώμεν 
ήμάς αύτούς δτι ή άφιξίς των μάς έσωσε τήν ζωήν. 
Ταΰτα μάς άπεκρίθησαν. Καί τοιαύτη ήν ή δίψα 
τοΰ χρυσού παρ’ αύτοϊς, ώστε ούδέ στιγμήν τή 
άφαιροΰσιν ύπέρ τής φιλανθρωπίας καί τής χριστια
νικής ελεημοσύνης. Η στιγμή αυτή ήθελε τοϊς εί
ναι ζημία. Τέλος, έπρόσθεσεν ό δάν Λουδοβίκος, 
διά τών ένθέρμων μου παρακλήσεων καί διά τής 
ύποσχέσεως, δτι θέλω τοϊς πληρώσει τήν υπηρε
σίαν τών δσα καί άν έζήτουν, τούς κατέπεισα νά 
μ’ άκούσωσι, καί δύω μέ ύπεσχέθησαν νά έπανέλ- 
θωσι μετά μίαν ώραν μετά φορείου καί νά μετα- 
κομίσωσι τόν Μαλκάλμ είς τάς σκηνάς των.

η Καί τώ δντι μετ’όλίγον ήλθον, έχοντες φορεΐον 
κατεσκευασμένον έκ κλάδων καί πεπλωμάτων. Είς 
αύτό ήπλώσαμεν τόν Μαλκόλμ, καί κατωρθώσαμεν 
ευτυχώ; νά τόν μεταφέρωμεν είς καλύβην πτωχής 
άλλ’ άξιολόγου γυναίκας εγχωρίου, ήτις μάς ύπε-
σχέθη νά τόν έπιμεληθή, ένώ ήμεϊς άνελάβομεν] 
νά έλθωμεν έδώ νά έπικαλεσθώμεν τήν βοήθειάνσας.

» Είς τάς έρωτήσεις μου δέ άπεκρίθη ό δόν Λου
δοβίκος ότι καθ’ ά έλπίζει ό φίλος μας δέν έχει 
κάνέν όστοΰν κατεαγώς· δτι δμω; είχε μώλοπας 
συνεχείς καί οδυνηρούς, καί πολλαχοΰ ε’σχισμένας 
τάς σάρκας. Επειδή όμως ήτον αδύνατον νά έλθω 
πρός αύτόν έν μέσω τοΰ σκότους, διότι ήθελα πλα- 
νηθή άναμφισβητήτως, ήναγκάσθην νά περιμείνω 
μέχρι τής επαύριον.

■> Καθ’ δλην τήν διήγησιν τοΰ δόν Λουδοβίκου 
ούδέ στιγμήν διελογίσθην τόν άπολεσθέντα χρυσόν 
μας, , καί δλοι μου οί στοχασμοί έστρέφοντο πρός 
τόν φίλον μου τόν δυστυχή. Αλλά περί τό τέλος 
τής έκθέσεώς του παρατήρησα δτι ολίγοι τών 
συντρόφων μας συνεμερίζοντο τά αίσθήματά μου. 
Εζ έναντίας πολλοί τόν προσέβαλον διά πικρών 
ερωτήσεων, καί προπετειών πολλάκις, καί άναφερο- 
μίνων όλων είς τόν κλαπέντα θησαυρόν. Δλλ’έκεϊνος 
άπεκρίνετο δτι, ώς ήξεύρομεν δλοι, ό Μαλκόλμ 
έφερεν έπί τοΰ έφιππείου του τό πλεϊστον μέρος 
τοΰ χρυσού, καί έπομένως άρπάσαντες τόν ίππον 
δτι ήρπασαν καί τόν χρυσόν οί λησταί. « Τόν ια
τρόν πρέπει νά εύχαριστήσωμεν διά τήν καλήν
ταύτην τύχην » έψιθύρησεν ό Βραδλέης· καί έγώ] 
ό’ αύτός, άν καί δέν έθεώρουν τό πράγμα δλως 
διόλου ώ; έκεϊνος, δέν έδυνάμην δμως νά μή ομολο
γήσω είς έμαυτόν δτι είς τήν δυσπιστίαν μου έπρεπε 
ν άποδοθωσι τά ληφθέντα μέτρα ώ; πρός τήν με-

τακόμισιν τοΰ θησαυρού μας, καί δτι έγώ ήμην 
ό αίτιος τοΰ θανάτου τοΰ φίλου μας.

«Τότε άνελογίσθην τήν δυςυχή γυναϊκά του, τά 
παιδία του μειναντα είς όρεγώνα, καί μέλλοντα 
τοΰ λοιπού ματαίω; νά τόν περιμένωσιν, έν ω τόν 
ήλπιζον νά έπανέλθη φέρων πλούτη μεγάλα. 
Πολλοί έξ ημών διενυκτέρευσαν ορθοί περί τήν πυ
ράν, βεβυθισμε'νοι είς ά'φωνον απελπισίαν, ή άρά; 
κατά τής τύχη; προφέροντες· καί δταν τής αύγής 
αί πρώται ακτίνες έλαμψαν έπί τών χιονοσκεπών 
κορυφών, έφώτισαν πρόσωπα έξηγριωμένα ή νεναρ- 
κωμένα, καί ανθρώπους άπαυδήσαντας καί άειδιά- 
σαντας δι’ δλα δσα τού; περιεκύκλουν.

» Μετά κατηφές πρόγευμα τήν πρωίαν τής έκτης 
παρεσκεύαζον τόν ίππον μου διά νά σπεύσω πρός 
τόν δυστυχή Μαλκόλμ, δταν ό δόν Λουδοβίκος 
ήλθε καί μέ είδοποίησεν δτι οί πλεΐστοι τών συν
τρόφων έπρότεινον νά διανεμηθώμεν τόν έναπολει- 
πόμενον χρυσόν, καί νά διαλύσωμεν άμέσως τήν 
έταιρίαν, άφίνοντες έκαστον ελεύθερον ή νά έπανέλθη 
είς μέρη κατωκημένα ή νά έξακολουθήσφ τήν έργα- 
σίαν, άν τώ έμενεν άκόμη θάρρος καί δρεξις. Κατά 
τή; προτάσεως ταύτης δέν είχον τι ν’ απαντήσω, 
έπομένως ό χρυσό; συνελέγη καί έζυγίσθη, καί 
τήν μέν μερίδα τοΰ Λακόσου άνέλαβεν ό Βραόλέης, 
έγώ δέ παρεκλήθην νά φέρω τήν έδικήν του είς τόν 
Μαλκόλμ. Εν δλοις είχομεν άκόμη περίπου 42 
λίτρα; χρυσοΰ, ώστε έλάβομεν έκαστος άνά τέσ
σαρας λίτρα; καί δύω όγγίας, ήτοι άνά 3710 φράγ
κα. Μετά τής μερίδος μου δέ έκ τοΰ χρυσοΰ του 
κατατεθέντος παρά τω λοχαγώ Κ. Σουτέρ, καί έκ 
τοΰ προϊόντος τής πωλήσεως τών σκαφών, καί έκ 
τής έργασίας είς τά ’Ορύγματα τών Μορμόνων πριν 
ή ό Λαζόσος καί ό Βίγς γίνωσι σύντροφοί μας, είχον 
έν δλοις περί τά 7950 φράγκα.

«Μέγα μέρος τή; πρωίας ε’νησχόλησαν αί περί τή; 
διανομή; φιλονεικίαι. Τό κατ’ε’με έμεινα αμέτοχος 
ίς αύτάς, καί έλαβα δ,τι μοί έδόθη. Μετά ταΰτα 

δέ λαβών τόν Μακφαίλ κατά μέρος, τόν ήρώτησα 
ποια ήσαν τά σχέδιά του" ό δέ μοί άπεκρίθη, δτι 
άν ήθελον νά τον άκολουθήσωσι καί οι άλλοι, ήθελε 
νά καταδιώξφ τούς λφστάς, καί έλυπεΐτο πολύ διά 
τήν απουσίαν τοΰ γέροντος κυνηγού, βέβαιο; ών δτι 
άπό ε’ζεϊνον οδηγούμενοι ήθέλομεν κατορθώσει να 
τούς άνακαλύψωμεν. Μή δυνάμενο; δέ ν’ άπέλθω 
μόνος πρός τόν Μαλκόλμ, έχρονοτρίβησα άκόμη 
παρακαλών τινάς τών συντρόφων μου νά με συνο- 
δεύσωσιν ώς έκεϊ. Τέλος άνεχωρήσαμεν ό δόν Λου
δοβίκος, ό Ιωσής, ό Βραδλέης, ύ Μακφαίλ καί έγώ. 
0 Βίγς, δστις είχίι έντελώς άναλάβει, ήθέλησε νά 
περιμείνφ άκόμη τινάς ημέρα;· ό Βραδσώ δε καί 
Λώλιγγ δέν ήσαν άκόμη είς κατάστασιν νά όύοι- 
πορήσωσι· δι’ ο καί ό Στόρη; άπεφάσισε νά μείνη 
έως δτου δυνηθώσι νά τόν συνοδεόσωσιν. Τό κατ’εμε 
έλυπούμην μεγ*άλως βλέπων δτι έμενον τέσσαρε; 
άνθρωποι, έξ ών, άν προσεβάλλοντο, μόνον οί δύω, 
ή ίσως οί τρεϊ; έδύναντο νά άντισταθώσι». Λυτοί 
δμω; δέν έφαίνοντο φοβούμενοι κίνδυνον· άλλά καί 
άν τόν έφοβοΰντο, τό πιθανώτερον είναι δτι ούδε- 
μίαν συμπάθειαν καί επικουρίαν δέν ήθελον εύρει
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παρά τοΐς άλλοις, tiaoi "ή ψυχή τών περισσοτέ
ρων είχε σκληρυνθή εις ιδιοτέλειαν.

» Μόλις ήτοιμάσθημεν ν’ άναχωρήσωμεν περί τήν 
μίαν μετά μεσημβρίαν. Συνωδευόμεθα δέ άπό δύω 
φορτηγά διά νά φέρωσι τά; σκηνάς ήμών καί τινα 
σκεύη μαγειρικά. Τά δέ ιδιαίτερα ήμών σκεύη ε’φέ- 
ρομεν έπί τών έφιππείων μας. 0 Βραδλέης καί ό 
δόν Λουδοβίκος επροπορεύοντο, μετ’ αύτούς εϊπετο 
ό ίππος οδηγών τά άχθοφόρα, και ή οπισθοφυλακή 
συνέκειτο άπό τόν Μακφαίλ καί Ιμέ. Μόλις δέ 
προύχωρήσαμεν τέσσαρα μίλια, καί ίδομεν δύω 
ιππείς ερχομένους πράς ημάς. Ησαν δέ αυτοί ό Αα- 
κόσος και ό κυνηγός· καί αύτοί δε κακάς ειδήσεις

, -------, <·»ι,μην,κατα τα αΛ/.α ενομιζενεαυτόν υγιή.Τήνέφερον, όταν τους ε’ρωττίσαμεν διατί έμενον τόσον προτεραίαν είχε σφοδρόν κεφαλόπονον, άλλά κοι- 
καιρόν εις τοΰ Σουτέρ τό φρούριον, καί διατί δέν'- ' ' ' '
έτερον ζωοτροφίας.

» 0 Λακόσος μάς διηγήθη ότι τήν επιούσαν τής
άναχωρήσεώς των έφθασαν άκωλύτως εις τό φρου- 
ριον τοϋ Σουτέρ, καί έμεινον έκεϊ νά διανυκτερεύ 
σωσιν· ότι ή τιμή τοΰ άλεύρουείχε φθάσειέκεϊ εί;85 
τάλ. ό τόνος, καί τών λοιπών τροφίμων κατ ανα
λογίαν· ότι όμως ήγόρασαν άλευρον καί αύδημερόν 
άνεχώρησαν. Τήν επιούσαν κατεσκήνωσαν εις τάςοχ- 
θας τού Σακραμέντου, παρά τήν ε’κβολήν αύτού εις τόν 
ποταμόν τών Πτερών. Τήν ε’παύριον άναχωρήσαντες 
πάλιν προώδευσαν είκοσιπέντε μίλια καί έμεινον 
νά διανυκτερεύσωσι πλησίον μικράς συνοδείας με
ταλλωρύχων, καί τήν μετ’ αύτήν ηύλίσθησαν πλη
σίον πολυαρίθμου συνοδείας, όπου δέν ένόμισαν 
άναγκαΐον νά φρουρώσι διά νυκτάς, φρονοΰντες ότι 
ή πολυανθρωπία τών γειτόνων των τοι'ς έγγυάτο 
ασφάλειαν. Αλλά τήν έπιοΰσαν τό πρωί ούτε φορ
τηγά ούτε ζωοτροφίας εύρον πλέον, μόνοι δέ τοΐς 
έμεινον οί ίπποι έφ’ών έπέβαινον, καί τά παμπλη
θή περί τήν σκηνήν αύτών ίχνη δέν τοΐς έχοησι- 
μευον ποσώς εις άνακάλυψιν τών κλεπτών.

όπου καί άν ε’ρώτησαν εις τάς σκηνάς, άπήνεη- 
σαν υποδοχήν όχι πολλά φελόφρονα· ούδείς είχεν 
είδησιν περί τών ίππων ή τών ζωοτροφιών των- εις 
μάλιστα Αμερικανός οστεώδης τό σώμα καί γι- 
γαντιαΐος τό άνάστημα, τούς ήπείλησεν ότι θέλει 
πυροβολήσει κατ’ αύτών άν δέν έμακρύνοντο άμέσως 
τής σκ.ηνής του, όπου έφαίνετο ώχυρωμένος μάλλον 
παρά κατοίκων. Εις τήν άγροΐκον αύτήν προπέτειαν 
ό Λακόσος άπεκρίθη ζωη.ράς τινας λέξεις, αίτινες 
συνήγαγον τινάς τών χρυσωρύχων περί αύτόν. ’Από 
αύτούς δέ έμαθον ότι ό ’Αμερικανός εκείνος είχεν 
ήδη φονεύσει δύω άνθρώπους άφ’ ότου ήλθε καί ήρ- 
γάζετο εις τό μέρος εκείνο, καί ότι ένέπνεε φρίκην 
εις τό στρατόπεδον. Ταύτα λοιπόν μαθόντες άνε
χώρησαν άμέσως, καί πρός άποφυγήν άλλων δυ
στυχημάτων τά εσπέρας ε’κεϊνο έμεινον όσον έδυ-
νήθησαν άπώτερον πάσης άδι-Ιφύζητος τών χρυ
σωρύχων.

» Μετά ταΰτα δέ διηγήθηαεν καί ήμεΐς τά δυ
στυχήματα μας, άτινα κατέθλιψαν τόν Λακόσον. 
Μάς είπε σέ 8τι υπάγει νά λάβη τά σκεύη του άπό 
τό φροϋριόν μας, καί ότι μετά ταΰτα θά έλθη νά 
μάς εύρη εις τό φρούριον τού Σούτερ, όπου να δο- 
κιμάσωμεν άν δέν ήν«ι δυνατόν νά καταδιώξωμεν

τούς ληστάς μας, και νά τούς άναγκάσωμεν νά μάς 
άποδώσωσι τόν κλαπέντα χρυσόν. 0 κυνηγός άνέ- 
λαβε νά τόν συνοδεύση, συνεφωνησαμεν δέ ότι ό 
Βραδλέης ή ό Μακφαίλ θέλει περιμείνει την επι
στροφήν των εις τοϋ Σουτέρ τόν πύργον.

«Μόνον τήν έσπέραν τής έπιούσης, άφ’ού διενυκτέ- 
ρευσα εις τό ύπαιθρον καί ήσθάνθην ψύχος δριμύ, 
έφθασα εις τήν άγροΐκον καλύβην όπου είχε κατατεθη 
ό δυςυχής Μαλκόλμ. Ευτυχώς δέ τόν εύρον όπωσοΰν 
άναλαβόντα καί δυνάμενον νά ζάθηταε καί νά δέ- 
χηται τροφήν. Εκτός τών συνθλάσεων τών σαρκών 
του καθ'όλον τά σώμα, καί ελαφρών πληγών εις 
τήν κνήμην,κατά τά άλλα ένόμιζεν εαυτόν υγιή.Τήν
______ , 7 » ■

μηθείς ήσύχως τήν νύκτα, ώφελήθη πολύ. ’Αφ’ οδ, — J--- Vl>
δέ έπραξα καί διέταξα ό,τι ενόμιζον άναγκαΐον, 
τόν παρέδωκα εις τήν άγαθήν γυναίκα ήτις είχε 
συγκατανεύσει ν’ άναλάβη τήν επιμέλειαν του.

« Τήν επαύριον πρό τής άνατολής ήλθα πρός τήν 
κλίνην του, περιμένων νά έξυπνήοη. Είχε δέ κοι- 
μηθή κατ’ αύτήν τήν νύκτα καλώς, καί τούτο πολύ 
τόν ωφέλησε. Περί τήν μεσημβρίαν ό δόν Λουδοβί
κος, ό Βραδλέης, ό Μακφαίλ καί ό ίωσής άνεχώρη
σαν πρός τόν πύργον τού Σούτερ, καί εγώ ύπεσχέθην 
νά τούς άκολουθήσω άμα έβλεπον ότι ό Μαλκόλμ 
δέν είχε πλέον τής επισκέψεώς μου άνάγκην.

« Εμεινα δέ άκόμη τινάς ήμέρας μετά τοϋ Μαλ
κόλμ, έπισκεπτόμενος εις τάς στιγμάς τής άργίας 
μου τούς χρυσωρύχους, χωρίς όμως νά έχω διόλου 
όρεξιν ν’ άναμιγώ εις τάς έργασίας των. Οί πυρε
τοί ήσαν συνεχέστατοι μεταξύ αύτών, καί τά δύω 
τρίτα τών ένταύθα κατεσκηνωμένων ήσαν άνίκανοι 
νά προέλθωσι τών σκηνών των, οί δέ λοιποί άπό 
ιδιοτέλειαν δέν ήθελον νά χρονοτριβώσιν έπιμελού-
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μενοι τούς ασθενείς. Πολλοί άλλεπαλλήλως άπέ- 
θνησκον, άλλ’ οί επιζώντες ούτε καν έφρόντιζον νά 
τούς θάπτωσιν, ώστε τά πτώματα έμενον έπί τών 
πεδιάδων βορά τών λύκων καί τών θηρίων.

« Τέλος έβελτιώθη ή κατάστασις τού Μαλκόλμ, 
ώστε αισθανόμενος οτι ή παρουσία μου τφ ήτον 
'περιττή τού λοιπού, τόν άφήκα εις τούς άξιολόγους 
του ξενοδόχους, εις τήν Καλλιφορνίαν δ ηλαδή γυ
ναίκα καί εις τόν σύζυγόν της, ών ή άγαθότης τόσω 
μάλλον άξιάγαστος ήτον καθ’ όσον περιεστοιχεΐτο 
πανταχόθεν ύπό σιδηρού εγωισμού σκληρύνοντος 
τάς καρδίας.

« όδοιπόρουν δέ βραδέως, παρακολουθών τάς ό- 
'χθας τοϋ Σακραμέντου, καί έπισκεπτόμενος τάς οι
κήσεις τών χρυσωρύχων. Πανταχού εύρισκον πλή
θος άσθενών, καί πανταχού έμάνθανον ότι δέν ύ
πήρχεν άσφάλεια ούτε ώς πρός τού; άνθρώπους, 
ούτε ώς πρός τά πράγματα· ότι άμα διεδίδετο ότι 
είχε συλλέξειτις ικανήν ποσότητα χρυσού, έπετηρεΐ- 
το, παρηκολουθεΐτο, μ,έχρις ού, εύρεθείσης τής κα
ταλλήλου τ.εριφάσεως έφονεύετο. Καί δημοσίως μέν 
ολίγαι δολοφονίαι ήσαν γνωσταί· άλλά μέγας έξ 
εναντίας ήν ό άριθμός τών άνθρώπων, ών ή άπου- 
σία έμεινε διά παντός άνεξήγητος· καί πολλάκις 
έφάνησαν πτώματα επιπλέοντα εις τάν ποταμόν, 
όπερ άποδεικνύει υπαρξιν εγκλήματος, διότι είναι

ϊέβαιον ότι ό πτωχότερος τών χρυσωρύχων είχε 
ύλλέξει ικανήν ποσότητα χρυσού, ώστε αύτή νά 

ζυθίση τό πτώμά του, καί γενική ήτο συνήθεια τό 
φέρη έκαστος τόν θησαυρόν του μεθ’ εαυτού πάν

τοτε. Προσέτι όλαι αί ζωοτροφίαι καί τά φορέματα 
είχον φθάσει εις τιμάς υπέρμετρου;· δί 8 καί τούς 
■κλειστούς τών χρυσωρύχων έκάλυπτον δυσειδέστατα 
ράκη. Πολλοί ες αύτών συνήρχοντο περί καλύβας 

- άπό κλάδου; πλεκτάς καί μέ γήν ήλειμμένάς, 
I όπου έπωλεΐτο οινόπνευμα προς έν τάλληρον τό μι

κρόν ποτήριον. Είδα πολλούς τών δυστυχών τού
των ημίγυμνους καί ρακένδυτα;, πυρέσσοντας σχε- 

ί δόν όλουρ, καί τήν άνήκουστον ταύτην τιμήν δί
δοντας διά τά πύρινον ποτόν, ού έκάστη ρανίς ηΰ- 
ξανε τήν άσθένειάν των καί τούς έφερεν εγγύτερον
είς τόν τάφον.

« Εκεί είδα τόν Αμερικανόν, βστι; τόσον βαρβά
τοι; προσεφέρθη πρός τάν Λουδοβίκον, καί έμαθα 
ότι είχε συλλέξει υπέρ τάς 75,000 δραχμών, καί 
ότι έκαστον όστις τόν έπλησίαζε τόν έθεώρει ώς 
εχθρόν ερχόμενον νά άρπάση τόν θησαυρόν του. Ε
κείνοι όε ού; έφόνευσε φαίνεται ότι ήσαν τώ όντι 
κλέπται, ό μέν λειποτάκτης τής φρουράς τής Μον- 
τερέης, ό δέ άνήκων είς συμμ,ορίαν ληστών, ώς τήν 
προσβαλοϋσαν τοός φίλους μας.

« Οταν έφθασα είς τόν πύργον τού Σούτερ, εύρον 
τον Λακόσον, καί έμαθον άπό τόν Λοχαγόν ότι 
ό άοχιληστής, όστις μάς είχε κλέψει, είχε φανεί 
είς τήν παραλίαν πρό δέκα /μερών περίπου. Ητον 
δέ Ινδός έκ τών άγριωτέρων, καί όνομάζετο Αρμίος.

ίΟ .Ιμστης '^4ηιύοζ,·

Ανεχωρήσαμεν λοιπόν άμέσως διά νά προφθάσώμεν 
τούς φίλους μας, τόν δόν Λουδοβίκον, τόν Βραδλέην 
τόν Μακφαίλ, καί τόν ίωσσήν, οίτινες καταδιώκον- 
τες τούς ληστάς, είχον διέλθει διά τού πύργου καί 
διευθύνοντο πρός τόν άγ. Φραγκίσκον, όπου τούς ευ
ρομεν. Εμάθομεν δέ παρ’ αύτών ότι πανταχού επί 
τής άόοϋ των είχον άκούσει περί τού ’Ορμιού, διότι 
ό κα.τεεάζος·, ώς ώνομάζετο, ήτον τόσον γνωστός 
πανταχού, ώστε όπου μόνον διήρχετο, ή φήμη διε- 
σάλπιζε τήν παρουσίαν του.

«Αμα φθάσαντας είς άγιον Φραγκίσκον, έφρόντι- 
σαν άμέσως νά έξετάσωσιν άν πρό τινων ήμερων δέν 
είχο/ άποπλεΰσει πλοία άπό τόν λιμένα· καί μ’ 
εύχαρίστησιν έμαθον oat είς κάνέν πλοΐον δέν έμει- 
νεν αρκετόν πλήρωμα ώστε ουδέ ν’ άνελκΰση τήν 
άγκυραν, διότι όλα είχον κατά τό μάλλον ή ήττον 
ε’γκαταλειφθή ύπό τών ναυτών των. Εμαθον δέ 
προσέτι ότι ό Αρμίος μετά τής συμμορίας του εί
χον προσπαθήσει νά επιβώσιν είς πλοΐον, καί είχον 
τροσφέρει χίλια τάϊληρα είς πλοίαρχον ημιολίας 
(γολέττας) όπως τού; άποβιβάοη είς όν τινα δή
ποτε τών λιμένων τοϋ Μεξικού, ύποχρεούμενοι προ
σέτι νά έκτελώσι τήν υπηρεσίαν τών ναυτών έπί 
τού διάπλου. Αλλ’ ό πλοίαρχος δέν είχε δεχθή.

« Τότε άπεφάσισαν νά άποταθώσι πρός τόν πρώ
τον δήμαρχον διά νά τώ ζητήσωσι βοήθειαν πράς 
καταδίωξιν τών ληστών, οίτινες πιθανώς διέμενον 
είς χωρίον τι τών παραθαλασσίων. Αλλ’ ό δή
μαρχος, ώς καί οί πλεΐστοι τών δημοτών του είχον 
αναχωρήσει διά τήν γρνσΐ/r j-cipar. 0 πάρεδρος 
έλλειπε καί αύτός διά τόνίδιον λόγον, καί είς άγ. 
Φραγκίσκον ούδεμία ύπήρχεν άρχή, δι’8 άπεφάσι- 
σαν οί φίλοι μας νά μεταβώσιν είς Μοντερέην, όπδ*υ 
είχον άπέλθει πιθανώς καί οί λησταί νά εόρωσιν 
άλλο πλοΐον.

« ό Λακόσος καί εγώ ήθελήσαμτν νά συνοδεύ- 
σωμεν τούς φίλους μας καί άνευ άναβολής άνεχω- 
ρήσαμεν όλοι, σπεύδοντες όσον ήδόναντο νά σπεύ- 
σωσιν εί ίπποι ήμών. Οταν ηλθομεν εις τήν πόλιν 
έμάθαμεν ότι ό Αρμίος έφάνη έκεϊ, καί ότι μάλις-α 
εις τών οπαδών του έκρατήθη ούς λειποτάκτης. 
Επομένως δ δόν Λουδοβίκος καί εγώ, έλθόντε; πρός 
τάν συνταγματάρχην Μάσωνα, τώ άνηγγείλαμεν τό 
συμβάν ήμών καί έλάβομεν τήν άδειαν νά ίδωμεν 
τάν στρατιώτην είς τήν φυλακήν του. ϊποσχεθέν- 
τες είς αύτόν ενόρκως ότι δέν θελομεν τάν κατα
διώξει δι’ όσον μέρος τού χρυσού ήμών είχε λάβει 
διά τής κλοπής, εμάθομεν άπ’ αύτόν όλας τάς πε
ριστάσεις τής κλοπής, καί μάς είπε προσέτι ότι ό 
Αρμίος μετά δύω οπαδών του άπήλθε κατά πάσαν 
πιθανότητα μετά τοϋ χρυσού ήμών μέ τήν εμ
πορικήν συνοδείαν, ήτις έρχεται κατ’ έτος άπό 
Σανταφέν τού Μέου Μεξικού διά ν’ άγοράζη ίππους 
είς Καλλιφορνίαν.

« Επανελθόντες λοιπόν πρός τούς συντρόφους μας, 
άπεφασίσαμειί μετά μικράν συζήτησιν ν’ άναχωρή- 
σωμεν άμέσως τήν επαύριον πρός καταόίωςιν τών 
ληστών. Τό είπομεν δέ τόν συνταγματάρχην Μά-

όστις μάς άπεκρίθη ότι προθύμω; ήθελε 
όση συνοδείαν, άγ δέν ήτονβέβα,ο; ότι μό-

σωνα,
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It; έξελθόντες τήν πόλεω; ήθελαν λειποταχτήσει 
διά ν’ άπέλθωσιν είς τά μεταλλεία. »

Ούτω λοιπόν άνεχώρησαν, χαί μετά τριήμερον 
ανένδοτον δίωξιν, ήτις έξησθένησεν εντελώς τούς 
ίππους των, έμαθον δτι οί κλέπται των (διότι αΐ 
πληροφορίαι τοΰ λειποτάκτου ήσαν ακριβείς) προη
γούντο αύτών τεσσαράκοντα ώρα;. Μ ή εχοντες 
λοιπόν ούτε ίππους, ούτε οδηγού; έν μέσφ τών έ
ρημων, δπου ήτο βέβαιον δτι οί Ινδοί ήθελον τούς 
εκθέσει είς μεγάλου; κινδύνους, οί δυστυχείς χρυ
σωρύχοι άπεφάσισαν νά έπανέλθωσεν εις Μοντερέην, 
λαβόντες πρό οφθαλμών οτι άπώλεσαν τόν θησαυ
ρόν των άμεταστρεπτί.

« Επιστρέψαντες εις Μοντερέην, κατφκήσαμεν εΐ; 
ζειοδοχεΐον, άθλιον μέν, άλλά τό καλλήτερον τής 
πόλεως, καί την επαύριον διενεμήθημεν τόν χρυσόν 
δσον ό Βραδλέης ειχεν έμπιστευθή είς τόν λοχαγόν 
Σρΰτερ, αύτός δέ μάς είχε πέμψει. Τήν αύτήν έσπέ
ραν συνεδειπνήσαμεν διά ν’ άποχαιρετηθώμεν, καί 
τό δεΐπνόν μας ήτον θλιβερώς εύθυμον. Τήν δ’έπ- 
αύριον έσφίγξαμεν τάς χεϊρας άλλήλιον καί έχωρί- 
σθημεν διά πάντοτε. 0 δόν Λουδοβίκος άπήλθεν 
είς τήν ώραίαν του κατοικίαν, καί ό Βραδλέης πρό; 
άγ. Φραγκίσκον. Οί λοιποί άγνοώ τί άπέγειναν. 
Ιΐξεύρω δέ μόνον δτι τήν επαύριον έξυπνήσας εύρέ- 
θην μόνος.

“ Μετά τό πρόγευμα περιήλθα τήν πόλιν καί 
εύρον τήν Μοντερέην έρημον ώς καί τόν άγ. Φραγκί
σκον, διότι δλοι οί κάτοικοι είχον πετάξει πρός τά 
μεταλλεία, έγκαταλείψαντες υποθέσεις, πλοία, ερ
γαστήρια καί οικίας. Οί δέ μείναντες είναι άνθρω 
ποι ή μετερχόμενοι έπικερδές τι έμπόριον, άπαι- 
τοΰν τήν παρουσίαν αύτών, ή γραφείς καί ε’ργάται, 
πεισθέννες μόνον διά υπέρογκων μισθών νά μείνω- 
σιν είς τήν πόλιν. Καί δμως, δσον μεγάλοι καί άν 
είναι οί μισθοί, οί ΰπηρέται είναι σπανιότατοι; καί 
άπό τόν συνταγματάρχην Μάσωνα εμαθον δτι έπί 
δύω μήνας οΐ αξιωματικοί τής φρουράς έμεινον χω
ρίς υπηρετών, καί ήναγκάζοντο νά μαγειρεύωσιν οί 
ίδιοι, έκαστος κατά σειράν, μή έξαιρεθέντος ούδ’ 
αύτοΰ τοΰ συνταγματάρχου-. »

Εδώ παύει τό ημερολόγιου, καί ό Βρούκς τό πέμ
πει είς τόν άδελφόν του δι’ έπιστολής, έξ ής νομί- 
ζομεν περίεργον νά έρανισθώμεν τά ακόλουθα πρός 
συμπλήρωσιν τών άνωτέρω πληροφοριών.

« . . . Θά μ’ έρωτήσης βεβαίως άν έπλούτησα- 
φεΰ! ή κακή μου μοΐρα μέ κατατρέχει πάντοτε. 
Πρό τριών μηνών ε’φρόνουν δτι είχον γίνει Κροΐσος, 
άλλ’ ήπατήθην. Εγώ ήμην έκ τών πρώτων έδώ, 
δταν ήλθεν ή είδησις τή; άνακαλύψεως τοΰ χρυσού, 
έτρεξα έκ τών πρώτων, είργάσθην μετά ζήλου μεγί
στου, ύπέμεινα μυρίας κακοπαθείας, μυρίους κινδύ
νους, καί σήμερον έξ αιτίας τής καταστάσεω; τοΰ 
τόπου έληστεύθην, είμαι πτωχός πάλιν, καί ήναγ 
κασμένος νά περιμένω τό προσεχές έτος διά ν’ άρ- 
χίσω έκ θεμελίων πάλιν τήν οικοδομήν τοΰ πλού
του μου. Μοί έμεινον μόνον 1,400 τάλληρα (περί
που 7500 δραχμαί), δηλαδή έφόδιον δύω ή τριών 
μηνών, έξ αιτίας τών ύπερόγκων τιμών δλων έδώ 
τών πραγμάτων. Αλλά τό δυστύχημά μου είναι

κοινόν είς πολλούς. Καθ’ δσον αύξάνει τών χρυσω-' ’ 
ρύχων ό άριθμός, αύξάνει καί ό τών έγκλημάτων.' 
Κατ’ άρχάς ύπήρχεν ήσυχία δταν έφθάσαμεν εις 
τά ορύγματα τών Μορμόνων Αλλά τώρα τά πάν-· 
τα μετεβλήθησαν. δταν είς τήν έπιστροφήν μου 
έπεσκέφθην αύτά, ή κατάστατις τοΰ τόπου ήτον ά-' 
θλία· άλλά καθ’ ά πληροφορούμεθα, τήν σήμερον 
δέν ύπάρχει έκεΐ άνθρωπος, όπωσοΰν επιτυχών είς 
τήν έργασίαντου, δςτς δταν άποκοιμάται τό έσπέρας 
είναι βέβαιος δτι δέν θέλει δολοφονηθή μέχρι τής 
πρωίας. 0 τόπος ούτος είναι σχεδόν έντελώς έρη
μος, κατοικούμενος άπό σπάνιάς καί άθλιας Ινδών 
φυλάς. Η μικρά στρατιωτική φρουρά τοΰ συνταγ-· 
ματάρχου Μάσωνος δέν ύπάρχει σχεδόν πλέον, διό-· 
τι οί πλειστοι τών στρατιωτών έλειποτάκτησαν, 
καί τών έναπολειπομένων δέ ή πίστις είναι λίαν: 
αμφίβολος, κατά τήν γνώμην αύτοΰ τοΰ συνταγμα
τάρχου. »

Καί ταΰτα γράφων ό Κ. Βρούκς, έμενεν δμως είς 
τήν Καλλιφορνίαν, ή μετέβαινεν είς τάς Σανδβίχας 
νήσους, δπου ό χρυσός του έδύνατο νά τώ άρκέση 
διά νά διαχειμάση, δπως έπανέλθη είς τά χρυσω
ρυχεία άμα παρήρχετο ό καιρός τών βροχών. Αλ
λά κατά τάς νεωτάτας πληροφορίας ή Αμερικανική 
Κυβέρνησις έκήρυξε τόν χρυσόν τής Καλλιφορν ίας 
εθνικόν θησαυρόν, καί έμπόδισεν είς τούς ξένου; τόν 
σφετερισμόν αύτοΰ έπί ποινή φυλακίσεως. Νά ίδω
μεν άν ό Κ. Βρούκς θ’ άψηφήση καί αύτόν τόν κίν
δυνον διά νά πραγματοποιήσω) τό χρυσοϋν δνειρον 
τής ζωής του.
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ΣΙΛΛΕΡ.
Singend zeriss er seine Fefseln- 
*Αδωγ 3ιέρρτιξt τά του.

ό,τι ίστορικώς χαρακτηρίζει τόν μέγαν, συνήθως 
έσ τίν ή παράδοξος αλλαγή τής κοινωνικής θέσεως, 
ήν λαμβάνει πρώτον ερχόμενος είς τόν κόσμον, καί ΐ

αφιας τοΰ Σί.Ι.Ιερ, 
ί. Αύτός, ού ή μεγαλοφυία καί τόν Γερμανικόν κό 
ί$μον έδόξασε, καί τόν άνθρωπον έτίμησε, αύτός 
'juts πορφύραν έσχε τήν κοιτίδα, ούτε τόν άρτον

. . . Ζ - -------, , ---------

έπαρκή εύρεν εις τόν πατρικόν οίκον· ειρκτή μάλι- ώς ιστοριογράφου καί ήθικοΰ Φιλοσόφου- δράματα 
στα τυράννου έμπρώτοις περιέκλεισε καί τήν άγ- έγραψε περί τά είκοσι έμμέτρω; καί πεζώς ών τά

-ι ... Α..  ». — - Λζ « · * ...... .Ζ_ . , . --------- ----
( γελικήν αύτοΰ καρδίαν καί τό γιγάντιον πνεΰμα· 

χαΐ πολύ νεώ-ερος θά καθίστατο έφάμιλλος τών 
συγχρόνων του, άν ή ειρκτή αΰτη (ή στρατιωτική 
σχολή τής Στουτγάρτης) δέν τώ έπέβαλε τοΰ 
’Ασκληπιού τήν τέχνην, δι’ ήν έμελλε τής ύλης 
θεράπων καί όχι τοΰ πνεύματος νά γίνη, άλλ’ αύτός 
■ άδων ^ιέρρηξε τά δεσμά του ».

Γονείς εσχεν ό Σίλλερ τόν λοχαγόν I. Κ. Σίλλερ 
χαί τήν Θυγατέρα αρτοποιού· έγεννήθη δέ τό 1759 
έν Μαρβάχη πολιχνίω τής Βυρτεμβέργης όνομα- 
οθείς Ιωάννης Χριστοφόρος Φριδερΐκος Σίλλερ. Τήν 
πρώτην έκπαίδευσίν του διεξήγαγεν έν Λόρχη κώμη 
έπί τών μεθορίων τής Βυρτεμβέργης ό Εφημέριος 
Μόσερ, 8ν παρέστησεν έπειτα ώς έφημέριον είς τήν 
πρώτην αύτοΰ τραγωδίαν οί Λγτταί.

0 Σίλλερ, ΰψηλός τόσον καί τόσον τολμηρός έτα- 
στής καί δικαστής τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος καί 
χαρόίας, δέν περιηγήθη είμή νοερώς τόν κόσμον, 
χαί διεχάραξε ςενόν τόν κύκλον τής βιωτικής αύτοΰ 
περιφερείας έντός Γερμανικών μόνον τόπων έλισσό- 
μενος. Η ίςορία δέ μό»η παρέσχεν είς τήν φαντασίαν 
«ύτοΰ καί τήν κρίσιν εύχερή τήν ερευνάν τής φύσεως, 
ήτις άπεκαλύφθη ένώπιόν του -γυμνή ΰφ’ ολην αύτή; 
τήν λάμψιν καί τήν ενέργειαν. Ιδού ή σειρά τών 
,ιυριωτέρων πόλεων έν αίς άνετράφη, άνεδείχθη, 
ίκμασε κ’ έτελεύτησεν ό Σίλλερ, καί ή σειρά τών 
ιυριωτέρων προσώπων μεθ’ ών άνεστράφη, καί τών 
συγγραμμάτων δι’ ών έκόσμησε τά ηθικόν μέρος 
Λοΰ άνθρώπου.
Μ Είσαχθείς τό 14 έτος τής ηλικίας του είς τήν 
Οχολήν Καρόλου έν Στουτγάρτη τής Βυρτεμβέργης, 
,ίιε'μεινεν έκεΐ μέχρι τοΰ 22 σπουδάσας διαδοχικός 
■.τήν νομικήν (καταλιπών τήν θεολογίαν δι’ ήν ήτο 
προωοισμένο;) καί τήν ιατρικήν, έξελθών δέ ώς 
ιατρός τάγματος καί διακριθείζ ώς τοιοΰτος είς τό 
«ρακτικόν μέρος τής επιστήμης. Η Μαγχείμη έπο- 
ΤΚνως πόλις τής Βαυαρίας ύπεδέχθη τόν ποιητήν, 
ίέστις έν τή Σχολή έτι διαμένων είχε λαμπρύνει 
W θέατρόν της διά τών ,έμστώκ αύτοΰ. Εκεΐθεν 
«ταβάς διετέλεσεν έναλλάξ είς Βεϊμάρην, Δρέσδην, 
Ίιψίαν, Φραγκφόρτην, Βερολΐνον, Ιένην, πολλάς 
ψας καί πολίχνια άποθανών τέλος εις Βεϊμάρην 
1ν 9 Μαίου 1805.
έπισημότεοοι τών ιστορικών άνδρών μεθ’ών γνω- 

«θίίς άνεστράφη καί συνεβίωσεν δ Σίλλερ άιίποτε 
[ιώμενος κ’ εύεργετούμενος είσί (κατά χρονολογι 
“ σειράν) ό Δαλβέργ φιλο'μουσος εύγενή; τής 
γχεΐμης ένεργήσας αύτός τήν πρώτην παοάστα- 

* τών ληστών, οί Βέϊλ, Βέκ, καί Ιφφλανδ ποιη- 
«καί οί άριστοι τότε τών ηθοποιών τής Γερμανίας 
Μαγχείμη, ό Βαυαρό; άνακτόβουλος Σβάν αύτόθι,
«ίτης, ό Βιλάνδος, Οΰβερ, Κάντ, Ερδερ, καί 
ήρας Δούξ τής Βεϊμάρης προστάτης γενναίος τών

. - ■ — ι ι'· · — 'δσοι τότε παρίστανον ύπέρ ποτέ λαμπράν τήν Γερ
μανικήν φυλήν έπί τής σκηνής τοΰ ηθικού κόσμου.

Αί συγγραφαί τοΰ Σίλλερ φέρουσι τετραπλοΰν 
χαρακτήρα: ώς δραματικού καί λυρικοΰ ποιητοΰ,

Εμμέτρως
κυριώτερα ύ dbr Κάρο.Ιος, ό Βα.Ι.Ιεγστάϊγ, ή σν- 
γομωσία τοϋ Φιέσκου, ό Βι.Ιέ.Ιμος ΤεΪΛος, οί 
Λρσταί, ή Παρθίγος τοϋ “Οράιαγς, 'Ραδιουργία 
χαί Ερως, ή Μαρία Στουάρτη—μετέφρασεν έλευ- 
θερως τόν Μαχβέθ τοΰ Σαικσπήρου, κ’ έλευθέρως 
τής Αίνειάδος τά Β' (τήν καταστροφήν τής Τροίας) 
καί τό Λ' (τήν Διδώ)· Ποιημάτια αύτοΰ λυρικά καί 
ποικίλα, αινίγματα, έμμετρεπιστολαί, έπιγράμ- 
ματα κλπ. άριθμοΰνται ύπέρ τά διακόσια συλλε- 
γέντα έκ διαφόρων περιοδικών φύλλων καί μάλι
στα τής Ρηνικής Θαλείας καί τηρηθέντα είς τής 
Α,θανασίας τό ταμεΐον.—Ιστορίας έγραψε πρό πάν
των τήν άπελευθέρωσιν τών Κάτω Χωρωχ άπό 
τοΰ ίσπανικοΰ ζυγοΰ, καί τόν τριακονταετή πό
λεμον (τών Βοημών Μοραβών Σιλεσιανών Αουσια- 
τών καί Σουηδών κατά τών Αυστριακών καί Γάλ
λων τό 1618) έξ ου ήρύσατο τήν ύπόθεσιν τής 
τριμερούς τραγωδίας του ό ΒαΛ.ΙτΥστάϊν" ώς φιλο
σόφου δέ ήθικοΰ έχομεν τά; φιλοσοφικά; αύτοΰ 
έπιστολάς, τόν ΌπτανύμεΎΟΥ (Geisterseher) καί 
ά'λλας μελέτα; έπί τής φιλολογίας καί ιστορίας.

Από τών πρώτων ήδη χρόνων τοΰ έαρός του ύπε- 
δείκννεν ό Σίλλερ τήν έκρηξιν τοΰ εύρύχθονος ήφαι- 
στίου οπερ έν έαυτφ έφερε τεθαμμένον.—Τυφών 
θυελλοβόλος ώπλισμένο; μέ τήν πύρινον σφαίραν 
τών ούρανίων σπλάγχνων καί τήν σάλπιγγα, ήτις 
μέχρι τών περάτων τής γής αντηχεί καί τήν γήν 
συνταράσσει, έπαπείλει ποτέ νά έξοντώση τήν μι- 
κράν ώραίαν κοιλάδα ήν πρώτον ό ποιητής ερχό
μενος είς τήν ζωήν ήσπάσθη· τό ένδέκατον έτος 
ήγεν αύτός τότε, καί εις τοΰ θεού τήν οργήν, ής 
διαρκούσης, πάν έμψυχον καταπτήσσον συγκεντροΰ- 
ται έν έαυτώ καί μόνω, ώ; ν’ ά»αμένη τήν απαγ
γελίαν τή; έσχατης δίκη; τού κόσμου, ό παΐ; 
ούτος άναβάς είς τήν κορυφήν ούρανομήκου; κυπα- 
ρίσσου ήτένιζε πρός τοΰ Πλάστου τ’ ανάκτορα καί 
κατεσκόπευε σύννους πώς ή μυστηριώδης αυτή τοΰ 
Δημιουργού έργασία τελείται- ό πατήρ έςελθών είς 
άνεύρεσιν αύτοΰ καί μέ παλμούς πατρικής καρδίας 
διατρέχων τούς λόφους καί τά δάση τόν άνεκάλυψε 
τέλος τόν άέτειον νεοσσόν όχούμενον έπί τοΰ υψηλού 
δένδρου καί τόν ούρανόν άπά τής περιωπής του 
άναμετροΰντα.

— Τί κάμνεις αύτοΰ δαιμονόπαιδο;
— Πατέρα κυτταζω νά ίδώ πού σχίζεται ό 

ούρανός δταν ξερ*ά τ’ άστροπελεκια.
’Οκτώ έτη υιτερον δ Σίλλερ άποδράς τής Σχολής 

Καρόλσυ έπορεύετο μετά φίλου πεζή έπί τής είς 
Μαγχείμην άγούσΊις δρά νά παρευρεθή εις τήν πα- 
ράστασιν τών ΧηστωΥ πιστού κατόπτρου τυφώνος, 
δστις αίφνης έκρήγνυται καί διασπείρει θαυμασμόν 
άμα καί τρόμον.

Η Μελπομένη τή; Γερμανία; τότε, άπό ιής



δημοσιεύσεως τών ^/μστώζ, ώ; νά εθραίισεν αίφνης 
τού; χαλυβίους κρίκους τοΰ Μεσαιώνος, άλαζόν 
ήγειρε μέτωπον, καί πάλλουσα τόν άστραπηβόλον 
αυτής σίδηρον προύκάλει είν την κονίστραν τού; 
Ηγεμόνα; καί τού; Φεουδάρχας τή; Αρκτου.

Εν παρασύρω συγγραφών καί εί; άπόκεντρον δω
ματίου ενώπιον συμμαθητών του άναγινώσκων τα; 
σκηνά; τών yhjarHr έπεραίωσεν έντό; τή; Σχολή; τό 
δραματικόν εογοντου, ώ; νά συνέτασσε κατηγορίαν 
θανατηφόοον τών ςφατιωτικών νόμων δι’ών έκάκιζεν 
ή Κυβέρνησι; τή; Βυρτεμβέργη; τόν μεγαφυά υπήκοόν 
τη;,, καί δταν έμαθεν αύτό; τών σχολαστικών καί 
τή; άοιστοκρατία; τήν άγανάκτησιν — <■ Seine 
gauze Ferantvortung sci das Clima ounter 
dein es geboren (1) » άπήντησε·

Με δειλίαν παρθένου παρουσιασθει; ό νέο; ποιη
τή; εϊ; τήν θεατρικήν όμήγυριν ήτήσατο νά τόν 
παραδεχθώσιν ώ; μέλο; — « όχι, ά'χι ηθοποιό;,
;> άπήντησεν ένθου; ό Βάϊλ, άλλ’ ό ποιητή; καί τό 
λ καύχημα τής Γερμανική; σκηνή; θά γίνη; » —
Η έκφοίβασι; άυτη ίχνογράφησεν ήδη τό μέλλον 
τού Σίλλερ καί ίατοική καί Νομική τόν έγκατέλι- 
πον εί; τοΰ Αισχύλου τήν Μούσαν, ήτι; ανέκαθεν 
εγγεγραμμένου τόν είχεν εί; τό Μητρώου τη;.

0 Δάλβεογ διευθυντή; τοΰ έν Μαγχείμη θεάτρου 
έπροστάτευσε τόν νέηλυν, δστι; έπανελθών εί; Β/ί- 
μάρην καί τιμωρηθεί; έν τή σχολή διά τήν κουφίαν 
άναχώρησίν του έγραφεν άδιαλείπτω; πρό; αύτόν 
περί τή; έπιθυμία; τοΰ νά μεταβή παρ’ αύτώ καί 
ν’ άκολουθήση τό στάδιον δι’ 3 προωρίσθη— οί 
slijaai καίτοι μοί φέροντε; άποκεκαλυμμένα; άρ- 
χά; πολιτική; άναμορφώσεω; έπέδρασαν δμω; πα- 
ραδόξως έπί τοΰ πνεύματο; τών γερμανικών έθνών, 
ούσεί τι καινοτόμον εύαγγέλιον, καί πληθύ; νέων 
φανητιώντων προέθεντο συρρέοντε; νά συστήσωσι 
συμμορίαν ληστών πρό; έκδίκησεν κατά τών πο 
λιτικών κακούργων. Εκτοτε ή εξουσία τή; Βυρτεμ 
βέργη; ύπέβλεπε, καί κατέθλιβε παντοίω; τόν δε- 
καενναετή Σίλλερ, μέχρι; ού αύτό; απαλλαγεί; έν- 
τελώ; τή; Σχολή;, τό 22 έτο; τή; ηλικία; μετέβη 
εί; Μαγχειμην, καί ήρζατο ζωή; πρό; ήν ώργα, 
καί έργου δι’ 3 γεννώμενο; προωοίσθη.

Επαρουσίασε τόν Σίλλερ εί; τόν μέγαν Δοΰκα 
τή; Βειμάρη; ό Γαίτης, δστι; τόν ήγάπα πρό πάν 
των, καί παρ ’ ω εκείνο; ήσθάνετο πάντοτε νέαν 
τήν ζωήν του, άκμάζουσαν τήν καρδίαν του, καί 
πλήρη τόν εύγενή αύτοΰ ενθουσιασμόν. Διά τού 
Γαίτου ό Σίλλερ περί τό 24 αύτοΰ έτο; κατέσχε 
τήν έδραν τοΰ καθηγητοΰ τή; ιστορία; έν ΐένη, καί 
ταύτην τφ έχορήγησε μάλλον ή ιστορία τή; άπε- 
λευθερώσεω; τών Κάτω Χωρώ? ήν πρότερον εΐχ 
συγγράφει.

Μετά τοΰ Βιλάνδου, πνεύματο; έξοχου, αύστη- 
ροΰ, ψυχρού, καί σαρκαστικού έν μέρει, ό Σίλλερ 
νεανικό; κ ενθουσιώδη; τό πρώτον δέν έλαβε κατ’άρ- 
χά; τόσω φιλικά; σχέσεις. ' ό Βιλάνδο; έπέκρινε 
τήν πρώτην τραγωδίαν του, εύσχημα»; πλήν, καί

(I) » ‘Η δλη απολογία του (τοΰ ποιητοΰ) έστιρ τό κλί 
μα ύο 5 έτέχβη (ή τραγωδία) ».
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είς πάσαν αύτοΰ γραμμήν ύποδεικνύων τό σέβ, 
δπερ ή μεγαλοφυΐα συναισΟάνετ’ άείποτ’ έναντγ 
άνταγωνιστοΰ αύτή; άξιου. Υστερον ά Βιλάνδος 
έκάλεσε τόν Σίλλερ νά λάβη μέρος εί; τόν Γέρμα* 
νικάν Ερμήν, ού διευθύνων συντάκτη; έπρόκειτ^νά 
καταστή έκεϊνος.

0 Σλέγελ, βαθύ; κριτικό; καί πολυμαθέστατος 
ποιητή; καί λογογράφο;, λέγει δτι, ή ιστορία έζη,· 
μίωσε τό ποιητικόν πνεύμα τοΰ Σίλλερ, καί τούτοι 
είν’ αληθές, άν άληθέ; είναι δτι, τό είδος πάσης 
έπιστήμη; απαιτεί ολόκληρον τόν θιασώτην αύτοΰ- 
άλλ’ επιστήμη ελάχιστα ζημιούσα τόν ποιητήν 
είναι φρονώ ή ιστορία καί ομω;, ό καθηγητής τή; 
ιστορία;, παύει νά ήναι ποιητή;, διότι οφείλει ν« 
ήναι ιστορικό;, άν εύσ-νειδότω; καί φιλοτιμώ; προ- 

ίθεται τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντα; δπερ ή διακ 
τύπωσις τώ έπιβάλλει. Ηίστορία τότε ώς νέφος 
χρυσοΰν μέν καί τερψίθεον, άλλά πάντοτε ώ; νέφος 
άποκρύπτει τή; ποιήσεω; τόν φλογοβόλσν ήλιον. -

Ο χαρακτήρ τοΰ Σίλλερ ώς ποιητοΰ, καί ή τέ- 
χνη άνεκρίθη κ’ έπεκρίθη όφ’ δλη; τή; Γερμανίας, 
καί παραβαλλόμενο; πρό; τόν Γαίτην φαίνεται 
άνδρικώτερος, παθητικώτερο; καί πλέον διάπυ- 

Πρά; δέ τόν Σαικσπήρον περί ού οί Γάλ
οι λέγουν e’est Γ homuic qui a le plus cree 

apr0s Dieu, — ύ Σίλλερ δστι; έφηβο; έτι τόν εί
χεν άναγνώσει, έστίν ό μόνο; τοΰ Μεσαιώνος ποιιρ 
τή;, ό μάλλον αύτώ παραλλήλω; βαδίσας, ένφ 
πάν δ,τι δραματικόν σήμερον, άπορρέει έκείνου —> 
(καί ή Ρομαντική αίρεσι; τοΰ Οΰγωνο; έν Γαλλία 
παραφυά; είναι τή; Σαικσπηρίου τέχνης.) —Καί 
όιαφερουσι καθ’ όσον & μέν φέρει πλέον άτακτου, 

λέον άρχαϊκόν τόν χαρακτήρα τοΰ 17' αϊώνος, δ δέ 
κανονικώτερον καί όμαλώτερον τόν τοΰ 1Η.

Ιόού τί είπεν ό Σίλλεο πεοί αύτού. — αότε πολύ 
, - . , *»εο; ετι τον ποιητην τούτον ανεγνων, προσω-

» χθησα εί; τλν ψυχρο'τητα, εί; τήν άναισθησίαν 
του, ήτι; τώ έπέτρεπε νά έρεσχελή άπέναντι τού

» ύψίστου πάθους κολάζων δι’ ένό; τρελλοΰ τάς 
ν σπαραττούοα; τήν καρδίαν σκηνά; τού Αμλέτοο,
* τοΰ βασιλέως Αέαρ, τοΰώίακβέθ, τήν άναισθί·
» σίαν, ήτι; ότέ μέν τόν έκράτει δλον ύπό νάρκη’»
» ένώ ή αισθητικό τη; έμοΰ άνεπτύσσετο πρόσω

σπεύδουσα, ότέ δέ ψυχρώ; τόν συνετάρασσεν, ε»<Ρ
» ή καροία τόσω εύαρέστω; σιωπηλή θά έμε**·
• Πολλά έτη έχαιρε τήν ύπόληψίν μου, καί κσθ
ο γητή; μου ήτον, πριν ή τό άτομον αύτού είλικρ1"
» νώ; άγαπήσω. — ήμην είσέτι άνίκανο; νά νοίσ* 
ί» τήν φύσιν ύπό τοΰ μεγίστου αριστοτέχνου παρ·' 
» στανομένην. — ·

Τόν Σίλλερ ένθουσίαζεν ό άρχαΐο; κόσμος 
πρό πάντων δ Ελληνικός’ <χ Ούδέν άλλο πρωτ 
πον ώ; ή ’Μ,ιάς □ έλεγεν. — Εξέμαθε τήν ΛατΡ 
κήν, Ελληνικήν κ’ Εβραϊκήν ζητών ν’ άποκαλν 
έν αύταΐ; τά κειμήλια τή; ΐςορία; καί άρχαιολογώ®·

0 Σίλλερ καί ό Γαίτης έν μέσω τών ένδ 
τή; Γερμανία; ύψοΰνται ώ; μεταξύ τών τεσσ® 
κοντά χειροποίητων όρέων τή; Διβύης τά δυο» (·*, 
γιστα. — Η χορεία τών κριτικών παραοάλ 
αύτού; ευρίσκει διαφοροτρόπω; τόν μέν ππθ’1'1

, φιλάνθρωπον, τόν δέ φλεγματώδη καί πολι-
;όν· άν ό Γαίτη; ήτο πολιτικός ή αί συγγραφαί
-ού φέρωσι τήν βαφήν τών ιδεών καί τοΰ ύφους 

ιδρός πολιτικού, άποδοτέον τούτο είς τήν κοινω- 
χήν θέσιν, ήν κατείχε καθό ύπουργός—ούχ ήττον 
ϊω; ώ; συγγραφεύ; ό Γαίτης άναφαίνεται καί φι- 
άνθρωπο; καί περίνου; ώ; ό Σίλλερ.
- Τά συγγράμματα τού Σίλλερ ιδίως διακρίνονται 
ατά τό τολμηρών καί τήν ζωηρότητα τής ιδέας καί 

·<ό παθητικόν τή; έκφράσεω;—ήφαντασία του όμοιά- 
ζει άπέραντον περιφλεγή όρίζοντα, τά ύφος του είν’ 
άς-ραπή καί ή ιδέα του κεραυνός. — είν’ αύτός εϊκών 
πιστή τή; άνθρωπίνου φύσεως, καί δταν συνταράσ- 
σεται, καί δταν ήρεμή, ώ; ηρεμεί ωκεανός ύπέρ 8ν 
καταιγίδες μελανοφόροι σαλεύονται.

ίί; εύεργέτης τής άνθρωπότητο; ό Σίλλερ δύνα- 
τ«ι ν’άναδειχθή, δταν εί; έθνος δούλον πλήν εύγε- 
νέ; άναγνωσθέντα νοηθώσι τά έργα τή; μεγαλο- 
φυί'ας του- φέρων παντόσε δημοκράτου μέτωπον, 
τυραννοκτόνου τόζον καί ύψηλόφρονο; έναρέτου καρ
δίαν, έγγυάται αύτό; είς πάντα έλεύθερον.τήν έλευ- 
θερίαν, εί; πάντα δούλον τού ζυγού τήν θραΰσιν — 
άν Γάλλο; ήτον ά Σίλλερ ή δημοκρατική τή; Εύ- 
ρώπης άνάπλασι; ήρχετο ίσως πρίν τού 1789.

Τών συγγραφών του άριστούργημα θεωρείται ό 
Jdx Κάρ-Ιος καί μετ’ αύτόν δ Φιέσχος' δ μέν διά 
τάς ιδέα; μάλλον, δ δέ διά τήν δραματικήν τέ
χνην· είς τόν Δον Κάρλον τό πρόσωπον τού Μαρ- 
κισίου τή; Πόσα; είναι τό κυριώτερον· ιιείμαι λέ
γει πολίτη; τών έπερχομένων χρόνων » καί ή 
άξίωσί; του αύτη είν’ άτρεκές συμπέρασμα τών 
πρώτων ιδεών του, δσα; ένώπιον τού κραταιοτά- 
του Φιλίππου τού Β'. είχεν άναπτύξει προηγουμέ
νως—δ Φιέσχος λαμπρώ; απεικονίζει τδ όλισθηράίΐ 
τού θρόνου, ,3ν έποφθαλμιά ό δημοκράτη; σπουδάρ
χης, και προσεγγίζων καίπατώνέπιλανθάνετ’αίφνη; 
δτι τόν άναμένει τδ αύτό βάραθρον, έν ώ τόν προ- 
κάτοχόν του κατώθησε.—Ενταύθα τό μειδίαμα τού 
Σίλλερ είναι τόσω λεπτόν καί τόσω τεχνηέντως άν- 
τιπαεατίθεται ποό; τό βαθύ, τό άπειρον αίσθημα 
δπερ υποκρύπτει! . . .

Τού Βη,Ι.Ιεττατάϊκ τόν ηρωικόν χαρακτήρα ιχνο
γραφεί κατά τό δλον ό στίχο; αύτό; τού μονολόγου 
του·

*Ώοειλον να τελέαω τήν πράςιν διότι τήν διενοήθην.

Η πας-ίΚΐος τή; Αύρηλία; έντολοδόχο; τή; Θεο- 
μήτρρο; έλθοΰσα νά έλευθερώστ, τήν Γαλλίαν καί 
νά στέψη βασιλέα Κάρολον τόν Ζ'. ρεμβομένη εί; 
τόν Αγγλον αύτή; ερωμένον λέγει·

Είδον τοΰ ούρανοΰ τού; αγγέλους δλους, κ έν 
τούτοι; είς τήν γην είν ή ευτυχία.

Τελευταΐον, καί τή φύσει μάλιστα παραπλήσιον 
είν’ ό Βιλέλμο; Τέλλος, ού τήν ύπόθεσιν καί τήν 
πλοκήν έξετύλιξε με πολλήν εύφυίαν εί; τά Γερμα
νικά αύτή; ή Στάελ- ό Τέλλο; όμιλών πρό; έόβί- 
γην τήν σύζυγόν του'

α Η φύσις, λέγει, δέν μ’έπλασε βοσκόν ό νοϋ; μ 
ώθεΐ πάντοτε πρό; τι άκατανόητον, καί τότε 6 αρ
χίσω νά ζώ, δταν καθ’έκάστην μέγα τι ττράττω.»

Φυλλάδιον 41. ϊομ. Β .)

0 Τέλλο; πληρούται φυσικού καί άτέχνου μεγα
λείου, ή δ’ είκών αύτού παρίστησεν αρχέτυπον 
άνδρα, δστι; μορφώνει τήν ιδέαν καί τήν έκφέρει 
δυνάμει τή; φύσεω; καί δχι τή; τέχνης.

0 Σίλλερ ένυμφεΰθη περί τό 35 αύτού έτος, καί 
μετά δεκαετίαν άποθανών άφήκε δύο υιούς καί δύο 
θυγατέρα;—τήν χήραν δέ αύτού καί τά ορφανά πε- 
ριεποιήθη μεγάλω; ό μέγα; δούξ τή; Βειμάρη; διά 
δώρων, συντάξεων καί τίτλων εύγενείας.

Εικόνας καί προτομάς τού Σίλλερ άριθμούσιν 
ύπερ τά; είκοσιν είς διαφόρου; βιβλιοθήκα; τή; Γερ
μανίας, εϊ; Βερολϊνον, εί; Βεΐμάρην, Στουτγάρτην 
κλπ. Παριστώσι δ’ αύτάν έχοντα ύψηλόν μέν τό 
άνάστημα, πολύ δέ ισχνόν ώς εί τό σώμα αύτού 
άπερραφάτο ύπό τού πνεύματος, τό πρόσωπον ώχρόν, 
εύρύ καί ύψηλόν τό μέτωπον, τά; παρειά; καί τού; 
κροτάφου; κοίλα, τά χείλη εξογκωμένα κατά τι 
καί τήν κο'μην ύπόπυρρον.

Καί λέγεται δτι τήν ημέραν τού θανάτου του 
σιγή θανάτου ε’πεχύθη εί; Βεΐμάρην, τά δημόσια θεά
ματα διεκόπησαν, καί τήν νύκτα δτε τό βάθος τού 
τάφου έμελλε νά δεχθή τήν νεκροφόρον λάρνακα, 
μόνον λάφυρον τού χρόνου, ή Σελήνη έκρύβη αίφνης 
είς μέλανα νέφη, άλλά και αίφνης έξήλθεν αύτών 
ήοέμα μειδιώσα καί μελαγχολική, άμα ή λάρναφ 
παρεδόθη εί; τής κοινή; μητρό; τά σπλάγχνα, χωρίς 
νά συγκαταφέρη καί τό πνεύμα καί τό όνομα τού 
Σίλλερ. I. Ε. ΓΙαΝΝΟΠΟΤΛΟΣ.

0ΑΟΙΠΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΑΙΟΝ.

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ.

(Συνέχεια ίδε φυλλάδιον 40.)

Επί τή; σφαίρα; ταύτης ήσθανόμην έν έμαυτω 
έξαισίαν ελαφρότητα, καί έπη'δων εύκόλως είς εννέα 
ποδών δψος, έν ώ έπί τής γή; μόλις έδυνάμην νά 
υψωθώ είς τρεΐ;· τό πνεύμ,α μοί είπεν δτι άν έπί 
τής γής έζύγιζον 150 λίτρας ή είς τόν ή'λιον 
4,050, κατά τού; αύτού; νόμου; τή; έλξεως έζύ
γιζον ενταύθα μόνον 50.

— Καί, είπε πρό; τούτοι;, επειδή ή δύναμι; τών 
μυώνων διαμένει ή αύτή, είνε φανερόν δτι άν έπή- 
δα; εί; τριών ποδών υψο; είς Παρίσια, ενταύθα τό 
αύτό πήδημα έπεται νά σέ ύψωση εις έννέα.

Είχομεν καταβή είς ρίζαν λόφου κατακαλυπτο- 
μένου ύπό φοινίκων, βανανεών καί πολυαρίθμων 
δενδρίων άρωματικών έν οϊς έγνώρισα καλώς εν κυ- 
ναμωμόδενδρον· ό Πόγκος δστις άποφασιστικώς 
είχεν άναλάβη τήν κινδυνώδη υπηρεσίαν τού κατα
σκόπου ένείρπυσε μίαν στιγμήν είς τόν λόφον, άκο- 
λουθούμενο; τού άγριου μας ’Αφροδιτέως· τόν 
ήκούσαμεν δέ νά μάς καλή διά φωνής δεικνυούσης 
μάλλον θαυμασμόν παρά φόβον ή οργήν, καί είδο - 
μεν τόν ’Αφροδιτέα νά μάς δίδη σημεία δ«ά χειρο
νομιών δ«υθΰνθημεν πρός έκείνους, καί μάς έδει-,

1 · ■ ~ ΚΑ
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ζζν εις τινα άπόστάσιν χωρίον κρυπτόμενου έ'ως τό
τε άπό τών δφθαλμών μας ύπό πυκνού τίνος δά
σους. Συνέκειτο δέ τό χωρίον τούτο έκ καλυβών ώς 
σίμβλων μελισσών, εϊδομεν όμως είς αύτάς καί 
θύρας καί παράθυρα καί άλλα ίχνη αρτιγενούς αρ
χιτεκτονικής. Είχε δέ τό χωρίον καί είδος άγυιών 
έσταΟμισμένων μεθ’ ικανής εύ7οχίας κατ’ εύθυγραμ- 
μίαν, καί πλατείαν σκιαζομένην ύπό ακακιών καί 
πενδάνων ώς έπλησιάζομεν, ήκούσαμεν τόν όξύν 
ήχον μουσικού τίνος οργάνου δμοιάζοντος τόν ά- 
σκόν ( I), καί πλήθος παίδων καί κοοασίων εξήλθον 
άδοντα τών κατοικιών των διά νά χορεύσωσιν ύπό 
τήν σκιάν τών δένδρων. |

— ίδού παράδοζα ζώα, άνέκραξεν δ Πάγκος.
— ϊδού κομψαί δούλαι, είπεν ό Αοροδιτεύς.
— ϊδού νόστιμαι μαύραι, είπον έγώ.
—- ϊδού τέλος άνθρωποι, είπεν δ Ηλιάΐος.
Ο όέ δαίμων ήγειρε μόνον τούς ώμους ώς μετ’ 

οίκτου, άκούων τάς εκφωνήσεις μ.ας.
Δεν σάς περιγράφω τούς κατοίκους τού Αρεως, 

οιοτι είύετε βεβαίως τούς όμοιους των έπί τής γής. 
Ομοιαζουσιν απαραλλ,ακτως τού; μαύρους τού Κόγ
χου, επί τη μονή διαφορά οτι ή κόμη των αντί ου
λής και εριώόους ήν μακοά καί κυματούσα.

Ο δαίμων αποτεινόμενος πρός τάν Ηλιαΐον, τόν 
ηρωτησε χλευαστικώς πόθεν εγνώριζεν ότι αυτά 
τα κτηνη τά περιπατοΰντα όλως γυμνά καί έσθίον- 
τα κρέας ώμόν ήσαν άνθρωποι.

Αύτοί έχουσι καλύβας, είπε προσέτι, άλλά 
και οί κάστορες εχουσι καλητέρας ή τουλάχιστον 
άναπαυτικωτέρας· ζώσιν έν κοινωνία, άλλά καί οί 
μυρμηκες καί αί μελισσαι καί οί ελέφαντες ζώσιν 
«πίσης εν κοινωνία, Εχουσι γλώσσαν συνισταμένην 
είς λεξικόν πεντήκοντα λέξεω- ώς τινων νησιωτών 
τής Αύστραλίας, άλλά καί κύων καλώς έξησκημέ- 
νος εννοεί έξήκοντα λέξεις· τό δέρμα των δέν εϊνε 
τριχωτόν, αλλα καί οί Τουρκικοί κύνες Γκαί οί βά
τραχοι δέν έχουσι τρίχας· βαδίζουσιν έπί δύο πό
θων, άλλά καί οί άλέκτορες· έχουσι γένειον είς τόν 
πώγ-ωνα, άλλά έχουσι καί οί τράγοι έπίσης.

Ο Ηλιαΐος, χωρίς να ταραχθή έδειξε μόνον πρός
άπόκρεσιν δια τού δακτύλου έν τι άντικείμενον ήν < - , / , . ,
δέ τούτο σεβάσμιός τις γέρων γονυπετής ένώπιον ή τεσσαράκοντα πο-

1 όων ύψος, και αφού αμφότεροι πεντακις ή έςακιςτμημάτων ξυλου απειροκάλως γεγλυμμένου καί πα- 
ριστώντος φρικώδες τι τέρα;· άμα μάς παρετήρη- 
GcV ό γέρων, ήγέρθη καί ήλθε νά μάς ποοσφέρη φι
λοξενίαν. ‘

Τί έποίεις έκεϊ ·, τόν ήρώτησεν ό κάτοικος 
τού ήλιου.

Προσηυχόμην είς τόν θεόν, άπεκρίθη ό νέοων - ' · r

μάς άνηρπασεν αίφνης, καί εύρέθημεν πάντες έπί 
τού πλανήτου τής Ηρας, άπέχοντος έννενήκοντα δύο 
εκατομμύρια λευγών άπό τοϋ ήλιου· ό κάτοικος τού 
Αρεως εϊχε μείνη μεθ’ ήμών.

Επι τοϋ πλανήτου τούτου ούδέν ήν όαοιάζον όσα 
αλλαχού εϊδομεν δέν είμεθα πλέον έπί σφαίρας

(1) Ασκομαντούρα γκάϊδα, Cornemuse.

άλλ επί άμορφου μεταλλικού όγκου κυλιοιχΑ.. 
ε., το όιαστημα ως εν των υπέρογκων έκείνω» 
τμημάτων τών ορών άπερ ά έκατόγχειρ Βριάρεω, 
κατηκοντιζε πράς τόν ουρανόν κατά τών θεών, jj* 
περαντοι κοιλότητες έξηρευγον ποταμούς ύλών piUw 
στών ζεουσών· καπνός μέλας καί πυκνός κατεμόλυν® 
τήν άτμοσφαϊραν καί σιωπή βαθεία κατέθλιβε τή»· 
ψυχήν, μηνύουσα ότι έκεϊνοι οί γυμνοί καί άγονΟι 
βράχοι ήσαν είσέτι ύπό τήν κυριότητα τού θανά- 
του. Ούδένχόρτον άνέπαυε τήν όρασιν, ούδέν πτη- 
νόν έπέτα είς τάν άέρα, ούδέν έντομον παρεισέδυ«ύ 
ύπό τό χόρτον. Πανταχού ή ακινησία τοϋ θανάτου 
καί ούδέν έτερον. Τό σχήμα τού πλανήτου τούτου 
ην ολως γωνιώδες άνευ ούδεμιάς συμμετρίας, έξ 
ού ή κάθετος γραμμή έλάμβανε διαφόρους μετα
βολής είς μικροτάτας ένίοτε αποστάσεις, μή έχουσα 
κέντρον βαρύτητας σταθερόν, ώς εϊνε τά κέντρον 
τής σφαίρας. Οθεν ή δύναμις τής έλξεως εϊνε έκεϊ 
άδρανεστάτη, τά σώματα ζυγίζουσιν έπί τής Πόας 
τό εικοστόν μόνον μέρος τοϋ όσου ζυγίζουσιν έπί τής 
γής. Εβεβαιώθημεν περί τούτου έκ τίνος μικοοϋ 
συμβεβηκότος ούπεο τό μόνον άποτέλεσιζα ήν τά νά 
μάς φαιδρύνη μίαν ςιγμήν, άποσοβήσαν 'πρός ολί
γον τήν ένθύμησιν τής φρικτής άθλιότητος τοϋ τό
που είς 8ν εύρισκόμεθα καί όστις άνεκάλει είς τήν
μνημην μου οπερ έπεται νά ήν ή γή κατά τήν γεω-, 
λογικήν εποχήν, ήν οί ήμέτεροι σοφοί ώνόμασάν 
πλουτωνίαν.

Ο ίίλιαίός μας φιλόσοφος ολως πεοιχαρής διότι 
ήσθάνετο εαυτόν πεντηκοντάκις σχεδόν ελαφρότερου 
άπ’ όσον ήν είς τήν πατρίδα του τόν όλων, ήθέ-! 
λησε νά νεανιευθή, καί χωρίς νά περιμείνη νά τεί-1' 
νω -πρό; αύτόν τήν χείρα, ώρμησε νά πηδήση σχί
σμα βράχου δέκα οκτώ δακτύλων τό πλάτος. Αλλν 
επειδή εκινηθη άπερισκέπτως, μετεχειρίσθη πάσαν’ 
τήν μυωνικήν δύναμιν όση Θά έχρειάζετο άν ήν είς 
τόν ήλιον, καί άντί νά πηδήση είς ένός ποδός ύψος,' 
άνυψωθη δια μιας είς τούς άέρα; ώς μήλον έκσφεν- 
δονιζόμενον δι’ άφετηρίου. ό Πάγκος όστις εϊχε 
συλλάβη μεγάλην αγάπην διά τόν γέροντα, ένΰ- 
μισεν ότι έπέτα· έρρίφθη κατόπιν του, τόν ήοπασεν'

έκυβίστησαν είς τάν άέρα, έπεσαν βραδέως ώς νά 
εκρατουν άλεξίπτωτον καί άπέβησαν είς τήν γήν 
έπί τών ποδ ών των, χάρις είς κινδυνώδες τι πήδη
μα όπερ βιασθείς εύστόχως ύπά τοϋ πιθήκου, /τέ- 
λεσεν ό φιλόσοφος όστις κατέβαινε ζατακεφαλής. 
Γά μ,ικρον τούτο συμυαν έφαίδρυνε τόν δαίμονα

Κατ εκείνην την στιγμήν έβλέπομεν τάν ήλιον 
μικρόν καί ώχρόν, καί μέλλοντα νά δύση όικ-χ·. 
σθεν βράχον τό θέαμα τούτο μάς έθλιβε καί τότ-_;ιίι 
τά πνεύμα μάς είπε· .

— Ο πλανήτης είς 0ν εύρισκόμεθα συμπληρόΐΧ ’ 
τήν ένιαυσίαν αύτού άνακύκλωσιν είς 4 έτη καί 2& & 
ημέρας, ή δε ημΐρουσία αύτού περιστροφή εϊνε πολύ· 
έλάσσων. κατά μύγκρισιν, διότι συμπληρούτατ

24 ώρας [1]. Επειδή δέ έχει μόνον 150 λευγών 
περίμετρον, καί επειδή διά τής έλαφρότνιτος τήν 
οποίαν ό σοφός όλιαΐος πρό ολίγου απέδειξε, Οά 
διανύωμεν περιπατοϋντες εξ λεύγας τήν ώραν, όυ- 
νάμεθα εύκόλως νά τύν περιτρέξωμεν δλόκληρον εις 
τό διάστημα μιάς τών ήμερουσίων περιστροφών 
του, καί ουτω νά άκολουθώμεν τόν ήλιον ή τήν 
ημέραν όσον καιρόν θέλομεν, διευθυνόμενοι άπ α
νατολών πρός δυσμάς, δηλαδή κατ’ άντίθετον 
λόγον τής κινήσεω; τής περιστροφής τοΰ πλανήτου.

Επευφημήσαμεν πάντες είς τήν πρότασιν, καί 
άμέσως ήρχίσαμεν νά πορευώμεθα διά μεγάλων 
διασκβλισμών. Καθ’ οδόν άπέτεινα έρωτήσεις τι- 
νας είς τό πνεύμα.

— Νομίζεις, εϊπον, ότι ή Ηρα έχει και αύτή 
θέρος καί χειμώνα ;

— Βεβαίως, διότι δ άξων της εϊνε κεκλιμε'νο; 
έπί τής τροχιάς της.

— Ναί, ναί, εννοώ· ό άξων της ταλαντεύεται 
καί αύτός έφ’ εαυτού ώς ό τής γής.

— Καί τί; σοί εϊπεν ό'τι ό άξων τής γής ταλαν
τεύεται ;

— Σύ, κύριέ μου.
— Δέν μέ ένόησε;· ή ταλάντευσις περί ής σοί 

ώμίλησα εϊνε μόνον, ώς σοί εϊπον, φαινομενη καί 
προέρχεται μάλιστα θετιζώς έκ τής ακινησίας τού 
άξωνος τής γής.

Συνομίλούντες κατ’ αύτόν τόν τρόπον καί προο- 
δεύοντες διά διασκελισμών τεσσαράκοντα εως πεν
τήκοντα ποδών, έφθάσαμεν εις τήν κορυφήν τού 
άμορφου βράχου τοΰ κρύπτοντας άφ’ήμών τόν ήλιον· 
όπερ δέ μέ έξέπληξε μάλλον ήν ούχι οτι εβλεπον 
τόν άστέρα έκεϊνον χωρούντα έμπροσθεν ημών καί 
μή καταλείποντα ήμάς όπισθεν, άλλ οτι αίφνης 
εύρέθην έπί χείλους κρημνού μή έχοντος βάθος, σχε
δόν καθέτου ώς τείχος, καί κάτωθεν τού οποίου 
εβλεπον τόν ουρανόν ύπό τούς πόδας μου ώς καί 
ΰπεράνω τής κεφαλής μου καί ένώπιόν μου ανευ 
τινάς διακοπής· τούτο προήρχετο απλώς έκ τοΰ οτι 
ή Ηρα άντί νά ήνε σφαιροειδής, σχηματίζει άνε- 
ξέργαστον τρίγωνον, καί ήμεΐς εύρισκόμεθα έπι τίνος 
τών άκρων αύτού· έ^άθημεν πάντες όλως έντρομοι- 

— Λοιπόν τί! δέν προχωρείτε, είπεν ό δαίμων. 
Καί τόν εϊδομεν νά κλίνη τά σώμα εμπρός καί 

νά καταβη σοβαρώς πάσαν έκείνην τήν σχεδόν κά 
θετόν κατωφέρειαν είς θέσιν ολίγον κ.λίνουσαν επί 
τοϋ επιπέδου τής κατωφερείας- έπράξαμεν καί 
ήμεΐς τό αύτό, καί ού μόνον δεν κ.ατεκυλίσθην, ώς 
έφοβούμην, άλλ’ εύρέθην είς γραμμήν εντελώς κά
θετον, άν καί κατά τήν αύτήν θέσιν του δαίμονος· 
έξ ού ενόησα οτι τό κέντρον τής ελξεως πλανήτου 
μή σφαιροειδούς δεν εϊνε ώρισμένον ώς το τής φρογ- 
γύλης σφαίρας.

Παρετηρήσαμεν έκεΐθεν τρεις άλλους πλανήτας 
κυλιομένου; έν τώ διαστήματι είς τροχιάς μή πα- 
ραλλη'λους τω ούοανίω ισημερινό), (φαινόμένον άπα-

άπλή εικασία, διότι δέν υπάρχει είσέτι 
περί τής ήμερουσίας περιστροφής τής

(1) Τούτο εϊνε 
διδόμενον βέβαιον 
“Ηρας.

ραδειγμάτισταν) καί οίτινες είς τάς οξείας πορείας 
των έφαίνοντο ώς νά έμελλον νά μάς κρούσωσιν· 
όπερ μοί έπροξένησε τρόμον.

— Αυτή, μοί είπε τό πνεύμα, εϊνε ή Δήμητρα 
άπέχουσα τρία μόνον έκατομμόρία λευγών τοϋ πλα
νήτου έφ’ ού εύρισκόμεθα· έχει τόν αύτόν άπαραλ- 
λάκτως όγκον καί σχήμα έπίσης ανώμαλον (1). ό 
Χέοσελλ εϊδε κάλλιςα έπί τής γής ότι ή Δήμητρα έχει 
άτμοσφαϊραν, διότι εύρεν αΰρίν έχουσαν πρόσοψιν 
άστέρος νεφελώδους περικυκλουμένου ύπό όμυχλών 
μεταβαλλουσώνσυχνάκις πάχος καί θέσιν· πάντες δέ 
οί πλανήται, αγαπητέ μου, έχουσιν ατμόσφαιραν 
κατά τό μάλλον καί ήττον πυκνήν, κατά τό μάλλον 
καί ήττον παχείαν, ώς μέχρι τοϋδε τό έδο*κίμασας, 
καί οί αστρονόμοι έδύναντο νά πορισθώσι τήν αλή
θειαν ταύτην έκ συλλογισμού άπλουστάτου, τοϋ 
έξης. Πάν είδος ύλης έχει ειδικήν πυκνότητα καί 
βαρύτητα έξιδιασμένας είς αύτήν· τό βαρύτερον εί
δος είιρίσκεται άναγκαίως τεθειμένον είς τό κέντρον 
τής βαρύτητος, τό δέ έλαφρόν είς τήν περιφέρειαν 
τοΰ σφαιροειδούς όγκου. Πλανήτης τις διά νά μήν 
έχη άτμοσφαϊραν, έπρεπε μεταξύ τών περιεχομένων 
έν αύτφ άπλών ή συνθέτων σωμάτων ούδέν νά ύ- 
πάρχη ρευστόν ή άτμώδες, διότι εν μόνον άν υπήρ
χε, θά ήρχετο είς τήν έπιφάνειαν τοϋ πλανήτου, 
καί θ« έσχημάτιζεν έκεϊ ατμοσφαιρικόν περικάλυμ - 
μα’ έπρεπε προσέτι νά μήν ύπάρχη είς τόν πλανή
την έκεϊνον ούτε πΰρ, ούτε θερμογόνον, διότι ώς 
ή φλόξ έμφαίνει τήν υπαρξιν τοΰ υδρογόνου, ώς ή 
έμπρησις τήν τού οξυγόνου, ουτω τοϋ θερμογόνου 
τό άναγκαΐον άποτέλεσμα εϊνε νά φέρη τά σκληρό
τερα σώματα είς άτμώδη κατάστασιν. ίπρεπεν 
άρα νά ύποθέσωμεν ότι ή υλη τών πλανητών εϊνε 
πάντη άλλο τι έκτός τοϋ ούπερ γνωρίζομεν, καί 
ότι δέν έχει ούτε τάς φυσικάς ούτε τάς χημικάς 
ιδιότητας εκείνης, έξ ού θά προήρχοντο έξ ανάγκης 
άλλοι μηχανικοί νόμοι- καί τότε άν ή ύλη αύτη 
ύπετάσσετο είς άλλους μηχανικούς νόμους, πάν 
ό,τι οί σοφοί μας γνωρίζουσι περί τοϋ ογκου, περί 
τής πυκνότητος, περί τοϋ σώματος τών άστέρων, 
θά ην άπλή εικασία, καί θά πρέπη τότε νά ύπο
θέσωμεν ότι κατά τύχην άνεκάλυψαν καί προεΐπον 
τόν καιρόν τών έκλείψεων, τήν πορείαν τών άστέ
ρων, τών κομητών κλπ. κλπ. έν ένί λόγφ πάσα 
ή αστρονομική επιστήμη, πάντες οί νόμοι της κι- 
νήσεως οί άνακαλυφθέντες ύπό τοϋ Νευθωνος, του 
Κέπλερ καί άλλων, θά ήσαν απλώς μυθιστορήμα
τα εύοεθέντα μάλλον ύπό τής τύχης παρά αί προρ
ρήσεις τού Νοστρεδάμου καί τού Θωμά Μούλθ.

_ Λέγουσιν άλλ’ όμως ότι ή σελήνη . . .
__ Περί τφτου πρότεινε τάς παρατηρήσεις σου„

όταν θά ύπάγωμεν είς τήν σελήνην έπί τού παρόν
τος άς ένασχοληθώμεν περί τοΰ τόπου όπου εύρι
σκόμεθα. ϊδε, ϊδού ή Παλλάς περιστρεφόμενη είς 
τόν ουρανόν καί γνωριζόμενη εύκόλως έκ της υ-

(1) Δίδω ένταύθα τάς άναλογίας τών τεσσάρων μικρών 
πλανητών κατά τούς ύπολογισμούς τού Χερσελλ' ο λ.χρα··- 
τερ δοξάζει ότι, ή ’Ήρα καί ή |καστη
[475 λευγών διάμετρον, ή & Πέλλας /00.
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πολεύκοϋ αύτής στιλπνότητος· εχει τό αύτό μέγε
θος καί τήν αύτήν ανωμαλίαν ώς καί αί δύω άλλαι.

Απώτερον βλέπεις τήν Εστίαν ήτις καί εντεύθεν 
έτι καί διά τής εξαίρετου διόπτρας ·ην σοί έδωκα 
σοί φαίνεται σημεΐον μόνον φωτεινόν ού τόν όΐ- 

δέν διακρίνεις μάλλον σύ η οί επί της γης 
αστρονόμοι. Τούτο προέρχεται έκ τού ό'τι τώ όντι 
ή μικρογραφική αύτη σφαίρα έχει μόνον 25 λευγών 
διάμετρον, καί καλός Λακωνικός κύων ικανός νά 
διανύση 37 λεύγας τήν ήμέραν ευκόλως Οά τήν πε- 
ριέτρεχεν είς 48 ώρας. Απέχει 11 εκατομμύρια 
λευγών άφ’ ήμών, δηλαδή 81 εκατομμύρια λευ
γών άπό τού ήλίου, διότι κεϊται πλησιέστερον αύ
τού τής ίίρας, τής Δήμητρας καί τής Παλλάδος.

Δεν Οά σάς φέρω είς έκείνας τάς μικράς σφαί
ρας, διότι Οά έβλέπετε είς αύτάς σχεδόν τά αύτά 
όσα ζΐίπζη καί ενταύθα· διά νά σάς αποδείξω 
δέ ότι δύνανται νά ήνε κλάσματα μόνον κόσμου 
κυκλοφορούν τος ποτέ μεταξύ τού Αρεως καί τού 
Δνός, διά τεσσάρων κύκλων A, Β, Γ, Δ θά σάς 
παραστήσω τάς ύπ’ αύτών διατρεχομένας τροχιάς, 
προσκαλών υμάς νά παρατηρήσετε οτι αί τροχιαί 
αύται συσταυροΰνται πάοαι είς έν καί μόνον σημεΐον 
τό Ε καί πάσαι έπανερχόμεναι διαβαίνουσι διά τού 
σημείου τούτου, οπερ συμφωνεί μετά τού άπαιτου- 
μένου ύπό τής μηχανικής, έάν ύποτεθή ότι ή έκ- 
ρηξις τού μεγάλου πλανήτου έγένετο κατά τό Ε. 
ϊίδη δέ άς άναχωρήσωμεν καί άς άφήσωμεν τόν 
κόσμον τών πνευμάτων.

— Τόν κόσμον τών πνευμάτων! άνέκραζα μετά 
θαυμασμού· τί, κύριέ μου, ύπάρχει λοιπόν κόσμος 
τών πνευμάτων !

— Βεβαίως, καί ό κόσμος ούτος εϊνε ή Παλλάς.
— Σοί ομνύω είς τόν παντοδύναμόν σου, κύριε 

δαίμων, μή μέ άφήση,ς νά διέλθω τόσον πλησίον 
του κόσμου τών πνευμάτων, χωρίς νά μοί δείξης 
τινά έξ αύτών άπό τής παιδικής μου ηλικίας μέι 
κατέφαγεν ή έπιθυμία τού νά ίδω πνεύματα, άλλά,[ 
φεύ ! φεΰ! έπεσκέφθην τά πάντα, τάς συναναστρο- 
φάς μας, τά θέατρά μας, τάς φιλολογικάς κοινω
νίας μας κτλ. κτλ. καί ούδέποτε εύρον ούτε πνεύμα 
ούτε μεγαλοφυΐαν, έκτός σού δμως, καί τινων τών 
φίλων σου σποράδην εύρισκομένων είς Γαλλίαν, 
καί, χωρίς νά προσκρούσω είς τήν ύψηλότητά σου, 
σέ βεβαιώ ότι πάντες είσί πτωχοί διάβολοι.

— Αγαπητέ μου, ή μεγαλοφυία εϊνε πράγμα 
δπεο δέν φαίνεται είς τούς οφθαλμούς δλου τού 
κόσμου, καί ΐσως είς τήν άκαδημίαν διηγκώνισες 
πολλούς μεγαλοφυείς χωρίς νά τούς γνωρίζη,ς· πρέ
πει νά λάβν,ς ταΰτα τά δίοπτρα καί νά ΐδ-ζις.

Εθεσεν έπί τής ρινός μου μεγάλα δίοπτρα καί 
σιευθύνθημεν πρός τήν Παλλάδα· ένόμιζον δτε θά 
άποβώμεν έπί τού στερεού μέρους τοΰ πλανήτου 
έκείνου, άλλ’ ήπατήθην έμείναμεν είς τήν είσοδον 
τής άτμ,οσφαΐρας του μεταξύ τής γής του καί τού1 
ούρανού, καί ταλαντευόμενοι χαριέντως είς τόν αέρα j 
ώς άετοί χάρτινοι, κρατούμενοι ύπό σπαρτίου.

Κατά πρώτον είδον έλαφράν τινα όμύχλην πα- 
ριστώσαν ύπερμεγέθη επιφάνειαν έλαφρώς κυματώ
δη, ώς μεγάλου ωκεανού έν καιρώ νηνεμίας.

Τούτο δέ ούτε άληθής όμύχλη ήν ούτε ύδωρ, άλλά 
ή έπιφάνεια τού άτμώδους όγκου τού άποτελούντος 
τήν άτμοσφαΐραν τής Παλλάδος. Ηχοι γλυκείς, α
σθενείς άλλά παράδοξοι έπληξαν μετ’ όλίγον τήν 
άκοήν μου. ίΐσαν δέ ώς έλαφρά εσπερινή αύρα σειού
σα ήσύχως τά φύλλα ή ώς πόρρωθεν άκουόμενος 
ήχος ρύακος μορμύροντος είς λειμώνα. Εν τούτοις 
διέκρινα τερπνήν μελωδίαν* ένόμισα μάλιστα δτι 
έγνώρισα μέλη τινά τών ασμάτων τού Ροσίνη, καί 
ώς φω»άς γλυκείας μελωδοΰσας αύτά είς γλώσσαν 
ξένην έθεσα καί πάλιν τά δίοπτρα έπί τών οφθαλ
μών μου καί έτρεψα τήν κεφαλήν πρός τό μέρος 
όθεν έφαίνετο δτι ήρχετο εκείνη ή μελαγχολική αρ
μονία. (Ακολουθεί.)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΝ ΙΝΔΙΑΙΣ.

Άίατο.Ιιχη πα,ράύοσις.

.. . Ητον περί τό δειλινόν, καί αί σκιαί μας έξε- 
τείνοντο έπί τής άμμου τής έρήμου, δταν ό σεβά
σμιος ξενοδόχος Σακαλάχ μ' έφερε πλησίον έρήμου 
τινός φοίνικος, έκ τών .πυκνοφύλλων έκείνων φοινί
κων, οίτινες, καλύπτοντες καί τάς ρίζας των αύτάς 
μέ μακρά άκανθοφόρα φύλλα, τέρπουν περισσότερον τήν 
[δρασιν, παρά τούς μεγάλους κανονικούς φοίνικας Ο
σοι καλλιεργούνται χάριν τών καρπών των. Σκιά 
τοιαύτη δέν προφυλάττει άρκούντως τόν όδοιπόρον 
οΰτε καί κατά τών πλαγίων τού ήλίου άκτίνων άλλά 
καλητέρα είς τά μέρη εκείνα δέν ύπήρχεν. Τπηρέ-

ιτης μαύρος μάς ήκολούθει φέρων τά άναγκαΐα σκεύη 
ώστε να μάς δίδη άπά καιρόν είς καιρόν θερμότα- 
τον τόν καφέν έφρόντιζε δέ νά διατηρή είς ένέρ- 
γειαν καί τούς καμχιΛ,έδες μας, ένφ έγό) ήρώτων 

|τόν γηραιόν φίλον μου περί πράγματος ένδιαφέρον- 
τος τά μέγιστα τήν περιέργειάν μου.

n Σακαλάχ, τού είπα, ή άσιατική φιλολογία 
παρημελήθη τόσον είς τήν Εύρώπην, ώστε άτελώς 
έννοοΰμεν τήν σήμερον πολλά τών συμβάντων τών 
άρχαίων χρόνων, τών οποίων αί άπώταται αύται 
χώραι ύπήρξαν θέατρον. Δι’ δλα, παραδείγματος 
χάριν, τά γενόμενα είς τούς καιρούς τών Ελλήνων 
καί τών Ρωμαίων, αί πηγαί έκ τών οποίων ήρύ- 
σθημεν τάς περί αύτών γνώσεις μας είναι σχεδόν 
έξαιρετικώς έλληνικαί καί ρωμαίκαί. Ποιαν άμε- 
ρόληπτον λοιπόν κρίσιν ήμπορούμεν νά περιμένω- 
μεν άπά ιστορικούς θεωρούντας τούς ξένους όλους ώς 
βαρβάρους; Οσάκις οί συγγραφείς ούτοι τής άρ- 

Ιχαιότητος δέν είναι τυφλοί πανηγυρισταί των ιδίων 
[αύτών συμπολιτών , είναι τούλάχιστον συγκα- 
ταβατικώτατοι αύτών συνήγοροι· τό λυπηρότερον δέ 
είναι δτι, μέ θαυμασμόν προσποιητόν, μέ αληθή 
σχολαστικήν λατρείαν, οί συμπολΐταί μου έμεγάλω- 
σαν πολλάκις τήν απάτην, άντί νά τήν καθυποβάλω- 
σιν ύπό τήν αύστηράν τής Ιστορίας κρίσιν. Αναφέρω 
ιδίως τό παράδειγμα τού μεγάλου πορθητού, τού ό
ποιου τό πλησίον ήμών ξενοδοχεΐον φέρει τά όνομα" 
ό Γολδσμίθ, όΓίλλης, καί πολλοί άλλοι συμπολΐταί 
μου Αγγλοι συγγραφείς, μάς παρισάνουν ώς ήρωα

καθ’ ολα εντελή καί άνεπίληπτον άνδρα τόν όποιον 
οί Πέρσαι ώς λν,ς-ήν έθεώρουν καί φονέα. Είς τοσούτο 
μάλιστα έφθασεν ή κολακεία των, ώστε έπεσαν καί 
είς γελοίαν μεταξύ αύτών άντίφασιν διότι ό ιστο
ρικός Γίλλης, άναφέρων τόν έκ Νηκομηδείας συνή
γορον αύτού, λέγει είς δύω μέρη δτι ό Αλέξαν
δρος έπινε μέ πολλήν μετριότητα τό ποτόν 
τοΰ Βάκχου, καί έντούτοις αποδίδει τόν θάνατον 
αύτού είς τήν κραιπάλην προσθέτει δέ δτι ή μέθη 
ήτον τό έπικρατούν αύτού έλάττωμα, έλάττωμα 
χρεωστούμενον είς τό έθνος του καί είς τήν οικογέ
νειαν τοψ

— Τέκνον μου, άπεκρίθη δ σοφός καί λευκοπώ- 
γων γέρων άφού ήκουσε τό μακρόν τούτο προοί- 
μιον μέ περισσοτέραν ύπομονήν παρ’ όσην ήξιζεν, ό 
χαρακτήρ τού Μεγάλου Αλεξάνδρου παρίς·ανε μίγμα 
σπάνιον εύγενών καί άγεννών, αγαθών καί κακών 
προσόντων. Πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι ή φιλοδο
ξία, ό έρως τής φήμης καί τής δόξης, ’ή νόσος 
αυτή τών έξόχων άνδρών, » είναι προτερήματα εύ
γενή τής άνθρωπίνης φύσεως, χωρίς τών όποιων 
ό κατάλογος τών άρετών τού Αλεξάνδρου ηθελεν εϊ- 
σθαι πολλά σύντομος. Εκτός τής στρατηγικής με- 
γαλοφυΐ'ας, είχε καί τά ταπεινότερα τού στρατιώ
του προτερήματα, τήν τόλμην, τήν καρτερίαν,
τήν δραστηριότητα· άλλ’ είναι έπίσης βέβαιον δτι 
ήτον άκρατής, εύόργιστος, δτι όρμαί άγριαι ίπα- 
ρέσυραν πολλάκις τήν μεγάλην του ψυχήν, ό δέ 
όξυτατός του νούς έρμαιον έγίνετο τής κολακείας 
καί τής ιδίας αύτού ματαιοφροσύνης. 0 Αλέξανδρος 
άπέθανεν έπί τής θέσεως ταύτης δπου ύψούται σή
μερον τό έμπροσθεν ήμών ξενοδοχεΐον ή δέ περί 
τού θανάτου τού ήρωος τούτου άσιατική παράδοσις 
διαφέρει πολύ τής εύρωπαϊκής. . . .

— Καί κλασικής παραδόσεως, έπρόσθεσα. Ναί, 
Σακαλάχ, καί ό μέγας ούτος Αλέξανδρος έμελλε 
νά γείννι βορά τού τάφου- Pabulum Acherontis! 
καθώς λέγει λατϊνός τις ποιητής, είς σάς άναμφι
βόλως άγνωστος. 0 άνήρ ούτος, ό κατανυχθείς μέ
χρι δακρύων δταν άνέγνωσεν έπί τού τάφου τού 
Μεγάλου Κύρου τήν απλήν ταύτην πρός τόν πορθη
τήν ή περιπλανώμενον όδοιπόρον έπίκλησιν «Μή 
τής ολίγης ταύτης γής φθονήσης, ή τούμόν σώμα 
περικαλύπτει,» δέν άπήλαυσε, καθώς ούτε είς τούς 
νεωτέρους τούτους καιρούς ό έφάμιλλος αύτού κατά 
τήν στρατιωτικήν δόξαν Ναπολέων, τήν ειρήνην τοΰ 
τάφου. Καί ή μέν λάρναξ αύτού σώζεται, ή δε 
κόνις έσκορπίσθη άναμφιβόλως είς τούς ανέμους, 
καί κόνις είς κόνιν άπεδόθη. Διηγήθητι λοιπόν, 
Σακαλάχ, τήν λυπηρόν αύτήν ιστορίαν κατά τάς 
έθνικάς σας παραδόσεις.

— Ηξεύρεις άπά τάς έδικάς σας εύρωπαϊκάς 
ιστορίας δτι ή Ρωξάνη, θυγάτηρ τού σατράπου τών 
Βάκτρων, άνατραφεϊσα είς χώραν δπου αί.συγκερασ- 
μέναι μεταβολαί τού ψύχους καί τούκαύσωνος συντε
λούν μεγάλως είς τήν σωματικήν καλλονήν, έξακου- 
ς-ή ήτον καθ’ ολην τήν Ασίαν διά τά σπάνια αύτής 
θέλγητρα· ίσην δέ μέ τά θέλγητρα ταύτα είχε τήν 
ύψηλοφροσύνην. Εγκλειστος ούσα μετά τής οικογέ
νειας της είς φρούριον ύψούμενον έπί βράχου άπο·

τόμου καί άπροσίτου σχεδόν, έπίστευεν δτι δέν είχε 
τίποτε νά φοβηθή άπό τάς τύχας τού πολέμου. 
Ο Αλέξανδρος, καθυποτάξας δλα τά πέριξ, ήσθάνθη 
έπιθυμία ν άκράτητον νά καθυποτάξν, έπίσης καί τό 
φρούριον τούτο, δπου παρόμοιος θησαυρός έκρύπτετο. 
Πλησιάσας λοιπόν μέ μικρόν αριθμόν στρατιωτών 
ύπό τό οχυρόν έκεϊνο όρος, τό όποιον ή έπαρχία όλη 
τής Βακτριανής ένόμιζεν άπόρθητον, έπροσκάλεσε 
τούς έκεΐ καταφυγόντας Πέρσας νά παραδοθώσι.

— Πτέρυγας έχουν οί στρατιώταί σας; ήσώτησεν 
ή φρουρά τούς Μακεδόνας, χωρίς νά δώση άλλην 
άπόκρισιν.

— Ναί, άπεκρίθη άδιστάκτως ό Αλέξανδρος· οί 
Ελληνες, καθώς αί προστατευτικαί σας θεότητες, 
πτέρυγας έχουν είς τούς πόδας.

» Θέλων δέ νά μή ψευσθή είς τήν ήρωϊκήν του 
ταύτην μεγαλαυχίαν, μεγίστην αμοιβήν ύπεσχέθη 
είς έκεΐνον δστις πρώτος ηθελεν άναβή είς τού βρά
χου τήν κορυφήν. Τριακόσιοι στρατιώταί ένεφανί- 
σθησαν άμέσως άναδεχόμενοι τήν έπιχείρησιν φέ- 
ροντες δέ μεθ’έαυτών σχοινιά άξιολόγου καννάβεως, 
καί κομμάτια σουβλερά σιδήρου τά όποια έμετα- 
χειρίζοντο στήνοντες τάς σκηνάς, έπλησίασαν είς τόν 
βράχον ύπό τό βαθύ σκότος τής νυκτός, έκλέξαντες 
τό άποτομώτερον καί όλιγώτερον φρουρούμενον μέρος. 
Ανέβησαν ούτω βαθμηδόν έως τήνκορυφήν, έμπήγον- 
τες τά κομμάτια έκεΐνα τού σιδήρου είς τήν χιόνα, 
τήν οποίαν τ’άπος·αλάζοντα ύδατα είχαν παγώσει 
καί όλοτελώς άποσκληρύνει. Οί ανδρείοι ούτοι καί 
ριψοκίνδυνοι άνδρες (έκτός τριάκοντα περίπου, τών 
οποίων τά σώματα τόσον βαθέως ένταφιάσθησαν 
είς τήν χιόνα ώστε δέν εύρέθησαν πλέον) έφθασαν 
λοιπόν είς τήν ύπερέχουσαν τού φρουρίου κορυφήν 
τού βράχου, καί οί Μακεδόνες τούς είδαν, περί τό 
πρώτον φώς τής ήμέρας, εγείροντας πρός αύτούς ση
μεία.

» 0 Αλέξανδρος, ταύτα ίδών καί ύπερχαρής γε- 
νόμενος, άνέκραξεν εύθύς πρός τούς πολιορκουμένους.

— Γυρίσατε καί ϊδετε- οί στρατιώταί μου έχουν 
πτέρυγας;

» όταν οί Πέρσαι είδαν τούς Ελληνας είς τούς 
βράχους, ΰπεράνω τών κεφαλών των, έφοβήθησαν 
φόβον μέγαν, νομίσαντες δτι βλέπουν τάς ιδίας 
αύτών θεότητας. Κυριευθέντες δέ άπό δεισιδαίμονα 
φρίκην, έσπευσαν ν’ άνοίξωσι τάς πύλας τού φρου
ρίου τιον είς τούς Μακεδόνας.

— Εννοώ τήν φρίκην των ταύτην Σακαλάχ· οί 
έφοροι τών άρχαίων Περσών θεοί, καθώς τούς παρι
στάνουν είς ημάς τά άρχαΐα τής Μουργάβ χαίτης 
Νιμρούδ αγάλματα^ καί πολλοί βαβυλώνιοι κύλιν
δροι, έφεραν αληθώς τέσσαρας πτέρυγας, τών ό
ποιων αί δύω κατώτεραι έσκέπαζαν τούς πόδας των· 
είχαν δέ τούτο κοινόν μέ τά Χερουβείμ τής Παλαιάς 
Γραφής. 4

— 0 Αλέξανδροϊ, ήκολούθησεν ό γέρων Σακα
λάχ, είδε τήν ώραίαν Ρωξάνην καί έτρώθη· άλλά 
τό βασιλικόν αίμα τής Περσίας δέν άνερίιγνύετο 
ποτέ εύχαρίστως μετά τού έλληνικού ή τοΰ ρωμαϊ
κού αΐματος. Η Ρωξάνη, άντί νά συμμερισθή τόν 
ένθουσιασμόν τούτον τού υιού τού Φιλίππου, τ,σθάν»
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6η άπ’ίναντίας άκατανίκητον προς αύτόν απέχθειαν.
Τό μικρόν τοϋ ή'ρωος τής Μακεδονίας ανάστημα δεν 
της ήρεσεν· ή κλίσις (κείνη τής κεφαλής προς τόν 
αριστερόν ωμόν, τήν δποίαν ή κολακευτική τοϋ Λυ
σίππου τέχνη παρέστησε πλήρη χάριτος, (χλευά- 
σΟη παρ αύτής ώς άσχημία’ οί υγροί οφθαλ
μοί του, τούς οποίους οϊ έλληνες ευρισκαν τόσον 
ωραίους, ε’φάνησαν εις αύτήν οχι όλιγώτερον άσχη
μοι· καί έλεγε συχνάκις ότι ό μέν ήτον μέλας, ό δέ 
κυανούς. Εχλεύαζε δέ πρδ πάντων την έρυθρότητα 
εκείνην τών οπαδών τοϋ Βάκχου, ήτις, κατά τούς 
Ελληνας, ήτον βαφή ρόδων επί διαφανούς δέρματος.

ιι Ματαίως ό Αλέξανδρος, θηρεύων τήν κλίσιν 
τής νεάνιδος, (ζήτησεν αύτήν εις γάμον, μετα- 
χειρισθείς ώς μεσίτην τον πατέρα της, τού οποίου 
τήν φιλοδοξίαν (κολάκευε μεγάλως ή τοιαύτη συγ
γένεια. Ματαίως (κινδυνέυσε νά παρόργιση τούς 
φίλους του, καί να ψυχράνη τήν αγάπην τών ςρα- 
τιωτών του, φορών χλαμύδα Περσικήν καί διάδη
μα, πράγματα εις τούς Μακεδόνας άγνωστα* ό νι
κητής τοϋ κόσμου δέν ήδυνήθη να νικήση τής νέας 
Ρωξάνης τήν απέχθειαν.

— II διήγησίς σου αΰτη, Σακαλάχ, διαφέρει 
πολύ τής ιστορικής μας παραδόσεως. Εις ημάς φη
μίζεται ώς βέβαιον ότι, διά μετριοπάθειας καί 
έγκρατείας άξίων τού μαθητού τού Αριστοτέλους, 
καί μέ όλην τήν βιαίαν όρμήν τών παθών, καί τήν 
ε’κ τών θριάμβων μέθην, ή μεγάλη τοϋ Μακεδό- 
νος ψυχή κατεφρόνει τά σκληρά τοϋ πορθητού προ
νόμια, καί όταν ακόμη (δικαιολογούντο ταύτα από 
τάς ε’πικρατούσας ιδέας καί τό παράδειγμα τού 
αϊώνός του.

— Δέν ήξεύρω ποιος έχει δίκαιον, άπεκρίθη ό 
γέρων* αναφέρω απλώς τήν άσιατικήν παράδοσιν.
Η Ρωξάνη, άμηχανοΰσα, εσυμβουλεύθη μάγον τινά 
εμπειρότατον εις τάς απορρήτους έπιφήμας, καί έμα
θε παρ’ αύτού δτε οί δαίμονες τών Περσών ανίσχυ
ροι ήσαν κατά τοϋ Μακεδόνος, διότι τόν (προστά
τευε φυλακτήριον μεγίστης δυνάμεως έν εϊδει δα
κτυλιδιού. Οί σοφοί όλοι τής Ινδικής, γνωρίζοντες 
τά μυς-ήρια τών άρχαιοτάτων φυλακτηρίων, ήγνόουν 
τού δακτυλιδιού τούτου τό μυστήριον. Η δυστυ
χής Ρωξάνη (βιάσθη λοιπόν να δώση τήν χεΐρά της 
είς τόν νικητήν, καί νά παρηγορηθή όπως ήδύνατο, 
ακολουθούσα τά βήματά του είς τά στάδιον τών 
πολέμων, ή είς δρόμον άλλον όλιγώτερον όλέθριον 
είς τό ανθρώπινον γένος, οσάκις, σχολάζων άπό τόν 
πόλεμον, ενησχολεΐτο ούτος είς άνέγερσιν καί οικι
σμόν πόλεων.

Εν τούτοις, όταν οί Μακεδόνες ύπερέβησαν τά 
όρια ταύτα τά όρέων, τήν σήμερο’ν τάφους γιγαντιό 
δεις, όπου χιλιάδες δυστυχών συμπολιτών σου έρ
χονται νά (νταφιασθώσιν, όταν έμβήκαν είς χώρας 
νέας, εύφορους, πολυανθρώπους, καί πολιτισμένα: 
καί προτού ακόμη ή Ελλάς, ώς ή προσφιλής αύτής 
θεά, νά (ξέλθη άπό τόν κόλπον τής θαλάσσης, ή 
Ρωξάνη έσπευσε νά συμβουλευθή τούς σοφούς τής 
Ινδικής, καί νά έπικαλεσθή παο’αύτών προστασίαν, 
τήν όποιαν χορηγοΰντες ούτοι είς τήν ήγεμονίδα τής 
Περσίας ώφέλουν συγχρόνως καί τήν πατρίδα των

Η εύκαιρία δέν (βράδυνε νά παρουσιασθή. ό Α
λέξανδρος έδειξεν επιθυμίαν νά συνδιαλεχθή μ ετά 
τών ίνδών φιλοσόφων. Οί σοφοί ούτοι, ο ΐτι- 
νες δέν έκαμναν χρήσιν ενδυμάτων, καί περί ωρί- 
ζοντο, κατ’ αρχήν καί έθιμον, είς τάς απαραιτήτους 
μόνον άνάγκας τής φύσεως, (θεώρουν τήν δόξαν όλην 
τοϋ Αλεξάνδρου μέ χλευασμόν καί μέ οίκτον. Μα
ταίως ό μαθητής τού Διογένους Ονησίκριτος τούς 
(προσκάλεσε νά (μφανισθώσιν ενώπιον τού πορθη
τού· δέν (καταδέχθησαν μήτε ν’ άφήσωσι καν τάς 
θέσεις, κατά τάς όποιας συνείθιζαν, μετανοίας χά- 
ριν, νά κάθωνται. όταν ό’Αλέξανδρος (πλησίασε 
πρός αύτούς, (κτύπησαν δυνατά τήν γήν μέ τόν 
πόδα βλέποντές τον, δεικνύοντες, διά τοϋ έκφραςπ- 
κού τούτου καί εύγλωττοτέρου τών λόγων κινήμα
τος, ότι ό άνθρωπος εκείνος, τού όποιου τό όνομα 
(γέμιζε τότε τόν κόσμον, έμελλεν εντός ολίγου νά 
περιορισθή είς τάφον μικρότατον.

« Επειδή δέ οί αύλικοί τοϋ βασιλέως ώνείδισαν 
«.«τούς ότι κατ’ αύτόν τόν τρόπον εξύβριζαν τόν 
υιόν τού Διάς, όστις ήδύνατο καί νά τούς άνταμείψη 
καί νά τούς τιμωρήση, άπεκρίθησαν « ότι οί άνθρω
ποι όλοι είναι υιοί τού Διάς, καί ότι αύτοί τάς μέν 
άμοεβάς τού ’Αλεξάνδρου (περιφρόνουν, τάς δέ τι
μωρίας αύτού (προκάλουν, διότι (πεθύμουν μάλκρκ 
ν’ άπαλλαχθώσιν όσον τάχιστα άπό τό βάρος τής 
σαθράς ανθρώπινης ύπάρξεως.»

α Τότε ό ’Αλέξανδρος, έκλέξας δέκα τών περι- 
φημοτέρων σοφών, διέταξε νά προτείνωσιν είς αύ-

- - · - /_____ ___ X 2./.at ναΤ’Τ" V . -
τούς τά δυσκολώτατα τών προβλημάτων, 
θανατώσωσι τόν πρώτον όστις ήθελεν άποκριθή κα
κώς· αλλά τόσον καλώς άπεκρίθησαν όλοι, ώστε ό 
βασιλεύς τούς άπέπεμψε μέ δώρα πλουσιοπάροχα.

» Τό τεθέν παρά τής Ρωξάνη; πρόβλημα δέν επε- 
δέχετο τόσον ταχεΐαν λύσιν. ιΗ δύναμις τού βα
σιλικού φυλακτηρίου άλλως δέν ήδύνατο νά νικηθή 
είμή διά τοϋ εκουσίου θανάτου (νός τών σοφών τής 
Ινδικής, ούτε ή μέλλουσα εύδαιμονία τής Ρωξάνης 
(ξησφαλίζετο άν δέν ήθελε γεννήσει διάδοχον τοϋ 
ανατολικού Κράτους. Σοφός τις, Κάλανος ύπό τών 
Ελλήνων προσαγορευόμενος, διότι απεύθυνε συχνά
κις πρός όσους άπήντα τόν ινδικόν ασπασμόν «Κα- 
Λε, » άπεφάσισε νά θυσιασθή πρός ε’κπλήρωσιν τοϋ 
πρώτου σκοπού· άπεφάσισε δέ καί ή Ρωξάνη νά 
εκπληρώση τόν δεύτερον. Προ πάντων, έπρεπεν ό 
βασιλεύς νά παραιτήση τά σχέδιά του περί κατα- 
κτήσεως τής Ινδικής. 0 Κάλανος, (κτείνας κατά 
γης ξηρόν καί σκληρόν δέρμα, ήρχισε νά πατή τάς 
άκρας του" άλλ’ (νώ (πάτει τήν μίαν, άνεσηκόνετο 
ή άλλη· (παναλαβών δέ τούτο πολλάκις επί μα- 
ταίω, (πάτησε τέλος πάντων τήν μέσην, καί τότε 
τό δέρμα έμεινεν άκίνητον. Διά τούτου ήθέλησε νά 
δείξη είς τόν βασιλέα ότι έπρεπε νά εκλέξη μόνι
μον έδραν, νά έχη τήν κυριωτέραν του δύναμιν είς 
τήν καρδίαν τοϋ Κράτους, καί νά μή πλανάται είς 
τάς εσχατιάς.

‘Η διά τής μεσημβρινής Περσίας, πέραν τού Ιν
δού, στρατεία ήφάνισε τούς Μακεδόνας όσον ούδε- 
μία άλλη πρό αύτής, διότι διήρχοντο χώραν άγο
νον. άγεώργητον καί άνυδρον ή τροφή έλειπε, τό

κλίμα ήτον θερμότατου· αί νόσοι, ή πείνα καί ή δίψα 
άπεδεκάτιζαν καθ’ ημέραν τόν ς-ρατόν. Τότε μόνον 
εύρηκαν άνακούφισιν, όταν εφθασαν είς τά; εύφό 
ρους κοιλάδας τής Σουσιανής. Ενφ οί τόσον ταλαι- 
πωρηθέντες στρατεώται άνελάμβαναν είς τήν αφθο
νίαν εκείνην τάς δυνάμεις των, ή χαρά τού λυτρω- 
θέντος άπό τόν μέγαν κίνδυνον βασιλέως ετι μάλλον 
ηύξησε δι’ άπροσδοκήτου άλλης εύτυχίας. Αειποθυ- 
μία τής Ρωξάνης είς τήν έρημον τόν (βεβαίωσεν ότι 
ήτον έγκυος, καί ότι τό μακεδονικόν Κράτος δέν 
(στερείτο διαδόχου.

«‘Η (λπ)ς αΰτη τόσην άγαλλίασιν διέχυσεν είς 
τήν καρδίαν τοϋ ’Αλεξάνδρου, ώστε ή κατά τής 
Καρμανίας φρατεία, επτά ημέρας (κεΐθεν άπεχούσης, 
αντί πορείας στρατιωτικής, ώμοίαζε πομπήν γενο- 
μένην είς τιμήν τού Βάκχου. Τά ποτήρια καί οί 
αμφορείς διεδέχθησαν τάς άσπίδας, τάς περικεφα
λαίας καί τάς λόγχα;· οί στρατιώται προώδευαν 
βυγκρούοντες τά ποτήρια, καί προπίνοντες υπέρ τού 
στρατηγού των ό ’Αλέξανδρος καί οί ευνοούμενοι 
τών άξιωματικών τον (κάθηντο κύκλω τραπεζών 
(πάνω τών άμαξών, επισκιαζόμενων άπό κλάδους 
φοινίκων· τρόπαια δέ πολυάριθμα, άναμιμνήσκοντα 
τήν αιτίαν τής έορτής, (φέροντο όπισθεν τής πομ
πής ταύτης.

«Αφού καί είς Καρμανίαν έώρτασε τά αυτά, ό Αλέ
ξανδρος εφθασεν είς τό μνήμα τού Κόρου, όπου τή- 
παράφορον αύτού χαράν έμελλε νά διαδεχθή λυπηρά 
άποτυχία. ‘Η Ρωξάνη δέν είχεν άκόμη άναλά- 
βει άπό τόν φλογερόν καύσωνα καί τάς κακουχίας 
τής ερήμου· τό κλίμα τής μεσημβρινής Περσίας ί- 
βλαπτε τήν ύγιείαν της· είς δέ τάς πεδιάδας τής 
Βαβυλωνίας έλεγεν ότι δέν ήδύνατο νά ζήση· καί 
ήθελε νά (πανέλθη είς τήν πατρίδα της. 0 Αλέξαν
δρος τήν καθικέτευσε ματαίως νά μείνη· κατώρθωσε 
μόνον νά τήν πείση νά διαμείνη είς τά όρη τού Κουρ
δικού, όπου ύπεσχέθη νά τής οίκοδομήση οίκον βα
σιλικόν. Εκλεχθείσης πρός τούτο τής άγαπητής άλ
λοτε είς τήν Σεμίραμιν χώρας, (κτίσθη οίκος λαμ
πρός (πάνω τών βράχων, οχυρός ώστε ν’ άποκρούων 
ται τών άγριων ορεινών αί (πιδρομαί, καί ικανός νά 
θέλγη κατά πάντα τάς αισθήσεις διά τής υψηλής του 
θέσεως, τού καθαρού του άέρος, τής δροσερά; χλόης 
του καί τών δροσερωτέρων του ύδάτων (1).

Περί τόν αύτόν καιρόν, ό Κάλανος (μύνησεν είς 
τόν βασιλέα ότι, συμπληρωθέντος ήδη τοϋ σκοπού 
τής ζωής του, έμελλε, κατά τά έθιμα τής θρησκείας 
του, νά έτοιμάση τήν νεκρικήν του πυράν, (κλέ- 
ξας είς τούτο τόν τόπον όπου (τάφη ό μέγα;

(1) Οί περιηγηταί τής ’Ασίας είς τόν κύριον Rich χρεω- 
στούν τού φρουρίου τούτου τήν άνακαλυψιν. Είς τον πρώτον 
τόμον τού συγγράμματος του, επιγραφομένου » Διήγησίς τής 
διαμονής μου είς Κουρδιστάν » (σελ. 269), διηγείται δτι ό 
πασσάς τής Σουλεϊμανιέ τόν (πληροφόρησεν ότι, πέντε ώ
ρας μακράν, υπήρχε ιρρούριον, Κίζ Καλασσί καλούμενου, 
κτισβέν άπό τόν Μέγαν ’Αλέξανδρον δι’ ήγεμονίδα τινά τής 
Περσίας, άσθενήσασαν κατά τήν επιστροφήν τής είς Ινδικήν 
στρατείας. Κεΐται τό φρούριον τούτο είς τήν επαρχίαν Σιαχ- 
ριζούρ ή Σεμιράμ, καί είς τά όρη τού Σιάχ-Κούχ, τοϋ 
άρ-χαίου Ζάγρου.

Κύρος, ό τάφος τού (γγόνου τού Αστυάγους ήτον (ν 
τώ μέσω περιβόλου περιφρασσομένου άπό είκοσιτέσ- 
σαοας κίονας, δεκατέσσαρας πόδας απέχοντας άπ’άλ- 
λήλων· ό τάφος αύτός ήγείρετο (πί βάσεως παμ- 
μεγέθων καί λευκών μαρμάρων, ύψουμένων κατά 
βαθμίδας, τών οποίων ή τελευταία άπετέλει τετρά
γωνον τεσσαράκοντα ποδών μήκους καί τεσσαρά
κοντα πλάτους. Εξω τοϋ τάφου καί τοϋ περιβόλου 
τών κιόνων φαίνονται άκόμη καί τήν σήμερον μνη
μεία φέροντα τήν εξής επιγραφήν· « Κύρος βασιλεύς, 
αρχών τού κόσμου.»

Εδώ διέκοψα τόν Σακαλάχ· « Οί σοφοί τής Εύ- 
ρώπης, είπα, οί προσπαθήσαντες ν’ άναγνώσωσι τήν 
όποιαν αναφέρεις επιγραφήν, διαφέρουν κατά τήν 
(ςήγησίΛ. Ο Γροτεφενδ μεταφράζει· « Κύρος βασι
λεύς, άρχων τού κόσμου. » Κατά δέ τόν Ρώλινσον, 
ή αληθής έννοια είναι· ·· Εγόυ Κύρος είμί, βασιλεύς, 
Αχαιμενίδης. »

— Δέν είναι πιθανόν, άπεκρίθη ό Σακαλάχ, 
ότι ό μέγα; χάν Χοσρώ μετεχειρίσθη λέξιν ξενι
κή; καταγωγής είς τό νά φανερώση τήν οικο
γένειαν καί τήν γενεάν του· ή λέξις ’Λχαι,ιιενίδης 
είναι ίσως μετάφρασι; (λληνική τής ασιατικής 
λέξεω; Ιαμσχίδ.» Αλλ’ άς (πανέλθωμεν εϊ; τό προ- 
κείμενον. Τόν περίβολον τοϋ τάφου, όπου ύψώθη ή 
πυρά, (περιστοίχιζε πυκνότατου δάσος, καί ύπό 
τήν σκιάν αύτού συνήχθησαν ό στρατός καί οί θεα- 
ταί. 0 Κάλανος προώδευσεν έφιππος μέχρι τής 
πυράς, (πέζευσεν, (προσευχήθη, καί σπονδάς έκαμευ 
είς (αυτόν. Επειτα έκοψεν ένα τών βοστρύχων τής 
κόμης του, (ξομοιούμενος μέ ίερεΐον. Εκοπτε δε 
οΰτω τούς συνδέοντας τόν υιόν τοϋ Φιλίππου μέ 
τήν γήν μυστηριώδεις δεσμούς. Στραφείς τότε πρός 
τόν βασιλέα, τόν όποιον τό θέαμα τούτο είχε με
γάλως συγκινήσει, είπε πρός αύτόν- « Βασιλεύ, πίνε 
ήδέως καί εύφραίνου· διότι, ((πρόσθεσε μέ τόνον φω
νής προξενήσαντα ρίγος είς τούς θεατά;,) μετ’ ολί
γον χρόνον (ν Βχβυλώνί σε δψομαι. ...» Αφού 
(πρόφερε τάς λέξεις ταότας, άνέβη είς τήν πυράν 
μέ μεγίστην αταραξίαν, κατεκλίθη καί συνεκάλυψε 
τά πρόσωπον. Πλησιάζοντος δέ τοϋ πυράς, δέν (κι- 
νήθη παντάπασιν, άλλά, παιανιζούσης τής μουσι
κής καί τών στρατιωτών άλαλαζόντων, (φύλαξε 
μέχρι τελευταίας του πνοή; τό αύτό σχήμα, καλ- 
λιερήσας οΰτω; (αυτόν κατά τόν πάτριον νόμον, καί 
πληρώσας θαυμασμού τούς θεατά;.

«Το φυλακτήριον έπαυσε τότετού νά προσιατευη 
τόν Αλέξανδρον, καί προαισθήματα θλιβερά τόνέκυ- 
ρίευσαν. Χάριν διασκεδάσεως, συναγαγών πολλούς 
τών φίλων σου καί σ)ών άξιωματικών του είς δεί
πνου, έθηκεν είς αύτού; άγώνα καί ςήφανον άκρατο- 
ποσίας. ό Πρόμαχος έλαβε τά νικητήρια, άλλά 
τρεις μάνας ήμερα; (πέζ>.σεν· εκ δε τών λοιπών, 
οϊτινε; κατά τό μάλλον ή ήττον τόν (μιμήθησαν, 
τεσσαράκοντα καί'είς άπέθαναν.

— Ελλην άκμάσας κατά τήν τρίτην εκατονταε
τηρίδα τής ευρωπαϊκής χρονού.ογίας, είπα πρός τόν 
Σακαλάχ, φίλο; μεγας τών άνεκδότων καί γαστρο- 
νόμος μέγιςος, άνέφερε περί τοϋ συμποσίου τούτου 
ιείς σύγγραμμα (πιγραφόμενον Λειπ/τοοογισταί. Ε-
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κεΐ διηγείται δτι τρία βραβεία έτέθησαν, καί δτι 
τριάκοντα πέντε τών αθλητών άπέθαναν πίνοντες, 
πέντε δέ άλλοι άπέθαναν μετά ταΰτα εις τά; σκη- 
νά; των.

— όποΐαι και άν ήναι αι τοιαΰται Ο ιαφοραί, 
ήκολούθησεν ό Σακαλάχ, ή βάσι; τοΰ πράγματος 
μένει πάντοτε ή αύτή. Συμπόσιον καί μετ’ αύτό θά- 
νατος πολύ; συνέβησαν όλίγον μετά τήν θυσίαν τοΰ 
γυμνοσοφιστοΰ. Σιδηροΰν έπρεπε νά έχη τό σώμα ό 
Αλέξανδρο;, ώστε νά έπιζήση καιρόν πολύν μετά 
τοιαύτα; άκρασία;, καί εΐ; κλίμα μάλιστα όπου 
είναι τόσον επικίνδυνοι. 0 μεγαλήτερος τών εχθρών 
του δεν ήθελε τοΰ δώσει συμβουλήν άλλην παρ’ ο
ποίαν τοΰ εδωκεν ό Κάλανο; άποθνήσκων » Πίνε 
καί εύφραίνου· μετ’ όλίγον χρόνον έν Βχβυλώνί σε 
δψομαι. »

Εν τούτοι; ό Βάκχο;, δέν ήδύνατο ν’ άποδιώξτ, 
τήν βαθεΐαν μελαγχολίαν ήτις αίφνιδίω; έκυοίευσε 
τήν ψυχήν τοΰ υίοΰ τοΰ Φιλίππου. Ακολουθών δέ νά 
ζητή καί άλλα; διασκεδάσεις, ένυμφεύθη εί; Σοΰσα 
τήν θυγατέρα τοΰ Αχρείου Στάτειοχν, τήν οποίαν 
μετά τήν έν ίσσώ μάχην είχε περιφρονήσει· έδωκε 
συγχρόνως τήν νεωτέραν αδελφήν τή; Στατείρα; εί; 
τόν αγαπητόν του Ηφαιστίωνα, καί διένειμεν εις 
τού; άρίστου; τών Μακεδόνων τά; άριστα; τών 
Περσών θυγατέρας. Ολοι δέ οί γάμοι ούτοι έτελέ- 
σθησαν συγχρόνως, διά μεγάλων εορτών καί πανη- 
γύρεων.

•Επειδή δέ καί τά νέον τοϋτο κατά τή; μελαγ
χολία; μέσον άπέτυχεν ώ; δλα τά πρό αύτοΰ, άπε- 
φάσισε νά έπισκεφθή τήν Ρωξάνην, καί πρό; τόν 
τόν σκοπόν τούτον άνεχώρησεν εί; Κερκούκ, δπου 
τόν άνέμενεν ή μεγαλγτέρα συμφορά έκ τών δ - 
σαι είχαν έω; τότε καταλυπήσει τήν ζωήν του. Ο 
Ηφαιστίων, ό ύπεραναπητό; του ‘Ηφαιστίων άπέ
θανεν. »

Εδώ έτύλμησα νά κάμω καί νέαν άλλην παρα- 
τηρησιν. Οί ιστορικοί δλοι, Σακαλάχ, αναφέρουν δτι 
ό Αλέξανδρο; έταξείδευσεν άπό Σούσων εί; Εκβάτα 
να, εί; τήν Μηδικήν, ΰποθέτοντε; οΰτω; δτι διήλθε 
τά όρη, ταξειδεύσας μακρόν καί δύσκολον ταξείδιον, 
τοΰ όποιου βεβαίως ήθελε κάπου γίνεσθαι μνεία άν 
είχεν έκτελεσθή. Προτιμώ λοιπόν καλήτερα νά πα
ραδεχθώ τήν έδικήν σας παράδοσιν, Σακαλάχ, διό
τι ήπόλι; Κερκούκ, τήν οποίαν λέγεις δτι έπεσκέφθη 
ό Αλέξανδρο;, δέν είναι πολλά μακοάν τών Σούσων.
Η Κερκούκ έκεΐνον τόν καιρόν ήτον μία τών όχυρω- 
τέρων τή; Ανατολή; πόλεων, μία έξ έκείνων εί; τά; 
οποίας οί βασιλείς τή; Περσία; έπεσώρευαν τούς 
θησαυρού; των, καί τά; οποίας οί Ελληνες ώνόμα- 
ε,αν Εκβάτανα. Τοϋτο προοανώ; έξάγεται καί έκ 
τών λόγων αύτών τοΰ Πλουτάρχου, δστις ιστορεί 
τόν Αλέξανδρον ποοευόμενον, μετά τήν έν Αρ- 
βήλοί; μάχην, διά τή; Βαβυλωνία; εί; Εκβάτανα, 
όπου έξεπλάγη ίδών τό φοβερόν έκεϊνο θέαμα, 
χάσμα δηλαδή πυρός, πηδώντο; συχνάκι; πρό; τά 
άνω. ώ; άπό πν.γή; άνεξάντλήτου. Καί δέν έζε- 
πλάγη όλιγώτερον ίδών, δχι μακράν τοΰ χάσματος, 
ρεύμα νάφθα «λιμνάζοντο; διά τό πλήθος." Τοιάΰτα 
φαινόμενα όέν άπαντώνται ούτε εί; τά Εκβάτανα

τής Ατροπατηνή; (Τάχτι Σουλεϊμάν), ούτε είς τά
Εκβάτανα τή; Μηδία; (ίσπαχάν), ούτε είς τά έκ- 
βάτανα τής Περσία; (Περσέπολιν), οΰτε εί; τά 
Εκβάτανα τή; Συρία; (Καρμήλιον όρο;)· άπ’ έναν- 
τία; τά βλέπομεν καί σήμερον άκόμη εί; Κερκούκ, 
τά Εκβάτανα τή; Βαβυλωνίας. Επειδή δέν έδόθη άρ- 
κοΰσα προσοχή εί; τήν έξήγησιν τή; περικοπή; ταύ- 
της, οΐ σχολιασταί δλοι τή; εκστρατεία; τού 'Αλε
ξάνδρου επεσαν εί; περίπλοκά; καί αμηχανίας.

Ο Σακαλάχ, βεβυθισμένο; ών εί; τήν διήγησιν 
του, δέν έδωκε ποσώς άκρόασιν εί; τά; παρατηρή
σεις μου, άλλ’ ήκολούθησε λέγων — Η λύπη τοΰ 
Αλεξάνδρου διά τόν θάνατον τοΰ όφαιστίωνο; είναι 
απερίγραπτο;· τρεις ήμέοα; καί τρεις νύκτας, ούτε 
τά ένδύματά του ήλλαξεν, ούτε τήν παραμικοάν 
τροφή υ έλαβεν οί στρατηγοί του αφιέρωσαν τά ό
πλα των εί; τόν τάφον τοΰ φίλου του· διέταξεν ευ
θύ; νά κουρεύσωτι τού; ίππους δλου; καί τάς ήμιό- 
νους, καί τόν άθλιον ιατρόν, δστις είχεν έπισκεφθή 
τόν άσθενή, τόν έσταύρωσεν.

« Ζητών καί είς τήν νέαν ταύτην θλίψιν διασκέ- 
δασιν, καί θέλων συγχρόνως νά τιμωρήση έπιδρο- 
μά; τινα; καί απόπειρας γενομένα; κατά τοΰ φρου
ρίου τής Ρωξάνης, ό Αλέξανδρο; έπεχείοησε κατά 
τών άγριων ορεινών έκστρατείαν, τήν οποίαν εΐ; 
άλλου; καιρού; δέν ήθελε βεβαίως διευθύνει ό ίδιος. 
Τεσσαράκοντα όλοκλήοους ημέρα; έτρεχεν εις τά ό
ρη, κοπιάζων καί ταλαιπωρούμενος, ιχνηλατών τού; 
Κούρδου; εις τά άποόσιτα αύτών άσυλα, καί ώθών 
αύτού; εϊ; τάς πεδιάδας, δπου ανηλεώς έφονεύοντο.

" ’Επιοτρέψας ό "Αλέξανδρο; άπό τά όρη, καί 
συνάθροισα; τόν μακεδονικόν στρατόν εί; τήν Ωπιν 
πλησίον τοΰ Νάχρ-Βάν, έδημηγόρησε προ; αύτόν καί 
είπεν ort, δσοι τών ς-ρατιωτών, διά γήρα; ή ασθέ
νειαν, ήσθάνοντο οτι ήσαν ανίκανοι εϊ; νέου; πολέ
μου; ήδύναντο ν’ άποσυρθώσιν έντίμω; τής υπηρε
σίας. Η πρότασι; αΰτη, άντί νά γείνη, ώ; έπρεπε, 
παραδεκτή μετ’ εύγνωμοσύνης, διήγειρεν άπ’ εναν
τία; δυσθυμίαν πολλήν καί ζηλοτυπίαν. Ηκολού- 
θησε δε μετά ταΰτα σκηνή κατά πολλά κατανυ- 
κτική, δταν, άφοΰ έκρύβη δύω ήμέρα; άπό τά όμμα- 
τα τών συστρατιωτών του πρό; τιμωρίαν των, τού; 
έσυγχώρησε καί έφιλιώθη μετ’ αύτών.

» Πλησιάζων ό ’Αλέξανδρο; εϊ; τήν Βαβυλώνα, 
είδεν αίφνιδίω; ερχομένους εϊ; άπάντησίν του ιε
ρείς χαλδαίου;, έξορκίζοντας αύτόν νά μήν έμβή εί; 
τήν πόλιν, διότι, κατά τινα χρησμόν τοΰ Βάαλ, 
ή έν Βαβυλώνι διαμονή του ηθελεν είσθαι εί; αύ
τόν όλεθοία. Οί αύλικοί δμως παρέστησαν είς τόν 
’Αλέζανδοον δτι ό χρησμό; ούτο; ήτον πλαστός, 
καί δτι αφορμήν είχε τήν ιδιοτέλειαν. Οί Χαλδαϊοι, 
οίκειοποιούμενοι, άπά τή; βασιλεία; τοΰ Ξέρςου, τά 
εισοδήματα τοΰ ναού, έφοβοΰντο, έλεγαν οί αύλικοί, 
μήπως ό βασιλεύ; τού; ύποχρεώσζ/ ν’ άποδώσωσιν 
εί; τήν άπ’ αρχή; ποοσδιορισθεΐσαν χρήσιν τά πλού- 
τη όσα πρό; ίδιον αύτών όφελος έσφετεοίσθησαν.

» Πλησίασα; εί; τά τείχη, είδεν ό βασιλεύ; κό
ρακα; πολλούς πολεμοΰντα; πρό; άλλήλους, τινες 
τών οποίων έπεσαν νεκοοί εί; τού; πόδας του. Τά 
φοβερόν τούτο σηικεΐον τόν έκαμε ν’ άνμβάλη τήν

πορείαν του, καί, πληροφορηθεί; δτι ό στρατηγό; 
τή; Βαβυλώνο; Απολλόδωρος έθυσίασεν ύπέρ αύτοΰ, 
συμβουλευόμενο; τού; θεού;, έστειλε καί έπροσκά
λεσε Πυθαγόραν τόν μάντιν, καί τόν ήρώτα περί 
τούτου. 0 μάντι; δέν ήρνήθη τό πράγμα, άλλ’ δ
ταν δ βασιλεύ; τόν ήρώτησε πώ; τοΰ έφάνησαν τά 
σπλάγχνα, άπεκρίθη μετά πολλοΰ δισταγμού καί 
φόβου δτι έλειπε τοΰ ήπατο; ή κορυφή. Ματαίως 
ήθέλησαν άλλοι νά τόν πείσωσιν δτι ό Απολλόδω
ρος, φοβηθεί; τήν αύστηράν τιμωρίαν πολλών έκ τών 
συλλειτουργών του, καί συναισθανόμενο; δτι ή κυ
βέρνησές του ήτον κακή, συνενοήθη μετά τοΰ αδελ
φού του Πυθαγόρου, είς τό ν’ άπομακούνη τόν Αλέ
ξανδρον άπά τά τείχη τή; Βαβυλώνο;· ό βασιλεύς, 
δστις, μετά τόν θάνατον τοΰ Καλάνου, έκυριεύετο 
άπό λυπηρά; εντυπώσεις, τάς όποιας ή γενναιοψυ- 
χία του ηθελεν άλλοτε πολεμήσει καί νικήσει, έπί- 
ςευσε τότε τά; τοιαύτα; κακά; προφητείας, καί με- 
τέβη εί; Βίρς-Νιμρούδ, τά Βόρσιππα τών Ελλήνων.

» Μετά τά συμβάντα ταΰτα, είς όλίγον διάς-ημα 
χρόνου ά Αλέξανδρος έφάνη άναλαμβάνων τήν πα- 
λαιάν του ένέργειαν καί φαιδρότητα. Πεπεισμένο; 
ων ότι τίποτε δέν συντελεί τόσον εΐ; τήν ένωσιν καί 
τήν αρμονικήν συμφωνίαν τών ψυχών καί τών ηθών 
τών άνθρώπων, δσον αί κοιναί διασκεδάσει; καί αί 
πάνδημοι ήδοναί, έφρόντιζε νά γίνωνται, είς δλα; 
δσα; έπεσκέπτετο μεγάλα; πόλεις, έορταί μουσική; 
καί γυμναστικοί αγώνες. Πρός τόν αύτόν τούτον 
σκοπόν, τοισχίλιοι κωμωδοί καί μουσουργοί, έλθόντε; 
έκ τών επαρχιών δλων τή; Ελλάδος, συνήχθησαν 
εί; Βίρς-Νιμρούδ, δπουκαθ’ήμέραν έγίνοντο θεατρικαί 
παραστάσεις, ό ’Αλέξανδρο; έπάσχιζεν άκόμη νά 
διασκεδάζη τόν νοΰν του μέ ένεργητικωτέρα; ασχο
λίας, καθώς, παραδείγματος χάριν, μέ τήν διάβασιν 
τοΰΠαλλακόπα, τή; μεγάλη; ταύτης τοΰ Εΰφράτου 
διώρυγας, καί μέ τήν άποξήρανσιν τών έλών τής 
Βαβυλωνίας. Εί; μίαν τών ασχολιών τούτων συνέβη 
καί άλλο; οιωνό; απαίσιο;· άνεμος ή’ρπασε τήν πεο- 
σικήν του τιάραν, καί μόλις μετά πολλά; δυσκολία; 
τήν ηύραν έν μέσω τών έλών καί τών πυκνών καλά
μων. Ο πόλεμο; αύτός, ό συνήθως έναντίο; εί; τάς 
τέχνας πόλεμος, έδίδαζε τόν Αλέξανδρον νά ώφελη- 
θή άπό τά εύεργετήματα τή; ειρήνης, διότι έκτισε 
πλησίον τή; νέα; όιώρυγο; πόλιν, κατοίκισα; αύ 
τήν άπό στρατιώτα; ελληνας απομάχους, καί άπό 
πολλούς συμπολίτας των, όσου; ή εύφορία εϊλκυεν 
εί; τόν άπομεμακρυσμένον έκεΐνον τόπον.

ϊπείκων εί; τά; ποοτροπά; τοΰ οιλοσόοου Ανα- 
ζάρχου, συμβουλεύοντας αύτόν άδιακόπως νά κα
ταφρονήσω τά; προφητεία; τών Βραχμάνων, τών 
μάγων καί τών οίωνοσκόπων, διότι εί; τού; θνη
τούς όλου; έπίσης άγνωστον είναι τό μέλλον, ό Α
λέξανδρο; ένεθαρρύνθη τέλος πάντων νά είσί λθη μέ 
τήν άπαιτουμένην έπισημότητα εί; Βαβυλώνα, θέα
τρον μέγα, δπου έπεθύμει πάντοτε νά δείξη μίαν 
τών ήμερών τήν μεγαλοπρέπειαν καί την δόξαν του.

• Είσελθών ό υιό; τοΰ Φιλίππου εί; τήν αρχαία·, 
πρωτεύουσαν τοΰ Ναβουχοδονόσορ, εδωκεν εύθύς 
άκρόασιν εις τούς πρέσβεις δλων τών εθνών, καί 
ιδίως τών Ελλήνων, προσενεγκόντα; εί; αύτόν στε- 
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φάνου; χρυσούς, προσφοράν δουλοπρεπή τών ύπό τόν 
ζυγόν αύτοΰ διατελουσών πόλεων. Μετά ταΰτα 
έπεθεώρησε τά στρατεύματα καί τά πλοΐά του, καί 
ό ήρω; δστις, διά τή; μεγαλοφυία;, τή; εύτολμίας 
καί τή; θαυμασία; του δραστηριότητο;, είχεν ήδη 
υποτάξει τόσα βασίλεια, τήν Περσίαν, τήν ’Ασσυ
ρίαν, τήν Παλαιστίνην, τήν άρχαίαν Αίγυπτον, τήν 
μυστηριώδη Ινδίαν, έμελέτα άκόμη επιχειρήσει; 
νέας, θεωρών, ούτως είπεΐν, στενόν διά τό μεγα- 
λεΐον αύτοΰ τόν κόσμον. ’Αλλά δύνααι; άλλη, 
ανώτερα πάση; δόξης καί μεγαλειότητα; θνη
τής, είχεν άλλως πω; αποφασίσει· καί τά σχέδια 
καί ή ζωή τοΰ πορθητού έμελλαν νά λάβωσιν αί- 
φνίδιον τέλος.

π ‘Η σκηνή τοΰ ’Αλεξάνδρου, στηριζομένη είς 
έκατάν στύλους χρυσοκολλήτους εί; τήν επιφάνειαν, 
ήτον σιωπηλή καί έρημο;· κενός ήτον ό χρυσού; 
θρόνος, καί αί εκατόν κλΐναι έπίσης κεναί, διότι ό 
μέγα; βασιλεύ; καί οί οπαδοί του εύοίσκοντο μα
κράν αύτή; λουόμενοι καί θυσιάζοντες.

» ό; ύπείκων εί; μυστικόν τι προαίσθημα, ό βα
σιλεύ; εΐσήλθεν αίφνιδίω; εί; τήν σκηνήν του· κάν
εις αύλικότ, κάνει; σωματοφύλαξ δέν τόν συνώ- 
δευεν. Οποία έκπληξις καί φρίκη τόν έκυρίευσεν, 
όταν είδεν άνθρωπον καθήμενον σιωπηλόν εί; τόν 
θρόνον του, καί φέροντα τό διάδημα καί τήν στο
λήν τήν βασιλικήν! ήτον δέ ούτος ό ίνδό; σοφό; 
Κάλανο;.

« — Μέγις-ε βασιλεΰ, είπε ποό; αύτόν, ήλθα νά 
έκπληρώσω τήν ΰπόσχεσίν μου. Ενθυμείσαι οτι, με
ταξύ τών προβλημάτων τά όποια άγερώχω; έπρό- 
τεινες, καί έμελλαν νά τά λύσωσιν έπί ποινή θα
νάτου, άνδρες μηδόλως σε άδικήσαντες, εύρίσκετο 
καί τό έξής· Πώς ό άνθρωπος ήμπορεΐ νά γείνη θεός; 
καί ή άποκρισι; ήτον Αν πράξη δ,τι είναι αδύ
νατον είς τόν άνθρωπον νά πράξη. Εννοείς τώρα 
δτι θεός δέν είσαι;

— Ναί, άπεκρίθη ό βασιλεύς περίλυπος.
— Πρώτα; περιπλέον ποιον τό ίσχυρότερον, ό θά

νατο; ή ή ζωή ; Καί ή άποκρισι; ήτον· ‘Η ζωή, 
ώ; τοσαΰτα κακά ύποφέρουσα. Είσαι τώρα έτοιμος 
νά όμολογη’ση; δτι τά κακά τής ζωής ήμποροϋν να 
ύπεονικήσωοι τήν φρίκην τοΰ θανάτου;

— Ναί, είπε ψυθιρίζων ό Αλέξανδρος.
— ής τελευταΐον πρόβλημα έτεθη· Μέχρι τίνος 

είναι καλόν είς τόν άνθρωπον νά ζή; καί ή άπόκρισις 
ήτον· Μέχρι; δτου δέν νομίζει ότι ό θάνατο; είναι 
τή; ζωής··προτιμότερος. Είσαι τώρα έτοιμο; ν άπαρ- 
νηθή; τά; ματαιότητα; τήςέπιγείου φιλοδοξία; διά 
τήν αθανασίαν, ν’άνταλλάζη; τά κακά καί τά; αβε
βαιότητα; τή; ύλνκή; ζωή; διά τά; αιώνιας αλή
θεια; καί βεβαιότητα; τοΰ πνεύματος;

— Ναί, άπεκοίθη ό βασιλεύ; μέ σταθεράν καί 
καθαοάν φωνήν, διότι, συνελθών άπό τήν πρώτην 
του ταραχήν, {βλεπεν άφόβω; καί κατά προ'σωπον 
τήν είν.αομένην του.

— Αύοιον λοιπόν, Αλέξανδρε, αΰριον! είπεν ί 
ίνδάς καί εγεινεν άφαντο;. Οί αύλικοί παΐ οί σω
ματοφύλακες είσήλθαν τρέχοντες εί; τήν σκηνήν 
διότι ήκουσαν μεγάλην κραυγήν τοΰ βασιλέως· εύ
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ρτ,χαν δέ αύτόν λειποθυμοϋντχ εις τού; πόδας τού 
θρόνου του. ‘Η βασιλική στολή καί τό διάδημα έ- 
κειντο χαμαί, ώ; μή έχοντα πλέον κύριον.

— Εγνώριζα τήν οπτασίαν ταύτην τού Αλεξάν
δρου, είπα εγώ' άλλ’ ή δοθεϊσα λοιπόν έξήγησι; 
ότι ό άνθρωπο; εκείνο; άνακρινόμενο; εΐπεν ό'τι ή 
τον ένοχο;, άπαχθεΐς δέσμιο; εί; Βαβυλώνα, τό 
γένος Μεσσήνιος, και ότι ό θεό; Σάραπις, λύσας τά 
δεσμά του, τόν διέταζε νά ένδυθή τήν στολήν καί 
τό διάδημα, καί νά καθήση σιωπών· ή έζήγησι;, 
λέγω, αυτή ήτον άρά γε πλάσμα, πρό; ήσυχίαν 
έφευρεθέν τού βασιλέως·, Καί μολαταύτα, πρό; βε- 
βαίωσιν τού αναγκαίου τούτου πλάσματος, δυστυ
χή; τι; άνθρωπο; έθυσιάσθη, καταδικασθεΐ; εϊ; 
επονείδιστου θάνατον.

— Αλλοίμονον, άπεκρίθη ό γέρων Σακαλάχ, 
άν οί Ελληνες τοιουτοτρόπως ιστόρησαν τά συμβάν 
τούτο, φοβούμαι ότι ή ιστορία των δέν είναι άλη- 
Οής. Είναι τάχα πιθανόν, άνθρωπος ένοχος καί φυ- 
γάς, νά τολμήση νά ένδυθή τήν πορφύραν καί τό 
διάδημα τού Αλεξάνδρου; Οταν ό υιός τού Φιλίπ- 
δπου ένόησε πλησιάζοντα τόν θάνατον, καί έπείσθη 
ότι ή ειμαρμένη του ήτον ν' άποθάνη νέος καθώς οί 
πρόγονοί του, διότι οί πλεΐστοι τών Αίακιδών δέν 
εφθασαν τό τριακοστόν έτος τής ηλικίας των, έξήλ- 
θεν άπό τήν σκηνήν του, Θέλων νά καθησυχάση τού; 
στρατιώτα; του, πιστεύοντας ότι υπήρχε προδοσία, I 
καί έτεινε πρό; αύτούς τήν δεξιάν, τήν όποιαν όλοι 
κατεφίλησαν κλαίοντες. Αύτός δέ, όχι μόνον ποσώς 
δέν έδάκρυσεν, άλλά δέν έδωκεν οΰτε τό παραμικρόν 
σημεϊον θλίψεω; ή μελαγχολίας· παρηγορών μάλιςα 
τού; λυπουμένου; καί Θρηνούντας, έλεγεν ότι άνί
κητος ήθελεν είσθαι καί πρό; τόν θάνατον, καθώς 
άνίκητος ήτον έως τότε πρός τού; εχθρούς του.

»Αλλ’ άφού άνεχουρησαν οί στρατιώται, ήρώτησε 
τούς φίλου; του άν ένόμιζαν ότι ήθελαν εύρεϊ βα
σιλέα άλλον καθώς αύτόν. Σιωπώντων δε πάντων, 
είπεν ό ίδιος δτι δέν τά έπίστευεν, έπρόβλεπε μά
λιστα oTt, μετά τόν θάνατόν του, ήθελαν διαταρά- 
ξει τήν σκιάν του οί μεταξύ τών διαδόχων του πό
λεμοι καί αί έξ αύτών σφαγαί καί αίματοχυσίαι. 
Στραφείς έπειτα πρός τόν Περδίκκαν, είπε· « Σύ 
γνωρίζει;, παρά πάντα άλλον καλήτερα, εΐ; ποιον 
δικαίως άνήκει ή διαδοχή τής βασιλείας* λάβε 
τούτο τά δακτυλίδιον. » Αφού δέ τό δακτυλίδιον 
άπεσπάσθη άπό τόν βασιλικόν δάκτυλον, ό ’Αλέ
ξανδρο; έλειποθύμησε καί δέν έλάλησε πλέον. Αί 
έριδες καί άντιζηλίαι άνεφάνησαν άμέσως μεταξύ 
τών στρατηγών του, καί τόσον μεγάλαι καί φοβε- 
ραί, ώστε τό σώμά του έμεινε τριάκοντα σχεδόν ή
μερα; άταριχευτον, χωρίς όμως νά δώση τό πα
ραμικρόν σημεϊον σήψεως.

«Πρώτη αιτία τής μεταξύ τών ς-ρατηγών τού Αλε
ξάνδρου εριδος ήτον ή εκλογή τού διαδόχου του. 0 
Μελέαγρος συνηγορεί ύπέρ παιδιού τινός, Ηρακλέους 
χαλουμένου, υιού τού ’Αλεξάνδρου καί τής Βαρσίνης· 
άλλοι έπρόκριναν τόν Αριστέα, τόν όποιον ό Πτο
λεμαίο; δέν ήθελε διά τήν ευτελή του καταγωγήν. 
’Αξιούντος δέ τού Περδίκκου δτι έπρεπε νά περιμεί-, 
νωσι νά γέννηση ή Ρωξάνη, στρατηγοί άλλοι διε-

μαρτύροντο λέγοντες οτι, άν έμελλαν νά έκλέξωσι 
βασιλέα άγέννητον τότε έπρεπε νά προτιμήσωσι 
τόν υίόν τής Στατείρας, θυγατρό; τού βασιλέως 
τής Περσίας, διότι ή Ρωξάνη ήτον θυγάτηρ σατρά
που. Χωρίς νά χάση, καιρόν, ό Περδίκας μετέβη 
είς τό ορεινόν φρούριον καί, συμβουλευθείς μέ τήν 
Ρωξάνην, επροσκάλεσε τήν Στάτειραν, εύρισκομένην 
τότε εί; Σούσα (άπατήσας αύτήν διά πλαστή; ε
πιστολή; τού Αλεξάνδρου), νά ελθρ είς τό φούριαν 
έλθούσαν δέ, τήν έρριψαν είςφρέαρ, δπου λέγεται 
δτι εύυίσκονται καί τήν σήμερον άκόμη τά όςά της. 
Η Ρωξάνη έτιμωρήθη διά τήν προδοσίαν ταύτην, 
διότι τήν έθανάτωσε σκληρά; ά Κάσανδρος, σφε- 
τερισθείς τόν θρόνον τής Μακεδονίας μετά τόν θά- 

I νατον τού πατρός αύτού ’Αντιπάτρου.
— Δικαία τιμωοία, Σακαλάχ! τιμωρία μάλιςα 

έλθούσα άνωθεν· διότι, άν καί ήναι δύσκολου ν’άπο- 
δώσωμεν είς τάς σοφάς βουλάς τής θείας Προνοία; 
τόν θάνατον τών υιών τούΑλεξάνδρου, είναι βέβαιον 
οτι ά θάνατος ούτος ωφέλησε, διά τών τελευταίων 
άποτελεσμάτων του, τό γένος τών άνθρώπων.

« Αλλην μίαν άκόμη παρατήρησιν, Σακαλάχ, είς 
τήν παράδοξον τώ οντι παράδοσίν σας περί του 
μακεδόνος ηρωος. Τό σώμά του έμενεν άκόμη άτα- 
φον, όταν ό μάντις ’Αριστανδρος έχοησμοδότησεν 

Ιδτι ό τάφο; του ήθελε διατηρεί στερεόν καί άβλα
βες τό βασίλειον είς τά όποιον ήθελεν εύρεθή· καί ό 
Πτολεμαίος τότε, διά στρατηγήματος, μετέφερε τό

[σώμα τού ηρωος είς ’Αλεξάνδρειαν. Δεν είναι άρά 
γε άζιον παρατηρήσεως δτι ή λάρναξ ή σαρκοφάγος 
τού μεγάλου τούτου άνδρό; στολίζει σήμερον τό 
μουσεϊον εκείνης έκ τών επικρατειών τής Εύρώπης, 
,ήτις έφάνη μονιμωτέρα, έδραιοτέρα, ενφ τά πάντα 
περί αύτήν έκινδύνευαν καί μετεβάλλοντο; Η επι
κράτεια αύτή, Σακαλάχ, είναι ή πατρίς μου. »

(Revue Britannique. Ainsworth’s Magazine.)

ΕΡΓΑ KAI ΗΜΕΡΑΙ
Αθήναι, τήν 26 Απριλίου 1849.

Πρόλογος. — Ευρωπαϊκά. — 'Ελληνικά. — Προσφορά! 
ύπερ τής 'Ελλάδος. — Δοπόλης. — Ίωνίδης. — ’Αρχαϊκό» 
δόγμα τής αρχαιολογικής εταιρίας. — Νεόφυτος ό Δούκας 
χαί μνημείου αύτού. — Τό 'Ελληνικόν ’Έαρ. — Ό χε- 
κρυμμένος θησαυρός. — Συμπόσιον Βουλευτών. — Συμ- 
(πόσιον τών δημοχρατησσών γυναικών. — Ύποψητιότης 
ίγυναικός είς τήν γαλλικήν έδνοσυυέλευσιν — Ήέοημε- 
ρ ί ς τ ή ς Σ μ ύ ρ νης.

Από τής ημέρας, καθ’ήν τό τελευταίου συνδιελέ- 
χθην μετά σού, φίλε άναγνώστα, πολλά νέα επεσυ- 
νέβησαν έν τώ κόσμφ, άτινα βεβαίως δέν θέλει 
δυνηθή νά έξιστορήση δεόντως ή άτονο; είσέτι έκ 
τής άσθενεία; καί τρέμουσα χειρ τού φίλου σου 
Γοργίου. Αλλ’ οΰχ’ ήττον θέλει άνδρηνθή καί κρα
ταιωθώ ίνα και ήδη εύάρεστός σοι φανή.

Καί ποϊά τινα εΐσί τά κατά τόν Απρίλιον τε- 
λεσθέντα; — Η οριστική ήττα τών ίταλών, είς τά 
πεδία τού Πεδεμοντίου. ‘Η επάνοδος τού άπολιτι- 
σμού εν Ιταλία. ‘Η ένοπλος έπέμβασις τών Γάλλων

ύπέρ τοϋ Πάπα. Ο κανονοβολισμός ύπό τών Αύ- 
στοιακών τής δυστυχούς πόλεως Βρεσκίας. ‘Η 
έπανάληψις τού μεταξύ Σικελών καί τοϋ βασιλέως 
τής Νεαπόλεω; πολέμου καί ή κατατρόπωσις τών 
ποώτων. ‘Η έπανάληψις τού μεταξύ Δανίας καί 
τών Γερμανών πολέμου. Αί κατά τών Αύστριακών 
νίκαί τών Ούγγρων. ‘II είσοδος τούτων είς τήν 
Πέσταν. ‘II επιστροφή τών Ρώσσων είς Τρανσυλβα
νίαν πρός επικουρίαν τών Αύστριακών. Ή κατά- 
λκψις ύπό τής Αύστρίας τού Σαρδηνικού φρουρίου 
τής ’Αλεξανδρεία;. Η διάβασι; τών Αλπεων ύπό
τών Γάλλων. ‘Η άποποίησι; τού αύτοκρατορικοϋ 
τή; Γερμανίας στέμματος ύπό τοϋ βασιλέως τής 
Πρωσσίας. Η ειρήνευσις τής Ανατολής πρός ςιγμήν 
άπειληθείσης έκ τής Αρκτου έν αύτω τώ Βυζαντίω... 
καί τελευταίου καί τά πάντων σημαντικότερου συμ
βάν, ή νέα υπουργική μεταρόύθμισις έν Ελλάδι...

Τώ δντι παρήλθε μήν χωρίς νά γίνη τοιαύ
τη, καί όταν έπήλθεν, ένέσκηψεν ώς κεραυνός τις,
8ν πολόν χρόνον είς τά σπλάχνα του κεκλεισμένον 
κρατεί τό κεραυνοφόρον νέφος, καί άνέτρεψε μονονού 
ολόκληρον τό ύπουργικόν σκάφος.

Τρεις υπουργοί έγενοντο θύματα τής δομής ταύ
της, τέσσαρες δέ νέοι τέκνα αύτής. Συγκροτείται δέ 
τό νέον υπουργείου άπό τούς έξης· τόν Κ.Κανάρην επί 
τών Ναυτικών καί πρωθυπουργόν, τόν Κ. Τζαβέλ- 
λαν έπί τών Στρατιωτικών, τον Κ. Χρηστήδην 
επί τών Εσωτερικών, τόν Κ. Λ. Κρεστενίτην έπί 
τών Οικονομικών, τον Κ. Αντωνόπουλον, βουλευτήν 
Πατρών έπί τής Δικαιοσύνης, τόν Κ. Καλλιφροναν 
έπί τών ΐκχλησιαστικών καί τής Δημοσίας Εκπαι- 
δεύσεως, καί τόν Κ. Γλαράκην έπί τών Εξωτερι
κών. Επευχόμεθα τουλάχιςον πλειοτέραν ζωήν άπό 
τό προκάτοχόν του είς τό νέον τούτο ύπουργεΐον.

Καί ταύτα μέν ώς πρός τό πολιτικόν μέρος. Καθ 
όσον δ’ άφορα τό μή πολιτικόν, ούδέν έχομεν σχε
δόν ν’ άναφέρωμεν, δπερ νά μή γνωρίζωσιν οί άνα-, 
γνώσταί μας, οίον τάς διαφόρους νεωστί ύπό δια
φόρων έκ τών έξω Ελλήνων γενομένας ύπέρ τής 'κοι
νής παιδείας προσφοράς, έν αίς διαπρέπει ή τοϋ μα
καρίτου Δοπόλη, συνισταμένη έξ ένός εκατομμυρίου 
δραχμών, τήν οποίαν δυ.ω; οΰτε ήμεΐς, ούτε τά τέ
κνα μας, άλλ’ ούτε τά έκγονά μας θά ώφεληθώσι, 
διότι θέλει καρπωθή αύτήν ή Ελλάς μετά έξήκονταΙ 
έτη... Δεν είναι μικρά έντούτους διά τήν άπορον Ελ
λάδα παρηγορία αί γεννέαι αύται τών απανταχού
όμογενών συνεισφοραί, έξ ών καί πανεπιστήμια ή-
γέρθησαν καί έγερθήσονται καί ναοί ανοικοδομούνταιι 
καί τά λείψανα τής αρχαιότητας τής φθοράς καί 
απώλειας διασώζονται. ‘Η Ελλάς εύγνωμονοϋσα 
αναγράφει τά ονόματα αύτών μεταξύ τών εύεργετών 
αύτής, αντάλλαγμα ούκ άνάξιον τοϊ; πράξεσιν αύ
τών προσφέρουσα τούτο.

0 σεβάσμιο; γέρων Κωνσταντίνο; ίωνίδης, καί ή 
τών ϊωνίδων οικογένεια άπασα, είναι γνωστοί είς 
τό πανελλήνιον διά πολλών μέχρι τοϋδε φιλογενών 
πράξεων των καί διά τών πλειοτέρων έτι προσδο- 
κωμενων' έκ τών τελευταίων τοϋ άνδρός τούτου 
ευεργετημάτων άξιου είναι νά μνημονεύσωμεν ένταύ- 
θα τήν γενομένην τή Αρχαιολογική έταιοία προσ

φοράν. Οί άναγνώσται ημών θέλουν εύαρεστηθή 
μανθάνοντες τό δόγμα, δπερ χατά τόν τύπον καί 
εις τήν γλώσσαν τών ώραίων χρόνων τών Αθηνών 
έγραψεν ή αρχαιολογική έταιοία ύπέρ τού άνδρός.

ΔΟΓΜΑ.
» Βασιλεύοντος όθωνο; τοϋ πρώτου, έτους αωμθ', 

ίαννουαριου τέταρτη έπί δέχα· έδοξε τώ αρχαιολο
γικό συλλόγω, Γ. Γλαράκης προέδρευεν, Α. Ρ- 
Ραγκαβή; έγραμμάτευεν. Επειδή Κωνσταντίνος 
ίωνίδης Βυζάντιος, άνήρ άγαθάς περί τήν έλλάδα 
γενόμενος, άλλα τε πολλά αύτήν εύηργέτηκε, καί 
δή καί τώ αρχαιολογικό συλλόγω, τών πατρώων 
[μνημείων έπιμέλειαν ποιουμένφ, οικίαν μέν έν Κη- 
φησσία ύπέρ έαυτού καί τών παίδων έδωρήσατο εις 
άΐδιον κτήσιν, ΗΗΗ δέ δραχμών έπέτειον προσε- 
πηγγείλατο χορηγίαν έπί έτη δέκα· αγαθή τύχη, 
έπαινέσαι Κωνσταντίνον ίωνίδην Βυζάντιον αρετής 
ένεκεν χαί τής είς τόν σύλλογον φιλοτιμίας, καί
είναι αύτόν έσαε! εταίρου καί εύεργέτην τή; Εται
ρείας. Είναι δέ αΰτώ διά βίου καί πρόσοδον ές τε 
τόν σύλλογον καί τήν έφορίαν. Τοϊ; δέ μνημείο·.; 
ά άν άπό τούτων τών δωρημάτων έπισκευασθή ή 
άνεγερθή, στήλην προσισταναι, ή έπιγράφειν δτι τή 
τών ίωνιδών δαπάνη έπεσκεύασται ή άνεγήγερται. 
Αφορισθήναι δέ καί έν τώ κοινδ Μουσείω οίκημα 
ές ύποδοχήν τών γλυφών, αΐ άν άπό τής αύτής 
χορηγία; άνευρεθώσι, χαί έπιγραφήναι τώ οίκήματι 
δτι, τών ίωνιδών ή συλλογή. Αναγράψαι δέ τόδε 
τό ψήφισμα έν τή στήλη τών εύεργετών, ήν ςήσαι 
αύτίκα μέν έν Ακροπόλει έν τφ έπιφανεστάτω τό- 
πω* έπειδάν δέ δημόσιον οίκοδομηθή Μουσεϊον, 
πρό τής εισόδου αύτού. Έπιμεληθήναι δέ τής άνα- 
γραφής καί τής άναθέσεως τόν γραμματέα τής έ- 
ταιρίας, τόν δέ ταμίαν δούναι τό άνάλωμα.
‘Ο Σν./.ίογος. Γ. Γ.Ιαράχης, Γ. Τν.ιά.ϋος, Κ. 
Oixorv/ioi;, /. ‘ΡΖζος, /. Κοχχΰγ-ηΐ^ Σ. Λ. Βυ- 
ζάΐτιοζ, Κ. Σ. Πιζτάχήΐ, Ε. Σάονόερτ, Ε. 
Φρεαρίτης, ^4. Ρ. '■Ραγχαβής. »

Επί τής αύτής στήλης ή έταιρία άπεφάσισε νά 
έγγράψη καί τό όνομα άλλου εύεργέτου της, τού 
Δουκός de Luynes, προσενεγκόντος τρισχίλιχ φράγ
κα, καί τήν δωρεάν έκ 2.500 δραχμών, άλλου τι- 
νός άνωνύμου εύεργέτου.

Παρά δέ τάς δχθα; τοϋ ίλισσοϋ, ού μακράν 
τής ερειπωμένης μονής τών Ασωμάτων, κειμένης 
έπί τής όό'οϋ τών Αμπελοκήπων, είς θέσιν άττοπτον 
και τερπνήν, κεΐται άλλου τινός μεγάλου εύεργέτου 
τής Ελλάδος ίδρυμα, ή Ριζάρειος Σχολή. Αύτού, 
άφού μικρόν χρόνον έφόρευσε του; εύσεβεΐς τής 
Σχολής ταύτης τροφίμους, καί ώς άλλος Συμεών, 

[είδε τάς πλείστας τής καοδίας του εύχάς πεπλη- 
ρωμένας, πρό τετραετίας παρέδωκε τό πνεύμα του 
τώ κυρίφ Νεόφυτος ό Δούκας, δ πρώτο^άτης ούτος 
καί είς τών προθυμωτέρων ύπερμάχων τού πατρίου 
φωτισμού. Είς τεχμήριον δέ ιδίας καί κοινής εύ- 
γνωμοσύνης Ελλην τις Αθηναίος, ιδιαιτέρως ευερ
γετηθείς ύπό τού μακαρίτου, ό Κ. Α Κορόμηλά; 
ανήγειρεν αύτω έν τώ περιβόλω τής Σχολή; μνη
μείου ευπρεπές, έν ώ έγένετο ή άνακομιόή τών 
λειψάνων τού μακαρίτου, τήν Κυριακήν τή; 17 Α-



- 404 — — 403 —
πρΐλίου· καί ό μέν σεβάσμιο; αρχιμανδρίτης Κ.ιλειώσωμεν «φευκτόν νομίζομεν ν’ ά;αφε'ρωμεν καί
Μισαηλ Αποςωλί^ης εξεφωνησεν απ αμβωνος λόγον| τελευταϊόν τι γυναιχεϊον συμπόσιον, γενόμενον εν 

* · · »« - ■ n___ , ,■· - · *------ ■ · -j"
κατάλληλον, ένώπιον δε τοϋ μνημείου ώμίλησεν 
έπαξίως τοϋ αντικειμένου ό Κ. A. Ρ. Ραγκαβής. 
Τόν λόγον τούτου Δημοσιεύει ή Ευτέρπη, ώ; άφο- 
ρώντα άνδρα τά μέγιστα συντελέσαντα εί; τής Ελ
ληνική; παιδεία; τήν πρόοδον.

Άλ.λ’ ιδού τά “Εργα χα'ι ιΗμέραι σοβαρότερα 
και, ούτως είπεΐν, σχολαστικότερα τοΰ δέοντος 
παρουσιάζονται τήν φοράν ταύτην. Τό έαρ μέ τάς 
καλλονά; του και τά; μαγεία; του ήλθε καί πα 
ρήλθε, τά πάντα ήδη τέθηλε χλϊ ήμεΐς δεν ψάλ- 
λομεν τό εαο μετά τών άηδόνων καί τών ανθών !

Αλλ’ ούαί, βραχεία ή ώρα τού έαρος, ώ; είναι 
βραχύ καί τή; ζωής τό έαρ. Μόλις έμειδίασεν αύ 
τό καί ιδού ό πνιγηρό; καύσων καί ό έκτυφλώττων 
κονιορτό; τό γλυκερόν άποδιώκουσι μειδίαμα άπό 
τών ανθηρών χειλέων του. ... Ας ζητήσωμεν τήν 
δρόσον είς τάς σκιερά; έζοχάς καί τάς δροσοφόρους 
παραλίας. Σεις δέ μεταβατικά πτηνά, τάτανύοντα 
τάς πτέρυγας, ΐνα πεταχθήτε ώςχιληδόνεςεϊ; δρόσε-
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ρωτερα κλίματα, αν καί θέλε.ε μά; άφαιρέσει πλεΐ- κών ού πάνυ κολακευτικός, άλλ’ έπί τό δηκτικό 
στα θέλγητρα εκ τών Αθηνών, άλλά τής μουσικής τερον σημειώσας, ότι πολλαί τών κυριών άφίενται 
μας, τού Τιβολι μας καί τής Μουνυχία; δέν θέ- ■’·■ --- - '
λετε δυνηθή νά μάς όρφανεύσετε. Είναι καί ταΰτα 
άοκετά θέλγητρα διά νά παρηγορώμεθα είς Αθήνας.

’Αλλα μή λησμονήσωμεν έν ταύτοις συμβάν τι 
έκτακτον, εύτυχές, μέγα, άπροσδόκητον ν’ άναφέ- 
ρωμεν. ’Αλλά δέν θέλομεν σάς τό εΐπει διά νά 
τό μαντεύσετε.. . . Σάς δίδομεν μιάς, δυω, πέντε, 
χιλίων ημερών προθεσμίαν πλήν βλέπω ό'τι δέν 
θέλετε λύσει τό αίνιγμά μου κοί Οίδίποδες έάν ή- 
σθε—σάς τό λέγω λοιπόν—τά συμβάν είναι ό άνα- 
καλυφθησόμενο; είς τά παράλια τής Σπάρτης ή 
Μεσσηνία; θησαυρός. Δύω Γαλλικά πολεμικά πλοία 
καί έν Ελληνικόν άτμόπλοιον μετά στρατιωτών καί 
επιτροπών μετέβησαν διά νάπαραλάβωσιν αύτόν καί 
μεταφέρωσιν ένθάδε πρός πλήρωσιν τού κενού μα; τα
μείου. Τωόντι, κήδεται ό Θεός τή; Ελλάδος! καί άν 
οί άπλης-οι Αγγλαμεριαανοί άπηγόρευσαν τήν έξαγω- 
γήν τού χρυσού τή; Καλλιφορνίας, θησαυροί έτοιαοι 
παρετέθησαν άνωθεν τή Ελλαδι ϊνα εύδαιμονήση.
Δέν προεφήτευσαν λοιπών ψευδός τά ‘Εργα χα'ι αί 
‘Ημίραι, ότι ταχέως έμελλε νά έλθ-ρ ό γ-ρνσονς 
αιών τής Ελλάδος.

’Αλλ’ άν τινες άπιστούσι περί τού ακούσματος 
τούτου, πόσοι όμως δέν έχουσι παντάπασι τήν 
απιστίαν τού Θωμά, καί άπό τοϋδε ή'ρχισαν τήν 
εΰρεσιν τοϋ θησαυρού νά έορτάζωσιν j

Ελθετε μετ’ έμοϋ, έκεϊ κάτω, εί; τόν κήπον 
τόν βο τανικόν, τοϋ ΛΓασεκΐ τό πτριβό.Ιι όνομαζόμε- 
νον. Ορατέ τόν όμιλον έκεϊνον τών συμποσιαζόντων 
και εύωχουμένων καί εύθυμούντων άνδρών έπί τάπη- 
τος χλόης καί άνθέων; Είναι ούτοι Βουλευταί, 
υπουργοί καί Γερουσιασταί, οίτινες τήν εΰρεσιν τού 
θησαυρού εορταζουσι, τον Αγιον Γεώργιον πανηγυ- 
ρίζοντες............ Δέν υπάρχει δικαιοτέρα παρά ταύ
την ευθυμία, καί γένοιτο αύτοϊς πρόφρων ό γλυκύς 
θεό; τοΰ κώμου.

Αλλ επειδή ό λόγο; περί συμποσίων, πριν τε-
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Παρισίοις. Καί εννοούν αί καλαί άναγωνίστριαί μου 
οτι τό συμπόσιον τούτο έγινε μεταξύ τών δημοκρα- 
τησσών κοινοκτημόνων γυναικών. Πυλλαί, κατά τό 
σύνηθες, έγένοντο προπόσεις, άλλά μία αύτών είναι 
ή μάλλον αξιοσημείωτος.

Μεγάλη τι; και εύσωμ.ος γυνή άναστάσα προέ- 
πιεν υπέρ τής ύποψηφιότητος τών γυναικών ώς με
λών τής Εθνικής Συνελεύσεως, καί διά προγράμ
ματος της ε’πεκαλεΐτο υπέρ έαυτής τάς ψήφους τών 
συμπολιτών τη;.

» Πολΐται, λέγει ή γυνή έν τή διακηρύξει της, 
έρχομαι νά παρουσιασθώ είς τάς ψήφους σας, απε
ριόριστον τρέφουσα άφοσίωσιν υπέρ τή; καθιερώσεως 
μεγάλης τινό; αρχής, τής πολιτικής καί άστυχής 
ίσότητος έκατέρων τών φύλων. ·

Αλλ’ είς τών δημοκρατών άναστάς ένίς-αται είς
τας αξιώσεις τής γυναιχός, λέγων, οτι ώς άνήο
δέν ήδύνατο νά παραδεχθή τοιαύτην ευθύνην, καί
άναπτύσων τήν πρότασίν του, ώμίλησε περί γυναι- 
....... ' - .................. -

|εΐ; τάς φυσικάς κλίσεις των, τής άπελευθερώσεώς 
των καί τής πολιτικής προτεμώσαι πάντως, εβδο
μάδα; ολας ν’άσχολώνται περί τούς καλλωπισμούς, 
ϊνα τις αύτών φανή ώραιοτέρα καί έρασμιωτέρα 
τής άλλης, Η αγροίκο; αυτή αγόρευσες έκίνησε τήν 
εύθυμίαν ού μόνον τού λοιπού άκροατηρίου, άλλά 
καί αύτής τής ύποψηφίου κυρίας, ήτις όμως δέν 
παρητήσατο τόν σκοπόν της. όταν, σύν Θειο, έκλε- 
χθή άντιπρόσωπος, δέν θέλομεν όκνήσει νά τό γνω- 
ιστοποιήσωμεν είς τάς καλάς άναγνώστριάς μας, 
αίτινες καί έλπίζομεν, δέν θέλουν άκούσει άδια- 
φόρως τόν νέον τούτον θρίαμβον τών γυναικείων
δικαιωμάτων καί θελγήτρων των.

Επί τού παρόντος σπεύδομεν ν’ άναγγείλωμεν
αύταΐς άλλην τινα ούχ ήττον εύάρεστον είδησιν. Ο 
πνευματώδης φίλος τοϋ ώραίου φύλου Ι.Ι. Σκυλίσσης, 
ό τοσοϋτος άλλοτε τά; σχολάς τών κυριών τέρ- 
ψας διά τών Παρισινών Αποχρύφων καί τής Μα- 
Οίάδης καί τών τοϋ Ίατροϋ ’.Απομνημονευμάτων 
έπεχείρησεν έν Σμύρνη έκδοσιν έφημερίδο;, παρ’ ή είς 
ιδιαίτερον τυπογραφικόν φύλλον θέλει μεταφράζει τά 
νεότερα μυθι^ορήματα, άρχήσα; ήδη άπά τά Επτά 
Θανάσιμα Αμαρτήματα τού Εύγενείου Σύη. Δέν 
άμφιβάλλομεν, ότι θέλουν σπεύσει αί φιλόκαλοι μας 
Ελληνίδες, διά προθύμου συνδρομής, νά βραβεύσωσι 
τόν πιστόν των αύτόν καί έράσμιον ποιητήν καί 

ΓΟΡΓΙΑΣ.συγγραφέα.

ΛΟΓΟ’
Εκφωνηθείς είς τήν ανακομιδήν τών λειψά

νων τοϋ μακαρίτου διδασκάλου Νεοφύτου 
Δούκα, ύπό τοΰ Καθηγητοϋ Κυρίου 

Άλ.'Ρ.'Ραγκαβή, τήν 17 Απρι
λίου 1849.

Μετά τούς εύγλώττους καί θεορρήμονας λόγους, 
οδς ήκούσαμεν άπό τοΰ ιερού άμβωνος, καί περιτ-

τόν καί άποτετολμημένον ήθελον νομίσει νά προσ
θέσω λέξεις πανηγυρισμού υπέρ τοϋ ένδοξου νεκρού, 
ού τελείται τό μνημόσυνον σήμερον. ’Αλλ’ άπέναντι 
τού μνημείου τούτου, δ άνήγειρε μέν ή υίϊκή ιδιώ
του ©ιλοστοργία, τού δραστήριου λειτουργού τών 
πατριωτικών τού μακαρίτου επιχειρήσεων (, 1), κα- 
τηγλάϊσε δέ ή άρτι εις τήν γεννέθλιον αύτής γήν 
παλινος-ούσα ελληνική καλλιτεχνία, καί παραδεχ- 
θεϊσα καθιέρωσεν ή τών Ελλήνων απάντων ευγνω
μοσύνη, άπέναντι, λέγω, τού ηρώου τούτου τής 
παιδείας καί τού πατριωτισμού, ό έπαινος αυτόματος 
θλίβεται εϊς όλων τά χείλη, καί ή φωνή μου είναι 
ήχώ μόνον τής φωνής τών καροιών όλων τών πε- 
ριϊς-αμένων, καθώς καί όλης τής εύεργητηθείσης 
Ελλάδος.

Μεγάλος καί άίδίους χάριτας οφείλει ή άνθρω- 
πότης εϊς τούς ακαμάτου; άγωνιστάς τής σοφίας, 
οίτινες, πρός φωτισμόν τών όμοιων των, τήν ζωήν 
αυτών ώς εύτηκτον άναλίσκουσι δάδα πρός έξιχνίασιν 
ή τής ©ύσεως ή τού παρελθόντος. Άλλ είς τήν ευ
γνωμοσύνην ήμών δέν είναι τούτο μόνον τού μακα
ρίου τούτου νεκρού τό δικαίωμα. Ή ©άλαγξ τών πε
παιδευμένων, έν ή πρωτοστάτης ήγωνίσθη ό Δού
κας, καί ης ολίγους ακόμη ουραγοός καταλείπει ό 
θάνατος, αύτή ήν συγχρόνως ή εμπροσθοφυλακή καί 
ή πρωταθλήτρια τοϋ μεγάλου ήμών άγώνος. Αυτής 
τά διδάγματα ήσαν αυτόχρημα κηρύγματα άναςά- 
σεως· αύτής ο κάλαμος ήν οπλον απολυτρώσεως· 
αύτής ή σημαία, άπό τών λόφων τοϋ 'Ελικώνος μετ- 
ηνέχθη κατά τήν ειμαρμένην ημέραν είς τού Ό- 
λύμπου τάς κορυφάς, καί ής-ραψεν ώς έλευθερίας 
μετέωρον! “Εναυλον έχομεν έτι εϊς τάς άκοάς τό 
δόγμα τής Βουλής τών ’Ελλήνων, δι’ ού τού Δούκα 
τό όνομα συγκατηριθμεϊτο μετά τών ονομάτων τών 
υπέρ τής ανεξαρτησίας πολεμησάντων δόγμα σο
φόν καί δίκαιον είπερτι καί άλλο! διότι ή Ελληνική 
έπανάστασις δέν ήτον, ώς άλλων ίσως άλλαι ανα
στατώσεις λαών, προϊόν βίας βαναύσου, αποτέλε
σμα φιλόπρωτου κενοδοξίας, ή υπευθύνου δημαγω
γίας εξάμβλωμα, άλλ’ ώς τις ένοπλος Άθηνά έκ 
τής κεοαλής τού Διός, ούτω καί αύτη προέκυψεν έκ 
τού εθνικού ©ωτισμού, ού ό νεκρός ούτος καί οί συν- 
εργοί του ήσαν οί δφοούχοι καί μύσται, έκ τού έ- 
σκεμμένου ζήλου πρός μίμησιν τών προγόνων, ών 
τοΐς έδίδασκον ούτοι τάς άρετάς, καί, συνελόντι εί
πεΐν, έκ τού 'Ελληνικού φρονήματος, δ θνήσκουσα 
ή ’Ελλάς κατέλιπεν ώς μόνον κληρονόμημα είς τόν 
δρφανευθέντα λαόν της. Τό φρόνημα τούτο ήν ή Κι
βωτός τής σωτηρίας, ή περιέχουσα τό σπέρυ.α τού 
μέλλοντος. Άν έπί τού ολέθριου κλύδωνος κατεπον- 
τίζετο καί αύτό , πάσα ελπίς άπεσβέννυτο, καί τό 
Ονομα αύτό τών Ελλήνων παρήρχετο έπί τής γής, 
ώς φρούδον κώδωνος κρούσμα. Ή βαρβαρότης όμως 
καί ή τυραννία έδύναντο τότε μόνον νά έλπίσωσιν ότι 
θ άποπνίξωσι διά παντός τό φρόνημα τούτο, Οταν 
κατώρθουν νά πυκνώσωσιν έπί τά ομματα τών 'Ελ
λήνων τήν τής άμαθείας άχλΰν, άπό τού έδάφους

(1) Τοΰ Κ. Άνδρέου Κορόμηλα, Αθηναίου, οςιςέτύ- 
πωσε τάς πλείστας τών έκδόσεων τοΰ Δούκα, καί προή- 
γαγεν υπέρ πάντα άλλον τήν τυπογραφικήν τέχνην είς 
τήν Ελλάδα.

των ν’ άποξέσωσι τά ίχνη καί άπό τής μνήμης των 
τάς πράξεις τών προπατόρων των, νά μετονομά- 
σωσι τόν Μαραθώνα, τάς Θερμοπύλας, τόν “Ολυμ
πον, και, πολ? απύ ασιάζουσαι τούς Άλεΐς των, νά 
πυρπολήσωσιν ολα τά γραπτά μνημεία τής αρχαίας 
μεγαλοφυΐας. Άλλ’ άλλως έδοξε τή προστάτιδι τής 
Ελλάδος προνοίφ. "Οταν ή Μέγαιρα εκείνη καί ή 
Τισιφόνη κατελυμαίνοντο τήν 'Ελλάδα, καί άπ- 
εμάραινευ ή πνοή των πάν σπέρμα πολιτισμού έν 
αύτή, τότε κατά θείαν οικονομίαν άναδεικνύμενοι, 
άπεδύοντο είς τήν κατ αύτών πάλην άνδρες οΐος ό 
Κοραής, οίος ό Δούκας, καί άρχαιότερον οί Βουλ- 
γάρεις καί Θεοτοκαι, καί οί Ζωσιμάοαι καί οί Βαρ- 
βάκαι, καθώς καί έφ’ ήμών οί 'Ριζάραι, οί Ιωνίδαι 
καί όσοι άλλοι, καί τάς κατεπολέμουν μέ τής παι
δείας τό οπλον, οπλον πανίσχυρον έν Έλλάδι, διότι 
εις τήν άρχαίαν έμβάπτεται αρετήν, οπλον άκατα- 
μάχητον, διότι προχωρεί άοράτως καί άναποδράςως 
νικά, οπλον ιερόν καί τελεσφόρον, διότι μέχρι τέ
λους έπάγει βέβαιον τής ελευθερίας τόν θρίαμβον. 
Τούτο υπέρ τινα καί άλλον ένθέρμως έδράξατο καί 
ό μακαρίτης, ΰπάρξας εις τών προθυμοτέρων ύ- 
περμάχων τού φωτισμού, καί εις τών άψευδεςέρων 
μάντεων τής ελευθερίας.

Τήν βιογραφίαν του ούδαμώς ένταύθα προτίθεμαι 
νά έξιςορήσω . άφ’ ού ήκούσαμεν αύτήν άλλοτε εύ- 
φραδέστατα έκτεθεΐσαν εντός τού Πανεπιστημίου, 
ού ή ήχώ επικροτούσα έπανέλεγε τό όνομα τού 
πρεσβίστου τών φιλολόγων. Άλλ’ ούδέ παρίστησιν 
ό βίος αύτού περιστάσεων ποικιλίαν, καί συμβάν
τα παρέχοντα ύλην είς τοΰ βιογράφου τόν κάλαμον 
ώς ρύαξ όέ πολυχεύμων, άλλ’ άκυμάντως μέχρι τών 
εκβολών του καταφερόμενος, καί τά πεδία ζωοπα- 
ρόχως περιαρδεύων, ούτως έρρει καί ό βίος αύτού 
άταράχως1, έν συνεχεΐ καί άπερισπάστφ σπουδή, 
τήν 'Ελλάδα έχων μόνον μελέτημα, καί μόνην ενα- 
σχόλησιν τήν πρός αύτήν εύποιΐαν.

Ό Δούκας έν μέν τή νεότητίτου έξεπαιδεύθη 
άντιτάττων εις μεγίςας δυσχεοείας τήν άκατάβλ,η- 
τόν του επιμονήν μετά ταΰτα δέ έπέβη μιάς τών 
επισημότερων διδασκαλικών καθεδρών μετά ταύτα 
έδαπάνησε τήν ζωήν καί τήν περιουσίαν του ολην 
είς έκδοσιν συγγραμμάτων. Έσπούδασε δέ, έδίδαξε 
καί συνέγραψεν, ούχί θηρεύων πλούτον ή φήμην οι 
εαυτόν, άλλ’ άποβλέπων είς μόνον τό οφελος καί 
είς μόνην τήν εύκλειαν τής 'Ελλάδος. Ή 'Ελλάς ή
τον τό χρυσούν δναρ καί τό έντρύφημα τής ψυχής 
του. Άν ποτέ τις εύρεν άφορυήν ν’ αποοοκ.ιμάση 
τήν κρίσιν του, άλλά τήν καροίαν του ούδείς ούδέ
ποτε έψεξε· καί άν ποτέ ή κρίσις έσφάλλετο, ή 
καρδία του τον παρήγεν. Ό Δούκας ήτον δλος καρ- 
δία, καί τήν καροίαν 4ου έπλήρου ολόκληρος ή ‘Ελ
λάς. Άλλ’ αύτός, ό είς Ήπειρον γεννηθείς, ό έκ- 
παιδευθείς έν Δακία, καί έκεϊ τήν 'Ελληνικήν νεο
λαίαν διδάξας, ό έν Βιέννη τάς πλείστας τών εκδό
σεων του παρασκεύασα;, Ελλάδα δεν έννόει, οποίαν, 
ένδίδων είς τήν άνάγκην τών περιστάσεων, τήν 
διέγραψε τής διπλωματίας ό διαβήτης, άλλ’ ή ‘Ελ
λάς ήν δι’ αύτόν πανταχού δπου ήσαν οί "Ελληνες, 
και τήν διανοητικήν τροφήν, ήν παρεσκεύαζεν άκα- 
μάτως, διέσπειρε μετ’ ίσου φίλτρου δπου είσί
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διεσπαρμένα τά επτά τών Ελλήνων εκατομμύρια.

Άλλά καίτοι πρός άπαντας τούς Έλληνας ίσην 
τρέφων άγάπην, ουχ ήττον όμως ήσθάνθη τήν ψυ
χήν του έμπιπλαμένην ανέκφραστου άγαλλιάσεως, 
δταν ήκουσε το τής χαμ ας εύαγγέλιον, δτι καί μία 
κάν τής ’Ελλάδος γωνία ανέκυύεν είς τής αυτονο
μίας τόν ήλιον. Καί έν δσφ μέν διήρκει αιματηρός 
ό άγων, άγύμναστος αυτός είς τά έργα τοΰ Αρεως, 
προσέτι δέ καί ύπό τοϋ γήρως καταπεπονημένος, δέν 
κατήλθεν είς τά πεδία τής μάχης, δπου πρός τή 
νεαζούση ψυχή άπαιτεΐται καί νεάζουσα ρώμη, 
άλλά μακρο'θεν ηύλο'γει τούς νέους Μαραθωνομά
χους, ους έθαύμαζε καί εχειροκρότει, καί ένόμιζεν 
ότι δέν ήθελε καταγνωσθή υπερημερίας τοΰ πρός 
τήν πατρίδα δφλήματος, δταν μετά πολλαπλα- 
σίονος καί ήδη έλπίζοντος ζήλου, άφιεροΰτο καί έν 
ταις έσχατιαΐς δπου εύρέθη βιών είς τήν διάπλασιν 
τών νέων Ελλήνων, δσοι κατά τούς πολυταράχους 
καιρούς έν ύπευδίφ τυχόντες, καί τήν τής ήλικίας 
ωρίμασιν περιμένοντες, ήλείφοντο έν τούτοις φιλο- 
τίμως, δπως ποτέ άξιώτεροι κατέλθωσιν είς τό ςί- 
οιον, καί χρησιυώτεροι άναοειχθώσιν αύτή. Αλλά 
μόλις έκόπασεν ό δεινός κλύδων, καί ό γέρων έσπευ
σε πρός τήν φίλην Ελλάδα, καί, καταχθεις, έρρί- 
φθη μετά δακρύων καί έφίλησε τήν γήν τών Ονεί
ρων του, τήν γήν έν ή νοερώς διητάτο άπό τής πρώ
της του ήλικίας, τήν γεννέτειραν τών άνδρών μεθ 
ών συν ε βίου έν τφ Θουκυδίδη καίτω Πλουτάοχφ, τήν 
ευανδρον τέλος μητέρα τών νέων προμάχων τής ε
λευθερίας. “Ηρχετο δέ, ούχί πένης άπό τών δημοσίων 
αποληψόμενος, άλλά πλουσίους φέρων νά διανείμη 
τούς καρπούς τών ιδρώτων του· ούδέ βαθμούς ε
παιτών καί υπηρεσίας, άλλ’ αύτός πολυτιμοτάτην 
υπηρεσίαν είς τόν βωμόν τής πατρίδος προσφέρων. 
Διά τοϋτο δέν ώρμησεν δπου είδε συναγελαζόμενους 
τούς σπουδαρχοΰντας, άλλά τής περισπώσης τύρβης 
τής πρωτευούσης έπροτίμησε τήν γαληνιαίαν Αίγι
ναν, οπού φύσις τέρπουσα τούς ήθη άμβλυώττοντας 
οφθαλμούς του, δπου σιγή τής μελέτης φίλ,η, δπου 
χορεία μαθητών παιδείας δρεγομένων, καί πληθύς 
ένθεων περιθάλψεως δεομέ-ων. Έκεΐ άν έθαλε νεαρές, 
καί ή ψυχή του έμεθύσθη είς εύφροσύνην, διότι καί 
τό έδαφος ύπό τούς πόδας του, δ/.ον κατάσπαρτου μέ 
μνημεία, καί ό ούρανός ύπέρ τήν κεφαλήν του αεί 
αίθριος καί άείμειδιών, τω άνεπόλουν δτι ήτον είς τήν 
Ελλ,άοα, άναζησασαν είς έλευθερίαν. ’Εκεί πολλάκις 
εις τήν παραλίαν περιφερών τό μονήρές του βήμα, 
μακρόν έςήριζε βλέμμα είς τής’Αττικής τήν άντιπέ- 
ρανάκτήν, καί έχαιρε βλέπων αύτήν είς τό λυκαυγές 
τής άποστάσεως· διότι τής σπουδαρχίας ό θόρυβος, 
οί όρυγμοί τών παθών, τής συκοφαντίας αί βλασφη
μία1 * 3., οί κρωγμοί τής πλεονεξίας, καί ή δλη παρά
μουσος συναυλία, ή πληρούσα πάντοτε τάς μεγά- 
λας συναγωγάς τής πολιτικής, δέν έφθανε λ.υποΰσα 
μέχρι τών άκοώντου, άλλ’ έκάλυπτεν αύτήν τής θα
λάσσης ό έναρμόνιος ρόχθος, δταν τό κύμα οιώκον 
τό κύμα, τώ έφερεν έκ τής Σαλαμΐνος άντηχήσεις 
πολεμιστήριων παιάνων, καί περσοφόνων θριάμβων 
ά/,-λαγμούς. Καί δταν είς αύγήν έαρος άνέτελλεν 
ό ξανθός Λοξίας, σινδών μεν άτμώδης ήπλοΰτο επί

τήν κάτω πόλιν, καί τώ άπέκρυπτεν αύτήν, καί τόν 
βόρβορον έν ω κυλινδοΰνται τά μικρολόγα τώνάνθρώ- 
πων συμφέροντα, καί τάς δυσμορφίας δσαι αίσχύ- 
νουσι τήν δψιν τών νέων κοινωνιών· ύπέρ δέ τήν ο
μίχλην ήωρεΐτο άκτινοςεφής ό λόφος τής Άκροπό- 
λεως,ως έναέριον δραμα φερόμενον έπί νεφελών, καί 
ο γέρων άνεγνώριζεν έν αύτω τόν ιδανικόν τής καρ
δίας του κόσμον, καί ύπό τοΰ Παρθενώνος τό ςιλ- 
πνόν περιστύλων έβλεπε οιλοσοοοΰντα τόν Πλάτω- 
να, τόν Περικλή μεγάλα πράττοντα καί διανοούμε
νον μείζονα, τόν Σωκράτη καί Άρις-είδην, τόν μέν 
οιοάσκοντα, τόν δέ ένερνοΰντα τήν αρετήν, καί ή- 
κουεν είς τούς άέρας φερομένην τήν κεραύνειον τοΰ 
Δημοσθένους οωνήν, καί ήχοΰντα τοΰ Αισχύλου καί 
Σοφοκλέους τά θεσπέσια άσματα, καί βλος έκβακ- 
χευόμενος ένέβαπτεν είς άρχαϊκήν διάνοιαν τόν άρ- 
χαϊκόν κάλαμόν του, καί ή έχάραττε τάς μελιρ
ρύτους έκείνας έπιςολάς του, δλας ελληνισμόν άπο- 
πνεούσας καί ένθουσιώντα πατριωτισμόν,ή έσχολία- 
ζε καί ήρμηνευε τούς προσφιλείς συγγραφείς του* 
καί σταθερόν τοΰ βίου του προθέμενος πρόβλημα νά 
έπιρρώση τόν ύπό τύχης έχθράς χαλασθέντα έθνι- 
κόν δεσμόν διά τής κοινωνίας τής'Ελληνικής παιδείας 
καί γλώσσης, έξέοωκήκαί διένειμε, δωρεάν τάπλ.εΐ- 
στα τοϊς χρήζουσι, περί τάς πέντε μυριάδας βιβλίων. 
Είς αύτά κατεοαπάνησε πάσαν του τήν περιουσίαν, 
μέχρι τοΰ έσχάτου αύτοΰ οβολού, προσαποδούς καί 
των δύω χιτώνων αύτοΰ τόν ένα, καί δταν μονονού 
στερουμένω καί τής έπιουσίου τροφής, ή Βασιλική 
Κυβέρνησις, άντί μεγάλων μικρά άποδίδουσα, τώ έ- 
χορήγησε σύνταξιν, τότε ό ολιγαρκής γέρων έξ αύ- 
τής μόνον τό πρός τό άποζήν άπαραίτητον διατηρή- 
σας, προσδκθρισε τήν λοιπήν είς πέντε ύποτρόφων 
περίθαλψιν. Τοιαύτη ήν τοΰ Δούκα ή έν Αίγίνη δια 
μονή.

Άλλ’ εί καί ήγάπα νά βλέπη οΰτω μάλλον τάς 
Αθήνας του διά τοΰ πρίσματος τοΰ νοός έν άσπίλφ 
καλλονή έμπρε πούσας, δένηθελεν δμωςνά μείνη πάν
τοτε χωρίς καί έκ τοΰ σύνεγγυς νά τάς άσπασθή. 
'II φωνή μάλιστα τής καρδίας του τώ έχρησμοδό- 
τει δτι αί Άθήναι θέλουσιν είσθαι ή έσχατη καί 
αιώνια του κατοικία. "Οταν λοιπον μυστική τις 
προαίσθησις τφ άνήγγειλεν δτι ήλθε τοΰ χρόνου τό 
πλήρωμα, τότε πειθαρχήσας κατά τό φαινόμενου 
μέν τή άρχή ήτις τόν μετεκάλει, δπως τίμηση τάς 
τελευταίας στιγμάς τοΰ βίου του, άληθώς δέ τφ 
Θεψ παρ ού έννόει δτι ή κλήσις ήρχετο, απήρε πρός 
τάς Αθήνας, τήν νοεράν του πατρίδα, καί άφ’ ού 
έπάτησε τήν Άκρόπολιν, άφ’ ού έζήτησε τά ίχνη 
τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Άριστοτέλους είς τήν Ά
καδημίαν καί είς τό Δύκειον, αισθανόμενος ήδη δτι 
έπληρώθησαν τής ζωής του πάσα ή κλήσις καί πάν
τες οί πόθοι, συνεσκευάσθη πλέον διά τήν αίωνίαν 
πατρίδα του, καί παρέδωκεν αγνόν καί άμόλυντον 
τό πνεύμά του είς τόν Θεόν παρ ού τό παρέλ.αβεν 
επ άγαθφ τής 'Ελλάδος.

Ένθυμούμεθα πάντες τήν ήμέραν καθ’ ήν άνεπαύ- 
θη ό δίκαιος έν Κυρίφ, καί τήν δηυοτελή αύτοΰ 
εκφοράν, καθ’ήν τόν προέπεμπον χιλιάδες πενθούν- 
των, πάντες οί έν Άθήναι; είς οίον δήποτε βαθ

μόν-έλευθερίου αγωγής μετέχοντες, πάντες σχεδόν 
μαθηταί αύτοΰ είτε άμεσοι είτε έμμεσοι, είτε από 
τοΰ στόματος αύτοΰ 'Ελληνικής παιδείας μεταλα- 
βόντες, είτε έν τοϊς βιβλίοις αύτοΰ αύτήν άρυσάμε- 
νοι. Ούτως έτάφη κατ ιδίαν αύτοΰ αίρεσιν είς γήν 
ίεράν, είς γήν καθιερωθεισαν ύπό άγαθοεργοΰ οα- 
ψιλείας ό ήρως ούτος τής άγαθοεργίας. 'Ο εύσεβής 
μοναχός έτάφη είς τό θρησκευτικόν τούτο φυτώριον, 
ού ή νοερά δενδροκομία τώ είχεν άνατεθή επ εσ
χάτων τών ήμερών του. Ώς δέ ή ζωή του, οΰτω καί 
ό θάνατός του έμελλε νά ήναι είς τήν 'Ελλάδα ω
φέλιμος, καί ή έκλογή τοΰ μέρους τής ταφής του ήν 
η τελευταία του ύπηρεσία πρός τε τήν ίεράν Θρη
σκείαν, ής ήν πάντοτε ένθερμος καί λόγφ καί 
οιανοίφ θεράπων, καί πρός τήν ενταύθα έν τρίβφ 
εύσεβείας βηματίζουσαν νεολαίαν, πρός ήν ή- 
σθάνετο φιλοστοργίαν πατρός, καί έφ ης εστηριζε 
τάς χρηστοτάτας έλπίδας περί τής μελλούσης εύ
κλειας τής έκκλησίας μας. Αληθές τώ δντι ευερ
γέτημα είς τό ιερόν καταγώγιον τούτο ήτον ή εν
ταύθα ταφή του· διότι είς τούς τροφίμους αύτοΰ πρό-

Γ» * II · ' *♦·'. —κειται οιηνεκες και jj.eya παρχοειγρα Ολων των 
άρετών δι’ ών πρέπει νά κοσμηθώσι πριν ή χρισθώ- 
σιν ώς έπιλεκτοι καί ώς ΰπηρέται τής εκκλησίας. 
'Οσάκις αίρουσι τούς δοθαλμούς πρός ταύτην τήν ςη- 
λ.ην, θέλουσιν άναπολεϊ ρτι οί ιερείς, δπως καταςη- 
θώσιν άξιοι τής ούρανίου των έντολής, οφείλουσι νά 
έντραιοώσιν είς παιδείαν άληθή, δπως τεθέντες έπί τον 
μόδιον μή ώσι λύχνοι σβεστοί, ούδέ άναδειχθώσι 
ν,',γ/οόίιίά&’κα.Ζοι χε// νοοϋντες μήτε Ά Λίγου σι μ/με 
περί τιύ ωκ διαβεβαιοΰνται (1)' τά ιερά παραγ
γέλματα καί τήν είς Θεόν πίστιν νά διδάσκωσιν έ
πιμελώς δι’ έργου καί διά λόγου' διότι οί χριστια- j 
νοί οΰς ποιμανοΰσι πώς πισΐεύσουσιν ού ούχ η
χούσα}·, πώς· <ίε άχούσονσι χηγύσσοκ-
ruc (2),· νά ένδυθώσι πίστιν καί εύσέβειαν άνυπό- 
κριτον , ούτε πρός θεοβλάβειαν αποκλίνουσαν, ούτε 
πρός τόν σκεπτισμόν άθωράκιςον πιστεύοντες οέ 
νά έφαρμόζωσι καί τήν πίστιν δι’ εύποιίας καί δι 
έργων καλ,ών, οτι ί] πίστις ear jtij εμγα 
rexpa εστι χαθ’ έαντίμ· (3)· νά ήναι άφίλοκερ- 
οεϊς καί άπεσπασμένοι από θησαυρούς εγκοσμίους· 
δπου γάρ εστιν ό θι/σανρος ί/ρών, exel εστία xai 
ή χαρύΐα ημών (4)· νά ήναι άπηλλαγμένοι κούφου
φιλαυτίας καί ματαιότητος, 'ira ιό) τυχωό'εκτίς εις 
κμ/για εγι.τειζωοΊ τοΰ ά'.αθύ.Ιου (3)· νά περιβάλ- 
λωνται τήν εκ τής καθαράς συνειοησεως καί έκ τής 
συναισθήσεως τής ίερότητος τών έργων αύτών πη- 
γάζουσαν κοσμιότητα καί εύπρέπειαν, καί έν κε- 
φαλαίω είπεΐν, νά γίνωνται τύπος τών πιοτών er 
Λύγω, er αναστροφή, er άγάπη, er πντνματι, er 
πίστες er αγνεία (6). Άν τις τών νέων τούτων 
στρατιωτών τής πίστεως, οίτινες αλείφονται ήδη 
όπως ανεγείρωσι τήν έκκλησίαν εκ τών ερειπίων 
ύφ ά τήν έθαψεν ή βαρβαρότης τών δουλικών ή
μερών, καί άποδώσωσιν αύτή τήν λαμπρότητα καί 
εύπρέπειαν ήτις άνήκε ι είς τήν τοΰ Χριστού νύμ

(1) Πανλ. πράς Τιμόβ. Α'. 7. (2) πρός 'Ρωμ. Γ. 14.
(3) ίωάνν. επ. Βύ 17. (4) Εύαγγ. κ. Ματθ. ΣΤ’, 21.
(3) Πρός 'Γιμόβ. Γ'. 6. (6) Πρός Τιμόβ. Δ’, ή.

φην, άν τις, λέγω, αίσθανθή ποτέ εαυτόν έλασσού- 
μενον τών εμβριθών καθηκόντων του, καί νυστά- 
ζοντα πρός τήν αύτών αύστηρότητα, ή έννοή τινα 
τών κακών κλίσεων έκνικώσαν έντός του , ας έρ- 
χηται προς τόν τάφον τούτον, ν’ άναπολή τοΰ έν- 
ταΰθα κειμένου τόν βίον, δλον αύταπάρνησιν, δλον 
|αγαπην καί αφοσίωσιν,ολον άσ κησιν τής χριςτανικής 
ταπεινότητος, καί άναμφιβόλως ίαθήσεται τήν καρ
δίαν,καί έπιρρωσθήσεται πρός άρετήν καί εύσέβειαν.

Ούχί δέ μόνον οί τό ιερόν μέλλοντες νά διανύ- 
σωσε ςάόιον, άλλά καί πας "Ελλην απλώς, είσορών 
είς τό περίγλυφον καί περίχρυσον τούτο μνημεϊον, 
θέλ.ει έπαινέσει ού μόνον τήν ιοιλοκαλίαν τής έρ- 
γασαμένηςχειρός, άλλά καί τής άναθείσης ορενός 
τήν εύσέβειαν. Διότι, ώς οί αρχαίοι ιστών άνορι- 
άντας είς ’Ολυμπιονίκας καί λοιπούς άθλητάς, οΰ
τω καί αύτός άνήγειρε ταύτην τήν στήλην είς τόν 
καταγωνισάμενον τήν άμάθειαν, είς τόν άθλητήν 
τής φιλογενείας. ’Από τοΰ μνημείου τούτου θελου- 
σιν αιωνίως άναπηδά σπινθήρες ήλεκτρίζοντες τόν 
πατριωτικόν ένθουσιασμόν, καί περί αύτό ή όλβία 
τοΰ Δούκα ψυχή θέλει περινοστεϊ, τήν 'Ελλάδα 
επισκοπούσα, καί κηδομένη περί τής τύχης της. Εοώ, 
ώ ψυχή ιερά, κατηφώς πλανωμένη, θέλεις ίσως 
άκούεσθαι θρηνούσα μετά τοΰ χειμερείου βορρά, ό- 
σάκις βλέπεις τών Ελλήνων τά. τέκνα άποσκιρτών- 
τα άπό τής άρετής τήν οδόν, τής παιδείας μικρόν 
λό γον ποιούμενα, ή άλληλόμαχα καθ’ έαυτών καί 
τής πατρίδος δπλα κινοΰντα, ή βλέπεις έγωϊσμόν 
καί άγενή φιλοχοηματίαν καταλ υμαινομένην τήν 
δημοσίαν εύτυχίαν, ή τάς φατρίας λυσσώσας, ή τάς 
άρχάς έν προπέτεια θρασυνομένας, ή τήν οχλα
γωγίαν ώς παροινοΰσαν Μαινάδα άφηνιάζουσαν· τό 
δέ έθνος, τό άλλοτε πρώτον μεταξύ τών έθνών, τό 
θεόθεν τά μέγιστα τών δώρων λαβόν, άνδρίαν, άγ- 
χίνοιαν, έμφυτον χαρακτήρος χρηστότητα, αύτό φθί- 
νον καί απολλύμενον. Θέλεις δέ χαίρει ες εναντίας,
καί άγαλλομένη θέλεις έπευφημεϊ, δταν βλέπη,ς 
νεολαίαν ένθουσιώσαν πρός τά καλά, τήν άρετήν 
διέπουσαν τά τε δημόσια καί τά ιδιωτικά, τούς άρ
χοντας έπιζητοΰντας τάς άρχάς δπως ώφελώσιν, 
ούχί δπως ίόφελώνται, πρός τό πηόάλιον τήν χειρα 
έκτείνοντας μόνους τούς ικανούς νά πηδαλιουχ/,σω- 
σι τήν πατρίδα είς σωτηρίας λιμένα, τόν λαόν πει- 
θαρχοΰντα τώ νόμφ, τήν έλευθερίαν σώφρννα και σε
μνήν, καί έκαστον πρόθυμον νά θυσιάση εαυτόν υ
πέρ τής πατρίδος, ούχί τήν πατρίδα ύπέρ εαυτού.

Τότε δέ, ψυχή μακαρία, θέλεις αναπτερωθώ πρός 
τούς ούρανούς, έκπέμψασα θριάμβου φωνήν, όταν 
ίδής δτι ή διακαής ισιλογένεια, ήτις ητον ή ευγε- 
νης σου ούσία, διαφλέ?ασα πάσας τάς ψυχάς τών 
Ελλήνων, συνέδεσεν αύτούς οι ηγιασμένου θεσμού 
άπό τοΰ ίστρου μέχρι τής Ιοης, καί ό κοινός φω
τισμός, οΰ σύ άνερρίπιζες καί άνεΐχες τήν δάοα, 
άπαστίση άρρηκτου, εις αιώνας τήν ήθικήν τοΰ έ
θνους ενότητα, οπερ, ώ; δι’ δλου τοΰ βίου σου διη- 
νεκώς έπροσπάθησας καί ηύχηθης, γένοιτο, γένοιτο
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ASTEIA.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΉ ΕΡΙΣ. έσυστήθη πρό τίνος καιροθ 

είς τή·? Γερμανίαν έταιρία κατά τών προσφερομένων 
άπηνώς πρό; τά ζώα. Δύω Γερμανοί έσχάτως ελο' 
γομάχουν.—Κύριε, είπεν έρεθισθείς ό είς πρός τόν 
έτερον, άν δέν ήμην μελό; τή; κατά τών προσφε" 
ραμένων άπηνώς πράς τά ζώα Εταιρίας, ήθελα σέ ρα
πίσει.— Εγώ, κύριε, δέν είμαι, άπεκρίθη ό έτερος, 
καί έσφενδόνισεν εί; τήν παοειάν του άξιόλογον 
ράπισμα.

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ —Ιωάννη, τού 
είπεν ό στρατηγό; του, αγόρασε μου θειαφόξυλα' 
νά τά δοκιμάσφς όμως, νά ή,ναι καλά.

— Μάλιστα, Εζοχώτατε.— Ja, Euer gnaden.
Μετ όλίγην ώραν, έρχεται ό Ιωάννης μέ τά θεια- 

Οόξυλα.
— Είναι καλά ; τόν ήρώτησεν ό στρατηγός.
— Ω! αποκρίνεται άταράχως ό Ιωάννης· μή σε 

μέλη διά τούτο, στρατηγέ μου· τά έδοκίμασα δλα.
Αλλοτε, ό Ιωάννη; έφύλαττεν ώ; σκοπό; εϊς τήν 

γέφυραν τή; Μαγουντία;· είχε δε διαταγήν νά έμ- 
βάζη εί; τά άφυνομικόν γραφείου όλου; δσοι έφεραν 
ΰιαβατήριοϊ πρό; επιθέώοησιν. Βλέπει τότε Εβραίον 
διαβαίνοντα, ερχόμενον άπό Φοαγκφόρτ. — Εχίΐί 
διαβατηρίου ; τόν έρωτα ό Ιωάννη;. 0 Εβραίος, 
δι’ ένό; καί μόνου βλέμματος γνωρίζει τήν άξίαν 
τού άνθρώπου, καί αποκρίνεται θαόραλέω;· Οχι.

— Καλά, είπεν ό Ιωάννη;· άκολούθει τόν δρό
μον σου- άν είχες, έπρεπε νά έμβή; εκεί μέσα νά τό 
επιθεωρήσουν.

0 Ιωάννη; έγεινε δεκανεύ;· ώ; τοιούτος φέρει 
ράβδον λεπτοκαρύα;, σημείου διακριτικόν τού βαθ
μού του. Μέ αύτήν πρέπει νά ραβδίζτ, τού; απει
θείς στρατιώτας. ‘Η ράβδος εΰρέθη μακρά διά τό 
άνάστημα τού Ιωίννου· δθεν τήν έκοψεν άπό τήν 
κορυφήν. Εί; τήν πρώτην έπιθεώοησιν, ό ύπολοχα- 
γός τόν προσκαλει πλησίον του.

— Διατί έκοψες τήν ράβδον σου;
— Διότι ήτον μακρά. δι’ εμέ, Εζοχώτατε.
— Αλλά τότε, διατί τήν έκοψες άπ’ επάνω, καί 

δχι άπό κάτω;
— Δεν μού ήτον μακρά άπό κάτω, Εζοχώτατε, 

αποκρίνεται ά Ιωάννη;, άλλ’ άπ’ επάνω.
’Αφίνει μετά ταύτα ό Ιωάννης τό στρατιωτικόν 

ένδυμα, καί γίνεται επιτηρητής όλων τών υπηρετών 
τής οικίας. Κρατών μέγαν κώδωνα, προσκαλει 
δι αύτού μίαν τών ημερών τόν μάγειρον, θελων νά 
τού όμιλήσφ. Ο πονηρός μάγειρο; δέν έρχεται, καί ό 
Ιωάννης αναγκάζεται νά τρέξη ό ίδιο; νά τάν ζη- 
τήση.

— Διατί δεν ήλθες ; τόν έρωτα.
— Δεν ήκουσα τάν κώδωνα.
— Πώς δέν ήκουσες, άφού έκτύπησα τόσον δυ

νατά;
— Δεν άκούεται ό κώδων εί; τό μ.αγειρεΐον δο

κίμασε καί θά ίδής.
Ο Ιωάννης τότε, δστις θέλει νά βλέπρ καί ν ά- 

κούη τά πάντα ό ίδιος, άρχίζει νά κτυπά δυνατά 
μέ τά; δύω του χεΐρας, πέντε λεπτά σχεδόν- άφί- 
νει επειτα τόν κώδωνα, καί τρέχει είς τό μαγειρεί

ου νά κρίνη, ό ίδιο; άν άκούεται δ κώδων. — Με-* 
τά δύω λεπτά, επιστρέφει λέγων μέ δλην τήν γερ
μανικήν απάθειαν· — Εχει δίκαιον, δεν άκούεται 
ό κώδων είς τό μαγειρείου.

0 Ιωάννης ς·έλλεται είς τήν Μαγουντίαν ώς έπι- 
τηοητής τών αυστριακών ήθών, διότι εί; τήν Μα
γουντίαν είναι φρουρά αύστριακή. Φθάσαντα έκεϊ, 
τόν έμβάζουν οί συστρατιώταί του είς ξενοδοχείου, 
δπου ήτον καλόν κρασίον τού Ρήνου.

Εξέρχονται όλοι μεθυσμένοι τάς δύω μετά τό 
μεσονύκτιον. Είναι λαμπρά πανσέληνος. — Εφεξε, 
λέγει εί; έξ αύτών· ιδού ό ή'λιος. — Οχι, λέγει άλ
λος, είναι ή σελήνη. — Λογομαχούν, δέρονται· τέ
λος πάντων ησυχάζουν, καί εκλέγουν τόν Ιωάννην 
κριτήν· ό Ιωάννης πρέπει νά είπή άν ηναι σελήνη 
ή ήλιος. Αφού έκύτταξεν ικανήν ώραν τόν ουρανόν, 
είπε πράς τούς συστρατιώτας του· — Λυπούμαι, 
φίλοιμου, δτζ δέν ήμπορώ νά σάς βεβαιώσω άν ήναι 
ήλιο; ή σελήνη· δέν είμαι εντόπιο;· μόλις ήλθα. 
Αν ήκην είς τήν Βιέννην, άλλο πράγμα· σάς τό 
έλεγα ευθύ;. — Επέρχεται τότε ή νυκτοφυλακή, 
καί παύει τά; έριδας.

0 Ιωάννη; νυμφεύεται καί γίνεται πατήρ οικογέ
νεια;. Μίαν τών ημερών, παρουσιάζεται είς τόν ια
τρόν του.

— Ικτρέ, δεν ήμπορώ νά κοιμηθώ. — Κάμε 
λουτρά. — Καλά.

Μετά οκτώ ήμέρας, επανέρχεται. — ίατοέ, δέν 
ήμπορώ νά κοιμηθώ.

— Εκαμες λουτρά; — Μάλιστα, ιατρέ’. — Νά 
σοϋ δώσω δπιον- — Καλά.

Μετ’ άλλα; οκτώ ημέρας, επανέρχεται πάλιν.
— Ιατρέ, δέν ήμπορώ νά κοιμηθώ .
— Εκαμε; λουτρά; — Μάλιστα. — Επήρες 3- 

πιον; — Μάλιστα.
—- Τί διάβολον έχεις λοιπόν;
— Καλέ, ιατρέ, έχω κορειού;!
ΔΟΚΤΩΡ ΣΟΥΙΦΤ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Ο περίφη

μος δόκτωρ Σουιφτ ήγάπα πολύ τάόστρείδια. Εις 
τών φίλων του τοϋ έγειλεν ολίγα μίαν τών ημερών, 
καί ό ΰπηοετης, δστις καί άλλοτε τοΰ είχε φερει 
χωρίς νά λάβη, κάμμίαν αμοιβήν κατά τήν συνή
θειαν, έμβήκεν άποτόμ.ω; εϊς τό δωμάτιον, άπεθε- 
σε τό καλάθιον καταγής, καί είπε δυνατά' —Ο κύ
ριός μου σού στέλλ.ει αύτά τά όστρεί δια. Καί, ταΰ
τα είπών, έστρεψε τά νώτα. — Αΐ, αί, τοϋ φωνά
ζει ό Σουίφτ, κατ' αύτόν τόν τρόπον έκτελεΐς τάς 
παραγγελίας τού κυρίου σου; — Πώς νά τάς έκτε- 
λέσω; — Εγώ νά σέ μάθω. Κάθου είς τό θρονίον 
μου' άς άλλάξωμεν πρόσωπα. Ο ύπηρέτης εκα- 
θησε, καί ό Σουιφτ, λαβών τό καλάθιον καί έξελ- 
θών, είσήλθε πάλιν μέ πρόσωπον πλήρες σεβασμού, 
έπλησίασεν, έπροσκύνησεν έδαφιαίω; καί είπε· — 
Κύριε Δόκτωρ, ποοσκυνήικατα πολλά άπό τόν κύ
ριόν μου· έρωτά περί τή; ΰγιείας σας, καί σάς παοα- 
καλεΐ νά δεχθήτε τό μικρόν τούτο δώρον.— Εύχαρι- 
φω, παιδί μου, άπεκρίθη ό υπηρέτης* προσκυνήμα
τα. Λάβε καί σύ μισήν κορώναν, φίλε μου, τόν κο- 
πονσου. — ό δόκτωρ έμεινε ξηρός, έπειτα έγέλασε, 
καί τοϋ έδωκε μίαν κορώναν (5 σχελλίνια).


