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Α.

Περί ~.λ τέλη τοΰ 'Οκτωβρίου τοϋ έτους 184. .. 
ο Κ. Κλεωνίδης μετά τής συζύγου του ’Ασπασίας 
παρευρίσκοντο εντός τοϋ Θεωρείου των εις τό ’Ιταλικόν 
των Αθηνών θέατρον, το πρώτον άνεγερθέν κατά την 
’Ανατολήν, καί εις τήν πόλιν ταύτην τής ποιήσεως καί 
των τεχνών, μετά παρέλευσιν πολλών αιώνων. Κατά 
τήν εποχήν εκείνην, τό θέατρον τοΰτο, προ ενός ή δύο 
ετών οικοδομηθέν, δέν ήτον, ώς κατήντησεν έπειτα μετά 
τήν εισαγωγήν των Βουλευτικών παραστάσεων, έρει- 
πωμένον καί άφωνον, οελλ’ ήκμαζεν εν όλη τή λαμ- 
πρότητι αύτοϋ καί παοεΐχε πολλήν μέν ηδονήν εις ά- 
παν τό γυναικεΐον φύλλον, καί ιδίως εις τό ώρα'ον μέ
ρος αύτοϋ, άκραν δέ εΰχαοίστησιν εις τήν νεολαίαν, πολ
λήν δέ ένδχλησιν και στενοχώριαν εις τούς οΐκογε- 
νειάρχας καί τούς συζύγους, ών οι μέν ή/αγκάζοντο 
νά δαπανώσιν υπέρ τάς δεινάμεις των, ΐ/α εύγαοις-ώσι

τήν πολυάριθμον πολλάκις οΐκογε'νειάν των, οι δέ νά 
καρδιοκτυπώσι, φρουρούντες, ώς πανόπται Άργοι τά 
θέλγητρα των συζύγων αυτών.

’Αλλά τήν εσπέραν, περί ής λέγομεν, όλοι εύχαρι- 
στως έξεπλήρουν τό εαυτών μέρος, διότι παριστάνετο 
ή Λονχί,α τοϋ Λαμιρμουρ, τό θελκτικόν τοΰτο τοϋ 
Δονιζέτη μουσούργημα, έν ώ ?λα τής ανθρώπινης ψυ
χής τά σφοδρότερα πάθη εκφράζονται ύψίστως καί έ- 
ξαισίωο. Ή]έπικατάρατος υπεροψία, συνακολουθουμένη 
υπό μίσους πατροπαραδότου, ό κρύφιος έρως δύο τρυ
φερών καρδιών, τό γλυκύτερου τών παθών ή έκδίκη- 
σις, ή άπόγνωσις τέλος καί ή έριννύς τής παραφροσύ
νης, ολα ταΰτα τά πάθη, ολα ταϋτα τά αισθήματα, 
ευρον τάς άκροτάτας, ούτως εΐπεϊν, κραυγάς των 
εις τό Μελόδραμα τούτο.

Ή δευτέρα πραζις ειχεν ήδη αρχίσει, καί ή εύ
μορφος Ασπασία, περιπαθώς άρεσκομένη εις τά μελό
δραμα τοΰτο, ώς πάσα ευαίσθητος γυνή, ήκουε μετ 
αδιάσειστου προσοχής, ότε ή σύζυγός της, ΐδών τήν 
ώραν του, ήγε'ρθη, καί,

— Ήςεύρεις, ’Ασπασία, ειπεν, ότι πρέπει νά ΐδώ 
τον δικηγόρον μας ; ανάγκη λοιπόν νά σ’ άφήσω, ψυ
χή μου, πρός στιγμήν, αν μέ τό συγχώρής.
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Ή γυνή ένευσεν εις σημείο? συγκαταθέσεως, καί 
ιού συζύγου τη; έςελθόντος, έπαγκωνισθεΐσα έκ νέου 
έπί τή; στεφάνή; τοΰ Θεωρείου, ήκροάτο ήδη περισπω
μένη τόν νοΰν καί αόριστον περιπλανώσα βλέμμα έπί 
τοΰ ακροατηρίου, τό θαυμάσιο? μελόδραμα.

Έν τω μεταξύ, έστρεψε κατά τύχην τό σύννουν όμ- 
μα τη; πρό; τήν είσοδον τοΰ θεωρείου, καί άφήκεν 
αίφνης κραυγήν έκπλήξεως, τρόμου καί ίσω; χαράς. 
Εί; τό βάθος του θεωρείου, τοΰ οποίου είχεν αφήσει, 
φαίνεται, ϋπανεωγμένην τήν θύραν άναχωρών ό σύ
ζυγό; τη;, έκάθητο άνήρ τις, τοΰ οποίου τό άστραπταν 
όμμα ήτο προσηλωμένου έπ’ αύτή;" Μετά δέ τήν 
πρώτην ταύτην έκπληξιν, ή γυνή έγερθεΐσα έτεινε τήν 
χεΐρα τη; πρός τόν παρείσακτον νέον, καί έπειτα έ
πεσεν πάλιν έπί τοΰ καθίσματος τη; ωχρά καί ύπό- 
δακρυς,

— Κλεάνθη ! Κλεάνθη ! εΐποΰσα μέ φωνήν δια- 
κεκομένην ....

— ’Ασπασία ! άπήντησεν ουτος μέ τόνον άπογνώ- 
σεως, ’Ασπασία! εισθε ύπανδρευμένη ;

— Μάλιστα, καί δέν είναι διόλου παράδοξον έ- 
πειόή σείς έσκεύσατε πρώτος νά δώσετε τό καλόν πα
ράδειγμα, είπεν έκείνη πεισμωμένη.

— Έγώ! έγώ! άπεκρίθη ό Κλεάνθης. Τί; σά; 
είπε ! τό τρομερόν αύτό ψεύδος ; . . Δύνασθε νά πι- 
στεύσετε, ’Ασπασία, ότι, άφ’ ή; σά; ήγάπησα, μίαν 
καν ήμέραν, μίαν ώραν, μίαν στιγμήν έπαυσα άπό τό 
νά σας συλλογίζωμαι καί νά σά; λατρεύω. Τί; σά; 
είπε τοΰτο, πφός Θεού ;

— Ό πατήρ μου μ’ έβεβαίωσε τοΰτο, έπί τή πλη- , 
ροφορία του Κλεωνίδου.

— Τοΰ Κλεωνίδου! τοΰ συζύγου σας! λοιπόν διά 
τοΰ ψεύδους καί τοΰ δούλου κατώρθωσεν αυτός νά σάς 
νυμφευθή ; .. .

— ’Ω ναί! Κλεάνθη, Ναί! βλέποντες τό άμετάτρε- 
πτον τή; γνώμης μου, διά νά μέ πείσωσι, μέ ειπον οτι 
όπανδρεύθης. "Οτι κατά τήν εις του; παρισίους διατρι
βήν σου έρω; άσημάντου τίνος γυναικός σέ παρέσυρε 
τοσοΰτον, ώστε δίς έμονομάχησες χάριν αυτής, καί οτι 
τέλος άνεχώρησες μετ’ αυτής έκ τή; μεγαλοπόλεως 
έκείνης καί έλθών εις τήν πατρίδα σου, τό Βυζάντιον 
τήν ένυμφεύθης, πρό; σκάνδαλον όλων τών συγγε
νών σου καί φίλων. Άκούουσα ταΰτα ήσθάνθη? τοσου- 
τον μΐσο; καί άποστροφήν πρός σέ, όσην άλλοτε αγά— 
πην, καί μάλλον άπό όρμήν έκδικήσεως άπεφάσισα 
νά νυμφευθώ τόν άσήμαντον Κλεωνίδην, διότι άν καί 
είναι άδελφός συμβούλου έπικρατείας καί προστατεύε
ται άπό μεγάλα μέρη, έζήτησε διά τών χρημάτων 
μου νά προαχθή, καί όχι διά τής ικανότητάς του 
εις τό πολιτικόν αύτοΰ στάδιον. Έπειτα πόσον δυσα- 
νάλογον τό συνοικε'σιόν μα; ! εκείνος πλησιάζει τους 
σαράντα, έγώ δε μόλις είμαι δεκαοκτώ έτών. Ώ θεέ 
μου ! θεέ μου !

—■ Αύτός λοιπόν έπλασεν, οτι ένυμφεύθην ! ’ω τόν 
άσυνείδειτον ! καί σύ τό έπίστευσες, ’Ασπασία;

— Και μέ έγραψες καν διόλου, διά νά γνωρίζω 
τά κατά σέ.

— Κα! μόνον άπαξ σ’ έγραψα, ’Ασπασία ;

— Δέν έλαβα ούτε έν γράμμα σου.
— Ώ ! μά; έπαιξαν λοιπόν οί άθλιοι ! έκραύγασεν 

ό Κλεάνθης· όποια μεταχειρίσθησαν μέσα καταχθόνια 
διά νά’μά; χωρίσωσιν ! Είσαι δυστυχή; ’Ασπασία ;

— Καί μέ τό έρωτα; ; δέν έλειπεν εις τήν δυ
στυχίαν μου παρά ή βεβαιότης, οτι- άγαπώμαι άπό σέ. 
Αύτάς μέ ύπανδρεύθη διά τά χρήματά μου, ό δέ πατήο 
μου μ έθυσίασεν, έθυσίασε τήν νεότητά μου εί; τήν γε
ροντικήν ματαιότητάτου τοΰ νά λέγεται συμπέθερο; τοΰ 
Κ. Συμβούλου τη; Ειίικρατειας... Ολη τουάνδρός μου 
ή φροντίς ήδη άφιεροϋται εί; τήν κατάστασιν μου, τήν 
όιπλασιασθείσαν διά τοΰ θανάτου θείου μου τινό;, 
ώστε καί τήν ώραν ταύτην είναι εις του δικηγόρου δι’ 
υποθεσιν μα; τινά .... Ω ! τι δυστυχή; όπου είμαι, 
Κλεάνθη μου, δυστυχή; διά πάντα !

Και ταΰτα λέγουσα ή ωραία γυνή έκλαιε σχεδόν.
Σκληρά παράπονα καί λήθη τοσαύτη τών χρεών τη; 

δέν ήδύναντο βεβαίως νά προέλθωσιν άπ’ άλλο τι, 
ειμή άπο ερωτικήν έξαψιν, διεγερθεΐσαν αίφνης ώ; έκ 
τής έμφανισεω; τοΰ προσφιλούς προσώπου, τό όποιον, 
ά; το ειπωμεν έν παροδω, ή εύαίσθητος αύτή κυρία 
ειΖ.ε σχεδόν λησμονήσει πρό τούτου, ώ; λησμονεί πάσα 
γυνή τόν άπόντα εραστήν της.

Καί όμως, οι ουο ούτοι νε’οι πρό ένός ακόμη έτους 
ήγαπώντο τοσοΰτον περιπαθώ; ! Κατά τά; αμοιβαία; 
διαβεβαιώσεις των, αν ποτέ περιστασις τις έμελλε νά 
τού; χωριση, ηθελον άφευκτω; προτιμήσει τόν θά
νατον, παρά τον σκληρόν των χωρισμόν. Ο ει; άνευ 
τοΰ άλλου δέν ήτο δυνατόν νά ζήσωσι, καί περί τού
του ώρκισθησαν μυριάκις είς τά; συνεντεύξεις των, εί; 
τά; φλογερά; επιστολά; των, άλλά τι; δεν γινώσκει 
τών ερωτικών τούτων όρκων τήν μονιμότητα καί τήν 
ισχυν! Ποσάχι; τή; ζωής μας δεν έπιωρκήσαμεν του
λάχιστον κατά τοΰτο ολοι ήμεΐς !

Αλλ οστις ήκουε τόν διάλογον, ον άνωτέοω άνα- 
φέραμεν τών δύο εραστών μας, ήθελε νομίσει ότι είς 
τους νέους τούτους διετηρηθη ακμαιον τό πρώτον και 
τό γλυκύτερον αίσθημα τής καρδιάς. Παρετηρήθη πολ
λάκις ότι οί_ χαρακτήρες οί πλέον πρός άλλήλους 
συμπαθείς, είναι οί μάλιστα άντιθέτως διακείμενοι. Ή 
παρατηρησις αυτή είναι αληθής μετά τινα περίοδον 
χρόνου, όταν δηλαδή ή συνήθεια τής συμβιώσεως συ- 
νεκερασε τον ενα δια του άλλου τους χαρακτήοας 
δυο υποκείμενων, ατινα οεσμοι αδιάλυτοι συνέδεσαν. 
Αλλ είναι επίσης αληθές, ότι πάντοτε σχεδόν αί ι

διότητες αυται, άν κατ άρχάς συνδέωσιν, βραδύτερον 
ομω; γέννώσιν τήν άποστροφήν.

Ιδού ποθεν έπήγασε καί ό τασοΰτον διακαής έοως 
τοΰ Κλεανθους καί τής Ασπασίας. Αμφότεροι ήσαν 
ζωηροί, διάπυροι, ταχείς καί ευκόλως ύπείκοντες είς 
τας πρωτας των ορμάς. Τούτο αποδεικνύεται έκ τής 
μιχράς, τήν οποίαν είδομεν ανωτέρω, συνδιάλλεξεώς 
των.

Άνατραφεΐσα ώς δλαι τής εποχής μας αί νέαι,οχι εις 
τ’ αυστηρά ήθη τών πρό ημών Έλληνίδων, άλλά, κατά 

τήν ένεστώσαν ήμιευρωπαίκήν ανατροφήν, τήν οποίαν 
λαμβάνουσιν οί νέοι καί αί νέαι μας, δηλαδή άνατοο- 
φήν επιπόλαιο?, και άν ελευθέριον, άλλά στερουμένη?

τή; λεπτότητος έκείνη; χαί ηθική; βα'σεω; επί τή ο
ποία διακρίνεται ή καλή ευρωπαϊκή ανατροφή, ή Α
σπασία δέν ήδυνήθη ν’ άνθέξη εί; τά; πρώτα; τοΰ 
πρώτου παρουσιασθέντος νέου θωπεία;, καί χωριςπαν- 
τάπασι ν’ άναλογισθή άν ή το πιθανόν τόν νέον εκείνον 
νά κάμη σύντροφον τή; ζωή; τη;, πάρεδόθη δι’ όλης 
τής περιπαθείας ζωηράς καί νεαράς καρδίας, εις τήν 
ορμήν τοΰ πάθονς της. Ό δέ Κλεάνθης είχεν όλα τά 
προσόντα, εκείνα άτινα έλκύουσι συνήθως τά; γυναί
κας· εξωτερικόν χαρίεν, συμπεριφοράν άνειμένην καί 
κομψήν, πνεύματος επιπολαιότητα, καί ένένί πανθ’δσα 
οί ιςλεΐστοι τών έκπαιδευομένων σήμερον έν Εύρώπη 
νεανίσκων μα; άποκτώσι κατά πρώτον, άδιαφοροϋν- 
τες, άν έκ τή; εί; τά έξευγενισμένα έθνη διατριβή; 
αύτών δεν ώφελήθησαν βασιμωτέρας άλλα; ώφελείας.

Κατά τήν ιδέαν λοιπόν τή; ’Ασπασίας, ήδήκησεν 
αύτήν μεγάλως ό πατήρ νυμφεύσα; αύτήν μέ άνθρωπον, 
κάτέχοντα μέν κοινωνικήν θέσιν, άλλ’ ασυμπαθή, πρό; 
αύτήν, καί διαρρήξας σκληρως δύο καρδίας ύπό τοΰ 
τροφερωτέρου συνδεδεμένας έρωτος !

Οί αύτοί σχεδόν διαλογισμοί ετάραττον καί τόν 
νέον, άδημονοΰντα ήδη πολύ πλέον διά τήν αποτυχίαν 
του δταν έμαθεν, ότι ή ’Ασπασία παρά τον έρωτά 
της ήδύνατο νά τώ θέρη καί τι πραγματικώτερον καί 
θετικώτερον, μίαν καλήν προίκα ! Οί άνδρες; ώ; άν
θρωποι βάσιμοι, δέν παραβλέπουσιν έν μέσω καί αύ
τών τών ερωτικότερων όνειροπολήσεών των, τό όλω; 
υλικόν τοΰτο άντικείμενον.

Έκαστο; δέ τών εραστών, είς ταύτας καί τοιαύ- 
τας βεβυθισμένος σκέψεις, μένεα έπνεον άμφότεροι, 
μένεα καί έκδίχησιν κατά τών αιτίων του σκληρού, 
ώς αύτο! έλεγον, χωρισμού των. Ή πείρα δέν ήλ- 
Οεν είσέτι νά τούς έξάξη τής απάτης των, καί ήγνόουν, 
νέοι χαί άπειροι, δτι τό αίσθημα τοΰ έρωτος, όσον φλο- 
γερώτερον καί όρμιτικώτερον, τοσοΰτον είναι έφήμερον 
χαί αψίκορον παρέρχεται αύτό ταχυπετές, καί τό
τε,'φεΰ! τό διαδέχεται ή ψυχρότης, ή απάτη, αύτή 
ή αποστροφή, και πάντα τ’ άνήκεστα εκείνα παθή
ματα, τά όποια καθιστώσι δυστυχείς διά παντός το- 
σούτους συζύγους, οιτινες είς τάς πρώτας τοΰ υμαι- 
ναίου ημέρας έπίστευον εις άτελεύτητον αγάπη; καί 
εύτυχίας αιώνα ! ...

* Β.

Εί; τά κατ’ έρωτα γινόμενα συνοικέσια, τά θλιβερά 
ταΰτα καί μωοά ώ; έπιτοπλεΐστον συναρμολογήματα, 
τά πάντα έθυσιάσθησαν εί; τήν τοσοΰτον έφήμερον 
έκείνην έξαψιν τών αισθήσεων, ητι; συχνάκι; παρήλ
θεν ήδη καθ’ήν στιγμήν ή λυσις τοΰ ερωτικού δρά
ματος τελευτά εί; δεσμού; άδιαρόήκτους' άι συζεύξεις 
αΰται τό συχνότερον είναι ένωσις δυο παραφρονουν- 
των έξ έρωτος υποκειμένων. Έσυμβουλευθησαν μόνον 
τό άπερίσκεπτον πάθος των καί παρειδον τ αναπό
φευκτα τής συγγένειας, τής κοινονικής θεσεως και 
τής καταστάσεως προσόντα. Διά τοΰτο, άν ήμην τ.λ- 
τήρ, ήθελα συμβουλεύει καθεκάστην τού; υιού; καί

τά; θυγατέρα; μου ν’ άποφεύγωσι τό γλυκύ εκεί
νο και πλάνον αίσθημα, καί θωοακίζοντε; τά 
στήθη των διά τοΰ άτρότου τή; άναισθησίας θώ- 
ρακος, νά οέρωσιν άπασαν αύτών τήν εύαισθησίαν καί 
αγάπην εί; τόν βωμόν τοΰ ‘Υμεναίου· Ήθελα τοϊ; εί
πε?, ότι προτιμότερα μυριάκις τά γενόμενα διά προ- 
ί-,ενειώκ συνοικέσια, ώς περισσοτέραν παρέχοντα πι
θανότητα επιτυχία;. Οί μεσολαβοΰντες προξενηταί, ή 
προξενήτριαι έχουσι τούλάχιστον τήν ικανότητα νά 
συναρμολογώσι τά πάντα μεταξύ τών δυο συμβαλλό
μενων οικογενειών, τήν κατάστασιν δήλον ότι, τήν 
κατ’ επιφάνειαν αναλογίαν καί όσα άλλα, παοεκτός 
πάντοτε τοΰ χαρακτήρος καί τή; πραγματικής άνα- 
λόγιας- τό συνοικέσιο? δι’ αύτούς είναι πράγμα 
κατ’ ούδέν δΐαφέρον παντός άλλου συμβολαίου- Είναι 
φιλοσοφικόν, άληθώ; είπεΐν, τό τοιοΰτον, καί οί προξε
νηταί άποβαίνουσιν οΰτω φιλοσοφικώτεροι τοΰ Βαλζάκ 
περί τήν γυσίοΛογίακ της υπανδρείας’ Εύτυχή λοι
πόν άν τά συμβαλλόμενα μέρη έπέτυχο» !

Παρ’ ήμϊν, χάριτι θεία, είναι σπάνια τά κατ’ έρωτα 
συνοικέσια, καί τούτου ένεκα σπανιότερα τά έκ τών 
συζυγιών δυστηχήματα, μόλην τήν άπελπισίαν, τήν 
όποιαν είδομεν ανωτέρω είς τήν καλήν ’Ασπασίαν.

'Ο έρωτόληπτο; λοιπόν νεανία;, ίδών οτι δέν 
έλησμονήθη καί έχων τήν κεφαλήν μεστήν άπό μυ- 
θιστορ·κά συμβάντα, ήθέλησε νά ώφεληθή αυτών 
έγνώριζεν, ότι και ή ’Ασπασία του, ώς νέα λαβοΰσα 
τήν ανάλογο? παίδευσιν, δέν ήτον άμοιρο; μυθιστο
ρικών αναγνώσεων, αί'τινε; τόσον εύκόλως ταράττουσι 
τάς νεανικά; κεφαλάς, καί ήλπιζε μεγάλως νά τήν 
σύοη εί; τά σχέδιά του. Ένθυημθεί; λοιπόν περιπα
θείς τινας μυθιστορικά; φράσεις,

— 'Ασπασία, τή; λέγει, άλλη σωτηρία δι’ ήμά; 
δέν μένει, είμή νά φύ/·ωμεν.

» ’Ας ύπάγωμεν νά ζήσωμεν εί; άγνωστον τιναγω- 
νίαν τή; γης, μακράν του κόσμου καί τών άδικιών 
του, καί διά μόνου τοΰ έρωτός
άποδος μοι τήν ευτυχίαν, ήν 
σία ! ’Αλλά τί ; διστάζεις ; . 
σία ; δέν μέ αγαπάς ! . .. .

Καί ή κυρία δέν έδι'σταζε
τήν ώραν εκείνην ήθελε θυσιάσει διά νά μή ζή πλέον 
άπεχωρισμένη τοΰ νέου τής χαρόίας της, άλλά πώς 
ν’ άποφασίση τοιοΰτον βήμα ;

— Θεέ μου,! νά φύγωμεν λέγεις, Κλεάνθη ! διά 
νά είποΰν έπειτα, ότι ατίμασα τήν οικογένειαν μου, 
νά φέρω εις απελπισίαν τόν καλόν καί γηραιόν πα
τέρα μου καί τό όνομά μας ν’ άντηχήση εις τάς εφη
μερίδας · · ·$μέ όνειδος καί καταισχύνην. Όχι Κλε
άνθη μου! Τοΰτο είναι καί κακόν και δέν ικανο
ποιεί τήν έκδίχησιν μου ....

— ’Αχ βιλτάτη ’Ασπασία ! Καί έγώ έχω όσην 
καί σύ ανάγκην έκδικήσεως· άλλά πώς μέλλει γενέ- 
σθαι ;. · : Νά τόν καλέσω εις μονομαχίαν, νά τόν 
©ονεύσω και έπειτα νά σέ νυμφευθώ, άλλά γίνεται 
καί τοΰτο ; ό κόσμος δέν θά μέ θεώρηση φονέα τοσ 
καί σε συνίννοχόν μου; λοιπον άλλο μέσον δέν μά;

μα; υπάρχοντες, 
μοί άφήρεσε; ’Ασπα- 
. . διστάζεις ’Ασπα- 

μέν, τά πάντα κατά
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μένε: παρά ή φυγή. Είς τάς θελκτικά; οχθας τοΰ 
Βοσπόρου, έν μέσω ίάσμων καί ροδωνιών, έχω αγρο
τικόν τι οίκημα, περιτρεχόμενο» άπό τά ρεύματα 
τοΰ Καταστένου, έλθέ έχει νά ύ.τάγωμεν καί νά ζή- 
σωμεν βίον εύδαίμονα' Σύ Θέλεις πληοοΐ δι’ έμέ τήν 
μοναξιάν εκείνην, καί ή ζωή μας Θέλει διατρέχει ήσυ
χος ώς ό £ύαξ τής έρημου.

Ό αναγνώστης βλέπει, οτι ό νεανίας μας δέν ες*6- 
ρεΐτο ποιήσεωςή μάλλον μνημονικοΰ,παρωδών τόνΓέτην 
τόν Λαμαρτήν ή όποιονδήποτε άλλον ποιητήν.

Η νέα ένέδιδεν ίσως έπειτα άπό τήν θελκτικήν ε
κείνην τοΰ έραστοΰ της εικόνα, έάν δέν ήτο γυνή, ήτις 
όταν απαξ νομίση έαυτήν ήοικημένην, ζητεί έκδικη- 
σιν γνωρίζετε τάς γυναίκας.

— Όχι ! Κλεάνθη μου, είπε μετά βραχειαν 
σιωπήν, οέν είναι ©oovtuov τοΰτο.Γ ι *

«Μετά σοΰ καί εϊς τάς ερήμους αύτάς είμαι έτοιμη 
νά ζήσω„ αλλά διατί νά μή μένωμεν ύπό τόν γλυ
κόν αύτόν της φιλτάτης μας 'Ελλάδος ουρανόν ; Δέν 
έχω καί έγώ εϊς τήν Κηρησσίαν τό ωραιότερου άγρο- 
κήπιον, μέ τά ρόδα του καί τούς ίάσμους του, τάς 
κυπαρισσους του καί τάς λεύκας του, καί τήν βρύσην του; 
Οταν σέ νυμφευθώ, τις μάς εμποδίζει έκεΐ ν’ άπο- 

συρθώμεν κα! μακράν τής ’Αθηναϊκής αύτής τύρβη;, 
νά ζώμεν ό εις διά τόν άλλον ;

— Ας γένη, γλυκύτατη μου’Ασπασία, όπως λέ
γεις, αλλά πώς θέλει κατορθωθή τοΰτο; τί μέσον 
πρέπει νά μεταχεισθώ διά νά σέ άποσπάσω άπό τάς 
χεΐρας τοΰ zvodrrov σον ;

Κα! ταΰτα λέγων ήτένισε περιπαθώς τήν ’Ασπα
σίαν, ή δέ προσήλωσεν επίσης έπ’ αύτοΰ τά ωραία ομ- 
ματά της, καί ώς ν’ αποτελείωσε τό βλέμμα 3,τι είς 
έκατέρου αύτών έπήί,θε τήν διάνοιαν, άλλ’ όπεο δέν 
έτόλμα νά προρέρη ή γλώσσα. Κατά τήν βραχεία·/ 
εκείνην τών βλεμμάτων βολήν καί τήν έπακολουθή- 
σασαν σιγήν, λογισμός κακούργος συνελήρθη έν τή 
καοδία των. Θά ρανή βεβαίως παοάδοξον τοΰτο εις 
τόν αναγνώστην, γινώσκοντα τήν ήμερότητα τών ελ
ληνικών ηθών, κατά τοΰτο πολύ τών Ευρωπαϊκών 
διαρερόντων άλλ’ άς ένθυμηθή, ότι τό πάθος παρα
σύρει πολλάκις πρός στιγμήν καί αύτούς τούς πλέον 
αγαθούς καί ηθικούς, καί τότε τά πάντα μάς ραίνον
ται δυνατά καί όσια. Ύπάρχουσιν έν τώ βίω στίγμα! 
ολέθριοι καί μόρσιμοι, ούτως ειπειν, καθ' ας τό έγ
κλημα προβάλλει τήν δυσειδή κεραλήν του, τήν οποί
αν καθωραΐζουν είς τά όμματα μας τής ψυχής μας οί 
σπαραγμοί' Τό έγκλημα τότε όχι μόνον μάς ραίνεται 
ώραΐον, άλλά καί άναγκαΐον και εύκατόρθωτον, καί 
τοιοΰτον ήν τό φρόνημα, .ύπό τοϋ όποιου έκύοιεύθησαν 
σιωπηλώς τήν ώραν εκείνην, οί δύο έρασταί.

Διά τοΰ βλέμματος λοιπόν εκείνου συνενοήθησαν οί 
νέοι ούτοι, άλλά δέν έτόλμων βεβαίως νά διακοινώ- 
σωσιν είς άλλήλους τον στοχασμόν των' ό Κλεάνθης 
πρώτος διέκοψε τήν σιωπήν.

— Βλέπω, λοιπόν, ότι όλα τά καλά αύτά σχέδιά 
μας είναι καθαρά ονειροπολήματα. Ή αλήθεια είναι, 
ότι έγώ τώρα πάλιν σέ “χάνω, καί έντός όλίγου έρχε

ται ό ευτυχής Κλεωνίδης σου, διά νά ήναι πλησίον σου.
— Τουλάχιστον όχι άπόψε, άπεκρίθη ή γυνή, θά 

έπιστρέψη διά νά μέ όδηγήση είς τήν οικίαν καί έπει
τα άναχωρεΐ.

— ’Αναχωρεί! . . . άνέκραξεν δ Κλεάνθης, πα
ρακολουθώ'/ πάντοτε τήν ιδέαν του, καί διά πού ;

— Θά ύπάγη είς τό κυνήγι, μέ τινας φίλους του, 
οιτινες Θέλουν τόν περιμείνει έξωθεν τής πόλεως.

Τό περιστατικόν λοιπόν τοΰτο συνέτρεχε θαυμα- 
σίως τά σχέδια τοΰ έραστοΰ. Πρόκλησις εύλογορα- 
νής είς μονομαχίαν εί’ς τι άπέχον τής πόλεως μέρος, 
μέ ρίλους του μόνον τινας όπως χρησιμεύσωσιν ώς 
μάρτυρες, ήτον ό καταλληλότερος τρόπος τοΰ νά κατα
στήση τήν ’Ασπασίαν χήραν, καί ούτω νά τήν νυμφευ- 
0ή έπειτα.

— Θυτω πρέπει νά γένη ειπεν ό Κλεάνθης, οιονεί 
άποκοινόμενος εις τόν λογισμόν του.

— Ναι, βεβαία ! άπήντησενή ’Ασπασία, έννοήσασα 
τον λογισμόν του, πρέπει νά μένω ελεύθερα διά νά σέ 
νυμθευθώ.

— ’Ελεύθερα ! ελεύθερα ! 'Ασπασία μου, άντέκο- 
ψεν ό Κλεάνθης μέ ήχον ρωνής άπορασιστικόν Είς 
τών δύω μας πρέπει ν’ άποθάνη.

— Καί, έπρόσθεσεν ή απερίσκεπτος γυνή, οέν πρέ- 
νά σέ ίδώ εύθύς, οιονεί ούσα βεβαία, ότι ό είς ουτος 
δέν θέλει είσθαι ό Κλεάνθης της.

— Όχι, όχι! θά σέ ίδώ, πρέπει νά σέ ίδώ, ώ ! 
’Ασπασία μου. Αύριο·/ είς τάς επτά τής πρωίας θέλω 
περάσει άπό τήν όδόν σας, σύ δε έσσ είς τό παρά
θυρό» σου, διά νά σέ ίδώ καν μακρόθεν.

* » ■*· > *— Ας ειν ουτω.
Καί σκευωρηθέντος τοιουτοτρόπως του κακουργή

ματος, οι συνένοχοι δέν είχον πλέον τί νά εΐπωσιν 
ό είς πρός τόν άλλον. Ήγέρθη λοιπόν ό Κλεάνθης 
καί λαβών τήν χειρα τής ερωμένης του ήσπάσθη αύτήν 
τρυφερώς καί έξήλθε·/.

Γ.

Ή ’Ασπασία, έξελθόντος του Κλεάνθους, είδε τήν 
ώραν της' έπλησίαζεν ή ένδεκάτη, ώστε αί ποικίλοι 
έκεΐναι συγκινήσεις της, όέρως της, ό άνανεωθής με
τά τοσαύτης ορμής έκ τής αίφνηδίου έ μοανίσεως του 
αρχαίου έραστοΰ της, τό αιματηρόν τούτου σχέδιο·/, 
όπερ εμελλεν, έντός όλίγου ίσως, νά ®έρη ανατροπήν 
ολόκληρον είς τήν ζωήν αύτής, ολα ταΰτα τά μεγά-ΐα 
είς τόν γυναικείο·/ βίον γεγονότα, μόλις ήμισείαν ώ
ραν διήρκεσαν.

’Εν τούτοις ή παράστασις έπλησίαζε νά τελείωση, 
καί μόλις τότε ό Κλεωνίδης έπέστρεψεν παοά τή συ- 
ζύγω του.

— Σάς ζητώ συγγνώμην, Κυρία, ειπεν εύγενώς ό 
άνήρ· έβράδυνα ολίγον, άλλά πταιεί αύτό τό πολύλο- 
γον σύστημα τών δικηγόρων μας καί τά ατελείωτα, 
άρθρα τής Δικονομίας μας. Έξ αιτίας τοΰ ένός καί 
τοΰ άλλου ή ύπόθεσίς μας περιπλέκεται, ’Ασπασία.

Ή ’Ασπασία ούδ ήκροάζειο τήν δικηγορική» στο- 
μυλίαν τοΰ άνδρός της. ’Ολίγον έφοόντιζεν αύτή τήν 
ώραν εκείνην περί τών συμφερόντων της, καί άλλη 
βεβαίως ένασχόλησις κατεξουσίαζε» ήδη ολην αύτής 
τήν διάνοιαν. Στραφεΐσαοέ αίφνης πρός τόν Κλεωνιύην,

— Αιωνίως, κύριε, μέ ζαλίζετε, ειπεν άδημονοΰσα, 
μέ τάς υποθέσεις σας καί τούς δικηγόρους σας' άλλο 
τίποτε φαίνεται δέν γνωρίζετε παρά ταΰτα' Σάς αφή- 
κα, νομίζω, πλ.ηρεξούσιον νά κάμετε όπως εγκρίνετε 
.-rip τώ/' υποθέσεων μας. . . .

Ό δυστυχής Εύγενίδης, έννοών, ότι ή γυνή του, 
είχε, δικαίαν τινα έπ’ αύτοΰ υπεροχήν, διότι τω εφερε 
.τ./ουσία»' πμοΐχα, δέν ήθελησεν, ίσως και δέν ετολμα 
νά κάμη πρός τήν κυρίαν τάς άνηκούσας παρατηρή
σεις. ’Αλλως τε, ό Εύγενίδης ήιον φύσει ήμερου χα- 
ρακτήρος· ούτε δύσκολον είχε τό ήθος, ούτε τυραν
νικός ήτο τάς απαιτήσεις. Έτοιμος νά παράβλεψη 
καί νά θεραπευση άκόμη πάσας τά; μικράς και αβλα
βείς γυναικείας ιδιοτροπίας, αύστηρότατος όμως ήτο 
φύλαξ τής τιμής του. Έγνώριζε μέν ότι δέ» ήγαπάτο 
παοά πολύ ύπό τής συζύγου του, άλλά τό τοιοΰτον 
οέν τόν ήνόχλει. Ώ; δόγμα τής συζυγικής θρησκείας, 
έπρέσβευε» ότι ή γυνή αδύνατον μέχρι τέλους νά μή» 
άγαπήση τον σύζυγόν της, όταν ουτος δεν είναι τέρας 
τι δυσειδειας, δέν έχη ήθος δύστροπον, δέν είναι δέ 
πρό πάντων γελοίος καί ήξεύρει νά διασώζη τήν πε
ριουσίαν αύτής.

Ό Εύγενίδης δέν είδε μέν Ευρωπαϊκόν κόσμον 
γεννηθείς καί άνατραφείς απλώς έν Ελλάδι, καί ου
δέποτε αύτής έξελθών, άλλ εΰφνής ών, έλαβε γνώσιν 
καί πεΐοαν ικανήν τοΰ κόσμου· έπειτα, τις δεν ομολο
γεί ότι' ή ήμετέρα κοινωνία καί τοι μικρά καί περιω- 
ρισμένη, δέν είν' οιονεί μικρόκοσμός τις, παριστώσα 
έν όλίγοις πάσαν τήν ποικιλίαν τών μεγαλητέρων κοι- 
νοινωνιών ; Πρός τάς αλλας του λοιπέ» σπουδας, ο 
ήμέτερος Κλεωνίδης έμελειησε καλώς καί το κεφα
λαίο* τής υπανδρείας.

• Μή γίνεσαι οχληρός είς τήν γυναίκα σου, ήτον 
ή δοξασία αύτοΰ, κατ’ οίκον φαίνου φαιδρός πάν
τοτε καί ©ιλόφρων ούτε ζηλότυπος σφοδρά, ούτε α
διάφορος δεικνύου' έκ διαλειμμάτων φερε τή γυναικι 
σου"άπό κάνέν πολύτιμον δώρον, όπερ μάλιστα ε'ννοή- 
σης ότι επιθυμεί, καί εσο βέβαιος οτι τάχιον η βρα- 

. δίον θέλει σέ αγαπήσει. » , .
Έκ τοιούτων αρχών ορμωμενος, ο κύριος ουτος έ- 

νυμφεύθη τήν Ασπασίαν, μονογενή θυγατέρα πλου
σίου τίνος Πελοποννησιου, οστις, ώς τοΰτο συνέβη 
είς πολλούς, τήν κατάστησιν αύτοΰ κατήρτησε , κατά 
τόν αγώνα, ένώ άλλοι κατεστρεφον αύτήν, αλλ , όμως 
άνεγνωρίσθη ώ; αγωνιστής, και είχε δέν ηξευοω 

•ποιον βαθμόν.
Ό Κλεωνίδης έγνώριζε τήν κλίσιν τής νέας πρός τον 

ήρωά μας Κλεάνθην, άλλά σπουδάσας έκ πείρας την 
γυναικείαν καρδίαν καί ήξεύρων, ότι,πάσα έντυπωσις, 
πάν αίσθημα ταχέως εξαλείφεται απ αυτής, άμα τύχη 
αντιπερισπασμού τίνος, ήλπιζεν ότι ή κυρία, άν οζν 
έλησμόνησε, δέν ήθελε όμως βραδύνει νά λησμονηση 
τόν Κλεάθην της, καί ότι ή συνήθεια τής μετ αύτοΰ

συμβιώσεως έμελλε ν' άναπληρώση τή» απουσίαν τής 
αγάπης. Είπε λοιπό» καθ εαυτό» ότι, άφοΰ δέν πρό
κειται νά πράξη κακόν τι ήτο συγχωρημένον νά πλά
ση ψεΰδος, δι’ ού ν’ απόκτηση τήν χειρα καί τήν 
προίκα μιας όχι άσχημου νέας, τήν όποιαν ήτο κρίμα 
νά λάβη άλλος, καθ’ ον καιρό» μάλιστα αί μέ καλάς 
προίκας νέαι έν Έλλάδι ήτο σπανιότης, καί δέν ήρ- 
χοντο τοιαΰται ειμή άπό τάς οχθας τοΰ Ίστρου καί 
τοΰ Προύθου.

Έχων λοιπόν πεποίθησιν είς τό άλάνθαστον τής με
θόδου του, περιέμενε μετά στοϊκής υπομονής τήν ώραν 
καθ' ήν ή νέα σύζυγός του ήθελε προσέλθη αύθόρμητος 
ποός αύτόν καί ζητήσει νά τώ φανή άρεστή.

Ή παράστασις έτελείωσε καί οί σύζυγοι άναβάν- 
τες εις τ’ όχημά των, έπέστρεψαν είς τήν οικίαν, σιω
πηλοί καθ’ ολον τά διάστημα τής όδοΰ.

— Μέ κακίζει άπόψε, έλεγε καθ’εαυτόν ό Κλεω
νίδης, προέρχεται βεβαίως τοΰτο, διότι την έγκατέ- 
λειψα μόνην καί διότι μετά μίαν ώραν πάλιν τήν ά- 
φίνω ’Αρα σημειόνει τό τί κάμνω καί δυσαρεστεΐται 
διά τήν άπουσίαν μου. Έξαίρετον σύμπτωμα . .. ά- 
ριστος οιωνός!

Ποσάκις οΐ'καλοί κάγαθοί σύζυγοι λανθάνονται κατ 
αύτόν τόν τρόπον είς τάς σκε’ψεις των

Ό Εύγενίδης έν τούτοις άποχωρισθείς τής γυναι- 
κόςτου, μετέβη είς τό ιδιαίτερον δωμάτιόν του, ένεδύθη 
τήν κυνηγετικήν του στολήν, προσήρτησε περί τά» 
ώμον κομώότατον τι ταγάρι, καί λαβών τό πυροβόλο» 
ήν έτοιμος νά κίνηση διά ν’ άγρεύση όλας τάς πέρ
δικας καί τούς λαγωούς τής ’Αττικής, θέλω» μ όλα 
ταΰτα νά ©ανή εύγενής καί τρυφερός πρός τήν γυναίκα 
του, δέν άπεφάσισε νά φύγη χωρίς νά τήν άποχαιρε- 
τήσει- είσελθών είς τόν κοιτώνα, άφοΰ πρότετρον, κα
τά τό νόμιμον, έκρουσεν ελαφρώς τήν θύραν, καί έλα
βε τήν άδειαν τής εισόδου,

— Έστοχαζόμην, κυρία, είπε κομψευόμενος καί 
εύθυμων, ότι άκόμη δέν θά έπλαγιάσετε καί ήλθα νά 
σάς άποχαφετήσω. Τά χεράκι σας λοιπόν καί καλήν 
έντάμωσιν αύριον χωρίς άλλο θά έχετε κυνήγι, καν 
ασημένια βόλια χρειασθή νά μεταχειρισθώ ....

Ή γυνή δέν ήτο βεβαίως είς κατάστασιν νά παρα- 
δοθή είς τοΰ Μορφέως τάς άγκάλας. Ήτον επόμενον 
νά ταοάττωσιν αύτήν παντοΐα καί σφοδρά αισθήματα. 
Ού μόνον ή ιδέα τής μελετηθείσης δολοφονίας σχεδόν, 
άλλά καί ή τής απιστίας πρός άνθρωπον, μετά τοΰ ό
ποιου ώρκίσθη ενώπιον Θεοΰ καί ανθρώπων νά συμ- 
βιώση καί νά σύνδεση τήν τύχην της, ήτον ικανή να 
κοατή αύτήν άνήσυχον καί νά τή έμπνευση άποστροφη» 
καθ' έαυτής.

Όταν μάς άδικήση τις, ή τούλάχιστον νομίζομε» 
ότι ήδικήθήμεν, ευκόλως συλλαμβάνομεν τάς τρομερω- 
τέοας αποφάσεις, καί σχέδια έκδικήσεως .. - Αλλά 
τήν στιγμή» τής έκτελέσεως όπισθοδρομοΰμεν, έννοοΰν-

, τες όποιο» τι μέλλομεν νά πράξωμεν.
Είς τοιαύτην εΰρίσχετο κατάστασιν και ή Ασπασία, 

ότε εϊσήλθεν άπροσδοκήτως καί δ σύζυγος της.* Ευτυ
χώς δι’ αυτήν,‘τήν άγνήν καρδίαν της δέν είχε δ:α- 
φθείριι ή κατά κόρον καί άνευ εκλογής άνάγνωσις τώ»



— 990 —
991 —

γχοθιστορημάτων, ίχζίναν μάλιστα, εις ά ή μίανσις 
τή; κοίτη;, ή εντελής τή; γυναικός ανεξαρτησία, οι 
άιροποι έρωτες, ό φόνος αότός άποθεοϋνται καί έν 
μοίρα αρετών καί ήρωϊσμοϋ τίθενται. ’Αν πρός στιγ
μήν παρεσυρθη τή; όδοΰ του καθήκοντος ώ; έκ τή; 
έμβανίσεως τοϋ νέου εκείνου, τον όποιον, διότι ήγάπη- 
σεν ούσα άπειρο; ακόμη, εφρόνει ότι ήθελεν άγαπα 
αιωνίως, δέν έδράδυνεν όμως νά έπανέλθη είς έαυτήν. 
Συνέλαβε λοιπόν τότε φρίκην ποό; έαυτήν ελεγχόμενη 
ύπό τοϋ συνειδότος καί μετανοοΰοα, ήτον έτοιμη νά 
προσπέση εΐ; τοϋ συζύγου τη; τού; πόδα; καί τά πάν
τα νά τω φανέρωση, ζητούσα έλεος ....

Άλλ’ άπαυδήσασα έξ δλων τών συγκινήσεων εκεί
νων, έπεσεν άτονος επί τίνος ανακλίντρου, καί

— Δέν θά φύγης, ειπεν μέ φωνήν έκλελειπυίαν 
προς τόν ά»δρα της, μή φύγης σέ ίκευτεύω.

— Ώ Θεέ μου! Τι έχεις Ασπασία; δέν είσαι καλά, 
θέλεις νά κράξω;....

— Όχι, σέ παρακλώ, μή κράζης κανένα, δέν ήτο 
τίποτε, ειπεν ή γυνή συνελθοΰσα, άλλα σέ ικετεύω μή 
φύγης.

— Πλήν μέ περιμένουν.
— Ω! ναϊ, σέ περιμένουν, ύπέλαβεν ή γυνή μετά 

συγκινήσεως.

το
-

— ’Αφού λοιπόν τό γνωρίζεις, ’Ασπασία, άφησέ με 
νά υπάγω. Λόγον τιμής έϊωκα είς πέντε έξ πέρδικας, 
Κυρία, έπρόσθεσεν ό Κλεωνίδης μέ τόν συνήθη τών α
στεϊσμών τρόπον του, καί δέν δύναμαι νά κάμω αλ
λέως, πρέπει νά υπάγω.

— R’ εγώ θέλω νά μόνης, έπανέλαβεν ήδη μέ υ
βός εξουσιαστικόν, ή νέα γυνή, κυριευθεϊσα από τό 

ίαιον τού χαρακτήρός της.

— Φαίνεται, έσκέφθη ό Εύγενίδης, νά έφθάσαμεν 
εκεί πού έζητούσαμεν· αύτή μέ αγαπά άπό χθες βε
βαίως καί ίσως κυριεύεται άπό ζηλοτυπίας" άς ίδωμεν.

Καί τωόντι" τό πρώτον τής αγάπης μιας γυναικός 
γνώρισμα είναι ή ζηλοτυπία, καί όταν αυτή έμφωλεύ- 
ση εις τήν καρδίαν της, δέν έκριζοΰται ευκόλως. Άλλ’ 
ενταύθα τό πράγμα δέν είχε φθάσει εκεί όπου εφρόνει 
δ καλός κάγαδός σύζυγος. ‘Η γυνή του είχε τόν λό
γον της, μή θέλουσα νά τόν άφήση νά φύγη, καί ένό- 
μισεν, δτι εις ήν εύρισκετο θέσιν, τή ήτο συγκεχω- 
ρημένον, διά παντός επαγωγού καί δελεαστικού μέσου, 
νά κράτηση τόν σύζυγον πλησίον αυτής. Ήτον, ώς 
προείπομεν, καί νέα καί εύμορφος, καί ώς όλαι αί 
γυναίκες, εγνώριζεν άριστα τήν τέχνην τού θέλγειν 
καί δελεάζειν. Ήρχισε λοιπόν θωπευτικώτατα νά έ
ρωτά τόν σύζυγόν της περί τής συνδιαλέξεως αύτοϋ 
μετά τοϋ δικηγόρου, έφερε τόν λόγον μετά ταϋτα έπί 
τών κοινών συμφερόντων, έπειτα περί τοϋ μέλλοντος 
των, καί άπό. δμιλίας εις ομιλίαν έφθασεν είς τάς 
πλέον ενδομύχους λεπτομέρειας τής αμοιβαίας ζωής 
των, τών αμοιβαίων των αισθημάτων.

— Σεις π. χ., Κύριε, τόν ήρώτησεν άποτόμως, 
σείς μέ αγαπάτε;

— Εις τόσον βαθμόν, Κυρία, ώστε άν έγνωριζετε 
τό τι έπραξα διά νά σάς απολαύσω ήθελατε άφεύκτως

μέ αφήσει ν’ αναχωρήσω διά τήν Πεντέλην καί ακόμη 
καί διά τό Κάϊρον.

— Δέν τό πιστεύω, πλήν άς ακούσω.
— Σείς άγαπούσετε τόν Κλεάνθην, Κυρία Ασπα

σία, πλήν έγώ τόν έπλασα άστατον, ύπανδρον, διά 
νά σάς συζευχθώ .... Τώρα λοιπόν μ’ αγαπάτε 
καί σείς; .. . .

Καί αντί πάσης άποκρίσεως, ή καλή ’Ασπασία, 
πνιγογένη ύπό τών λυγμών, έπεσεν εις τάς άγκάλας 
τοϋ συζύγου της .. .. οστις δεν έσυλλογίσθη πλέον πε
ρί κυνήγιου.

Δ.

Όμέν λοιπόν Κλεωνίδης αντί τοϋ νά έκτεθή είς τά 
αρειμάνια σχέδια τοϋ αντιζήλου του, ευρε τέλος τήν 
όποιαν περιέμενεν άφοσίωσιν είς τήν ενδόμυχον εκεί
νην μετά τής γυναικός του συνδιάλεξιν, ό δέ Κλεάν
θης, άμα έξήλθε τοϋ θεάτρου μετόβη είς τήν κατοικία» 
όπως έτοιμασθή διά τήν οποίαν διενοεΐτο έπιχείρησιν. 
Άλλ’ ό νέος δέν ήτο διεφθαρμένος, καί δεύτεραι σκέ
ψεις παρέστησαν αύτω όλην τήν φρίκην τοϋ διανοήμα
τος του. ‘Η μονομαχία, όπως τήν έσχεδίαζεν, ήτο» 
αυτόχρημα δολοφονία, καί τότε κατά πρώτον έσκέφθη 
πώς παρεοόχθη τό σχέδιον τοΰτο καί ή γυνή εκείνη καί 
έφριξε" τώ έφάνη αύτή ώς άλλη τις Κληταιμνήστρα, 
ής ήθελε γενή αυτός ό Αίγισθος.

— Ώ! ανέκραξε, τι έμελλα νά πράξ»! Λοιπό» ά» 
ύπανδρευόμην αυτήν τήν γυναίκα, καί άν έπειτα ήθελε 
ποτέ παύσει τού νά μ’ αγαπά, άλλος δέ ήθελεν έχει 
τήν άγάπην τηο, θά έπραττε καί πρός έμε ό,τι κάμνει 
τώρα είς τόν σύζυγόν της ....

Είς ταύτας καί τοιαύτας σκέψεις διήνυσεν δ Κλεάν
θης ολην τήν νύχτα, χωρίς ν’ άποφασίση νά έξέλθη τού 
κατωφλιού τής οικίας του.

Όταν δέ ό ήλιος ήοχισε νά χρυσόνη τάς κορυφάς 
τής Άκροπόλεως καί νά χέη τάς άβθόνους μετοπωρι- 
νάς άκτίνάς του έπί τής κοιμωμένης πόλεως τού Θη
σέως, ένθυμηθείς, ότι κατά τήν χαρμόσυνο» εκείνη» 
ώρα» τής πρωίας, ή Ασπασία έμελλε νά τόν περιμένη 
είς τό παράθυρό» της, έπιστρόφοντα μέ χειρας ίσως 
καθημαγμένας καί δολοφόνους, έκ περιεργείας απλής 
κινούμενος διευθύνθη πρός τήν οικίαν της.

Ή δέ γυνή, ήτις διά τής ένσταλαχθείσης ήδη πρός 
τόν σύζυγόν της αγάπης, έπανέλαβεν ολην αυτής τή» 
αθωότητα, ίστατο καί αυτή έκ περιεργείας εις τό πα-
οάθυοον.Γ u

— Όποιον μέτωπον ωχρόν καί στυγνόν, είπε καθ’ 
έαυτήν, άμα είδε τόν Κλεάνθην μακρόθεν ερχόμενον. 
Πόσον είναι περίλυπος ότι εψεύσθη είς τήν εγκλημα
τικήν έλπίδα του' ώ θεέ μου ! μέ φαίνεται ώς τίγρις, 
τής όποιας διέφυγε το θήρευμα.

Ό δέ Κλεάνθης ίδών καί αυτός τήν γυναίκα περι- 
μένουσαν εις τό παράθυρόν της,

— Περιμένει, είπε, προσδοκά τή» επιστροφή» μου, 
διά νά ίδη άν φέρωσιν κηλίδας αίματα; αί χεΐρές μου! 
ώ φρίκη !

Καί αντί νά έςακολουθήση τόν δρόμον του, έσταμά- 
τησεν, έρ^ιψε βλέμμα περιφρονήσεως έπί τής οικίας ε
κείνης καί άπεμακρύνθη διά παντός άπό γυναίκα, τήν 
όποιαν ένόμιζεν εγκληματίαν.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Ό Κλεωνίδης ουδέποτε έμαθε τό δράμα εκείνο, 3- 
περ οιεδραματίσθη τοσούτον πλησίον του, καί έμεινε·» έξ 
εκείνης τής εσπέρας έτι πλέον πεπεισμένος, ότι ό καλή- 
τεοος τρόπος τοΰ νά ζήσωμεν εύδαιμόνως μετά τής γυ- 
ναικός μας, είναι νά συζευχθώμεν γυναίκα ήτις δέν 

μά; ήγάπησεν.
Ή δέ εύμορφος καί καλή Ασπασία άποφυγούσα 

τόν δεινόν εκείνον πειρασμών, ευοε τωόντι πάσαν ευ- 
τυχίάνεΐςτήν πρός τόν σύζυγόν της άφοσίωσιν καί 
πίστιν, καί έπρέσβευεν άδιστακτως, παραινούσα καί 
τάς φίλας της, οσάκις έβλεπέ τινα αυτών διανοουμένην 
νά εγκατάλειψη ή ν’ άπατήση τόν σύζυγόν της, ότι 
χαλήτερον καί όσιώτερο» ΕΡΑΣΤΗΝ ή γυνή δέν δύ- 
ναται νά έχη παρά τόκ “όιοκ έαυτής ΣΓΖΓΓΟΝ.

ΦΑΙΔΩΝ.

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ.
1ΙΕΡΙ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑΣ.

Λιήγησις όνο Γά-Ι-Ιωτ πζριηγητα»'.

Άναχθέντες άπό Μασσαλίας κατά μήνα Αυγουςο», 
καί έν τώ παράπλω χαιρετήσαντες μέν τή» νήσο» Κύρ- 
νον,θαυμάσαντες δέ τήν καρποφοοωτάτην γήν τής Σικε
λίας, καί άναπολήσαντες εις τήν μνήμην τους εύγενείς 
ΐππότας τής Μελίτης, καί τούς μύθους τής άρχαίας 
Ελλάδος απέναντι τής Κρήτης, κατεπλεύσαμεν τέλος 
ιίς Αλεξάνδρειαν eixoot ημέρας μετά τήν άπό Γαλλίας 

ϊναχώρησίν μας.
Τό Ονομα τής Αλεξάνδρειάς διεγείρει πληθΰν με

γάλων καί σεμνών αναμνήσεων. ΙΙό^όωθεν ή πόλις αυ
τή παοίσταται είς τήν φαντασία» ένδεδυμένη όλη» τήν 
γοητείαν τής άρχαίας λαμπρότητάς της. ’Επειδή ή 
καράδοσις παραβλέψασα είτι σκαιόν καί βάναυσον ύ- 
“άρχει έν τή ιστορία τοϋ παρεληλυθότος χρόνου μόνην 
διέσωσε τήν δόξαν ήτις οτίλβει καί έκθαμβοι τάς ό
ψεις. Ότι ’Αλέξανδρος δ μέγας υπήρξε θεμελιωτής 
βύτής, ότι οί Πτολεμαίοι έβασίλευσαν έ» αύτή, ότι είδε 
τόν Καίσαρα καί τήν Κλεοπάιραν, ότι περιβόητος σχο
λή φιλοσοφίας ήκμασεν έν αύτή, ότι ό Χριστιανι
κός ήρίθμησεν έ» αύτή πολλούς επισκόπους" ταΰτα 
είναι περίπου όσα ήςεύρομεν καί όσα θέλομε·* νά ή- 
ίωρωμεν περί τής ’Αλεξάνδρειάς" πρός τό ώραϊον

μόνον πέφυκεν ή ψυχή ημών νά συλλαμβανη έοωτοκ. 
Άλλ’ ή Αλεξάνδρεια σήμερον τί σώζει έκ τού αρ
χαίου μεγαλείου της ; ούδ’ ίχνος, ούδέ σκιάν ! Κύάφτθ- 
μα τινα συντρίμματα άρχαίων μνημείων, αί λεγόμε
νοι βελόναι τής Κλεοπάτρας, ή στήλη τοΰ Πομπηίου 
ιστανται έτι ορθά έν μέσω πεδιάδος αμμώδους, ώς 
κατακόμβαι πληττόμεναι άπό τής θαλάσσης τά κύ
ματα.

Μετά δίμηνον περίπου διατριβήν άφήσαμεν τήν Α
λεξάνδρειαν καί διανύσαντες όλην τήν μακράν διώρυγα, 
τήν οποίαν ήνοιξεν ό Μεχμέτ Άλής έπονομάσας αύ- 
τήν Μαχμουτιέν, έπειτα οέ άναπλευσαντες τόν Νεί
λον, τόν άκαλα^είτην ποταμόν, ήλθομεν είς Κάϊρον, 
πόλιν έξόχως Ασιατικήν, γείτονας έχουσαν τάς Πυ
ραμίδας.

Έπεσκέφθημεν τάς άγνωστους χώοας τής ’Ερήμου 
Αραβίας, τής Άνω Αίγύπτου, τής Νουβίας καί τού 
Σεννάαρ. Έπληρώσαμεν καί ημείς φόρον θαυμασμού 
εις τά έκπληκτικά μνημεία τών έκατομπύλων Θηβώ» 
άπερ ό χρόνος ηύλαβήθη, περιεπλανήθημεν εν μέσω 
τών πολυαρίθμων μαύρων φυλών τών διαιτωμένων 
μεταξύ Νείλου καί Έρυθράς θαλάσσης, ικανόν χρόνο» 
διετρίψαμεν είς τή» Ταϊβάν τήν δικαίως επικαλουμένη» 
ό Λειμών τής Αραβίας. Τήν δε 5 Ίαντουαρίου 1845 
είμεθα είς Τζεδδάν.

Έκείθεν έτοιμάσαντος τά πρός τόν πλοΰν επιτήδεια, 
έμβήκαμεν είς πλοίον καί επισκεφθέντες τούς διαφό
ρους λιμένας τών ανατολικών αίγιαλών τής Έρυθράς 
θαλάσσης, τήν Γονφούδαν, τήν Τζεζάν, τήν νήσον Κά- 
μειρον καί τήν Λοείαν, έφθάσαμεν είς Όδεϊδάν. Εκεί 
άφήσαμεν τήν θαλασσαν θεΑοντες νά είσχωρήσωμε» 
εις τά ενδότερα τού Ίεμέν. Διετρίψαμεν δέ ιδιαιτέ
ρως είς Βείτ-Ελ-Φακί ήτις χρησιμεύει ώς αποθήκη 
τώ» καφφέδω» τοΰ ’ίεμέν, καί είς Ζεβίδ τήν κτισθεϊ- 
σαν ύφ’ ενός τών υιών τοΰ Άρούν-άλ-'Ρασχιδ, καί ή- 
τις ήτο κοινόν καταγώγιον και διατριβή τών Μωαμε
θανών σοφών. Έζητήσαμεν νά ίδωμεν τόν αρχηγό» 
τω» καί παρευρέθημεν είς μία» συνε'λευσιν τώ» σοφών 
τούτων Αράβων. Τούς διηγήθημεν τά θαύματα τής Εύ- 
ρωπαϊκής βιομηχανίας, αυτοί δε έμειναν κεχηνότες καί 
εκστατικοί νά άκούωσι τάς προόδους τής επιστήμης, 
επειδή τή» ένόμιζον στάσιμον πανταχοΰ ώ; πσρ’αύ- 
τοΐς. Όταν έσηκώθημεν ν’ άναχωρήσωμεν μάς κατε- 
φίλουν τούς πόδας καί τάς χείράς καί μάς προέπεμ- 
ψα» έως έξω έπιφωνοΰντες Αλλάχ άκ μπαρ! Μέγας 
είναι ό Θεός. Οί σοφοί ούτοι εχουσι μίαν πλούσια» 
βιβλιοθήκην συγκειμένην άπό βιβλία Αραβικά όλα πο
λυτιμότατα. Πέντε ημέρας μετά τήν έξ Όδεϊδάν άνα- 
χώρησίν μας ήμεθα είς Μόκαν. Ή πόλις αύτη δια— 
πρέπει διά τήν χαρίεσσαν κατασκευήν τών οίκων καί 

τσαμίων της.
Μετά ταΰτα έναυλώσαμεν άκάτιον άναχωροΰν είς 

Μασσαουάχ καί τήν πρώτην Απριλίου έκάμαμιν πα- 
νία. Μολονότι δέ*τό πηδάλιον τοΰ αγεφύρωτου πλοίου 
μας έθρυμματίσθη άπό τήν βίαν τοΰ άνεμου, έφθάσα- 
με» αισίως είς τήν νήσον Μασσαουάχ τόν* μονον τής 
Άβυσσινίας λιμένα. Ό Μεχμέτ Άλής οστις ήτο- 
κύριος όλω» τώ» ακτών τής Έρυθράς θαλάσσης καί
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χρός άνατολάς χαί προς δύτριας' άνιεπροσωπεύετο είς 
Μασσαουάχ άπο ένα Μαμελοΰκον δνόματι Χασσάν, 
ζαί τίτλον φέροντα καϊμακάμου ή τοποτηρητοϋ. 'Ο 
διοικητής ουτος, χάρις είς το όποιον έφέραμεν φιρμά- 
νιον τοΰ Πατσά τής Αίγύπτου, μας ύπεδέχθη με με
γάλην περιποίησιν.

Ένομισαμεν έργον προνοίας ν αφήσωμεν είς τήν νήσον 
εν μέρος τών πραγμάτων μας. Μετά ταΰτα άπέβημεν 
είς τό χωριον Άρκέκον χτισμένο/ έπί τής Αφρικανής 
παραλίας, καί διά τής κοιλάδας Χιλλόης προεβημεν 
εις τά ενδότερα τής χώρας μή οέροντες μεθ ημών άλ
λο είμή τά δπλα μας, έν ωρολόγιο*, μίαν ναυτικήν 
πυξίδα καί τινα τέχνης Εύρωπαϊκής αντικείμενα, δώρα 
διά τούς βασιλείς τής Άβυσσινίας.

Δέν ήθελήσαμεν ν’άχολουθήσωμεν τάιχνη τών ευα
ρίθμων περιηγητών οσοι πρό ημών ήλθον είς τους τό
πους τούτους, άλλ’ έπιθυμοΰντες νά έκτείνωμεν, εί δυ
νατόν, τά όρια τών γεωγραφικών γνώσεων έχλέςαμεν 
έπίτηδες τούς όλιγώτερον ©οιτωμένους δρομους, πα- 
ρουσιασθέντες δέ είς λαούς ημιάγριους πώποτε μή ί- 
δόντας άνθρωπον λευκόν εΰρομε» ύποδεξιωσιν ενθου
σιώδη, παντού ποοξενοϋντες θαυμασμόν καί εύχαρί- 
στησιν. Πόσον ωραία είναι ή λευκή δψις σας! μας 
έλεγον οί Αβυσσινοί. ‘Ημείς είμεθα μαύροι, έχομεν τό 
δουλικόν χρώμα" ήμεΐς αληθώς έπλάσθημεν άπό πη
λόν. σεις δέ οί λευκοί έδημιουογήθητε εξ άλλης τίνος 
τιμιωτέρας ύλης, επειδή ποΰ υπάρχει πηλός οΰτω κα
θαρός διά νά κατασκευασθή έξ αύτοΰ σαρξ τόσον ω
ραία ; Καί αύτοί δέ οί άρχοντες τής χώρας έδείκνυον 
τόν αύτόν ενθουσιασμόν ώς καί οί υπήκοοί των" ώς ε
κείνοι θεωροΰσιν καί αύτοί εαυτούς άνήκοντας είς 
ουλήν ύποδεεστέραν τής ήμετέρας τών Εύρωπαίων, 
-καί δοξάζουσιν ότι κατάγονται άπό τόν Χάμ, τόν ό
ποιον κατηράσδη ό πατήρ, αύτοΰ.

Διετρίψαμεν χρόνον τινα είς τήν έπαρχίαν Γιγρέ 
μίαν τών επισημότερων τής Άβυσσινίας χωρών, ότε 
καί έσυνοδεύσαμεν είς μίαν του εκστρατείαν τόν βασι
λέα όστις συνέλαβε πρός ημάς θαυμαστήν άγάπην. 
Οί πλείστοι τών στρατιωτών ώπλισμένοι με δόρατα 
καί άσπίδας δέν ήσαν συντεταγμένοι, άλλ έκαμνον ά
τακτους έπιδρομάς. Κατελαφυραγώγου» δέ καί έκαιον 
όλας τάς πόλεις καί τάς κώμας δι ών διήρχοντο καί 
εσφαζον άνηλεώς τούς άθλιους κατοίκους. Μετά πά
σαν δέ νίκην ό βασιλεύς "συνεκρότει συμποσιον οπού 
έΦίλευε δαψιλώς τούς συνδαιτημόνας μέ τεμάχη ώμου 
κρέατος βοείου" τότε οί άριστεύσαντες κατά τήν μάχην 
ειχον τήν άδειαν νά μεθυσθώσι δημοσία μέ ύορόμελι 
ζαί οίνον.

Οί Αβυσσινοί είναι χριστιανοί, καί μέλη τής Ανα- 
τολ.κής έκκλησίας. Είς έπίσκοπος Κόπτης στελλομε- 
νος παρά τοΰ πατριάρχου ’Αλεξανδρείας έχει τήν α
νώτατη·/ πνευματικήν διεύθυνσιν τοΰ κλήρου. Οί εγ
χώριοι, δεισιδαίμονές ώς πάς άγριος καί αμαθής λαός, 
άποδίδουσιν είς τούς ιερείς των δύναμιν ϋπεράνθρωπον" 
πιστεύουσιν είς τά περίαπτα καί τάς μαγείας, καί πο
λύ φοβούνται τήν άπο τών γοήτων επήρειαν. Οταν κα- 
ταληφθή τις άπό επιληψίαν τον νομίζουσι θΰμα τοιαυ- 
της μαγείας" άλλοι δέ ©οονοΰσιν ότι έχει δαιμο-

νιον. Διά τοΰτο έξορκίζουσι τούς τοιούτους ή μεταχει- 
οίζονται οάρμακόν τι όχι πολύ ανώδυνο»; δέροντες αύ
τούς άνηλεώς καί νομίξοντες ταύτην θεραπείαν άρί- 
στην. Είς τήν Άβυσσι/ίαν ύπάρχουσι μοναστήρια καί 
άνδρών καί γυναικών. Οί ίερεΐς δύνανται νά έλθωσιν 
είς γάμον, οί μοναχοί οχι. Επικρατεί δέ καθ’ όλη·/ τήν 
χώραν μεγάλη ακολασία ηθών ούδένα χαλινόν γνω- 
ριζουσι ούδ’ αύτον σχεδόν τής συγγένειας. Τό πολί
τευμα τών ’Α βύσσινών είναι μοναρχία απόλυτος. Τό 
παλαιόν βασιλικόν γένος έκπεπτωκός σήμερον θέλει ό
τι κατάγεται άπό τόν Σαλωμώντα διά τής βασιλιο- 
σης τής Σάβας Μακέδας. Οί δικασταί έχουσι μίαν 
μετάρρασιν τοΰ κώδηκος τοΰ ’Ιουστινιανού καί ταύτην 
συμβουλεύονται όσάκις δυσχερής τις περιστασις πα- 
ρουσιασθή. Οί νόμοι τών ’Λβυσσινών είναι δρακόντειοι 
τήν ωμότητα, καί όμως οί άνδροφόνοι δύνανται νά 
έξαγοράσωσι τήν ζωήν διδοντες ώρισμένον ποσόν χρη
μάτων. Υπάρχουν δέ είς τήν Αβυσσινίαν καί τοπόι 
Ιεροί, άσυλα όπου οί κλέπται καί οί φονεϊς προσφεύ- 
γοντες μένουσιν ακαταδίωκτοι. Στάσεις εμφύλιοι 
ταράττουσι συχνά τόν δυστυχή αύτόν τόπον ένότης 
κάμμία δέν υπάρχει" ένω δέ ή γή είναι τόσον εύφορος, 
οί εγχώριοι εύρίσκονται πολλάκις έκτεθειμένοι είς τκ 
δεινά τοΰ λιμοΰ.

’Αφοΰ οί στρατοί διελύθησαν κατά κώμας, διότι ήγ- 
γιζεν ό χειμών. διέβημεν τόν Τακαζέν όστις μετά τό» 
Κυανοΰν Νείλον είναι ή άξιολογωτάτη τής χώρας, 
συρροή ύδάτων, καί περιήλθομεν εφεξής τήν ορεινήν 
καί δυσχείμερον Σεμέν, τήν Οΰαγάραν τήν έχουσαν 
άφθονα κτήνη καί νομάς, καθώς καί τήν χώραν τοΰ 
Βεγεμιδέρ ήτις τρέφει αγαθούς ίππους- Πέραν τής 
Σεμέν ό βοΰς έπωλεΐτο πέντε δραχμάς. καί μέ τόσην 
τιμήν ήγόραζες εκατόν πεντήκοντα όρνιθας.

Καταντήσαντες είς τούς τέρμονας τοΰ Βεγεμιδέρ 
διέβημεν τόν ποταμόν Βαχίλον, ειο δν ούδεις τών πε
ριηγητών έτόλμησε πρό ημών νά προσπέλαση, καί 
θαρσαλέως έπεφάνημεν είς τάς άγριας φυλάς τάς οιαι- 
τωμένας άναμέσον τοΰ ποταμού τούτου καί τοΰ 
Ούαχέτου όστις είναι ό όρος τοΰ βασιλείου Ιφάτ. Καί 
τοι δέ γνωρίζοντες τούς κινδύ»ους όσοι μας έπερίμενον 
δέν κατωκνήσαμεν ποσώς, επειδή άπό Μασσαουάχ μέ
χρι τοΰ Βαχίλλου άλλο δέν ήκούομεν νά μάς λέγωσιν 
είμή τοΰτο’ ότι ά» τολμώμεν νά προχωρήσωμεν 
ώς τούς Γάλλους θέλομεν κινδυνεύσει, θέλουν μάς λη- 
στεύσει, μάς φονεύσει, μάς άκροτηριάσει. ’Εντού
τοις ήμεΐς πεπ'οιθότες είς τόν Πανάγαθον θεόν όςτς 
ώς καλός πατήρ τοσάκις έσωσεν ήμάς έκ τών κινδύ
νων, προέβημε» μόνοι έν τώ μέσω τών φοβερών εκεί
νων λαών.

"Αλλά τήν φοράν ταύτην ή πολλή πεποίθησις έκαμε/ 
νά τρέξωμεν τόν περί τών όλων κίνδυνον. Χασσάν-Δου- 
λό, ό βάρβαρος αρχηγός μιάς τών φυλών εκείνων διέτα
ξε νά μάς έκδύσωσι τά φορέματάμας έπιρόίψας δέ είς 
τήν γύμνωσίν μας άθλιον ράκος λινοΰν μάς κα- 
τεδίκασεν είς θάνατον. Ο ίδορυφόροι αύτοΰ μάς ά- 
πηγαγον είς τήν φυλακήν , καλύβην τινα περικυ- 
κλωμέ/ην μέ περιτείχισμα" Είς δεσμοφύλαξ καί 
τρεις στρατιώται έτάχθησαν νά μάς ©υλάττωσιν. Έϊ

ήμέρας οιήλθομίν έν τοιαύτη φοβερά άγω·/α άνα- 
μένοντες άπό στιγμής είς οτιγμήν τόν θάνατον. 
’Αλλ ή σύζυγος τοΰ Χασσάν, Ζαλλιάχ έμεσίτευσε 
πρός τόν άνδρα αύτής καί μάς έχαρίσθη ή ζωή. Μετά 
έξ ήμέρας ήλθον καί μας άνήγγειλαν ότι ήμεθα ε
λεύθεροι" Παρουσιάσθημεν τότε είς τήν εΰεργέτιδα ή- 
μών διά νά τήν εΰχα,ιστήσωμεν. Έκείνη δέ μάς ένε- 
χείρίσε μό>η τά χειρόγραφά μας, τό μόνον πράγμα 
δτερ κατώρθωσε νά πείση τόν Χασάν νά μάς έπι- 
στρέψη.

Αντί όμως νά μικροψυχήσωμεν δι’ όσα έπαθομεν 
έξηαολουθήσαμεν τόν δρόμον μας, βέβαιοι δ»τες τοΰ 
λοιπού ότι τά όποια έφοροΰμεν ράκη δέν ήθελον διε
γείρει κάνενο^ Θ/ητοΰ τήν πλεονεξίαν.

Μετ’ όλίγον εφθάσαμεν τόν ποταμόν Ούαχέτ, δια- 
βά/τες δέ πέραν ώδεύσαμεν πρός τά ύπερκείμενα τοΰ 
ποταμού οοη" είς τάς κορυφάς αυτών εΰρομεν ένα φι- 

* λόξενον ηγεμόνα όστις έδειξε πολύν ποός τά δεινά μας 
οίκτον καί άνεχούφισεν αύτά τό κατά δύναμιν. Οί Γάλ- 
λαι, αί άγριαι φυλά! τάς όποιας ει’χομεν διαβή, έπρέ- 
σβευον τόν Μωαμεθανισμόν, ήδη δέ εύρισκόμεθα εν 
μέσω φυλής Χριστιανικής, είς τό βασίλειον τοΰ Ίφάτ.

Έπεσκέφθημεν τάς επαρχίας τής χώρας ταύτης, 
τήν Άννα Μαρίαν, τό Τεγουλέτον κ.τ.λ. Είς Άγολα- 
λ.άν κατελύσαμεν παρά τινι βασιλεΐ όνόματί Σαλέ- 
Σελασσί, καί μετέβημεν μετ αύτοΰ είς τήν πρωτεύου- 
σάν του τό Άγκυβέρ, ήτις κεΐται μεταξύ τής 9ης καί 
8ης μοίρας τοΰ βορείου πλάτους. Εύρισκόμεθα δέ τό
τε είς τό βασίλειον τοΰ Χόα. Άφοΰ διετρίψαμεν χρό
νον τινα έζητήσαμεν παρά τοΰ βασιλέως τήν άδειαν 
ν’ άπέλθωμεν άλλ’ είχομεν τήν κακήν τύχην ν' άρέ- 
σωμεν πολύ εις τόν βασιλέα, ώστε δέν ήθελε νά 
μάς άφήση νά φύγωμεν. Τί περιποιήσεις δέν μετεχει- 
οίσθη διά νά μας πείση νά λησμονήσωμεν τήν Γαλ
λίαν ! Πλήν όλα άπέβησαν μάταια" έπειδή ή Γαλλία 

άπό τό Άγκοβέο βλεπομένη μάς έφαίνετο έτι ωραίο- 
τέρα καί Θελκτικωτέρα.

Ό Σαλέ-Σελασσί είναι τεσσαραχοντούτης πεοΐπου 
τήν ήλικίαν, εύρωστος τήν κράσιν, στιβαρός τό σώμα, 
καί όμως ή έπιδερμίς τών χειρών καί ποδών αύτοΰ εί
χεν αβρότητα πολλά σπάνιάν είς τήν Αβυσσινίαν. 
Πεπεισμένος ώς πάντες οί Ασιανοί ότι οί Ευρωπαίοι 
έ-χουν τό χάρισμα νά ή»αι κάτοχοι πάσης τέχνης καί 
επιστήμης, έθαύμαζεν δτε τόν έλέγομεν ότι δέν δυ- 
νάμεθα είς τίποτε νά τω γίνωμεν χρήσιμοι, κα! άμφί- 
βαλλε περί τής ειλικρίνειας τών λόγων μας.

'Ο βασιλεύς'οΰτος ευρίσκει μεταξύ τών πολεμικών 
έργων του καιρόν νά έ/ασχολήται περί τάς βιομηχα
νικός τέχνας τών όποιων είναι θερμός θιασώτης. Τό 
παλάτιόν του είναι εντός πλήρες υφαντών, τορνευτών, 
οικοδόμων καί τεχνιτών οιτινες κατασκευάζουσι πυ
ρίτιδα, ή διορθόνουσι τά όπλα, ή τορνεύουσι καί εργά
ζονται τόν χρυσόν, τόν άργυρον καί τόν ελέφαντα. ’Ε
ξέρχονται δέ έκ τών εργαστηρίων τούτων υφάσματα 
ώραΐα, ξίφη, άσπίδες καί άλλα σκεύη πολεμικά. Καί 
ή θεραπεία αύτή τοΰ βασιλέως συνίσταται τό πλεΐ- 
στον άπό τοιούτους τεχνίτας, πρός ού; απονέμει τήν 
μεγίστη·/ τιμήν καί εύνοιαν.

Τόμος Γ'. Φυλ. 65.

Ο Σάλε- Σελασσι είχε πάντοτε αυτήν τήν υ
ποψίαν οτι ήτον αδύνατον νά μή κατείχομεν μεγαλα 
μυστήρια περί τάς μηχανικός τέχνας·' έπ-θυμών νά 
γνωρίση τήν αλήθειαν μάς παρεκάλεσε μίαν τών ή
μερών νά τόν συνοδεύσωμεν, καί μάς περιήγησεν ό ί
διος είς τά πλεΐστα τών έντός τοΰ παλατιού του ερ
γαστηρίων. Όταν είσηρχόμεθα εις αυτά οί τεχνΐται 
οιτινες είργάζοντο καθήμενοι, άνίσταντο άπό σέβας, 
ο οε βασιλεύς μάς έδείκνυε τά έργα των. Πανούργος 
ώς τόν αρχαίο» Όδυσσέα ό ήγεμών ουτος ήλπιζεν 
ότι πρός τήν θέαν τών τεχνουργημάτων ήθέλομεν παρ- 
αχθή και λύσει τήν έχεμύθειαν" άλλ’ήμεΐς συναν- 
τιλήπτορα έχοντες τήν άγνοιαν, ήμεθα ένταύτώ καί 
φρονιμώτεροι τοΰ Άχιλλέως, ώστε αί άπόπειραι τοΰ 
Σαλλε-Σελασσί δλαι άπέβησαν είς μάτην.

Βλεπων ό βασιλεύς ότι τίποτε άπ’ ήμάς δέν είχε 
να κερδηση καί δτι πάντοτε άνθιστάμεθα έπιμόνως 
είς τάς ορέξεις του άπεφάσισε πλέον νά μάς άφήση 
ελεύθερους' έπειδή ήτο φύσει άγαθός καί δέν έσκό- 
πευε ποτέ μέ τήν βίαν νά μάς κράτηση.

Ανεχωρήσαμεν λοιπόν άπό Χόαν καί διευθυνόμενοι 
πρός τά βορειοδυτικά άφήσαμεν όπισω τούς ήμερους 
τά ήθη Γαλλα-Βορένας οίτινες χωρίζονται άπό τό 
Γοζαμ ύπό τοΰ Νείλου ποταμού, διέβημεν κολυμβών- 
τες τόν βρύοντα κροκοδείλων καί ιπποπόταμων ποτα
μόν καί διήλθομεν βραδυποροΰντες τό Γοζαμ -χώραν 
αξιόλογον διά τήν ευφορίαν τής γής καί τό κάλλος τών 
γυναικών της. Διαπλεύσαντες δέ καί αυθις τόν Νείλον 
είσήλθομεν είς τήν έπαρχίαν τοΰ Βεγενδέρ. Έκεϊθεν 
μετέβημεν είς Μασσαουάχ, καί μετά ταΰτα είς Τζε- 
δά καί Κάϊρον καί Αλεξάνδρειαν.

0 βΕΟΣ ΒΕΡΓΑΣ.
—ο —

Είς φίλος μου Μασσαλιώτης Λουδοβίκος Βέργας 
τ όνομα έπλεε χάριν περηγήσεως και έμποριας είς τήν 
Σουμάτραν επί τής ωραίας ’Ερα&.Ιίύος· οί τρεις ι
στοί τής νηός ύψοΰντο ώς τρεις οβελίσκοι επί 
τής θαλάσσης, ήτις έπαρουσίαζε τότε εντελή καί ©ρι- 
κώδη γαλήνην. Παράδοξον πράγμα αύτή ή θάλασσα ! 
άπαίσιος καί τρομερά καί όταν αναπαύεται" άπαίσιος 
άκομη και τρομερά καί δταν αγρίως συνταράσσεται. 
Η θάλασσα λοιπον ήτο τότε λεία ώς κάτοπτοον ύπό 

τήν τροπιοα τής καί οί ναΰται δάκνοντες
άπό άγανάκτησιν τάς χεΐρας έλεγον" τί τρομερά γα
λήνη ! Η Εοαβλΐς έν τούτοις ίστατο υπερήφανος καί 
ακίνητος.

Τά δίπυρα, αλατισμένα κρέατα, αί όρνιθες, ή χοκ- 
χολάτα και έν γένει όλη αύτή ή υλική προμήθεια τοΰ 
πεινώντος ναύτου ειχον εχλείψει. Καί ή εορτή τής 
άναλήψεως έξημέρονεν ήδη. Πώς νά πανηγυρίσωμε» 
νηστικοί -ήν εορτήν ταύτην; Μάτην διέτρεξα/ έρευ- 
νώντες δλας τάς γωνίας τής Έραβλ(δος· παντού έλ- 
λειψις καί πείνα.
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Τέλος πάντων δ μάγειρος, Μαύρος έκ της νήσου 
Μαδαγάσχαρ οστις έγαυρία διότι ώνομάζετο Ποσειδών 
άνεχάλυψεν ένα, τον τελευταϊον βεβαίως, άλεχτρυόνα, 
οστις σύννους έφώλευεν εϊς μίαν τοΰ πλοίου κεραίαν, 
Ορηνών τό έρημωθέν χαρέμιόν του.

’Αλαλαγμόν χαράς έβαλον τότε ολοι οί τοΰ πλη
ρώματος καί τά πρόσωπα έοαιδρύνθησαν* ήρχισαν δέ 
οι μέν νά μαδώσι τό άθώον πτηνόν, οί δέ νά έτοιμά- 
ζωσι τήν τράπεζαν.

'Η εΰωδια τοΰ οβελού (σούβλας) άνήρχετο ευφρό
συνος καί πάντες άνέπνεον μεθ’ ήδοτής τήν άναπτυσ- 
σομένην κνίσσαν’ δ δέ πτωχός πλοίαρχος παρεδίδετο 
εις τόν ύπνον μέχρι τοΰ γεύματος, διασκεδάζων τήν 
πείναν διά τοΰ ύπνου, ένώ δ υποπλοίαρχος ήγρύπνει 
περί τό μαγειρεΐον όπως έμποδίζη πάσαν απόπειραν 
ύπαγορευομένην άπό τήν πείναν τήν άείποτε κακήν 
ταύτην σύμβουλον, Malesuada fames.

Αλλ’ αίφνης, ταλ,αίπωρος άνθρωπότης ! φω 
νή απελπισίας, σπαραξικάρδιος φωνή ώς άν προήρ- 
χετο άπό άνθρωπον ύπ’ δρεως δηχθεντα αντήχη
σε καί διέσεισε τό μετάλλινου μαγειρεΐον ένθα δ άλεκ- 
τουών έψήνετο’ δ δυστυχής Ποσειδών ούτινος τό 
έβένινον πρόσωπον κατέστη κάτωχρον άπό φρίκην 
έξήλθε σύρων τάς. τρίχας τής κεφαλής του. ’Εν τώ 
άμα όλοι οί τοΰ πληρώματος υπέθεσαν δτι δ Μαύρος 
κατεβρόχθισε τό πτηνόν, διαμελίζω* βαθμηδόν αύτό 
ώς διά νά τό δοκιμάση δήθεν, καί οτι ήρχετο ζητών 
έλεος καί συγχώρησιν διά τήν άνοικονόμητον αυθά
δειαν τού στομάχου του,

Φεύ ! είθε κάν νά συνέβαινε τούτο ! άλλ’ δ πτω
χός μάγειρος δέν ύπέπεσεν εις τοιοΰτον αμάρτημα. 
Λέγεται οτι ή υπερβολική προσοχή έπιφέρει πολλάκις 
τό αύτό άποτέλεσμα ώς καί ή απροσεξία εις τό υ
πούργημα τών μαγείρων. *0 πετεινός έκάη άπό κε
φαλής μέχρις δνύχων, γενόμείος βορά άνθράκων.

Μαθών τοΰτο δ ύποπλοίαρχος άφήκε κραυγήν ώς 
τίγρις στερηθεΐσα τήν λείαν αύτής καί δράξας πλατεί
αν μάχαιραν ώρμησε κατά τοΰ δυστυχούς Ποσειδώ- 
νος, ότε δ φίλ,ος μου Λουδοβίκος Βέργας τυχών καί 
ουτος μετά τών επιβατών έρδίφθη έμπροσθεν τού 
μαύρου διά ν’ άποτρέψη τήν θανατηφόρον πληγήν, δ 
μαύρος έσώθη άλλ’ ή αιχμή τοΰ σιδήρου έπλήγωσε 
τόν βραχίονα τοΰ Βέργα καί τό αίμα δέν έβράδυνε νά 
βάψη τό κατάστρωμα τής Έραβλέδος.

Αν οί λοιποί έπιβάται δεν έπέμβαινον νά κρατή- 
σωσι τόν Βέργαν καί τοι πληγωμένον, ήθελε στείλει 
τόν υποπλοίαρχον εϊς τήν θάλασσαν. "Οσον διά τόν 
άθλιον Ποσειδώνα, δ ταλαίπωρος ουτος προσέπεσεν 
είς τούς πόδας τού λυτρωτοϋ καταβρέχων αύτούς μέ 
δάκρυα εύγνωμοσύνης.

Μετά τήν σκηνήν ταύτην οί κάτοικοι τής Έραβλί- 
δος ύπομείναντες καί τοΰτο μέ στωικήν άπάθειαν, έ- 
ςηκολούθησαν ΰποφέροντες τάς οδύνας τής πεινης 
μέχρις ού έφθασαν εις Σουμάτραν.

Τέσσαρα έτη μετά ταύτα δ Λουδοβίκος Βέργας 
έτυχε γευματίζων είς τό ’Αγγλ,ικόν Ξενοδοχείου τοΰ 
ΙΙαταουά όπου μεταξύ τών συμποτών διεκρίνοντο 
δύω σοφοί κα! είς φιλανθρωπικός, καί οί τρεις άπε-

άπεσταλμένοι εκ διαφόρων Κυβερνήσεων. Έχει λοι
πόν μεταξύ δειπνούντων συνέβη νά προφέρητις τόνομα 
τοΰ Βέργα’ δ γεραίτερος τών σοφών οστις μέχρι τού- 
δε ήτον έγχύπτων εις τό πινάκιό» του, άζούσας τοΰτο 
άνέατησε τήν κεφαλήν καί ήρώτησε μετ’ εκπλήξεως.

— Τις ονομάζεται έδώ Βέργας;
— Εγώ! άπεκρίθη δ φίλος μου.
— Α νόστιμου ! ύπέλαβεν δ σοφός γέρων, έχεις 

άδελφέ τό αύτό όνομα μ’ ένα θεάν τής Μαδαγάσχαρ.
— ϊπάρχει θεός τις επικαλούμενος Βέργας; ή

ρώτησε χαμόγελων δ Λουδοβίκος.
— Βέργας, ναι, άπήντησεν δ σοφός, Βέργας.
— Ψευδής τις θεός βέβαια, άνταπήντησεν δ έτε

ρος σοφός.

— Τοΰτο είναι άναμφισβήτητον, παρετήρησεν δ 
φιλανθρωπικός. Καί δλοι δέ οί συμπόται κατά τό 
μάλλον καί ήττον άθεοι ώς πάντες οί τάς ’Ινδίας πε
ριηγούμενοι, έρριψαν τότε λοξόν βλέμμα έπί τοΰ φί- 
μου. ΙΙαρήλθεν όμως καί τοΰτο, καί τό δεΐπνον έτε
λείωσεν έν ειρήνη.

Τήν επαύριον, κατά τή» αύτήν ώραν, δ σοφός ένε- 
χείρισεν εις τόν Βέργαν μίαν σημείωσιν λέγων ιδού, 
φίλε μου, τί έγραψα είς Μαδαγάσχαρ περί τοΰ θεού 
Βέργα είς επιστολήν μου σταλεϊσαν πρός τάς φιλολο
γικός εταιρίας Λονδίνου καί Παρισίων* δύναοαι δέ ά» 
ά» θέλης νά κρατήσης τό πρωτότυπον τοΰτο ποός έν- 
θύμησιν.

'Ο Βέργας ηύχαρίστησε τόν σοφόν, κ’ ήρχισεν ά- 
ναγινώσκων τά έξης.

Οί κάτοικοι τής Μαδαγάσχαρ παρουσιάζουσι μίγμα 
’Αφρικανών, ’Αράβων καί Μαδικάσσων· οί τελευταίοι 
ουτοι κατοικούσι πολύ μέρος τοΰ Βασιλείου τής Όβας 
διοικούμενοι υπό μιας ήγεμονίδος. Οί Μαδικάσιοι 
διακρίνονται τής Αίθιοπικής φυλής διά χαρακτήρων 
φυσικών τε άμα καί ηθικών τά μάλιστα διαφερόντων. 
Είναι πραεΐς, φιλάνθρωποι καί φιλόξενοι, άν καί λίαν 
φιλοπόλεμοι’ τούτο δε διότι ό πόλεμος, παρέχει εϊς 
αύτούς άφθονους δούλους. Πόσον κακώς δΐΐσχυρίζον- 
ταί τινες οτι έν Μαδαγάσχαρ άπονέμουσι λατοείαν 
εις τόν Διάβολον καί ότι έν Τεντίγγ υπάρχει δένδρου 
αφιερωμένου είς τήν θεότητα ταύτην ! Οί ^Μαδικάσιοι 
μόνον ένα ναόν έχουσι, καί τοΰτον αφιερωμένου τώ 
θεώ Βέργα (Βέρ-πηγή ή φρέαρ χαλδαϊστί καί γάς ή 
γάζ-φώς Μαδεκαΐστί)’ είσί δέ σφόδρα άφωσιωμένοι 
εις τήν θεότητα ταύτην καί θύουσιν αύτή άλεκτουόνα, 
ώς τώ Άσκληπιώ οί άρχαΐοι "Ελληνες'τόσον αληθεύει 
ότι αί δεισιδαιμονία! καί αί γλώσσαι δέδενται πρός 
πρός άλλήλας διά μυστηριώδους άλύσου, ήν ούδέ πέ
λαγη ούδέ όρη ούδέ οί αιώνες αύτοί ίσχυσαν νά θραύ- 
σωσιν. 'Η τελευταία αυτή φιλοσοβική σκέώις είλχυσε 
τήν προσοχήν τοΰ φίλου μου Λουδοβίκου Βέργα. 
Αδυνατώ νά σοι παραστήσω, είπεν ό σοφός, πόσον αί 
μετά πολλοΰ μόχθου άνακαλυφθεΐσαι παρ’ ήμών συγ
γένεια: αύται, πόσον, λέγω, πρ.οάγουσι τήν επιστή
μην ! Τις ποτέ ήθελε πιστεύσει ότι ή λέξις 
Βέρ, λέξις θεμελιώδης τής ‘Εβραϊκής γλώσσης, 
έφθασεν έκ τοΰ Άδάμ εί; Μαδαγάσχαρ! Κλί

νω, άδελφέ, τήν κεφαλήν ενώπιον τοιούτων μυστηρίων!
"Εκυψε τότε και ό καλός μου φίλος Βέργας κ’ έ- 

σιώπησε* αί έμπορικαί υποθέσεις τόν είχον κάμει α
κολούθως νά λησμονήση κα: τήν σημείωσιν χαί τόν 
σοφόν.

’Εννέα μήνας μετά ταΰτα ό Λουδοβίκος έπλεε προς 
τό άκρωτήριον ‘Αγ. Μαρίαν τής Μαδαγάσχαρ είς προ
μήθειαν ξύλων έβένου καί τρικυμία σφοδρά ήνάγχασε 
τό πλοΐον, έφ’ ού εΰρίσχετο νά προσορμισθή είς Σεμ- 
παί, πρός τά παράλια δηλαδή τοΰ βασιλείου Όβας.

Τό πλήρωμα ήρχισε νά έπισκεοάζη τό έκ τής τρι
κυμίας βλαβέν πλοΐον, ό δέ Βέργας άκολουθούμενο; 
άπό τόν υπηρέτην του έπροχώρησε πρός τήν πεδιάδα 
όπως κατασκόπευση αύτήν. Είς την νήσον Μαδαγά
σχαρ δέν υπάρχει θηρίου άγριον’ όθεν ό Εύρωπαΐο; 
περιηγείται έν πλήρει ασφαλεία. Πυρετός μόνον επι
κρατεί θανατηφόρος, καί δ προσβληθείς σπανίως έπι- 
ζή τήν επαύριον· ό πυρετός ούτος βρύει άληθώς έντός 
τών δασών, άλλ’ ούδ’ ίχνος λέοντος απαντάται.

Ό φίλος μου ώς Μασσαλιώτης έδόθη εις τήν τρυ
φήν τοΰ κυνηγίου, διότι είς τή» εύδαίμονα ταύτην νή
σον ή κίχλα, ή πέρδιξ, ό δρτυξ καί δ φασιανός ά- 
φθονοΰσιν ώς τούς τέττιγας περί τόν Αύγουστον. 
Προχωρών ό κυνηγός μας παρετήρησεν είς τά άκρα 
δάσους τίνος σωρόν αυτοχθόνων, οιτινες έκειντο πρη
νείς ενώπιον μεγάλης καλύβης- δ ύμνος δν ούτοι έ- 
ψαλλον μέ φωνήν σεσυρμένην ήτον όχι δλίγον περίερ
γος εϊς πάσαν αύτοΰ στροφήν έπ άνήρχετο τό όνομα 
τοΰ Βέργα, καί τόσον εύκρινώς, ώστε δέν έφευγε τόν 
φίλον μου ούδεμία ποτέ συλλαβή !

Ά! α ! άνέκραξεν’ ιδού λοιπόν δ ναός τού θεοΰ 
Βέργα περί ού μ’ έλάλει άλλοτε δ πολυμαθής εκείνος 
είς Πατουά. Καί ταύτα λέγων δ καλός Βέργας 
ωθούμενος άπό φυσικήν περιέργειαν ήθέλησε νά ίδη 
τό εσωτερικόν αύτοΰ τού ναοΰ έλπίζων ν άνακαλύψη 
έν αύτώ καί τό είδωλον τοΰ θεού Βέργα.

Είσήλθε καί αί ελπίδες του δέ» έψεύσθησαν έπί 
τών τεσσάρων τοίχων του ναοΰ συγκειμένων έξ ινδο- 
καλάμου έπιχρίστου άογίλλω καθαρώ, ούδεμία έφαι- 
νετο εικών ύψούτο δέ πρός τό βάθος μεγαλ,οπρεπώς 
επί βάθρου τό ομοίωμα τού θεού* ού τίνος ή φυσιο
γνωμία καί ή στάσις κατέπληξαν τόν φίλον μου.

Ό θεός ούτος, Κύριοί μου δέν ήτο βέβαια αρι
στούργημα γλυπτικής τέχνης" άλλ ήτο» όμως εντε
λέστερος άπό τά άπειρόκαλα ειοωλα πολλών φυλών 
τής Νέας Ζηλανδίας.' Ό θεός Βέργας έπλησίαζε 

πλειότερον εις τήι αίσθησιν τής Εύρωπαϊχής τέχνης· 
καί πρώτον μέν ήτον ένδεδυμένος ώ/Εύρωπαιος φο
ρών ερυθρόν περιλαίμιου, χυανοΰν χιτώνα, πλατείαν 
περισκελίδα, και έπιχιτώνιον έκ χονδροειδούς υφάσμα
τος. "Ιστατο δέ ώς άνήρ άποτρέπων θανατηφόρον κτύ
πημα, καί έπί τού δεξιού βραχίονος έφαίνοντο μεγάλαι 
κηλίδες αίματος.

Ό φίλος μου Βέργας κατοπτεύω* τούς χαρακτή
ρας τοΰ ομωνύμου τούτου θεοΰ άνεχάλυψεν ομοιότητά 
τινα πρός τούς ιδιχούς του, καθότι ώς αύτόν είχε καί 
ό θεός βαθύ κα: μέλαν νενειον· κα! τότε κατά τήν

Ινδικήν μόνος δ φίλος μου εφερε τήν γενειάδα κατ’ αύ
τόν τόν τρόπον. Περιπλέον τά ενδύματα τοΰ θεοΰ ήσαν 
απαράλλακτα τά τοΰ φίλου μου, όποια έφόρει έπί τής’Ε- 
ραβλιδος· ούδεμία όθεν αμφιβολία, τό είδωλον ήγέρθη 
είς τιμήν τοΰ φίλου μου Βέργα- καί πας δισταγμός 
έξελιπεν δπότε ούτος παρετήρησεν έπί τοϋ λαιμού τού 
θεού καί τό ίδιον αύτοΰ έρυθρόν πεοιλαίμιον, φέρον είς 
τήν άχραν τά άρκτιχά τοΰ ονόματος του στοιχεία Λ. 
Β: όπερ είχε χαρίσει είς τόν αρχιμάγειραν Ποσει- 
δώνα.

Τήν στιγμήν ταύτην συνοδία αύτοχθόνων εϊσήλθεν 
έν τώ ν«ώ· άνήφθη πυρά, καί έπ’ αύτής μετά μεγί
στης θρησκευτικής κατανύξεως, έπετέθη άλεκτρυών 
παχύτατος οστις έκάη είς τιμήν τοΰ θεοΰ, ένώ ή δο
ξολογία καί οί άλαλαγμοί τών ιερέων αντηχούν με- 
γαλοποεπώς’ δ φίλος μου Λ. Βέργας δέν ίσχυσε νά 
τηρήση σοβαοότητα ενώπιον τοιαύτης λειτουργίας, 
άλλ’ έβαλε μέγαν γέλωτα μασσαλιωτικόν διασείσαν- 
τα τούς τοίχους ολοκλήρου τοϋ ναοΰ. Μετά τόν αύθά- 
δη καί ασεβή τοΰτον καγχασμόν οί οπαδοί τοΰ θεοΰ 
άποβαλόντες τήν συνήθη αύτών πραότητα, έρόίφθησαν 
μέ λυσσώδεις χοαυγάς κατά τοΰ φίλου μου’ διενοοΰντο 
δέ νά τόν θύσωσιν ώς άλέκτορα πρός εξιλέωσιν τής 
ύβρισθείσης θεότητος, ότε ήχος κυμβάλων άνήγγειλε 
τήν έλευσιν τοΰ άρχηγοΰ τής φι/λής.

Ό Λ. Βέργας δέν έγέλα πλέον εις τόν έσχατον 
τοΰτον κίνδυνον· προσφεύγει είς συγχωρητέαν υπόκρτ- 
σιν, καί ριφθεις γονυπετής ενώπιον τοΰ θεοΰ βαθεΐαν 
έπεδείκνυε μεταμέλειαν.

Υποδεχθείς δ’Αρχιερεύς πρό τών θυρων τοΰ ναού 
τόν άοχηγάν τής φυλής, διηγήθη αύτώ έν τώ άμα 
τόν άνόσιον γέλωτα τοΰ Εύρωπαίου" δ δέ άρχηγός 
τόσον έταράχθη ώστε δράξας μέγα £όπαλον ώρμησε 
κατά τοΰ ασεβούς.

Ό φίλος μου έντρομος έστράφη άκούσας τά βή
ματα τοΰ άρχηγοΰ πλησιάζοντος. Δυω φωναι εκπλη- 
ξεως ήκούσθησαν τότε· τά ϊπλον έπεσεν από τάς 
μαύρας χεΐρας αίτινες πρό μιας στιγμής έσειον αύ
τό άπειλητικώς, καί δ άρχηγός εύρέθη πρό πο- 
δών τοΰ φίλου μου. ‘Ωραία καί κωμικωτάτη παν
τομίμα διέτρεξε τότε μεταξύ τού άρχιερεως καί 
χορού· δ μέν έσχηματονόμει ώς νά έλεγε, τί τοΰ
το ! καί δ χορός έπανελάμβανε εξαίρετα τήν παντο
μίμαν ώς εν θεάτρω.

Ό Λ. Βέργας άνήγειρε τόν άρχηγόν κυλισθέντα 
κατά γής, καί δείξας τό άγαλμα ήρώτησεν αύτόν δια 
χειρονομίας. Ό άρχηγός άφείς βαθύν στεναγμόν α
νέκραξε.

— Βέργας εσύ δικός μου θεός δέν είναι; εμένα 

έγλύτωσε J
— Κάλλιστα, καλέ μου Ποσειδών, άπήντησεν ό 

Λουδοβίκος σφιγγών τήν χειρα τού άρχιμαγείοου.

Έν τοσούτω ώς ή εθιμοταςια απητει και ο ΙΙο- 
σειδών παρεκάλει, δ φίλος μου Βέργας πριν έξέλθη 
τού ναού, έπροσκύνησεν εύλαβώς ενώπιον του ειόώλου 
του, έπεκαλέσθη καί έλάτρευσεν επί τινας στιγμάς 
τόν ίδιον εαυτόν του, καί έξήλθον ιμετά τοΰ Ποσει-
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δώνος osxij τόν είχε προσκαλέσει νά συγγευματίσω- 
σιν εις τό παλάτιόν ίου.

Καθ’ όδόν ό Ποσειϊών έϊιηγήθη διά βραχε'ων τήν 
ιστορίαν τοο. ‘Ο κραταιός 'Ραϊάμ, κυρίαρχης τής 
Μαδαγάσκαρ, είχε τέλος συνδέσει ειρήνην μέ τον ά- 
πηνή εχθρόν του 'Ρενέ, τόν ληστήν εκείνον οστις κα- 
τεοήμωσε την νήσον. ‘Ο Ρενέ εΐχεν εΰουή σύζυγον 
ήτίς άνηγορεύθη βασιλίς της Όόας, διαταγή του Ρα- 
δάμ χαΐ ή βασιλίς αΰιηήτον αδελφή του ΓΙοσειδώνος 
άρχιμαγειρου τής Εραβλίδος. Ένθρονισθεΐσα αυτή 
άκέσυρε τον αδελφόν της, καί παρεδωχεν αϋτω τήν 
απόλυτον διοίκησιν τής μικρας επαρχίας Σιμπαΐ. Καί 
ο Ποσειϊών δέ περιβληθείς τήν αξίαν ταύτην άνήγειρε 
ναόν εις τιμήν του φίλου μου Βε'ργα.

Άφοΰ ό φίλος μου μέ διηγήθη τήν ιστορίαν ταύτην 
έπρόσθεσε.

Πίστευσόν με ότι πολΰν καιρόν έγε’λασα μέ τό πε
ριστατικών τοΰτο, καί εις τά πολυάριθμα επί τής ’Ιν
δική; θαλάσσης ταξείδιά μου, διήγειρα πάντοτε τήν 
ευθυμίαν οσάκις τό δ.ηγούμην επί τοΰ καταστρώματος. 
Όταν κάποτε περιφέρομαι επί τής ακτής, εντρυφώ 
άκουσίως εις τήν ιοεαν οτι εις τήν άλλην όχθην αυ
τών τών ύδάτων, εις τήν άλλην άκραν τοΰ κόσμου, 
με λατρεύουσιν ώ: θεόν, εις νήσον δπου φονεύονται οί 
Εύρωπαΐοι. Μέ φαίνεται ενίοτε ότι τά κύματα μέ 
φερουσι τήν ηχώ τοΰ τονισμένου εις τιμήν μου ά
σματος.

Ώ Βέργας, άπομάκρυνον τόν όφιν καί τήν τίγριν' a 
καί δός ήμΐν άφθονον όρύζιον !

Τότε ακροάζομαι καί προσεύχομαι καί έγώ όπως 
αι εύχαί τών αθώων αυτών ανθρώπων πληρωθώσι ! 
‘Ως προς τούς όφεις καί τάς τίγρεις ειμ εντελώς ήσυχος· 
εις Μαδαγάσκαρ δέν εύρίσκονται τοιαΰτα· μόνον περί 
τη; όρυζίου αφθονίας ανησυχώ. "Ο,τι μέ κάμνει νά 
γελώ κάποτε, είναι ότι κατά παράδοξον μέθην θεω
ρώ ώς σπουδαΐόν τι τήν άποθεωσίν μου.

Ώ ματαιότη;! έσφιγξα έγώ τήν χεΐρα τοΰ φί
λου μου, καί τω έψαλα τήν έπωδήν, ώ Βέργα, απέ
λαυναν τόν οφιν, ά/.λ’ εις ήχον πολύ διαφορετικόν.

(Έχ του Ya.l.lixov.J
________________

urn Tfls aitihi τογ γεαθτος.

Άστρολόγος τις ’Ιταλός ονόματι Δαμασκηνός έοη 
μοσίευσε εν έτει 1662 διατριβήν τινα έξάφυλλον τοπω 
θιίσαν εν ’Ορλεάνη όπου διεκρινε τάς διαφόρους τών αν
θρώπων ιδιοσυγκρασίας έκτοϋτρόπου τοΰ γέλωτος. Κατά 
τήν παράδοξον ταύτην πραγματείαν τό χί χί χί είναι 
ίδιον τών μελαγχολικών· τά χά, χά, χά τών φλεγμα
τικών, τά χέ, χέ, χέ τών χολερικών, και τά χό, χό χό 
τών αιματώδους κράσεως.

Αλλη τις μικρά διατριβή τυπωθείσα τω A768 
εν Παρισίοις επιγράφεται, περί τών φυσικών και ή- 
θικών αίτιων τοΰ γέλωτος και τής τέχνης τοΰ

διεγείρειν αυτόν. Ό συγγραφεύς διηγείται ότι προσ- 
εκλήθη μίαν ήμέραν εις γεϋμα όπου μεταξύ πολ
λών άλλων σπουδαίων άνδρών ήσαν καλεσμένοι καί 
ό φιλόσοφος Μοντισκιώς, δ Φοντενελλος και ό Δε- 
στούχιος. Συνέβη δέ εις τήν συναναστροφήν νά κινηθή 
σφοδρότατος γέλως έκ περιστατικού τινός άσημάντου. 
τότε ήγέρθη φιλονεικία περί τοΰ τις ή αίτια τού γέ
λωτος, οί δέ τρεις συγγραφείς τούς όποιους έμνημο- 
νεύσαμεν άνωτέρω ήρχισαν μεταξύ των συζήτησιν καθ’ 
ολην τήν τάξιν καί τούς κανόνας τής διαλεκτικής.

Και πρώτος άναλαβών τόν λόγον ό Δεστούχιος ά- 
νήρεσε τόν όρισμόν τοΰ Άριστοτέλους ότι τό γελτΐον 
έστίν αίσχος άνευ λύπης, καί ήγωνισθη ν’απόδειξη ότι 
πηγή τοΰ γέλωτος είναι ή χαρά μετά λόγου.

’Ακολούθως ώμίλ.ησεν δ Φοντενελλος, και πρώτον 
μέν έπολέμησε τήν γνώμην τοΰ προλαλήσαντος· 
’Αν, είπεν, ό γέλως ήτον αναγκαία συνέπεια τής 
χαράς, έπρεπε νά γενναται μετ’ αυτής· άλλα τοΰτο 
δέν συμβαίνει πάντοτε. Ή υπερβολή τής χαράς ήθελε 
φέρει καί υπερβολικόν γέλωτα, δπερ δέν ύπάρχει* ή 
χαρά ήθελε·/ εισθαι ή μόνη αίτια τοΰ γέλωτος, καί τοΰτο 
ούδ’ αυτός ό Δεστούχιος δέν τό παραδέχεται, Μετά 
τούς συλλογισμούς τούτους ό Φοντενελλος παρατη
ρεί οτι ύπάρχουσι περιστάσεις καθ’ άς ό γέλως δέν 
έχει ούδέν κοινόν μετά τοΰ λόγου, καί ότι γελώμεν 
πολλάκις άλογίστως. άνέφερε δέ και τήν συνήθειαν 
ήν έχομεν νά γολώμεν ενίοτε περί πραγμάτων τά 
όποια λογικώς θεωρούμενα λύπης μάλλον ύπάρχουσι 
πρόξενα, οίον ή μέθη, ή δυσκωφία, αί διαστροφαί 
τοΰ σώματος, αι άς-οχιαι, τά πεσήματα, ή εΰήθεια κτλ. 
άφοΰ έπεζρινε κατ’ αυτόν τόν τρόπον τό σύστημα τοΰ 
άντιπάλου του, προέτεινεν έ'ττρον ίδικόν του. ό γέ
λως κατ’ αυτόν όχι μόνον δέν είναι λελογισμένον τι, 
αλλά τούναντίον πρέπει νά θεωρηθή ώς μανία τις 
παροδική,κατά τό μάλλον ή ήττον σφοδρά. Διισχυρίζεσαι, 
είπεν, οτι ό γέλως προέρχεται άπό χαράν* άλλ’ ά- 
φι'νω σε νά κοινής μόνος άν έχη τήν έλαχίστην μ’ 
αυτήν ομοιότητα· καί ενταύθα περιέγραφε τήν εικόνα 
τοΰ γελώντος ανθρώπου οΰτωπως· άν, είπε, θεώρηση τις 
τό πρόσωπο·/ τοΰ γελώντος, τό μέν μετωπον φαίνε
ται διεσταλμένον, αί δέ όφρείς καταπίπτουσι, τά βλέ
φαρα συστέλλονται κατά τάς γωνίας τών οφθαλμών, 
καί όλη ή περί αυτά έπιδερμίς πληροϋται ρυτίδων. 
‘Ο όφθαλμός συνεσφιγμενος δακρυρροεΐ καί πολλοί c? 
τινες έμειναν άδάκρυς εις μεγάλος συμφοράς, ·ζλαί- 
ουσι τότε. Ή ρις συνάγεται και απολήγει εις όξύ· τά 
χείλη άποσύροντα: και μηκύνονται άφινοντα εις τούμ- 
φανές τούς όδόντας· οι μυώνες τών παρειών διαστελλό- 
μενα σχηματιζουσι λάκκους εις άλλα μεν πρόσωπα 
χαριεντας, εις άλλα δέ δυσειδεστάτους* τό στόμα μέ
νει ανοικτόν καί ή γλώσσα κρέμαται άναπαλλομένη 
σφοδρώς. Ή φωνή καταντά πλέον ήχός τις διακεκομ
μένος, ότέ μέν όξύς καί διάτορος, ότέ δέ άσθενής καί 
καταπεπτωκώς. ’Εκτός τούτου ό λαιμός πρισκεται καί 
κονταίνει- αί φλέβες του όλα: έξσιδσΰνται, καί τό αίμα 
φερόμενον βίαιως πρός τά λεπτότερα αγγεία τής έπι- 
δερμίδος καθιστά τό πρόσωπον έρυθρόν έπειτα μελαι- 
νόμενον, σύμπτωμα τοΰ πλησιάζοντος πνιγμοί) —’Αλ
λά ταΰτα δέν είναι τίποτε συγκρινόμενα μέ όσα συμβαί- 
νουσιν εις τό λοιπόν σώμα· τό στήθος τινάσσεται τόσον 
σφοδρώς ώστε μήτε ν’ αναπνεύση πλέον έμπορε? τις, 
μήτε λεξιν νά ποοφέρη αισθάνεται δε ό άνθρωπος πό
νον τοιοΰτον εις τα πλευρά, ώς νά άνοιγοέκλειον αί

παγίδες καί νά έσχίζοντο τά έντόσθιά του· καί τότε ο
λον τό σώμα συγκάμπτεται, στροφοδινεϊται* αί χεϊρες 
φέρονται πρός τά πλευρά καί σφίγγουν αυτά ϊσχυρώς* 
ίδρώς περιχέει τό πρόσωπον, ή φωνή μεταβάλλεται εις 
λυγμούς, κ’ αναπνοή εκλείπει. Ή υπέρμετρος αΰτη 
ταραχή ενεργεί ένίοτε έπ! τοΰ σώματος ώς δηλητήριον, 
έξατθρόνουσα τά όστά, φερουσα συγκοπάς, καί προξε
νούσα τόν θάνατον. ’Ενόσω τό μαρτύριον τούτο διαρκεϊ 
ί κεφαλή καί οί βραχίονες δέν πάσχουσιν όλιγωτέραν 
τοΰ στήθους καί τών πλευρών ταραχήν· πρώτον μεν κι 
νσύνται βιαίως καί άτάκτως· έπειτα καταπίπτουν έκνε- 
νευρισμένα· αί χεϊρες κόπτονται ώς καί τά γόνατα, καί 
όλη ή μηχανή τοΰ σώματος καταντά εις παραλυσίαν.— 
Σπανιώς ό άνθρωπος γελά, έξηκολούθησε λέγων ό 
Φοντενέλλος, έσάκις εύρίσκεται μόνος· άλλα μόλις ι
δέα τις απροσδόκητος ή άτοπος πλήξη τάς φρένας 
του, ευθύς τό νεϋρον τής προσοχής χαλαροϋται, τό λο
γικόν σαλεύει, γενναται ό γέλως· αυτή δέ ή εξωτερι
κή τών οργάνων ά-αξια είναι αποτέλεσμα τής έσωτε- 
ρικήξ συγχύσεως καί τής κρύφιας άποπλανήσεως τού 
λογικού.

Άφοΰ ό Φοντενέλλος έξήντλησεν όλην τήν αγχίνοιαν 
αύτοΰ διά ν’ απόδειξη τήν παραδοξολόγον γνώμην του, 
διαδεχθείς τόν λόγον ό Μοντεσκιώς ώμιλησε διεξοδικώς 
καί μέ περισσοιέραν έμβριθειαν. Άναιρών καί ούτος 
τούς πρό αυτού φιλοσοφήσαντας περί γέλωτος είπεν ό 
γέλως δέν είναι βεβαίως αποτέλεσμα τής χαρά-, άλλα 
πράγμα όλως διάφορον· είναι ή όφιαίτερος αύτής, ή 
παροδικότερος, ή, ένίοτε προλαμβάνει αυτήν καί δέν 
τήν περιμένει. Δέν είναι δέ πάλιν οδό’ ή παραφροσύνη, 
έστω καί στιγμιαία, σταθερά αιτία τού γέλωτος. Ό 
γέλως τού φρονίμου ανθρώπου διατηρεί πάντοτε τόν τύ
πον τοΰ νοός οστις τόν διεκρίνει ολως διόλου άπό τόν 
τοΰ παράφρονος γέλωτα, ίσως ή γνώμη αυτή θά έφαί- 
νετο ευλογωτέρα άν ήρκούμεθα νά είπωμεν ότι ό γέλως 
εκπηγάζει άπό είδος τι μανίας ιδιαίτερον εις αυτόν 
άλλα τότε πρέπει νά όρίσωμεν όποια τις αυτή ή μανία, 
άναλυοντες αυτήν καί διακρίνοντες πάσης άλλης παρα 
νοίας. Καί τοΰτο έκαμεν ό Μοντεσκιώς· άνευρε δέ ότι ή 
μανία αύ'τη καί ή μυστηριώδης τού γέλωτος αρχή 
είναι ή αλαζονεία καί τό αύτάρεσκον γελώμεν διά τάς 
γελοίας πράξεις τών άλλωνέ, πειδή ταπεινοΰσι καί κατα- 
βιβάζουσι εκείνους έμπροσθεν ημών ή δε σύγκρισΐ; αυ
τή είναι πολλάκις τόσον ταχεία καί αόριστος ώστε διεκ- 
φεύγει τήν άνάλυσιν, άλλ’ όμως ενυπάρχει πάντοτε εις 
τά βάθη τής διάνοιας ημών. Αστείοι λόγοι κινοΰσιν ή-
μάς εις γέλωτα διότι τό σκώμμα αποβλέπει άλλους 
παρ’ ημάς ή διότι ή φιλαυτία ημών ευχαριστείται εις τήν 
άντίληφιν τοΰ γελοίου ώ; ύποθέτουσαν ευφυΐαν τινά. Ή 
κωμωδία παύει νά μάς κινη εις γέλωτα άμα παρατηρή- 
σωμεν ότι τό κωμιμοοΰμενον πρόσωπον εί'μεθα ήμεις ή 
τις τών φίλων μας.

Ό Μοντεσκιώς άπαοιθμεί κατόπιν τά διάφορα τοΰ 
γέλωτος είδη είναι δέ ταΰτα, ό πλατύςή άσεμνος γέλως, 
•—ό χαρίεις γέλως ή τό μειδίαμα—ό ηγεμονικός γέ
λως ό σημαίνω·/ επιδοκιμασίαν ή προστασίαν—ό μω
ρός γέλως διάφορος τοΰ άφελοΰς γέλωτος—ό φιλοφρο 
νητικός ή εκ συνθήκης καί κατ’ έθιμοταξιαν γέλως 
-—ό βεβιασμένος γελοις—ό ειλικρινής—ο υποκριτικός 
—ό μηχανικός, ό προξενούμενος άπό γαργαλισμόν 
ή π/.ηγας τοΰ διαφράγματος ή έκ διαφόρων ποτών.— 
ό πικρός γέλως ό προερχόμενος άπό πείσμα, έκδικησιν. 
*αί μεμιγμένος πάντοτε μέ τι/α ηδονήν, χωρίς νά

λείπη καί ή άλαζονία. Τό είδος τούτο τού γέλωτος 
καλεϊΐαι καί σαρδώνειος ή σαροάνειος γέλως.—Τε
λευταίο·/ δέ ό άσβεστος γέλως τόν όποιον αναφέρει 
ό "Ομηρος, καί οστις διεγείρει εις τά πλευρά, τόν 
λαιμόν καί εις ολον τό ςώμα σπασμούς τούς όποιους 
δέν ίσχύομεν νά καταστείλωμεν πλέον.

ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
ΚΑ.ΤΑ. ΤΟΝ ΜΕΣ11ΩΝΑ.

"Οτε 'Ριχάρδος δ έπικληθείς Λεοντόκαρδος άνέβη 
εις τόν θρόνον τής ’Αγγλίας έξέδωκε διά τού κήρυκος 
αυστηρόν πρόγραμμα, ούδείς τών ευρισκομένων εις 
Λονδϊνον ’Ιουδαίων νά μή παρευρεθή εις τήν τελετήν 
τής στέψεως του, ήτις έμελλε νά γίνη τήν 3 Σεπτεμβ 
IA 57* ίσως δε τοΰτο άπό φόβον μαγείας τινός καί βα- 
σκανίας. Άλλα κατά τό άρχαίον έθος τών Ασιανών 
νά προσάγωσι δώρα εις τούς νέους βασιλείς, τινές τών 
’Ιουδαίων, άγνοούντες. φαίνεται, τό κήρυγμα, προσήλ- 
θον εις τόν βασιλέα κ’ έζήτησαν τήν άδειαν νά καταθέ- 
σωσιν εις τούς πόδας αύτοΰ τά δώρα των, παρακαλοϋν- 
τες αυτόν νά τοίς έπιτρέψη νά μένωσι καί τού λοιπού 
εις τήν γην αύτοΰ ώς καί έπί τών προκατόχων του βα
σιλέων. Διεκρίνοντο δέ οί ίκέται άπό τόν ιδιαίτερον ιμα
τισμόν καί τόν κίτρινο·/ πίλον, Sv μόνον τοΐς έσυγχω- 
ρείτο νά φέρωσι. Καί τά μέν δώρα έγιναν δεκτά. Άλλ’ 
εις χριστιανός έόράπισεν ένα αύτών, όλοι δέ τότε οί 
αύλικοί έπιπεσόντες κατά τών ’Ισραηλιτών έσυραν αύ- 
τούς έξω τών ανακτόρων, εκεί δέ έπήνεγκαν εις αυ
τούς πάσαν ύδριν καί άτίμωσιν.

Τών αύλικών τό παράδειγμα μετεδόθη πάραυτα εις 
τόν λαόν ό οχλος τοΰ Λονδίνου καί πολλοί τών ξέ
νων τών έλθόντων πρός θέαν τής τελετής, ύπολαβόν- 
τες ότι ό βασιλεύς διέταξε τόν όλεθρον τών Ιουδαίων 
ώρμησαν μανιωδώς κατά άνδρών καί γυναικών καί παί- 
δων και γερόντων. Τινές οίκογέ/ειαι ήλπισαν νά σω 
θώσι περιφραττόμεναι μέ μοχλούς καί σταυρώματα 
εις τάς οικίας αύτών, άλλ’ ό όχλος ένέδαλε πϋρ εις τάς 
οικίας, καί κατεκαυσεν αύτούς ζώντας.

Αί κυριώσερα: τής Αγγλίας πόλεις ήκολούθησαν τό 
παράδειγμα τής πρωτευούσης, καί τό αίμα τών 'Ε
βραίων έρρευσε ποταρ.ηδόν πανταχοϋ τοΰ βασιλείου. 
Εις το Εύόρακον τινές τών προγεγραμμένων άφοΰ εί- 
δσν σφαγέντας τούς αδελφούς αύτών διότι δέν έδεχθη- 
σαν νά βαπιισθώσι, κατέλαβον τό φρούριον καί έκεϊθεν 
άντέστησαν μέν άπηλπισμένα, αλλά ταχέως έμε/.λον 
νά πέσωσιν εις χείρας τών εχθρών. Εις τών 'Ραίβινων 
τότε συναγαγών αύτούς διά νυκτός είπεν. κ Άνδβες 
Ισραήλ σ θεός διαταχτεί ημάς ν’ άποθάνωμεν υπέρ τοΰ 
νόμου αύτοΰ ώς τό πάλη οί πατέρες ημών. Γνωρίζε
τε οτι άν οί εχθροί ημών μάς ουλλάίωσι, θέλουν μας 
παραοώσει είςβασάνους και σκληρόν θάνατον. Έλθετε 
λοιπόν ν’ άποδώσωμεν έκουσιως τήν ζωήν ήμών εις τόν 
θεόν παρ’ ού τήν έλάβομεν. » Οάντες επευφήμησαν 
εις τούς λβγουςν άνάψαντες τότε πΰρ έρόιφαν εις αυτό 
τά πλούσια ίμάτια, τούς άδαμαντας κα: τούς άλλους 
αύτών θησαυρούς. ,

’Ιωακείμ δέ ό πλουσιότερος έξ αύτών απέσφαξε πρώ*
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τος τήν γυναΐκά του, καί οί λοιποί τόν έμιμήθησαν. 
Άφαζ δέ ό'λ« αί γυναίκες έθυσιάσθησαν οΰτω, πρβτος 
πάλιν δ Ιωακείμ έθαζάτωσεν έαυτόν καί κατόπιν τού· 
του οί λοιποί, έκτός δλι'γων τινών άποδειλιασάντων 
ουτοι 8έ συλληφθέντες τήν επαύριον παρεδόθησαν εις 
ορικτοτάτας βασάνους.

Όσαι χρεωστικοί όμολογίαι χριστιανών εΰρίσκοντο 
εις χεΐρας τών Ιουδαίων άνεζητήθηςαν καί έ^ρίφθησαν 
είς τό πϋρ, οθεν φαίνεται οτι ό διωγμός δέν έκινήθη έξ 
άπλοϋ μόνον φανατισμού, ή κάν οτι οί διώκται κατόρ
θωσαν νά συμβιβάσωσ: τό συμφέρον τής θρησκείας μέ 
τό ίδιον εαυτών.

'Ριχάρδος ό Λεοντόκαρδος εζητησεν άλλ’ είς μάτην 
νά τιμωρήση τούς ένοχους- αί ανακρίσεις έμειναν άτε- 
λεσφόρητοι έξ αιτίας τοΰ κοινού μίσους και της περι- 
φρονήσεως πρός τούς, παθόντας. Τρεις μόνον χριστια
νοί κατεδικάσθησαν, άλλά καί ούτοι ό'χι διά τούς ’Ιου
δαίους, άλλ’ έπειδή έζημίωσαν τινας "Αγγλους.

ΤΟ ΜΕΙΔΙΑΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

Μεταξύ Κησέρας καί Άριμίνου τής ’Ιταλίας ύψού- 
ται ώραία καί πλούσια πεδιάς ή μάλλον ειπειν παρά
δεισος έπίγειος, διαδρεχόμενος άπό τά διαυγή ρεύματα 
τού Ρουδίκωνος, οτις εκβάλλει είς τόν βενετικόν κόλ
πον. Έκεΐ αί νεάνιδες τής 'Ρωμανίας, γυμνούς τούς 
βραχίονας έ'χοιισαι δέν γνωρίζουσι μέν τό όνομα τού 
Καίσαρος, ή τό τοΰ ’Αλεξάνδρου- άλλ’ άμα τό ταπει
νόν όνομα τοϋ Φραγκίσκου πλήξη τά ώτά των, δά
κρυα τότε ρέουσιν άπό τούς όφθαλμούς των ή μειδιά
ματα έρχονται είς τά ροδόχροα χείλη των.

I.

'(J Μαρίνα ήτον άσθενεστέρα καί {ωχρότερα τών με- 
λαγχροινών νυμφών τοΰ 'Αγ. ’Αγγέλου· περισσότερον 
όμως υπερήφανος άν καί πράος καί χαρίεσσα.

Τό φρούριον τών Πιζανίων είχε καταστροφή, είχε 
καή καί διαρπασθή κατά τούς μεγάλους πολέμους τού 
ενδεκάτου αίώνος, δτέ μέν άπό τούς ίππότας, ότέ δέ 
άπό τούς ληστάς, άλλο τε μέν έν όνόματι τού πάπα, 
άλλοτε δέ έν όνόματι τοΰ αύτοκράτορος. Έμενεν όθεν 
μονήρες καί μελαγχολικόν, μεταξύ τών μελιών καί 
τών υψηλών αίγείρων, έν τώ μέσω τής άνόδου κοιλά
δας εύγείου άλλ’ άκαλλιεργήτου.

Η Μαρίνα είχε γεννηθή είς τά ένδοξα ταύτα έρεί. 
πια- πέριξ τής κοιτίδος της, τό παν έλεγε τά παρελ
θόντα μεγαλεία. Τό έδαφος τού πενιχρού θαλάμου ό
που ένηθεν ή τροφός αυτής, ήτον έκ μαρμάρου· οί δέ 
έρραγισμένοι τοίχοι είχον εικονογραφίας αύθεντικάς. 
’Αναρίθμητα κτήματα έφερον έκεΐ τό δνομ.α τού πατρός 
της καί ό 'Ρουδίκων έόόεε λεύγας πολλάς μεταξύ δύο 
οχθών τάς όποιας έξουσίαζον ποτέ οί πρόγονοί της. 
’Αλλ’ αί όχθαι αύται ήσαν ήδη έρημοι, τά γήπεδα χέρ
σα, οί άγροί χωρίς γεωργούς I 'Ο σίδηρους πούς τών 
στρατιωτών καταστρέφει τούς βλαστούς τής γής καί 
ψεύδονται οί λέγοντες ότι άγροί έγονιμοποιήθησαν άπό 
τάς μάχας !

Γέροντες ήδη ό Πιζάνις καί ή σύζυγός του, είχον ί
λην αύτών τήν άγάπην καί τήν έλπίδα έπί τοϋ μόνου 
τέκνου των, τής Μαρίνας- τό μέγα όνομα έξέλιπε καί ή 
οικογένεια αΰτη έσδυνε βαθμηδόν εις ενδεή καί άπο- 
γνωστικήν κατάστασιν, διότι άπό τήν πορφύραν καί τά 
μάρμαρα έδυθισθη είς τήν κόνιν. Ή δέ Μαρίνα, ό τε
λευταίος ούτος απόγονος τής οικογένειας τών Πιζανίων 
—ώς ό έσχατος έκεΐνος βλαστός, οστις έξανθεΐείς τήν 
ρίζαν στελέχους τού όποιου ή κορυφή έμαράνθη,—πε- 
ριελάμδανεν έν έαυτή τήν εύγένειαν τοΰ γένους της καί 
τήν αθλιότητα τής παρούοης καταστάσεώς της. Νέα α
πλοϊκή καί άκακος έζη είς κόσμον μή υπάρχοντα τρό
πον τινα διά τούς άνθρώπους. ‘Η Παναγία, κοιμιζοΰσα 
τόν άγιον υιόν της, οί άγγελοι μέ κύκλον φωτός κε- 
κοσμημένοι καί μισανοίγοντες τάς πτέρυγάς των είς 
τάς άμαυρωμένας τοιχογραφίας· οί άγιοι αυστηροί καί 
ωχροί άπό τήν σκληραγωγίαν, συνέχοντες τάς ισχνές 
χεΐρας των καί κρύπτοντες τούς φλογερούς όφθαλμούς 
είς τάς κοιλας κόγχαςτων· ταύτα ήσαν πάν ο,τι έγνώ- 
ριζεν ή κόρη, πάν ο,τι ήγάπα, πάν δ,τι τέλος έ- 
φοδεΐτο.

Ύπήρχεν είκοναστάσιόν τι ένθα διετηροϋντο Jew λεί
ψανά τινα τής άρχαίας μεγαλοπρεπείας του. ‘II κό- 
μησα Πια Πιζανίου, προμήτωρ τού πατρός τής Μαρί- 
νης, τό είχε κατασκευάσει πολυδαπάνως διά νά πλή
ρωσή τάξιμόν τι μυστηριώδες. Τό έδαφος ήτον έστρωμ- 
μένον μέ μωσαϊκόν εκ λευκού καί ερυθρού άμυγδαλί- 
του λίθου· έπί τών τριών τού ευκτήριου υγρών σανιδω
μάτων αί εικόνες είχον χάσει τά χρώματά των- άλλ’ 
είς τό τέταρτον μέρος, τό όποιον ήτον έκτεθειμένον είς 
τάς ακτίνας τού δύοντος ήλίου, έφαίνετο ή εικών τής 
Παναγίας, έργον άγνωστον μεγάλου τεχνίτου, τής ό 
ποιας τό θεσπέσιον πρόσωπον ήκτινοδόλει καί έμειδία. 
Τοιοΰτον ή Μαρίνα έξελεξατο τό καταφύγιόν [της. 'Ο
λοκλήρους ώρας διήγεν έκεΐ σκεπτομένη, προσευχόμε
νη καί μειδιώσα κάποτε ώς ή εικών,—Άλλά διατί;— 
Τις οίδε τάς ονειροπολήσεις μιας νεάνιδος;

II.

Περί τό έτος 1 33 0 νέος τις εικοσαετής τήν ήλικίαν 
έκ Φλωρεντίας, έχων φυσιογνωμίαν ιππότου, άλλ’ ούδ’ 
έν σκούδον φέρων είς τόν κόλπον μετωκησεν είς τήν κώ
μην τού άγ. Αγγέλου- μή έχων δέ πού τήν κεφαλήν 
κλίνη, άπευθύνθη πρός τόν γέροντα Πιζάνιον, οστις φι- 
λοφρόνως πάνυ τω είπε;

— Άν μένη μέρος κενόν είς τόν οίκον μου, έλθέ νά 
συγκατοικήσης μετ’ έμοϋ, νά συντρώγης καί νά ήσαι 
τέκνον μου.

Δέν έλάμδανε μέν πλέον τόν τίτλον τού κόμητος ό 
γέρων Πιζάνιος διά τήν μεγάλην πενίαν του- άλλά τό 
ίπποτικόν αίμα έφαίνετο πάντοτε- Διέταξε λοιπόν 
τόν Φραγκίσκον (ούτως έκαλεΐτο δ νέηλυς) νά θέση τήν 
κλίνην του είς αίθουσαν τινα, όπου πάλαι είχον κοι- 
μηθή ηγεμόνες τόν παρήγγειλε νά κάθηται είς τήν 
τράπεζαν έλευθέρως καί νά τρώγη ώς άνδοεϊον παλ- 
ληκάρι. Βλέπων τάς τοιαύτας περιποιήσεις, δ νέος ή
γάπα τόν Πιζάνιον καί τήν σύζυγόν του ώς ίδιους του 
γονείς, ήγάπα τήν Μαρίναν πλέον τής ιδίας του ψυχής. 
Καί πάραυτα ήρχιζεν νά διαδίδηται είς τό χωριον ότι 
έμελλον νά συζευχθώσι, δι’ όπερ άπαντες ηύχα- 
ριστήθησαν , επειδή άπαντες ήγάπων τούς Πίζανί- 
ους , ή δέ Μαρίνα ήτον ώραιοτάτη καί τρυφερά.

Είς τό χωριον τού άγ. ’Αγγέλου δέν εύρίσκετο 
νέος άρμοδιώτερος ώς σύζυγος τής Μαρίνης, ώς ο Κ. 
Φραγκίσκος’ άν καί δέν ειχεν λεπτόν, ήρεσκεν όμως 
τοΐς πάσι διά τό χαρίεν πρόσωπον του- Οταν δέ τήν 
πρωίαν έξήρχετο περικεκαλυμμενος μέ τόν μανδύαν 
του και ρίπτων έπ! τοϋ χωρίου μέγα και διαπεραστικόν 
βλέμμα, ήτον άδύνατον, οστις τόν άπήντα νά μή τψ 
έλεγεν :— Ο Θεός είη μετά σού. Τά όμματα του εί
χον, οδτως ειπειν, τό προτέρημα τού δράν μακρότερον 
καί καλλίτερον τών άλλων.

’Ενίοτε ίστάμενος είς τό κάταντες τής κοιλάδος, έ- 
θεώρει τόν δύοντα ήλιον ^ίπτοντα τάς τελευταίας άκτΐ- 
νας τευ έπί τοΰ πύργου- τό φώς έκεΐνο τό φλογίζον 
τότε τά έρείπια, τοΐς παρείχε μαγευτικήν ζωήν. Τό 
μάρμαρον έθερμαίνετο κα! τά σιωπηλά εκείνα λείψανα, 
άνελάμδανον είδος υπερφυούς μεγαλοπρεπείας. Ούδέ 
ήτο τό φρούριον τών Πιζανίων ώραιό,τερον οτε τά 
ακέραια τείχη του έφθανον ύπερηφάνως μέχρι τοϋ 
ουρανού. Ό Φραγκίσκος ιστατο ακίνητος συγκεχυ
μένος τινας προφέρων λέξεις, ένώ τό βλέμμα του 
ήστραπτεν ύπό τάς μακράς βλεφαρίδας του. Και όταν 
έπανερχόμενος είς τόν οίκον παρεκάθητο είς τό δεΐ
πνον, νέα εκστασις διεδέχετο τήν προτέραν, έθεώρει 
τήν Μαρίναν αισθανόμενος 2,τι πρότερον ήσθάνθη ένώ· 
πιον τών ερειπίων. Άλλοτε πάλιν έγονυπέτει έμπρο
σθεν τής έν τώ είκονοστασίψ Παναγίας χωρίς νά προ- 
σεύχηται άλλά μόνον παρατηρών τήν εικόνα καί ή 
καρδία του έπαλλε σφοδρώς ύπό τό χονδρόν έριουργές 
τού ένδύματός του.

III

Έν τούτοις ή Μαρίνα καί ό Φραγκίσκος ήγαπώντο 
χωρίς ποτέ ν’ άναφέρωσι περί τούτου, ενίοτε ήσαν 
όμοϋ καί όταν δ Φραγκίσκος δέν ύπέπιπτεν είς τάς 
περιπαθείς σκέψεις του, ήτο φαιδρός- διελογίζετο μετά 
ζωηρότητος καί δ διαγραφικός λόγος τού. έλάμπρυ- 
νεν έτι μάλλον τούς λογισμούς του- άλλ’ ή μελαγ
χολία ηΰξανεν όλίγον κατ' όλίγον κα! έτηκε τήν 
Μαρίναν. Σπανίως έλάλει· ό δέ Πιζάνιος καί ή γυ
νή του έδόξαζον τόν Θεόν διότι ειδον πεπληρωμένας 
τάς εύχάς των έπί τής μικράς των Μαρίνης, ήν εθεώ- 
ρουν ώς τήν έλπίδα καί τήν εύδαιμονίαν τού οίκου των,

Ήμέραν τινά δ Φραγκίσκος έπανελθών εκ τού πε
ριπάτου είπε.

— Τό εσπέρας αναχωρώ διά τήν Φλωρεντίαν.
Οί δύο γέροντες άκούσαντες ταύτα περιεχύθησαν 

άπό ψυχρόν ίδρωτα· άντήλλαξαν βλέμματά τινα κρυ
φίως- μετέπειτα παρετήρησαν τήν Μαρίναν, ήτις ώχρά 
και πρός τήν γήν νεύουσα. έδεικνυε τήν λύπην, ήν 
ήσθάνετο διά τούτο καί δύο δάκρυα ερρευσαν άπό τά 
άκρα τών βλεφάρων της,

Ό Πιζάνιος κα! ή σύζυγός του έθεωρσύντο είσέτι· 
τέλος ή μήτηρ διακόψασα τήν έπ: μικρόν διαρζέσασαν 
σιωπήν:

— Θά έπανέλθητε ; τόν ήρώτησε.
Ό Φραγκίσκος έδίστασεν, έτειτα άπεκρίθη:
— Ίσως . . . —

IV

Φθινόπωρον ήτο,
Ό ήλιος εδυεν ύπό τά λαμπρά νέφη- ό δέ δρίζων 

έκαλόπτετο άπό χρυσόν καί πορφύραν καί αύρα πλή
ρης αρωμάτων έπέχεε τήν ευωδίαν αύτών είς τόν 
δρίζοντα.

Ή Μαρίνα γονυπετής έμπροσθεν τής εϊκόνος τής Πα
ναγίας, έπροσπάθει νά δεηθή, άλλά τά χείλη της μίαν 
μόνην λέξιν έπρόφερον τό:—ίσως.

Κρότος βημάτων ήκούσθη έπί τού μαρμάρινου εδά
φους τοϋ πλησιόχωρου προδόμου.

Ήτον έκεΐνος, δν έπερίμενε !
Άκτις έπίχρυσος, εισερχόμενη εις το είκονοστάσιον, 

έπεσε πλαγίως έπί τού προσώπου τής Παναγίας καί 
τό ένέπλησε ζωής. ,Τό μειδίαμα τής Θεομήτορος 
άντανακλάσθη μέχρι τής καρδίας τής νεάνιδος. Ήτον 
τούτο ύπόσχεσις θεία . . .

— Έρχομαι νά σέ άποχαφετήσω, Μαρίνα, είπεν ό 
Φραγκίσκος μέ φωνήν τεθλιμμένην.

Ή Μαρίνα δέν τώ άπεκρίθη άλλά τω έξέτεινε τήν 
μικράν καί λευκήν χειρα της, έν ή διεφαίνοντο αί κυα- 
ναί φλέβες της.

Έπλησίασαν άμφότερο:· ήσαν άφωνοι μέν τώ στό- 
ματι, άλλά cjvsvoouvto διά τής ψυχής. Ή αύρα, 
πεποτισμενη άπό τήν ευωδίαν τών σχοίνων, έφερεν ει
σερχόμενη έκεΐ τόν θόρυβον τών κυμάτων τής θαλάσ
σης. Έκεΐ κάτω υπό τάς αίγείρους, φωνή τις ήκσύετο 
έρωτικώς αδουσα.

Ό χρυσός καί ή πορφύρα έσβύνετο είς τόν ορίζοντα 
ώς άν κάλυμμα έπεσεν έπ: τής θαυμασίας έκείνης 
πυρκαίάς.

Ό Φραγκίσκος έσφιγγεν είς τό στήθος του τήν 
Μαρίναν, ήτις ήτενιζεν έπ’ αυτού τοός μέλανας όφ- 
θολμούς της.

Ή νύξ έπήλθε, τό παν έσιώπα καί αί ώραι πα- 
ρήρχοντο- Είς δέ τόν πρόδομον, ήκούσθη ή φωνή 
τής μητρός της κραζούσης:

— Μαρίνα, Μαρίνα.
Άμφότεροι έφρικίασαν, έγερθέντες ώς άπό λήθαρ

γον βαθύτατον. Τότε ή Μαρίνα ήσθάνθη τά περιπαθή 
χείλη τοΰ Φραγκίσκου έπί τών παρειών της. Άνοιξε 
τούς οφθαλμούς της, πλήν δέν υπήρχε πλέον έκεΐ . . .

Τό φώς τής σελήνης, λευκόν καί ψυχρόν εϊσήρχετο 
διά τών παραθυρίων είς τό εύκτήριον- άκτις δέ πλά
γιά έπιπτεν έπί τοΰ προσώπου τής Παρθένου, ήτις ήτο 
ψυχρά, αυστηρά, κα: δέν έμειδία πλέον . , .

Τότε ή Μαρίνα έξεβαλε κραυγήν τινα ... Ή μή
τηρ της τήν εύρε κεκλιμμένην έπί τοϋ μαρμάρου και 
ό Φραγκίσκος διέτρεχε τήν πρός τήν Φλωρεντίαν 
όδόν.
- ι - ·κνί·· j- ννλχ νΐς·εγίι«*

V

Πύργος τις ιστατο έν τψ φρουρίψ τοΰ Πιζανίου, 
είς οϋ τήν κορυφήν ύπήρχεν άνώγεον, άπό τό όποιον 
καθωρώντδ πέριξ τά ρεύματα τού Ρουβίκωνος πε- 
ριελισσόμενα είς τήν πεδιάδα ή Κησήρη καί Σαρ- 
ζινα κα! ή όδός τής Φλωρεντίας άγουσα είς τά 
Άπέννινα.
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Δεν ήτο παράφρων ή πτωχή κόρη, ήτις λευκή ώς 
μάρμαρον έξ άλαδάστρου δ.ήγεν όλας τάς ήμέρας έπί 
τοΰ άνωγαιου, θεωρούσα τέν ύπέ τών όρέων περικε- 
κλεισμένον έριζοντα. Όχι, δέν ήτο παράφρων, άλλ’ 
ετήκετο χα! άπέθνησκε σιωπηλώς, προσδληθεϊσα άπέ 
πάθος άγνωστον, ένίοτε άπέ τ’ άχροα χείλη της μία 
καί μόνη έξεφευγε λέξις:—“Ισως,

Ο: δε γέροντες ! Ώ I Ή λύπη είς τήν ήλικίαν ταύ
την είνε αξιοθρήνητος· διότι δεν έχε: ώς άντιφάρμακον 
τήν έλπίδα τού μέλλοντος έθεώρουν τήν Μαρίναν 
χλαίοντες.

Ό Πίζάνιος έκλινε τήν φαλακράν κεφαλήν του πρές 
τήν γήν· μάτην ή γυνή του έπροσπάθει νά τέν παρα- 
μυθήση. Τέ γλυκύ έκεινο πράγμα, τέ όποιον τόσον 
φαντασιωδώς έκφράζει ή οίκογενιακή διάλεκος τ έ 
στήριγμα τοΰ γήρατος έλειπεν άπό άμ- 
φοτέρους. Ή Μαρίνα ή αγαπητή θυγάτηρ των, αύτός 
δ μικρές άγγελος, τοΰ όποιου τέ μειδίαμα ήτον άλ
λοτε ώς τέ φώς τής οικίας, ή Μαρίνα έκάθητο με
ταξύ αυτών κατηφής καί άφωνος’ Ή Μαρίνα άπέθνη
σκεν. Πολλάκις ή μήτηρ της τήν ένηγκαλιζετο λέ
γουσα αύτή:

— Τέν αγαπάς τέκνον μσυ θά υπάγω νά τέν ζητήσω· 
άν δέ δέν τέν αγαπάς, τί έχεις, κόρη μου; ή μήπως 
πάσχεις ;

Ή Μαρίνα έθετε τήν ώχραν χεΐρα της έπΐ τής καρ
δίας της, έφευγε, διήρχετο τέν διάδρομον, ήνοιγε 
τήν θύραν τού ευκτήριου καί έβριπτε βλέμμα δει
λόν έπί τής Παναγίας, ήν τόσον έλάτρευε.

Φευ 1 φεΰ ! ή Παρθένος δέν έμειδία πλέον και ή 
Μαρίνα έλεγε:—Είμαι καταδικασμένη. Ή δέ ζωή της 
έμαραίνετο καθ’ ήμέραν.

Καί δέν έλάλησε πλέον .... Αί νέαι ήλθον νά ρί- 
ψωσιν άνθη έπί τοΰ χραδδάτου τής Μαρίνης· οί δε γέ
ροντες—ό πατήρ χαί ή μήτηρ της—συνεννοούντο.

— Γύναι, είπεν ό Πιζανίος, άς φεισθώμεν έν δάκρυον. 
Ας περιμείνωμεν νά άποθάνη, άς άποθάνη ....

VIII.

*Αν ήδύνατο ή Μαρίνα τήν ήμέραν ταύτην νά άναδή 
τέ άνώγεον, ήθελεν ιδεΐ έφιππόν τινα οστις καταδαίνει 
τέ όρος καλπάζων.

Ό ίππος έσήκονε στροβίλους κονιορτοΰ είς τον αέ
ρα1 έπί δέ τούτου έκάθητο νέος χαρίεις, βωμαλέος καί 
φέρων είς τούς όφθαλμούς του τήν έπαρσιν καί τήν με- 
γαλοφυίαν, καί είχεν. ώς ό Σωτήριος ‘Ρόζας, έν ξίφος 
είς τήν μέσην καί θήκην χρωμάτων είς τήν άστράδην 
τοΰ έφιππίου του. Οί δέ πτερνιστήρες του ένυττον τά 
πλευρά τοΰ ίππου του.

"Οταν έφθασεν είς τέ κάταντες τής κοιλάδος ένθα ύ- 
ψοϋτο ό πύργος τών ΙΙιζανίων, ή δύσις έλάμπρυνε τέ 
χάος μέ χρυσόν καί πορφύραν. Ό δέ νέος ίππεύς έμει- 
δία, άναμιμνησκόμενος διαφόρους περιστάσεις.

— Ά! Κ. Φραγκίσκε, Κ. Φραγκίσκε, τώ έλεγον 
μετά δακρύων αί καταδαίνουσαι τήν κοιλάδα νέαι, έ- 
φθάσατε πολύ άργάΐ . . .

— Πολύ άργάΐ έπαναλάμδανεν ό έφιππος ώχριών.
— "Οταν ό ήλιος δόση, Κ. Φραγκίσκε, ή Μαρίνα θά 

άποθάνη.
Αί νέαι άπεσύρθησαν, καί ό Φραγκίσκος έκέντησε 

διά τών πτερνιστήρων τά πλευρά τοΰ ίππου του, οστις 
πηδών έγεινεν άφαντος.

Καί μετ’ ού πολύ ό Φραγκίσκος Σαλδίντιος, όστις έ
καμε τέ σωζόμενον έτι καί νυν είς τέ μουσεϊον τής 'Ρα- 
δένης, εΐκόνιον τής Μαρίνης, αύτός έ περίφημος ζω

γράφος τής Φλωρεντινής σχολής , έγεινε σύζυγος 

αύτής.
( ’£* Γοΰ Γα.Ι.Ιιχοΐ·, ύ.τό Ε. Σ.)

VI

Εις τέν Αγ. "Αγγελον, έλεγον :
—- Μετ’ ού πολύ τρεις τάφοι θέλουσιν άνοιξε: εις 

τέ νεκροταφείου τής εκκλησίας·

VII

Έν τούτοις ή κατάσνασις τής Μαοίνης καθίστατο 
όσημέραι χειρότερα μέχρις ού έννόησε τέν θάνατον 
έγγιζοντα. Μή δυναμένη δέ ένεκα τής μεγάλης άσθε
νείας της ν’ άναόαίνη έπί τοΰ άνωγείου όπως βλεπη 
τήν πρές τά Απέννινα άγουσαν όδέν, δι’ ήςό Φραγ
κίσκος άνεχώρησε, παρεκάλεσε νά τή έγείρωσι τήν 
κλίνην της έπί τοΰ ευκτήριου.

— Ό θάνατός μου θά κίνηση είς έλεος τήν Πανο- 
γίαν, διενοειτο, καί θά τήν βλέπω μειδιώσαν εις τέν ου
ρανόν.

Τής άνήγειραν κλίνην πενιχράν κα: λευκήν έπί τοΰ 
μωσαϊκού- τότε ή Μαρίνα πριν κοιμηθή,

— Μήτερ μου, είπε, δέν θά έξυπνήσω.
Ό Πίζάνιος καί ή σύζυγός του δέν ειχον πλέον 

δάκρυα.
— Μήτερ, έπανελαδεν ή Μαρίνα, ής οί όφθαλμοί έ- 

κλειοντο, άν έλθη, νά τώ είπης, οτι δέομαι δι’ αύτόν 
είς τούς πόδας τοΰ θεού ....

IX.

Ούδεις είς τούς προδρόμους. Είς δέ τέ ευκτήριου κει- 
ται ό δυστυχής άγγελος έπί τής κλίνης καί ούδεις άλ
λος 1 . . . Οι γέροντες έδέοντο γονυκλιτεΐς εις τήν εκ
κλησίαν κα! ό Φραγκίσκος έθεσε τήν χεΐρά του είς τήν 
καρδίαν τής Μαρίνης, ήτις έπαλλεν είσέτι. Εις τήν 
πρόσψαυσιν ταύτην τά χείλη της ήμιανεώχθησαν καί,

— Ύπεραγία θεοτόκε, έψιθύρισε σοΰ έπήρε τό μει
δίαμά σου ....

Ό Φραγκίσκος παρετήρησε τέ πρόσωπόν τής Πα
ναγίας· καί έξέδαλε άπέ τήν εις τέ έφίππιον κρεμαμέ- 
νην θήκην έν πυξίδιον καί χρωστήρας. Ανέλυσε τήν 
βαφήν καί ήγγιξε, πάλλων τήν καρδίαν, τά χείλη τής 
Παναγίας ήτις έμειδίασε.—Τότε έξύπνησε τήν Μαρί
ναν μέ έν φίλημα· καί οί έσδεσμένοι όφθαλμοί τής νέας 
έστράφησαν πρές τέ πρόσωπον τής ’Αειπάρθενου είς τήν 
όπαίαν άκτΐς φωτός έπιχρύσου έδιδεν έκτακτον ζωήν.

Ή Μαρίνα άνεκάθησε και όλίγον αίμα ήλθεν εις τάς 
παρειάς της,

— Ώ 1 έψιθύρισε... άγια Μαρία, μειδιάς ώς άλ
λοτε . . μέ έσυγχώρησας . . . Άν ούτως έχη δύνα
μαι νά ζήσω έτι ευτυχώς . ..

— Πάτερ μου, μήτερ μου, είπε τρέχων πρές τούς 
γέροντας ό Φραγκίσκος, ή Μαρίνα μας έσώθη, θέλετε 
νά μοί τήν δώσητε ώς σύζυγον;

■ ΧΑΡΑΚΤΙΪΡ ΤΩΝ ΛΑΠΩΝΩΝ.
—---------------ί

Διάφοραι περιγραφα! περιηγήσεων έν αίς γίνεται λό
γος καί περί Λαπωνίας, έσφαλμένως άναφέρουσι τα 
περί αύτής, διότι άφοΰ έπισκεφθή τις τήν χώραν ταύ 
την τά πάντα διαφέρουσι. Βεβαίως οί Λάπωνες δέν είναι 
ούτε ωραίοι ούτε κομψοί· άλλ έμεγαλωσαν ύπέρ τέ 
δέον τήν ασχήμιαν των, τά σωματικά έλαττώματά 
των, τήν ακαθαρσίαν των. Είδομεν πολλούς αύτών έ
χοντας άνάστημα ύψηλέν, άλλά τέ πλείστον μέρος 

Τόμος Γ'. Φυλ. 65.

ειν»ι αναστήματος μέτριου. Γενικώς αί γυναίκες έχουσι 
την χεΐρα μικράν καί ώραιαν, τέ άνάστημα καλβκαμω- 
μένον καί τήν μορφήν γλυκεϊαν. Οί κάτοικο: αλλω· 
μερών όσοι έχουσι μέ τάς περιπλανωμένας ταύτας οι
κογένειας συξνάς σχέσεις, έπαινοΰσι τήν αγαθότητα 
τής ψυχής των, τήν τιμιότητά των καί τον υπομονητι
κόν καί ταπεινόν χαρακτήρα των, επρμένως ίσα περί 
τώνήθών των αναφέρει ό Ρεγνιάρδος, είν’έντελώς ψευδή.

1 26.
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Εις τήν αξιοπαρατήρητο·/ καί τοσσΰτο? περίεργον 
άλλ’ δλι'γον γνωστήν ταύτην φυλήν, ύπάρχουσι 8ύω 
πλάσεις διακεχριμμέναι, καταγόμενοι άπό τήν αύτήν 
βίζαν χαΐ άνήζουοαι εις τήν αυτήν οικογένειαν ci No- 
μαίες Λάπωνες χαΐ el βεδαίας έ'χοντες οικήσεις.

Συνήθως δ καθιστικός Λάζων είναι πτωχός ιδιοκτή
της ταράνδων, δ όποιος άφανισθείς έκ τοΰ λιμού ή τής 
έπιοημίας, χαΐ μή δυνάμενος πλέον νά έξαχολουθήση 
τίν νομαδικόν ποιμενιχόν βι'ον του, έγχατχλιμπάνει 
τάς χιονοσχεπάστους Απέραντους πεδιάδας, έφ* ών 
έβοσκε τδ ποιμνών του, χαΐ πλησιάζει τους βιομηχά- 
νους χαΐ γεωργικούς λαούς. ’Εάν ή έζελθοΰσα κατα
στροφή δέν τω άφήχε ούδενα ζωής πόρον, έμδαίνει ώς 
υπηρέτης εί'ς τινα χωρικού οικίαν, ή κάμνει τόν επαί
την. Τόν χειμώνα άπαντα τις πολλάκις, εις τάς πό
λεις τής Σουηδίας, πτωχάς τοιαύτας Αφανισθείσας Α«- 
πώνων οικογένειας, συγχειμένας έκ γερόντων, γυναικών

χαΐ παιδιών ένδεδυμένων ξεσχισμένα δε'ρματα, καί αί- 
τινες ώφελοΰνται άπό τήν περιέργειαν ήντενα ή παρου
σία των διεγείρει διά νά λάβωσι τόν δδολόν.

’Εάν απεναντίας δ Λάπων έχη είσετι δλίγα τινα πα
λαιό νομίσματα άτινα εις καιρούς ευτυχέστερους εξοικο
νόμησε, διατηρήσας αυτά μετ’ έπιμελειας, παρασκευάζει 
άπαντα τά πενιχρά λείψανα τής περιουσίας του, και 
απέρχεται πρός τήν παραλίαν οπού έγκαθισταται. ’Εκ
λέγει Οέσιν έχουσαν πλησίον ύδωρ καλόν καί ξύλα, οί- 
κοδομεΐ χαλύδην τό ήμισυ ξυλίνην χαΐ τό ήμισυ έκ 
χλώνων δένδρων, Αγοράζει δίκτυα χαΐ άποκαθίστατα: 
Αλιεύς. Διά τοΰ χρηματικού κεφαλαίου όσον ήδυνηθη 
νά συλλέξη, Αγοράζει πρόβατα τινά χαΐ άν δυνηθή χαΐ 
μίαν δάμαλιν. Ή σύζυγός του μετά τών θυγατέρων αύ- 
τού έχουσιν Ιστόν υφαντικόν ( έργαλεσόν ) δι’ ου ύφαί- 
νβυσι τό έ'ριον, αδτός δέ τόν χειμώνα και τό θέρος κα
ταγίνεται εις τήν Αλιείαν. Συγχρόνως έγγράφεται με
ταξύ τ$ν κατοίκων τής έπαρχίας· σημειοϋται επί τών 
συνήθων καταστάσεις» τής διοικήσεως· καί εις τό έξης 
Ανήκει πλέον εις χοφρίονζ φις ένοριαν. Άλλως τε δια
τηρεί πά/τοτ» τήν γλ^σσ^του, τά ήθη του, ώς και 
αυτήν τήν Λακωνικήν ήκ|ύμασίαν· ζή έν τώ μέσω αν
θρώπων έχόντων άλλην καταγωγήν, χωρίς μολαταύ
τα νά κρύψη τήν ίίικήν του. Οί Νορδεγοΐ καί οί Σουη
δοί έχουσι πρός αυτόν αίσθημα περιφρονήσεως. Αυτός 
δέν αγνοεί τοΰτο, καί όμως δέν Αναζητεί νά καταδάλλη 
τήν τοιαύτην ούτως εΐπείν πρόληψιν ήτις θέτει αυτόν εις 
διαρκή κατωτέραν κατάστασιν. Έχει χωριστά τήν κα- 
λύβην τοφ, χωριστές τάς έξεις του- ούδεμία έκ τών 
εγχωρίων οικογενειών συνδέεται μετ’ αυτού διά συγ- 
γεκίκοΰ δεσμού. Οί φίλοι του, οί συγγενείς του εύρί- 
σκονται μετ-αςύ τών λοιπών Λαπώνων όταν δέ οδτοι 
λβίπιβΧ ςύτός μονάζει.

Ό πφρ,ιπλανώμενος Λάπων, περί ου είπομεν ήδη καί 
τόν όποιΟν άπσκκλοϋσί γενικώς Λάπωνα τών δρέων 
(Kiel Jfinner) μόνην περιουσίαν είχε τήν έκ ταράνδων 
αγέλην. Ό συνήθης βιος του είναι παν ο,τι δυ
νατοί τις νά φαχ.τασθή έγκρατέστερον καί πτωχότερο·/. 
Σκηνή συγκετμένη άπό βάκη καί στηριζομένη έπΐ τεσ
σάρων πασσαλίσκων τοιαύτη ειν’ ή χειμερινή καί έα- 
οινή κατοικία του έν τώ μέσω της όποιας κείται ή έςτ'α 
ής δ καπνός εξέρχεται άπό οπήν γενβμένην έν τώ μέσω 
τής σκηνής. Πέντε ή εξ δέρματα ταράνδων απλωμένα 
γύρωθεν τής πυράς χρησιμεύουσιν ώς κλίνη δι’ ολην τήν 
οικογένειαν, καί ό καλύπτω* αυτήν καπνός χρησιμεύει 
ώς παραπέτασμα. Εις λεδης, καί τινες ξύλινοι ύδρία: ά- 
παρτιζίυσιν άπασαν αύτοΰ τήν Αποσκευήν. Πας Λάπων 
φέρει επ’ αυτοί έντός θυλακίου τό όποιον δέν εγκατα
λείπει ποτέ, χεράτινον κοχλιάριον καί τήν μάχαιράν 
του. Πολλάκις άντ! τοΰ ξύλινου υδρίας μεταχειρίζεται 
τήν κύστην τών ταράνδων, ένθα φυλάσσει τό μέ ΰϊωρ 
μεμιγμένον γάλα τό όποιον τώ χρησιμεύει ώς ποτόν.

'Π νομαδική αΰτη φυλή κατείχε·/ άλλοτε μέγα μέ
ρος τής Σουηδίας, καί μάλιστα, ώς τινες σοφοί ζητοδσι 
νά άποδείξωσι, δ'εχύθησαν καθ’ ολην τήν Άρκτον. Άλ
λα σήμερον ήλαττώθη πολύ· διότι έάν άπαριθμήσω- 
μεν τούς μείναντας εις τήν 'Ρωσσικήν, τήν Νορδε- 
γιακήν καί Σουηδικήν Λαπωνίαν, μόλις θέλομε·/ εύ- 
ρεί 12,000 ψυχάς. Ή πενία, αί έπιδημικαί νόσοι 
έπέφερον τήν τοιαύτην έλάττωσιν. Ύπολογιζοντες τά 
Αποτελέσματα τής βαθμιαίας ταύτης μειώσεως, δυνά- 
μέθα νά προίδωμεν τήν έποχήν καθ’ ήν δέν θέλουσι 
πλέον υπάρχει νομάδες Λάπωνες, καί καθ’ ή* άπασα ή
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ά/.λόκοτος αΰιη φυλή θέλει εισθαι ώς έκείνας τάς έξα- 
λειφθείσας Αρχαίας φυλάς τών ανθρώπων ών ή Ιστορία 
μάς διετήρησε τόν ένθύμησιν, τών όποιων όμως δέν 
άπαντώμεν ούτε καν ίχνος.

Οί Λάπωνες τής Νορβηγίας πρό μιας περίπου έκα 
τονταετηρίδος ένηγχαλισθησαν τόν Χριστιανισμόν, οί δέ 
τής Σουηδίας πρό δύω. Δέν εύρίσκομεν πλέον παρ’ 
αύτοϊς ίχνος τής αρχαίας εΐδωλολατρικής θρησκείας. 
Δέν ύπάρχουσι πλέον τά μαγικά τύμπανα, δι’ ών el 
μάγοι έξώρκιζον τά πνεύματα, ούτε λίθινα είδωλα εις 
α δ Λάπων γονυκλιτώς κατέθετε τό ανάθημα λευκού 
καί άνευ χηλιδος τίνος νέου ταράνδου. Ή παράδοσις 
τοΰ ευαγγελίου έςήλειψεν «πάσας ταύτας τάς άπατας 
άπό τήν Αμάθειαν καί τήν δεισιδαιμονίαν. "Εκαστον χει
μώνα cl ιεραπόστολοι διδάσκουσι τήν Ανάγνωσιν εις τά 
παιδία τών Ααπώνων. Ήδη είσερχόμενός τις εις μίαν 
τών πηλί /ων τούτων ύγρών χαλύβων ή τήν κεκαπνισμέ- 
νην σκηνήν, βλέπει εις τήν Οέσιν έφ’ ής άλλοτε έφαί- 
νετο τό χίνδρόν σύμδολον τής ειδωλολατρείας, βιόλους 
θρησκευτικός. Α.

ANSA II ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ (1).

ΊΙ Άννα ή Αυστριακή ήτο πρωτότοκος θυγάτηρ Φι
λίππου τοΰ Β'. βασιλέως τής Ισπανίας· τήν δέ 13 Δε
κεμβρίου 1 61 3 ύπανδρεύθη Λουδοβίκον τόν 1Γ'. βασι
λέα τής Γαλλίας- Ό γάμος ούτος, οστις άνέτρεψε πά
σαν τήν πολιτικήν Έβρίκου τού Δ*. , δέν ήδυνηθη νά

(1) Άννα ή Αυστριακή τής οποίας καταχωρούμε·/ 
τήν εικό /α καί τήν βιογραφίαν είναι ή εις τό μυθιοτόοημα 
Οί τρεις σωματοφύλακες άναφερομένη βασί
λισσα τής Γαλλίας καί σύζυγος Λουδοβίκου ςοΰ 1Γ.

διατηρήση έπί πολύ τήν μεταξύ τών δύω βασιλείων ει
ρήνην τήν δέ Άνναν κατέστησε δυστυχή. Λουδοβίκος ό 
1Γ'. ουδόλως ήτο διατεθειμένος νά ύποκύψη εις τά θέλ
γητρα καί τήν ώραιότητα, ενώ, άλλως, ύπετάσσετο ευ
κόλως εις τήν πειθώ· διότι ών φύσει Αδυνάτου χαρα- 
κιήρος, καί τοι ούκ άμοιρος δρθής κρίσεως, ένεπι- 
στεύετο πλειότερον εις τούς εύ/οουμένους αύτοΰ, ή εις 
τήν σύζυγον. Ό 'Ρισχελιέ άναβάς τήν ύπουργικήν έ
δραν, κατεγίνετο μετά μεγίστης έπιμονής νά καταβάλ- 
λη πάντα τον δυνάμενον νά βλάψη αύτόν; καί φοβού
μενος τήν υπέρ τών εχθρών του συνδρομήν τής βασι
λίσσης, ούδέν παρημελησεν ώστε νά καταστήση αυ
τήν Ανίκανον πρός πάσαν άντίπραξιν. ΊΙ Άννα τής Αυ
στρίας ήτο άγαθή, γενναία καί ευπροσηγόρου χαρα- 
κτήρος, άλλ’ υπερήφανος, διό καί ένόμιζεν δτι δέν ώ- 
φειλε νά ύποκρύψη ούτε τήν κατά του βασιλέως ουσα · 
ρέσκειάν της, ώς μή έχοντος ούδεμία·/ πρός αύτήν εμ
πιστοσύνην, ούτε τήν υπέρ τής οικογένειας της άφο- 
αίωσιν, καθ’ 2ν καιρόν τά δύω ταΰτα Κράτη ήσαν διη- 
ρημένα ένεκα τοΰ μεταξύ των ύπάρχοντος πολέμου. ‘Ο 
'Ρισχελιέ ωφεληθείς Από τινας λόγους διαφυγόντας τήν 
δυσαρεστημένην σύζυγον, ένέσπειρεν εις τόν φύσει φι- 
λυποπτον Λουδοβίκον τον 1Γ'. τήν ιδέαν οτι ή Βασίλισ
σα μετέσχε τής συνωμοσίες τοΰ Σαλαί. Καθ’ ολας Ο
μως τάς πιθανότητας ή συνωμοσία αΰτη δέν Απέβλεπεν 
είμή τόν υπουργόν άλλά διά νά έκφοβίσωσι τφν Βασιλέα 
τόν έπεισαν οτι προύτίθεντο νά ρίψωσιν αύτόν τόν θρό
νον, νά τόν κητύξωοιν ανίκανον καί νά συζεύξωοι τήν 
σύζυγον αύτοΰ μετά τοΰ αδελφού του Γάστω/.ος τής 
Αύρηλίας. Εις τήν τελευταία·/ τάύτην κατηγορίαν ή 
Άννα άπεκρίθη οτι « δλίγον ήθελεν ώφεληθή έκ τής 
» τσιαύτης μεταλλαγής, ώστε δέν έπραττε τοιοΰτον 
β μέγα έγκλημα, ένεκα ουτιδανού συμφέροννος. β Ά- 
πάντησις δρθοτάτη· διότι ό Τάστων εΐχεν όλιγωτέραν 
τού Λουδοβίκου 1Γ’. σταθερότητα χαρακτήρες στερού
μενος έπί τούτοις καί τών Αρετών αύτοΰ. Ό ^'Ρισχελιέ 
δέ καίτοι γινώσκων δτι δέν ήδύνατο ούδεμίαν κατά τής 
βασιλίσσης νά προοάγη άπόδειξιν, έγίνωοκεν ούχ ήττον 
τόν οποίον ή τοιαύτη υπόνοια ήδύνατο νά φέρη αποτέ
λεσμα εις τό πνεύμα τοΰ Βασιλέως. Ακολούθως έκα- 
τηγόρησε τήν Άνναν ώς άνταποκρινομένην μετά :τών 
έχθρών τής Γαλλίας, άναγκάσας αύτήν ν’ άπολογηθή 
ενώπιον τού καγγελαρίου περί τών σχέσεων αύτής μέ 
τάς ξένας Δυνάμεις. Αί δέ καταθέσεις αύτής απέδειξαν 
δτι είχε μέν ολην τήν απερισκεψίαν γυναικός προσβληθεί- 
σηςτήν φιλοτιμίαν, άλλ’ έκ τών επιστολών τηοδέν έξή- 
χθηή έλαχίςτ) ένδειξις, οτι έζεβουλεύετοτά συμφέροντα 
τής Γαλλίας, δπου δέν εΐχεν έπαρσήν ώς ταπεινο^μένη
καί παραμελουμένη πάντοτε ύπό τοΰ συζύγου *ύτής. 
Εύτυχής τις σύμζτωσις ήνάγκασε τούς εχθρούς της νά 
σεβασθώσιν αύτήν. Μείνασα έγκυος, τήν 5 Σεπτεμβρίου 
1638 έγέννησε Λουδοβίκον τόν 1Λ'. , ό δέ σύζυγος αύ- 
αύτής Λουδοβίκος ΙΓ'. άποβιώσας δλι'γον κατόπιν τού 
Καρδιναλίου 'Ρισχελιέ^ ήθέληοεν έν τή διαθήκη αύτοΰ 
νά περιορίση τήν εξουσίαν τής βασιλίσσης- άλλά μόλις 
έκλεισε τούς οφθαλμούς του καί τό Συνέδριου (Parle— 
mcnl) ήκύρωσε τήν διαθήκη*, ή βέ Άννα περιεδλήθη 
μέ τό κληροδότημα τής Άντιβασιλείας τοΰ Κράτους καί 
τήν κηδεμονίαν τών τέκνων της.

Ούδέν τοσούτον διδάσκει τόν άνθρωπον οσον ή δυςτ/- 
χία καί ή ανάγκη τού νά στρέψη πρός έαυτόν άπαντας 
τούς διαλογισμούς του· οθεν ή βασίλισσα Αν καί είχε 
μυρίας αιτίας τ:ϋ ν’ «ποστρέφετο: τήν μνήμην τσΰ Τι-
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σχελιε, έθϊώρησε μολατχΰτα καθήκον έαυτής νά δια- 
τηρήση τά υπ* αύτοΰ θεσμοθετηθεντα, διότι αύτή τοΰτο 
μόνον ενθυμείτο οκό 'Ρισχελιέ έζ.ράτυνε τήν βασιλι
κήν εξουσίαν- διό καί μίαν τών ήμερών, ένω έθεώρει 
εικόνα τινα τοΰ Καρδιναλίου είπεν α Έάν τώρα έζη ό 
άνθρωπος ουτος ήθελεν είσθαι παρά ποτέ ισχυρός- · 
διότι ή βασίλισσα άνελογίζετο μάλλον τάς εκδουλεύ
σεις, οσ»ς ήδΰνατό τις νά πράξη ύπέρ τοΰ Κράτους, πα 
ρά τάς πρός αύτήν γενομένας- καί φοβούμενη μή προ- 
δοθή ύπό τών μεγιστάνων, οσοι ειχον συμφέρον νά κα- 
καταστρέψωσι τήν πολιτικήν τοΰ 'Ρισχελιέ, άνέθεσεν 
άπασαν αύτής τήν εμπιστοσύνην εις τόν Μαζαρΐνον. ο- 
στις, ώς ξένος, δέν ήδύνατο νά έλπίση αληθή ύποστή- 
ριξιν εΐμή παρ’ αύτής καί μόνον. Ή τοιαύτη δέ διαγω
γή τής "Αννας μητρός Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ'. , δικαίως 
συνεκρίθη μέ τήν τής Βλάγκας τής Καστιλλιας, μητρός 
τοΰ 'Αγίου Λουδοβίκου ώς πρός τάς πρώτας ήμέρας 
τής βασιλείας τοΰ υίοΰ της. "Ητον αδύνατον ή έ- 
έπι τής ύπουργείας τοΰ ‘Ριχελιέως σχηματισθεΐσα αντι
πολίτευσή νά μή επίδειξη τήν δυσαρέσκειάν της. Ού
δέποτε οί Γάλλοι ύπέκυψαν έκουσίως. ’Αντιβασιλεύς έξ 
’Ισπανίας κα! Ιταλός πρωθυπουργός, άνεκάλουν είς 
τήν μνήμην τών Γάλλων τούς δυστυχείς καιρούς τής Αι
κατερίνης καί τής Μαρίας τών Μεδίκων- καί τοΰτο 
ήρκει νά διερεθίση τήν άντιπολίτευσιν. Οικονομικοί τί
νος συνδυασμοί, ένεργηθέντες ύπό τινων ’Ιταλών, ήρ- 
κεσαν νά προκαλέσωσι τήν έπίδειξιν τών δυσαρεστημέ- 
νων, οθεν έπί τής εποχής ταύτης ήρχισαν αί ταραχαί 
καί οί πόλεμοι τής Σ φενδ όν ης- έποχής άξιομνημο- 
νεύτου, καθ’ ήν ολα τά κόμματα συνηνώθησαν έπί τή 
έλπίδι νά λάβωσι μέν μέρος εις τήν διοίκησιν τής πα
τρίδος των, ούδέν όμως συνέλαβε τέν σκοπόν τοΰ νά φέ- 
ρη νεωτερισμόν τινα. Οί πρίγκηπες καί οί λοιποί άρ
χοντες προσεπάθουν νά έπαναφέρωσι τήν παλαιάν μο
ναρχίαν, ή βασίλισσα όμως έπέμενε νά διατηρήση αύ
τήν όπως τήν κατέστησε ό 'Ρισχελιέ. ’Αφ’ ετέρου τό 
Συνέδριο-/ δόσαν αύτή τόν άντιβασιλείαν ένόμιζεν ότι 
είχε τό δικαίωμα νά κανονίση τήν διαγωγήν τοΰ βασι
λικού συμβουλίου. Ό λαός, είς τήν προκειμένη·/ περί- 
στασιν κολακευόμενος, έθεώρει φίλους τούς φωνασκοΰν- 
τας κατά τών φόρων, πληρόνων εύχαρίστως, διά νά κα- 
ταβάλη τον Μαζαρΐνον, πλειότερα άφ’ όσα ό υπουρ
γός ουτος τώ επέβαλε ποτέ. Έν τούτοις είτε ό Μα- 
ζαρϊνος έθριάμβευε. είτε ό μέγας Κονδέ ή καί αύτός ό
Καρδινάλιος τοΰ Ρέτη, ή επάνοδος τής απολύτου έ- 
ξουσιας κατέστη αναπόφευκτος, διότι ούδεις τών αρχη
γών τούτων διελογίσθη ποτέ νά καταστρέψη τό έργον 
τοΰ 'Ρισχελιέ. Πρέπει νά πεισθώμεν περί τούτου, όπως 
έννοήσωμεν άπάσας τάς μεταξύ τών διαφόρων κομμά 
των γενομένας μεταδολάς, καί διατί οί μάλλον κατά 
τής αύλής ερεθισμένοι έπανήρχοντο πρός αυτήν, άμα 
αύτη έκολάκευε τάς ατομικός αύτών φιλοδοξίας. Ή 
Άννα τής Αύστρίας προσεφέρθη μέ Οάβρος καί επιμο
νήν, δι ών ού μόνον έλαμπρύνθη, άλλά καί προσείλκυ- 
σεν είς έαυτήν μέχρι τοΰ θανάτου της, τήν εύγνωμοσύνην 
κα! τήν άγάπην Λουδοβίκου τοΰ 1Δ.'

Ή βαθύτατη λύπη ήν βασιλεύς ουτος κατά τον θά
νατόν της ήσθάνθη, τά δάκρυα όσα έχυσε εις έπιστολάς, 
όσας κατά τήν λυπηρόν έκείνην στιγμήν έγραφε, άρ- 
κοΰσι νά δικαιώσωσ: τήν βασίλισσαν κατά τών προσα- 
φθεισών αύτή κατηγοριών, έπί τής βασιλείας Λουδοβί
κου τβϋ.ΙΓ: κατά τών υβριστικών περί τής διαγωγής 
τΊί ί^Ρ-δν, έν καιρώ τών πολιτικών περισπασμών

Καί πραγματικώς είδομεν τήν Ισπανίαν ένουμένην μετά 
τών ταραχοποιών άνταποκρινομένων μέ τό Συνέδριο-/ 
τών Παρισιων, έπί σκοπώ τοΰ νά έπιδαρύνωσι τήν κα- 
τηγορηθεϊσαν ταύτην βασίλισσαν ώς προτιμήσασαν τά 
συμφέροντα τής ’Ισπανίας, άπό τήν δόξαν τής Γαλλίας.

Αλλ’ή βασιλίςαύιη κατώρθωοε νά κατασδέση τόν 
έμφύλιον πόλεμον άνευ ούδεμιάς παραχωρήσεως, καί 
παρέδωκεν είς τόν πρωτότοκον υιόν της τήν ύπ’ αύτής 
ένισχυθεϊσαν έξουσίαν. Αυτή ωκοδόμησε τήν λαμπράν 
’Εκκλησίαν τής Βαλ-δε-Ι’ράς ήτις επιδεικνύει αρκούν
τως τήν διά τάς τέΖνας φιλοκαλίαν της· άγαπωμένη 
καί σεβόμενη υπό τών τέκνων της, τό πλείστον τής 
ήμέόας καταγινομένη είς έργα θεάρεστα άπέθανε άπό 
καρκίνον τήν 20 Ίαννουαρίου 1666' έν ήλϊκία έβδο- 
μήκοντα τεσσάρων ετών- Πάντες γινώσκουσι τί άπεκρίθη 
είς τόν καρδινάλιον Μαζαρΐνον θελήσαντα νά έμδα- 
Ούνη τί αυτή έφρόνει περί τοΰ έρωτος Λουδοβίκου τοΰ 
ΙΔ'. οστις νέος έτι ών, ήράσθη μιάς τών ανεψιών 
τοΰ ύπουργοΰ τούτου , προσποιουμένου οτι έφοβεΐ- 
το γάμον τοιοΰτον <ι Έάν ό Βασιλεύς ήδύνατο νά 
» πράξη τό τοιοΰτον ατόπημα, ήθελον όμοΰ μέ τόν 
» δευτερότοκον υιόν μου τεθή έπί κεφαλής όλοκλή- 
η ρου τοΰ έθνους, κατά τοΰ βασιλέως καί καθ’ υ
μών. » 'Η βασίλισσα αυτή τοσοΰτον ύπηρήφανος διά 
τήν θέσιν της, ακλόνητος είς τήν δυστυχίαν καρτερά 
είς τά πρό τβΰ θανάτου της άλγη, έπεριποιεΐτο τόσον 
πολύ τόν έαυτόν της, ώστε ό καρδινάλιος Μ-ιζαρΐ- 
νος τή έλεγε· « Κυρία έάν υπάγετε εις τήνκόλασιν 
» θέλ’ είσθαι αιτία τό οτι κατακλίνεσθε έπ! συνδόνων 
» έκ πανιού 'Ολλανδικού. Ήγάπα ύπέρ τό δέον τ’ άνθη, 
καί δεν ήδύνατο νά ύποφέρη τήν θέαν τών ρόδων, ούτε 
καν τήν έπί χάρτου εικόνα αύτών. Έν καιρώ τών τα
ραχών τής Σφενδόνης, προσεβλήθη δ ιδιωτικός αύτής 
βίος, πλήν είναι εύκολος νά έννοηθή ό λόγος κατά τάς 
έμφυλίβυς διχονοίας- ή συκοφαντία καί ή ώμότης είναι 
τότε παρεπόμενα άφευκτα.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΡΟΙΉΡΟΣ.
—-Φ-—

Δύω ναΰται, ό μέν Ισπανός, ό δ’ ετερος Γάλλος 
ήσαν σιδηροδέσμιοι έν Άλγεριήι· ό πρώτος εκαλείτο 
’Αντώνιος, 'Ρογήρος ήτον τό όνομα τοΰ συναιχμαλώ- 
του του. Κατά τύχην είς τήν αύτήν διωρισμένοι εργα
σίαν ειχον συνδέσει πρός άλλήλους φιλίαν στενήν, έν ή 
ευρισκον παραμυθίαν τών δυστυχιών, άνακουφισιν τοΰ 
έπαχθοΰς βάρους τών άλύσεων, καί αναψυχήν τινα τών 
σκληρότερων πόνων.

Ό ’Αντώνιος λοιπόν καί ό 'Ρογήρος άπήλαυον πά
σας τάς ήδονάς τής φιλίας, αισθήματος κατά δυστυ
χίαν όλίγον εγνωσμένου παρά τών ανθρώπων· διεκοί- 
νουν άλλήλοις τάς όδύνας καί λύπας των- συνδιελεγον- 
το περί τής οικογένειας των, τής πατρίδος των, καί 
τής χαράς, ήν έμελλον νά αίσθανθώσιν, έάν ποτέ έλευ- 
θεροΰντο· συνέκλαιον τέλος έναγκαλιζόμενοι, καί ή 
άνακούφιστς αύτη, δι’ ή ν αείποτε θερμός πρός τόν "Γ- 
ψιστον άνέπεμπον ευχαριστία;, ήρκει αύτοΐς, όπως ύπο- 
φέρωσ: τήν δουλείαν καί τούς κόπους είς τούς όποιους 
ήσαν καταδεδικασμένοι

Συνειργάζονιο εις τήν κατασκευήν ορεινής τίνος ό
δοΰ' ό ’Ισπανός Γσταται, κατάδιβάζει τούς άπηυδημενους

βραχίονάς του, καί προσδλέψας ατενώς τήν θάλασσαν 
φίλε μου, είπεν, έκ βαθέων σιενάζων, πάσαι αί εύχαί 
μου, αύτή ή ψυχή μου -εινουσι πρός τάς εσχατιάς τοΰ 
πέλαγους τούτου ! Διατί νά μή δύναμαι νά τό διαπλεύ- 
σω μ.ετά σοΰ ; Νομίζω πάντοτε, ότι βλέπω τήν σύζυ
γόν μου, τά τέκνα μου ορέγοντα άπό τής παραλίας 
τών Γαδείρων πρός έμέ τάς χεΐράς των, ή θρηνοΰντα 

τόν θάνατόν μου 1Οσάκις έπανήρχετο είς τό όρος έδυθίζετο εις τήν 
έπώδυνον ταύτην ιδέαν, καί τό μελαγχολικόν του βλέμ
μα έπροσηλοΰτο είς τό άπειρον έκεινο διάστημα, όπερ 
τόν διεχώριζε τής φίλης αύτοΰ πατρίδος- νέοι δέ τώ 
έξέ^ευγον στεναγμοί αείποτε βαθύτεροι, αείποτε άλ- 

γεινότεροι.Ό Αντώνιος έναγκαλίζεται μίαν τών ήμερών μετά 

παραφοράς τόν Γάλλον.— Φίλε μου ! . . . φίλε μου 1 βλέπω έν πλοίου !
’Ιδού, κυτταξε· ν’ άπατωμα: 1 .. . Δέν τό βλέπεις ;
Δέν θά άράξη όμως ένταΰθα- διότι άποφεύγουσιν, ώς 
γνωρίζεις, τά βαρδαρικά παράλια . . . άλλά . .. αύριον, 
έάν Οέλης, 'Ρογήρε . . . τά δεινά μας παύουσιν ! έλευ- 

θερούμεθα!
— Έλευθερούμεθα I
— Ναί, αύριον, τό πλοϊον έκεινο θέλει πλεύσει δύω 

περίπου λεύγας μακράν τής ακτής, καί τότε άπό τής 
κορυφής τοΰ βράχου τούτου ^ιπιόμεθα είς τήν θάλασ
σαν, καί, ή φθάνομεν τό πλοϊον, ή άπολλύμεθα. ‘Ο θά- 
νοτος δέν είναι προτιμότερος τής στυγεράς δουλείας ;

Έάν νά σωθής δύνασαι, τώ είπεν ό 'Ρογήρος, θέλω 
υποφέρει μετά πλείονος καρτερίας τήν τάλαιναν τύχην 
μου. Δέν άγνοεΐς, ’Αντώνιε, πόσον μοί είσαι προσφιλής! 
ή φιλία αύτη, ήτις μέ συνδέει μετά σοΰ, έσο βέβαιος 
δέν θέλει παύσει παρά μέ τήν ζωήν μου- μίαν δέ μόνην 
χάριν σέ ζητώ' φίλε μου- ύπαγε νά εύρης τόν πατέρα 

μου . . . άς μάθη . . .— Νά υπάγω πρός τόν πατέρα σου αγαπητέ μοι 
'Ρογήρε ; "Α ! τί προτίθεσαι νά κάμης ; Είναι δυνατόν, 
νομίζεις, νά ευτυχήσω, ή μίαν μόνην στιγμήν νά έπι-
ζήσω έγκαταλιμπάνων σε ύπό τήν πολυώδυνον δου- ι

λείαν βαρυΟυμοΰντα ;,— Άλλ’ ’Αντώνιε, δέν ήξεύρω παντάπασι νά κολυμ- 

βώ, ένω έσύ γνωρίζεις.— Ήξεύρω νά "σέ άγαπώ, ύπέλαβεν ό ’Ισπανός 
σφίγγω-/ περιπαθώς τόν 'Ρογήρον είς τό στήθος του- 
ζώ δι’ έσέ· θέλομεν σωθή άμφότεροι. Άγε, ή φιλία θέ- | 
λε; μοί δώσει δυνάμεις, μή αμφίβαλλε- θα κρατήσαι

, από τόν ζωστήρα μου τοΰτον.— Άνωφελώς σκέπτεσαι τοΰτο, Αντώνιε· διότι δέν 
θέλω υποφέρει ποτέ νά γίνω πρόξενος τής απώλειας 
τοΰ φίλου μου: μόνη ή ιδέα . . - Άφες με' ό ζωστήρ 
ουτος δυνατόν νά μοί έκφύγη καί θά σέ παρασύρω . . .

— Καλλίτερα 'Ρογήρε. συναποθ/ήσκομεν. Άλλά 
πρός τ! νά άποδειλιώμεν ; Σοί τό προεϊπον ή φιλία 
θέλει μ’ ένισχύσει καί χάριν τής πρός σέ διακαοΰς αγά
πης μου θέλει θαυματουργήσει. Παύου έναντιούμενος
είς τό σχέδιό-/ μου .. . Τό άπεφάσισα .... Παρατη- I 
ρώ, οτι οί φρουροΰντεςήμάς τερατόμορφοι ςρατιώταιμάς * 
κατασκοπεύουσιν ύπάρχουσι καί μεταξύ αύτών τών 
συνδεσμωτών μας άνθρωποι τόσον σκληροί, τόσον άναν
δροι, ώστε νά μάς προδώοωσιν, 'Γγίαινε- ακούω τόν 
κώδωνα άνακαλοΰντα ήμάς- ανάγκη νά χωρισθώμεν.
Γγίαινε, φ-λτατέ μοι 'Ρογήρε, εί; αύριον.

Άφοΰ έκάτερος αύτών ένεκλείσθη είς τήν ιδίαν ειρ

κτήν του, ό μέν ’Αντώνιος όλος παραδεοομένος είς τόν 
σκοπόν του, έστοχάζετο, οτι διαπλεύσας ήδη τήν Με
σόγειον εύρίσχετο έλεύθερος μεταξύ τών συμπολιτών 
του, είς τάς άγκάλας τής συζύγου καί τών τέκνων του- 

| ό 8έ 'Ρογήρος απεναντίας έφαντάζετο τόν φίλον του θΰ· 
μα τής εύτολμιας του, παρασυρθέντα ύπ’ αύτοΰ είς τόν 
βυθόν τής θαλάσσης, καί βοράν τέλος ιχθύων γενόμενον 
οτε ίσως κηδόμενος αύτοΰ μόνον έδύνατο νά σωθή καί 
νά έπιστρέψη είς τούς κόλπους οικογένειας όδυρομένης 
διά τήν αιχμαλωσίαν του. Όχι, έλεγεν, καθ’ έαυτόν ό 
ενάρετος Γάλλος, δέν θά ένδώσω ποτέ εις τάς δεήσεις 
τοΰ Αντωνίου, δέν θέλω τώ προξενήσει τόν θάνατον, ώς 
άμοιβήν τής τοσοΰτον γενναίας καί ειλικρινούς φιλία; 
του· άς έλευθερωθή αύτός. θά μάθη τούλάχιστον ό 
δύστηνος πατήρ μου, οτι είσέτι ζώ, καί διατελώ αγα
πών αύτόν φιλοστοργώτατα.

Φεΰ! έπρεπε νά είμαι τό στήριγμα τοΰ γήρατος 
του, ή μόνη παρηγοριά ! τώ ήμην πολύ άναγκαΐος· ί
σως ήδη ψυχορραγεί έν ένδεια έπιποθών νά ίδη, νά έναγ- 
καλισθή τόν υιόν του ! . . . Έστω ό Αντώνιος ευδαί
μων 1 θέλω ούτω τελευτήσει ήττον όδυνηρώς βίον πι

κρίας κατάμεστο-/.
Τή έπαύριον δέν υπήγαν κατά τήν συνήθη ώραν νά 

άπάξωσι τής φυλακής τούς δούλους. "Οθεν ό Αντώνιος 
κατετήκετο ύπό ανυπομονησίας, ένώ δ 'Ρογήρος ήγνόει 
έάν έπρεπε νά χαίρη ή νά λυπήται διά τήν συγκυρίαν 

ταύτην.Τέλος τούς όδηγοΰσ; μέν είς τό έργον των, πλήν 
δεν έδύναντο νά σ-υνομιλήσωσιν διότι ό κύριός των 
τούς είχε παρακολουθήσει τήν ήμέραν έκείνην· ό Αν
τώνιος ήρνεΐτο νά θεωρή τόν 'Ρογήρον, στενάζων καί 
δεικνύων είς αύτόν ένίοτε διά τών δφθαλμών τήν θά
λασσαν, εις τήν θέαν τής όποιας ήδυνάτει νά κατάσχη 
αισθήματα έτοιμα πάντοτε νά έκδηλωθώσιν.

Ή εσπέρα φθάνει, καί εύρίσκονται μόνοι. Άς δράξω 
μεν τήν στιγμήν, άνεφώνησεν ό Ισπανός προχωρώ·/ 

ι προς τόν συνδεσμώτην του. Έρχου 1
| — "Οχι, φίλε, δεν θέλω υποφέρει ποτέ νά διακυβεύ-

σης δι’ έμέ τήν ζωήν σου I . , . 'Γγίαινε . . . 'Γγίαινε 
. . . Αντώνιε, σ’ έναγκαλίζομαι διά τελευταίαν φοράν. 
Σώθητι, σέ καθικετεύω' φείδου τοΰ χρόνου' καί ένθυμοϋ 
πάντοτε τήν τρυοεράν ήμών φιλίαν’ σέ παρακαλώ μό
νον νά μοί κάμης τήν χάριν, ώς μοί ύπεσχέθης, νά. ύ- 
πάγης πρός τόν πατέρα μου- θά ήναι πολύγηρως ήδη, 
λίαν αξιοδάκρυτος 1 ύπαγε νά τόν παραμ-υθήσης· έάν δέ 
δέεται συνδρομής τίνος . . . φίλε μου . . .

Ταΰτα λαλήσας ό 'Ρογήρος ρίπτεται εις τούς κόλ
πους τοΰ Αντωνίου χύνων δάκρυα ποταμηδόν ή καρ
δία του είχε κατασπαραχθή. Κλαίεις, 'Ρογήρε ! είς τήν 
παροΰσαν περίστασιν έχομεν χρείαν θά^ους καί ούχί 
δακρύων. Μή άνθίστασαι πλέον, Έάν επί μίαν στιγ
μήν ακόμη διστάζης, άπωλέσθημεν 1 δέν θέλομεν έπι- 
τύχει ίσως άλλοτε παρομοίαν εύκαιρίαν. Έκλεξον, 
ή άφες με, νά σέ οδηγήσω, ή συντρίβω τήν κεφαλήν μου 

έπ! τών βράχων τούτων.Ό Γάλλος φαίνεται έναντιούμενος είσέτι, άλλ ό Αν- 
-/ώνιος θεωρεί αύτόν περιπαθώς τόν έναγκαλίζεται προ
βαίνει πρός την κορυφήν ένός βράχου, και f ίπτϊτα: μετ 

αύτοΰ >ίς τήν θάλασσαν.Καί κατ άρχάς μέν καταβυθίζονται, πλήν μετ’ ού 
πολύ έπαναδΰουσιν αύθις έπί τών κυμάτων. Ό Αντώ
νιος κολυμβά ολαις δυνάμεσι κρατών τόν 'Ρογήρον, 
οστις φαίνεται άντιπαλαίων είς τάς συμπάθειας τοΰ φί
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λου, tl·/ όποιο» φοβείται μήπως συμπαρασύρη εις τόν 
όλ*θρό» του.

01 έν τώ πλοίω άνθρωποι εκπλήττονται άπό θέαμα, 
cicep νά διακρίνωσιν έναργώς δέν έδύναντο· έφαντάζβν- 
το οτι ένθαλάττιόν τι τέρας έπλησίαζεν τό πλοΐον των, 
δτε έτερον άντικειμενον στρέφει τήν περιέργειαν των· 
βλέπουσι λέμβον κατεσπευσμένως άποπλεύσασαν τής 
παραλίας, χαί καταδιώκουσαν έν τάχει, 2,τι είχον έκ- 
λάβει ώς τερατόμορφο·/ ιχθύ·/' ήσαν Σέ οί φρουροΰντες 
τούς δούλους στρατιώται, οιτινες έπροθυμοποιοΰντο νά 
συλλάβωσι τόν ’Αντώνιον χαί 'Ρογήρον, έξ ών ουτος 
ΐίών αύτούς έρχομένους, ατενίζει περιπαθώς τον φίλον 
του άρχόμενον ήδη νά έξασθενή, χαί πειραται νά άπο- 
σπασθή άπό τοΰ ’Αντωνίου. Μάς δ ώχουσι, τω είπε, σώ- 
Οητι, χαί άφες έμέ ν’ άποθάνω· επιβραδύνω τήν δρα
πέτευσή/ σου ! Ταΰτα λέγων χατεδύετο εις τόν βυθόν 
τής θαλάσσης, ό δέ Ισπανός ένδυναμωθεΐς έχ νέου, έρ
μα πρός τόν Γάλλον τόν όποιον αναλαμβάνει χαθ’ ήν 
στιγμήν έξέπνεε· χαΐ άμφότεροι έγένοντο άφαντοι.

Ή λέμβος άμφιβάλλουσα πόθεν έπρεπε νά έξαχολου- 
θήση τόν πλοϋν της, ιστατο χατοπτεύουσα, οτε άχάτιον 
σταλέν έχ τοΰ πλοίου επορεύετο νά πληροφορηθή περί 
τοϋ διατρέχοντος. Τά κύματα ήρξαντο ,ήδη έξαγριού- 
μενα. Βλέπουσι τέλος πάντων δύο άνδρας έξ ών ο εις 
χρατών τόν έτερον, έσπευδε νηχόμενος προς τό άχά
τιον, ού τίνος, οί ναΰται αύθωρει έπετάχυναν τήν κω
πηλασίαν πρός βοήθειαν αύτών. Ό 'Αντώνιος άποχαμών 
πλέον παρά μιχρόν έδέησε ν’ άφήση τόν 'Ρογήρον, οτε 
άχούσας φωνάς έχ τοΰ άχατίαυ, σφίγγει τόν φίλον του, 
συγχεντρόνει αυθις τάς δυνάμεις του, και δράττει μέ 
χειρα τρέμουσαν χα! έχλελυμένην τό έν χείλος τοΰ 
άχατίου, αλλά μή δυνηθεΐς νά στηριχθή, ήθελεν χατα- 
δύσει μετά τοΰ Ίρογήρου, άν cl χωπηλάται δέν άνελάμ- 
βανον άμφοτέρους.

’Ατονία τοσαυτη χατεχυρι’ευσεν τόν ’Αντώνιον, ώστε 
μόλις έλαβε τόν καιρόν ν’ άναφωνήση. Συνδράμετε τόν 
φίλον μου ! αποθνήσκω 1 Και ή φριχώδης τοΰ θανάτου· 
χροιά έπεχΰθη εις τό πρόσωπον του. Ό 'Ρογήρος, ο 
στις ήτο λειποθυμημένος, ανοίγει τούς οφθαλ.μούς, ε
γείρει τήν κεφαλήν, χα! βλέπων πλησίον του τόν ’Αν
τώνιον έκτάδην κείμενον, χαί ούδέν οημεΐον ζωής δει- 
χνυοντα· πίπτει έπ! τοΰ σώματός του, τό περιπτύσσεται, 
τό καταβρέχει μέ τά δάχρυά του , χαϊ δλοφυρέμενος α
νακράζει·

— Φίλε μου! εύεργέτα μου! εγώ ειμι ό φονευς 
σου! ’Αγαπητέ μοι ’Αντώνιε, δέν μέ άχούεις πλέον! 
Ούτως λοιπόν άντήμειψα σέ τόν σωτήρα τής ζωής μου; 
Άχ> σπεύσατε νά μου άφαιρέσητε αύτήν τήν άθλίαν 
ζωήν! δέν δύναμαι νά τήν υποφέρω πλέον 1 άπώλετο 
έ φίλος μου

'Ο 'Ρογήρος πειραται ν’ αύτοχειριασθή, άλλά τώ ά- 
φαιροϋσι τό ξίφος άπό τάς χεΐρας· γνωστοποιεί έν μέ
σω λυγμών εις τούς ναύτας τά καθέκαστα τοΰ γεγονό
τος- καί ένδελιχώς έπιπτε έπί τοΰ σώματος τοΰ ’Αν
τωνίου. Νά μή μ’ έμποδιση τις ν’ άποθάνω! Ναι (έλεγε 
καταφιλών τό κάτωχρον έκεΐνο σώμα, κα! καταβρέχων 
αύτό μέ δάκρυα) . . . Φίλε μου, θά σέ άκολουθήσω . . . 
έλεος είς έμέ! Δι’ ονομα τοΰ Ύψίστου άφετέ με ν’ ά
ποθάνω !

Ο πανάγαθος θεός συγκινούμενος άναντιρ^ήτως ά
πό τά δάκρυα τών δυστυχών, έπόταν ταΰτα ειλικρινή 
ώσιν, έκφαίνει τήν άπειρον αύτοΰ αγαθότητα. Ό ’Αν

τώνιος τέλος πάντων στεναγμόν άφείς, πληροί χαράς 
τόν 'Ρογήρον, οστις έκτος έαυτοΰ άναβοα.

— Δέν άπέθανεν! Δεν άπέθανεν! Πάραυτα δέ πάν
τες οί ναΰται προθύμως έπιδαψιλεύουσι φιλόστοργους 
περιθάλψεις εις τόν γενναιόψυχον Ισπανόν, οστις άνοί- 
γιι τούς βεβαρυμμένους όφθαλμούς του, καί τά πρώτα 
βλέμματά του ζητοΰσι νά προσηλωθώσιν εις τόν Γάλλον, 
τόν όποιον άμα ΐδών άνιφώνησε. Κατώρθωσα νά σώσω 
τόν μυριάκριβο·/μου 'Ρογήρον?

’Αφοΰ τό άχάτιον έπανήλθεν εις τό πλοΐον, οί δύω 
ούτοι άνδρες έμπνέουσι πολύ σέβας εις άπαν τό πλή
ρωμα, τηλιχαύτην έπαρσήν έχει ή αρετή εϊς πάσαν 
άνθρωπίνην χαρδιανί κινοΰσι τήν ειλικρινή προσπάθειαν 
πάντων τών έν τω πλοίω οιτινες διαμφισβητοΰσι τήν 
ήδονήν νά τούς περιποιηθώσιν.

Καί 4 μέν'Ρογήρος φθάσας εις τήν Γαλλίαν, τρέχει 
είς τούς κόλπους τοΰ πατρός του, εις τόν οποίον έπανα- 
φέρει τήν ευημερίαν, καί γίνεται πορθμεύς έν Βερσαλ- 
λίφ. Ό δ’ Ισπανός εις ον είχον προσφέρει θέσιν δι’ αύ
τόν έπωφελεστάτην, έπροχρινε νά έπιστρέψη εϊς τή» 
παντάλαιναν οικογένειαν του· άλλ’ ή απουσία αΰτη δέν 
ήλάττωσε παντάπασι τήν ακραιφνή αύτών φιλίαν, έν ή 
διετέλεσαν πιστοί άλληλογραφσϋντες μέχρι τής τελευ
τής τοΰ 'Ρογήρου, οστις και ψυχορραγώ·/ ώμίλε: περί 
τοΰ φιλ.τάτου του ’Αντωνίου A. Ζ.

(Έχ τοϋ Γα.Ι.Ιίχυϋ.)

Ο ΘΑΛΑΣΣΟΙΙΟΡΟΣ KfiL

« Ό Ιάκωβος Κώκ, είναι άναντι^βήτως εις ολα τοΰ 
κόσμου τά μέρη περιδοξος, καί παρουσιάζεται πάντοτε 
ώς πρωτότυπον εις τήν άμιλλαν τών θαλασσοπόρων, 
οιτινες είς τά ίχνη αύτοΰ βαίιζοντες, δέν έλαβον μέχρι 
τοϊδε άντικειμενον άλλο, ειμή τό νά τελειοποιήσωσι 
τά γεωγραφικά; εργασίας του.

» Τήν σήμερον αί πέριξ τοΰ κόσμου περιηγήσεις δέν 
παρουσιάζουσι πλέον πολλούς καί μεγάλους κινδύνους, 
χαί μ* ολα ταΰτα μία μόνον τοιαύτη άρχει τήν φήμην 
ένός ανθρώπου νά καταστήση ό Κώκ έκαμε τρεις τοι
αύτας ««ριγήσεις εις τό διάστημα ένδεκα έτών χαί έδυ- 
νήθη νά διαλύση ούτος μόνος, τά τρία δυσκολώτερα καί 
μεγαλήτερα αντικείμενα, άτινα έπησχόλουν τής επο
χής έκείνης τούς γεωγράφους.

» Έπεχείρησε τήν πρώτην περιήγησίν του κατά τό 
<768 έτος, έπί σκοπώ τοΰ νά παρατηρήση είς μιαν τών 
νήσων τοΰ μεγάλου ώκεανοΰ τήνδιάβασιν τής ’Αφροδί
της επί τοΰ δίσκου τοΰ ήλίου.

Ό Δαλρύμπ/.ης ζωγράφος επιδέξιος, αρκετά ήδη 
γνωστός τότε διά τάς εις τάς Ινδίας έργασίας του, 
είχε συνθέσει τής έκδημιας αύτής τό σχέδιον, καί ή 
βασιλική εταιρία τοΰ Λονδίνου είχε συντάξει τάς έπί 
τούτω έδηγίας' ή μεγαλητέρα περιέργεια έκινεΐτο παν- 
ταχόθεν, καί αί εστεμμένα', κεφαλαι, συνεμερίζοντο τήν 
γενικήν πρός τοΰτο προθυμίαν· άλλ’ είς τό βασιλικόν 
’Αγγλικόν ναυτικόν, Σέν εγνώριζόν τινα έχοντα τόν 
άνήκοντα βαθμόν, είς τον όποιον έδύναντο τοιαύτην ά- 
ποστολήν νά έμπιστευθώσι.

Υπήρχε τότε είς στάσιν υποδεή Ιάκωβός τις Κώχ, 
νιος υπηρέτου έπαύλεωο, έχων ήλικίαν iO ετών ό ναΰ-

της ουτος, γεννηθείς τήν 27 Όκτωμόρίου <718, είς 
τό Μαρτόν τής Κοντέας ‘Υόρκης έτέθη έκ τής ήλικίας 
< 3 έτών ύπό μάθησιν παρά τινι μικρεμπόρω τής Νευ- 
καςλης- τής θαλάσσης ή γειτνίασις άνέπτυξε» έν αύτώ 
δυνατόν τι πάθος πρός τήν θαλασσοπορίαν, καί εϊσήλ- 
θεν ώς ναύτης είς εν άνθρακοφόρον πλοΐον είς τό 27 
έτος τής ήλικίας του μετεβη έπισης ώς ναύτης είς έν 
τών έθνικών πλοίων, καί διαβάς άλληλοδιαδόχως άφ’ 
δλας τάς μικροτέρας καί τάς πλέον επιπόνους ναυτικές 
ύπηρ-σιας, ήδυνήθη ν' άποκτήση άφ’ έαυτοΰ κατά τήν 
ταπεινοτάτην αύτήν τής ζωής του περίοδο» τάς υψηλό
τερα; άστρονομιχάς γνώσεις χαί νά πραγματοποίηση 
σημαντικά; ύδρογραφικάς έργασίας· ταΰτα πάντα συνέ- 
τεινον, είς τό νά έχλεχθή πρός τιμήν τής ’Αγγλικής 
Κυβερνήσεως διά νά διοίκηση τήν περιεργοτέραν κατά 
τήν εποχήν εκείνην έπιστημονιχήν έχοημίαν.

Δύο περίδοξοι άνδρες ήθέλησαν νά συμμερισθώσι 
τήν δόξαν του χαί τούς κινδύνους του- 4 Σίρ Ιωσήφ 
Βάγκ, χα: 4 Σίρ Σολάνδερ.

Ό ’Ιωσήφ Βανή ήτον τότε είς διάστημα ήμίσεως αι
ώνας είς τήν ’Αγγλίαν, εις τών δραστηριωτέρων άν- 
δρών, οιτινες προήγαγον τάς έπιστήμας ούτος έ- 
σύστησε τήν ’Αφρικανική» εταιρίαν, έχορήγησεν 4 
δηγίας είς τδ πλεΐστον μέρος τών περιγητών "Αγ
γλων, έκαμε πρώτος γνωστόν διά μιας περιγραφής 
τό άντρον τής Στάφας χλπ. Ιππότης τοΰ τάγματος τών 
λουτρών, χαί πρόεδρος τής Β. εταιρίας τοΰ Λονδίνου,
4 Ιωσήφ Βάγχ απίθανε κατά τό 1820, έν ηλικία 
80 έτών ό σοφός ούτος, S στις ειχεν ήδη κάμει μετά τήν 
έκ τοΰ πανδιδακτηρίου έξοδόν του, περιήγησίν τινα 
κατά τά παράλια τοΰ Λαβραδόρ χαί τής νέας γής, κα- 
τελήφθη άπό ένθουσιασμόν διά τήν όποιαν έμελλε νά 
έπιχειρισθή ό Κώχ περιήγησίν χαί ήθέλησε νά τόν συνο- 
δεύση· σημαντικής καταστάσεώς κύριος, έφερε μεθ’ 
έαυτοΰ ένα γραμματέα, δύο ίχνογράφους, χαί τέσσαρας 
υποδεεστέρους βοηθούς, καθώς χαι τά έντελέστερα ερ
γαλεία- έπρομηθεύθη δε προσέτι, καί άπό μέγαν αριθ
μόν χεχρυσωμένων πραγμάτων διά νά κάμη δι’ αύτών 
ανταλλαγές μετά τών άγριων, άλλά τό σημαντιχώ- 
τερον πάντων είναι οτι χατώρθωσεν ώστε καί ό περιδο- 
ξος φυσιολόγος Σολάνδερ ν’άποτελέση μέρος τής εκ
στρατείας ταύτης.

‘Ο Σολάνδερ ήτο Σουηδός μαθητής τοΰ Λινναίου· εί
χε·/ ήδει κάμε: κατά τύχην τήν θαλάσσιον περιήγησίν. 
ευρισκόμενος είς τήν Αγγλίαν είχε μεταβή έντός πλοίου 
τινές πρός έπίσκεψιν ένός φίλου του· τό πλοΐον τοΰτο 
έλαβε/ αίφνης διαταγήν ν’ άπλώση αμέσως τά ιστία του, 

•και ν’ άποπλεύση διά τάς Καναρίους νήσους πρός άνεύ- 
ρεσιν πλοίων τινών έχόντων φορτίσν πλούσιον, τά δ- 
ποΐ» καί έπρεπε νά συλλαβή· ή διαταγή ήτο βητή καί 
κατβπείγούσα, ό πλοίαρχος δέν είχε καιρόν νά έπανα- 
γάγη τόν Σολάνδερ είς τόν λιμένα, ώστε ήναγκάσθη νά 
τόν φέρη μεθ’ έαυτοΰ εις τήν θαλασσοπλοΐαν τσυ. Ό 
φυσιολόγος ύπετάγη τότε εις τήν τύχην, έστερξε τήν 
αιχμαλωσίαν του πρός ωφέλειαν τής έπιστημης, καί 
έσχημάτισε διαφόρους φυσικής Ιστορίας συλλογές. Μετά 
τήν επιστροφή» του άποκατέστη εις τήν ’Αγγλίαν, οπού 
έλαβε μίαν θέσιν είς τό μουσεΐον’ τότε ό ’Ιωσήφ Βάγκ 
τώ έπρότεινε τήν πέριξ τοϋ κόσμου περιήγησίν, έξ- 
ασφαλήσας εις αύτόν τήν έν τώ μουσεία» υπηρεσίαν του, 
καθώς καί έκ τής ιδίας περιουσίας του σύνταξιν τινά διά 
βίου έκ δέκα χιλιάδων φράγκων κατ’ έτος.

« Μέ τοιοΰτους επιδέξιους συνεργάτας, μέ μέσα το-

βούτω» δυνατά, μέ τοιαΰτα προτερήματα, μέ τοιαύτη» 
δραστηριότητα, ό Κωκ οέν εδυνατο νά μή δικαίωση τοΰ 
σοφοΰ κόσμου τάς έλπίδας. Ή διάδασις τής Αφροδίτης 
παρετηρήθη εύτυχώς εις τήν νησβν Όταχίτην άνεκα- 
λύφθη προσέτι κατά τήν εκστρατείαν αύτήν, δτι ή νέα 
Ζελάνδα ήτο» είς δύο διηθημένη διά τίνος διώρυγας, φε- 
ροντος έκτοτε τό όνομα ’Ισθμός τοΰ Κώκ.

» Μετά τόν έπιστροφήν του, έκ τής πρώτης αύτής έκ- 
στρατείας λαδούοης άρχήν τήν 17 Μαίου 1768, καί 
περαιωθείσης τή» 21 Ιουνίου 1771, έλαβε τόν βαθμόν 
τοΰ διοικητοΰ είς τό Αγγλικόν ναυτικόν, καί προσσδιω- 
ρίσθη μετ' δλίγον είς τό νά πληρώση νίαν άποστολήτ 
έπρόκειτο νά κάμη έκ νέου τόν γΰρον τής γήινου σφαί
ρας μεταβαίνω·/ είς τό ύψηλότερον μεσημβρινόν τοΰ Ει
ρηνικού Ωκεανού.

Πρό δύο σχεδόν αιώνων, τήν ύπαρξιν άγνωστων με
σημβρινών γαιών, πολλοί σοφοί έστήριζον διά φιλοσο
φικών έπιχειρημάτων μάλλον, παρά ίιά θετικών απο
δείξεων, καί άνέπτυσσον τάς άπειρους συνέπειας, αίτινες 
ήθελον προκόψει έκ τής άποκπλυψεώς των. Ό Κώκ έ- 
πλήρωσε τήν κινδυνώδη άποστολήν του μέ φρόνησιν καί 
θάρρος, προχώρησα; πέραν τοΰ 71 βαθμού τοΰ πλά
τους, χωρίς ν' άπαντήση εϊς κάνέν τών μερών, οσα έ- 
πεσκέφθη τήν επιθυμητήν στερεάν· ή σταθερά μ’ ολα 
ταΰτα γνώμη του ήτο πάντοτε οτι υπήρχε μία γή πλη
σίον τοΰ πόλου· εις τήν έκστρατείαν αύτήν άνεκάλυψι 
πρός τοΐς άλλοις, τήν ανατολικήν παραλίαν τής Νέας 
Καληδονίας, μεταξύ τής Νέας-Γυνέας καί τής Νέας Ζε- 
λάνδας, καθώς καί τόν σωρόν τών νήσων είς τάς ό
ποιας έδωσε τό όνομα « Γαΐαι τοΰ ΣανΣβίχ. » Είς τήν 
έπιστροφήν του ό Κώκ ύπεδέχθη μ’ ένθουσιασμόν ύψώ- 
θη εις τόν βαθμόν τοΰ πλοιάρχου, έλαβε θέσιν τινα εις 
τήν διοίκησιν τοΰ νοσοκομείου Γρεενβιχ καί έξελέχθη 
μέλος τής βασιλικής εταιρίας τοΰΛονδινου· τέλος πάντων 
έκοσμήθη μέ τό χρυσοΰν νομισματόσημον τό καθιερωθέν 
άπό τόν Σίρ Γοδεφροα Κοσπλάϋ είς τό ώφελιμώτερβν 
περί τών νέων δοκιμών σύγγραμμα. ’Εκρίθη οτι τό άπο- 
μνημόνευμά του περί τής χρήσεις τών μεθόδων, διά 
τών όποιων κατόρθωσε κατά τήν μακράν διάρκειαν τής 
περιηγησεώς του νά διατηρήση τοΰ πληρώματος του τήν 
υγείαν, ήτον άξιον νά στεφθή.

» Ούτως ό Κώκ άπελάμβανε·/ ήσύχως άνάπαυσιν καί 
φήμην, έπόταν τό δημόσιον πνεΰμα απελπισθέν τοΰ νά 
εύρη τήν μεσημβρινήν γήν, έπέστρεψε πρός τήν Άρ
κτον, καί έπεθύμησεν ένθέρμως νά μάθη άν υπήρχε τώ 
όντι διάβασις τις πρός τόν πόλον, δΓ ής οί Εύρωπαΐο: 
θαλασσοπόροι ήθελον δύνασθαι ν' άποφΰγωσι τ' ν γΰρο» 
τοΰ ακρωτηρίου τής Καλής ’Ελπίδος. άλλά πώς νά τολ 
μήσουν νά προτεινωσ: τής νέας τούτης έκστρατείας τήν 
διοίκησιν είς τόν πλοίαρχον Κώκ, μετά τούς κόπους 
καί τούς κινδύνους, τούς όποιους είχε δοκιμάσει; Μ’ 2- 
λο ταΰτα έζήτησαν τάς συμβουλάς του περί τής έπιτυ- 
χίας τής έπιχειρήσεως ταύτης, καί είς έν γεΰμα δοθέν 
είς τήν οικίαν τοΰ Λόρδου Σανδδΐχ, άρχηγοΰ τής ναυαρ
χίας, οστις ειχεν ήδη προσκαλέσε: τήν πρός τάς με
σημβρινά; γαίας περιήγησίν, έξετάνθησαν άρκετά έπί 
τής ώφελείας, τήν οποίαν τοιαύτη άνακάλυψις ήθελε χο
ρηγήσει εις τήν θαλασσοπορίαν· δ πλοίαρχος ήσθάνθη 
έαυτόν,'ώς έξ όλων αύτών τών παρατηρήσεων, τοσοΰ- 
τον ένθερμον, ώστε ήγέρθη άμέσως μετ ένθουσιασμοΰ 
άπό τήν έδραν του. φωνάζων 2τι έπεφορτίζετο ό ίδιος 
τοΰ σχεδίου τούτου τήν έκτέλεσιν, έκπληρών οδτως τών
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αίλων του όλων τάς άποκρύφους εύχάς· άλλά προς ζή- 
τησιν τοΰ θανάτου έμελλε νά υπάγη.

» ’Απεφασίσθη, αντί νά δοκιμάση νά διαόή έκ τοΰ 
Ωκεανού τοΰ ’Ατλαντικού προς τδν ειρηνικόν Ωκεανόν, 
νά λάδη ολως διόλου τόν εναντίον δρόμον, επομένως 
βναχωρήσας εκ τοΰ Πλυμοΰθ τήν 12 Ιουλίου 1776 με- 
τεβη εις τόν μεγάλον ώκεανόν, διαδάς έκ τών νήσων 
τάς όποιας εΐχεν ήδη έπισκεφθή καί ήρχισε τάς εργα
σίας του έπ! τών Ανατολικών παραλίων τής Αρκτωας 
’Αμερικής, άφ’ ου έπεσκέφθη τό μέρος αυτό τής σφαί
ρας έπέστρεψε διά νά λάδη ζωοτροφίας εις τάς νήσους 
Σανδδίχ τότέ δέ άνεκάλυψε τήν νήσον Όόιδαί, όπου 
έφονεόθη μέ τόν άθλιέστερον τρόπον εις σόγκρουσιν 
τινα μεταξύ τών ’Ινδών καί τών ανθρώπων τοΰ πληρώ
ματος του, τήν 14 Φευρουαρίου 1779.

r
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Έζ όλων τών κομητάτων τής ’Αγγλίας τό του 
Δερβυσίρ είναι τό άξιολογώτατον διά τε τάς ποιχίλο- 
τάτας σκηνάς και τάς παραδοξωτάτας αντιθέσεις, τά 
όποιας παρίστησι ή χώρα του. Μεσημβρινώς ύπάρ- 
χουσιν άγοοί καρποφόροι καί πεδιάδες χαριεσσαι, άρ- 
κτικώς δέ όλοι οί χαρακτήρες φύσεως μελαγχολικής, 
άγριας καί καταπληκτικής συνηνώθησαν διά νά προ- 
ξενήσωσι θαμβός εις τόν περιγητήν. Τό έδαφος ϋ- 
ψοΰται βαθμηδόν καί καλύπτεται άπό λόφους κυμα
τοειδείς, ών αί περιελίξεις μόλις είναι όραταί· οί δέ 
λόφοι μετασχηματίζονται εις ίρη μεγεθυνόμενα καί 
άναπτυσσόμενα εις καταπληιίτικήν άλυσιν, ήτις πε
ριέχει ολην τήν χώραν και διατείνει μακράν μέχρι 
τών όρέων τής Σκωτίας· αί κορυφα'ι αύταί ένούμεναι 
εις μέρος τ ι σχηματίζουσιν όροπέδιον όνομαζόμενον* 
αί Δειράδες. Έκεϊ εις διάϊτημα πολλά όλίγον έκτε- 
ταμένον άοιθμοΰνται υπέρ τάς 700 κορυφάς και υπέρ 
τά πεντήκοντα σπήλαια στενά ή φάραγκας. 'Έν τών 
περιφημότερων σπηλαίων είναι τό τοΰ Διαβόλου, πέ
ριξ τοΰ όποιου βράχοι γιγαντιαΓοι λευκόφαιοι μάλλον 
ή μελάνες, έγείρονται καθέτως εις 5ψος τριακοσίων 
περίπου ποδών. ‘Ρύαξ τις εξέρχεται τοΰ σπηλαίου 
καί χάνεται άφρίζων διά τών σχισμών τών βράχων 
καί τών τ»τανωοών στρωμάτων τής γής.
‘Ο θόλος ό σχηματίζων τό στόμιον, περιγράφει καμ
πύλην εκατό» είκοσι ποδών. Καί κατά πρώτον μέν μό
λις δ όφθαλμός διαπερα τό σκότος τοΰ τρομερού τού
του χωρίου’ άλλά μετέπειτα διακρίνει πενιχρά; κα
λύβας, οίκουμένας ύπό πενήτων, έξασκούντων τό ε
πάγγελμα τοΰ όδηγοΰ καί τό τοΰ σχοινοπλόκου. Μα- 
κρά καί λεπτά ξύλα άνορθούμενα παρά τό στόμιον ώς 
άγχόναι, τοΐς χρτσιμεύουσι πρός πλοκήν τών σχοινιών. 
‘Εξήκοντα βήματα μετά το στόμιον ό θόλος έγγίζει 
σχεδόν τήν γην τό φώς τής ημέρας εκλείπει καί δέν 
δύναταί τις νά προχωρήση περαιτέρω άνευ πυρσού 
κλίνων τήν κεφαλήν έπί τι»α χρόνον μετέπειτα λίμνη 
πεντήκοντα ποδών εύρος έχουσα, περιπλέεται δι’ άκα- 
ιίου έστρωμένου μέ άχυρα- πλήν πολλή προσοχή α

παιτείται1 διότι ό θόλος καταβαίνει περί τό μέσον εις 
18 ή 20 δακτύλους άπό τοΰ υδατος. Μετά ταΰτα 
φθάνεις εις αίθουσαν εύρυχωροτάτην- άλλ’ οί πυρσοί ά- 
δυνατοΰσι νά διαπεράσωσι τά βαθύ σκότος, καί τό 56 ος 
καί βάθος τοΰ μέρους τούτου τοΰ υπογείου, δέν δύνα- 
ται νά προσδιορισόή' μετά τινας βαθμίδας φθάνει τις 
εις δευτέραν λίμνην μεγαλητέραν τής πρώτης, καί τού
τη» διαπερα έπί τής ράχεως τών οδηγών. Εις xtva μέρη 
τό ύδωρ στάζει ώς λεπτή βροχή ή ομίχλη. Όλίγον πε
ραιτέρω φθάνει εις υπόγειον σκοτεινότερου έτι τόόποιον 
όνομαζουσι βωμόν. Ή κατακυριεύουσα τόν τόπου τού
τον καί πιέζουσα τήν καρδίαν σιωπή, διακόπτετα[ 
αίφνης ύπό φωνών καί αντιλάλων προερχομένων άπό 
τό άνω μέρος τοΰ σπηλαίου· χορός γυναικών καί παι
διών ωχρών καί ημίγυμνων κεΐνται εις κοίλωμα βρά
χων πέριξ τοΰ βωμοΰ. Οί οδηγοί σείοντες τούς πυ
ρσούς δεικνύουσιν οτι είναι αί γυναίκες καί τά τέ
κνα των κατοικοΰντα εις τά ^.ζοφερά ταΰτα βάρα
θρα. Οταν τις έξέλθη τών υπογείων τούτων καί επα- 
ναίδη το φώς τής ημέρας, νομίζει ότι άπηλλάγη άπό 
βάρος υπέρμετρου ώς νά έφερε πρότερον όλόκλ.ηρον 
τόν βράχον επάνω του.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
ΙΙειθόμενοι εις τάς παρατηρήσεις τών αντα

ποκριτών μας, και πολλών συνδρομητών, άπε- 
φασίσαμεν νά μεταβάλωμεν τό σχήμα τοΰ 
Παραρτήματος.

Τό νέον μυθιστόρημα θέλει τυπωθήεΐς ό
γδοον μέγα, και έχαστον ψύλλον θέλει πε
ριέχει τήν αύτήν ύλην, διηρημένην εις δέκα 
έξ διστήλους σελίδας.

Μέ τό προσεχές φυλλάδιον θέλουν λάβει οί 
Κ. Κ. συνδρομηταΐ τής Ευτέρπης τό τέλος 
τοΰ Μυθιστορήματος οί τρεις Σωματο
φύλακες, καί τήν αρχήν τοΰ νέου μυθι
στορήματος τό Περιδέραιον τ ής Βα
σιλίσσης, τό όποιονθέλομενεξακολουθήσει 
δημοσιεύοντες εις τό παράρτημα τής Ευτέρ
πης. Τό Περιδέραιον τής Βασιλίσ
σης είναι τό νεώτερον και ώραιότερον μυθι
στόρημα τών όσων ό γλαφυρός κάλαμος τού 
Άλεξ. Δουμάς έόημοσίευσεν.

Αύτό αποτελεί τό δεύτερον μέρος τοΰ μυ
θιστορήματος, Ίατροΰ απομνημονεύ
ματα, πρότινος καιροΰ έκδοθε'ντος παρά τοΰ 
εΰφραδοΰς συντάκτου τής Έφημερίδος τής 
Σμύρνης.

Η J ιενθυνυ/,ς της

ΕΥΤΕΡΠΗΣ.


