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Ο ΜΑΘΪΙΤΕΤΟΜΕΝΟΣ.
Μία ιών δδυνηρών έκεινων σκηνών τάς δποίας συ·
χνάκις ή πενία έπιφέρει, συνέβη περί τδν Ιανουάριον
τοΰ έτους 4 8** Είς ευτελή τινα οικίαν τοΰ «ροαστείου
Βάλης τής έν Μαλουσία είς άνώγεόν τι άνοικτδν είς
πάντας τούς σέρας, καί οπού διά τών τεθραυσμένων
πλίνθων είσήρχετο ή πάχνη, γυνή τις τεσσαρακοντοΰτης
περίπου έκειτο είς ράκη ποταπής κλίνης- το πελιδνόν
αύτής πρόσωπόν κατεδείκνυεν οτι αί δυνάμεις όλοτελώς έςηντλήθησαν. Ή χήρα Κοσμάννου [ούτως ή έπι
θάνατος γυνή έκαλεΐτο] έπί πολλά έτη είχε παλαίσει κατά μεγάλων στερήσεων, άντιτάξασα σώμα φύ
σει ρωμαλαιον εις εργασίαν ύπερανθρωπίνους απαι
τούσαν δυνάμεις. Άποθανόντος δέ τοΰ συζύγου αύτής
έμεινε με δύο τέκνα, ών τδ πρωτότοκον ήν μόλις τε
τραετές· άλλά τά τέκνα ταΰτα δέν ήσαν δι’ άλλο είμή
διά νά έπαυξήσωσ: τήν δυστυχίαν Πρό τίνος καιρού
ήσθάνετο δτι αί δυνάμεις τήν έγκατελίμπανον· άλλ’
δταν όλοτελώς ελειψαν άπ’ αυτήν οί πλεΐστοι τών παρεχόντων αύτη έργασίαν άγνοοϋντες τδ αίτιον τής άμε
λείας της έπαυσαν νάτή δίδωσι τοιαύτην. ΈμΦυχουμένη
κα! έοειδομένη έπ! τών εργασιών τούτων, ήθελε δυνηθή
ίσως ή δυστυχής γυνή νά ύπερνικήση τάς άνάγκας της·
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άλλ’ οΰτως ήτον άδύνατον ν’ άντιπαλαίση πρδς τήν
δυστυχίαν. Εσπέραν δέ τινα έπιστρέψασα άπηυδημένη
παρά τδ σύνηθες είς τδ άνώγεον, έ^ριφεν έν βλέμμα
έπ! τής πυράς καί τοΰ έστιατορείου κενών κα! τών
δύο, κα! πρδς τδν νεώτερον τών υιών της ένατενίσασα,
— Τέκνον, είπεν, ό θεδς νά κάμη τδ έλεος του·
άλλά τάς ήμέρας ταύτας αισθάνομαι έαυτήν πολλά
ασθενή· σύ δύνασαι νά έργασθής, καί δ έργοστασιάρχης, δστις σέ άγαπά, δταν μάθη οτι σύ καί ό αδελφός
σου στερεϊσθε τών πάντων, δέν θά σοΰ άποποιηθή προ
καταβολήν τινα. Ναι μεν γνωρίζω δτι αί αιτήσεις αύ
ταί είναι δυσάρεστοι, άλλά σύ έχεις δυνάμεις καί ό

ώμίλησενί οδτω. Καταπλαγείς δέ διά τήν ωχρότητα
κα! τήν άθυμίαν της κα! κρατήσας τά έρχόμενα εις
τούς δφθαλμούς του δάκρυα, έπλησίασε πρδς αύτήν
κα! άφοΰ τήν ύπεχρέωσε νά κατακλινθή τή ύπεσχέδη
νά ύπάγη είς τδν Κ. Κιρτμάννον.
Άλλ’ ή προκαταβολή, ήτις έδόθη παρά τοΰ Κ. Καρτμάννου, μόλις έπήρκεσε διά τάς πρώτας άνάγκας ίλίγων ήμερών, καί μετ ού πολύ ή πτωχή οικογένεια
εύρέθη αύθις είς άπόλυτον ένδειαν.
Τήν 20 ’Ιανουάριου, τδ άνώγεον τής χήρας Κοσ
μάννου ήτον ύπέρ τδ σύνηθες ψυχρόν μάτην ό δφθαλ-
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μός εζήτει είς τήν ήμίκλειστον έστίαν σπινθίρα τινάδύο λαμπάδες μόνον ήναπτον έπί σκωληκόβρωτου
τραπέζης κείμενης πλησίον τής κλίνης χαί ή λιγυρά
φωνή σάλπιγκος, ήν ψάλτης τις ήχει προπορευόμενος
τής θείας κοινωνίας, ήχούετο είς τήν όδόν. 'Η άποθνησκουσα έλάμδανεν ήδη τάς τελευταίας τής θρησκείας
βοήθειας. Τά δύο τέκνα της, έξ ών ό μέν Φριδερϊκος
έφαίνετο εξαφανισμένος άπδ τήν λύπην του, ό δέ πρω
τότοκος Φραγκίσκος έκλαιε μέν, άλλα τά δάκρυα
ταΰτα ώφείλοντο είς τήν στιγμιαίαν ταραχήν καί έν τώ
μέσω τής έφημέρου ταύτης λύπης είίκολον ήτο νά έπαναιοη τις είς αδτόν τήν άφροντησίαν καί τήν αναλγη
σίαν, ήσαν γονυπετή έμπροσθεν αδτής.
’Ολίγον μετά τήν άναχώρησιν τοϋ ίερέως, ή άγωνιώσα έπροσπάθησε νά έγερθή- έκαμε νεύμα εις τά δύο
τέκνα της νά τήν άκούσωσι μετά προσοχής· μετά
ταΰτα έκτείνασα πρός αυτά τάς ασθενείς της άγκάλας,
ε/.αδεν αυτά μέ τήν μία χεΐρα έκαστον καί τά έσυρε
χαριέντως είς τήν κλίνην της.

— ’Αποθνήσκω ήσυχος ειπεν Ώ .' αγαπητά μου τέ
κνα .' μή λησμονήσετε ποτέ δσα δι’ ύμάς τούς δύο ύπέφερα, μείνατε λοιπόν ενωμένα εις τήν ζωήν ταύτην ώς
είσθε καί είς τήν καρδίαν μου. Μεςά ταΰτα, έκ,τείνασα
τάς Ψ^χράς αύτής χειρας
τών νεαρών μετώπων
των, άτινα έκλινον έμπροσθεν αύτής, έπρόφερε δυσκαταλήπτω τή φωνή λέξεις τινας άποτεινομένας πρός
τόν θεόν καί μή άκουσθείσας είμή άπό αύτήν μόνην.
Τήν επαύριον, τά δύο δρφανά ήκολούθησαν είς τά
κοιμητήριο-/, τήν έπίσης πτωχήν είς τήν κηδείαν της
ώς καί είς τήν ζωήν της γυναίκα ταύτην, είς ίερεύς
μετά τών φορέων καί τών δύο τέκνων της τήν ήκο
λούθησαν είς τήν τελευαίαν της κατοικίαν έκτός τών
δυκρύων καί τής άθυμίας τοϋ Φριδερίκου κα! τοΰ αδελ
φού του, ούδέν άλλο εξέφραζε-/ οτι δεσμός υπήρχε με
ταξύ τοΰ νεκρού καί τών δύο παρευρισκομένων· διότι
μή έχοντες χρήματα έκτός τοΰ οτι δέν έσωσαν τήν
μητέρα των τοΰ θανάτου, ούδ’ έν πένθιμον ήγόρασαν
ύφασμα.

— Μετά τινας ώρας τοϊς είπε, σείς θέλετε μείνει
ολως δρφανά κα! δέν θά έχητε άλλο υποστήριγμα, είμή
υμάς αυτούς. Ό θεός φέρεται άνιλεώς πρός εμέ- διότι
μ άφαρπάζει καθ’ ήν ώραν δέν δύναμαι πλέον νά σάς
θρέψω. Έπεθύμουν νά έμενον άκόμη καιρόν τινα μεθ’
υμών δια νά σάς όδηγήσω, . , . άλλ’ άφ’ ου πρέπει ν’
άποθάνω, άκούσατέ με· Δέν δύναμαι νά σάς άφήσω
είμή τήν διαθήκην τής πενίας, τάς τών καλών συμ·
δούλας. Πριν φθάσητε εϊς τήν ανδρικήν ήλικίαν, κακάς ημέρας θελετε περάσει- όποια’. δέ καί αν ήνε αί
άνάγκαισας, ένθυμήθητε ότι ή τιμιότης είναι ό πλού
τος σας. Ηδυνάμην συχνάκις νά σφετερισθώ τά τών
άλλων όταν έλειπεν άπό υμάς ό άρτος· άλλ’ άν καί
ουσάρεστοι ήναι διά τήν μητέρα αί κραυγαί πεινώντων
τέκνων, έπεθύμουν μάλλον νά τάς ακούω, ή νά πράξω τι άπηγορευμένον παρά τοΰ θεού. Άλλως, τό
μέλλον θ άποδή δι’ υμάς καλλίτερον άπό τό παρελθόν,
-’δ, Φριδερΐκε· είσαι πολύ νέος άκόμη- διότι μόλις τά
τε/.ευταϊα Χριστούγεννα ήσο τριετής- σύ κατέχεις τύ
χην άσφαλή, τήν φιλοπονιαν. Σύ δέ, τέκνον, έπρόσθεσε
στρέψασα τά έσδεσμένα δμματά της πρός τόν πρωτό
τοκον υιόν της, μή δργισθής δι’ ο,τι μέλλω νά σοί
ειπω, δέν βλέπω μέν μέμψιν τινα είς τό παρελθόν,
αλλά μονον θέλω νά κάμω μίαν δέησιν διά τό μέλλον.
Επαγρυπνει είς σεαυτόν, Φραγκίσκε ! σύ δέν άγαπφς
τήν έργασίαν καί όμως αυτή είνε ή έγγύησις τιμιότητες
είς τόν πτωχόν. "Οταν τις δέν έχη τάς άναγκαίας δυ
νάμεις διά νά κερδήση τόν έπιούσιον άρτον είνε σχε
δόν βιασμένος νά τόν κλέπτη ! Μείνε μετά τοϋ Φριδερίκου, τέκνον, διότι ούτος είνε ό φυσικός σύντροφός
σου- άκουε τάς συμδουλάς 2σας θά σε διδη καί μή
λυπεΐσαι ποσώς διά τήν υπεροχήν ταύτην διότι αυ
τός ό ίδιος καλώς γνωρίζει οτι εις τόν Θεόν τήν χρ εω·
στει, και οέν θέλει ποτέ σέ λυπήσει. Μετά ταΰτα,
θλίδουσα τήν χεΐρα τοϋ Φραγκίσκου, ήτις έμενεν
ακίνητος είς τήν ιδικήν της,
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Ορκισθητι, τώ ειπεν, οτι δέν θέλεις χωρισθή ποτέ
άπό τόν αδελφόν σου, καί οτι δέν θά ύπάγης νά εΰρης
οροφήν μακράν τής μόνης, ήτις σοί μένει ώς σημεΐον
μεγάλης άγάπης.

Έγκαταλελειμμένοι είς εαυτούς οί δύο αδελφοί δέν
έδράδυναν ν’ άκολουθήσωσι δύο διαφόρους όδούς κατά
τόν χαρακτήρά του έκαστος. 'Ο μέν Φραγκίσκος, ον έτάραξεν ό θάνατος τής μητρός του έπειδή ή απώλεια
έκείνων οίτινες φροντίζουσ: περί ήμών καί μάς Αγαπώσιν έχει τι πικρόν καί εις αύτάς τάς ψυχροτέρας καρ
διάς, δέν εύρε άλλο μέσον ίνα διαφύγη τήν άθυμιαν
του είμή ζητών θορυβώδεις διασκεδάσεις. Τήν έπαύριον
τής ήμέρας καθ’ ήν ή μήτηρ του κατέδη εις τόν τάφο/,
ήτον είς Τενέδατον μετά τών συνηλίκων του τρέχω/
καί κτυπούμενος μέ νιφάδας χιόνος ή μάλλον δλισθαινων εϊς τούς είς άδενδρα μέρη ευρισκομένους λάκκους
τούς πλήρεις κεκρυσταλλωμένου ΰδατος- έ δέ Φριδερΐκος άλλως έθεώρησε τά καθήκοντα του- άφ’ ού κατεπραΰνθη ή λύπη τού θανάτου τής μητρός του, έσκέφθη
νά άκολουθήση τάς συμδουλάς της έργαζόμενος καρτερικώς, Έπανήλθεν είς τό έργοστάσιον μέ έρυθρούς δφ
θαλμούς, μέ μέτωπον ωχρόν καί μέ καρδίαν λυπημένην άλλα καί θαρραλέαν. Διαδαίνων πλησίον του
τήν ήμέραν έκείνην δ Κ. Καρτμάνος έστάθη :
— Πολλάς ήμερας λείπεις, τω ειπεν αύστηρώς.
Μήπως τυχόν θέλεις νά παύσης τάς καλάς σου περί
ακρίβειας συνήθειας ;
— Έπεριποιούμην τήν μητέρα μου, κύριε.
— Είναι τώρα καλλίτερα ;
— Άπέθανεν .* άπεκρίθη δ Φριδερϊκος θρήνων.
Έπιφώ/ησις τότε έκπλήξεως διέφυγεν άπό τον Κ.
Καρτμάννον.
— Δυστυχές τέκνον καί άπό πότε ;
— Πρό δύο ήμερων.
— Ύπαγε υπέλαδεν δ διευθυντής μέ συμπαθητικήν
συγκίνησιν- ύπαγε, Φριδερΐκε, δύνασαι νά έλθης είς τό
τέλος τής έδδομάδος- λάδε καί τόν μισθόν ώς άν είργάσθης.
— Ευχαριστώ, κύριε, άπεκρίθη τό παιδίον- είς δποιονδήποτε τόπον καί άν ήναι ή μήτηρ μου, βεβαίως
θέλει είσθαι ευτυχής δλέπουσά με έργαζόμενον καί ΰπακούοντα είς αύτήν.
Ό Κ. Καρτμάννος έθεσε τήν χεΐρα του έπί τοΰ νέου
αρχαρίου καί είπε.

Ο Φραγκίσκος μετά δακρύων ΰπεσχέθη τοΰτο καί
μ δλον οτι ούδέν ασφαλές ύπήρχεν εις τήν ΰπόσχεσιν
ταύτην, μ ολα ταΰτα εϊς τής Ονησκούσης τό πρόσωπον
— θέλεις προδιβασθή είς τούς πρώτους Αρχαρίους,
τ’Ζ£ί’’· Ζ“Ρ«; «κτίς έξέλαμψε.
J Φριδερΐκε, καί δ μισθός σου αΰξηνθήσεται.

Άλλ’ δ ζήλος τοΰ δρφανού δέν πίριωρίσθη μόνον είς
τάς εργασίας τοΰ εργοστασίου. Ό Κ. Καρτμάνος άνήγγειλεν οτι ήθελε διδάξει τό εσπέρας είς τήν οικίαν του
προκαταρκτικόν μάθημα τό δποϊον έμελλε νά άντικαταστήση είς τούς άοχαρίους του τά δημόσια σχολεία,
είς τά όποια δέν ήδύναντο νά φοιτώσι. Η αγγελία αυτή
έπλήρωσε τόν Φραγκίσκον χαράς.
Πρώτη ήδη όδός διδασκαλίας ήνοίγετο έμπροσθεν
αυτού. Πολλάκις άκούσας τήν μητέρα του έλεεινολογούσαν τήν άμάθειαν άπό τής όποιας τά τέκνα της δεν
ειχον τά μέσα νά έξέλθωσιν, εΐχεν έννοήσει δι’ ί δίων
παρατηρήσεων πόσον αναγκαία είναι ή μάθησις είς τήν
ζωήν. ’Αληθώς λοιπόν ευδαίμων ή ιον όταν ήκουσε τόν
Κ. Καρτμάννον λαλοΰντα περί τοΰ σχεδίου του- και
όταν εφθασεν ή έ 5 Φεβρουάριου, ήμερα καθ ήν έμελ
λε νά άρχίση ή διδασκαλία, άνεχώρησεν έκ τής οικίας
του διά τό έργαστήριον μάλλον ή άλλοτε διατεθειμένος
είς έργασίαν τήν δέ καρδίαν μεστήν γενναίων αποφά
σεων έχων. Καθ’ ολην τήν ήμέραν δέν έπαυσε νά συλ
λογίζεται περί τής έσπέρας, έπερίμενε τήν στιγμήν
ταύτην ώς τήν τής Ανταμοιβής ήν ύπεσχέθησαν είς τήν
δραστηριότητα του καί ποτέ τό έργον του δέν τώ
έφάνη τόσον βραχύ.
Άλλ’ δ πτωχός παΐς μακράν ήτο τού νά προίδη είς
τήν γενναίαν του Ανυπομονησίαν τά περιμένοντα αύτόν
έμπόδια· μόνος ό Θεός δύναται νά ειπη οποίαν δύναμιν ψυχής άπητει ή ύπέρδασις τών πρώτων τής σπου
δής Αηδιών, όποιαν ίσχύν θελήσεως έχρειάζετο διά νά
ύποτάξη έαυτόν είς έργασίαν άλλην παρά τάς συνήθεις
βΰτώ. Δύναμις ισχυρά έχρειάζετο διά νά προσήλωσή
τό αείποτε πλανώμενον πνεΰμά του. Κατά τας πρωτας ήμέρας έπεθύμει μέν νά ύποτάξη αυτό, άλλα πάν
τοτε διαφεΰγον αυτόν έν τώ μέσφ Αργών σκέψεων περιεπλανάτο- μετά τούτο, ή μνήμη, τό προτέρημα εκείνο
οπερ δέν αποκτάται κα! δέν τηρείται είμή διά συνεχούς
γυμνάσεως, σχεδόν εντελώς τοϋ ελλειψε. Εν τούτοις,
οσον μεγάλα καί άν ήσαν τά έμπόδια ταΰτα έπρεπε νά
τά ύπερδή- διότι ή πλήρης χρηστότητος καί θάρρους
καρδια του δέν έζήτε: προφάσεις ίνα ύπεκφύγη καθήκον
επίπονον καί δπωσδήποτε έκτελοόμενον. ’Ολίγον κατ
ολίγον έπέτυχε νά έξαλείψη τάς έξεις τής πρώτης αύτοΰ ανατροφής, ακολούθως προέδη είς τό νά δεσπόση
τό πνεύμα καί νά τώ έπιδάλλη διεύθυνσίν τινα. Αφού
άπαξ έκέρδησε τήν πρώτην ταύτην νίκην, ήτις ύπέταττεν είς τήν ίσχύν τής θελήσεως του τόν νοΰν, ή σπουδή
δεν τώ έφάνη πλέον τοσουτον ακανθώδης- ο,τι πρώτον
τώ έφάνη ώς άνυπόφορον σκότος, παρουσιάσθη μετεπειτα ύπό φαεινόν καί ώρισμένβν σχήμα οτε τό πνεΰμά
του άνευ χολλοϋ κόπου ήδυνήθη νά μεταδή άπό τό αί
τιον είς τό αποτέλεσμα καί ν’ άφαιρέση τήν λεπτομέ
ρειαν Αλλ’ όποιοι ύποκεκρυμμένοι Αγώνες, όποια
ισχυρά έμπόδια διά νά φθάση έως έκεϊ.
Πρό τίνος καιρού δ Φριδερΐχος καί ό Φραγκίσκος
ειχον αφήσει τό άνώγεόν των διά νά γινωσιν υπότρο
φοι γραίας τίνος Όδιλίας ’Ριδλερ καλούμενης και φί
λης τής μητρός των.
’Εγκατασταθείς άπαξ είς τήν νέαν του κατοικίαν, δ
νέος αρχάριος μετά ζέσεως, όσην ούδεποτε μέχρι τοΰδε
έδειξε-/ ήρχιζε νά σπουδάζη ωφεληθείς άπό τό πΰρ κα:
τό φώς τής γυναικός ίνα έργάζηται καί μανθάνη τά παραδοθέντα μαθήματα.
Άλλ’ δ,τι περισσότερον τόν ώφέλησεν, υπήρξεν έρ
γον τι τό οποίον μόνος εφεύρε. Παρεκάλεσε τήν Όδι-

λίαν νά τώ ϊανείση τήν σύνοψίν της καί νά τώ δήλω
σή τό μέρος ένώ εύρίσκετο προσευχή τις ήν έγνώριζον
έκ στήθους. Έσπούδασε τδ σχήμα τών γραμμάτων έν
πρός έν καί κατώρθωσε μετά τινας εβδομάδας νά τά
διακρίνη έντελώς απ’ άλλήλων καί είς όποιανδήποτε
θεσιν- έζήτησε τέτε τάς αύτάς λέξεις είς ολας τάς σε
λίδας τοϋ βιβλίου καί τάς άνεγνώρισε, Μετέπειτα τάς
έσυλλάδισε χαί εύρεν άπειρον αριθμόν συλλαβών τάς
οποίας άν ήθελε ν’ άναγνώση έπρεπε νά συνδυάση πρός
άλλήλας. Πολλάκις, έν τώ μέσω τής σπουδής ταύτης
τό δυστυχές παιδίον, ολως πλέον καταδεδλημένον άπό
τόν κόπον τής ήμέρας, ήσθάνετο τούς δφθαλμούς του
κλείοντας- άλλα, μιμούμενον, χωρίς νά τό γνωρίζη
άρχαΐόν τινα φιλόσοφον, είχε παραγγείλλει εις τήν
γραίαν 'Ριδλερ, ήτις ήγρύπνει μέχρι τών ένδεκα ώρών
νά τόν έξυπνφ όταν έβλεπε τόν ύπνον καταλαμδάνοντα
αυτόν.
Ή Κυριακή ολόκληρος σχεδόν παρήρχετο είς τοιαύτην έργασίαν. Αφού έξετέλει τά θρησκευτικά του κα
θήκοντα καί έκαμνε περίπατόν τινα, είσήρχετο είς τήν
οικίαν του ούδ* άφινε τό βιδλίον του είμή τό έσπέρας,
οτε ύπήγαινε μετά τής Όδιλίας ώρας τινας είς τούς
γείτονας.
’Επιμονή τοσουτον ισχυρά δέν ήδύνατο νά μήν έπιφέρη αίσια καί ταχέα αποτελέσματα- ούτω περί τό τέλος
τοΰ φθινοπώρου δ Φριδερΐχος άνεγίνωσκεν εύκολώτατα.
Έπροσπάθησε τότε νά δώση μαθήματά τινα καί είς τόν
Φραγκίσκον, οστις δέν ειργάζετο εις τό αύτό μέ τό τοΰ
αδελφού του έργοστάσιον άλλ’ ολαι αί προσπάθεια-. 2λαι αί παρακλήσεις άπέδησαν άνωφελεΐς.
— Τί θά μοΐ χρησιμεύσω σι-/ αί αναγνώσεις είς τό
νά νήθω βαμβάκια-/; άπεκρίνετο έκεΐνος.
Ό Φριδερΐχος άπελπίσθη ότι ήδύνατο νά νικήση τήν
δκνηρίαν τοϋ αδελφού του, καί έξηκολούθει δι' ίδιον λο
γαριασμόν τάς σπουδάς, άς εΐχεν αρχίσει. Έζήτησεν
έπιμόνως άπό τόν διευθυντήν τοΰ σχολείου νά τεθή εις
τήν πρώτην κλάσιν, εις ήν έλαβε γνώσιν τής γραφής
καί τής αριθμητικής, καί, τή βοήθεια τών ίδιων κόπων
μάλλον ή τής ερμηνείας, ήν έλάμδανε, τοσοϋτον προώδευσε καί είς τά νέα ταΰτα μαθήματα, όσον καί είς τά
τής άναγνώσεως.
Δύο ήδη έτη παρήλθον ούτω κα! ό Κ. Καρτμάννος
αύθις εΐχεν αΰξήσε: τόν μισθόν του.
Έν τούτοις τά διδάγματα απερ είς τό έργοστάσιον
έγίνοντο δέν έξετείνοντο πέραν τούτων- δ Φριδερϊκος
θέλων νά σπουδάση τήν γεωμετρίαν, ώς απαραίτητον,
κατ’ αυτόν, βοήθημα των μηχανικών γνώσεων, έστερεΐτο δυστυχώς τών μέσων. Ήλθε τέλος ή ήμερα τοΰ
άγιου Γεωργίου, καί μετ’ αύτής χαρά απροσδόκητος
είς τόν δρφανόν- διότι έώρταζε τήν ήμέραν ταύτην ό Κ.
Καρτμάννος. Όταν όλοι οί έργάται καί αρχάριοι ήλθον νά τώ έπευχηθώσι, διέταξε νά προχωρήση δ Φριδερϊκος καί θέτων εϊς τήν χεΐρά του νόμισμα χρυσοϋν,
— Λάδε, φίλε μου, τώ είπε- είναι ανταμοιβή, ήν
προσδιορίζω διά τόν φιλοπονώτερον τών έργατών μο»εύτυζής είμαι διότι τούτο σέ Αξίζει.
Νόμισμα χρυσοϋν . .. ρύδέ εϊς τόν ύπνον του ποτέ
τό είδεν δ πτωχός Φριδερϊκος- ήτο πραγματοποιησις
τών ώραιοτέρων του δ’/είρων / Τό δυστυΖες παιδίον
τοσοϋτον περιχαρές ήτο, ώστε μό/η ή ταραχή του ηίύνατο νά μαρτι^ρήση περί τής ευγνωμοσύνης του.
Δύο ώρας μετά ταΰτα εϋρισκετο εις τόν πλησίον τοΰ
οίκου τής 'Ριδλερ κήπον, καθήμενος επί θρανίου καί
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φυλλομετρώ'/ βιβλία τεθειμένα έπί τών γονάτων του γους τής μητρός ήμών καί άφοΰ έγώ έχω τεμάχιον
μυρίας προβλέπων έλπίδας. μυρία σχέδια διά τδ μέλ άρτου καί κλίνην, ήθελες καί σύ έχει τδ μέρος σου.
λον σχηματίζων .... Διά πρώτην φοράν ητον ήδη
— Ναι· άλλά περιμένω έπίσης έν μέρος έπιπλήεύτυχής.
ξεων, τάς όποιας δέν άγαπώ τόσον πολύ. Πρδς τούτοις
έπιθυμώ νάίίω χώρας τινάς. Έπεθύμουν νά κάμω μίαν
III.
περιδιάβασιν είς Ελβετίαν· λέγουσιν οτι είναι πολύ
Εσπέρα ήτο θερινή, δτε, έπιστρέψαντα τδν Φριδε- ώραία καί ότι έκεΐ ζή τις οικονομικότατα- είναι καλδν
ρΐκσν άπδ τδ έργαστήριόν του και καθήμενον εις τδν τοΰτο διά τήν κατάστασίν μου. Άλλ’ οί ορεινοί ούτοι
κήπον τής καλής 'Ριδλερ κατά τήν συνήθειάν του, ή είναι βάρβαροι- δταν τούς ζητήσω φαγητδν, μοί απο
νύξ κατέλαβεν αύτδν κα! τδν ήνάγκασε νά κλείση τδ κρίνονται δτι είμαι είς κατάστασίν νά αποκτήσω τά
βιβλίον του. Οι συλλογισμοί του περιεφέροντο τότε φυ- πρδς ζωήν.' .. .
— Νομίζω, ύπέλαβεν δ Φριδερΐκος σπουδαίω τώ
σικώς είς ο,τι τδν ένδιέφερε περισσότερον εις τδν κό
σμον εξέταζε τί έγεινεν ό αδελφός του ένδεκα ήμέρας τρόπω, δτι δέν ύπάρχει τόπος ένθα δέν δύναται νά εύ
καί δέν ήδυνήθη νά τδν ίδή· ένθυμούμενος τούς τελευ ρη τις εργασίαν καί δέν θεωρώ τήν άνάγκην ταύτην ώς
ταίους τής μητρός του λόγους:—Μείνατε ενωμένοι δυστυχίαν ή άληθής δυστυχία είναι τδ νά μή θέλη τις
εις τήν ζωήν ταύτην, ώς είσθε είς τήν καρδίαν μου· — νά περιορισθή εις τδν κόπον.
Ό ασθενής μόνον έχει δίκαιον νά παραπονήται*
έλεγεν δτι είς τον ούρανδν αύτδν ή εύτυχία της δέν θελέι εισθαι τελεία· διότι ή τελευταία έλπίς της δέν έξε- διότι δπου ή δύναμις καί ή υγεία υπάρχουν, ή έργασια
τελέσθη. Έν τω μέσω τής λύπης ταύτης μια παρηγο εύκόλως έκτελεϊται.
— Δέν σοί τδ είπον, είπεν, ό Φραγκίσκος μέ τόνον
ριά τω έμεινεν· δ :ι συνησθάνετο έαυτδν άθώον διότι ού
δένα τών τελευταίων λόγων τής μητρός του είχε παρα ψυχρδν έμφαίνοντα δυσμένειαν, δτι. έδιώχθην άπδ τδ
μελήσει· όχι μόνον δέ έδοήθησε τδν Φραγκίσκον διά έργοστάσιον; διατί λοιπόν μέ όμιλεΐς περί φιλοπονίας
συμβουλών άλλά καί μυρίας εΐχεν ύποστή στερήσεις άφοΰ σέ λέγω δτι δέν έχω έργον.
— Είς τήν Μουλώσην ύπάρχουσι καί άλλα κατα
δι’ αύτόν. Άλλά, φεΰ.’ έβλεπεν δτι αί θυσίαι αύται ή
στήματα
παρ’ έκεϊ/ο είς ο ειργάζεσο καί άν θέλης δύ·
σαν ανωφελείς, καί οτι ύπάρχουσι ψυχαί πάντας διαφεύγουσαι τούς δεσμούς. Αί σκέψεις αύται βαθεως τδν νασαι νά ένασχοληθής άλλως πως.
— Ναι, βέβαια δέν είναι καλλίτερα νά τρέχω άπδ
έλύπουν. Κατά τδ σύνηθες έπερίμενεν έν υπομονή τήν
Οδιλίαν 'Ριδλερ νά άνάψη τήν μικράν λυχνίαν διά νά οικίαν είς οικίαν έρωτών άν έχωσιν άνάγκην έμοΰ ;
— Καί δλιγωτέραν άτίμωσιν νομίζεις τδ νά έκτείνης
έπαναλάβη τήν σπουδήν του, καί ουτω συλλογιζόμενος,
περιεπάτει έπί τών στενών διόδων τοΰ κήπου, οτε αί είς τούς διαβαίνοντας τήν χεΐρα ; Άλλ’ έπειδή τά τοιφνης φωνή γνωστή είς αύτδν τδν έκάλεσε μέ τόνον με- αΰτασοί άρέσουν πολύ δλιγον φροντίζω. Αυριον τδ πρωί
γάλον άκουσθέντα βήματά τινα μακράν αύτοΰ. Ό Φρι- θέλω όμιλήσει είς τδν Κ. Καοτμάννον καί ίσως συγ
δερϊκος στραφείς ζωηρώς εύρέθη αντίκρυ τοΰ Φραγκί κατάνευση νά σέ παραδεχθή είς τούς έργάτας του.
σκου, οδτινος τά έ^ρακωμένα φορέματα, τδ κατεσκλ.η- Πλήν είπε μοι, συμφωνείς είς τοΰτο;
— Πρέπει μάλλον αύτδ νά συμφωνήση μέ έμέ.
κδς κα! καταπεπονημένον πρόσωπον κατεδείκνυε προΌ Φριδερΐκος δέν ήθέλησε νά παρατεινη συνομιλίαν
δήλως όποιος ήτον δ τρόπος τής ζωής του άπδ τής
έπίπονον άλλως τε ό Φραγκίσκος ήτο καταπεπονηάναχωρήσεώς του.
Ό αδελφός του τδν παρετήρησεν έπί τινα χρόνον μέ μένος· τδν ύπεχρέωσε λοιπόν νά εισελθη είς τδν θάλα
έκφρασιν ταλανισμοΰ καί οίκτου- άλλ’ άθυμ.ήσας άπδ μον τής Όδιλίας, ήτις μέ πολύ δλιγον εύχάριστον τρό
τήν θέαν ταύτην και αισθανόμενος τδν εύγενή έ- πον έξέφρασεν είς τδ / δκνηρδν τήν 3.ά τήν έπιστροφήν
κεΐνον φόβον, οστις μάς θορυβοι είς τά σφάλματα τών του άπορίαν της, καί τδν ύπεχρέωσε νά ζητήση άσυλον
άλλων, δέν είχε τήν δύναμιν νά άποτεινη πρδς αύτδν άλλαχοϋ’ άλλ’ δ Φριδερΐκος έμεσιτευσε ύπέρ τοΰ άδελέρώτησίν τινα. Ό Φραγκίσκος, τδν όποιον ό άφροντις φοΰ του καί έτυχε παρά τής καλής 'Ριδλερ τής χάρι
χαρακτήρ έθωράκιζε πρδς τάς αίσχυντηλάς ταύτας τος νά διαμσιρασθή μέ αύτδν τήν κλίνην του καί τδ
γεΰμά του· ώστε δ Φραγκίσκος αισθανόμενος ήδη τήν
πράξεις, διέκοψε πρώτος τήν σιωπήν.
— Μέ ευρίσκεις πολύ καταπεπονημένον ; ειπεν μέ τοΰ Φριδερίκου επιρροήν, λαμβάνει ώς εϊπεΐν τήν προσ
τόνον δεικνύοντα μάλλον άκηδίαν παρά μεταμέλειαν* τασίαν του.
άλλά, άγνοεΐς οτι έκοιμήθην πολλάκις νηστικός;
‘Η νύξ, καθ’ ήν έπανήλθεν ό λετποτάκτης δλως αδιά
— Διατί τόσον καιρδν έλειψες άπδ τήν οικίαν; ή φορος υπήρξε διά τούς δύο αδελφούς· δ πρωτότοκος έρώτησεν ό Φραγκίσκος μετά απορίας,
κοιμήθη ήσύχως, ολίγον δ.ά τήν επαύριον φροντίζων,
— Πρό πάντων διά νά άναπηνίσω κουβαριάζω ένώ ό ύπνος* τοΰ Φριδερίκου ύπό πολλών άνησυχων
πλήν ό επιστάτης παρετήρησεν οτι δέν είχον πολ συλλογισμών έταράττετο. Έντρόμωσ έσκέπτετο περί
λήν δεξιότητα είς τά βαμβακουργεια· τδ ειπεν είς τδν τοϋ τρόπου, μέ τδν όποιον δ Κ. Καρτμάννος ήθελε δε
διευθυντήν, καί αύτδς μέ άπέλυσε τής υπηρεσίας μέ χθή τήν πρότασιν, ήν έμελλε νά τώ κάμη περί τοΰ νά
δεχθή δηλονότι τδν Φραγκίσκον μεταξύ τών έργατών
εύγενικδν τρόπον, καί είναι τώρα ένδεκα ήμέραι.
— Μεγάλη δυστυχία δι’ ήμάς οιτινες δέν έχομεν του’ ή πίστις, ήν είχε δείξει πρδς έκεϊνον, έπί μάλλον
άλλον πόρον είμή τούς βραχίονας μας, άλλά δέν ήτον καί μάλλον έξηλείφετο.
αιτία αρκετή νά γινης άφαντος ώς έκαμες.
Τήν έπομενην πρωίαν υπήγε μετά τοϋ άδελφοΰ του
— Έφοβούμην μήπως ή καλή 'Ριδλερ, ίδοΰσα με είς τδν διευθυντήν, δστις βλέπων τήν ταραχήν τοΰ παιάνευ έργασίας ήθελε μέ άποβάλει.
δδς, έννόησε δτι είχε πρότασίν τινα νά τω κάμη· διό
— 'Ισως διά τών παρακλήσεων μου συγκάτετίθετο εύσπλαγχνίσθη τήν ταραχήν του καί τδν έδέχθη μετά
να σέ δεχθή. *Αλλως τε γνωρίζεις καλώς οτι ένθυμοΰ- εύμενείας ένθαρβυνάσης αύτδν δλιγον. Ό Φριδερΐκος
μαι, μ’ δλα σου τά άμαρτήματα, τούς τελευταίους λό έξέφρασε μέ τρέμουσαν φωνήν τήν αιτίαν τής έλεύσεώς
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ήτο* ικανός νά ξεη όπωσοΰ» καλώς σχεδίασμα δλι'γδν
συμπεπλεγμένον.
Έξηκολούθει τοιουτοτρόπως νά φοιτά έπί πολλούς
μήνας τακτικώς είς τδ έργαστήριόν χωρίς ούδείς νά
γνωρίζη πώς μετεχειρίζετο τάς ώρας τής άναπαύσεώς
του· υί φίλοι του, σπανίως μετ’ αύτοΰ συμπαίζοντες,
ούδόλως έξέταζον τδ αίτιον τών άπουσιών του· διότι
καί δ Φριδερΐκος έπέστησε τήν προσοχήν του νά μή
τδν έννοήση κανείς, δτε συμβάν τι κατά τδν χειμώνα
τοΰ 48 . . . μετήλλυξετά σχέδιά του καί έδωσεν άλ
λην διεύθυνσιν εις τήν ζωήν του.
Ήμέραν τινά άναβάς, κατά τήν συνήθειάν του, εις
τδ έργαστήριόν μετά τδ γεΰμα καί άρχίσας νά έργά·
ζηται, ήκουσε θόρυβον, δστις τδν έκαμε ν’ άναπηδήση·
έπειδή δέ άνευ άδειας ήτον έκεϊ, έφοβεΐτο πάντοτε μή
πως καταληφθή. Έρρίφθη δθεν κατεσπευσμένως όπισθεν
σκεύους τίνος, πολλάκις χρησιμεύσαντος αύτώ είς
τοιαύτας περιστάσεις- διότι τδν έκρυπτε όλοτελώς άπδ
πάντα διαβαίνοντα εις τδ δωμάτίόν άπδ δέ τδν θό
ρυβον έσυμπέρανε δτι πολλοί άνθρωποι είσήλθον καί
συνεστάλλη μέ* διά νά μή τδν ίδωσι· άλλ’ άί προφυ
λάξεις άς ήκουε λαμβανομένας, καί οί γινόμενοι ψι
IV.
θυρισμοί, τω έπροξένησαν άνησυχίαν τινά.
— Έκλεισας καλά τήν θύραν ; έλεγεν ό εις.
Πολλοί μήνες παρήλθον χωρίς νά φέρωσι μεταβολήν
— ’ΐδέ εις τδ δωμάτίόν τοΰτο άν ήνε τις, ύπέλαβεν
τινα είς τήν κατάστασίν τών δύο αδελφών. Ο πρωτό άλλος.
τοκος, ώς Οέλομεν εϊπεΐ, έγεινε δεκτός εις τδ έργα— Διατί αί προφυλάξεις αύται · έλεγε μετά τρόμου
στήριον τοϋ Κ. Καρτμάννου καί, μ’ ολον δτι μικρόν ό Φριδερΐκος μή ουνάμενος ν’ άναπνεύση. Πράγμα τ:
έδείκνυε ζήλον, δέν εΐχεν δμως άκόμη ύποστή άπο- τδν ειδοποιεί δτι όχι ή τύχη άλλά θέλησις τής Προ ·
πομπήν τινα· Τοΰ δέ Φριδερίκου τά προτερήματα, νοίας τδν καθίστα μάρτυρα τής σκηνής ταύτης· ουδέ
ατινα διέκοινον αύτδν μεταξύ τών συνεργατών του, κα ποτε έδοκίμασε πλείονα άγωνίαν.
θημερινώς άνεπτύσσοντο- αί διανοητικά! -ου δυνάμεις
"Οταν οί νεήλυδες ήσφάλησαν εαυτούς κατά πάσης
έπαυξηνθεΐσαι άπδ τήν διδασκαλίαν, ήτις διά μεγάλης καταλήψεως, τότε δ εις αύτών έλαβε τδν λόγον καί μέ
καρτερίας άπεκτήθη, τδν άνεδειξαν ώς πρώτον τών συ φωνήν χαμηλήν ανέπτυξε τδ σχέδιον τδ οποίον εΐχεν
νομηλίκων του αρχαρίων καί ή ευσυνείδητος προσοχή έπινοήσει. Τδ σχέδιον τοΰτο συνίς·ατο είς τδ νά άνοίξωσιν
μέ τήν οποίαν έξεπλήρου τήν έργασιαν, ήν τώ ένε- έν καιρφ νυκτδς τά παραθύρια τοϋ γραφείου τοΰ Κ.
πιστεύοντο, άνδρός τδν καθίστα ώφελιμώτερον. Εργα Καρτμάννου καί νά κλεψωσι τδ ταμεΐον αύτοΰ. Ό
ζόμενος ώς χρώστης μεταξύ τών αναρίθμητων τοϋ Φριδερΐκος έννόησε διά τών δοθεισών διασαφήσεων
Κ. Καρτμάννου έργατών, δστις περιελάμβανε τήν δτι οί πλέκοντες τήν συνωμοσίαν ταύτην ήσα* αυτοί οι
κατασκευήν βάμβακος άπδ τής κλώσεως μέχρι τής έκ- έργάται τοΰ έργαστηρίου καί δεν ήδυνήθη ν’ άποφύγη
δόσεως, πολλάκις έθαύμαζε τάς έγγεγλυμμένας πλά μικράν τρόμου συγκινησιν άλλά γνωρίζων πόσον σπου
κας, έν τώ μέσω τών όποιων αί λευκαί ένυφαι μετε- δαίο* ήτο νά γνωρίση δλας τάς λεπτομέρειας ταύτας,
σχ,ηματιζοντο είς ώραΐον ίνδόστικτον ύφασμα, ή προσε ιστατο πλέον παρ’ άλλο τε άκίνητος.
κτική αυτή παρατήρησις έγεινεν έπι τέλους είς αύ
Τά έργα διεμοιράσθησαν.
τδν αιτία ζωηράς έπιθυμίας καί ματαίας έλπιδος·
Είς ήμών, είπεν δ έρμηνεύσας τήν ΰπόθεσιν, πρέ
έγεινε δέ δεκτός είς τδ εργαστήριο·/ τών άναγλυφών,
πει νά εισχωρήση πρώτος εις τδ γραφεΐον διά τοΰ
δια νά μαθη έκεΐνα χαράσση τάς πολυτίμους έγγεγλυμ
συντετριμμένου πλαισίου· ά; ίδωμεν, τις εινε ό λεπτό
μένας πλάκας, αιτινες υπήρξαν δλων τών ώρών του
τερος ; Νομίζω δτι σύ είσαι, Φραγκίσκε.
δνειρον χωρίς άκόμη ν άποδώση είς έαυτδν λογον περί
— Είς τδ όνομα τοΰτο δ Φριδερΐκος ήσθάνθη τρο
τών σχεδίων του ευχαρίστως έσκέπτετο δτ) ήδύνατο
μερόν ρίγος διατρεξαν δλον του τδ σώμα· Άλλ’ δταν
ίσως ήμέραν τινα νά μεταλλάξη τήν θέσιν του μέ τήν
ήκουσε τήν φωνήν τοΰ άδελφοΰ του, άνταποκριθέντος
τοΰ γλύπτου" διότι είχε τήν αξιέπαινου φιλοδοξίαν τών
είς τάς διδασκαλίας, τάς όποιας τώ εδιδον, άφησε* άπαιδων, οίτινες έπιθυμοΰν ν ανυψωθώσι διά τής καρ
κουσίως κραυγή* έκστάσεως καί λύπης.
τερίας καί τής φιλεργίας των. Εσκεφθη κατά πρώτον
Σιωπή αίφνήδιος διεχύθη μεταξύ τών έογατών.
νά ζητήση παρά τοΰ έργοστασιάρχου άδειαν νά σχολάζη
— Πόθεν προήλθεν ή κραυγή αϋτη : ήρώτησαν.
ώρας τινας άπδ τήν έργασιαν του, διά νά μαθη τδ
— Άπδ ®ιδν θάλαμον αύτόν.
έπιτήδευμα, δπερ έπεθύμει· άλλ ό φοδος μήπως παρο— Είναι τις,ένταΰθα.
ξύνη τήν εύνοιαν τοϋ έργοστασιάρχου τον άνεστειλε·
Μετ’ ού πολλάς έρευνας ό Φριδερΐκος εύρέθη έμπρο
ή πείρα τδν είχε διδάξει άλλως δτι τδ παν ύπείκει είς
σθεν τών συνωμοτών· τδν ήρώτησαν διαιι έκρύφθη ώστερεά* θέλησιν άπεφάσισε λοιπόν νά φοιτά εις τδ
μολόγησε τά πάντα έν συντομία.
έργαστήριόν τοΰ γλύπτου όταν εΐχεν ευκαιρίαν και νά
— Συ ήκδυσες δ,τι είπομεν, δέν εχει ουτω ;
μανθάνη έκεΐ μυστικώς τή* τέχνην. Νέος τις άρχάριος
— Ναι, ειπεν ό Φριδερΐκος.
πρδς S* είχε πίστιν, τώ έδειξε μέσα μηχανικά διά τδ
Τότε έρις ήγέρθη μεταξύ τών εργατών περί τοΰ τί
έπάγγελμά του καί μετά τινα καιρόν δ Φριδερΐκος

του· ήθελε μέν νά κρύψη τήν κχκήν διαγωγήν τοΰ
άδελφοΰ του, άλλ’ δταν δ Καρτμάννος τδν ήρώτησε διατί εΐχεν αφήσει τδ έργαστήριόν είς τδ δποΐον ειργάζετο, είπε τά πάντα διότι δέν ήξευρε νά ψευσθή.
— Κακώς ήρχίσαμεν, είπεν δ έργοστασιάρχης άνυ-ψών τήν κεφαλήν· μ' δλα ταϋτα, έπρόσθεσε, στραφείς
πρδς τδν Φραγκίσκον, συγκατανεύω νά σέ δεχθώ είς τδ
έργοστάσιον μου· ένθυμήσου δμως δτι σέ δεχο μι χά
ριν τοΰ άδελφοΰ σου, τδν δποΐον σέ συμβουλεύω νά
μιμηθής.
Τήν ήαέραν ταύτην ώς κα! τήν προτεραίαν συγκατετεθησαν νά τδν δεχθώσιν έπί τή συστάσει παιδδς μικρό
τερου αύτοΰ κατά τήν ήλικίαν. Άλλά, τοΰτο δέν έκαμε
κάμμίαν είς τδν Φραγκίσκον έντύπωσιν· ούδέ αισχύνην
ήσθάνετο. Εύρεθείς δέ μόνος μετά τοΰ Φριδερίκου εις
τήν κλίμακα, τώ είπε:
— Διάβολε ' ώς φαίνεται σύ έχεις έπιβροήν έδώ
μέσα / δ,τι ζητήσης εισακούεσαι. Τώρα πλέον θά έχω
άνθρωπον πρδς τδν δποΐον νά άπευθύνωμαι.
,— Εκτελώ καλά τδ χρέος μου καί είναι ευχαριστη
μένοι άπδ έμέ- ιδού ολον τδ μυστήριον τής επιρροής μσυ.
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έπρεπε νά χάμωσ: τον παΐδα* καταρασθέντες δέ καί άλλως άνάγκη ήτον έκεϊ τά πάντα νά διαχυβεύση Ά
άπειλήσαντες βύτόν, είχον ότι άσφαλεστερον είναι να νέβη εις τήν άνω φλιάν τοΰ παραθυριού, χατέβη μετά
τόν φονεύσωσιν· άλλ' ή πρότασις αύτη μακράν τοϋ νά προσοχής είς τήν δίοδον τήν σχηματιζομένην άπδ τάς
κατάπληξη τόν Φριδερΐκον, τδν άφησε μάλιστα πολύ κορυφάς τών δύο κτιρίων, κα! ήκολούθησε όχι μέ μι
ήιυχον. Τέλος έσυμφώνησαν νά τόν κλείσωσι διά νά χρδν κίνδυνον τήν όδδν ταύτην μέχρις ού έφθασεν άνβεβχιωθώσι μέχρι τής επαύριον περί της σιωπής του· τικρύ τής καπνοδόχης τήν όποίαν ήθελε νά φθίση- ή
ή δυσκολία δμως συνίστατο εϊς τδ νά εΰρωσι τόπον δυσκολία πλέον ήτο νά διέλθη έκείνην άνα^.χώμεαρμόδιον. Είς τών έργατών έπρότεινεν ώς τοιοΰτον ά νος οροφήν ολισθηράν καί λίαν κατάντη· καί όμως έ
νώγεόν τι τδ όποιον ευρον ώς τδ κατάστημα, παρατη· άρχάριος διήλθεν έκεϊθεν· θέλων κατά πρώτον νά έλρήσας δτι ήτο περιωρισμένον εϊς έν μέρος τής οικίας, κύση τήν προσοχήν τών είς τδ σπουδαστήριον τοΰ Κ.
ουδόλως συχναζόμενον καί εχον μίαν μόνην θυρίδα Καρτμάννου εργαζομένων, έβριψεν είς τήν καπνοδόεις μικράν αύλήν, είς τήν όποίαν ούδείς ποτέ έβύχναζεν· χην έν πρδς έν τεμάχιον σκληρυνθείσης άσβεστουή πρότασις αΰτη έγεινε δεκτή· άνέόησαν λοιπόν κλί μετά ταΰτα, άμα έννόησεν ότι ήτο καιρός, έβόιψε τδ
μακά τινα έρημον, διήλθον στενόν τινα διάδρομον, καί γραμμάτιόν του. προσο'έσας αύτδ μεταξύ δύω κερα
ώθησαν τδν Φριδερΐκον είς τδ δωμάτιον κλείσαντες τήν μίδων διά νά τδ διαφύλαξη άπδ τάς φλόγαο, καί επα
θύραν μέ διπλήν στροφήν τής χλειδός.
νήλθε μετέπειτα ταχέως είς τδ δωμάτιον του.
’Επερίμενε μήπως έλθωσι νά τδν ελευθερώσω σιν,
’Αδύνατον εινε νά έχφράσωμεν τήν λύπην του, οτε εις
έαυτόν έγκαταλελειμμένος, μετά αυστηράν έπιθεώοη- άλλ αίωραι παρηρχοντο καί ούδείς άφαίνετο· πέμ
σιν ευρεν οτι ούδέν όντως τώ έμενε μέσον φυγής, ένω πτη» ώραν έσήμαναν ηδη ολα τής πόλεως τά ώρολόάλλως τε αί προσκλήσεις του χαί τά σημεία του είς για κα: ό Φριδερικος ητο πάντοτε πλησίον τής θύρας
έ'χων τδ ούς προσηλωμένον είς τδ κλείθρον· καί ούδείς
ούδένα έγίνοντο γνωστά.
Έπεσεν έπί καθέορας τίνος χαί έμεινεν έπί πολύν ηκουετο εις τον προδρομον· ή ανησυχία ήρχισε νά τδν
χρόνον είς απελπιστικήν νάρκωσιν· μετά ταΰτα σηκω καταλαμβάνη* πόθεν προήρχετο ή άναβολή αΰτη ; Ό
θείς αίφνης ήρχισε νά διατρέχη τδ δωμάτιον ολως πα λα: αί άγννιαι άπδ τάς όποιας είχε άπαλλαχθή και
ράφορος· οί συλλογισμοί διεδέχοντο δ είς τδν άλλον ρόν τινα επανήλθον. Τέλος, αμα ένόκτωσε, διέκρινε
εις τδ πνεύμα του· έδιδε τδ ήμισυ τής ζωής του διά θόρυβον άνθρώπου βαδίζοντας έλαφρώς καί πιφυλαγνά άπαλλάξη τδν άδελφόν του άπδ έγκλημα τό όποιον μένως· κλείς έστράφη είς τήν θύραν . . . Τρομερά ήτο
ή τον έτοιμος νά κάμη- έβλεπε τδν εύεργέτην του κα διά τδν παιδα ή στιγμή αΰτη- διότι ήδύνατό νά ήσαν
τδν αδελφόν του είς τδ χείλος τοΰ κινδύνου χαί δέν οί εργαται ως και τις άπεσταλμένος τοΰ Κ. Καρτήδύνατό μήτε νά τούς τδ άναγγείλλη μήτε νά τούς μάνου· έν τούτοις ή κλείς έσύρθη χωρίς ή βύρα'νά
άνοιξη- δεύτερα δοκιμή έπίσης ματαία' έγεινεν αύθις
σώση.
Πολλαί ώραι παρήλθον δι’ αύτδν είς νάρκωσιν καί ει’ς τήν θύραν ίσως προσεπάθουν ν’ άνοιξωσ: δι' άντιάπελπισίαν άλληλοδιαδόχως. Τέλος χατελήθφη άπδ κλεϊδος· ό Φριδερικος ένεθαρρύνθη άπδ τδν συλλο
πυρετόν άγωνιώδη· μ’ ολον τδ ψύχος τοΰ χειμώνος, ή γισμόν τούτον Τέλος πάντων, μετά ίσχυράς απόπει
σθάνετο θέρμην κατακαίουσαν ολον αύτοΰ τδ σώμα και ρας, ή θύρα ηνοιξε και ο παις άνεγνώρισε τήν φωνήν
κυρίως τήν κεφαλήν· ήνοιξε τδ παραθύριον καί έστηρί- τοΰ Κ. Καρτμάννου, όςτις τδν έκάλει.
χθη έπ’ αύτοΰ, έλπίζων ότι ό έξωθεν έρχόμενος άήρ
— Ελθε, τω είπε λαβών αύτδν άπδ τήν χεΐρα, άλ
ήθελε τδν ανακουφίσει· Έμεινεν έπί πολύν χρόνον είς λα σιωπή . . . οεν πρεπει κανείς νά παρατηρήση τήν
τήν θέσιν ταύτην, παρατηρών ματαίως καί άκολουθών άπελευθερωσίν σου . . . όλα: αί προμήθεια: έλήφθησαν.
μέ τούς δφθαλμούς, χωρίς νά τά βλέπη, τά διερχόΚαι όοηγήσας αυτόν διά τών στενών διαδρόμων, τδν
μενα τδν ούρανόν νέφη. 'Αφού παρετήρησεν όλα τά πε- έφερε μέχρι τοΰ σπουδαστηρίου του.
ρικυκλοΰντα αύτδν αντικείμενα, έτριψε τέλος τά βλέμ
ματά του έπί σωλήνος καπνοδόχης ευρισκόμενης είς
5·
μίαν τών πτερύγων τής οικίας· έπί τινα χρόνον ήκολούΌ Κ. Καοτμάνος έξελδών διά νά βεδαιωθή άν
θησε μέ διαφόρους τοΰ πνεύματος περισπασμούς τούς
διαφεύγοντας στροβίλους τοΰ καπνού. ’Αλλ’ αίφνης έληφδησαν όλα τά προφυλαχτικά μέσα, άφησε τον
τδ παιδίον έφριζίασεν, έκλινε πρδς τά έμπροσθεν και Φριδερΐκον μόνον είς τό σπουδαστήριον του, οστις ήπαρετήρησε μετ’ άγωνίας· δέν άμφίβαλλεν ότι ό κα ελε μεν να ιοη τδν αδελφόν του, άλλά δεν ήδύνατό
πνός ουτος έξήρχετο άπδ τδ σπουδαστήριον τοϋ Κ. νά φύγη άπό τόν διευδυντήν του, ούδ’ έτόλμα νά δμοΚαρτμάννου.
λογήση τους κακούς σκοπούς τοΰ άδελφοΰ του. "Ισως
Είσήλθε κατεσπευσμένος είς τδ δωμάτιον καί προ μετέβαλε τήν άπόφασιν καί δέν έλάμβανε μέρος εις
σευχηθείς κατά τήν καλήν έξιν τήν όποίαν είχε, χωρίς
εγκλήματα! Εν τοιαύτη περιπτώσει ή μαρτυρία τοΰ
νά χάση καιρόν, έπειδή έφερε πάντοτε έπ’ αύτοΰ πάν
ότι τώ ήτο άναγκαΐον διά νά γράφη, έγραψε γραμμά Φριδεριχου άνωφελώς ήθελε τόν καταισχύνει. Ό δυ
τιόν τι, περιγραφών έν περιλήψει είς τδν Κ. Καρτμάν στυχής άπεφάσισε νά περιμείνη τό άποβησόμενον έλ
νον ό,τι είχεν ανακαλύψει ζαίγνωστοποιών αύτφ τδν πίζων είς τήν αγαθότητα τοΰ θεοΰ.
Ό Κύριος Καρτμάνος είσήλθε τέλος έχω» όλα
τόπον έν ω ήτο κεκλεισμένος.
τά
μέσα
διά νά άποκρούση τήν κλοπήν οί γραφείς κα:
Τελειώσας τδ γραμμάτιόν του, έπλησίασεν έχ νέου
είς τδ παραθύριον· ή οικία, ήτο πολλά υψηλή. Ό Φρι- τινες έτιστάται τοΰ έργοστασίοο, δυνάμενοι νά καταδερΐκος κατεμέτρησε τδ δψος, άλλά ή άπόφασίς του δέν λάβωσι τούς κλέπτας ευκόλως, ένέδοευον είς διάφο
έκλονίσθη ποσώς άπδ τήν έρευναν ταύτην.
ρα μέρη τής αυλής πρός ήν έ’βλεπον τά παράθυρα
’Ενίοτε παιζων άνέβαινεν είς τά δένδρα καί διέ- τοΰ γραφείου. ‘Ο Κ. Καρτμάνος ώδήγησε τότε ει’ς
υτέγγας· ήτον εύχίνητος, τολμηρός, καί τό γραφεϊον τόν Φριδερΐκον, οστις άπαρατηρήτως ή-

ν.

**ί
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χολούδει έλπίζων ότι ήθελε φανή ίσως ωφέλιμος εις

Φριδερικος παρουσιάσθη τήν επαύριον είς τό σπουδα-

τόν αδελφό* μου άν ήρχετο.
Μία ώρα σχεδόν παρήλδε χωρίς ούδέν νά άναγγείλη τήν έλευσιν τών εργατών· έ δέ δυστυχής Φριδερϊκος, είς τόν μιχρότατον ήχον σκιρτών, ένόμιζεν
ότι καθ' έκάστην στιγμήν έβλεπε τον αδελφόν του' τό
σκότος και ή σιωπή, ή βασιλεύουσα εις τό δωμάτιον,
και δεικνύουσα αύτω τήν σπουδαιότητα τής περιστάσεως, τόν κατέπληττον διότι ύπέρ τάς παιδικάς δυ
νάμεις του άν-εΐχε πλέον· ολως εξαντλημένος τήν
άπαίσιον ταύτην ήμέραν, ούδέν έμερίμνα* άλλ' όταν
τό πλησίον ώρολβγισν ήχει μίαν ώραν τοΰ κατεσύντριδε τήν καρδίαν τέλος υπόκωφος κρότος σιδήρου
άνήγγειλεν ότι ήτοιμάζοντο νά άνοίξωσι τά θυρώματαβ Κ. Καρτμάνος ήκουσε πάραυτα τόν δόρυβον τοΰτον
καί έπλησίασε πρός τό παράθυρον ό Φριδερικος ήγέρδη έπίσης δι’ αυτομάτου κινήσεως καί μετέπειτα επεαεν έπί τής καδέδρας του βεβαρημένος χαί χωρίς
δυνάμεις.
‘Η αγωνία αΰτη πολύν διήρκεσε χρόνον. Οίέργάται, ύπό τοΰ φόβου μήπως άχουσδώσιν, άσθενώς έσειον τά δυρώματα καί μέ μεγάλους κόπους ήδυνήδησαν νά άποχωρίσωσι ταΰτα. Ένταυτώ, τεμάχια
ύελου τίνος συντριβέντος έπεσαν έπι τοΰ έδάφους,
καί ήκούσδη ήχος συριγγος· ό θόρυβος όστις συνέβη
πάραυτα έξω, είδοποιησεν ότι ή διά τοϋ σημείου τού
του δοδεϊσα διαταγή έξετελέσδη. ΙΙάραυτα διέκριναν
χραυγάς καί πυροβολισμός ήκούσδη ! ... Είς τόν
δόρυβον τοΰτον ό Κ. Καρτμάνος έζήλδεν εσπευσμένως τοϋ γραφείου· δ Φριδερικος μέχρι τοΰδε δέν εί
χε τήν δύναμιν νά κάμη κίνησίν τινα. Ή πρόσθιξις
σώματος ζητοΰντος νά εΐσχωρήση διά τοϋ είς τό θύ
ρωμα ανοίγματος, τόν άπέσπασεν αίφνης άπό |τήν
νάρκωσιν ταυτην καί δ Φραγκίσκος εύρέδη έμπρο
σθεν του.
— Δυστυχή] άνέκραξε, τί θέλεις έδώ;
— Σώσόν με τω ειπεν ό Φραγκίσκος παράφορος,
Φοιδερΐκε σώσόν με.
— Καί πώς δύναμαι; . . . .
Αίφνης μία ιδέα τώ ήλθε- ένδυμήθη ότι θύρα τις έ
φερεν άπό τό γραφεϊον είς τόν κήπον* τήν ευρε ψηλα®ών, καί σύρας τόν Φραγκίσκον μεθ'έαυτοΰ τόν ώ
δήγησε τρέχων πρός έν μέρος τοΰ τοίχου τοΰ περι
φράγματος, τό όποιον δέν ήτο πολύ ύψηλόν.
— Φύγε, τώ είπε δεικνύων τήν δίοδον καί μή μεί»ης εις Μβλώσην· οί συνένοχοί σου συνελήφθησαν και

στήοιόν του, όπου άφοΰ τώ είπε νά καθιση πλησίον του
καί τόν ευχαρίστησε διά τήν δποίαν τώ είχε κάμει υ
πηρεσίαν, τώ είπε νά ζητήση άφόβως τήν ανταμοι
βήν, ήτις τώ έπρεπεν. Ό παΐς έδίστασεν έπί τινας

θέλουσι σέ προδώσει.
— ‘Γγίαινε! άνέκραξεν δ Φραγκίσκος άπό τό ύ
ψος τοΰ τοίχου και έγεινεν άφαντος.
— 'Γγίαινε! έπανέλαβε» δ Φριδερικος.
Έπειτα προσέθεσε καθ’ εαυτό»’ είθε δ θεός νά
σέ φύλαξη καί νά σοί έμπνεύση καλήτερα φρονήματα,

ί VI.
ΐήν επαύριον τής σκηνής ταύτη; όλοι οί ένοχοι έκ
τός τοΰ Φρα ρκίσκου, παρεδόθησαν είς τάς χεΐρας τής
δικαιοσύνης* κατά διαταγήν τοΰ Κ. Καρτμάννου , ό

στιγμάς· άλλά τοΰ Κ. Καρτμάννου ένδαρρύναντος
αυτόν:
— Μίαν πολύ μεγάλην χάριν έχω νά σας ζητήσω,
ειπεν δ Φριδερικος μέ τρέμουσαν φωνήν- .... νά μοί
συγχωρήσητε νά παρευρίσκωμαι ενίοτε εις τά μαθή
ματα τών τέκνων σας.
— Από αυριον, εΐπεν δ Κ. Καρτμάννος, θέλεις
έχει κοινά μετ αύτών όλα. IIρό πολλοΰ είδον είς σε
άξιέπαινον κλίσιν πρός τήν σπουδήν καί έπεισθην άπό
τήν εύγενή ταύτην φιλοτιμίαν σου, ότι θά επιτυχής
νά εΰρης άξιόλογον θέσιν εις τόν κόσμον. Καθ’ δσον
μοί διηγήθης χθές, φαίνεται ότι επιθυμείς νά γείνης
γλύπτης· ελπίζω δέ ότι καταγινόμενος θά γείνης έτι
καλήτερος.
Καλήτερος άπό γλύπτην ! διενοεΐτο δ Φριδερικος.
”Ω ! δποίαν χαράν, δποίας θελκτικά; ελπίδας έπρε
πε νά προξενήσωσιν εις τόν δυστυχή παΐδα οί λόγοι
ούτοι!
Μέχρι τοΰδε ήτον έγκαταλελειμμένος καί μή έχω»
άλλους πόρους, είμή μόνον τήν υπομονήν του1 άλλά
τώρα ευρε πλέον προστασίαν ! . . . Τώ έλάλουν περί
σκοποΰ, τόν όποιον έμελλε νά φθάση· τώ εύκόλυνον τά
μέσα. Πόσον ή σπουδή ήιο δι’ αύτόν γλυκεία και εύ
κολος! δέν ήσθάνετο άλλην μεγαλητέραν ευδαιμονίαν
και μόλις ήδύνατό ή καρδία του πιεοθεΐσα ύπό νέου αι
σθήματος νά προφέρη φράσεις τινας διακεκομμένα;.
’Αλλά, συνάψας μετά πολλής θερμότητος τάς χεΐρας,
προσήλωσε έπί τοΰ Κ. Καρτμάννου οφθαλμούς τοσοΰτον τρυφερούς, ώστε ευκόλως ούτος εννόησε τή»
βαθεϊαν εύγνωμοσύνην, ήν ή χειρονομία αυτή καί τό
βλέμμα εκείνο έξέφραζον.
— Είσαι καλόν παιδίον, Φρτδεοΐκε, τώ ειπεν ούτος

σφιγγών αύτοΰ τήν χεΐρα- καί είμαι βέβαιος ότι πάν
τοτε θά μέ έπαινής δι’ ό,τι έκαμον είς σε σή

μερον.
Τή» επαύριον μετά τήν συνέντευξιν ταύτην, δ Κ. Καρμάννος παρουσίασε τόν Φριδερΐκον εις τούς δυο υίους
των καί τούς διδασκάλους των. ‘Η ωφέλεια, τήν δ
ποίαν εΐχε κάμει είς τήν οικογένειαν ταύτην, τό δείγ
μα τής μεγαλοψυχίας, ήν είχε δείξει διά τής εκλο
γής αύτής τής ανταμοιβής, όλα ταΰτα ειλκυον πρός
αύτόν τήν σπουδήν και εύμένειαν τών τε διδασκάλων
και τών μαθητών. Τόν έπήνουν όπερβολικώς διά τον

εύγενή του ζήλ®*' έκαστος έχαίρετο καί έκαυχατο ωοελώντόνμαθητευόμενονχαίσυμπράττων όσο» το κατα
δύναμιν πρός διδασκαλίαν του" μάλις·α έσεμνύνοντο τά
τέκνα τοΰ Κ. Καρτμάννου ότε ήδύναντο νά τώ δώσωσι συμβουλάς ωφελίμους, καί αί φιλοφρονητικά: αύται
περιποιήσεις, αί ευμενείς ούτοι έπαινοι, ένεθάόρυνον
τήν μέχρι τίνος έρημον ταύτην ψυχήν, ήτις μέχρι τοΰ
δε ούδέν άλλο στήριγμα έυραν είμή έαυτήν.
Ή έξις, ήν εΐχε αποκτήσει ό Φριδερΐαος νά συνδέη τάς διαφόρους θεωρίας τσυ πρός εν κέντρον κοινόν

— 1017
— 1016 —
χαί νά λαμβχ'νη τοΰτο άοετηριαν πρός αλλας γνώσεις,

σάς

§. VII.

υπήρξαν είς αύτον έπίσης ωφέλιμοι δια τάς νέας ταυ-

‘Η

θερμή καί ωραία έσπέρα ήτον, ότε οί έργάται άτας χαί πρώτας του σπουδάς.
μέθοδος αυτή τοΰ
νά προηγήται πάντοτε ό λόγος, τον είχε συνειθισει ευ φίνοντις τά εργοστάσια, άνεβαινον είς τους περιορί
κόλως νά εύρίσκη τάς συνεχείας ή τάς λογιχάς αιτίας ζοντας τον πορθμόν λοφίσκους καί χορεύοντες έφθαένός αποτελέσματος χαί τον παρεσχεύαζε θαυμασίως νον μέχρι τής κοιλάδος.
Ο Φριδερϊκος, χαρτοθήκην έχων έπί τών γονάτων
είς τήν σπουδήν τών μαθηματικών καί είς τήν τών
γλωσσών. Ούτως έκαμε μεγάλας προόδους είς τούς του, αντέγραφε σχέδιό» τι, τό όποιον είχε σχεδιάσει
δυο τούτους κλάδους τις μαθήσεως, χωρίς αί αλ- τήν αύτήν ημέραν· αύτός, έπίσης ήγάπα τά άσματα,
λαι άσχολίαι του νά βλαφθώσιν· ή ιστορία, ή γεω τάς περιδιαβάσεις, καί όταν ό άήρ ήτον οότως ευώδης,
γραφία, ή ζωγραφική δέν παρημελήθησαν· τήν ζωγρα έπεθύμει μετά μιας ήμέρας κόπον νά ύπάγη νά άναφικήν μάλιστα, ώς λίαν συνδεδεμένην μέ τά μαθημα πνεύση είς τους αμπελώνας, νά τρέξη έκεΐ καί νά συλτικά, είς ά κατεγίνετο μετά ζήλου, έπεξειργάσθη Ζ.εξη ανθύλλια’ άλλ’ άν καί άθώαι, άνκαι συγκεχωρηκάλλίστα διότι μετ’ ού πολύ ήδύνατο νά αντιγραφή μέναι ήσαν αί ηδοναί αυται, παρητεΐτο συχνάκις τού
των, διότι άνθισταντο εις τήν έκτέλεσιν τοΰ εργοστα
τάς μάλλον συμπεπλεγμένας μηχανάς.
Έν διαστήματι τριών ετών διδασκαλίας ό Φριδερΐ- σίου του. Τάς ήμέρας λοιπόν καθ’ άς ή φαιδρότης
κος είχε φθάσει τόν υιΟν τοΰ Κ. Καρτμάννου. Έγνώ- τοΰ καιροΰ τόν παρεκίνει νά έξέλθη πρός περιδιάβαριζεν ήδη αριθμητικήν, γεωμετρίαν καί έσπούδαζε τήν σιν, έλάμβανε τά βιβλία του ή τήν πρός ζωγραφικήν
πολιτειογραφίαν άν καί δέν έγνώριζεν όλους τους ι χαρτοθήκην του καί εκάθητο έπί μικρας έδρας, κεί
διωτισμούς τής Γαλλικής γλώσσης, έγραφε μ’ όλον μενης πλησίον τής θύρας τής Όδιλίας ‘Ριδλερ. Πατοΰτο αύτήν μετ’ ακρίβειας, όπερ είνε δύσκολον είς ρετήρει έκεΐθεν μικράν γωνίαν τής πεδιάδος, άνέπνεεν
παΐδα συνειθίσαντα νά λαλή τήν δημώδη γλώσσαν καί άερα καθαρώτερον, ήκουε τό κελάδημα πτηνών τινών
όστις άντί βοήθειαν νά εύρη είς τάς κλίσεις του, όλο- αύτός δε συνειθισμένος είς συνεχή έγχατάκλεισιν, ή
το πλήρης εύδαιμονίας καί χαρας.
νέν μόνον εμπόδια ήπήντα.
Τήν εσπέραν λοιπόν, περί ή; διηγούμεθα, ό Φριυιοί τοΰ Κ. Καρτμάννου, νεότεροι αύτοϋ, (διότι
ό μέν ήτο δύο, δ δέ τεσσάρων ετών) έσεμνύνοντο διά δερϊκος καθήμενος εις τήν συνήθη του θεσιν ειργά
τάς προόδους του, καί τόν μετεχειρίζοντο ώς σύντρο ζετο μετά ζήλου' διότι ή ήμερα έκλινεν ήδη καί ήθε
φον μάλλον ή ώς προστατευόμενον. Αν αί ευμενείς λε, πριν ή νΰξ τόν καταλάβη, νά τελείωση τό σχέδιον
αδται σχέσεις ώφείλοντο κατά μέρος είς τήν άγαθότη- τό όποιον ήρχισεν* ήτο δέ τοΰτο διαγραφή μιας τών
τα τών ψυχών τών τέκνων τούτων, ή διαγωγή τοΰ μάλλον συμπεπλεγμένων μηχανών τής οικίας τοΰ
Φριδερίκου συνετέλει έτι μάλλον είς τό νά διατηρη- Κ. Καρτμάννου. Αίφνης ή πνοή τίνος κλίναντος έπί
θώσιν. Έφαίνετο τόσον μέτριος είς τάς επιτυχίας του, τοΰ ωμού του, τόν άπεσπασεν άπό τήν έογασίαν του’
τόσον εύάρεστος άνευ χαμέρπειας, τόσον άνταξίως εύ άνυψώσας δέ τήν κεφαλήν παρετήρησε ξένον τινα παγνώμων, καί συγχρόνως τόσον επιμελής είς τό νά ά- ρατηροΰντα μετά προσοχής τό σχεδίασμά του.
—· Είς ποιον έργοστάσιον εύρίσκεται ή μηχανή, ήν
ποφεύγη πάσαν κακήν πραςιν, ώστε δέν ήδύνατο νά
μή ερυθρίαση οστις ήθελε τώ δείξει τήν κατωτέραν παρί’τ® τό διάγραμμα τοΰτο ; τόν ήρώτησεν ούτος.
— Εις το τοΰ Κ. Καρτμάννου, άπεκρίθη ό Φριδεθεσιν είς ή» εύρίσκετο.
Μόλις ό Φριδερϊκος εΐχε φθάσει τό δέκατον έβδο ρΐκΟί·

Οί

μον έτος τής ηλικίας του, ό Κ. Καρτμάννος τόν προεβίβασεν εις τήν θεσιν τών εργατών ήτο δέ τόσον εγκρα

νά

— Καί πώς ήδυνήθητε
τήν κατωρθώσετε ;
— Ο Κ. Καρτμάννος μοί έπέτρεψε νά συμμεοιτής, καί τόσο» φρόνιμος, ώστε ένδυόμενος πολύ πλέον σθώ τά διδαγματα τών παίδων του.
— Δύνασθε τότε λοιπόν νά έχητε είς τήν χαρτο
κομψότερον άπό τούς συνεργάτας του, δέν εβράδυνε
διά τής οικονομίας νά άγοραση βιβλία τινα, έργαλεϊα θήκην σας μέγα μέρος τών μηχανών τούτου.
— ’Ολίγον κατ ολίγον όλας κύριε.
τών μαθηματικών, καί άλλα τών όποιων είχε χρείαν
και μεγαλως έχάρη όταν ήδυνήθη μόνος νά έπαρκέση
— Επεθυμουν νά τάς έβλεπον.
Ο Φριδερϊκος ήνοιξεν ύποχρεωτικώς τήν χαρτοθή
είς τά ε'ξοδα χωρίς νά επιφόρτιση τόν έργοστασιάρχην. Έν τώ μέσω λυπηρών στερήσεων, τάς όποιας κην του καί έόειξεν τά σχέδιά του είς τον ξένον, όςις
ή πενία σύρει μεθ’ έαυτής είς παΐδα έργάτην, μία ό έξετάσας ταΰτα μέ τήν μεγαλειτέραν προσοχήν,
— 'Αλλ εδώ δέν υπάρχει, εΐπε, τό σχέδιον τής
μως τών πρώτων αποζημιώσεων τάς όποιας τώ έπεφύλαξε, είναι ότι τω ανόρθωσε τά αισθήματα τής ι μεγάλης μηχανής τοΰ Κ. Καρτμάννου, τήν όποιαν τώ
σχύος καί τής άςιας του. Ούτως ή είς εαυτόν πεποι- έφεοον άπό τήν ’Αγγλίαν πρό δύο περίπου μηνών.
θησις εύκρινές-ερα καθ έκαςην έφαίνετο είς τόν Φριδε— Θά τήν αντιγράψω μεθαύριον, κύριε.
ρΐκον, καί τώ έπροξένειγαληνότητα. Έν όσω ή χείο τοΰ
— Δύνασαι, φίλε μου, νά μοί δώσης έν άντίτυπον
Θεού δέν τόν εΐχεν αφήσει και ασθένεια τις δέν τόν τών σχεδίων τούτων;
προσέβαλλε δέν εφοβειτο άλλο τίποτε· διότι όλα τά
— Δέν εύκαιρώ· άλλ’εάν σάς ήναι εύάρεστον, θά
τών άνθρώπων μέσα πρός επιτυχίαν ήσαν είς τήν θέ- προσπαθήσω νά τό αντιγράψω.
λησΐν του.
— Ήθελον πρό πάντων νά ήχον τήν νέαν μηχα
νήν, περί ής σάς εϊπον άλλ’ έπειδή καί ό καιρός έχει

ίξίαν, συγκατανεύω νά
πληρώσω διά τόν κόπον
σάς. Ιδού, ίΐπε πιραυσιάζων είς αύτόν τρία νομίσμα
τα χρυσά, ιδού αϋτή εΐ»οκ ή προκαταβολή· μετά 049-

δέ θέλω

σάς δώσει τιμήν περισσότερόν.
Πρός τόν χρυσόν τοΰτσν ό Φριδερϊκος έσκίρτησε καί
υποψίας συνέλαβε· διότι αδύνατον ήτο νά τώ πληρώ
σωσι τοσοϋτον άκρτβώς σχέδια, άτινα ούδέποτέ ήθε
λε τις μεταχειρ σθή’ ίσως τά διάγράμμάτα ταΰτα
έχρησι’μευον εις τήν κατασκευήν μηχανών, καί ολέθρια
αποτελέσματα διά τόν διευθυντήν του ήθελον επιφέρει και
τ»

‘Ο

τήν άπώλειάντου ήθελον προξενήσει...
δυστυχής έφριχίασεν άναλόγιζόμενος τό κακόν, τό όποιον έξ α
φροσύνης ήθελε πραξει καί, συναθροίσας κατεσπευσμένως τά διεσπαρμένα σχέδιά του, τά έό^ιψε είς τήν
χαρτοθήκην του, τά όποια έκλε σε» έπιμελώς.

Ό

Έξετάσας δέ 3λ*

χαί στραφείς σίρθς td» Φριδε-

ρΐκον.

— Σοί έπρότεινέ «ς ν’ άγοράίή τά σχέδια *«ΰΐα;

τό γνωρ’ζώ.

— Ρίάι, κύριε.

μοι τό είπες;

-— Καί διατί δέν
— Διότι ένόμιζσν δτΐ δέ» ήξιζε
αμοιβήν σοί προσέφερε ;

— 'Οποίαν

— Όποιαν

τόν χόπδί.

ήθελον ζητήσει.

— Σύ δέ άπεποιήθής τσΰτό ;
— Νάί, χόρίε.

— Άνεύ διοταγμόΰ ;
— Πάς δισταγμός ήθελεν είσθαι πράξις αίίχρά.
— ·”)’ Ze‘f® σ5υ> ^ί^ερΐκε ! ανέκραξε» ό Κ.

Καρτμάννος τείνων τήν ιδικήν του είς τόν νέο» ερ

ξένος τόν έθεώρησε μετ’ έκπλήξεως και τώ προ- γάτην.
σέφερεν αύθις τά τρία χρυσά νομίσματα.
Έχεις εύγενή καρδιάν. Γνοιρίζω όλας τάς λεπτο
— Σάς ευχαριστώ, κύριε, ειπεν ό Φριδερϊκος, αλ
μέρειας τής ύποθέσεως ταύτης Κακώς έπραξα, φί
λά δέν δύναμαι νά δεχθώ τοιαύτην συμφωνίαν. Έσκελε μου' άλλ’ άν ήτο τις όλιγώτερον τίμιος παρά σύ,
ψθην ότι διαθέτω ιδιοκτησίαν, ήτις δέν μοί άνήκει καί
άφεύκτως ήθελα χαθή· σέ εύχαριστώ .διά τήν τιμιό
δέν θέλω ούδέ δύναμαι νά κάμω τοΰτο. Άπευθύνθητε
τητά σου. Σήμερον δέν είσαι πλέον παΐς· κατά τάς
κατ’ευθείαν είς τόν Κ. Καρτμάννον όστις δύναται
εκθέσεις δέ τάς όποιας μοί έκαμον οί διδάσκαλοί σου
κάλλιον εμοΰ νά χρίνη άν ή αίιησίς σας δέν βλάπτη
καί καθ’ όσον εγώ αύτός βλέπω δέ» πρέπει νά μείποσώς τά συμφέροντα του.
νης εργάτης’ διότι δύνασαι νά μοί είσαι ωφελιμότε
ξένος έννόησεν ότι ό Φριδερΐχος είχε μαντεύσει
ρος ώς γραφεύς. Μεθαύριον νά μετακομισθής είς τήν
οικίαν μου ή τράπεζα μου θά ή»ε καί ίδιχή σου*
— Γνωρίζω, εΐπε, τό αίτιον τής άρνήσεώς σου.
καί έξαχολούθει τά μαθήματά σου μετά τών τέκνων
Γνωρίζεις ότι οί έργοστασιάρχαι κρύπτουν τάς μηχα
μου* ό δέ μισθός σου θά ήνε ανάλογος τής νέας σου
νάς των άπό τά βμματα τών άλλων βιβμηχάνων, και
θέσεως’ μετά τινα δέ έτη θά φροντίσω καί διά χαλφοβείσαι μήπως ό διευθυντής σου μαθών ότι έπώληλετεραν θέσιν.
σας τά σχέδιά τού δέν θέλει σέ δεχθή μεταξύ τών
Τώ δντι τήν έπαύριον δ Φριδερϊκος χαιρετήσας
έργατών του’ αλλά δύναμαι νά σέ βεβαιώσω ότι ή α
ποπομπή αυτή θέλει είσθαι ίφελος διά σέ" διότι τότε τήν καλήν γραίαν 'Ρίδλερ, δέν ήδυνήθη ν’ αναχώρηση
σοί προσφέρω διπλάσιον μισθόν είς τό έργοστάσιόν μου χωρίς δάκρυα τινα νά βεύσωσιν άπό τά βμματα του’
παρ’ όσον σοί δίδει έκεΐνος· έκτός δέ τούτων θέλω σοί διόιι άν καί ευδαίμων ήδη, δέν έλησμόνησεν ότι αύτη
πληρώσει, καθ’ ήν ήμέραν μοί δώσης το σχεδίασμα, υπήρξεν αγαθή δι’ αύτόν, άλλ’ έξηκολούθει νά φαίνε
ται εύγνώμων δι’ όσας παρ’ αύτής φροντίδας έλαβε
τό όποιον σέ ζητώ, όποιανδήποτε αμοιβήν θέλης.
καί δέν έπαυσε καθ’ έκάστην εβδομάδά νά έπισκέΦριδερϊκος δέν ήκουσε άλλο τί πλέον’ άλλα λα
βών τήν χαρτοθήκην του καί 0;ψάς έπί τοΰ ξένόυ βλέμ πτηται τήν γραίαν του ξενοδόχον διότι αί ισχυροί,
ψυχαί γνωρίζουσι νά διέρχωνται τάς περιόδους τής
μα άγανακτήσεως καί περιφρονήσεως άναμικτόν.
— Δέν θέλω μήτε νά προδώσω, μήτε νά πωληθώ, ευτυχίας χωρίς νά ένδίδωσι, μήτε εις τήν μέθη»
κύριε, εΐπε μέ τρέμουσαν φωνήν καί είσήλθεν όρμητι- μήτε είς τήν άπελπησίαν, τούναντίον απ' ό,τι συμβαί
νει είς τά ασθενή οντα, τά όποια φθείρουσι και αύ
κώς εις τόν θάλαμον τής γραίας "Ριδλερ.
ι Ήμέρας τινας μετά τήν σκηνήν ταύτην, δ Κ. τάς τάς ιερωτέρας ά.αμνήσεις.

Ό

τούς σκοπούς του.

Ό

Καρτμάννος προσεκάλισε τον Φριδερϊχον είς τό σπου
δαστήριό» του καί.

—1 Που εινί όλατά σχεδιάσματα, τά όποια έζωγράφησες μέ τά τέκνα μου ; τόν ήρώτησεν.
— Είς τήν χαρτοθήκην μου, κύριε.

— Φέρε τά.

Ό Φριδερϊκος υπήγε νά ζητήση τήν χαρτοθήκην
του καί τήν έφεοέ τρεμων είς τόν διευθυντήν του,
διότι είς τέν τόνον εκείνου υπήρχε τί βραχύ *αι άνή -

συχον, τό όποιον τόν έθορύδησεν.
Ό Κ. Καρτμάννος έφυλλολόγησε όλα τά σχεδιά
σματα τ«υ· έκαστον αυτών νέαν τώ άπέσπα εκφώνησιν.
— Τί ανοησία είς έμενα ! έμσυρμουριζεν, ήδύνατο

>« μέ κάταστρέψη.

(ΤΟΜ. Γ/

ΦΛλάϊ. 67.)

5 VIII.
Πολλά έτή παρήλθον ακόμη, χωρίς ή κατάστασις
τοϋ Φριδεοίκου νά ύποστή μεγάλας μεταβολάς’ ό
νοΰς του, ασκούμενος είς τε πήν σπουδήν τής τέχνης
καί είς σπουδαιοτέρας εργασίας, έλαδε μεγίστη» άνάπτυξιν· καί ό έργάτης ούτος, όστις επτά έτη πρότερον ούδέ γράμμα έγνώριζεν, ήτον ήδη ώς εις τών
μάλλον .πεπαιδευμένων συνομηλίκων του.

Καθ’ έκάστην ό Κ. Καρτμάνος έμακαριζετο πε
ρισσότερον έχων αύτόν οικαδε* πώποτε αί υπηρεσίας
άς έξεπλήοει,' δέν έγίνοντο μετά τοσαύτης ευθύτητες
‘

158.
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xat άφοτιώσεως- χ»ί Σέ» έβλεπε τις έν αύτώ την α
πλότητα τοΰ γραφε'ως μόνον, άλλ’ ητο φίλος τής

μεν κάλλιαν, κυρ ε" ίσως ό κίνδυνος όστις σάς έπα*
πειλεΐ δεν είσαι τόσο» μέγας όσον νομίζετε' άν καί

οικογένειας, σύντροφος αγαπητός τώ» τέκνων, καί
άξιος αύτών συναγωνιστής. Τά συμβάντα δέ, περί
ων θέλομε» εϊπεΐ, συνέτετνον έττ μάλλον εις το νά
αύξήσωσι τίν πίστιν χαί τήν στοργήν,
δεικνύοντα
μέχρι τίνος βαθμοΰ ύπήρχον ταύτα.
ΙΙρό πολλών μηνών ό Καρτμάννος έφαίνετο χατη®ής, ό δέ Φριδερΐκος, άπό τάς χεΐρας τοΰ όποιου
διήρχοντο ολοι οί λογαριασμοί τής οικίας, ήρχισε
νά παρατηρή πρόσκομμα οικονομικόν είς τάς υποδέ
σεις τοΰ κυρίου του. Πάραυτα αί εξομολογήσεις τού
του, αί εκφράσεις άνησυχίας, αιτινες τόν διέφευγον, αί άπειροι εις τούς μισθοτα'ς του απαιτήσεις
έκατόρδωσαν νά οωτίσωσι τόν Φριδερΐχον και νά τόν
πείσωσιν οτε δέν έπρόχειτο μόνον περί ακαριαίας
στενοχώριας, άλλά περί εμπορικής κρίσεως κλονιζουσης τάς στερεωτε'ρας καταστάσεις- καί δέν ήογησε
νά επιβεβαίωση ο Κ. Καρτμάννος τάς ύπονοίας του
ταύτας.

ή νεότης άκόμη μέ καθιστά άπειρον εί; σάς αποφά
σεις σας πλήν ό σκεπτόμενος πολύ» χρόνον καί προ-

Ήμέραν τινά, περί τό γεΰμα, πλέον σκυθρωπός
καί τεθλιμμένος ή άλλοτε ήλθεν είς τόν οΐχον ό Κ.
Καρτμάννος. Μετά τόν δείπνο» δέ παρεκάλεσε τόν
Φριδερΐχον καί τόν πρωτότοκόν του υιόν νά τόν άκολο-υδήσωσιν εις τό σπουδαστήριο».
— Μετά δύο μή.ας, τοΐς είπε, τό κατάστημα
τούτο δέν 9ά μοί άνήχη καί μετά τή» πώλησίν του
θά μοί μείνη τ: διά ν’ αποπληρώσω τά χρέη μου- άν
δ’ έπερίμενον περισσότερον αί πιστώσεις μου ήθελον
ύπερδεΐ τήν τιμήν του. Αί νέαι μηχαναι τοϋ Κ. Ζινβεργερου όλοτελώς μέ ήφάνησεν- τά προϊόντα των
ωραιότερα καί εύθηνότερα άπό τά ίδικά μου εινε τά
μόνα ατινα πωλοΰνται ήδη., Έπί τινα καιρόν ύπεστήριξα τήν άμιλλαν, άν και φθοροποιόν δι’ έμέοιότι πάντοτε ύπέμενον έλπίζων εύτυχεστέρας μεταβολάς διά τάς μηχανάς μου, άλλ’ δλαι αί ελπίδες
μου άπέβησα» μάταιαι- πάσα δέ περαιτέρω πάλη κα
τέστη αδύνατος. "Αμα λοιπόν τά καταστιχάμου κανο-.ισθώσί θ’ άναγγείλλω τόν υπερθεματισμόν είς τήν
-πίΰ.ιησιν του εργοστασίου τούτου. Μ ο: ει»ε λυπηρόν
βέβαια μετά τόσων έτών έργασια», νά βλέπω ολα;
τάς ονειροπολήσεις της εύποριας, ας ειχον σχηματί
σει διά τά τέκνα μου καταστραφομένας- όλιγώτε
ρον δέ λυπούμαι διότι όλα μου τά χρέη θά έξωφληβώσι καί διότι ή οίκογενειά μου μό-η θά ύποφέρη τήν
δυστυχίαν ταύτην.
— Σύ δέ, Φριδερικε, προσεθηκε» εκτείνω» αύτώ
τήν χεΐρά του, δέ» θέλεις παυσει, ελπίζω, νά ήσαι
φίλος μας’ άλλά, βλέπεις, ότι πρέπει ν’ άποχωρισθώμεν. Δέν ανησυχώ διόλου περί τοϋ μέλλοντος σου,
διότι μέ τά προτερήματά σου, αί θέσεις δέν θέλουν
λΐ'.ψεϊ δε εσέ- άλλα μόνην λύπην αισθάνομαι ότι θά
άποχωρισθώ άπό σέ, τόν όποιον εθεώοου» ώς τρίτον
υιόν μου.
— Θά σάς άφήσω, κύριε, ειπεν ό Φριδερΐκος μέ
Φωνήν μελαγχολικήν μέν άλλά καί στερεά», όταν έννοήσω ότι δέν σάς είμαι ώρέλιμος. άλλά ελπίζω
ότι ή ήμέρα αύτη δέν θά φθάση ταχέως- άς σκεοθώ-

σεκτικώς, ευρίσκει ένίοτε τήν θεραπείαν πλησίον τοΰ
κακού.
— Καί ούδεμία θεραπεία ύπάρχει, νομίζω, δι’
εμε, ύπέλαβεν, ό Κ. Καρτμάννος ά»υψών θλιβερώς
τήν κεφαλήν άμφότεροι θέλετε εννοήσει καλλίτερον
τό ζήτημα τοΰτο, όταν ϊόήτε τά ίδιά μου βιβλίαδιότι αύτά μόνον δύνανται ν’ άποδείζωσι τήν θέσιν

μου' καί τά ήνοιξεν έμπροσθεν αύτώ.!

Ο Φριδερΐκος τά δ-.έτρεξεν άπροσέχτως. Τό ζή
τημα δέν ήδύνατο να ή»ε είς λάθος τών χαρακτήρων
καί έγνώριζε μέν τήν πρωτίστην αιτίαν τής δυστυ
χίας κα! έσκέπτετο πώς νά τήν θεραπευτή.
Άποχαιοετήσας λοιπόν τόν Κ. Καρτμάννου, εί
σήλθεν εις τόν θάλαμό» του καί έδόίφθη έπί χαθέδρας τίνος όλως παράφορος- Μετά ένδεκα ήμε'οας,
έπανελάμβανεν, οι λογαριασμοί τοϋ οίκου θέλουσι θεω-

ρηθή, καί τό κατάστημα τούτο θέλει πωληθή- έν
δεκα ημέρας, θεέ μου ! ούδέν άλλο είμή ένδεκα ή

μέρας ! Πώς εις τόσον μικρόν διάστημα ν’ άπορασίση τις περί τοιούτου ζητήματο;, νά τελειοποίηση
μηχανάς, ώστε νά καταστήση τήν μέν μηχανήν ήτ
τον δαπανηρά», τά δέ προϊόντα εντελέστερα ; ώ θεέ
μου ! μή μέ εγκατάλειψης διότι σύ μόνος γνωρίζεις
τί χρεωστώ είς αύτόν τον άνθρωπον, 8» θέλω νά
σώσω.

Τόσον δέ δι’ αρέσκεια», όσο» κα; δι’ άνάγκην ή μη
χανική ητον έξ όλων τών θετικών’έπιστημών ή μάλλον
αρεστή τω Φριδερίκω, οστις εΐχεν εις αύτήν βαθυτάτας.
γνώσεις- άλλά ή επιχειρησίς του αύτη απήτε- μόνον τήν
έπις·ήμην; έπρεπε νά εύρη ό,τι ή τύχη ίσως μόνη έπρόσ©ερεν εΐςεναάΑ,λον,νά έξαντληθή είς συνδυασμούς,οίτινες
ήδύναντο νά τόν έπαναρέρωσιν απλώς είς τήν αποτυχία»!
Τι ένδιερερεν ή περίπτωσις τής αποτυχίας τόν γενναίο»
τοϋτον νέον; ήθελε νά σώση ί.α άνθρωπον καί ώδευε
μετά ζήλου πρός τό» σκοπόν του καί άπώθη όλας

τάς αμφιβολίας, όλους τούς φόβου;, ώς κακούς συλ
λογισμούς. ήσθάνετο δέ έαυτόν ισχυρόν διότι έγχώρ-.ζε
τί δύναται ή θέλησις κατά τώ» προσκομμάτων.
Δέκα νύκτες, νύκτες αγωνίας καί ανησυχίας πλή
ρεις παρήλθον, καί ό Φριδερΐκος άδιακόπως σκεπτό
μενος πολλάκις είδε νά γίνη άφαντος ή λύστς. τοϋ
προβλήματος, τό όποιον ένόμιζε» ότι παρά μικοόν
είχε λύσει' πλήν καί οί άκαρποι ούτοι αγώνες, αί
σκληραί αύται άπάται οέν τόν έπτόησαν δέ» τώ έυενον πλέον είμή όλίγα: τινες ήμέραι· άλλά μέχρι τής
τελευταίας ώρας, ήθελε νά έλπιζη, διότι έξήντλει
τάς δυνάμεις του εις ενάρετον πράξιν.

Τέλος, τί νά σάς ειπώ ; δέν υπάρχουσιν είμή οαύλά τινα αισθήματα τά όποια εινε άκαρπα- τά γεν

ναία αισθήματα ρέρουσι πάντοτε τούς καοπούς των
καί ή ευγνωμοσύνη έδωσεν εύρυίαν είς τόν Φριδερϊ-

1

κον.
ό μέσον εκείνο, διά τήν εύρεσι» τού όποιου
τόσα άλλα άπετυχον εύρέθη τέλος! μόλις ήδυ-.ήθη
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γηταί γενναίως υπερασπίσθησαν καί πολλοί τών κα
κούργων έπληγώθησαν θανατηφόρως- μεταξύ δέ τών
ονομάτων τούτων, συγκατεριθμεΐτο καί τού Φραγ
κίσκου Κοσμάννου’ Ό Φριδερΐκος δέν ήδυνήθη νά
μέσω τοιούτων αδυνάτων αναζητήσεων, τόν έγκατε- κρατήση εν δριμύ δάκρυ εις τήν μνήμην τοΰ οντος
λειψαν έν τώ μέσω τής χαράς· Έσφιγγεν ώς μανιω- έκείνου, τό όποιον άπό τής αυτής αρχής όρμώμενο»,
δης τά χαρτία ταϋτα είς τό στήθος του' ένόμιζε» έ καί άπό τήν αυτήν χεΐρα τής άποθνησκούσης μητρός
νίοτε δτι όλη του ή ευδαιμονία ήτο απάτη τήν οποίαν των εϋλογηθέν, μ’ όλον τοΰτο, άλλην παρ’ αύτνύ
μικρά έρευνα ήδύνατο νά καταστρέψη καί δέ» ήδύνατο έσχε τύχην διά τών σφαλμάτων του.
Ε. I. Σ.
νά έγερθή έκ τής έδρας του, δέ» έτόλμα ν’ άφίση τόν

καί αύτός ό
να πιστευση ότι τό άνεκάλυψε. Διετοεχε μέέ' είδος άποπλα.ήσεως τάς έμπροσθεν αύτού
κεχαρασμένας γραμμάς- ή άταραξ α του, τό λογι
κόν του, τό όποιο» δέν τόν εΐχεν έγκαταλειψει έν τω

θάλαμόν του καί νά υπάγη νά ερώτηση άν άπατάται.
'Ουτω παρήλθεν έν μέρος τής νυκτό;, είς λυπηρός
άμριβολίας- τέλος άπελθούσης τής ήμέρας, έτρεξε

πρός τόν θάλαμον τού Κ. Καρτμάννου' προχώρησα;
δέ πρός τήν κλίνη» του καί παρουσιάσας τά έργα του.
— Ίδετε, τώ είπε, τό διαγραμμα τούτο τής μη
χανής καί είπέτε μοι άν ή»ε μάτα-ον ό,τι έκαμον.
Μετά δέ ταϋτα έπεσε εις έδραν αγωνιών άπό προσ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΦΗΜΩΝ ΤΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ.

δοκίαν καί ελπίδα.
Ένώ 5 Κ. Καρτμάννος εξέταζε τά χαρτιά ταϋτα,

Όλίγιστα τής φύσεως αντικείμενα κινοΰσι τόσον τήν
περιέργειαν καί έκπλήττουσ: τήν φαντασίαν ήμών, ό
ταν κατά πρώτον τά βλέπομεν, όσον τά σπήλαια. Τό
άμυδρόν φώς ή κα! ό παντφλής ζόφος τών υποχθονίων
αύτών τόπων, τό άτέκμαρτον τής τοϋ σπηλαίου έκτά
J * _ ν «JW — ·3 ’’I - — ‘4 ----- ---- -----,
ήτις δεικνύει τήν άπό μεγάλης δυστυχίας είς άνε'λ
σεως, καί τών κινδύνων όσους ενδέχεται νά κρύπτη, ή
πιστόν εύτυχία» μετάβασι»- δ-.ατρέξας δέ όλα ταϋτα σιγή καί ή ερημιά, καί τά ποικίλα καί άλλόκοτα σχή
κίί στρέψας πρός τό» Φριδερΐτον οιχιεατα δακρύσαντα. ματα όσα παριστάνουν εις τάς όψεις βράχοι γυμνοί τής
αύτών περιβολής,
τής χΛοης,
χλόης, άμυδρώς όρώ— Όχι, δέν εινε μάταιο» ό,τ.'έκαμες, τώ είπεν. συνήθους «ύτων
περιοολης, της
έπεαξες έάγον μεγαλοφυές, ή μάλλον έργον τό όποιο» |
5ία
?χεΐρας τοϋ ίδοιννώσιν είς τήν ψυ
» ,
,*
. . ι ϊ
' ι πορου πυρσών, ολα ομρυ ταυτα γεννώ
θμ, σώση τήν οικογένειαν μου απο τήν όυστυχ-.αν ’
-Γ
1 ■
■
χήν αίσθημά τι φόβου καί καταπλήξεως, πολύ έχούΜέγα μάθημα εδωσας είς τά τέκνα τοΰ λαοΰ, Φοιδεσης τό θέλγητρου. Αί έντυπώσεις αύται άσθενώς μό
ρϊκε, διότι έδειξα; ό,τι δύναται νά πράξη ή θέλησις
νον δύνανται νά έρμηνευθώσι διά τοϋ γραπτού λόγουάναμεμιγμένη μέ τήν άφοσιωσιν.
θέλομεν δμως προσπαθήσει νά περιγράψωμεν ώς οιίν τε.
Και άποκαλυψας- τήν πολιάν κεφαλή» του, κινού πιστώς τών άξιολογωτέρων σπηλαίων καί άντρων, ο
μενος άπό ενθουσιασμόν, τδν δποΐον καί είς τάς νε- σα έξηρευνήθησαν ύπό διαφόρων περιηγητών, προτάσφοντες γενικας τινας παρατηρήσεις, περί του τρόπου
κοωτέρας καρδίας εγείρει ή συμπάθεια.
— Σέ άσπαζομαι, προσέθεσε, τέκνον μου! έσο τής γενέσεως τών τοιούτων χασμάτων, άναγκαιοταευλογημένος καί έχε με διά πατέρα, σύ, όστις μέ τας εις τήν κατάληψιν τών καθέκαστα περιστάσεων.
’Απαντώνται συνήθως τά σπήλαια εις βράχους συγ
έσωσας, ώς άν ήσο ίδιος μου υιός.
κειμένους έκ λίθου τιτανώδους, έπειδή τό είδος τοΰτο
τών λίθων διαλύεται εύκολώτερον υπό τοΰ υδατος, οπερ
Ά >axeφα-Ιαίωσκ.
κοινώς θεωοεΐται ώς ή γεννήτρια αίτια τών τοιούτων
■κοιλοτήτων τής γής. *Αν δέ λάβωμεν ΰπ’ όψιν τόν μα
Ή οίκ’α του Κ. Καρτμάννου εινε μία τών μάλλον κρόν χρόνον έφ’ δν αΐ τοιαϋται τής φύσεως έργαοιαι
δύνανται νά δ-.αρκέσωσιν, εύκολα έννοοΰμεν πώς μικρά
φλέψ υδατος ένεργοΰσα τό κατ’ άρχάς έντός στενής
σχισμής μαλακού βράχου δύναται, εις τό ϊιάστηυα
τό κατάστημ*· αί επιχειρήσεις του μέχρι τής σήμερον τών μακρών αιώνων, νά ύποσκάψη βαθμηδόν τό όρος
οέν έπαυσαν ν’ άποδεικνύωσι τήν εμπειρίαν του καί έπ: πολλών εκατοντάδων ποδών έκτασιν,
Ει; τά έκ τιτανώδους λίθου γεννηθέντα σπήλαια ατήν ασφάλειαν τής γνώμη; του. Ό Καρτμάννος, τοΰ
όποιου έγεινε γαμβρός, έχει εις αύτό» πίστιν απε παντώνται συχνά cl λεγόμενοι ςαλακτΐται, τών
όποιων ήίγενεσις είναι τοιαότη. Όταν ύδωρ διηθούμε
ριόριστον.
Μία μόνη λύπη έτάραττε τήν εύτύχίαν του ταύτην νου διά τών πόρων τιτανώδους ή κρητιδοϋχου γής φθάάο’ ότου άνεχώρησεν δ αδελφός του, ματα ως ε-ζητει
νά μάθι/ τι περί αύτοΰ, ότε τήν έποχήν καθ ήν έ.υμφεύθη φυλλον τι τής έφηυερίδος έδιδε πρώτην καί τοΰ άϊρος, υπολείπεται δέ πυρήν καθιροΰ τιτάνου ή
τελευταίαν είδησιν πεοί έκείνου, άπό τόν δποΐον δυ κρητίδςς· έτέρα σταγών διαδέχεται τήν πρώτην, προοστυχώς άπεχωρίσθί) δ Φριδερΐκος, λεγον ότι ή άπό θέτουσα καί αυτή κατά τόν αύτόν τρόπον νέον μόριο»
Φραγκφόρτης είς Παρισίους άγουσα ταχυπόρος ά στεγανής ύλης· προϊόντος δέ τοΰ χρόνου σχηματίζεται
μαξα προσεβλήθη υπό σημμορίας ληστών· οί περιη- ουτω πως μακρά, ανώμαλος, κώνοειδής προεκβολή έκ
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— 103© ί?οφής ΤΟ» σπηλαίου, ήτις wy$£vt?fi διηνεκώς,
έπεισ^έονφρο νέου πάντοτε μδατος ή έναποθέτοντος τήν
έν αύτώ τίτανον είς τδ» σταλακτίτην απαράλλακτα δ
πως τήν χειμώνα σχηματίζοντας τά κρύσταλλα παρά
τάς ύδρο^όας τών οικιών.
Ότα-· τέ καταθλιδόμενον ύδωρ ήναι άφθονον, μέρος
αύτοΰ φθάνε: είς τήν κορυφήν τοΰ σταλακτίτου χωρίς νά
εξατμισθή, κα: τότε φυσικω τδ λύγο» πίπτει εις τδ έ
δαφος. ’Εξατμιζόμενο? δέ έκεϊ αποτελεί μέ τδν καιρόν
-άλλον στα λακτίτην άναδαίνοντα έκ τών κάτω πρδς τά
άνω, φ?τ: νά κρέματα: έκ τής δροφής. Οί αντίποδες
ούτοι σταλακτ:τ#ι sivat ής έπ το.ΰ τρόπου τής μορφώσεως αύτών πλέον ανώμαλο: καί δέν φΟάνους: τό μήκος
τών άλλων δνομάζοντα: δέ πρδς διάκρισιν σταλαγμ ΐ τ α ι.
’Ενίοτε δταν δ,τε σταλακτίτης κα: σκαλαγμίτης έξακολουθώιιν άπαρεμποδίστως ν’ αύξάνωσιν, δ μέν πρδς
τά κάτω ό δέ πρδς τά άνω, συμόαίνε: νά ένωθώσιν έ
μοΰ οί δύω καί ν’ άποτελέσωσ: μίαν συμπαγή στήλην,
ήτις φαίνετα: ώς στηρίζουσα καί συνέχουσα τδν θόλον
τοΰ σπηλαίου. Τά πολύμορφέ καί παράξενα σχήματα
τών σταλακτιτών καί οί αυτοφυείς εκείνοι κίονες προσθίφρυσι τδ ώραΐον είς τδ φοδερδν κα: άποτελοϋσ:ν έν
τών πρώτων θελγήτρων τής τών σπηλαίων έπισκέ
ψεως. Το:οϋτον δέ είναι μάλ:στα, ώς θέλομεν κατωτέ
ρω ίδέϊ τδ σπήλαιον τής 'Αντιπάρου.
Τδ χρώμα τών κρυσταλλώσεων τούτων έξαρταται έκ
τής φύσεως τοΰ λίθου, έξ ου έγεννήθησαν. "Οταν ό λί
θος περ'εχη γύψον τά χρώματα τών σταλακτιτών εί
ναι ποικιλώτερα καί τά κρύσταλλα λαμπρότερα, παρ’
όταν σύγκειται άπδ κοινήν τίτανον. Είς πολλά προσέτ: σπήλα:α εύρίσκοντα: πολυπληθή οστά ζώων τά δ
ποια έξελιπον ήδη έκ προσώπου τής γής, ή ζώσ: τήν
σήμερον είς άλλ» κλίματα, καί τά όποια χρησιμεύουσ:
τ» μέγιστα είς τήν ιστορίαν τής άρχαίας καταστάσεως
τοΰ πλανήτου ήμών.
ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ.
Ή ’Αντίπαρος ή Ώλίαρος μία τών νήσων τών Κυ
κλάδων. δεκαέξ μ:λ:ων έχουσα περίμετρον, άπέχουσα
δέ μιλίου άπόστασιν άνατολικώς τής Πάρου, είνα: περί
φημος διά τά έν αύτή μεγα καί περικαλλές άντρον,
κα: τούς ώραίους αύτοΰ σταλακτίτας, φαίνετα: δτ: τδ
σπήλαιον αύ :δ δέν ήτον άγνωστον είς τούς αρχαίους,
διότι είς τδ στόμ:ον αύτοΰ ύπάρχουσι γεγλυμμένα· έπ:
τινων φυσικών «τυλωμάτων δύω αρχαία: ’Ελληνικά:
έπιγραφαί. ’Αλλ’ ακολούθως πάσα περί αύτοΰ είδησις
άπωλέσθη, καί πρώτος κατά τον δίκαιον έδδομον αιώ
να ’Ιταλός τις Μάγνις είσήλθεν αύθις είς αύτό. Μετά
τοΰτον τδ έπεσκεφθησαν καί άλλο: κα: ό Γάλλος περ’.η
γητής καί βοτανολόγος Τουρνεφόρτιος έν έτει 1700,
οστις εδωσεν άκριβεστέραν του σπηλαίου περιγραφήν.
Έκ τής περιηγήσεως τοΰ Τουρνεφορτιου μεταφερομεν έν
ταΰθα τά επόμενα.
η Τδ στόμιον, λέγε:, τοϋ άντρου έχε: μέγεθος τριά
κοντα περίπου ποδών είναι θολοειδές, καί περιφρά:
τετα: διά μικρού περιαυλίου, τά όποιον κατασκεύασαν
οί ποιμένες Διαιρείται δέ τδ στόμιον κατά μέσον φις
δύω διά φυσικών στυλωμάτων έφ’ ών ύπαρχε: αρχαίοτάτη τις καί λίαν διεφθαρμένη έπιγραφή.
Είναι δέ κατάλογος κυρίων ονομάτων, τά όποια ο!
κάτοικοι τής νήσου, άγνοώ είς ποιαν στηριζόμενο: πα-

ράδοσιν νομιζουσιν δτι είναι όνόματι Μακεδόνων άν
δρών οιτινες συνωμότησαν κατά τής ζωή; τοϋ μεγά
λου Αλεξάνδρου, άποτυχόντες δέ ήλθον ζητοϋντες κα
ταφυγήν είς τδ σπήλαιον τούτο.
Εξ δλων τών δνομάτων τής έπιγραφής μόνον τδ
’Αντίπατρος φαίνεται νά δικαιολογή τήν εγχώριον ταυ
την παράδοσιν* διότι ό Διόδωρος ό Σικελιώτης αναφέ
ρει δ ’Αντίπατρος κατηγορήθη ύπδ διαφόρων ίστορικώνως συνένοχος τοΰ θανάτου τοΰ ’Αλεξάνδρου.
Γνωστόν είναι οτι δ ’Αλέξανδρος άναχωρών εις κατάκτησιν τής ’Ασίας άφήκεν έπιτροπόν του είς τδν θρό
νον τής Μακεδονίας τδν ’Αντίπατρον· ούτος δέ διαβληθείς ύπδ τής ’Ολυμπιάδας πρδς τδν Αλέξανδρον, ήγανάκτησε τόσον, ώστε παρέσχεν ύπόνοιαν οτι έφαρμάκευσε τδν βασιλέα διά τοΰ υίοΰ αύτοΰ οστις ήτον οίνοχόος τοΰ ’Αλεξάνδρου. Άλλ’ είτε αληθής ήναι είτε
ψευδής ή υπόνοια αδτη, δ Αντίπατρος κατά τδν Διό
δωρον έξηκολούθησε καί μετά τδν θάνατον τοΰ Αλε
ξάνδρου νά άσκή μεγάλην έξουσίαν, άντί νά έλθη καί
νά κρυφθή είς τδ σπήλαιον τής Αντιπάρου.
Δέτ ήίυνήθημεν ν’ άναγνώσωμεν ολόκληρον τήν έπιγραφήν έπί τοϋ λίθου- άλλ’ είς τών εγχωρίων μας έδωσεν άντίγραφον αύτής* τδ είχε δέ παρά τίνος εμπει
ρότερου άπό ημάς αρχαιολόγου διαόάντος πρό τινων
έτών έκ τής νήσου.

Ίδού τά ονόματα τής έπιγραφής
Έπί
Ίσως είναι δνόματαέγχωρίωντής
Κ ρ ί τ ω ν g ς.
νήσου άνδρών οιτινες δτε δ Κρι
Οΐδε ήλθον
τών ήτον αρχών έτόλμησαν πρώ
Μένανδρος
τοι νά καταδώσιν είς τδ σπήλαιον
Σόχαρμος
κ»! νά έρευνήσωσιν αύτό Κάτω
Μενικράτης
θι τής έπιγραφής ταύτης ύπάρχετ
Αντίπατρος
θεσις τις τετράγωνος έσκαμΊππομέδων
μένη έντδς τοΰ λίθου ένθα πρέτεΆ ριςέ ας
ρον έκειτο μάρμαρόν τι, ήδη έρΦιλίας
ριμμένον χαμαί, δχι πολύ άρ
Γ ό ργ ο ς
χαΐον ώς φαίνεται άπδ τδφ κεχαΔιογένης
ραγμένον έν αύτώ σταυρόν. Αρι
Φιλοκράτης
στερά υπάρχει έπί τοΰ βράχου κα!
‘Ον έ σ ι μ ος
άλλη αρχαία ‘Ελληνική έπιγραφή άλλ’ έτι πλέον τής πρώτης δυσεξιχνίαστος.
Τδ στόμιον διαδέχεται κάταντές τ: χωρίον χωριζύμενονέκ τοϋ βυθού τοΰ σπηλαίου διά χαμηλού τοιχείου.
Ένταΰθα έχαράχθη έπί τοΰ βράχου πρό τινων έτών ύ
πδ τοΰ πρέσβεως τής Γαλλίας Κυρίου Νοαντελ ή έξής
λατινική έπιγραφή.
Hoc antrum ex naturae miraculis rarissimum una cum comitatu recessibus ejusdem
profundioribus et abdilioribus penetralis suscipiebat et satis suspici non posse exislimabalCar. Fran. Olierde Noinlel imp. Gallicarum
Iegatus Die nat. Chr. quo cousecratum fuit.
an. MDC LXXtlt (a)

(a.) Βγουν. Τάδε τδ άντρον τών τής φύσεως θαυ
μάτων μέγιστον φετο είναι καί θαυμάζω? ούκ έπαυετο.
μετά τών εταίρων εισδΰς μέχρι τών μυχαιτάτω? αυτού
Κάρολος. Φραγκ. ,Γ*λιήρ οέ Νοαντέλ τοΰ τών Γ«λλιων αύτοηράτ. ιτρέσίνς. Έτςι σιμτηρ. 1673 ήμερα
τής τοΰ Χριστού γεννήσεως, ω ( Χριστώ) άοιέοι^τομ.
παρ’ αύτοΰ.

' Μετά ταΰτα καταόαίνεις διά τραχυτερας όδοΰ έως το ιστατα: μεμονωμένο·;, έχει ύψος 24 ποδών καί .0είκοσι πόδας· αδτη είναι ή εις τδ σπήλαιον κάθοδος, μοιάζε: τιάραν μεγάλην μέ άκρωτήρια βιδδωτά, καί
όχή τεθλιμμένη καί σκοτεινή, δι’ής άλλως νά διαδή άπολάμπει θεσπεσιως ώ; παί απαν τδ σπήλαιον. Ή
τις 3έν δύναται είμή κεκυφώς καί κρατώ» άναμμένας πυρ<*μίς αΰτη είναι τδ ώραιότατον ίσως
δάδας. Άμέσως μετά τήν είσοδον ταύτην ύπάρχει κρη μαρμάρινο? φ υ τ δ ν τοΰ κόσμου- τά κοσμή
μνός φοβερός οπού καταδαίνουσι βοηθούμενοι ύπδ σχοι ματα αύτοΰ είνα: κράμίαι τόσον καλώς μεμιγμεναι,
νιού προοδεμένου κατά τήν είσοδον· άπδ τδν πάτον ώ; νά έξήλθον άρτιως έκ τών χειρών τοΰ τεχνίτου.
» Κάτωθεν τοϋ βωμού υπάρχουν δύω ήμικιονες όπου
τοΰ βαράθρου τούτου κατέρχονται εις άλλο έιι φοδερώτερον, ολισθηρόν τά χείλη, καί πρδς αριστερόν έκ- έστήσαμεν λαμπάδαν διά νά φωτίσωμεν τδ σπήλαιον
νεΰον είς αβύσσους άτεκμάρτου βάθους ΙΙρδς τά χει καί νά Οεωρήσωμεν αύτδ έν άνέσει- δ Ν. Νοαντέλ ι
λη τών κρημνών τούτων τίθεται κλίμαξ δι’ ής τρέμων σοπέδωσε τάς κορυφάς τών κιόνων διά νά στήση τήν
καταδαινει ό δδοιπόρος τδν ακριβώς κάθετον βράχον. τράπεζαν έφ’ή; έτελέσθη ή λειτουργία τά μεσάνυχτα
Μετά ταΰτα έρπει διά τόπων όχι τόσον κινδυνωδών- τών Χριστουγέννων* έχαράχθησαν δέ κατ' επιταγή»
άλλ’ έκεϊ οπού νόμιζε: οτι βαίνε: έν πάση ασφαλεία, αύτοΰ έπί τής βάσεως τής πυραμίδος αί λέξεις αύται.
Hie ipse Chistas adfuit ejus natali die me
έρχεται νέος απότομος κρημνός, καθ' σύ άφεύκτως
ήθελε πέσει καί θραύσει τήν κεφαλήν άν οί δδηγοί δέν, dia nocle celebrato MDCLX.X1I1. (a)
τδν προειδοποιούν καί δέν τάν άνεστελλον. Εΰρομεν
» Διά νά περιέλθη τις τήν πυραμίδα διαβαίνει κά
άκόμη έκεϊ τά λείψανα τής κλίμακος δι’ ή; κατεδη δ τωθεν συμπαγούς Ούλου κρυσταλλωμάτων- Ή είσοδος
κύριος Νοαντελ- άλλά τδ ξύλον αυτής ήτο σεσηπδς αύτοΰ είναι χαμηλή- άλλ’ εκατέρωθεν κρέμανται ώ
διό οί δδηγοί έφρόντισαν και μάς έφεραν άλλην νέαν. ραϊο: κρυστάλλινοι τάπητες λευκότεροι αλαβάστρου
Διά νά φθάσωμιν δέ τήν κορυφήν τής κλίμακος κατε- άποθραύσαντες ένα αύτών εΰρομεν τά ένδον όμοια μέ
κυλίσθημεν έπί τής έπιφανείας μεγάλου βράχου, βοη φλοιόν κίτρου σακχαρωμένου.
Ό Κ Μαρκήσιος δέ Νοαντέλ, πρέσδυς τής Γαλλίας
θούμενοι άπδ σχοινίον τδ δποϊον προσεδεσαμεν ανωάλλως ήθέλομεν κατακρημνισθή είς τρομερά βάραθρα πιρά τη Πύλη, έώρτασε τάς τρεις ήμερος τών Χρι
» Καταδάς τήν κλίμακα πάλιν καθέρπεις έπί τινα στουγεννων 1673 έντδς τού σπηλαίου, συνοδευόμενος
χρόνον εις βράχους είτε έπί τών νώτων, είτε έπίστο- ύπδ 500 άνθρώπων οικείων αύτοΰ, ή έμπορων, ή έγμα, όπως κάλλιο» θέλης καί εύχαριστεϊσαι. Μετά χωρίων οιτινες συνεισήλθον μετ’ αύτοΰ είς τδ σπή
τόσους μόχθους εισέρχεται τις είς τό κοϊλον τσΰ σπη λαιο? Εκατόν ογκώδεις λαμπάδες κίτρινου κηρού καί
λαίου τδ δποϊον ο Κ. Νοαντέ?. δέν έπαυε νά θαυμάζη, τετρακόσια: λυχνίαι καίουσαι νυχθημερόν είχον διατεκαί δικαίως, Ο: δδηγοί έμίτρησαν έκ τής εισόδου μέ τεθή καταλλήλως ώστε τδ σπήλαιο» ολον έφεγγοδόλει
χρι τοΰ βωμού (α) εκατόν πεντήκοντα δργυιών βάθος, ώς ή λαμπρότατα φωταγωγημένη έκκλησία. Εις όλους
κα! τοσαύτας έκ τοΰ βωμού μέχρι τοΰ χατωτάιου μέ τους κρημνούς έτοποθιτήθησαν άπδ διάστημα εις διάρους ού δύναταί τις νά προχωρήση. Πρός τ’ αριστερά σιηκα άνθρωποι άπδ τοΰ βωμού μέχρι τής ειαόδου ούτοι δέ, ότε ύψώθη τδ σώμα τοϋ Χριστού έκαμαν πρδς
τά σπήλαιον είναι πολύ δυσδατον, ίεξιόθε» δέ δμαλώ
τερον, κ’ έντεΰθεν πορεύονται είς τδν βωμόν Ένταΰ άλλήλους σημεΐον μέ τά μανδήλιά των. Εις τδ ση θα τδ σπήλαιον έχει ύψος δργυιών μέν περίπου τεσ μεϊσν τοΰτο έδλήθη πΰρ εις είκοσιτέοσαρας πυροπυξισαράκοντα, εύρος δέ πεντήκοντα ό θόλος τοΰ σπηλαίου δας καί είς πολλά πετροδόλα τοποθετημένα παρά τοΰ
είναι κανονικός- άλλ’ είς πολλά μέρη προεξέχουν πρδς σπήλαιο» τήν είσοδον. Ένταυτώ δέ ήχησαν at σάλ
τά κάτω όγκοι τινες μεγάλοι, ποΰ μέν π>ριστώντες πιγγες καί οί αύλοΐ καί τά βιολί», έπεκτείνοντα τήν
αιχμές όμοιας μέ τδν κεραυνόν τοΰ Διός, ποΰ δέκρε- λαμπρότητα τής τελετής. Ό πρέσδυς έκοιμήθη τάς
μαμενοι έν είδε: βοτρύων καί στεφάνων συμπεπλεγμέ- νύκτας άντικρύ τοΰ βωμού είς ένα τών κρυστάλλινων
νων καί δοράτων εξαίσιων τδ μέγεθος Δεξιά καί α , θαλάμων, έπτά ή όκτώ ποδών έχοντα μήκος. Πλησίον
ριστερά φαίνονται παραπετάσματα καί σινδόναι σχη· τοΰ πυργιού αύτοΰ ύπήρχεν δπή άνοίγουσα είς άλλο
χάσμα, άλλά κάνεις δέν έτόλμησε νά εϊσέλθη έκεϊ Μέ
ματιζουσαι μέ τάς πτυχές αύτών οιον πύργους βαδδω
τούς, ή θαλάμους περιωκοδομημένους ένδον τοϋ σπη πολλήν δυσκολίαν ήδυνήθησαν νά φέρωσιν άπδ τήν κωλαίου. "Ολα τά σχήματα ταΰτα σύγκεινται έκ μαρμά μόπολιν τδ άναγκαΐον ύδωρ διά νά πιη τόσος κόομος·
ρου λευκοΰ, διαφανούς κρυσταλ-.οειδοϋς, τδ όποιον συν καί οί καπουκϊνοι οιτινες συνώίευον τήν εξοχότητά
τριδόμενον χωρίζεται είς πλάκας εγκαρσίους ώς ό λί του δέν είχον βέβαια τήν βάδδον ούτε τδ χάρισμα τεϋ
θος τής Ίουδαιας- πληττόμενα δε τά κρύσταλλα ταΰ Μωϋσέως. Τέλος, μέ τά πολλά, ανερευνώντες εύρον
μικράν πηγήν είς βράχον όπου τό ύδωρ συνάγεται έντδς
τα άνεηχοϋσιν ώς χαλκός. »
Ενταύθα ό Τουρνεφόρτιος έπιχειρε: νά έξηγήση τήν λάκκου »
γέννησι» τών σταλακτιτών διά τοϋ ϊδικοΰ του συστή
ΦΙΓΓΑΑΕ1ΟΝ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ
ματος οτι οί λίθο: βλαστάνουσιν ώ; τά φυτά, καί είς τά
ΣΤΑΦ<Ι>ΑΝ.
τυχηρά και αυτόματα παίγνια τζιν κρυσταύ,λώσεων
Ή Στάφφα,*μία τών δυτικών νήσων τής Σκωτίας εί
φαντάζεται οτι βλέπει κορμούς καί φύλλα καί άνθη.
να: έπίσημος διά τούς βασανιτας λίθους, οιτινες σχηΕπειτα εξακολουθεί ούτω« Είς τδ βάθος τοΰ σπηλαίου, πρδς τ’ άριστερά, ύ ματίζουσιν είς τά άκτας αύτής μικράς σειράς κιονω*
παρχε: τις πθραμίς θαυμαστή τήν ωραιότητα, ήτις κα έχόντων πολλαχοΰ ύψος διακοσίων ποδών κα! έπίκειλεΐται ό βωμός άφ’ ού ό Κ. Νοαντελ έτέλεσεν αΰτόθ:
τήνΟείαν λειτουργίαν έν έτ<: ά673. Τδ κομμάτων τοϋ
(α) Ήγουν. ΤΟίε αύτδς ό Χριστός

(α) Ίδε κστεετέρω.

παρέστη έν τή

εορτή τής γενεθλιου αύτοΰ ήμέρας τελισθείση κατά μέσας νύκτις έν έτει 176 J.
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να. Εϊ/αι δέ δ βασανίτης γέννημα ήφαιστίου πυρές- Καί
έκαστος μέν των κιόνων δρώμενος έκ τού σύνεγγυς δεν
έχε: ακριβώς κανονικόν σχήμα. αλλ’ όλοι όμοΰ είναι
ο-υτω πρός άλλήλους ουνηρμοσμένοι, ώστε συλλήβδην
φαίνονται κανονικότατοι. Σύγκεινται δε Εκ τυμπάνων
έχόντων τό εν μέν κυρτόν το Ετερον δε κοΐλον, καί
καί συνηρμοσμένων ακριβέστατα· είναι δέ οί κίονες το
σχήμα πεντάγωνο: συνήθως- εύρισκονται όμως καί όκτάγω-.οι, κάποτε καί τετράγωνοι. Εις μιαν λοιπόν τοιαυτην σιυβάδα φυσικών κιόνων παρά τήν άκτήν τής
θαλάσσης υπάρχει άψίς έ/ουσα αμφοτέρωθεν βασανίτας κίονας· είναι δε αρχή σπηλαίου προχωροΰντος υπό
τήν νήσον εις βάθος 227 ποδών. Τό σπήλαιον τούτο
υπό μέν των Εγχωρίων όνομάζεται τό μουσικόν άντρον,
ίσως διά τήν έν αυτί) γενομένην άντήχησιν των κυμά
των, ΰπό δε των επιστημόνων καλείται σπήλαιον τού
Φιγγάλ ή Φιγγάλειον, πρώτου δόντος τ' όνομά του καί
πρώτου αυτό Επισκεοθέντος Ιωσήφ Βάγκ. Τό πλάτος
τού σπηλαίου κατά τήν είσοδον είναι τεσσαράκοντα πο
δών, το δέ ύψος των κιόνων τής μέν άριστερσς πλευράς
τριακονταέξ ποδών, τής δεξιάς δέ ποδών δεκαοκτώ.
Τής οροφής δέ αύτής τό ύψος κατά μέν τήν είσοδον έκ
τής επιφάνειας τών ύδάτων μέχρι τής κορυφής είναι
έςηκονταέξ ποδών, άλλά καθόσον τις προχωρεί εις τά
εντός ελαττοϋτα: εις πεντήκοντα ένιοτε δέ καί τεσσα
ράκοντα τέσσαρας πόδας. Ό βόλος τού σπηλαίου παριστα πανταχού λαμπρόν καί ποικιλον θέαμα· Επειδή
ενιαχού μέν συγκειται από τύμπανα βασανιτών, τά ό
ποια φαίνονται ώς νά ήσαν ψηφοθετημένα ύπό χειρών
ανθρωπίνων, άλλαχού δέ έκ τής Επιφανείας τής λισσά
δος πέτρας· αλλού δέ πάλιν οί σταλακτΐται πλησίον τών
βασανιτών κείμενοι άποτελούσι γραφικωτάτην άντιτυπιαν χρωμάτων, ή; ή μαγεία αυξάνει έκ τής άντανα
κλάσεως τών γλαυκών ύδάτων, διότι ολον τό έδαφος τού
σπηλαίου είναι θάλασσα. Όιαν συμβαίνη ή πλημμυρίς
τό έδαφος έχει εντός τού σπηλαίου βάθος Εννέα πο
δών καί σύναταί τις έν καιρώ γαλήνη; νά τό διαπλεύση
εντός άκατιου όλόκληρον μέχρι τών ένδοτά ων. Αλλ
όταν οί μανιώδεις άνεμοι τού βορεινού αυτού κλίματος
•μπιπτυασιν εις τό σπήλαιον έπεγείροντες τά κύματα
επασσυτερα, τότε ή πάλη καί ή βοή αυτών συνωθουμέ
νων καί συνθλωμένων μεταξύ τών βράχων καί τών
κιονών, επιτεινόμενη τρομερά διά τό κοΐλον τού άντρου,
«άριστα εις τήν ακοήν καί τήν δρασιν σκηνήν φοβέραν
και καταπληκτικήν άπερίγραπτον. 'Εκατέρωθεν παρά
τάς πλευράς τού σπηλαίου υπάρχει σειρά βραχυτέρων
κιόνων καιαβαινουσα μέχρι τής θαλάσσης- άποτελούσι
δε μονοπάτιον διά τού όποιου γενναίος τις καί Επιτή
δειας ακροβάτης δύναται νά πρσχωρήση μέχρι τών εν
δοτάτων τού σπηλαίου- άλλά τό εργον τούτο είναι πάν
τοτε κινδυνώδες, καί μάλιστα εις τάς πλημμυρίδας ή
όταν ή θάλασσα ήνα: τεταραγμένη.
Καί άν τό Φιγγάλειον σπήλαιον, λέγει τις περιηγητής
έστερεΐτο τής συμμετρίας καί ταξεως τής ποικιλίας τών
μερώνκαί ένταυτώ τού μεγέθους τών διαστάσεων, και τής
αφελούς άπλότητος οστις είναι ό χαρακτήρ αυτού4 καί
ρΰτω πάλιν τό βάθος αύτού, τό έν αύτώ Επικρατούν γλυ
κύ σκιόφως, καί τό διαυγές καί πρασινωπόν τών ύδά
των, καί έ φλοίσβος τής πλημμυριδος καί τής άμπώτιδος, καί ή βαθεια Ερημιά ήσαν ικανά νά συγκίνήσωσι
πάσαν ψυχήν και μικρά; ευμοιρούσαν ευαισθησίας πρός

τά κάλλη της τέχνης ή τής φύσεως, καί νά τήν άναγ-

κάσωσι νά όμολογήση ότι τό Φιγγάλειον σπήλαιον έρχεται εις πείραν άξιως τής φήμης αυτού.
'Εκτός τού ήδη περιγραφέντος Φιγγαλείου σπηλαίου,
ή νήσος Στάφφα έχει ένδεκα άλλα άντρα. Δύω μάλις-α
εξ αύτών ήθελον άντιποιεΐσθαι τόν πρώτον βαθμόν με
ταξύ τών σπανίων τής φύσεως θεαμάτων, άν δεν ήτο
πλησίον ό πολύ ωραιότερος αύτών γείτων, Τά σπή
λαια ταΰτα κεινται επίσης εις τήν μεσημβρινήν βρα
χώδη άκτήν τής νήσου· τό δυτικώτατον αύτών καλούμενον σπήλαιον τού Κορμοράντου είν’ ευπροσιτώτερον
δι’ άκατιου παρά τό Φιγγάλειον, ού μόνον καθό εύρύτερον Εκείνου, άλλά καί διότι ή είσοδος είν’ έλευθέρα
τών βράχων σι τινες άποστενούντες τον πορθμόν συνθλώσι τό κύμα. Τό στόμιον τού σπηλαίου έχει έν καιρώ
τής άμπώτιδος ύψος πεντήκοντα ποδών, καί τεσσαρά
κοντα όκτώ πλάτος, αποτελούν σχήμα τετράγωνον" τό
δέ μήκος ή βάθος τού σπηλαίου είναι διακοσίων εικοσιτεασάρων ποδών διατηρεί δέ πανταχού τάς αύτάς δια
στάσεις εκτός μόνον εις τόν Ενδότατον μυχόν οπού ή
οροφή καί οί τοίχοι προσεγγίζοντες άποτελούσι μικρόν
όρμον Εστρωμένον μέ χαλίκια τής θαλάσσης, Η εντός
επιφάνεια τού σπηλαίου έκτος όλίγων μερών είναι λεία
καί ομαλή, Επειδή δέν Εσχηματίσθη από στοιβάδα βασανιτών, καί στερείται Επομένως τό κυριώτερον τού άλ
λου, τού Εφάμιλλου του θέλγητρον.

ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΟΡΕΩΝΠολυάριθμα σπήλαια υπάρχουν εις τά όρη τά Καρπά
θια, Λύω δέ μάλιστα αύτών τό Δρακενχόλ καί τό Σιλιάκ Εχουσι τούτο ίδιον, ότι τό θέρος σχηματίζεται έν
αύτοΐς θαυμαστή ποσότης πάγου, οστις διαλύεται έπερχομένου τού χειμώνος. 'Αλλά τό φυσικόν τούτο φαινόμενον δεν είναι άνεξήγητον εις όσους γνωριζουσ: τούς
νόμους τής θερμοκρασίας κατά τήν Επιφάνειαν ή εις τά
ένδον τής γης.
"Εν άλλο σπήλαιον κατά τήν αριστερά/ όχθην τού
Λσυνάβεως κείμενον, όλίγον τι ανωτέρω τής κώμης
Όγραϊινας είναι περίφημο·/ διά τήν έν έτει 1694 καρ
τεράν Εν αύτώ άμυναν τού Αυστριακού στρατηγού Βε
τεράνου μετά τών ευαρίθμων αυτού στρατιωτών κατά
τού στρατού τών Τούρκων* Επειδή τό σπήλαιον τούτο
χωρητικόν χιλίων περίπου ποδών είναι απρόσιτον πανταχόθεν Εκτός διά μικρά; εισόδου τεσσάρων μέν ποδών
τό ύψος, δύω δέ τό πλάτος καί αυτή δέ ή είσοδος είναι
ήσφαλισμένη διά σιδηράς πύλης. Είναι δέ κατεσκε.υασμέναι, εις τόν βράχον όπαί τοξότιδε; (πολεμίστρα:), δι’ ών
δύναται τις νά πολεμήση άπρόσβλητος ών αυτός, τούς
τόν Δούναβιν διαπλέοντας.

Ή επαρχία Καρνιόλα είναι ιδίως ονομαστή διά τά
πολλά καί μεγάλα της σπήλαια. ΕύρίσζΟνται δέ πρό
πάντων εις τό καλούμενοι δάσος τών άπ ων, ένα τών
μεγίστων δρυμόνων τής Γερμανίας. Λέγεται ότι τινέ
τών σπηλαίων τούτων έχουσι μήκος τεσσάρων μιλιών
καί Επέκεινα. ’Ενίοτε δέ κεΐντα: αλλεπάλληλα κατά
σειράς, καί έχουσι-/ έκαστον ύψος δώδεκα έως είκοσι
ποδών, κατακοσμούνται δέ άπό πλήθος ωραιότατων
ςαλακτικών. Τά όνομαστότερα αύτών είναι τό Σπή ·
λαιοντής Μαγδαληνής παρά τό’Αδελσδέργον,
τό τού Λ ο υ έ γ, τό τού 'Α γ ί ο υ Σ ε ρ 6 ί ο υ παρά τήν
Τεργέστην, καί τό Σπήλαιον τού Κ ορνιάλου άλλα
θαυμασιώτερα είναι τά παρά τήν λίμνην Ζιρκνίτσ σπή-

λαια δια τό έξης σπάνιον φαινόμενον τό έν αύτοΐς . συμ- δέαν ότι όφεις εξέρχονται άπό τών σχισμάτων* - λεπροί
δέ καί άλλοι πάσχοντες νοσήματα τής Επιδερμιδος,
ίαίνον.
Πλησίον τής λίμνης ταύτης υπάρχει βράχος τις έ- εύρίοκοντες ωφέλειαν εις τό θερμόν ούτό αέριον, πιχων δύω όπάς ένθα εισρέει τό πλεοναζον ύδωρ τής λί στεύουσι και βεβαιούσι τούς άλλους ότι ci όφεις Εξέρ
μνης. ’Αλλά τό περιεργότερον είναι ότι εις τόν πυθμέ χονται καί άπολείχουαιν ολον αύτών τό σώμα.
να τής λίμνης όπαί τινες δι’ ών κατά καιρούς όλό
ΣΠΙΙΛΛΙΟΝ ΤΩΝ ΓΟΥΑΧΑΡΩΝ.
κληρον τής λίμνης τό ύδωρ άποβροφαται κ’ Εξαφανίζε
ται' καί Εντός ήμερων είκοσιν όλόκληρος ή λίμνη απο
Ό περίφημος φυσιολόγος Ούμβόλδος περιγράφει εις»
ξηραίνεται Εντελώς. Τότε οί Εγχώριοι σπείρουν τήν τάς περιηγήσεις αύτού σπήλαιό·/ τι τής νέας ’Ανδαλ:υγονιμωτάτην Εκείνην γην, ήτις μετ’ όλίγον καλύπτε
σίας ( ’Αμερική ) κατά πολλά περίεργον· καλείται δέ
ται άπό πλουσιωτάτην χλόην, χαί μετά τρεις μήνας σπήλαιον τών Γουαχάρων άπό είδος τι νυκτεροβίων
γίνεται άφθονος συγκομιδή κεγχρου καί άλλων καρπών. όρνεων τά όποια διαιτώνται απειροπληθή Εντός αύτού.
Οί κυνηγοί θηρεύουσι λαγωούς καί δορκάδας ένθα
Ποριυόμενοι πρός τό σπήλαιον οί περί τόν Ούμβόλπρώην ένήχοντο ιχθύες εις τό φυσικόν αύτών στοιχεΐον, δον ήκολούθησαν πρώτον στενόν μονοπάτιον περιετό ύϊωρ. Ό καιρός καθ’ δν συμβαίνει ή έκλειψις τού λισσόμενον διαμέσου ώραίας χλοηφόρου πεδιάδας,
δδατος δέν είναι ακριβώς ώρισμίνος· Εκλείπει δέ καί
μετά ταύτα Ετράπησαν πρός τά δυτικά, άνατρέχοντες
πάλιν Είτιστρέφει τ.ίς τού έτους, ’λλλ’ όταν τό ύδωρ
πρός τάς πειγάς μικρού ρύακος Εξερχομενου Εκ τού
άφανισθή δέν Επιστρέφει ειμή πάντοτε μετά τέσσαρας στομίου τού σπηλαίου. ’Επί τρία τέταρτα ώρας Εξακο
περίπου μήνας· τότε δέ Εξορμοί έκ τών χασμάτων εκεί λούθησαν ν’ άναδαίνωσιν, ότέ μεν περιπατοΰντες Εντός
νων μέ μεγάλην βίαν, καί Εντός είκοσ'.τεσσάρων ώρών τού ρύακος, ότέ δέ μεταξύ αύτού καί τών παρακειμέ
ή λίμνη είναι πλήρης. Οι Εγχώριοι Εξ άμαθείας καί
νων βράχων, Επί τόπου όλισθηρού καί δυσβάτου διά τά
δεισιδαιμονίας άποδιδουσι τό παράδοξον τούτο φαινόμε
χώματα καί τούς συχνούς κορμούς τών καταπιπτωκότων
νο» εις υπερφυσικός αιτίας, καί τό θεωρού» μετά φό ·
δένδρων. Αίφνης ό ρύαξ στρέφεται διά μιας καί ή ατρα
6ου, άν καί εχωσίν ωφέλειαν έξ αύτού. 'II άληθής ό
πός μετ’ αύτού, οί δέ όδοιπόρ» εύρέθησαν απέναντι
μως αιτία είναι άπλουστάτη. Τό ύδωρ τής λίμνης συγ τής παμμεγέθους τού σπηλαίου εισόδου. Ό Κύριος
κοινωνεί, φαίνεται, διά τών Εν τώ πυθμένι αύτής όπών Ούμβόλδος οστις είχε πρότερον Επισκευφθή πολ?.ά τών
με μεγάλα τινά χάσματα κείμενα Εν τοίς παρακείμε Ευρωπαϊκών σπηλαίων ώς τά τών Καρπαθίων όρεων
νοι; όρεσι, καί τα όποια συνήθως είναι πλήρη χιόνος καί άλλα, βέβαιοί ότι τούτο υπερβαίνει είς ωραιότητα
ή ϋϊατος έξ Ετέρων πηγών. "Οταν διά τινα αιτίαν τό καί μεγολοπρέπειαν πάντα τά λοιπά, Επειδή άν έχη
ύδωρ τών χασμάτων αύτών δλιγοστεύση, τά ύδατα τής όμοιον μ’ Εκείνα τό Εσωτερικόν σχήμα καί τήν ποικι
λίμνης εισρέουν διά ν’ άναπληρώσωσ: τό έλλεϊπον ό λίαν καί τό κάλλος τών σταλακτιτών, ή πελώρια ό
ταν δέ πάλιν τά χάσματα Εκείνα πληρωθώσι, τό ύδωρ μως αύτού είσοδος περιγραφομενη μέ τήν πλούσια»
τής λίμνης έπαναστρέφει εις τήν κοίτην αύτού.
καί ώραίαν βλάστην τού ισημερινού παριστά σκηνήν
ΚΥΝΟΣ ΑΝΤΡΟΝ

Ύπάρχουσί τινα σπήλαια, εις τόπους μάλιστα ηφαι
στείου; προάγοντα αέρια καί άτμούς δηλητηριώδεις,
καί διά τούτο κινδυνώδη πολλά.
Τοιοΰτον είναι μάλιστα τό παρά τούς Γιστιόλους, ,
τέσσαρας λεύγας μακράν τής Νεαπόλεως, καλούμε
νον Κυνός άντρον. Είναι οε μακρόν χασμα, δώδεκα
μέν ποδών τό μήκος, έξ δέ τό πλάτος, και όκτώ τό
βάθος. 'Εκ δε τού πυθμένος αύτού αναπτύσσεται όρυανθρακικόν αέριον, τό όποιον, ώς γνωστόν, είναι
θανατηφόρο'/ εις τόν άναπνέοντα αύτό. άλλά καθό
εϊίικώς βαρύτερο·/ τού ατμοσφαιρικού αέρος, μένε: εις
τον πιθμινα τού χάσματος, ώς τό ύδωρ εις τά φρέατα·
■ζά» δεν φέρει κανένα κίνδυνον Ενόσω τό στόμα τού
ζώου ΰπερκειται τής Επιφανείας τού βεύϊτού’ άλλ’ άν
ρίψη τις Εν αύτώ κύνα, χάνει πάραυτα τήν αίοθησιν,
καί άν μείνη περισσότερον καιρόν, αποθνήσκει ανα
λαμβάνει δέ, άν Εγκαίρως πάλιν Εξαχθή. Εντεύθεν τό·
νομα κυνός άντρον. Τό σκληρόν αύτό πείραμα γίνεται
συνήθως εις κΰνας τρεφόμενους Επί τούτω καί παραχωρουμένους Επ’ αμοιβή τινι εις περιηγητάς οί'ιινες
έχουσι περιέργεια·/ περισσοτέρα/ ή φιλανθρωπίαν, καί
χρήματα περισσότερα ή νούν.
’Ενταύθα πρέπει νά σημειώσωμεν καί τό καλούμε
νο·/ Σ π ήλ α ι ο ν τ ώ ν ”0 φ ε ω ν , όκπώ μιλιά άπέχον τού Βρακκάνου εις ’Ιταλίαν. Είναι καί αύτό μι
κρόν χάσμα γής προάγον άπό φυσικά; σχισμάς μετά
συριγμοΰ θερμόν τι άέοιον· ό δε συριγμός Εκείνος έϊωτεν αφορμήν εις τήν Επικρατούσαν παρά τώ λαώ ι

τοπογραφικήν ανυπερβλήτου καί μοναδικής εις τόν
κόσμον καλλονής.
Είναι δέ ή είσοδος μεγάλη κυκλοτερής άψίς, όγδοήκοντα μέν ποδών τό πλάτος, έβδομήκοντα δέ καί δύω
τό ύψος. Ό περί τήν είσοδον όρθός βράχος καλύπτε
ται άπό δένδρα γιγαντιαία καί παντοδαπούς θάμνους
καί φυτά έρπητι/.ά φεοοντα άνθη λαμπρότερων χρωμά
των καί ποικιλωτάτων σχημάτων, (α) Τά φυτά εκείνα καί
τ’ άνθη συναναπλεκόμενα όμοΰ άποτελούσι ςεφάνους κρεμαμένουςύπερθεν τού άντρου καί σαλευομένους ήρεμα άπό
τάς πνβάς τ6*νζέφυρων. Πόση διαφορά μετεξύ τοιαύτης
σκηνής καί τής αγριας προσόψεως τών άντρων τής
βορείου Ευρώπης τών σκιαζομενων τό πολύ άπό τινας
δρύο καί σκυθρωπούς λάρικας ! ’Αλλ’ ό φυτικός εκείνος
πλούτος δέν περιωρίζετό είς μόνην τήν είσοδο-' τού
άντρου’ ό περιηγητής προχωρών Εντός τού οπηλοίου
παρά τόν ρύακα εύρε μέ πολύν του θαυμασμόν τάς
ό/θας αύτού είς διάστημα τεσσαράκοντα υαρδών πεφυτευμενας μέ φοίνικας, μέ ίλικιώνια δεκαοκτώ πο
δών τό ϋψοο, καί θάμνους ισομεγέθεις μέ δένδρα.
’Έϊθασαν είς άπόστασιν 430 ποδών χωρίς ν’ άνάψωσι δαδας, ότεέή όδός είναι Εντός ε υθεία καί τό φως εισ
δύει μέχρι? Ενδοτάτων. ’Εκεί δε όπου άρχ’ζει να εξα-

(α)
6ιον
τριών
άνθος

Ο Οϋμδόλδος αναφέρει ρητώς έν Δ ε ν δ ρ ό εχΐν άνθη χρυσά μέ μέλανα στίγματα και
δακτύλων τό μήκος ί μιαν βιγ κονίαν μέ
ιώδες, εν πορφυρού·/ Δόλιχον καί έν ώραιαν

ήλιάνδριον.
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οθε·Λ), αρχίζουν έντάΟΐίρ ν’ άκούωντβ: άπδ τί έντδς σως, πρό τής εισόδου τού σπήλαίόί κείμενος, κατάφυ
αί οίμωγαί Ιώι νυχτεροβίων πτηνών έξ ώ» τδ σΠή- τος άπδ δένδρα συνηρεφή, χεχρυσωμένος.άπό τάς άκτϊ
Ai:w ρχκε τήν έπίκλίφτιν κα! τή» φήμη» αύτοΰ.
νας τοΰ ήλιου- επειδή φαινόμενο; μακράν διά τοϋ σκό
Τδ δρνεΟν δ Γουαχάρος όμοιάζει
γυποειϊή, xat τους τοΰ σπηλαίου παρεϊχον άνέχφραστον θέλγητρου
περί τδ ράμφος έχει τρίχας τινας οχληράς. Τδ σώμά ώς έκτης άποστάσεως κα!τής άντιτυπίας του φωτός Καί
του είναι χρώματος φα»ϋ κυανίζοντος, μέ μικράς με- τού ζόφου. Μετά ταϋτα άναβάντες μετά τίνος δυσκολίας
λαίνας γραμμάς· ή δέ κεφαλή, αί δύο πτέρυγες χαί ή άναντες χωρίου δπου ό χείμαζες άποτελει καταρρά'ούρα φέρουσι πλατέα λευκά στίγματα έχοντα σχήμα κτην, παρετήρησαν δτι τό σπήλαιον ήρχιζσ ν’ άποστέΚαρδίας. Είναι δέ ολως νυχτερινόν «τηνδν, χαί μόνον νοΰται έχον ήδη ύψος τεσσαράκοντα Ποδών, άλλά πάν
άπδ δλα τά νυχτερόδια δέν είναι σαρκοφάγον, αλλά τοτε φυλάττοά τήν εύθυγραμμίαν. ’Ενταύθα εύρον μι
τρέφεται μέ χαρπούς Αί άπδ χιλιάδες τών πτηνών τού κρόν μέλανα όχθον φυτικής γής ή χάταχθέντα ύπό τοΰ
των προερχόμενοι χρωγμόί άντιδοώντες έντδς τού σπη χειμάρρου ή καταπεσόντα έκ τής δροφής διά τών όμ
λαίου άποτελοϋσι δεινόν αλαλαγμόν, όποιου δύσκολον βρων. Είδον δέ καί έπ’ αύτοΰ φυτά τινα βλαστήσαντα έκ
είναι νά συλλάδη τις ιδέαν. Οί ’Ινδοί οίτινες οδηγούν τών σπόρων τούς όποιους κομίζουσι μέχρι τοσούτου βά
τούς περιηγητές εμπήγοντες πυρσούς είς μαχρούς χά- θους τά πτηνά. Αλλά τόσο» πάρηλλαγμένα ήσαν τά
μσχας έδεικνυον τις φωλεάς τών πτηνών, ήσαν δέ αύ άθλια έκεΐνα φυτά ώστε δέν ήϊυνήθησαν νά διακοίνωσιν
ται μαχραί συριγγώδεις δπαΐ εί; τόν βράχον, εξ- ών είς ποΐά είδη άνήκον.
ήτο πλήρες πανταχοΰ τό άντρον.
Οί Ινδό: δεν ήθελον πλέον νά προδώσι Περαιτέ
Οί Ινδοί εξολοθρεύουσι χατ’ έτος μέγα πλήθος τών ρω· αί οίμωγαι τών πτηνών άποβαινουσαι έτι άγριώπτηνών τούτων διά τήν πιμελήν ήτις εξάγεται άπό τούς τεραι έκ τής άποστενώσεως τού σπηλαίου, τούς έπρονεοσσούς αύτών, χαί είναι έν πολλή χρήσει παρά τοΐς ξένουν τοιάύτην φρίκην ώστε δέν έστεργον κατ’ ούδένα
έϊχβ>ρίβις ώς άρτυμα τών Φαγητών άντί ελαίου ή βου τρόπον νά προχωρήσωσι· καί ό Ούμβόλδος μετά τού
τύρου. Κρημνίζουσι δέ τάς φωλεάς τών Γουαχάρων μέ φίλου τού εόρέθησάν λοιπόν ήναγχασμένοι νά δπιοθοj Κ
χάμαν.α;, χαί πολλαί χιλιάδες έξ αύτών θανατονονται δρομήσωσι.
ένώ ύπερασπιζωνται τά νεογνά των, περίιπτάμενοι ΰπέρ
τάς χεφαλάς τών πολεμίων χαί βάλλοντες οξείας χαί
ϊυοήχους κραυγάς. Οί μ.ετά τών φωλεών συγχαταπι•πτοντες νεοσσοί σχίζονται ευθύς, χαί έχ τών έντοσθίων
αύτών έξάγεται τό στέαρ· άναλ,ύεται δέ είς χύτρας πή
{ Ex τνϋ I'ajiTorpv.iaxcov ΓάΛ,ίου tirc$
λινος, χαί χαλεΐται μαντέχά ή βούτυρον γουαχαριχόν. Είναι ήμιβρένιον, διαφανές, αοσμον διατη
■-ττριηγητον.)
ρείται δέ έτος ολόκληρον χωρίς νά ταγγιση, χαί χατά
τόν Ούμδόλδο» δστις έγεύθη έξ αύτοΰ είς τό πλησίον
—
τού σπηλαίου μοναστήριον τής Καρίπας, δπου μόνον
Είς τά πέριξ τοΰ Λονδίνου έκτείνονται μεγαλοπρε
τοιοΰτον έλαιον μεταχειρίζονται, τά δΓ αύτοΰ άρτυομε
να φαγητά δέν μεταλαμδάνουσιν ούδεμίαν άηδή γεϋσιν πείς έξοχαί» ένηδητήρια τών βασιλέων καϊ τών με
ή δομήν. Γεννάται δέ τό λίπος είς τά πτηνά ταϋτα έχ γάλων αριστοκρατών. Πριν σάς περιηγήσω εις τ;
τού είδους τού βίου αύτών έπειδή διαιτώνται εις τό Ου,ίερ και τό Άμπτόν-Κούρτ, θέλω εϊπεΐ όλίγα τινι
«κότας, κινούνται δλιγον, χαί τρέφονται άπό ουσίας φυ- περί τοΰ 'Ριχεμόντου, ένός τών θαυμαστοτέρων κα
τιχάς. Γνωστόν είναι οτι δ.ά τοιαυτης μεθόδου παχύ- ωραιότερων τόπων τής γής κατά τήν σύμφωνον όμο
νονται τεχνητώς αί χήνες καί βόες.
λογίαν όλων όσοι τό επεσκέφθησαν. Είναι δέ τό 'Ρι’Αλλά διά τί μετά τόσην έτησίαν σφαγήν δέν εξολο
χεμόντον φιλτή διατριβή τών μεγάλων τού Λονδί
θρεύονται τά όρνεα ταϋτα; δέν εξολοθρεύονται πρώ
τον διότι οί ’Ινδοί άπδ φόβον δεισιδαίμ,ονα δέν τολμώσι νου· αυτού βιατρίβει καί εις τών πλουσιωτέρων τοαπε
νά προχωρήσωσι πολύ είς τά ένδότερα τού σπηλαίου· ζιτών τών Παρισίων, όστις διάγει έν 'Αγγλία βίο.
καί δεύτερον επειδή ύπάρχουσι πλησίον άλλα μικρότερα άληθινοΰ πρίγγιπος.
Ο τραπεζίτης ουτος, συγγενής στενός ένός τών
άντρα, δπου δ άνθρωπος δέν χωρεϊ νά εισελθη, καί οπού
τά πτηνά εύρισκουσιν άσυλον ι?αί πληθύνονται, Τούλά ανωτάτων λειτουργών τής Γαλλικής δημοκρατίας, διεχιστον δέν παρατηρεΐται έπαισθητή τις ελάττωσές αύτών. τήρει προ τινων μηνών συχνότατα; σχέσεις μέ τήν
Οί περιηγηταί προύχώρησαν διερευνώντες τό σπή- έκθρονισθεΐσαν οικογένειαν τοΰ Φιλίππου ήτις κατοικεί,
λαιον, δδεύοντες- παρά τάς οχθας τοϋ χειμάρρου δστις ώς. γνωστόν, τό Κλβρεμόντον· άπαξ τής εβδομάδος έεντός τοΰ σπηλαίου έχει πλάτος εϊκοσιν έως τριάκοντα συνείδιζε νά δέχεται εις τό γεΰμά του τόν εξόριστου
ποδών δταν δέ ό ποταμός έρρεε διά μέσου υψηλών
βασιλέα, ;ρινάς τών υιών αυτού, τόν Κ. Μονταλιβέογπων σταλακτιτών ήσαν ήναγχασμένοι νά περιπατώτον, τόν Κ; Μετερνΐχον και άλλους τών πρώην μεγά
σιν εντός τοΰ υδατος έχοντος δύω μόνον ποδών βάθος.
Είλεπον δέ πάντοτε παρά τάς οχθας ύψουμενους φοί λων άνδρών τής Ευρώπης τών οποίων κοινόν καταγω
νικας, είς τούς όποιους οί ’Ινδοί άναρ^ιχώνται διά νά γίου είναι τό Κλαρεμόντον. Καί χωρίς νά τό είπω, οίκοθεν εννοείται οτι τά πολιτικά δέν είναι άπεξενωαένα
φθάνωσι εύκολώτερα τά πτηνά.
"Εφθασαν είς βάθος 1 458 ποδών άπδ τής εισόδου, τών συμποσίων τούτων καί πριγγιπικών συνδιαλέξεων.
καί ό ποταμός όλονέν έρρεε χαί τδ σπήλαιον είχε τό Μέ διηγήθησαν μάλιστα ανέκδοτόν τι όπερ μέ φαίνε
«ύτδ πάντοτε εύρος καί ΰψος. Αίφνης σπραφέντες νά ται άξιον νά σας κοινοποιήσω.
Έν μια τών ήμερώνουμπεσόντος λόγου περί τών
ίοωσιν δπίσω έμειναν έκθαμβοι άπδ τδ λαμπρότατο» χαί
ώραιότατον θέαμα τδ όποιον παριστα λόφος τις άμέ- I πολιτικών άνδρών τής Ευρώπης, καί ποΐά τινα πρέπει

τί

Μ ΒΞΟΠΙ ΤΟΪ ΛΟΜΙΝ0Ϊ.

νά ή.αι τή< σήμερον τα άπαραίτητα προσόντα τοΰ ά-

τών δέν τούς έξετίμων πρεπόντως. Όθεν καί οί δύω

λκθώς πολίτικου άνδρός, ό κύριος Μεττερνΐχος άφοϋ
κατά τήν συνήθειάν του προέταξε πολλάς εύφυεΐς’θεωρία:, τελευταία», όσον, είπε, τό κατ’ έμέ τρεις μόνον
γνωρίζω τήν σήμερον νόας πολιτικούς είς τήν Ευρώπην.
Ο Κ. Γυιζώτος, όστις έκάθητο χαταντικρυ τοΰ
γηραιού διπλωμάτου, άκούσας τούς λόγους τούτους
περιεχύθη άπό ερύθημα αΐδοΰς κ’ ένέβλεψεν υπόχρυσα
είς τόν λαλούντα, προεντρυφών &ίς τόν έπαινον τόν ό
ποιο» προέβλεπεν on έμελλε ν’άκούση. Τότε δ Κύ-’
ριος Μεττερνΐχος στραφείς προς αύτόν έτελείωσε τήν

ούτοι ήδύναντο νά είπωσι πρός τήν τεκούσαν αύτούς γήν
ό,τι ό Δαλαμβέοτης έλεγε πρός τήν χρηστήν γυναίκα
πρός ήν άλλο δέν έχρεώστει είμή ότι τόν έγέννησε.
- ;θχ·. δέν είσαι, έλεγε, μήτηρ μου σύ, άλλ’ ή
υελοπώλις έκείνη ήτις μέ άνεθρεψε.
Εις άλλην πινακοθήκην, ήτις καλείται ή τοΰ Βα
τερλώ εύρίσκονται αί εικόνες όλων τών πολιτικών άν

φράσιν ουτω.
— Οί δέ τρεις ούτοι πολιτικοί νόες είναι, είπεν ή
Κυρία δούκισσα Όρλεάν, ή βασίλισσα τής ’Ολλανδίας,
καί ή πριγγήπισσα τής Πρωσσίας.
Ο Κ. Γυιζώτος έδάγκασε τά χείλη.
ΤΟ

ΟΥΙΝΣΔΟΡ.

( ’Εν Άγγλι'φ. )
'Εν τών περιεργοτέρων θεαμάτων τού κόσμου εί

ναι κατά τήν γνώμην όλων τώ» περιηγητών ή βασιλι
κή διατριβή τοΰ Ούινσδορ. Πολλοί άλλοι περιέγρα
ψαν τήν αρχιτεκτονικήν κατασκευήν αύτοΰ’ άλλ’ έγώ
θέλω ακολουθήσει τάς ίδιας μου εντυπώσεις.
Κατά πρώτον έσυρε τήν προσβχήν μου ή σεμνή θέα
τής έκκλησίας καί ή ώραιότης τών γραπτών ύέλων
αύτήο, οίτινες είναι, ώς βεβαιοΰσι, τά λαμπρότερα
μνημεία τής υελογραφίας,ότε ή τέχνη αΰτη ήτον είς τήν
ακμήν τής τελειότητάς της. Είς τό μέρος τοΰ ναού όπου
ϊσταται ό χορός, ύπάρχουοι14 στασίδια διά τά 14 μέλη
τού τάγματος τής καλτιοδέτης (de la jarretiere), μέ τά
παράσημα έκαστου τών μελών άνωθεν. Δέν έδυνήθην
νά καταστείλω αίσθημά τι έκπλήξεως ότε είδον έχει
μετά τών άλλων και τά παράσημα τοϋ βασιλέως Λου

δοβίκου Φιλίππου, τά όποια έντός είκοσιτεσσάρων ώ
ρών άφεσπάσθησαν άφ’ όλα τά δημόσια μνημεία τών
Παρισίων, χωρίς ή πόλις νά δώση κάμμίαν προσοχήν.
Μετά τήν εκκλησίαν επισκέπτεσαι τάς στοάς τών
εικόνων ή τάς πινακοθήκας όπου είναι τεταμιευμένοι θη
σαυροί άνεκτίμηιοι. Ή καλουμένη 'Ραφαήλειος αί
θουσα περιέχει μόνον έργα τοΰ θείου διδασκάλου τής
Ρωμαϊκής Σχολής· άλλη αίθουσα ονομάζεται ή τού
Βανδυκίου. Τόν Φλαμανδόν Κτόν ζωγράφον, επειδή
έγκατεβίωσε πολύν χρόνον είς τήν ’Αγγλίαν, οί 'Αγ
γλοι αντιποιούνται ώς εθνικόν αύτών τεχνίτην. ’Ο
μοίως αντιποιούνται καί τόν περίδοξον μουσικόν Άρουδέλον, όστις έσύνθεσε τόν Μεσσίαν, θεωροΰντες αύτόν
ώς τό αγλάισμα τής ’Αγγλικής μουσικής. Μή τούς
οθονήσωμεν τήν εθνικήν αύτήν περιφιλαυτίαν. Όστις
δέν έχει ίδια τέκνα, αναγκάζεται νά υίοδετήση τά ξένα·
άς συγχωρήση λοιπόν ή Φλανδρία εις τήν ’Αγγλίαν νά
έγκαλλωπίζηται είς τήν δόξαν τού Βανδυκίου, καί ή
Σαξωνία ά; παραίτηση εις αύτήν τάς λυρικάς δάφνας
τοΰ 'Αενδίλου. Δέν έχουν δέ καί δίκαιον νά παραπονώνται διά τόν σφετερισμόν. Διατί οί μεγάλοι ούτοι
αεχνϊται άπήλθον ζητοΰντες τύχην και φήμην εις τάς
νήσους τάο βοετανικάς. Βέβαια διότι αί πατρίδες σύ-

(ΤΟΜ. Γ.'

Φύλλάό. 07.)

δρών όσοι ει’ργάσθησαν είς τήν συμμαχίαν καί τάς
συνθήκας τοΰ 1815. Μόνη ή είκών του Ταλεϋράνδου
λείπει έκ τοΰ καταλόγου τούτου. Οί Άγγλοι άποκλείοντες έκ τής πινακοθήκης ταύτης τον Ταλεύράνδον, έμιμήθησαν Φίλιππον τόν βαοιλέα τής Μακεδο
νίας, όστις άπεδέχετο μέν τήν προδοσίαν, κατεφρόνει
δέ τούς προδότας. Ή δπλοθήκη περιέχει πλείστας αρ
χαίας πανοπλίας περιεογοτάτας. ’Αλλά τόν θαυμασμόν
μου έχίνησαν πρό πάντων δύω ’Ινδικά τηλεβόλα κυριευθέντα έκ τοΰ στρατοπέδου τών Σίκων κατά τόν
τελευταΐον ’Ινδικόν πόλεμον. Τά θαυμασιας μεταλλουρ
γικής έργασίας τηλεβόλα ταύτα έπιβεβήκασιν εις ΰποστάτας έκ πολυτίμου ξύλου γεγλυμμένου μέ τέχνην
σπάνιάν, καί κοσμουμένους προσέτι μέ εξαίσια έγκολλήματα. Άς καυχώμεθα έπειτα διά τήν τελειοποίησιν
εις ήν προήγαγε τάς βιομηχανικάς τέχνας ό Εύρωπαικές πολιτισμός. Λαοί τούς όποιους ήμεϊς θεωροΰμεν
ώς βαρβάρους κατέχουσι σκεύη πολεμικά υπέρτερα τήν
κατασκευήν καί λαμπρότερα άπ’δτι λαμπρότατον δύναται

νά δείξη ή Εύρωπαίκή τέχνη. Τό αύτό φαινόμενο1» άπήντησε καί ή Γαλλία είς τούς "Αραβας. Τά τηλεβόλα
τά χυριευθέντα τω 1830 εις Άλγέριον καί ήδη κείμε
να εις τό δώμα τών ’Απομάχων, έκεΐ είναι καί μαρ-

τυροΰσι.
Τό έστιατόριον τού Ούινσδορ είναι ίσως τό περιεργότερον με'ρος τοϋ μεγαλοπρεπούς αύτοΰ κτιρίου.
Είναι δέ παμμεγέθης αίθουσα, εν τώ μέσω έχουσα
πελώριον τράπεζαν. Μακράν δέ, εις τό βάθος φαίνε
ται θρόνος μέ ουρανόν όπου καθημένη ή βασίλισσα
υποδέχεται τούς κεκλημένους. Αί θέσεις όπου ζάθηνται ή βασίλισσα και ό πρίγγιψ ’Αλβέρτος κατέχουσι τάς δύω αντιθέτους έσχατιάς τής τραπέζης,
τόσον δηλαδή μακράν ώστε διά νά όμιλήση ό ε!ς
πρός τόν άλλον πρέπει νά φοινάξη μεγάλως. Διά νά
θεραπεύσωσι τό κακόν τοΰτο, κατεσκευασαν μέγαν α
κουστικόν σωλήνα όστις εκτεινόμενος έκ τοΰ ένός είς
τό άλλο πέρας τής τραπέζησ, καί έχων τά δύω στό
μια παρά τάς καθεδρας τής βασιλίσσης καί τοΰ πρίγγηπος, τούς χορηγεί τό μέσον τοΰ νά ψιθυρίζωσιν εις τό
ους άλληλων λόγους τρυφερούς έν μέσω τών μεγάλων
καί πληκτικών τής έθιμοταξίας δείπνων.
Άλλ’ οί κήποι του παλατιού είναι πλέον αξιοθέατοι
άπ’ αύτό τδ παλάτιον. Εννέα λεύγας έχει ό περίβο
λος αύτών και διατέμνεται άπό μίαν δενδροστοιχιαν
δύω λευγών τό μήκος πεφυτευμε'νην μέ δένδρα εξαί
σια τό μέγεθος, δεκάκις ογκωδέστερα τών ογκωδέ

στατων καστανεών τών Τουϊλεριώ».
Έπεδύμησα νά μάθω πόθεν αύτό .τό μέγεθος τών
άγγλικών δένδρων άλλά μή ταραγθώσιν οί θιασωται
τοϋ ωραίου τής Γαλλίας κλίματος. Άν τά δένδρα τής

129.
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Μεγ. Βρετανίας φθάνωσιν εις τοσοϋτον μέγεθος, τοΰτο
δέν προέρχεται βέβαια διότι ό δμιχλώδης τής ’Αγγλίας
ούρανός, ή ή υγρά αύτής γή εΐν’ έπιτηδειοτέρα εις τήν
αύξησιν τών φυτών άλλ απλώς μόνον διότι ό νόμος
■προστατεύει καί βοηθεϊ τή» μαχροβιότητα τών βασι
λέων τούτων του δρυμοί, μή συγχωρών νά βαλη τις
σίδηρον εις τάς δρυς, τάς τςτελεας καί τάς φηγούς
τών εθνικών καί βασιλικών κτηματίαν και τών αρι
στοκρατικών κλήρων. Όλα ταΰτα τά δένδρα πρέπει

ν' άποθάνωσι καί άποθνήσκουσι τόν φυσικόν θάνατον,
φε'ροντα πολλών ήλικίαν αιώνων. Τά ίδικά μας δέν
δρα πρός εκείνα είναι πυγμαίοι, επειδή οί ήμέτεροι νόμοι εν μόνον είδος δένδρων άπηγόρευσαν νά
κόπτεται, τά δένδρα τής ελευθερίας· ’Αλλ’
εσχάτως ή Κυβέρνησις έδειξεν οτι σέβεται τά δένδρα
τής ελευθερίας, δσον καί τήν ελευθερίαν αύτήν.

Εντός τοΰ παραδείσου σώζεται ό μικρός οΐκίσκος
οπού πολύν χρόνον κατωκησε Γεώργιος δ Α'. πριν
έτι βασιλεύση, οτε ήτον έτι δούξ 'Ανοβέρας, Λέγεται
οε ότι ή δούκησσα Μαλβορούγ έπεσκέπτετο ύπέρ τό
Osov συχνά τον οΐκισκον, ενίοτε καί διά νυκτός, σπεύδουσα ν' άναγγείλη αύτοπροσώπως εϊς τόν πρίγγηπα
τάς κατά των εχθρών νίκας τοΰ άνδρός της. Μίαν νύ
κτα, εϊς τάς τρεις μετά τό μεσονύκτιον, έμβαίνει ό ς-ρατηγάς εις τό Λονδίνο» καί μή ευρών οίκαδε τήν γυναί
κα του, μαθών δέ δτι είναι είς τά Ούί <σδορ, έπορεύθη
αναζητώ» αύτήν εϊς τό παλάτιον άλλ’ εϊς μάτην. Τέ

λος τήν ευρεν εϊς τάν μικρόν οϊκίσκον ούτινος ή ιδία
κατέβη και τώ ήνοιξε τήν θύραν" καί επειδή τά φορέ
ματα της ήσαν εϊς κάποιαν αταξία» ό νικητής τοΰ
Οχσδέτ εφανη απορών.

— Δέν γνωρίζεις, τω είπε τότε ή χρηστή γυνή,
δτι άν ημαι τοιαύτην ώραν έδώ, τό κάμνω πρός τό
συμφέρον σου;
ΑΜΠΤΟΝ ΚΟΥΡΤ.

ταΰτα καί αί καθέδραι καταλαμβάνονται ενίοτε ύπό τοΰ
δημοσίου τοΰ ερχομένου είς περιδιαβασιν· *’ έπειδή οί

εύγενείς δέν είναι ίδιοκτήται αύτών, δέν δύνανται μέν
ν άντισταθώσιν, άλλά φαίνονται πρόδηλό»; δυσηρεστημένοι διά τήν κατ’ αυτών γενομένην προσβολήν, έπειδή
οδτω τήν θεωροΰσιν.
Είς τά ‘Απτόν Κούρτ μ’ έτυχε νά παρατηρήσω πε
ρίεργόν τι παράδειγμα τής ’Αγγλικής αϊδοΰς. Καθ’
ή< στιγμήν είσερχόμεθα είς τάν κήπον ‘Αγγλος τις
περιεπάτει πλησίον ήμών μετά τής θυγατρός του.
Ιόών δέ εις άπόστασιν τινα δύω στρουθιά κεντούμενα τώ ράμφει, έσφενδόνισε μ’ δλην του τήν δύναμιν
τήν ‘ράβδον κατά τών πτηνών, εκείνα δ’ επέταξαν
υψηλά. Τοΰτο τό έκαμεν ό ‘Αγγλος διά νά μή σκανδαλισθή ή παρθενική άγνότης τής κόρης άπό θέαμα τό
οποίον εκείνη, είμαι βέβαιος, ούδ’ ήθελεν δλως πα
ρατηρήσει.
Τό ‘Αμπτόν Κούρτ ήνεώχθη πρό τριών μόνον έτών
εις τό κοινόν . Είναι δέ τοΰτο μία τών καταχτήσεων
τοΰ όσημε'ραι προοδεύοντος έν ’Αγγλία δημοτικού
πνεύμαιος. Οί εύγενείς οϊκήτορες τοΰ παλατιού δέ»
είναι διόλου ευχαριστημένοι μέ τήν δημοτικόιητ*
αύτήν ήτις εκθέτει είς τά όμματα τοΰ κοινοί τήν πα
ρούσαν πενίαν καί παρακμήν τοΰ γένους των· άλλ’ οί
κάτοικοι τοΰ Λονδίνου μεταχειρίζονται κατακόρως τό
είς αύτούς παραχωρηθέν δικαίωμα, συόρίοντες πολυ
πληθείς είς τά αρχαία μέγαρα τοΰ Καρδιναλίου Ούόλσεϋ.
Είς ‘Αμπτόν Κούρτ εύρίσκεκαι τό μόνον κλήμα τής
αμπέλου τό ύπαρχον έν ’Αγγλία, καί αύτό δέ άκόμη
φυλαττεται ύπό ύελους’ όμολογητέον δμως δτι έχει
όγκον και μέγεθος έξαίσιον. Διαρκεί, λέγουν, έκ πολ
λών ήδη αιώνων, καί φυλάττεται μετά πολλής επιμέ
λειας. Όταν τις έχη έν μόνον κλήμα, πρέπει τουλά
χιστον νά τό προσεχή καλα !
’Επειδή ό λόγος περί κλήματος, θέλω είπεϊ δύω

Μετά τό Ούι/σδορ οί ξένοι επισκέπτονται τό ‘Αμπτόν
Κουρτ, λαμπρόν οικοδόμημα κτισθέν ύπό Οϋόλσεί
αρχιεπισκόπου Εΰοράκου. Λέγεται δτι διαβαίνων ποτέ
εντεύθεν ό βασιλεύ; ‘Ερρίκος Η', τόσον ένοστιμεύθη
τό παλάτιον τοΰτο, ώστε ε'ρρ ψε/ εϊς τήν φυλακήν, εϊς

λεςεις περί τών όπωρών. Αί όπώραι τής Αγγλίας ίχουσιν ώραίαν θεωρίαν, άλλ’ εΐν’ άηδέσταται τήν γεΰσιν' ό δέ λόγος προφανής· είναι ανούσιοι διότι ωριμά
ζουν σχεδόν χωρίς ήλιον. 'Γό αύτό λεκτέον καί περί
των λαχανικών, εξαιρούμενου ένός είδους κρομμύων

τόν Πύργον τοΰ Λονδίνου, τον επίσκοπον διά νά σφετερισθή τό κτημά του' αί καταχρήσεις τοΰ επισκόπου
καί αί μυστίκαί αύτοΰ σχέσεις μέ τάς αύλάς τής
Ισπανίας καί Γαλλίας ήδύναντο μέν νά παοάσχωσιν
ευπρόσωπον αφορμήν εις τόν ‘Ερρίκον άλλ’ ό τύραν

τά οποία γίνονται μεγαλώτατι κ’ έχουσι γλυκυτάτην
γιΰσιν. Τά πεπονιά των πωλούμε»α άχριβώτατα καί
θεωρούμενα ώς τρυφηλόν έδεσμα είναι τόσον μικρά καί
^αχιτικά, ώστε οί ήμέτεροι χωρικοί ήθελον τ’άπο^ρίψει ώς άχρηστα. Οί μόνοι φαγώσιμοι καρποί είς τήν
Αγγλίαν είν’ οί ερχόμενοι άπό τήν Άβρην καί τά
παραλία τής Γαλλίας.
Είς μίαν τών επαρχιών τής ’Αγγλίας τήν κομη
τείαν Λαγκάστρου ύπάρχει τις πόλις νεόκτιστος τής
δποίας ή ιστορία μ’ έφάνη ώς έν τών πσραδοξοτάτω»

νος έκεΐνος δέν έσκοτίζετο νά εύρη δικαιολογήματα
όσάκις ήθελε νά έκβάλη άπό τό μέσον όσους τάν ήνώ■χλουν εϊτε καρδιναλίους είτε γυναίκας.
‘Ο παράδεισος τοϋ ‘Αμπτόν Κούρτ εΐν’ έφάμιλλος
τοΰ Ούίνσδορ. ‘Υπάρχει δέ είς τό παλάτιον τοΰτο καίέν
τώνπλουσιωτάτων μουσείων τής Οικουμένης.Χρησιμεύει
κατά τά παρόν τό ‘Αμπτόν Κούρτ ώςοίκησις είς διαφό
ρους εύγενείς οικογένειας έκπεσοΰσας. Έκάς-ηέξ αύτών
έχει τά έν τώ κήπω θρονία καί τάς καθέκλας αύτής
σημειωμένα μέ τά παράσημα τής εύγενείας των πα
ράδειγμα χαρακτηρίζον τάν τύφον καί τήν άκραν μα
ταιοφροσύνην τής ’Αγγλικής αριστοκρατίας. Τά θρανία

πραγμάτων τής παρούσης Ευρώπης. ‘Η πόλις αυτή
κείμενη πλησίον τής Λιβερπούλης ονομάζεται Βουρκενευδη. ‘Εταιρία τις πρό δώδεκα περίπου έτώνέπεχείρησε νά κτίση είς τά μέρος τοΰτο τινάς οικίας καί εν
τός βραχυτάτου χρόνου ήλθον καί συνωκίσθησαν εκα
τόν πεντήκοντα χιλιάδες κατοίκων. Άλλ’ ένώ ή νέα
πόλις εύρίσκετο είς τήν ακμήν ταύτην έπήλθεν εϊς τήν

Κυβέρνησιν νά ένάξη είς δίκην τήν έταιρίαν έπί λόγω
δτι ή γή όπου είχον οικοδομήσει ήτον έθνικη. Εν
τω άμα ολας αί εκατόν καί πεντήκοντα χιλιάδες

τών κατοίκων έξελθόντες τής πόλεως διεσκορπισθησα·- εϊς τάς πέριξ πεδιάδας χαί άφησαν μό
νον κάτοικον εϊς τήν πόλιν τήν έχουσαν τριάκοντα
ή τεσσαράκοντα χιλιάδας οίκων τόν επίτροπον τής Κυβερνησεως. ‘Η κατάστασίς αυτή διήρκεσε μέχρι τοΰ
τέλους τής δίκης. Τέλος χάρις εις τόν ανεξάρτητον
χαοακτήρα τοΰ ’Αγγλικοί δικαστηρίου κατεδικάσθη
ή Κυβέρνησις. Τότε δέ ό λαός έσπευσε πάλιν νά εϊσ
έλθη είς τήν πόλιν καί δ πληθυσμός ηύξήθη μάλιστα
έπαίσθητώς. ’Αριθμοΰνται σήμερον είς τήν Βερκενευίην
ύπέρ τάς διακοσίας χιλιάδας ψυχών. Αί έμπορικαί
έργασίαι είναι περισσότεροι μέν τών τοΰ Λονδίνου, όλίγον δέ κατώτεροι τών τής Λιβερπούλης.

σις Λατινικών ποιήσεων ή»«ν αί μόναι ποθητοί αΰτου
διασκεδάσεις. ‘Αφησε δέ μέγαν αριθμόν Λατινικών
στίχων άξιοσημειώτων διά τή» ακρίβειαν, τήν αρμο
νίαν καί τήν άφέλνιαν τοΰ υφους. Κατά τήν έποχήν
ταύτην συνέθεσεν ’Ιταλικήν κωμωδίαν Comus όνομασθεϊσαν. ’Αλλά τό πνεύμα τοΰ νέου Μίλτωνος έκλινε
μάλλον πρός τάς πένθιμους καί εμβριθείς ιδέας’ έτη
τινά μετά τήν εις τήν έξοχήν άποχώρησιν αύτοΰ, άπωλέσας τήν μητέρα τον, άπεφάσισε νά φύγη μακράν είς
τήν ’Ιταλίαν. Διέτρεξε δέ μετ’ ενθουσιασμού τήν χώ
ραν ταύτην, ήτις άνυψοΰσα το ποιητικόν αύτοΰ πνεύμα,
τώ ένέπνεε μάλιστα τήν έπιθυμίαν τοΰ νά έκτελέση
μνημεΐον τι μέγα εφάμιλλον τοΰ 'Γάσσου, ή δόξα τοϋ
δποίου αντηχεί τότε περί αύτόν. Ό Μιλτων συνανεστράφη ίμετά τών ένδοξοτέρων άνδρών τής Ιτοε—
λίας, καί επεσχέφθη τόν Γαλιλαίον εϊς τήν μονή» εκεί
νη» τής Φλωρεντίας, έν ή τό ιερόν Δικαστήριο» τόν
έϊχε φυλακίσει.
’Εν έτει 1640, έ Μίλτων έπανέκαμψεν είς’Αγ
γλίας μαθών τάς ήδη έχρηγνυομένας επαναστατικός ταραχάς είς τάς οποίας έλαβε μέρος ενεργόν, καί, κατα
ταχθείς μετά τώ» φιλελευθέρων, άνέδειξεν έαυτόν ένα
τών μάλλον ενθουσιωδών δημοκρατικών. Ό Μιλτων

ΜΙΛΤΩΝ.

συνεκέρνα μετά τών φροντίδων τής ανατροφής ή/ έδι
δεν είς νέους τινα:, άσχησιν συνεχή πολεμικήν καί
θρησκευτική». Εδημοσίευσε μέγαν άριθαον φυλλα
δίων κατά τής έπισχοπίας, κατά τής βασιλ-ίας, χαί
περί διαφέρω» θεολογικών υποθέσεων, ά=ινα διακρίνονται πολλάκις διά τής έν αύτοίς ποιητικής εξαψεως, καί
διά τής μεγίστης αύτών διδαχτικότητος. Αί δημοσιεύ
σεις αυται είλχυσαν τήν έπί τοΰ Μίλτωνος προσοχήν
τοΰ Κρόμβελλ, όστις μετά τό» θάνατον Καρόλου τοΰ
Α'. ώ'όμασεν αύτόν μυστικόν Διερμηνέα και Γραμμα
τέα τής Λατινική; Γλώσσης, έν τω συμβουλίω τής
Επικράτειας. Ό Μίλτων ύπερασπίζετο θερμώς άπάσας τάς επαναστατικά; πράξεις.’Αλλά, κατά τά πολι
τικά αύτοΰ πάθη, καί τούς κινδύνους διετήρει μεγίστην
ειλικρίνειαν,
επιμελούμενος ταυτοχρόνως χαί τά
συμφέροντάτου. Κατας-άς δέ γραμματείς τοΰ Κρόμ

βελλ, άφωσιώθη δλοσχερώς είς τόν a-θρωπον τοΰτον,
τόν δποϊον ένόμιζεν ειλικρινή τής ελευθερίας λάτρην.
Δυστυχώς κατά τήν έποχήν ταότην, ό Μίλτων τυ
Ο συγγραφείς τοΰ ’^Λο.έΐσθέκτος Παραδείσου, φλωθείς άπεσύρθη μακράν τοΰ κόσμου, πριν ή ούδείς
έγεννήθη έν Λονδίνω, τήν 9 Δεκεμβρίου 1608. ‘Ο τών συγχρόνων αύτοΰ, ούο αύτοΰ τοΰ Κρόμβελλ.εξαι
πατήρ του, άνήρ πεπαιδευμένος, καί μετ επιτυχίας ρούμενου, μαντευση τό ποιητικόν ούτοΰ πνεύμα. Ο
τάς τεχνας καλλιεργών, ήν συμβολαιογράφος- διό καί ποιητής ένυμφεύθη γυναίκα, ήτις γεννήσασα τρεις υιούς
ό Μιλτων έσχε» ανατροφήν έκ τών μάλλον διακεκρι τόν εγκατέλειψε» διά τά πρός τάς ιδέας του μίσος"
μένων. Έκ νεαρας ήλικίας έδειξε ζήλον καί αγάπη» βραδύτερον δέ ένυμφεύθη ώραίαν τινα νέαν άποθανοΰσαν δύω έτη μετά τόν γάμον των, καί τήν δποίαν έμεγίστην πρός τήν έργασ’α»· δθεν απο οωοεκα έτών
ήλικίας, ήσθένησεν ή βψις αύτοΰ ένεκα τών μεγάλων θρήνησεν ό Μίλτων διά στίχων εμπλέων ούρανίας και
αγρυπνιών. Πεμφθείς είς το πανεπιστήμιο» τής Καν- ανέκφραστου μελαγχολίας. Έπί τέλους ένυμφευθη έκ
νέου γυναϊκά τινα, αί φροντίδες «ή; όποιας ήδυνουσαι,
ταβριγίας έδιώχθη άπό αύτό, μετά διαμονή» πενταετή,
ένεκα τών διενέξεων, τής απείθειας, τοΰ ύπερηφάνου έπεχεον τό φάρμακον τής παραμυθίας έπί τών τε
καί θυμώδους αύτοΰ χαρακτήρος. ‘Ο Μίλτων άφοσιω- λευταίων ήμερών τοΰ γήρατος του. Κατα την εποχήν
ίη κατά πρώτον είς τά έκκλησιαστικά, άλλά παρη- ταύτην ήρξατο τής συνθεσεως τοΰ άριστουργηματος
αύτοΰ, τοΰ 'Λπο.Ιεσθέντος Παναδείσον, τήν όποίαν
τήθη μετ’ όλίγον, τήν ελευθερίαν αύτοΰ δνειρευομενος.
Κατά τό εικοστόν τέταρτον έτος, άπεσύρθη είς την έ διέκοψεν έκ τής άντεπαναστασεως και τής έπιοτροφής
ξοχήν παρά τώ πατρί του· ‘Η σπουδή και ή συνθε- Καρόλου του Β'. διότι κρατηθείς κατά διαταγήν τής
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Βουλής τών κοινοτήτων, άπελύθη μετά δύω μήνας.
Διηγούνται ότι ό ποιστής Δαβενάντος, προσκεκλημένος
εις τήν υπηρεσίαν του βασιλικού οΐνώνος (cave), περιπεσών, κατά τά 1650 εις τήν εξουσίαν τών επανα
στατών έσώΟη υπό του Μίλτωνος, ό δέ Δαβενάνδος,
έπιστρε'ψαντος Καρόλου τοϋ Β'. έζήτησε τήν συγγνώ
μην ΰπέρ τοΰ Μίλτωνος, μή λησμονήσας τήν γενναιό
τητα τοΰ συγγραφέως τοΰ ’Λπω.Ιεσθύχτος Παρά
δεισον.
Καί τοι άγων κατά τό πεντηκοστόν έτος τής
ηλικίας του, ότε παρεδόθη είς τό εργον τούτο, τυ
φλός, ασθενής, δυστυχής, διωκόμενος ύπό τών εχθρών
του, μεμαγευμένος ύπό τών πολιτικών ρεμβασμών, ό
Μίλτων ευρεν έτι εις τό πνεϋμά του τή» ίσχύν τού νά
περαιώση νό έργον τοϋ οποίου συνέλαβε τήν έδεαν.
’λνεγίνωσκε τό ποίημά του πρός τούς υιούς του,
τούς οποίους έδίδαξε τήν Εβραϊκήν καί Ελληνικήν
γλώσσαν. Έξηκολούθει δέ άναγινώσκων δι’ αύτών,
αμέσως μετά τήν έγερσιν τής πρωίας, χωρία τινα τής
Γραφής, τοϋ Όμηρου, τού Πλάτωνος, τοϋ Εύριπίδου.
Ή δέ μουσική έπέχεε τά βάλσαμον τής ηδονής είς τάς
πένθιμους τοΰ λαμπρού γέροντος στιγμάς.
Κατά τό 1665 έπεμψεν άντίγραφον τού ποιήμα
τος του είς νέον τινα φίλον του Κουάκερον ονομαζό
μενου, καί δύω έτι βραδύτερον έπώλησεν αύτό είς Βι
βλιοπώλην τινα άντε τριάκοντα λιρών στερλινών. Τό
ποίημα τούτο δημοσιευθέν τότε ούδεμίαν έποοξένησεν
έντύπωσιν. Πλήν ό Μίλτων, ούδόλως άπελπισθείς, έξηκολούθησε τάς εργασίας του, καί έδημοσίευσεν ’Επίτο
μη)' τής Ιστορίας τής Λγγ.Ιίας, μετά ταύτα τρα
γωδίαν τινα τοΰ Σαμψωχ εις ήν παρεισήξε καί χώ
ρους. Βραδύτερον εφάνη δ ’Ήαχτηθείς Παράδεισος,
ποίημα είς άσματα τέσσαρα. Τά τελευταία τού ποιητού
έτη ένησχόλησαν συγγραφαΐ πλήρεις; θρησκευτικών

συζητήσεων. Άπέθανε δέ τήν 10 Νοεμβρίου 1674
εις ήλικίαν έξήκοντα πέντε ετών.
Περί τά τέλητοϋ δεκάτου έβδόμοΟ αΐώνος ό ’Αδδισσών συνετέλεσε τά μάλιστα πρός τήν διακήρυξιν τής
ποιητικής μεγαλοφυίας τού Μίλτωνος. ‘Ο δέ Βολταϊρος έμιμήθη αύτόν βραδύτερου έν Γαλλία. Μετ’ ολί
γον άνεφάνησαν πολλαί μεταφράσεις τού ’Απω.ίεσθεχτος Παραδείσου, έξ ών ή άρίστη είναι ή τοΰ Δελίλλου, ουτινος όμως ή πολυλογία διαστρέφει πολ
λάκις τάς αφελείς, και άρχαιτύπους καλλονάς τού ’Α ργλικοϋ ποιήματος.
Ύπάρχουσιν έτι παρά τού ποιητού τούτου τρία έτερα είδη εκλεκτής και λαμπρας ποιήσεως, θελξικάρ
δια διά τήν μελωδίαν τής γλώσσας, τήν χάριν, τήν
ζωηρότητα, καί τήν γλαφυρότητα τών ιδεών καί αι
σθημάτων. Τό μέν επιγράφεται L’ Allegro, ενώ πε
ριγράφει· άπαντα τά αισθήματα ψυχής εύδαίμονος καί
αύτάρκους· τό δεύτερον, 11 pensiero, ψάλλει τάς παραμηθυτικάς τής μελαγχολίας παραφοράς· καί τό τρί

τον άσμα τι εις τήν ημέραν τών Χριστουγεννών.

' (Λ. /.)
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τών, τού; ήνάγκσσε νά παραιτήσωσι τήν πολιορκίαν
καί νά επανέλθωσιν είς τάς επικράτειας των. Ταυτοχοόνως, οί διοικηταί διαφόρων έπαρχιών διήγειρον

στασιις πειοαθέντες νά κατασταθώσιν ανεξάρτητοι· ό
Βαβέρ έκστρατεύσας κατ’ αύτών, έματαίωσε τά σχέ
διά των,
καί
καθυπέταξεν
αύτούς. Φοβούμενος

νεκτημάτων καί τής έπιτηδειότητος αύτοΰ νέους είς
εαυτόν οπαδούς, ώστε μετά δύω έτη εύρέθη καί αύθις
είς κατάστασιν ν’ άνακτήση τήν έξουσίαν του. Παρεχώρησεν επαρχίας τινας είς τούς Γεχαγγις καί μά
λιστα ύπεσχέθη νά τώ δώση όλόκληρον τό βαίίλειον
τής Ίνδίτσίας, έάν ήθελε κατορθώση καί έκ δευτέρου

Οί Μογγόλοι, κατά τό 1241 εΐσέβαλον τό πρώ
τον είς τήν Ινδίαν στρατηγούμενοι ύπό τίνος τώυ υιών
τοΰ Ζεγγίς-Χάν. Άποδιωχθεντες, χωρίς όμως νά
δειλιάσωσιν, έπανέλαβον πολλάκις ακολούθως τάς κα
τά τής ώραίας ταύτης χώρας έπιδρομάς των, ητις
παραβαλλόμενη πρός τούς άκάρπους καί χέρσους α
γρούς των, τοίς έφάνη βεβαίως ώς άλλος επίγειος πα
ράδεισος.
Κατά τά 1398, ό 'Γιμούρ-Αέγκ (Ταμερλάνος)
κατακτήσας μέγα μέρος τής Ασίας, ('οδήγησε τούς
Μογγόλους εις τάς’Ινδίας, έλεηλάτησε καί ήφάνισε

παν τό προστυχόν, έθαυάτωσεν εκατόν χιλιάδας αι
χμαλώτους, έκυρίευσε τήν Δέλην, ποταμηδόν χύσας
έν αυτή τά αίμα, καί κατέστηοεν αυτήν βοράν τοΰ πυ
ρές. (’Ιαννουαρίω τοΰ 1399). Πανταχού ένεσπάρει 5

τρόμος τοΰ ονόματος αύτού, καί άπασα σχεδόν ή Ιν
δία ύπετάγη.
Πριν δέ έπανέλθη είς τήν έπικράτειάν του, έσύστησεν άντιβασιλείαν, είς τήν νέαν
αϋτοΰ αυτοκρατορίαν, ήιις διετήρησεν έπί πολύν χρόνον
τήν έξουσίαν αυτής καί τά χαραχθέντα’Ινδικά νομίσμα

τα εφερον το ονομα αύτοΰ’ υπέρ αϋτοΰ ηύχοντο είς
τά τσαμία, καί άπέθανεν ήγεμών τών ’Ινδιών. ’Επί
τών διαδόχων του, οί παλαιοί αΰτοκράτορες άνέλαβον
κατ’ όλίγον τήν έξουσίαν των επομένως οί Μογγόλοι
άπεδιώχθησαν καί αύθις πέραν τοϋ Ινδού, καί έν διαστηυ,ατι μιας περίπου εκατονταετηρίδας ένομίζετο ότι
άπέστρεψαν τά βλέμματά των άπό τόν παλαιόν αύτών
φιλόδοξου σκοπόν. Άλλ’ έπέπρωτο ή ’Ινδία νά ϋποκυπτη είς τήν ίσχύν τών όπλων των τό έργον τοΰ Ζεγγϊς-Χάν εϊπετο νά παραιωθή ύπό τοΰ παραδόξου άνδρός, τοΰ όποιου γράφομεν ένταύθα τόν βίον.

Ό Ζεχίρ-ουλ-Διέν-ΜωάμεΘ Βαβέρ, ό θεμελιωτής
τής Μογγολικής δυναστείας είς Ινδοστάν, ήτον από
γονος τού περιωνύμου Τιμούρ. Ό πατήρ αϋτοΰ,
Σουλτάν Άμέρ, ήρχεν έπί τών ήνωμε'νων βασιλείων
τής Φιργάνας καί Ίνδίτσίας έν τή δυτική Ταρταρία.
Ζώντος έτι αύτοΰ, ό Βαβέρ μετέσχεν ήδη τής εξουσίας,
άν καί μόλις δωδεκαετής τήν ήλικίαν. Καί άπείθανον

έφαινετο ότι τοσοΰτον νέος καί αδύνατος ήγεμών ήαπόρει νά διατηρήση τό κληροδότημα αύτοΰ, απέναντι
ισχυρών έχθρών, οιτινες βεβαίως ήθελον τό διαφιλονεικήσει, άλλά δέν ήτο έκ τών τυχόντων παιδιών. Έν
τώ μέσω τών πολιτικών δυσχερειών καί τών πολυα
ρίθμων κινδύνων, άνέδειξεν ενέργειαν και αγχίνοιαν
άνδρός. Ή διή γησις τών κατορθωμάτων αύτού, έφη
βου έτι βντος, δύναται νά θεωρηθή μάλλον μυθώδης.
Μόλις ό πατήρ αύτού είχε κλείσει τούς όφθαλμούς
καί οί θείοι του, ό το Άχμε'της βασιλεύς τής Σαμαρκάνδας καί Μαχμούτης βασιλεύς τής Βαδ.ύχτσαν έπολιόρκησαν τήν πρωτεύουσαν τής Ίνδίτσίας.
Εύτυχώς ή πανώλης έπελθοΰσα έν τώ στρατοπέδω αΰ-

( Eixur τοΰ Βαβερ χατά τινα ’ίτδιχήχ μιχρογραγίαν. )

νέβν έκ μέρους τών θείων του προσβολήν, έπορεύθη πρός τήν Σαμαρκάνδαν, πρωτεύουσαν τοϋ όμωνυμου βασιλείου, καί έκυρίευσεν αύτήν· άλλά μετά τήν
νίκην μέγα μέρος τού υπ’ αύτοΰ στρατοΰ τον έγκατέλειψεν, ώς μή έπί τρέψαντος τήν λεηλασίαν. ’Ενώ δέ
έπανήρχετο είς τό βασιλείου του, έπληροφορήθη οτι απώλεσε ταύτοχρόνως καί τήν Ίνδίτσίαν καί τήν Σαμαρκάδαν διότι ό άδελφόςτου Γεχαγγις συλλεξαςτούς
λειποτάκτας έκυρίευσεν άμφοτέρας έκείνας τάς χώρας.
Ό στρατός άπας τόν έγκατέλειψε καί τώ έμειναν μόνον
40 ιππείς- ήτο δέ τότε δεκατετραετής. Αλλ’ άντί
τούτο νά δειλιάσ·) τόν Βαβέρ παρώτρυνεν έτι πλέον
τάς προσπάθειας καί τήν δραστηριότητάτου. Διετρεξε τα
Κράτει αύτού ύπο διαφόρους μετεμφιέσεις άνεζωπύρηοε τόν ζήλον τών φίλων του, έφείλκυσε διά τών πλεο-

νά κυριεύση τήν Σαμαρκάνδαν. θέλων δέ νά πολιορκήση τήν πόλιν ταύτην ήτις έπί τοσοΰτον παρεγνώρισε
τήν γενναιοψυχίαν αύτοΰ, συνέλεξε πολυάριθμον ορα
τόν άλλ’ ή δυσχέρεια τής όδοΰ, καί ή έπανάστασις τών
συμμάχων αύτού ήλάττωσαν κατ’ όλίγον τόν στρατόν
του, καί δέν εΐχεν ειμή μόνον 240 στρατιώτας, ότε
έφθασε πλησφν τών τειχών τής πόλεως. Καί όμως,
περί λύχνων άφάς, πριν ή κλειοθώσιν αί πύλαι εισήλθεν έν τή πόλει διευθυνθείς κατ’ εύθεΐαν είς τήν οικίαν
άφοσιωμένου είς αύτόν ίσχυροΰ άρχοντος. Ή φημη
τής άφίξεώς του διεδόθη έν Σαμαρκάνδα, καί παρευ
θύς ό στρατός έτρεξεν είς τά όπλα. ‘Η Φρουρά συνεκειτο έκ πολλών χιλιάδων στρατιωτών στρατηγουμέ
νων ύπό ανδρείου άρχηγοΰ Σχουβιάνη,, βασιλεατς μεν

τών Ούσβίκων, άπογόνους δε τοΰ Ζεγγίς-Χάν. Ο Βα-
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έθεώρησε φρόνιμον ν' άποσυρθή. Μόλις όμως εξήλ-

®εν είς τό πεδίο* καί μετανόησε* ότι έφυγε*- ών δέ
άπηυδημένβς καί περίλυπος κατεκλίνβη.
Έν δνειρον τόν ένεθάρ^υνε- ήγέρθη πάραυτα- συνεχάλεσβ τους στρατιώτας του, έδημηγόρησε πρός αύ
τούς, καί ώρκίσθη ότι έντός όλίγου δέλουσι κυριεύσει
τήν Σβμαρκάνδαν. Περί τό μεσονύκτιον ώδηγησεν αύ
τούς πρός γέφυραν κειμενην έξωθεν τής πόλεως, άπέστειλε όκτώ ανθρώπους αίτινες άνεβησαν δια σχοινιού

τείχος τι προσητόν, έφόνευσαν τούς σκοπούς καί ήνοιξαν μίαν πύλην.
Τότε οί λοιποί στρατιώται αύτοΰ έφώρμησαν εις
τάς διαφόρους ρύμας τής πόλεως κράζοντες’ Βαβέρ !
Βαβέρ! οί φίλοι όσους είχεν έν τή πόλει, νομίζοντες
ότι είχε μεγαλητέρας δυνάμεις, έσπευσαν νά τεθώσιν
ύπό τάς σημαίας του. ’Αφ έτέρου οί έχθροί του καταληφθέντες αίφνης, άνευ άρχηγοΰ, συνεκεν-ρώδησαν ταραχωδώς πρός φυγή ν ό Σχουβιάνης μάτην ήθελησε
νά διασκέδαση τήν σύγχυσιν- και αύτός τέως παρα
συρθείς ύπό τοΰ χειμάρρου τοΰ δχλου, έξήλθε μετά
τών στρατιωτών του έν αταξία. Ό Βαβέρ, τό δεκατον
ογδοον έτος ήδη έχων τής ήλικίας του, έγένετο τό
δεύτερον κύριος τής Σαμαρκάνδας. Είν’ αληθές, δτι
τό κατόρθωμα τοΰτο ήτο τυχαίο*, άλλ ή κατάκτησις
διετηρήθη αρκετόν καιρόν. Ο Σχουβιάνης συνήθροισε
τά στρατεύματα αύτοΰ" ό δέ Βαβέρ άντεπαρεταχθη
κατ’ αύτοΰ’ άλλά καί αυθις έπροδόθη ύπό τών συμμά
χων του, καί μ’όλην τήν έπιτηδειότητά καί ανδρείαν
του, μόλις ήδυνήθη νά κλειοθή έντός της Σαμαρκάν
δας όπου κατεδιώ/θη ύποστάς τετράμηνον πολιορκίαν.
Μάτην έπεμψεν απανταχού ταχυδρόμους πρός τούς
ήγεμόνας τοΰ οίκου'τοΰ Γιμούρ, όσοι έδείκνυον έαυ
τούς ενδιαφερομένους είς τήν γενναίαν άντίστασιν τοϋ
νέου συγγενούς των ούδεμία επικουρία τω εστάλη, καί
άφοΰ ύπέφερε τάν λιμόν χαί άπανταταδεινά πολυχρονίου
πολιοοκιας, έν νυκτί τινι εγκατέλειψε τήν πόλιν παρακολουθούαενος ύπό εκατόν περίπου στρατιωτών. Εςρρεψε δέ όλους αύτοΰ τούς σκοπούς καί τάς προσπά
θειας πρός τήν Ίνδίτσίαν, τήν όποιαν ήθελε νά άφαι
ρέση άπό τό» άδελφόν του’ άλλ’ άπέτυχεν. Ενταΰθα
εύρίσκομέν άβεβαιότητά τινα ώς πρός τήν ζωήν του.
Ούδέν ύπέρ αύτοΰ αναφαίνεται είς τό μέλλον.
Ό Βαβερ εικοσαετής ήδη έμενεν, άκουσίως αργός,
είς τήν αύλήν τοΰ Βάκκερ ήγεμόνος τοΰ Βαλιέχ, κα!
ιστορικός τις αναφέρει δε’ αύτόν ώς ειπόντα · ότι κατασταθε’; πρό πολλοΰ ήδη χρόνου τό παίγνιον τής τύχης,
καί, ώς τεμάχιον ξύλου έπί ψηφολογειου, άπωθούμενον
άπό τήν μίαν είς τήν άλλην θέσιν, περιφερόμενος
ώς ή Σελήνη έν τώ ούρανώ, έλκυόμενος καί άπωθούμενος ώ; ό χάλιξ έπί τών παραλίων τής θαλάσσης,
έπεθύμει νά λάβη τήν συμβουλήν φίλου, μή εμπιστευό
μενος πλέον είς τά ίδια αύτοΰ σχέδια, ώς λαβόντα
τοιαΰτα; λυπηράς συνεπείας. » Είς τήν πρόσκλησιν
ταύτην τοΰ νέου ό Βάκκερ τώ ήπάντησεν ότι ώφειλε
νά ζητήση τύχην είς τό Καβιύλ, τό όποιον τότε εύρί
σκετο έν πλήρη άναρχία. ‘Ο Βαβέρ άνεχώρησε πά
ραυτα καί μετά δύο έτη ήτο βασιλεύς τοΰ Καβούλ.
’Επήλθον εις τό νέον βασίλειον του Καβούλ δεινά

έτι σκληρότερα τοΰ πολε’μου. Σεισμοί ένέφερον τόν
τρόμον καί τήν καταστροφήν μεταξύ τών πολιτών- ό
Βαβέρ άφωσιώθη ολως πρός άνακούφιοιν τών υπη
κόων του, έφελκυσας ούτω πρός έαυτόν τήν πλήρη ά
γάπην καί άφοσίωσίν των. Μολαταύτα δέν ήδυνήθη νά
διατηρήση έντός τοΰ Κράτους του τήν ειρήνην οί πλη
σίον ηγεμόνες τόν ήνόχλουν συνεχώς· καί μίαν φοράν
προκαλέσαντες αύτόν εις μάχην, ώφελήθησαν τής έκ
τής πρωτευούσης του απουσίας, ΐ»α διεγείρωσιν έν αύτή
έπανάστασιν, διορίζοντες άντ’ αύτόν βασιλέα τόν Βυχάκ καλούμενου. "Αμα ή τοιαύτη είδησις έφθασεν είς
τά στρατόπεδο* τοΰ Βαβέρ οί ήμίσεις τών στρατιωτών
του έλειποτάκτησαν. ‘Η τοιαύτη λειποταξία δέν τόν
διετάραξε ποσώς- καί έκστρατεύσας μέ τούς μείναντας
αύτώ πεντακοσίους άνδρα,·, ήλθεν είς συνάντησιν τοΰ
‘Ρυχάκ, μετά δέκα έως δώδεκα χιλιάδας άνδρών άντιπαραταχθέντος έξωθεν τής πόλεως. Αί δυνάμεις
των ήσαν άνισοι πρός τακτικήν καί έκ τοΰ συστάδην
μάχην. Ό Βαβέρ έπρότεινεν είς τδν 'Ρυχάκ νά μονομαχήσωσιν, άλλ’ ό ‘Ρυχάκ δέν έδέχθη- έζήτησε τότε
ό Βαβέρ νά μονομαχήση μέ πέντε Όμράχ, ήτοι εύγενεις είς τήν μερίδα τοΰ 'Ρυχάκ ανήκοντας, καί τής
προτάσεως ταύτης γενομένης δεκτής, ό ήρως ήμών
άντεπαρετά/θη πρός τούς πέντε αντιπάλους του χαϊ
άπέκτεινεν άπαντας. Τοσαύτη δέ ύπήρξεν ή έκπληξις
καί ό θαυμασμός τών δύω στρατοπέδων, ώστε άμφότερα έκ συμφώνου έφερον έν θριάμβω τόν Βαχέρ έν
τή πρωτευουση, και άναγορεύσαντες αύτόν βασιλέα των,
τώ παρέδωκαν δέσμιο» τό» ‘Ρυχάκ, ον όμως έσυγχώρησεν είς τήν συνήθη αύτοΰ πειθόμενος γενναιοψυχιαν,
ότε εις νέαν τινα στάσιν ύπ’ αύτοΰ διεγερθείσαν έφονεύθη Κατά δέ τό 1511 άπεβιωσεν καί ό Σχουβιάνης. ώστε ό Βαβέρ απαλλαχθείς οδτω τοΰ έπικινδυνεστέρου αύτοΰ έχθροΰ, έπορεύθη πρός τήν Σαμαρκάνδαν, ή» εκυρίευσε και τρίτον ήδη, καθυπόταξα; έπίσης
καί τή* Βουχάραν άλλά καί πάλιν άπώλεσε τάς δύω
ταύτας πόλεις. Διαφόρους έτέρας έκαμε κατακτήσεις
κατά τά έπόμενα έτη, τάς όποιας παραλείπομεν ίνα
έλθωμεν εις τήν σηματικωτέραν τήν τής Ινδικής.
'Ο περίδοξος προπάτωρ τοΰ Βαβέρ ’Γιμούρ λε'γει ίς-οριογράφος τις είχεν αφήσει όχι όλίγα τής εξουσίας τβυ
είς τάς Ινδίας ίχνη ώστε ό έγκονος, αύτοΰ μάλλον ώς
έπανόρθωσιν ή κατάκτησιν, ήθελησε νά παραστήση τήν
έπιχείρησίντου. Τά πλήθος τών κατοίκων καί τά πλούτη
τής χώρας ταύτης ισχυρά ήσαν διά τόν Βαβέρ ελατή
ρια- αί δέ άναφανεΐσαι εμφύλιοι έριδες παρέσχον ελεύ
θερον στάδιο* είς τήν φιλοδοξίαν αύτοΰ. Κατά πρώτη*
ήδη φοράν διέβη τον Ινδό» ποταμόν τώ 1519, προχωρήσας μέχρι τοΰ Βεράχ έν τώ Πενταποτάμω
(Πουνζάβ). ’Εντεύθεν άπέστειλε κήρυκα πρός Ίβραίμην τόν Β', βασιλέα τότε τής Ινδίας, διαδηλών ότι
ώφειλε νά τώ ποραχωρήση τήν βασιλείαν. ‘Η πρώτη
αΰτη εκστρατεία, καί άλλαι ακολούθως γενόμενα! μό
νον αποτέλεσμα έσχεντόνά έπιδείξωσιν αρκούντως τάς
άπαιτήσεις του καί τήν σταθερά* αύτοΰ άπόφασιν.
’Ελθών πολλάκις είς τήν επικράτειαν του, όπως νά

καθησυχάση τάς έν αύτή ταραχάς, μόλις κατά τά
1523 ήρχισε προοδεύω* όριστικώς είς τάς κατακτή ί
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σεις του. Μεγάλην έλαβε νίκην πλησίον τής πόλεως

τοκρατοριαν συναπώλεσε χαί τήν ζωήν’ πέντε χιλιά

Ααχόρης τήν όποίαν και έπυρπόλησεν- έπέρασεν ένς·οματι μαχα'ρας τήν φρουράν τής Δεβαλπουρ. Εν τή
πόλει ταύτη νέος τις εύγενής Τ»δός τώ άνεκάλυψε το
σχέδιον τοΰ πατρός του Δοβλάτ-Λόδη και τών δύω
άδελφώ» αύτοΰ, δί ού προύτίθεντο νά επιπέσωσιν αί
φνης κατά τοΰ στρατού του και νά καταστρέώωσιν αύ
τόν. Χάρις δέ είς τήν τοιαύτην προδοσίαν, ό Βαβερ
προέλαβε τόν κίνδυνον, συγχωρήσας τό* Δοβλάτ
Λόδη καί τούς υιούς του διά δέ τής τοιαύτης γενναιοψυ■χίας ζφείλκυσε πρός ώραν τουλάχιστον τήν άφοσίωσίν
των. ’Επανερχόμενος δέ εις Καβούλ παρ όλίγον ήθε
λε* άπωλέσει τά πάντα τραπείς είς τή» άναπαυσιν καί
τάς ήδονάς- άλλ’ έξυπνήσας αίφνης άπό τό» λήθαρ
γον του, και μαθών ότι είς τών αξιωματικών αύτοΰ,
'ΑΛά καλούμενος, καί αδελφός τοΰ Ίβραιμη ένικήθη ύπό τοΰ κύτοκράτορος καί ότι ό Δοβλάτ-Λόδης
τόν έπιβουλεύετο, επανήλθεν εις τάς Ινδίας, ή»ώθη
μετά τοΰ Άλα καί εκυρίευσε τό φρούριον τοΰ Μιλβιτ,

δες ’Ινδοί εφονεύθησαν όμοΰ με τά-» αρχηγό» των. Ή
μάχη αΰιη είναι μία τών σηματικωτέρων, όσας άνχφέοουσι τά χρονικά τής Ασίας. Ούδεμια ύπήοχε σύγκρισις μεταξύ τής δυ,άμεως τοϋ Ίβοαίμη καί τής ττδ·
νικητοΰ' διότι ήδύνατό νά έφοπλίση πεντακόσια; χιλιά
δας άνδρών. ‘Ο πλυθησμός καί τά εισοδήματα τού
Καβούλ, Βαδούτσχα» και τού Κανδαχάρ, έφ’ ών έβασίλευεν ό Βαβέρ ήσαν κατώτερα τω» Ί»δ.ων. Τό τοιοΰτον δέ συμβεβικός δέν δύναται νά άποδοθή είμή είς

ενώ είχε καταφύγει ό Δοβλάτ-Αόδης. Ο άπιστος ού
τος σύμικαχος έκαυχατο πρό ολίγου, κρατών δύω ξί
φη, ότι ήθελε καταβάλλει τόν βασιλέα τοΰ Καβουλ. Ο
Βαβέρ διέταξε νά τά» προσαγαγωσιν ένώπιόν του, έ
χων τά δύω ξίφη κρεμάμενα επί τοΰ τραχήλου’ τοιαυτη ύπήρξεν ή μόνη ύπ αύτοΰ έπιβληθεΐσα αύτώ τι
μωρία. Εις την περίστασιν ταύτη» άναφερουσι και έ
τερον περιστατικό» τό όποιον έπίσης τιμααύιον. Ενώ
έλάμβανε κατοχήν της Μίλβιτ οί στρατιώται έτράπη
σαν ει’ς διαοπαγή»’ ό δέ Βαβερ έπί τοΰ ίππου του άνα

βάς κατόρθωσε διά τώ» απειλών και τώ» νουθεσιών
του νά σώση τήν οικογένειαν τοΰ Δοβλάτ Λοόη καί να
διαφύλαξη έκ τής καταστροφής τήν πλούσια» β.βλιο-

θήκην τοΰ ποιητοϋ καί φιλοσόφου τουτου 1»όοΰ, τήν
όποιαν διά μεγάλης δαπάνης είχεν αποκτήσει. ‘Η
φρόνησις, ήτις πολλάκις, ενόσω ήν νέος, εμακρυνετο
αυτού, κατέστη ή κυρ'ωτέρα αρετή τής ανδρικής αυ
τού ήλικίας. Εις τάς κατακτήσεις του δέν επροχώρει
πλέον ούδέ βήμα, έάν προηγουμένως δεν άφώ πλιζεν
έντελώς τούς ήττηθέντας. "Οτε δέ έπείσθη περί τοΰ
ανωφελούς τής στρατιωτικής ανδρείας τών 1»οών ήκολούδησε μέ πλειοτεραν ζέσιν τή» έπιχειρησίν του.

Ήρχισε δέ βοηθούμενος έπιτυχώς ύπό τοΰ υίοΰ αύτοΰ
Χςυμαγιούα, νικήσαντος τόν διοικητήν τής Φερόζας
παρά τάς όχθας τοΰ Γιγερ. Μακρύτερον, είς τώ» αρ

χηγών τοΰ Ίβραιμη ηύτομόλησε πρός αύτόν με τρεις
χιλιάδάς ίππους. Πλησίον τής Σχαοαμπάδ τό ύπ
«ύτόν στρατιωτικόν σώμα έ,νίκησε τήν έμπροσθοφυλακήν τοΰ Ίβοαίμη, συγκείμενη» έξ 27,000 άνδρών.
Μέ λύπην μας άναφέρομεν ενταύθα ότι ό Βαβερ εθα
νάτωσε μέγα μέρος τών αιχμαλώτων διά νά έμπνευ

ση τόν τρόμον είς τούς εχθρούς του. Εις αποστασί»
τινα τής Πανιπούτ, είκοσι περίπου λεύγας μακράν τή;
Δέλις, ουναντήθησαν τέλος οί δύω βασιλείς. Ο Ιβραίμης είχε 100.000 ά»δρας και 1000 ελέφαντας- ό
3: Βαβέρ 1 3 000 ιππείς- άλλ’ ή έπιτηδειότης μεθ ης
διέθεσε τόν μι»ρόν τούτον στρατόν, καί διευθυνεν όλας
τάς κινήσεις του προύκάλεσαν ύπέρ αύτοΰ τή» νίκην,

Ο Ίβραίμης πολέμησα; γενναίως έμοΰ μέ τήν αύ-

δύω τινα- εϊς τήν μεγαλοφυίαν τοΰ Βαβέρ, καί τήν
μαλθακότητα τών 1»σώ*.
Ούδέ στιγμήν παοελειψεν ό νικητής διά νά ώοεληθή'
άπό τάν όποιον έπέφερεν αποφασιστικό» κτύπον- Άπέστειλε τό» υιόν του Χουμαγίούμ εϊς 4γραν χαί έτε
ρον στρατηγόν είς Δελην- μετά τινας δέ ήμέρας καί
αύτός είσήλθεν ε» τή πόλει ταύτη. ΙΙρώτηφροντις
ύπήρξεν ή είς τούς αξιωματικούς αύτοΰ. τούς ς-ρατ:ώτ«ς,
τούς υπηκόους τοΰ Καβούλ κα: τώ» λοιπών έπικρατειών του διανομή τοΰ απειραρίθμου πλούτου τοΰ θη

σαυροφυλακίου τοΰ Δελη- μέρος μόνο» αύτοΰ έθεσε
κατά μέρος όπως διανεμηθή εί; ελέη, καί ούδ’ δβολά-ν
έκρατησε δί εαυτό».
Δέν πρέπει νά πιστεύσωμεν ότι ό Βαβέρ δέν ύπέκυψε καί εις άλλας δοκιμασίας. Πολλοί ήγεμόνες
καί εύγενείς ’Ινδοί, έπανε?ιθό»τες άπό τήν πρώτην αύ
τών έκπληξι», συνεμάχησαν χατ’αύτοΰ, έδοσαν είς τόν
Πάρ-Χάν τόν τίτλο* Σουλτάν-Μωχμεθ και έπορενθησαν πρός τήν Άγραν αρχηγός δέ τις Άφγάνος
Μάς καλούμενος, εγκατέλειψε τόν Βαβέο- οί δέ άγροί
ήοανίσθησαν καταστάντες άκαοποι’ ό μέγας καύσων
τοΰ κλίματος εθανάτωσε μέγα μέρος τοΰ Μαγγολικοϋ
στραιοΰ- καί σπρός έπίμετοο* όλων τών δεινών τού
των, οί τοποτηρηταί τοΰ Βαβέρ τώ άπευθονον όμοθυ
μαδάν αναφορά* δί ή; τό» προέτρεπον νά έπανέλθη
εις Καβούλ- Ό Βαβέρ ατάραχος καί άκατάπειστος
άπήντησε διά διακηρύξεως όμοιας μέ τήν αποδιδόμενη*
είς τό» Φερδινχνδο» Κόρτες- δί αύτής ανήγγειλε όρι
στικώς τήν άπόσασίν του, τοΰ νά καταστήση τήν|έίδοαν του είς τή» πρωτεύουσαν τών 1»δ:ώ»- όσοι δέ
έπεθύμουν νά έπανέλθωσιν είς τήν πατρίδα των ήσα*
πάντη έλεύθεοοι νά τόν έγκαταλείψωσι, και προέτρεπε μάλιστα αύτούς νά μή βραούνωσι» έπί πολύ δ:δον·
τες πρός τούς συντρόφους τω» όσοι ειχον εΰγενέστερα
αισθήματα, τό παράδειγμα τής άθυμίας των. ‘Η διακήουξις αυτή έφερεν αποτέλεσμα- οί αρχηγοί αΐσχυνθέ»τες ώρκίσθητα» Sit ήθελον μείνει πιστοί είς τόν
κύοιόν των. Πολλούς τών εγχωρίων ειλκυσεν ή μετριο
πάθεια καί ή γενναιότης τοΰ Βαβερ οστις ούδόλως
τοΰ νά έπιβαρύνη αύτούς μέ τάς καταπιέσεις όσαι ειχον καταστήσει τρομερό* τό όνυμα τοΰ Ί ιμουρ.
Η έξουσία του ένισχύθη. Μολαταύτα επήλθον καί
αυθις δυσάρεστά τινα- καί αύθις οί αρχηγοί έβαρυνθησαν, άπαυίήσαητες ώς έκ τών καθημερινών προσβο
λών τών επαναστατώ», καί κυριευθεντες ύπο φόβου,
συνήλθο* καί συνδιελέχθησαν καί αυθις περ: άναχωρήσεως. ‘Ο Περσης Ιστοριογράφος αναφέρει ότι ό Βαβέο έπαρουσιάσθη εν τώ μέσω αύτών έμεινε στιγ-
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μάς τινας περίλυπος, χαί εχων προσηλωμένους κάτω
τούς όρΟβλμούς* εΐτα μέ φωνήν βοαχεΐαν και σοβα

στείας κατά τήν Ινδικήν ήτο πεπαιδευμένος, διότι συν
έγραψε ποίημα θρησκευτικόν. Συνέγραψε δέ Μογ-

ρά*, ήρώτησεν τούς αξιωματικούς όποιον ονομα έπρε
πε νά δοθή εις ηγεμόνα, όστ-ς φοβούμενος τον Θάνα
τον, ζαρήτει τοιαύτην αύτοχρατορι'αν. ■ Ή λέ» ξις δόξα, ειπεν, αντηχεί άπαύστως εις τά ώτά
» μου, χαί μέ απαγορεύει κάν τό νά συλλογισΟώ νά
» παραχωρήσω άνάνδρως εις τούς εχθρούς ο,τι μέ
s τοσαύιη» δυσκολίαν εκυρίευσα. ‘Ο Θάνατος, ταχέως
» ή βραδέως εΐν’ αναπόφευκτος· διατί λοιπόν νά μήν
ϊ υπάγω έντίμως εις συνάντησιν αύτοΰ ; διατί νά μήν
• άγωνισθώ μετ’ αύτοΰ μάλλον κατά πρόσωπον, ή νά
• διαφύγω τήν σκιά» αύτοΰ, διά νά κρύψω εις τήν ή» συχίαν έτη τινα δυστυχοΰς και επονείδιστου ύπάρ• ξεως; Όποιον άλλο, πέραν τοΰ τάφου, μένει είς
» τόν άνθρωπον κληροδότημα παρά τό ονομα;» Απασα ή όμήγυρις ώς έξ ένός πνεύματος κινούμενη ήγέρ
θη άνακράζουσα- σ πόλεμον! πόλεμον! » ΠροσΘέτουσιν ότι ό βασιλεύς, οστις μέχρι τοΰδε ήτο πκρα-

γολιστί ιστορικά Απομνημονεύματα εις τά όποια έκθέτει τά κυοιώτερα συμβάντα τής ζωής του, καί τών
όποιων θαυμάζεται τό κομψόν καί τερπνόν ύφος. Ήτο
καί μουσικός. Ό πόλεμος άπησχόλησε τόσον μέγα
μέρος τής ζωής του, ώστε πολ.λά ολίγον έλαβε καιρό*
νά ένασχοληθή είς τήν εσωτερικήν διοίκησιν τής επι
κράτειας του. Καί όμως δέν παρημέλησε τά συμφέ
ροντα τών ύπ αύτοΰ κυβερνομένων λαών, έν καιρώ
τών στιγμιαίων καί σπανίων ανακωχών. Σύν τοΐς άλλοις έβελτίωσε τάς δημοσίας οδούς, έκαλλιέργησε με
γάλους κήπους, ώκοδόμησεν εκτεταμένα ξενοδοχεία

δεδομένος είς τήν οινοποσίαν, ώρκίσθη νά μή πίη
πλέον έν όσω ζή, έάν τήν φοράν ταύτην δέν ένίχα.
Αύτη ύπήρξεν ή τελευταία δοκιμασία ήν ό Βαβέρ άντέταξεν εις τό κόμμα τών δυσαρεστημένων χατά τό
1526. Μετά μάχην τής όποιας όλαι αί λεπτομέρεια ι
διετηρήθησαν, χαί χατά τήν όποιαν, με μικρά μέσα,
άλ.λά μέ στρατηγηματικήν έξοχον καί ηρωικήν αν
δρείαν, έτρεψεν είς φυγήν τόν στρατόν τοΰ Μαχμούτη,
υίοΰ του αύτοκράτορος Σεκουνδέρ, έθεμελίωσεν όριστιχώς τήν Μογγολικήν είς Ίνδοστάν δυναστείαν.
Κατά τό 1528 δ Βαβέρ ήσθένησε. Τω έσυμβού-

πρός άνάπαυσι·» τών οδοιπόρων- διέταξε τήν καταγρα
φήν καί ίσην διανομήν τών φόρων.
Ήτο αναστήματος μέτριου, καλ,ώς έσγηματισυένος καί ίσχυρας κράσεως. ‘Η ύπό τοΰ ’Ινδού ζωγρά
φου παριστανομένη φυσιογνωμία ής δημοσιεύομεν τό
ακριβές αντίγραφον δέν υπόσχεται πολύ ύπέρ τής
αγχίνοιας του, πρέπει όμως νά σημειώσωμεν τό χα
ριεν τοϋ τεχνίτου. ‘Ο μέν ζωγράφος μάς μετεβ.βασε
τά χαρακτηριστικά τή; φυσιογνωμίας αύτοΰ, τήν δέ η
θικήν όμοιότητα πρέπει ν’ άναζητήσωμεν έν τή ιστο
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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.
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λευσαν νά συγγρσψη ποίημα πρός τιμήν άγιου τίνος
Χαϊα Άχράρ, ινα λάβη άπό τόν θεόν διά τής μεσι
Σοβαρά καί σπουδαία είναι τά κατά τόν έαρινον
τείας του τήν ύγείαν. Ένδούς εις τήν συμβουλ.ήν ταύτην τοϋτον μήνα, τόν μήνα τοΰ έρωτος καί τών γελώτων,
χαί συγγράψας τό ποίημα ΐάθη- άλλ' έζησεν δλιγον τής τέρψεως καί τών εύθυμιων, πολιτικά συμβάντα.
καιρόν χαί άπέθανε τό 1530, έν ηλικία τεσσαράκοντα Τό Ελληνικόν ζήτημα, τό τοσοΰτον πολύκροτον καί
άκροσφαλές, παρήγαγεν άλλο σπουδαιότερον, τό Άγεννέα έτών.
’Από τήν σύντομον ταύτην βιογραφίαν δυνάμεθα νά γλογαλλικόν.Ή Γαλλία ίυσαρεστηθεισα,διότι ή Αγγλία
χρίνωμεν περί τοΰ χαρακτήρος τοΰ Βαβέρ. Εάν ό έπεραίωσε διά τής βίας τήν μετά τής ‘Ελλάδος δια
μως ή μνήμη του δέν ήναι άμέτοχος τών κηλίδων έχεί- φοράν της, ένώ καιρώ διεπραγματεύετο περί αύτής έν
νων αιτινες στιγματίζουσι σχεδόν παντού καί πάν Λονδίνω μετά τοΰ Γάλλου πρέσβεοσς, άνεκάλεσε τού
τοτε τά
δνόματα όλων τών ένδοξων στρατι τον, ό δέ υπουργός τών ’Εξωτερικών έκθείς τό πράγ
ωτικών τό βέβαιον είναι ότι δυσκόλως θέλομεν μα είς τήν Συνέλευσιν, κατέθεσεν άπασαν τήν περί
εύρεΐ μεταξύ τών ’Ασιανών καταχτητών φιλανθρωπίαν τής μεσολαβήσεως άλλ.ηλογραφίαν.
δυναμένην νά συγκριθή πρός τήν έκείνου. « Τοσάκις
Η σοβαρότης απάντων τών γεγονότων τούτων δέν
έσυγχώρησε τήν προδοσίαν, λέγει ό Φερίτσιας, ώστε έχει ανάγκην σχολίων, πλήν κατά τήν πεποίθησιν η
ήθελε νομίσει τις ότι παρεδέχθη τήν ηθικήν ταύτην μών καί ή παροΰσα περιπλοκή θέλει λυθή ειρηνικώς
άρχήν, ότι άντί κακοΰ καλόν άποδοθήτω. » Ό αύτός καί πρός όφελος τής ‘Ελλάδος.
συγγραφεύς διηγείται ότι, ότε ό Βαβέρ ήγεμόνευεν έν
Ή ’Ανατολή, ήτις πρό μικρού εύρίσκετο εις θέσιν
Φριγάνα, πλουσίαπς Κινεζική έμπορική συνοδεία διερ-· δεινήν, τής μέν Τουρκίας άπειλουμένης ύπό τής ‘Ρωσχομένη τά ορη τής Ίνδίτσίας άπωλέσθη είς τήν χιόνα, σίας, τής δέ Ελλάδος ύπό τής ’Αγγλίας, άπαλσυνέλεξε καί έφύλαξε όλας τάς πραγματείας- εΐτα ά- λαγείσα καί αύθις τών περισπασμών της, λαμπρόν έπέστειλε ταχυδρόμους είς Κίναν ΐ»α άναγγείλωσι τό σχάτως παρέστησε θέαμα. Οί νεαροί βασιλείς άμοοσυμβάν τοΰτο είς τούς κλ.ηρονόμους τών έμπορων, οι τίρων τών ’Ανατολικών τούτωνβ ασιλείων έξήλθον χά
όποιοι έλθόντες έφιλοξενήθησαν παρ’ αύτοΰ καί τοΐς ριν περιοδείας είς τινα μέρητών έπικρατειών των. Λαμ
παρέδωσε τά πράγματά των, άποποιηθείς ού μόνον νά πρά ύπήρξεν ή γενομένη πρός τόν Βασιλέα καί τήν
λάβη δώρόν τι, άλλ,ά καί τά έξοδα τών πρός αύτούς Βασίλισσαν ύποδοχή.
σταλέντων ταχυδρόμων.
Τήν πρωίαν τής 20 Μαί'ου αί A. Α. Μ. Μ. καΕίδομεν ότι ό θεμιλιωτής τής Μογγολικής δυνα τέπλεον είς τήν έμπορικήν Σύρον. 0: φιλόκαλοι καί

φτλογϊνεΐς κάτοικο: αύτής πλήρεις ενθουσιασμού ύπεδέχθησαν τό βασιλικόν ζεΰγος. Άνθη καί τάπητες έ-

Ή βασίλισσα τής’Ισπανίας έμελλε νά γέννηση χατά

τόν παρόντα μήνα, όςτς θεωρείται γενικώς εποχή ευ
νοϊκή είς τούς καρπούς τοΰ ύμεναίου. Αι έν τοΐς άνακ-όστρώθησαν ύπό τούς πόδας Αύτών.
11 »> μέσω τών φίλεργων καί ειρηνικών τής νήσου ιοις προετοιμασία: ήρχισαν άπό τοΰ πέμπτου μηνός,λέ
ταύτης κατοίκων διατριβή τών A. Α. Μ. Μ. έωρτα- γεται δέ ότι ή κυβέρνησις τής ’Ισπανίας, είς άχρον χα
σθη δημοτελώς τωόντι. Ελάμπρυνε δέ ετι πλέον τήν ροποιηθεί^ διά τόεύδαιμοντοΰτο συμβάν, προτίθετα: νά
αξιομνημόνευτο-* αύτήν ήμέραν ή καταβολή, διά χει πέμψη καί φέρ^ ύδωρ έκ τών ρείθρων τοΰ Ιορδάνου, διά
ρών τοΰ Βασιλέως, τοϋ θεμελίου λίθου τής άνεγερ- τό βάπτισμα τοΰ βασιλόπαιδος. «Τά τής οδοιπορίας έςοδα εψηφίσθης·αν ύπό τών Βουλών (ιών ’Ισπανικών
θεισομένης έν Σύρω προκυμαίας.
Καί ταύτα μέν ιά καθαρώς πολιτικά, εις ά προσθέ- εννοώ), λέγει έφημερίς τις, χαί άπό τοΰδε πολλοί ·εύπατομεν καί τά έξής πολιτικόν έπίσης

φέροντα χαρα

κτήρα?
Είπομεν εις τό προηγουμένου φυλλάδιον, ότι ό

ΙΙΐος Θ'. έπανήλθεν είς τήν καθέδραν του. Τόν ΙΙάπαν ’Ρώμης, ώς αρχηγόν θρησκείας σεβόμεθα βεβαίως
πάντες, διά τάς χριστιανικός μάλιστα άρετάς αύτοΰ,
άλλ’ ήμεϊς οί Ανατολικοί, τούς οποίους οί Δυτικοί όνομάζσυσι δεισιδαίμονας ! δέν ήθέλαμεν βεβαίως τράξει όχι είς Πάπαν, άλλά καί είς τούς τέσσαρας 11ατριάρχας μας όμοϋ, ών δεις είναι ένταυτώ καί Πάπας
(ό τής Αλεξάνδρειάς) ό,τι διηγείται ό Ήω/ζαίζός Παρατηρητης, επίσημος έφημερίς τής ‘Ρώμης περί τών
κατοίκων τοϋ Ταραντίνου. Συνελθόντες ούτοι, κατά
τήν έκεΐθεν τής A. Α. διάβασιν, εις ρύμην τινα τής
πόλεως των άντί νά μψωσι βάϊα καί άνθη και τάπη
τας εις τούς πόδας αύτοΰ, κατεκλήθησαν ούτοι κατά
τοΰ έδάφους καί σχηματίσαντες ουτω λιθόστρωτου ές
ανθρωπίνων σωμάτων έδέοντο τοΰ θρησκευτικού και
πολιτικού αρχηγού των νά βαδίση δί αύτών. Τό έργον
τοΰτο όνομάζει ή ρωμαϊκή έφημερίς άνευ προηγουμέ
νου παραδείγματος εις τήν Ιστορίαν, άλλά παρατηρεί
γαλλική τις έφημερίς, ότι τό τοιοΰτον γίνεται κατ’ έ
τος είς τάς Ινδίας, ότε τό μάγα άγαλμα τής Ίαγγερνώτ, ινδικής τίνος θεότητος, περιάγεται θριαμβευτικώς
χατά τήν χώραν.

σ.

Αλλ έκτος της επιστροφής ταύτης του 11 ιου
εις
'Ρώμην, τά Ευρωπαϊκά χρονικά διηγούνται διάφορα
σχεδιαζόμενα συνοικέσια μεταξύ βασιλέων καί βασιλοπαίδων, άλλά κυρίως περί τής έγγυμοσύνης καί τοΰ το
κετού τών δύο βασιλισσών τής 'Αγγλίας καί Ισπανίας.
Περί τής πρώτης παρατηροΰσιν, ότι ή νέα αϋτη, ή λευ
κή, ήτρυφερά, ή γλαυκώπις βασίλισσα, ή έχουσα τούς
ώραιοτέρους γυναικείους βραχίονας, καταλεύκους άμα
ΧΛύπαχουΙους, κατά πάντα δέκατον μήνα ακριβώς κα
σταθερώς τίχτει έν βασιλικόν βρέφος . . . τοιαύτη
εύτεκνία είναι βεβαίως αρετή πολλών άλλων άνταξία,

διό καί λέγεται ότι ή Βικτωρία ζηλεύει λίαν τόν πρίγ
κιπα ’Αλβέρτον, προδίδοντα άλλως ένίοτε τήν συζυγι

κήν πίστιν.
Περί δε τής άλλης, τής νεαρωτάτης Ίσαβέλλης
τής ’Ισπανίας, διηγούνται, ότι καί εις αυτήν τή» ιδίαν
ή συμπαθητική θέσις της (1 (itat inleressant,) ώς λέ-

γουσιν οι Γάλλοι, έφάνη απροσδόκητος. Είναι γνω
στόν είς πάντα, όποΐά τινα διεθρυλλήθησαν, ότε έμελ
λον νά συναφθώσιν οί περιώνυμο! εκείνοι γάμοι αύτής
μετά τοΰ Ινφάντου δόν Φραγκίσκου. Ούδεμία λοιπόν
άμφιβολία. ότι τό βασιλικόν έμβρυον είναι γνήσιος τοΰ
Ινφάντου γόνος.

τριδαι έκ τών μάλλον όιασήμωι· έπιζητοΰσι τήν tqp/v
νά έκπληρώσωσι τήν άπος-σλή* ταύτην.» Είς τήν καλήν
καί γηραιόν Ευρώπην δέν θέλει παυσει τις βλέπων πα-

ιαδοξα τωόντι πράγματα!
Είς δέ τήν μικράν μέν τήν έκτασιν μεγάλην δέ τ’
όνομα Έλλαδα γέγονέ τι zazro»-; καινοί- μέν ογι,
άλλά ζεκόν, καί μέγα κενόν μάλιστα. Παρητήθη

ό τής Δικαιοσύνης καί τών Οικονομικών υπουρ
γός, καί τό μέγα τούτο κενόν δέν άνεπληρώθη είσέτι,
και ιδού τό μέγα ζήτημα τής ήμέρας. καί τό μέλ
λον τής πολιτικής έριδος.............. Τά δ’ έτερον
εΐναι τό κενόν, όπερ μέλλει ν’ άφήση ή λήξις τής Βου
λής, νέων εκλογών καί νέας συνόδου επερχομένων.

Καθ’ ήμάς, τό σπουδαιότερον πάντων είναι τό άντικείμενον τοΰτο, διότι έκ τών προσεχών εκλογών
έξαρτάται κατά μέγα μέρος τό μέλλον τής Ελλάδος.
Τήν ταπεινήν περί τούτου γνώμην μας έξεφράσαμεν
τόν παρελίθόνια μήνα, κα! οϊ άναγνώσται ήμών θέλουν
μας έπιτρέψει νά μήν έπανέλθωμεν εις αύτήν, μέλ
λοντες εις περιεργότερα άλλα νά τούς ένασχολήσωμεν.

Τήν 20 Μαιου, ώς γνωστόν, έωρτάσθη παρ’ ήμΐν
ή έπέτειος ήμερα τών Γενεθλίων καί τής είς τόν Θρό
νον άναβάσεως τοΰ Βασιλέως. Ή Α. Μ. τήν προτε
ραίαν άνεχώρησεν έκ τής πρωτευούσης, μετά τής σε
πτής συζύγου του καί σύμπαντος τοΰ Παλατιού. ’Έ
μειναν λοιπόν καί υπουργοί καί Βουλευταί καί Γερουσιασται αύτοκέφαλοι, εκ δετής έλευθερίας των τού
της ώφεληθέντες, ευθύμησαν οί πλεΐστοι εύθυμίαν ού
τήν τυχοΰσαν, είς τόν βοτανικόν κήπον συμποσιάσαντες. Τό συμβάν είναι άξιον νά μνημονευθή, διότι ου
δέποτε μεταξύ τής τριάδος ταύτης τής άποιελούσης

τήν μίαν συνταγματικήν ύπόστασιν έβασίλευσεν έντελεστέρα σύμπνοια καί ειλικρίνεια, όσον κατά ό/ι τήν
πολιτικήν ταύτην ευωχίαν. Λέγεται ό,τι έπί τής
εαρινής καί τρυφυρας πόας τής μητρός Γής, ύπό τήν
σκιάν τών πυκνοούλων πλαιάνων καί παρά τήν ιιινυριζουσαν ρρυσιν, των κρατήρων συγκρονομενων κοι
προσμειδιώντ&ς τοΰ Διονύσου, τά θεμέλια έτέθησαν τής
μελλούσης ευδαιμονίας χαί εύκλειας τής ‘Ελλάδος,
ώς οί προπάτορες ημών είς Ιΐλαταιάς χατά Πίνδαρον,
« φαεινάν κρηπίδα έλευθερίας έβάλοντο.

"Αν εζη ό άπό Χαιρωνείας φιλόσοφος, βεβαίως ή
θελεν προσθέσει καί τελευταΐον τών συμποσιακών
λόγω» του βιβλίον, καί το πάντων ίσως περιεργότερον.
Οί Άγγλοι, τό κατ’ εξοχήν συνταγματ κδν έθνος, ποώ-
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·τον έγτώρισε τά ευάρεστα των συμποσίων τούτων απο

’Ιδού ό τερπνός Μάιος έληξε οήμερον, αφού δροτελέσματα, καί διά τούτο βλέπομε* καθεκάσιην έν συμ- σώδης και μαγευτικός παρήλδε. Τώρα'ένθυμήθην, ότι,
ποσίοις λυόμενα παό αύτοΐς τά σπουδαιότερα πολιτικά ή κατά τόν παρελθόντα εαρινόν επίσης μήνα τά “Εργα
κοινωνικά ζητήματα, όταν μάλιστα οί συμποσιακοί είς xal αί 'Huepat έβλασρήμησαν άσύγγνωστον βλα
τό τέρμα φθάσωσι τών προπόσεων. “Αν οί τρίανδροι σφημίαν. Είπαν, οτε ή θεά τής καλλονής χα: τό παμτης 'Ρώμης, οί διανείμαντες μεταξύ των τήν οικου πόνηρον αύτής τέκνον έγένοντο απόδημοι τής Ελλά
μένην, τήν συνέντευξιν αύτών έποίουν έ» μέσω κώμων δος. Τρομερά βλασφημία! καί δέχομαι τάς άπό
καί πότων, βεβαίως ούδέν συνέβαινε τών έκ τής α στόματός τοΰ ωραίου ρύλου τών 'Αθηνών κατά τής
συμφωνίας των έπακολουθησάντων μετά ταΰτα εις τήν αιρετικής ταύτης έκρράσεως έγερθείσας διαμαρτυρή
άνδρωπότητα δεινών.
σεις. Νέαι καί νέοι, γραΐαι καί γέροντες, υπουργοί
Γνωριζουσ:·*, ή ίσως δέν γνωοίζουσιν α! καλα'ι άνα- και βουλενταί, μαθηταί καί διδάσκαλοι, άγαμοι καί
γνωστρίαι μου τήν νήσον Άϊΐί, ττ,ν έπιλεγομένην καί έγγαμοι, καί έν ένί άπας ό ποικίλος τών κατοίκων μας
άγιον Δομίγγον. ‘Η νήσος αυτή κείμενη έπί τοΰ όμιλος μόνον 0εόν τόν υιόν τής Κύπριδος λατρεύει......
ισημερινού, επόμενον νά ήναι προικισμένη ύπό μαύ τουτου δέ ενεκα βλέπομεν τοσοΰτον συνεχώς άναρων κατοίκων. Μολαταύτα ή νήσος αυτή, ένω είσέ πτομενας τάς λαμπάδας τοΰ υμεναίου, σπανιώτερον
τι ή Εύρώπη άπασα έμοναρχειτο, είχε δημοκρατικόν δέ σβυνομένας. Μόνον οί δυσέρωτες νέοι και οί ερώ
πολίτευμα. Αί δημοκρατίαι δέν ήσαν πάντοτε εξαιρε των άγευς-οι γέροντες τάναντία δυνανται νά φρονώσιν.
τικός κλήρος τών λευκών. ’Αλλά τί συμβαίνει;
Έπειτα τίς ό τολμών λέγει», ότι άπώλετο ή ‘Ελ
Καθ’ ο* καιρόν έν Εύρώπη έπνευσεν ό άνεμος ή ληνική εκείνη καλλονή, ήτις έχαρακτήριζε τήν ευγέ
μαν,λον ειπεΐν ή τρικυμία τών δημοκρατικών, εις Άϊτί νειαν τής έξοχου ταύτης φυλής καί ήτις άπεικονίσθη
γλυκύς έξ εναντίας ό ζέφυρος τών μοναρχιών έπεφύση- είς τά θαυμάσια τής τέχνης καί τής ποιήσεως έργα;
σεν. Ό κυβερνήτης (ή Πρόεδρος) τής Άέ'τινής πολιτείας Ό Πραξιτέλη; ει’κονίζων τήν άναδυομένην ’Αφροδίτη*
Σου.Ιοΰχ όνόματι άνηγορεύθη αίφνης Αύκοκράτωρ δέν ειχεν ύπ’ οψιν ζιόσαν γυμνής Έλληνίό'ος καλλονήν,
μαύρος, απαράλλακτα ώς ό Ναπολέων, άπό πρώτου καί δέν ήσαν ‘Ελλήνισες, αί περιώνυμοι εκείνα: Αέσβιαι,
Υπάτου, έστέφθη αύτοκράτωρ τών λευκών !
Μηλίσιαι ζα! Κορίνθιαι γυναΐκε;, ή Φρήνη, ή Ααίς,
Ό Σουλούκ μετωνομάσθη Φαυττώος Α. καί ή Α. ή ’Ασπασία, αί είς ’Αθήνας συίόέοοσαι καί είς τούς
Α. Μ. τοΰ όποιου αί άναγνωστρίαι μας βλεπουσαι ώδε πόδας των καθυποτάττουσαι Σωκράτας, Περικλεής,
τήν εύμορρον εικόνα, μή πτοηθώσι παρακαλώ, έπλασε·* Φειδίας ; Έλησμονήθη ή σεμνοπρεπής τοΰ Άχιλλέως
αύλήν ίσάμιλλον τής τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων. Ή μνηστή, ή καλλιπάρειος Πολυξένη, ή άγλαόμορφος
αύλή του έπληροόθη αμέσως ύπό πριγκίπων, δουκών θυγάτηρ τοΰ Ατρείδου Ιφιγένεια ; ή δύσποτμος Ήκαι κομήτων, κυρία; δέ τής αυλής μαΰραι τήν όψιν θε- λέζτρα, καί πρό πάντων ή ‘ Ελένη Σπαρτιδτις; ’Ο
ραπεύουσιν ήδη τήν μαύρην τοΰ Άί'τίου αύτοκρατόρισ- χι δέν είναι δυνατόν ν’άπωλέσθη δ έξοχος ουτος τύπος
σαν .. . Εύτυχεΐς αύλικοι, καί εύτυχέστεραι Κυρίαι τής άφύτου 'Ελληνικής καλλονής καί βαρβαρίζει ό είπώ ν
τής αυλής . . .
ταΰτα. Περιπλανώμενος,μια τών ήμερων τούτων, παρά
τάς 2χθας τοϋ ρέοντος είσέτι Ίλισσοϋ καί τής Καλ
λιρρόης, καί ειτα τόν λόφον τοΰ Ολυμπίου Διάς προσαναβαΐνον, είδον μακρόθεν έρχομένην γυναίκα, κρατού
σαν νέον διά τοΰ βραχίονος καί γλυκά μειδιώσαν ότε
τήν ειδον, ιδού, είπον, ό τύπος τής Ελληνικής καλ
λονής. Ειχεν ύψηλόν τό α νάστημα, ή έξ ωμής με τάξης
έσθής τις έκάλυπτε μέλη θαυμάσια τήν αναλογίαν'
λεπτήν ειχεν ώς τή; σουκός τήν μέση·*, έφ’ής κατήρχετο ζομύότατα τό βραχύ εκείνο σμορναίκόν κολώβιον, έξ όλοσηρικοΰ, το θαυμασίως τόοον άποζαλύπτον
τά στέόνα, τήν δροσερότητα τών όποιων μόνον ό λευ
κός καί διαφανή; μεταξωτός υποκρύπτει χιτωνίσκος,
τό δέ πορφυροβαφές κάλυμμα τής κεφαλή? της, τό αν
δρικόν άμα καί καθαρώς ‘Ελληνικόν έπιπτε μεγαλο
πρεπές πρός τό έ» πλάγιον καί άνεδείχνυε λαμπρό
τερα* τήν λευκότητα τοΰ κανονικού προσώπου της,
τό μαΰρον τών μεγάλων οφθαλμών της καί τό εβενώδες τής κόμης της, τήςπλουοίω; βοστρηχιζούσης περί
τήν έτέραν τών παρειών.... Ότο ή Παλλάς Άθή*η,

ήτο ή άγροτέρα Άρτεμις ; ’Οχ: δέν ήιο έκείνη Θεά
τις , διότι, ούαί.’

όταν παρήλθε πλησίον μου, ειδον

ότι ήσχήμιζε τί εξαίσιο* έκεΐνο κάλλος της.... τό ψιμ-

θελκτικαί καί ώραΐαι Έλληνίδες παυσατε, όνομα
τοϋ ε’οωτος, αδικούσα:
καλλονήν σας !

τήν

Έσυκοφαντήθη δέ καί η νεολαία. Είπον προλαβόντως τά “Εργα χαι αί ‘Ημ/μαε, ότε τά έργα καί ή
διάνοια αύτών δέν εκτείνονται πλέον τοΰ μήκους καί τοΰ
πλάτους τής ‘Ερμαϊκής καί Αιολικής όδοΰ καί πέραν
τοΰ Παυσίλυπου. Άλλ’ ει<αι τούτο ψευδέστατον. “Ηδη
ότε χλόη απέραντος καλύπτει τάς πεδιάδας, ούάέ παταγούσιν οί χειμώνες καί οί ύετοί, τερπναί δέ είναι αί
έξοχα:, καί ή Μουνυχια ήρχισε πληρουμένη κατά πά
σαν _ Κυριακήν άπό μελλούσας νηϊάδ'ας, οί νέοι εξέτεινον μεγάλως τόν ορίζοντα τής δραστηριότητός των,
τόν έξετεινον έως Πειραιώς καί Κηφησίας.
Άλλά πόθεν ερχόμενος φθάνει μέχρι τών ακοών
μου ό πικρός ούτος θρήνος καί κοπετός; Διέβη

ουτος

θάλασσαν ήχήεσσαν, ουρη τε σκιόεντα
καί εις τό ποιητικόν, τό έκεΐθεν τοϋ Ίλισσοϋ έκτει-

νόμενον κοιμητήριον τών Αθηνών σκιάν τινα λευκώλενον έξύπνησεν εκ τού τάφου της . . .
Τις έξ ήμών δέν είδε κά* άπαξ τής ζωής του τόν
Βόσπορον τήν περικαλή ταύτην χώραν τών τρυφών
καί τών τέρψεων;
‘Η γή επί τής επιφανείας της θελκτικώτερον άλ
λον δέν περιέχει τόπον. Τά πάντα αύτοΰ μαγεία καί
ποίησις ! Αί πυκναΐ έπί τών κοιμητηρίων του κυπάρισσοι, τό κυανοϋν τών παραλλήλων του ακτών κύμα,
οί λόφοι του οί σκιεροί, αί κώπαι τών καΐκίων του, αί
μέ τόν έσπεοον τά γεύματά του διασχίύουσαι... καί
έξόχως πάντων, αί παρθένοι, αί τρυφεραί και θελ
κτικά: παρθένοι του ! . ..
Άλλ’ ούαί! Πολλάκις δέν φείδεται τών αγγελι

κών τούτων πλασμάτων δ άπεινής τοϋ Άχέοοντος
νεκροπομπός ! Εύδαίμων τις τοϋ Φαναριού οικογέ
νεια ήτο πρό ολίγου ή πλουσιωτέρα κατά τόν θησαυοόν τούτον. Είχε πέντε αγγέλους. Τά ονόματα αύτών
παρά τοίς θνητοΐς έλέγοντο Σμαράγδα, Καλλιόπη,
Πολυξένη, Έρυφίλη, καί Εύθάλε'α. Εύθαλής λοιπόν
αληθώς, ώς τις και άλλος, ήτο δ κήπος ούτος ό ευώ
δης καί παρθενικός . . . Πλήν τό δρέπανον τοΰ θανά
του ήλθε θερίζον, καί πρώτη έπεσεν ή Σμαράγδα.
’Απέθανεν η χαριτόβρυτος νέα είς Αθήνας, καί ό

της μνημόσυνον άείβιον. — Ό εισερχόμενος είς τό νε-

κροταφεΐον θελει ιδεΐ τον τύμβον τούτον μεταξύ
όλων διακρινόμενον, διά τήν λαμπρότητα καί τό καλ

λιτεχνικόν αύτού.
Άλλ’ιδού καί έτερος πολυθέλγητρος έκ της χο
ρείας ταύτης άγγελος άπεπτη πρός ούρανούς, ή Έρυ
φίλη. Εγνώρισα καί αύτήν. Ή γλυκεία Έρυφίλη συνις-α

σπάνιάν τινά ένωσιν φυσικών καί ηθικών προτερημάτων,
ήν τά αγλάισμα τών δμηλίκων της. ’Ανάστημα καί
βάδισμα εΐχεν όντως αγγελικόν, όντως παρθενικάν
ήθος, καί αγνήν, αγνήν, ώς τοΰ βρέφους καρδίαν. Διά
τούτο ζώσαν μέν πάντες ήγάπον, άποθανοϋσαν δέ καί
αύτοί οί λίθοι έθρήνησαν! ’Εντός τοϋ Κερατίου κόλ
που, αντίκρυ τοϋ Φαναριού, κεΐται ή υψιτενής κόμη
τής Περσίας ( Χάσκιοϊ ). Αύτοΰ έτάφη ό άγγελος,
και άπό τών δύω τούτων μεμακρυσμένων τάφων, ή
Σμαράγδα και οί Έρυφίλη ήνώθησαν ήδη είς τούς ού

ρανούς !

Πλήν φεύ ! αυται έκάλεσαν πλησίον των καί τήν
μικράν Αριάδνη·*, κλάδον νεαρόν τοϋ αύτοΰ βλαστού ;
‘Η Αριάδνη, θυγάτριον αδελφού τών δύο εκείνων αγ
γέλων, δεκαετές μόλις, άλλ’ έξυπνον καί χαριτό-

βουτον ώς κόοη δεκαπενταετής, προώρως έπεπόθησε
τούς ούρανούς. Διά τούτο καί άπεπτη πρός αύτούς μει§ιών και παίζον.
Βλέπετε τό άπειρον τούτο πλήθος τοϋ λαού, τό
πρό τών θυρών τής εκκλησίας συρ^εον; βλέπε
τε τά έξαπτέρυγα καί τάς λαμπάδας, τούς πολυ
πληθείς αύτούς άρχιερεις καί ποιμένας, τάς νεκρώ

σιμους αύτάς ψαλμωδίας ακούετε ; Διάσημου τίνος άν
δρός βεβαίως τελείται ή κηδεία ; άνδρός πολυσχέτου
καί παρά πάντων άγαπωμένου ; Όχι! είναι ή κηδεία
τής μικρας Αριάδνης, καί ό όμιλος ουτος είναι οι φί
λοι καί γνώριμοι τών αγαθών καί έναρέτων γονέων

της ... .
Ψυχαί άγναί καί άγιαι έντρυφήσατε εις ούρανούς !
’Εγώ ό γνωρίσας υμάς τοσοΰτον καί άγαπήσας, έ
πέπρωτο άπό τής ξενιτείας μου όχι τήν ευτυχίαν σας,
οχι τά κάλλη σας, όχι τούς γάμους σας νά υμνήσω,
άλλά τόν πικρόν νά χαράξω επιτάφιόν σας '

ΓΟΡΓΙΑΣ.

τάφος τη; μαρμάρινος και λευκός ύψοΰται, έχει, εις
τό κοιμητήριο·*, τής λατρεία; και αγάπης τού συζύγου
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