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— Πώς ; ούδέ δταν εΐμεθα προειδοποιημένοι περί
τού τί μας μέλλει;
— Ναί ! έ'χομεν πολλά τούτου παραδείγματα. Καί
διά νά σάς πείσω, έπρόσθεσεν ή κυρία μετά μεγίστης
ΔΙΗΓΗΜΑ.
έμφάσεως, θέλω σάς άναγνώσει χειρόγραφόν τι τής
κομήσσης Αοραντές, άναφέρον μίαν τοιαύτην ιστο
I.
ρίαν, ήν αύτός ό Αύτοκράτωο Ναπολέων διηγήθη είς
Μιά εσπέρα τοΰ έτους 1845, ενώ ήμεθα συνηγμένοι τής βασιλίσσης Ορτενσίας, παρόντος καί τού Αύτοεΐς τής Κυρίας Λ’* *, εϊδομεν εισερχόμενου τον ποιη κράτορος τής Ρωσσίας.
τήν Β., στάζοντα άπό τήν βροχήν, ήτις επιπτε ραγ
Η κυρία Λ * * ήνοιξεν έπομένως τό χειρόγραφον καί
δαιοτάτη τήν ώραν έκείνην.
άνέγνωσε τό έξης φρικαλέον συμβάν.
— Τί δυστυχία ! εΐπεν ό ποιητής δυσανασχετών
άκρως’ οσάκις τύχη νά έξέλθω άνευ τού άλεξιβροχίου
ο Οχι πρό πολλών έτών, έφάνη είς Ρώμην μυστημου, είμαι βέβαιος δτι θά μέ πιάση βροχή.
— Εάν τούτο σας είναι πεπρωμένου, εΐπεν ή Κυρία ριώδές τι άτομον, τοϋ οπαίου ή ηλικία καί τ άνομα
ώς καί αύτό τό φύλον ήγνοοϋντο κατ’ άρχάς. Αι πλέον
Λ * *, πρέπει νά τό ΰποστήτε’
— Πεπρωμε'νον ! εΐπέ τις τών παοεστώτων άντι παράδοξοι φήμαι διεδόθησαν έν τάχει είς τήν αγίαν
πόλιν. Οί Ρωμαίοι φύσει άγαπώσι τά θαυμάσια’ καί
ποιούμενο; τόν οιλόσοοον. Τί εστι πεπρωμένον j
— Τό πεπρωμένον ή ή είμαομένη; ύπέλαβεν ή κυρία. ήθέλησαν νά ϋποθέσωσρ τό παράδοξον τούτο ον ώς
Δύναταί τις νά τήν όρίση απόρροιάν τινα τής Προνοίας. υποκείμενόν τι έπί τοϋ όπΛου ή Ιεροκρισία επρεπε νά
— Αλλο τόσον εννοώ τόν ορισμόν, εΐπεν ό φιλόσο εχη τά δμματά της ανοικτά. Εν τουτοις η περιέργεια
φος, όσον και τήν λέξιν αύτήν. Θέλετε νά είπήτε, δτι ηύξησε και τό πλήθος έπεσκεφθη τό έρημον μέρος,
ό άνθρωπος είναι ύποκείυιενος είς ειμαρμένην τενα, ην δπου τό δν τούτο κατωκει. Τό μέρος τούτο ητο τό
όποιαν δεν όύναται ν’ άποφύγη, ώ; ίόόςιζον καί οί παλάτιον ΓΌνδόλφον, κατοίκημα μονήρες καί έρειπωμένον, τό όποιον ποτέ ζώσα ψυχή δέν ύπήνε νά καπαλαιοί·,
οικήση.
— Μάλιστα.

Η ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ.
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Εις μόνο; υπηρέτης σιωπηλός, ώς ό κύριός του, ή μιλλος . . . . ό Ιούλιος νεύει τού; οφθαλμούς χωοίς
■η κυρία του, ήτον ό συγκάτοικος τοΰ μοναστοΰ τοΰ ν’ άποκριθή.
Παλατιού τούτου· έξήοχετο μόνον διά νά προμηθευθή
— Κα! σείς; λέγει ή Σιβύλλα.
0 Ιούλιος ζητεί νά λαλήση, άλλά δέν δύνατα·. vi
τά πρός ζωάρκειαν, επειτα πάλιν έπ! οκτώ ήμέρας τό
χόρτον, τό βλαστάνον μεταξύ τών πετρών τών έγ- προφέρη ούδέ λεζιν· τέλος, λέγει χαμηλή τή φωνή.
καταλελειμένων στοών δέν έπάτει ποΰς άνθρώπου.
— Εγώ δέ', θέλω νά μάθω τίποτε.
Αίφνης, ακούεται, δτι ό μυστηριώδης ξένος έβλεπε
— Απροστόχαστε ! άποκρίνεται ή μάντις ... δέ»
τήν μοίραν, έν έν!. προέλεγε τό μέλλον, κα! δτι αί ήξεύρεις, δτι δστις θνητός έπέρασε τό μαΰρον τοΰτο
προρρήσεις του ήσαν πάντοτε σχεδόν τρομερά! διά παραπέτασμα χρεώστε; νά προσέλθη εϊς τήν επιστή
τού; δσοι ήρώτουν αύτόν. Οσον δέ κα! άν έκρύπτετο μην μου κα! νά συμμερισθή τήν τιμωρίαν, τήν όποιαν
ή Σίβυλλα, έγνώσθη τελευταίου δτι ήτο γυνή, ή φή ό Θεός θέλει μ.’ επιβάλλει, διότι έτόλυιησα νά είσδύσω
μη τη; ηΰξησε ταχέως καί άλλο δέν ήκουέ τις εϊς είς τάς βουλάς του ; . . . .
τήν Ρώμην είμή περί τή; ΣιβυΛΛης, (ή ονομασία
0 Κάμιλλος, καθό τολμηρότερος ήθέλησε πρώτος
αυτή τή έμεινε.)
νά προσέλθη. Η Σιβύλλα συνέσπασε τήν μαύοην όφρΰν
Τότε έζων έν Ρώμη δύο νέοι, συνδεδεμένοι στενώτη; έπ! τοΰ λευκοτάτου, ώς τό αλάβαστρον, μετώ
τατα διά τών δεσμών τής φιλίας. Ο είς ώνομάζετο
που της καί έφάνη διστάζουσα πρός στιγμήν. Αλλά
Κάμιλλος, ό δέ έτερος Ιούλιος. Αμφότεροι ήσαν
παρατηρήσασα τόν προφανή τρόμον τοΰ Ιουλίου, τάν
εύγενεϊς, ώραϊοι, πλούσιοι εκείνων τών έλπιδων,
έλυπήθη, φαίνεται, κα! νευσασα πράς τόν Κάμιλλον
αίτινες καθιστώσι τοσοΰτον ιλαράν τήν ζωήν είς ει
άπεσύρθη μετ’ αύτοΰ όπισθεν ετέρου τίνος μέλανος πα
κοσαετείς. Ο Κάμιλλος, γενναίος κα! αποφασιστικό;
ραπετάσματος, όπερ έχώριζεν άλλο τι μέρος τής τοας.
ήθέλησε νά ύπάγη είς τής Σιβύλλης. ό ϊούλιος, πλέον
(λλίγαι στίγμα! ήρκεσαν διά τήν συνδιάλεξιν τοΰ Καδειλός, (τρόμαζε τό μέλλον κα! δέν ήθελε νά σπεύση
μίλλου και τής Σιβύλλης. Ο νέος επέστρεψε παρά τώ
τήν στιγμήν, καθ’ ήν τό μέλλον τοΰτο ήθελεν άποφίλω του μειδιών, κα!
καλυφθή αΰτίΰ, δθεν δέν έσυμφώνει μετά τοΰ φίλου
— Είναι εύτυχεστάτη ή ειμαρμένη μου, τώ είπε.
του. Αλ λ* έπ! τέλους, ό Κάμιλλος τόν έπεισε κα!, έν
ιιια εσπέρα, καθ’ ήν ώραν ό ήλιος εδυεν όπισθεν τοΰ Πλήν δέν έχρειάσθη νά καταβάλη πολλήν τέχνην διά
Κουϋοινίου ορούς, ο! δύο φίλοι έπάτουν τάν ούδόν τής νά μέ τήν άποκαλύψη. Μέ κροεϊπεν, οτι θά νυμφευθώ
τήν αδελφήν σου ϊουλιανήν, κα! δτι οί γάμοι μας θέ
φοβέρα; θύρας τής Σιβύλλης
λουν
άναβληθή μόνον άπά άσήμαντον αιτίαν ... Ε
Εισερχόμενοι είς τά έκτεταμένα προαύλεια, ών αί
πειδή
δέ δλη ή πόλις ήδη γνωρίζει περί τοΰ συνοικε
ααρμάριναι πλάκες άντήχουν ύπό τούς πόδας των, δέν
σίου
μου,
ή Σιβύλλα δέν εύρέθη έμπερδευαένη ! . . . .
είδον ψυχήν ζώσαν νά έλθη είς προϋπάντησίν των. Ο
“
Ας
ήναι
μολαταύτα
. . τώρα, ύπαγε κα! σύ κα! σέ
Ιούλιος μόλις ήσθάνετο τήν δύναμιν νά βαδίση . . .
πεοιιχένω.
τά μέτωπόν του περιερρέετο ίδρώτι κα! έκαιε ....
» *
άλλ’ έλκυόμενο; ύπό μαγείας τίνος, κατά τής όποιας δεν
0 Ιούλιος μεταβαίνει κλονούμενος είς τά μέρος,
ήδύνατο νά ύπερισχύση, ήκολούθει τόν Κάμιλλον διά δπου ή παράδοξος αύτη γυνή τόν περιμένει . . . Κατ’
μέσου τών παλαιών δωματίων, τών ερήμων μελά- άρχάς άκρα σιωπή βασιλεύει είς τήν στοάν, δπου ήτον
Οοων κα! τών ερειπίων τοΰ κατηραμένου οικήματος. αύτό; καί ή Σιβύλλα .... Αίφνης ακούεται κραυγή
Ενώ δέ ο! δύο φίλοι διήρχοντο στοάν τινα είδον όξεϊα. ‘Ο Κάμιλλος άρμα, κρατών τό ξΐφό; του καί
φιοκοι τόν
ω. Ιούλ
.άθλιον γονατισμενον, τας τρίχας εχον?α
αίφνης εμπρός των μέγβ τι μέλαν παραπέτασμα, δπεο ευρίσκει
τήν διεχώριζεν. Αύτήν τήν στιγμήν δε, καθ’ ήν είσήο ώοθωμένας και τού; οφθαλμούς πεπλανημένου; κα!
χοντο, φωνή τις γλυκυτάτη ειπεν εί; αύτούς.
προσηλωμένους εί; τήν Σίβυλλαν, ήτις ορθή ούσα έμ
— Εάν έπιθυμήτε νά γνωρίζετε τήν ειμαρμένην σας, προσθεν του κα! κρατούσα είς τήν χεΐρά της ράβδον έξ
περάσετε όπισθεν τοϋ παραπετάσματος τούτου . . . . ιτέας, εςΌλισμένην μέ μαύρας ταινίας κα! έμφαίνουσα
Πλήν έτοιιχασθήτε πρώτον διά τής προσευχής είς τήν πάντοτε τήν αύτήν αταραξίαν κα! τό αύτό άτονον
σοβαράν ταύτην ποαζιν.
βλέμμα, έποόφερε λέξεις άσυναρτήτους, τών οποίων ό
0 Ιούλιος άκουσίως πώ; κλίνει γόνυ κα! προσεύ Κάμιλλος δέν ήδυνήθη νά καταλάβη τήν έννοιαν. IIχεται. Ο Κάμιλλος κύπτει όλίγον κα! έπειτα ορθού - κουσε δέ μόνον ταΰτα. ’ Λεβρωποκτογία και ‘/ίροσυμ.ενος, θέτει τήν χεΐρά του έπ! τοΰ ξίφους του κα! .ίι'α, Ερως άπειρος.
άποσύρων τό παραπέτασμα, τό όποιον σείεται είς τήν
‘Ο Κάμιλλος τεθορυβημένος δί δσα είδεν, ανεγείρει
προσέγγισιν ταύτην, βλέπει τέλος πρό όϊιθαλμών του τόν φίλον του, παραφρονοΰντα σχεδόν κα! τόν σύρει
τό μυστηριώδες ον, τά όποιον εματαίωσε ολας 'ή? έξω τοΰ καταχθονίου εκείνου άντρου. ‘Ο δροσερός τής
ερεύνα; άπό τοσουτων μηνών. Είναι γυνή ! . . . ΥυνγΙ, νυκτάς άήρ καταψύχει τά καΐον μέτωπον τοϋ νεανίου,
νέα κα! εύμορφος, νεκρόσιμον δμω; έχουσα όχρότητα, όστις συνέρχεται μέν όλίγον, άλλ’ έξακολουθεϊ παρακα! ακινησίαν εϊς τάς κόρας τών οφθαλμών της, τοΰ; λ.ηρών κα! προφέρων άσυναρτήτους λέξεις, μεταζύ τών
όποιους κρατεί ανοικτού; καί ατενείς έπ! τών δύο νεα όποιων ό Κάμιλλος διακρίνει προπάντων τα; έξης.
νίσκων, οίτινες άπά μόνον αίσθημα τρόμου κατελήφθη- ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ, ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ. (1)
σαν άμα τήν είδον. — Τί με θέλετε ; έρωτά αύτούς
με τήν ιδίαν έκείνην σ.ελφδικήν φωνήν, τήν όποιαν
είχον ήδη άκούσει.
(I) Ό Αϋτοκράτωρ έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας με τόνον

— Νά ίδώμεν τό μέλλον μας,

άπεκρίθη ό Κ,ά- φοικαλέον και παρατεταμ'ένον.

627 —
- II πατρική έζουσία είναι ή μεγαλητέρα πασών
|κα! πατήρ σέ διατάττει νά τώ είπης ποΰ είναι ό
Παρλλθον εβδομάδες τινές άπό τής ήμέρας εκείνης. υιό; του.
— Ούδ’ αύτή ή πατρική εξουσία είναι τί έμπροσ
ΑΙ ίφοετοιμασίαι τών γάμων τοΰ Καμίλλου μετά τή;
ίουλιανή; έγένοντο μέδλην τήν λαμπρότητα, ήτις εϊθι- θεν τής έζουσία; τοΰ Θεού ■ , · · κα! αυτή μέ έπι-αι πάντοτε έν τοιαύταις περιστάσεσιν είς τας εύγενεϊς τάττει, αύθέντα, τήν σιωπήν.
— Ποία είναι ή δικαιολόγησίς σου -,
οικογένειας. II ευδαιμονία έλαμπεν έπ! τοΰ προσώπου
— Πολύν χρόνον άντέστην είς τούς σκοπούς τοΰ
τής νέας νύμφης. Ευδαίμων έπίσης ήτο καί ό Κάμιλ
Ιουλίου
άλλά τόν είδα τοσοΰτον άμετάτρεπτον, ώστε
λος· άλλά τήν εύτυχίαν του έπίκρανεν ή γνώσις τοΰ
μετεχειοίσθην
εκτοτε τήν δύναμιν μου διά νά τάν
σιίκτοϋ μυστνρίου τοϋ φίλου του, μυστηρίου τό όποιον
άτελώς μόνον εγνώριζεν άκόμη ! .. . . καί διότι έβλε χειραγωγήσω εϊς τήν έκτέλεσίν των.
πε τον νεανίσκον φθειρό^μενον άπό ήμέοα; είς ημέραν.
— Κα! ποία ήτον αύτη;
— Είσήλθεν είς μοναστήοιον, διά νά λάβη το
‘Τέλος πάιτων, ή. ημέρα τών γά-χων έφθασεν. Αλλ
ένώ άπο πρωίας τά πάντα προητοιμάσθησαν, κα! πε- ;χήμα
ηικα.
~
,
- ,
— Είναι άνήλιξ καί δέν έχει έζουσιαν του εαυτό ο
ριεμένετο εί; τοΰ πενθεροΰ ή νύμφη, ό γηραιός Μαραέσιος. ό πατήρ τοΰ , Ιουλίου,
του
_ , - εναντιουμαι
. ’ την
. αποφασιν του ταύτην και σε
,
’ άναβα;
,
, τόν ίππον
,
, που
εις
διά νά_..··,
ύπαγη εις τήν , εκκλησίαν,’ , πίπτει αίφνης
καί σιαταττω
»
.
. . τόι ονομα
» .
π
να· με. ειπης
του μοναστηριού ή™·,
οπού
κτυπά ελαφούν μεν κτύπημα, άλλά γενόμενον αίτιον ...
Τι
, .’ ,
, «ναοληθη
Γ κ. λ- όιατηνεπομενην
ά . . .
‘, ' έοδομαδα.
,υ>ϊ.
,J «νόητο;
©Μγαμοςώ
__ Κα1 ουτος
πάλινκατεφυγε.
σ5; ν..ω αύθε'ντα, δτι δέν ήμΕντω μεταξύ τούτ?, μια ήμερα, τή; οικογένειας
ώ ν> r ~,
£._ώ> Μ· τά ένεπι,-ίύ9η ύπό τήν
'■ ι
σονηγμενης οϋσης περί τήν κλίνην τοΰ Μαραεσίου, ό σφραγίδα
* τής έξομολογήσεως.
‘Ο Μαρκέσιο; έμεινε στιγμάς τινας σύννους· έπειτα
Κάμιλλος είπεν άπερισκέπτως. — Α ! Θεέ μ,ου ! ΐδού
ή προφητεία τή; κατηραμένη.ς Σιβύλλης έκπληρωθεϊσα έγερθείς ε’ζαίφνη; τής έδρας του.
— Ο αρχηγός τοΰ τάγματός σου, είπε πρός τόν
κα! οί γάμοι μου έμποδισθέντε;
μοναχόν, δύνατα; νά σέ λύση τής ύποχρεώσεώς
4Ο Ιούλιο; άκούσα;■ τάς λέξεις ταύτας
ώχριά·
,
- · ή'Ίμοναχόν
τρομερά άνάμνησις επανέρχεται είς τάν νοϋν του . . ·|_ ,.
—>
κα! άποσυρώμενος είς τά δωμάτιά του δεν θέλει νά
— Μάλιστα, αύθέντα.
— Εστω, λοιπόν, έκεΐνος θέλει σέ άναγκάσει νά
ίδή κανένα, έκτός μοναχού τίνος δστις τόν έπαιδαόμιλήσης. Αλλά τήν έπιοΰσαν ό μοναχός έγεινεν ά
γώγησε κα! τόν ύπεραγάπα.
Ό Μαρκέσιος άνερρωσε ταχέως καί όρισθείση; τής φαντος κα! δεν τόν είδαν ποτέ πλέον.
Εντούτοις ποΰ ύπήγεν ό Ιούλιος j · ■ · Ανεχώρησε
ήμέρας τών γάμων, ή χαρά έπανήλθεν έν μέσφ τών
διά τήν Σικελίαν, δπου, φέρων συστατικά γράμματα
οικογενειών.
« πρωίαν τής τελετής, ό Κάμιλλος ήλθεν ενωρίς τοΰ παιδαγωγού του πράς τάν ήγούμενον τής μονής
Τήν
είς τήν οικίαν τής μνηστή; του. ‘Ο Ιούλιος είχεν τών Δομνικανών, κατετάγει είς τού; δοκίμους.
,ως φαντοσίαν
έξέλθη, πλήν είδοποίησεν ότι ύπήγεν εί; τήν έκκληθ j0‘^,0, ϊχαςεν ε’κ όύσεως
φαντασίαν φλ
φλογέράν
βίαν. Οί γάμοι εντούτοις ε’ζετελέσθησαν^ άλλ’ δταν χ(χ1
ά'-ακτο’Λ β
άγωγή του δέν ήδυνήθη
και ατακ-.ο·/.
±χ παράδοξος άγωγή
έπέστρεψαν εί; τό παλάτιον, ό Ιούλιο; ήτον άκόμη νά μεταβάλη
— τόν άδάυαστον
·Χ .....
»m· άννοοΰνχαρακτήρά
του, αγνοούν
τος
ποίαν
όδόν
νά
τοαπή
διά
νά
©Οάση
είς
τήν ευτυ
άπών. Τούτο έρόιψεν είς μεγίστην ανησυχίαν τόν πα
τέρα του καί τήν αδελφήν του, καί αύτόν τόν Κάμίλ- χίαν. Η μήτηρ τοΰ Ιουλίου, γυνή ασθενούς υγείας,
λον. Εστειλαν νά έρευνήσωσιν είς δλα τά γνωστά ίλάτρευε τό τέκνον τοΰτο, δπερ ήτο διηνεκώς πλη
σίον τη;. Εμακρύνετο αύτής μόνον, διά νά ύπάγη
μέρη, άλλά πούποτε δεν τόν εύρον. Πρός τό εσπέρας,
είς τήν έκκλησίαν. Οσάκις ή μήτηρ έβλεπε τόν υιόν
εις άγνωστο; έρχεται καί άφίνει επιστολήν Οιά τόν
(της μελαγχολικόν κα! ώχρόν, έφερε τήν χεΐρά της εί;
Μαρκέσιον.
ιτήνηανθην κόμην τοΰ νέου, καί μέ γλυκύ μειόίαμα,
U επιστολή αύτη, ήτον άπό τόν Ιούλιον.
•
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άγνωστους, έρημίας άπροσήτους. σπήλαια κοίλωθεντα
τον υίόν σας, παεά νά τόν ίδήτε ανάξιόν σας. ο
| = ί; τόν γρανίτην άπο τά ύδα .α τοΰ χειμάρου. Τόν
Τό συμβάν τοΰτο ε’κάλυψε μέ πένθιμόν τι κάλυμμα
έχαροποίει τοΰτο άπεριγράπτως κα! ίστάμενο; είς τό
τον
νέων
‘Ο δέ Μαρκέ•W' Υμέναιον τών
*«·,. δύο
---- νυμφίων.
παρ’ αύτοΰ άνακαλυφθέν μεοος περιέβλεπε κύκλω, ώ;
■
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5ιο;, τού όποιου ή οδύνη δεν περιγράφ-ται, επληροψορήθη τέλος πάντων, ότι ό μοναχός, δστις ύπήρξε νά ήτον ό βασιλεύς τών βουνών εκείνων επειτα παρεδίδετο εί; ρεμβασμούς, κ^Ι έ^^λογίζετο πόσον ήθε
παιδαγωγός τοΰ Ιουλίου έγνώριζε ποΰ κατέφυγεν ό
λεν είσθαι ευτυχής είς τάς έρημίας έκείνας μέ νέαν τινα
'»ΐό; του ’
κόρην, ή'τις νά προσεύχεται μετ’ αύτοΰ πρός τόν ϊψι— Γέροντα, τοΰ λέγει, γνωρίζεις ποΰ εΰρίσκεται
στον, έν μέσω τής περικαλλούς έκείνης χα’ι μεγαλοπρε
' υιός μου ;
πούς φύσεω; . . . . 0 νέα αύτη κόρη ήθελεν είναι ή
-— Μάλιστα, αύθέντα.
ευτυχία τοΰ ίουλίου. Μετά τήν πρός τόν Θεό» αγάπην
“— Είναι είς τή; Ρώμην ·,
του. έκείνη, ήθελεν είναι τό πάν δί αύτόν . . . Συνεχώς
—- Δεν δύναμαι νά τό είπώ.

G2S —
όνειροπώλει τοιουτοτρόπως περί έρωτος, μονώβεως καί o>ot οί παρεστώτες έθαύμαζον τό κομψόν άνάστη^,
εύδαιιιονίας, καίέπειτα έξύπνααΐφνης άπάτόνμακρυνό»
τοΰ νέου μοναχού και τήν ούρανίαν έκφρασιν τοϋ ή
ήχον τού κώδωνος σκήτης τίνος,ή άπό κσότον πυροβόλου
ραίου προσώπου του, τό όποιον είχε λάβει τήν συγή^ι
κυνηγού τίνος τών υψηλών (κείνων μερών. Τότε, ανακα γαλήνην ύπό τόν μοναστικόν όάσσον.
λούμενος είς τόν υλικόν ->ίον, ό νεανίσκος επερνε τήν
Πολλά παρήλθον έτη. ό Ιούλιο; ήτο πάντοτε τί
. \,
,
·γ
οοον τυυ πυργου, αναστενα,ων και περιφρονητικοί; παράδειγμα τοΰ μοναστηριού, πλήν ένίοτε ήοώτα έ»,
βλέπω» τάΰύηλά δ<όαα:α και τάς εκτεταμένα; επάλ
τόν έάν ήτον ευτυχής ! Διά τήν άκραν άρετήν τοΰ 1ου.
ξεις, τών όποίων μίαν ήμέραν Ιμελλεν αύτός νά γίνη
λίου, διά τάς γνώσεις του, οί αδελφοί τώ έπεφόρτησ»,
ό κύσιο:. Αί κτήσεις αύτοΰ ήσαν είς άλλον κόσμον.
δύο έπισήμους ύπηρεσία;· τήν διδαχήν καί τήν έξφ
Μικρόν ποίν τοΰ πε3ΐστατ·.κοΰ τής Σιβύλλης, ό μολόγησιν. Διά τήν τελευταίαν δμω; ταύτην ύπήρχοι
Ιούλιος άπώλεσε τήν μη.τέοα τοΓ τό δυστύχημα τοϋτο
καί άλλοι τρεις, ε’ν οίς καί ό ηγούμενος.
ήτο δί αύτόν μέγιστον, Α··χπώμ.ενος ύτό τής μητρός
Μια ήμέρα, εύρίσκετο εις τό καλλεΐόν του, κατ».
του τρυφερωτατα, τήν έλάτοευε καί αύτος.
γινόμενο; είς τήν όιόρθωσιν ενός λόγου, τόν όποιοι
Ποσακις αυτή τόν έλεγε. — Ιούλιε μου' -ί θελει: εμελλε νά έκφωνήση κατά τινα πλησιεστάτην έορτήν,
γίνει, εάν μιαν ήμέραν άγαπήσης ς . . . . ποτέ ή καρ
ότε ό ήγούμενος ήλθε, καί τόν παρεκάλεσε νά τον άν«διά σου όέν θελει απαντήσει τόν εοωτα εκείνον, τόν
πληρώση είς τό έξαγορυτήριον, δπου τόν περιέμενε
όποιον θέλει αίσθανθή .... θά είσαι δυστυχής...... γυνή τις, ε’πειδή ό ίδιος, δέν ηύζα'ρει.
Μή άγαπήσης ποτέ υίέ μου. Π . . . . αφιέρωσε τήν
Ο Ιούλιος κατέβασε τήν καλύπτραν έπί τών όμμάαγάπην σου είς τόν θεόν . . .
των του καί προσευχηθείς πρότερον, εΐσήλθεν εί; τό
Αλλά, πώς ήτο δυνατόν νά είπή τις είς ψυχή,
εζαγορευτήριον, δπου περιέμενεν ήδη ή γυνή. Ο μοναχό;
φλογώδη, είς καρδίαν έμπλεον έρωτος νά μή πάλλη
πλησιάζει εί; τό στασίδιόν του, τοΰ όποιου κλείει τήν
νά μ.ήν έπιθυμή ;
θυρίδα, καί λ.'γει πρό; τήν μετανοούσαν, δτι έτοιμο;
Ποσάκις ό νεανίσκος δέν αετεφέσετο ύπό τής φαν
είναι νά τήν άκούση .... Αλλ’ άντί άπαντήσεω;
τασίας του είς άγνωστους κόσμους, όνειροπωλών αφάακούει θρήνους μόνον καί στεναγμούς .... Τρομεοόν
τους ευδαιμονίας μετά τίνος ό'ντος, οπερ τώ εστελλεν
μυστικόν φαίνεται, δτι εβάρυνε τήν ψυχήν τή; αμαρ
ό θεός- καί δταν ό ενθουσιασμός παρήρχετο, τό μέτω τωλού .
πόν του έπληροΰτο κατήφειας καί έπανέλεγε τούς λό
Τέλος πάντων, ήρχισε νά όμιλή, άλλά μέ φωνήν,
γους τής μητρός του.
τήν όποιαν διέκοπτον οί θρήνοι.
» Δυστυχή Ιούλιε, όέν θέλεις άγαπηθή ποτέ, δσον
— Πάτερ μου . . . δύναμαι νά ελπίσω τό έλεος
θ άγαπήσης ».
τού Θεού ; . . . ήδίκησα τόν Θεόν .... Θά με συγΚατά τόν χρόνον τοΰτον είχε ©ανή είς Ρώμην ή
χωρήση άραγε
μυστηριώδης εκείνη γυνή, ήτις έμελλε νά λάβη τόσον
— Η άγαθότης του είναι άπειρος, κόρη μου· υπερ
δυσοιώνιστον έπιόόοήν έπί τής ζωής τοΰ Ιουλίου. Βαβαίνει τά άμαρτήματά μας.
*>* '
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cctvisoiA-vo; απο τον φοοον τούτον του ν αγαπηστ,
— Πάτερ μου, άγαπώ ... άγαπώ σφοδρώς, μ’ έρω·
ποτέ χωρίς ν άνταγαπηθή, έχων τό πνεΰμα ζεκμηκός
, δστις μέ καταφλέγει . . . άγαπώ ... ί’Η δέν
άπό τήν διηνεκή ταύτην τάσιν πρός εν πάντοτε άντιθέλοι είπεΐ ποτέ τό φοικτόν τούτο . . .
κείμενον, έςησθενημένο; τό σώμα ύπό τής προσευχή;
— Κόρη μου, τή; λέγει ό Ιούλιος με φωνήν αύ
καί τών μακρών νηστειών, τά όποια ήκολούθει κατά
στηράν, ή μεγαλητέρα τών αμαρτιών σου είναι ή άμπροτροπήν τοΰ παιδαγωγού του, δστις, άκούσας τά φιβολία σου περί τής άγαθότητος τού Κυρίου.
παθήματα του, τω συνεβούλευσε τήν προσευχήν καί
— Καλό λοιπόν, πάτερ μου, θέλω σας είπεΐ τά
τήν νηστείαν, ώς τά μόνον ζατα©ύγιθν του, ό Ιούλιος
πάντα. Αγαπώ άνθρωπον, δν δέν επρεπε ν’ άγαπώ...
κατεπλάγη, δταν ήκουσε τήν μαντείαν τή; Σιβύλλης. ε’πειδή είμαι ύπανδρος, ό δέ άνήρ ούτος δέν είναι ό
Τότε δεν τοΰ έμενεν άλλο νά πράξη, είμή νά φύγη σύζυγός μου ! . . .
τόν κόσμον. Αλλά καί είς τό μοναστήριον του ό δυ
Σιωπή έπηκολούθησε τήν τελευταίαν ταύτην λέξιν.
στυχής νέος δέν ήδυνηθη νά εύρη τήν ψυχικήν ησυ
Η γυνή έπανέλαβεν.
χίαν. Καί ύπό τάς ψυχρά; καί ζοφώδεις στοάς τοΰ
— Οχι μόνον, πάτερ μου, αύτός δέν είναι σύζυγός
μ,οναστηοίου ό Ιούλιο; φρίττων ενθυμείτο τούς τρομε
μου,άλλ’ούτ αύτός είναι ελεύθερο; . . . Εχει καί αύτός
ρούς καί απαίσιου; λόγους τής μυστηριώδους γυναικός. δεσμούς . . . πλήν αύτός άγαπα τούς ίδικ.ού; του’
Ερως, έρως απεριόριστος ! Ιεροσυλία ί φόνο; ! 0 δυ
κ’ εγώ, μισώ τούς έμούς . . .
στυχής (νόμισε, οτι θέλει «ψηφίσει τήν μοϊράν του
Καί ήρχισε νά κλαίη πικρώς.
όπισθεν τών κιγκλίδων τοΰ μοναστηριού, ώς νά ήμπό— Καί ό άνθρωπος ούτος είναι νέος ; ήρώτησε»
ρουν αί θύρες αύτοΰ νά κλείσωσιν έξω τήν Είμαομένην ! δ Ιούλιος.

VI
Τοιουτοτρόπως παρήλθε τό πρώτον έτος τή; δοκι
μασίας έντός τοΰ μοναστηριού, καί επειδή ό Ιούλιος
ήτον είσέτι νεώτατος είκοσι ούο έτών, ό χοόνος τής
δοκιμασίας έξετάθη εν έτος άκόμη.
Ο Ιούλιος ήτον ωραίος· ή καλλονή του έξέπληττεν.
Διά τούτο, οσάκις ε’γίνετο τελετή τι; είς τήν Μονήν,

Νέο; ! ώ, ναί ! καί τόσον εύμορφος ! Αλλά
δέν μέ παοέσυρεν ή καλλονή αυτή ... ή Εΐμαομένη
μ’ έσπρωξε» εί; τόν έρωτα τούτον ώς θύμά τι.
Είς τήν λέξιν ταύτην τής ειμαρμένης ό Ιούλιο^
έφρικίασε.
— Καί ποιο; είναι λοιπόν αύτός ό άνθρωπος, ήρώ
τησε» ό Ιούλιος.
— ό άνθρωπο; ούτος, πάτερ άγιε ! Αι ! καταρά-
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δΐ αύτόν ό- άδης.
ίΐ άνάμνησις
τής Σιβύλλης έξαλεί-, ·< —
,
φεται ένώπιόν τής άγγελικής ταύτης μορφής καί ό
έρως, όστις ΰπνωτε μέχρι τούδε είς τήν καρδία» του,
εγείρεται είς τήν οψιν τή; περικαλλούς ταύτης γυναικος ... 'Γό ευ μέρος τών προρρήσεων έκπληροϋται..
Ό Er,(i)c xai ή ‘ΙεροσοΛία . .. ό μοναχός καίαύτός
άγαπα έμμανώς τήν ώραίαν Σικελιώτιδα.
Παραδεδουένο; εί; πικεάς βασάνου;, είς πάλην, είς
άλγηδόνας, τάς πρώτας Εριννύας, αΐτινες συγγίγνονται τώ άνθρώπω, δταν μακρυνθή τής άρετής, δια
νύει ό δυστυχής Ιούλιο; τάς ήμέρας, τούς μήνας·
ότι μελλει νά έκπνεύση.
— Δ'όρη μου, λέγει με γλυκείαν φωνήν, κόρη μου, φεύγει τήν Εκκλησίαν, φεύγει τον ά'μβονα· καί εις
πάλην ευρισκόμενος μετά τοΰ εαυτού του, φεύγει έπί
ιό έλεος τού Θεού είνα/. άτελεύτητον σύνελθε.
II φωνή του έγινεν έντονωτέρα εί; τάς τελευταίας σης καί τήν γυναίκα έκείνην, τήν όποιαν είχε έπανίόει
κατ’ άρχάς, καί έμεθύσθη άπό τό δηλητήριον τοΰ
ταύτας λέξεις· ή γυνή ε’σκίρτησε - . . καί
έρωτολήπτου βλέμματός της . . . Τώρα καί αύτή
— Ποια είναι αύτή ή φωνή I (κραύγασε ... Ε
έπίσης τόν ζητεί, άλλά δέν τόν εύρίσκει .... καί
αυτήν,
έκάλυψε
πάλιν
τήν
μορ

πειτα, ώ; νά
ό'μως πώς δύναται νά ζήση χωρίς αύτού ; Η στέρησις
φήν της μέ ών πέπλον της, τόν κατάβρεκτον άπό τά
δάκρυα τη; καί (γονάτισε διά νά εξακολούθηση τήν λοιπον αύτη έσεται δί αύτήν θανατηφόρος ;
Μια εσπέρα, ένώ ό Ιούλιο; πρηνή: επί τού μαρμά
έξομολόγησίν της.
ρου έμπροσθεν τού άγιου βήματος, ήτον άφιερωμένος
— Πάτερ μου, είπε τότε, μέ τόνον φωνής σπαρα
ξικάρδιο»· ό έρως ούτο; είναι ή ζωή μου καί θέλει εί; ένθεομον όέησιν καί έφαίνετο ώς ύπαρχων έν αλλω
φέρει τόν θάνατόν μου. Γνωρίζω, δτι ή'μαρτον, καί κόσμω, ε’ν τή έκστάσει τής προσευχής, ό γηραιός Η

ειπε οτι
«ου με λοιπόν έν όνόματι τού Κυρίου . .
ίέν ύπάρχει άφεσις διά τό αμάρτημά μου. Ο άνθρωπος, σόν όποιον άγαπώ είναι μοναχός.
,— Δυστυχή .'
Αλλ’η γυνή δεν τόν ήκουε πλέον, διότ κάτιτλη
θεϊσα άπό τήν ομολογίαν της ταύτην, έπεσεν άναίσθητω; σχεδόν έπί τών βαθμιδών τού έξαγορευτηρίου.
Εντεομο; καί πεφοοισμίνος, ό Ιούλιο; ρίπτει τό βλέυ.
μα του έςω τοΰ στασιδιού του καί βλέπει γυναίκα
καλλονή; άγγελικής, άοψον, ημιθανή καί φχινο'κένην,

ποτέ ό αίτιος τής καταστροφής μου δέν θελει μάθει γούμενο; ποοσελθών μετ εύλαβείας.
— Υίέ μου, τώ λένει, ένέρθητι καί άκουσόν με.
τούτο άπό έμέ, θέλω άποθά.ει λοιπόν, έπειδή όέν δύ·
0 ’Ιούλιο; τελειόνει τήν προσευχήν του καί εγεί
■
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ναμαι νά ζήσω χωρίς αύτόν άλλ είπε μοι, δ.ι ό Θ=.ές
■*!--ι ·
ρομε.ος τοΰ μαρμάρου, έπί τοΰ όποιου πολλήν ώραν
θέλει μέ συγχωρήσει. 12! άν ήμπορούσα νά ακούσω τόν
προσηύχετο, περιμένει τάς διαταγά; τοΰ προισταμείδιον, άναγγελλοντά
τόν voiu.
θειον τούτον. λόγον
ΐόιον,
αναγγελλοντα μοι το»
... j - ·. -.
,
,.
Νά μοί ήτο συγχωρημένον »ά επανέλθω καί τόν άκού- νου του;
..
Λ Λ,
»
#
Λ _ - Κυρίου, νόάπο
—Λ «·λ\ν
—— CΟ .Μαρκέσιο; Κάμπο-Σάντο σέ ζητεί δι’ έρ
σω, δταν
διδάσκη,
ώς
άγγελος
τόν
γο»
τι άγιον. ‘II γυνή του πνέει τά λοίσθια. ‘Ο Μαρ
ά'μβονα έκεΐνον τής αλήθειας, δπου τόν είδα κατά
κέσιο;
θέλει νά τήν εύλογήση ό εύλαβέστερος άοελφός
πρώτον ! — Είπε μοι, πάτερ, . . . τό νομίζεις δυνα
τού κοινοβίου μας . . . Μήν άλαζονευθής, υίέ μοΰ,
τόν . . . .
δι’ ο,τι θά σε είπώ . . . Αλλ’ έκλεξα έσέ . . . Υπαγε,
ό Ιούλιος δέν άποκρίνεται . . . κλαίει καί αύτός
ύπαγε νά φέρης είς τήν Κυρίαν Μαρκεσίαν λόγους ει
καί προσεύχεται μετά ζέσεως. Διείδε φώς τρομερόν
ρήνης καί παρηγοριάς, όποιου; ήξεύρεις νά λέγης....
φοβείται μή τόν όδη···ήση αύτό είς φρικτόν τι μυστή
0 Ιούλιο; γονατίζει διά νά λάβη τήν εύλογίαν τού
ριον . . . δεν δύναται, δέν θέλει ν’ άποκριθή.
σεβασμίου ηγουμένου, καί (γειρόμενο; βλέπει ένώπιόν
— Προσεύχου καί μετανοεί, ύυστυχές γύναιο»,
του γέροντα, τού όποιου ή πολιά κόμη καί τά κεκυρείπεν τέλος πάντων καί φοβοϋ τήν ΙΕΡΟΣΥΛΙΑΝ.
τωμε'νον υψηλόν ανάστημα μαρτυρούσι τό προβεβηκό;
— Θεέ μου, είπεν ή άμαρτολή μέ φωνήν πνιγώτής ήλικίας του. Επί τού εύγενούς καί ώχρού προσώ
δη . . . Θεέ μου ποια είναι αύτή ή φωνή ; . . . Είναι
εκείνη, ήτις έφερε τήν απώλειαν μου. Θεέ μου καί Κύ που του είκονίζετο ·ή άλγεινοτέρα οδύνη ....
‘ — 0 άδελφός Ιάκωβος (τούτο τονομα έλαβεν ό
ριε . . . έλέησόν με 1
Ιούλιο; μεταβάς είς τόν μοναστικό» βίον) είναι έτοι
Ο Ιούλιος έπαναλαμβάνει τή» αταραξίαν του· α
κούει τινάς άκόμ'η όμολογίας καί άπαγγέλει μέ δια- μος να σάς άκολουθήση, είπε» ό‘Ηγούμενος.
— Τό δχημημά μου περιμένει έξωθεν τού μονα
κεκου,μένην ©ωνήν τήν άφεσιν έπί τής κεφαλής έκείνης,
στηριού,
άπαντα ό Μαρκε'σιος· καί άμφότεροι μετ’ ό
ήτις κλαίει μετά τοσαύτης θλιψεως .... Αύτός δέ,

μένει σχεδόν άκίνητος· δλη ή ψυχή αύτού μετέβη εΐ; λίγον εύρίσκοντο μακράν τής Μονής,
Κατά τήν διάρκειαν τής οδού άμφότεροι έμενον
τούς οφθαλμούς του . . . οίτινες άκολουθούσι τή» γυ
σιωπηλοί, ό Μαρκέσιο; καταβεβλημένος ύπό τής λύ
ναΐκα, δτα» έξεοχομένη τού έξαγορευτηρίου ύπάγει καί
γονατίζει ειιποοσθε» τώ» εικόνων. 11 γυνή αύτη είναι πης, ό δέ Ιούλιος προασχ^λούμενος Jta τή» σκηνήν
τού θανάτου, ήτις εμελλε μετ’ ού πολύ νά τώ παρουπερικαλλής, πολυθέλγητρος. Ενώ σκύπτει, τό κάλυμ
σιαοθή, προσηύχετο διά τή» σύντροφον τού γέροντος,
μά της άποσύρεται καί δεικνύει χ.όμην πλουσίαν όλοχρύήτις άφινε μόνον είς τόν κόσμον, εκείνον μετά τοϋ
σων μαλλιών, άτινα πεοικυκλούσι μορφήν δντος αγγελι
όποιου διήνυσε τόν έν αύτω βίον . . . δεν έλυπεΐτο
κή». Αί χεΐρές της, γυμναί είσέτι τώ» χειροκτίων
δε τήν θανατιώσαν, έλϊίπεΐ^ο τόν γέρρ»τα.
ίΐσιν έπίσης ώραΐαι ώς δλη αύτή ή γυνή, τή; όποιας
Τήν άσθενή μετέφεραν είς έξοχή» τινα πλησίον τή;
ή ένδυμασία καί οί θεράποντες μαρτυρούσι», δτι είναι
Μεσσήνης διά ν’ άναπνεύση καθαρώτερον άέρα. ‘Ο
μεγάλη τις καί εΰγενής κυρία τής Μεσήνης.
άγροτικός οίκο; ήτον πλησίον τη; θαλάσσης, έπί τινο;
Ο Ιούλιο; δεν δύναται ν’ άποσπάση τού; όφθαλλ,ηί,ν ΙνΙνντσεΙαάνευτικής τοποθεσίας. Προχωρούν; τή; άμάξη; ποδ;
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τήν κομψήν κατοικίαν, τής όποια; οί έκ λευκού μαρ

— Είμαι έγώ, Θηρεσία, είμαι έγώ, δστις θέλω ν*
μάρου κίονες διεφαίνοντο διά μέσου τών πορτοκα άποθάνω μαζή σου. Ζήσε, Θηρεσία, ζήσε, διότι σ’
λεώνων καί τών ή,Οισαένων δένδρων, άτινα έπλήρουν αγαπώ ! . . .
Καί τά δάκρυα του ρέουσιν έπί τού προσώπου τής I
αρώματος τόν αέρα, ό μοναχό; ήσθάνθη λύπην όζυτάτην καί βαθείαν. Τώ έφαίνετο ότι ή φύσις έχλεύα- άποθνησκούσης καί τή κομίζουσι τήν ζωήν ήτις εσού- I
ζεν ανηλεώς τήν τελευτήν τής γυναικός ταύτη;, ή'τις Γ”0·
‘Η νέα άνέζησε καί ή σωτηρία τη; άπεδόθη είς τήν I
έζέπνεεν ίσως κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, έν τώ μέσω
τής ϊλαρότητος τής κτίσεως καί όλης τής λαμπρό θαυματουργόν αρετήν τών προσευχών τού αδελφού I
τητάς της ό ήλιο; έβασίλευε τότε, καί ταινία φλο- Ιακώβου. Ταχέως δέ ή άνάρρωσίς τη; έστερεώθη.
γός, δί ής περιέζονε τόν όρίζοντα, περιεκύκλου τήν
μαγευτικήν τής Σικελία; θάλασσαν. ‘Ο ουρανό; ήτο
Ω ! τήν ήγάπα καί ό Ιούλιο;· άλλά τό πάθος του I
ανέφελο;· ό άήρ γλυκύ; καί ήρεμο;· ή θάλασσα όμ.αλή
ώς κατόπτρον, διεσχίζετο ύπό λέμβων, πεπληρωμένων ετάραττον συνεχώς αί τύψεις τού συνειδότος. ‘Η Θη- I
άπό νέους καί νέα;, οΐτινες έμακρύνοντο τοΰ παραλίου ρεσία παρετήρησεν, δτι ό Ιούλιο; τή έκρυπτε μυστικόν I
είς τάς τελευταίας λάμψεις τοΰ έσπερινοϋ λυκαυγούς τι καί άπεφάσισεν έζ ά παντός νά το πληροφορηθή· ό ;
καί έπλήρουν αύτό μέ τά άσματά των καί τούς γέ- Ιούλιος τή διηγήθη τήν πρόρρησιν τής Σιβύλλτ;.
— Είσαι άφρων, τώ είπεν ή Θηρεσία μειδιώσα ...
λωτας; . .. .
Οταν εφθασαν είς τόν οίκον, ή γυνή είσέτι έζη. ‘Ο Αί λέξεις μόναι έγ>ως άπειρος, δεν μάς έςασφαλίζουσιν 1
Μαρκίων είσήλθεν είς τόν νεκρικόν κοιτώνα μετά τού κατά παντός φόβου !
μοναχού. Επλησίασεν ούτος ό'ιά νά ένισχύσγ καί πα-Ι Ενίοτε ό Ιούλιος προσήλωνεν έπί τής Θηρεσίας βλέμ- ,
ρηγορήση τήν ψυχορραγούσαν, άλλά μένει άφωνος· ματα, τά όποια δεν ήδύνατο αϋτη ν’ άτενίση ... I
άγνωστός τις δύναμις έδάμασε καί αύτόν.
Επαλλεν ή καρδία της, έπαλλε, παρήρχετο ώρα πολλή
‘JI δέ άποθνήσκουσα, όταν έπληροφορήθη ότι ήλθεν ώσού νά κατευνασθή ή άλαλαγή τοϋ πάθους είς τήν φλο- ι
[γεράν έκείνην ψυχήν, τήν ζώσαν μόνον διά τού έρωτος.
ό ίερεύς
— ’Αφήσετέ με μόνην μέ τόν πατέρα, εΐπεν.
Καί δμως ό έρως ούτος ήτον αγνός ώς έρως δύω αγ
Τήν φωνήν τής γυναικός ταύτης άκούων ό Ιούλιος γέλων !
Συνέβη όέ ποτέ ό Ιούλιος νά λειψή έπί ημέρας τινάς
συνεταράχθη. Ολοι ε’μακρύνθησαν.
— Πάτερ μου, είπεν ή άποθνήσκουσα μέ φωνήν άπό τάν Μεσσήνην, έπιστρέψας δε, έτρεξεν είς τό
σιγανήν καί οιακοπτομένην ύπό τής συγκινήσεως. μέγαρον τής Μαρκεσίας . . . Τήν έπανεΐδεν· ήτον ώΣας έφώναςα όιά νά σά; ζητήσω τήν συγχώρησίν μου ραιοτέρα ύπέρ ποτέ. Αλλ’ αϊφ-ης τήν απωθεί άποτόκαί να σά; ικετεύσου νά μεσιτεύσητε όπω; με συγχω μως, φεύγει τού παλατιού ώ; παράφρων, καί ψιθυ
ρήσει καί τις άλλος, τόν όποιον ίσως ήδίκησα πο ρίζουν μετά τρόμου τήν λέξιν Ζίχιόσυ.έος !
λύ . . . διότι προσέβαλα τήν αρετήν του . . . Αλλ'
Διενυκτέρευσε προσευχόμενος καί ή αύγή τόν εύρεν
αποθνήσκω, καί ό θάνατό; μου θέλει μ’ έςιλεώσει άκόμη δεόμενον· έγραψε δε ταύτα πρό; τήν Θηρεσίαν·
— « Α; χωρισθώμ,εν Θηρεσία . . . δεν αντέχω είς
ένώπιόν του . . . Αεν είναι ούτως πάτερ μου·,
‘Ο Ιούλιο; πίπτει είς τά γόνατα παρά τήν κλίνην τήν τρομερόν ιδέαν αιωνίου κιλάσεω; σού τε καί ε
ταύτην, ήτις περιέχει τό μόνον αγαπητόν δί αύτόν μού . . . Θηρεσία ! . . . Θά ήςεύοω νά ύποφέοω . . .
ήδη όν . , , τήν μόνην θρησκείαν του . . . τόν μόνον Ας χωρισθώμ,εν ! . . . «
Αλλ’ ή Θηρεσία ήδύνατο ν’ άποσπασθή τοϋ Ιουλίους
θεόν του . . . τό μέλλον του ... ‘II γυνή αϋτη, είναι
ή Θηρεσία ... ή γυνή τού έζαγορευτηρίού ... ή γυνή ή Θηρεσία, τή; όποια; ό έρως δέν είχεν όρια ; . . .
ήτις αγαπά τόν υ.ονα/όν μ’ έρωτα υ.ανιώδη· ή γυνή, Ιδοΰσα τήν επιμονήν τού έραστοϋ της, όργανίζει μόνη
τήν όποιαν και αύτός έπίση; λατρεύει μ’ ΕΡΩΤΑ της τήν φυγήν του, καί, ότε τά πάντα ήτοιμάσθησαν,
μεταβαίνει εσπέραν τινα, κατά τήν ώραν τής εύλογίας
ΑΠΕΙΡΟΝ . . .
Μετά τήν ήμέραν, δτε έγένετο ή τρομερά εκείνη jet; τόν ναόν τού μοναστηριού. . . . Καλυπτόμενη διά
εξομολόγησες, ό Ιούλιος μεταεΐδε πολλάκις τήν Θη τινο; μαύρου ποδήοους πέπλου, κρύπτεται όπισθεν έ
ρεσίαν, άλλα πιστό; εί; τήν ίεοωσύνην του, άπέβαλε νός τών θολωμάτων τοϋ νάρθηκας καί περιμένει, εν
τήν γόησσαν, έπιεν όαω; τόφίλτοον όλον έκ τών βλεμ ταραχή, άκρα, τήν στιγμήν, καθ’ ήν ό Ιούλιος θέλει
μάτων τη;, τών λόγων της, ές όσων έβλεπε, έξ όσων μείνει μόνο; διά νά προσευχήθη . . . ιδού διαβαίνει
ήκουε τής γυναικός ταύτη; τής πλασμένη; έκ πυρά; πλησίον τή; Θηρεσίας, βεβυθισμένος είς τάς σκέψεις
του . . . Α’ΐφνης ή Θηρεσία έμφανίζεται . . . τόν ς-ακαι έρωτος . . .
Αλλ’ ήλθε στ'.γμ.ή, ότε ό Ιούλιος συνη,σθάνθη άπαν μ,ατά καί τον όμιλει μέ τό πάθος έκεΐνο, ύπό τοΰ ό
τό μέγεθος τής πλάνης, τού αμαρτήματος του, καί ενί- ποιου κατέχεται ή ψυχή όταν πάσχη.
Ο Ιούλιο; άποσύρεται τού βαράθρου, δπερ ανοίγεται
κ.ησε τό πάθος του. ‘Η Θηρεσία ματαίως έκτοτε τόν
έζήτησεν. Εκλαυ*^ν, ύπέφερε, διότι, ή δυστυχή; ήγά έμπροσθέν του.
πα μετά μανίας
Επειτα ή υγεία της ολίγον κατ’
— Τά πάντα είναι έτοιμα, τώ λέγει ή τρυφερά
ολίγον έφθείρετο καί ταχέως ή ζωή της ήλθεν εϊ; γυνή,
κίνδυνον.
— Πώποτε ! αποκρίνεται ό μοναχός.
Οταν λοιπόν δ μοναχός ήκουσε καί έγνώρισε τήν
— Λοιπόν παραχώρησόν μοι τελευταΐον αποχαιρε
φωνήν ταύτην, τρέμων καί αύτός άπό συγκίνησιν τισμόν. . . .
Εχεις τό κλε'δί μια; τών Ουρών πού κήπου, ήτις
λέγει 1
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νουσ·.ν ήδη τόκατώφλίον, δτε ό κώδων τοϋ μονας-ηοίου
νοίγει πρός τήν θάλασσαν . . . δός μοι το καί άπό- καλεΐ τούς μοναχού; εΐς τόν όρθρον . . , ό Ιούλιος ςίt θέλω έλθει νά σέ ειπώ τά τελευταΐον χαΐρε. . . . κει καί φρίσσει ... ή Θηρεσία τόν περιβάλλει εις τάς
0 Ιούλιος δέν ήζεύρει τί νά πράξη . . . άκούων δε
της.
όουβον, άφίνει τήν κλείδα είς τάς χεϊρας τής Θηρε- άγκάλας
— Οχι, άφησε με, κραυγάζει ό μοναχός έξω έαυτού...
,ίας και φεύγει ώς παράφορος. Η Θηρεσία βεβαία ότι ή ερωμένη του δέν άποσπάται. Τότε καί αύτό; άοπάζει σπασμωδικώς εγχειρίδιό·/ τι, δπερ έφόρει πάντοτε
ίέλει τόν ίδεϊ αναχωρεί περιχαρή;.
Τό μεσονύκτιον, καί τοι αισθανόμενη άνεζήγητόν έπάνω του καί τά βυθίζει είς τό στήθος τής δυγυχοΰ;
τινα τρόμον, ή Θηρεσία υπάγει εις τό μοναστηριού . . .
νέας
«ί.
Αύτή πίπτει... ό δέ Ιούλιος άκίνητος "ς·αται πολλήν
Ηνοιξε τήν θύραν, είναι έντός τοϋ κήπου. . . .
ά νύξ είναι σκοτεινή, καί ή Θηρεσία δέν διακρίνε ώραν καί θ-ωρεΐ τό θϋμά του. Εν τοσούτφ ή ·ήι/.ίρα ήρτίποτε· ακούει τέλος βήματα — είναι τού Ιουλίου’ ό χιζε νά διαυγάζϊ) καίό Ιούλιος έχων ήτενισμένον είσέτι
Ιούλιος δέν διστάζει πλέον, άνέλαβε τήν δύναμιν του, βλέμμα ηλίθιον έπί τού πτώυατο; συνέρχεται τέλος,
τήν άνέλαβεν είς ιδέαν τινα σατανικήν. . . .
καί ώς θέλων νά κρύψη άπό τόν κόσμον όλον τό τρο
— Τί μέ θέλεις ·, ήρώτησεν τήν Θηρεσίαν μέ φω μερόν αποτέλεσμα τών σχέσεων του μετά τής Θηρεσίας
νήν άπότου,ον καί αύστηοάν. Δεν δύναμαι, δέν θέλω τήν σηκόνει εί; τάς άγκάλας του καί τήν ρίπτει είς
νά φύγω. Αφησε με καί μακούνσου εν ειρήνη, καί
βυθού; τής θαλάσσης.
οέου ύπέρ σού καί ύπέρ έυοϋ. ϊγίαινε, Θηρεσία, ύγίαι- τούς
Ούδείς γνωρίζει τί έγεινεν ό φονεύς, άφού έπέστρε-

ψεν είς -τό μοναστήοιον κ.αί έμαρτυοήθη τό κακούργη

-* διά παντός. . . . ι

Αλλ’ ή Θηρεσία ικετεύει, οδύρεται

ιά δάκρυα τάς χεΐρά; τού Ιουλίου. .

υέ θερ-

μά Αλλ
του.’ αί προρρήσεις

δέν υπάρχει δι
—- Μή μέ
με άφίνει;, αγάπη
αγι*..., μου
~... 1.
Λ — ... Αν θέλης άφεύ όλαι κατά γράμμα.
its εύτυχία, ζυιή, άν σέ χωρισθώ.
τω; νά μ’ άφήσης άφαίρεσόν μου τήν ζωήν. . . .
0 Ιούλιος συγκινεΐται καί κλαίει καί αυτός έπ ■ου
ιετώπου τής Θηρεσίας. . . . Αϋτη δέ τόν έλκει πρός
:ήν θύραν τοϋ κήπου’ ή λέμβος περιμένει πλησίον τής
ακτής . . . Μικρόν έτι καί οι δύο ε'ρασταί ήσαν ελεύ

τής Σιβύλλης έξεπληρώθησαν
(Εκ τού Γαλλικού.)

ΚΙΝΑ.

( ΠΕΡ1ΗΓΗΣ1Ϊ· )

θεροι ! . . .
Αλλ’ ό Ιούλιος συνελθών αίφνης·

Οί ManSaoiroi.

— όχι, λέγει, δέν δύναμαι.
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£θδ ήδη φθάσει εΐς τά παράλια τυΰ ούρανίου βασιλείου.
0 Πρέσβυ; επισκίφθεΐς τά; Αγγλικά; φακτωρίας τοΰ
Καντών χαί διαμείνας όλίγας εκεί ήμερα; πρό; τακτοποίησιν διαφόρων ύποθέσεων, έτοιμάζετο ήδη ν’ άναχωρήση άφού πυλλάς συνέλεξε πληροφορίας περί τών δι
αφόρων τής αποβολή; τον αντικειμένων. H κακοκαιρία
έμπόδισεν αύτόν δύω όλοκλήρους εβδομάδα;. Τέλος
(πιβά; πλοίου ελαφρού μετέβηεΐ; τήν νήσονΧόν-Κόγκ,
είς τον ώραϊον λιμένα τί: όποιας, τόν έπερίμενεν ό
εί; τάς διαταγάς τί; Αγγλικής πρεσβεία; στολίσκο;.

τες τόπον ώφειλον ν’ άποπέμψωσι λόγον αξίαν μερίΜ
τών προμηθειών τούτων, άς τών Σινών ή οιλοζενί»
τούς έβίασε νά λάβωσι. Μεταςύ δέ προσέκειτο είς
πλευράν τον ^ήεοκηοη τών βαρέων μία,φέρουσα πολλούς
Μανδαρίνου; ένδεδυαένους λαμπράν δημόσιον στολήν
ούτοι, θεωροΰντες εν ε’κπληζει καί σεβασμω τό γιγχντώδες αύτό κατασκεύασμα, έδείκνυον τήν έπιθυικίαν
των’ν’ άναβώσιν έπ’ αύτοΰ.
‘Ο ύτο’Όχαγός Πάρις επιφορτισμένος ΰπό τοΰ πρέ
σβεως ν’ άναβιβάση εΐ; τό πλοίον τού; Μανδαρίνου;,

ΧΟΝ-ΚΟΓΚ.
'Γήν τρίτην ήμέραν ό στολίσκος ούτος ήρε τήν άγ
κυραν καί εΐσέβαλεν είς τήν Κιτρίνην θάλασσαν, τήν περιλούουσαν τάς ανατολικά; όχθας της Κίνας· θολή δέ
αύγή άνέτελλε τότε’ χχλύς παχεία έσαλεύετο έπί τών
κυμάτων, καί μ,όνον ώς άμφίβολαι σκιώδεις μορφαί
ένεφανίζοντο δεξιόν της Κορέας αί άκταί, εύώνυμον ή
χερσόνησο; Καντών προσαναϊύουσαι μόλις τοΰ πυκνού
άτμοΰ. ‘Ο Ινόόπλους ’/xrfcardr έγένετο ήδη άφαντο;
πρός τάς λοιπάς ναΰς, καί μόνον δί αδιάλειπτων ση
μείων ήδυνήθ.ςσαν νά συμπαοαπλεύσωσι τό πολεμικό*
πλοϊον ό Λέων κ’ αί δρομάόε; Κλαρεντινη καί Σακάλη.
Οί Κινέζοι ! ! ήχησεν αϊφ-ης κραυγή άπό τών
κεραιούχων κλιμάκων, καί ίόού πρός εσπέραν ή θά
λασσα κατάπλεως ΰπό τών χθαμαλών, άπλοσκευών καί
βαναύσων βάρεων (πλοίων ιδίως Σινικών) τοΰ λαού
τούτου· τά πλοιάρια δέ ταύτα, φεροντ’ άφθόνως παν
τοειδή τήν ζωοτροφίαν, άνέπλεον πρός τ’ αγγλικά
πλοΐα. Ταύρωβάγελη ολόκληρος καί προβάτων, πληθύς
ορνίθων καί νησσών, έκατοντάδες σάκκων άλεύρου καί
όρυζίου, κιβωτίων άρτον καί τεί'ου, όπώραι, λαχανικά,
χιλιάόες κολοκύνθων καί ύδοοπεπόνων (χειμωνικών),
όλα ταΰτα προσηνέχθησαν είς τοΰ στολίσκου τά πλοία·
άλλά καί αίνον, και λαμπάδας, καί πορσελάνης αγ
γεία οί καλοί κάγαθοί εφερον, οί δέ Αγγλοι άποροΰν-

διέταξε νά καταβιβάσωσιν είς τήν βάριν άπό τοΰ κα
ταστρώματος διά σχοινιών δύο σκίμποδας· οί δέ προεξάρχοντες τών Μανδαρίνων έγκαθεσθέντες άνήρχοντο
βραδέως σαλευόμενοι καί περιρίπτοντες υπερφίαλον καί
χαρά; άπαστράπτον τό ολέμμα, άλλ’ ούχί καί φόβου
τίνος άμοιρον διά τό άηθες της εναερίου ταύτης μετά'
ν
>
Μ.
/ξι
γ ,
/
οασεως· ειχοντο ισχυρως των σκιμποόων, και η χα;α
των άπεδείχθ^προφανής, ότε αΰθις ΰπό τούς πόδας
αύτών ή,σθανθησαν βέβαιον πέδον.
‘Ω; ανώτεροι υπάλληλοι καί οί δύο έπρεπε βεβαίως
εΐς ευρωπαϊκά όμματα νά φέρωσιν ειόός τι θαυμασμού.
— Ό μέν, άνήρ σπουδαίαν έχων τήν όψιν καί προσώ
που σοφού έπιδεικνύμενος τούς χαρακτήρας, έφόρει έπ’
ίοχρόου μακράς έσθήτος, μέλαν μακράν ωσαύτως έπένδυμα, κ’ επί τών στέρνων, ώς κ’ επί τών νώτων είχε
τετράγωνον κυανοΰν μεταζοπτίλου, έφ’ ού χρυσούς
κεντητός έπέλααπε δράκων τέσσαρας μώνυχας έχων
πόδα; — έπί δέ τοΰ κωδο*οσχήμου αύτοΰ πίλου έσπινθοβόλει έξάγωνον λιθοκόλλητον κομβιον χροιάς έλαφροκυάνου, καί άπό τοΰ αϋχένος ήρτάτο περιόέραιον ή περιτραχηλιον, ρόδα έζ άλο.ργοΰ σχηματίζον, διήκον οι
κατωτέρω τοΰ στήθους — Καί λεπτώ; περιειργασμένος
μύσταξ έκόσμει τό άνω χείλος, και οί δάκτυλοι αύ
τού ούχί καλώ; διά μακοών ώπλισμένοι ονύχων, διί-

ιάλενον πρός πά άνω τό μακράν κυμαινόμενον γένειόν άνέπλεεν άπό τών έκβολών του τόν Πεϊ-χό, ή τόν λευ
ΐΟυ_ ‘Ο έτερος δε ήτο πολεμικός τήν όψιν, κ’ ελεύ κόν ποταμόν, όστις πρός τό ανατολικόν τής επαρ
θερον, τολμηρόν, αφελές είχε τό πρόσωπον· ή έρυθρά χία; Πε-τσε-λί χύνει τά θολά καί ϊλυώδη κύματά του
αιιχρά έσθής που ’ότο πεποικιλμένη χρυσώ, καί ώμοίαζε είς τήν θάλασσαν. Βραδέως άνεδύοντο τής Σινικής τά
πανοπλίας χιτώνα· άπό τοΰ χαλυβίου δέ κράνους τοΰ ώτα άπό τοΰ ποταμού, ό'χθαι αμμώδεις, κ’ αί πε
χαλόπτοντος τήν κεφαλήν αύτοΰ διηκε κατά τών ωμο διάδες κύκλω ύπό δημητριακών προϊόντων ποασινοπλατών κόμη τις έκ χάλυβο;, καί άπό τοΰ λόφου σκεπτεϊς άπεδείκ,νυον οτι θνητών επιμέλεια ήδυνήθη ν’
τοϋ κράνους ήρτάτο διά κομβίου λιθοκόλλητου πορφυ- άποσπάση άγωνιζομένη, τά δώρα τής δυστοόπου φύρόχροο Ταώ πτερόν έκκλΐνον καί κυμαινόμενον. Επ’ σεως. — Εδώ κ’ έκεϊ δάση καφουροδένδρων (κάμφοάμφοτέρων δέ τών μεγιστάνων έλαμπον χρυσόστικτα ρα) διέκοπτον τό ομοιόμορφον τής χώρας, καί συστήπαράσημα- άπό τή; χρυσή; ζώνης ήρτάτο μέχρι τών ματά τινα λιποδένδρων με τα ωοαια αυτών εουσρα
γονάτων αλυσοειδής ταινία πράσινος, καί παράζενον φύλλα καί τούς στίλβοντας λευκού; καρπούς παρεΐχον
τοϋ πλευρού όπλον μέ θήάην πλατυνομένην κατά τήν αύτ;/ κόσμον καλόν καί σπάνιον. Εφθασαν ήδη τάς
άκραν, άπό της καμπής αύτής καί έξ όλου τοΰ σχή έκβολάς τοΰ Πεϊ-χό. Τό καταβαΐνον ρεύμα καί άνε
ματός του μεταξύ άκινάκου καί ξίφους, έχαρακτήριζε μος ούριος έφερε τά πλοία ταχύ ύπέρ τάς προκειμε'νας
αμμώδεις εκτάσεις, καί ό πλοΰ; έβαινεν ήδη άνω πο
καθέ ε’φαίνετο τόν άνδρα τοΰ πολεμικού αξιώματος.
θαυμασμού έμπλεοι, έθεώρουν κύκλω αύτών τά ταμών άλλά τών πολλών καμπών ένεκα, καί τών
τοϋ πλοίου, ούτινος ή τμζις καί ή πολεμική διάθεσι; άααωδών τόπων τής κοίτης τοϋ ποταμού κοπωδώς
όπερέοαλλε πάκ ό,τι περί αύτοΰ ήδύναντο νά φαντα- έχώρουν πρόσω τά πλοία, ώστε κατά πολλά μέρη
σθώσι. Ενώ δε ό άντισυνταγμχτάρχης Βενσων καί ό έποεπε νά έλκυσθώσι διά σχοινιών ύπό τών χωοικών,
τή; πρεσβεία; διερμηνεύς Πλούμβη; φιλοφεόνω; ύπο- οΐτινες έπί τάς οχθας άσθμαίνοντες έτρεχον. Αί οίκίαι
ίεχθε'ντες αύτού; τούς ώδήγουν κατά τόν μέγαν κοι τών πολυαρίθμων κωμών έπ’ άμφοτέρας τάς όχθας
τώνα πρός τόν Πρέσβυν, κατεβίβασεν αύθις ό Πάρις τά τοΰ ποταμού ήσαν άθλιαι καλύβαι συγκείμεναι έκ
φορεία όπως φέρη καί τήν συνοδίαν αύτών. Ανήλθον τοίχων πηλού καί στεγασμάτων άχυρίνων, καί καθό
ωσαύτως δύο Μανδαρίνοι τάς αύτάς στολάς ώ; οί ποώ λου άλλοπρόσαλ.λον συμφωνίαν άπετέλουν πρός τά
τοιφέροντες, άλλ’ήσσον πολυτίμους. ‘Ο είς αύτών, καταπληκτικά οικοδομήματα, άπερ τήδε κακεϊσε προμικρός, παχύ; άνήρ, όστις άοπλος ήτο, κ’ έφερεν έπί εϊχον είς ύψος καί είς πομπήν, κατάστιλπνα ύπό χρω.
τοΰ κωδονοειδοΰς πίλου του κοαβίον
λευκόν ώς τό μάτων καλλίστων -καί πλουσίων έπιχρυσώσεων, πογάλα, ήγωνία σχεδόν κατά τήν άνάβασιν, καί ότε τό'χ^οφα, διεστώτ» άλλήλων διά περικεκομένων στεφορεϊον του είς τοΰ πλοίου τα χείλη προσώρμησεν, έδειξε L&,, παράδοξον έχουσών κόσμον, χαί κατασκεπή ύπό
τόσην σπουδήν περί τής σωτηρία; του, ώστε άποβαί- δρακόντων καί άλλων θηρείων μορφών.
Εκατέρωθεν αί ό'χθαι έβριθον ύπό τοσαύτης πληνων άπέβαλε τήν ϊσοσταθμίαν, κ' έπιστραφείς έκινόύνευσε νά πέση είς τό πέλαγος, θά έπιπτε δέ άνεπι- θύος λαού, ώζε θα (πίστευες τόν όλον πληθυσμόν τής
στρεπτεί άν κατά τήν αύτήν στιγμήν ό Πάρις μέ χεΐο-κ Κίνα; έπί τών δύο τούτων γηπέδων συλλεγμένον. Ισχυ
ϊσχυράν δέν τόν ήρπαζεν άπό τή; φαιά; αύτοΰ έσθή- ροί, ρωμαλέοι άνδρες κρυπτόμενοι ύπό τάς σκοτεινοτος σύρων αύτόν διά δυνατού τειναγμοΰ έντός τοΰ χρόους αύτών μακράς έσθήτας, ταταρικώς έχοντες κεκαρμένας τάς κεφαλάς, είς ιόν τήν κορυφήν έφαίνετο
καταστρώματος.
Καί ό Σίνης άπαλλανείς τοΰ πρώτου αύτοΰ τοομου μικρά τολύπη τριχών· γυναίκες, θύμα τών κατακτηεορίφθ/; κατά γή; πρό τοΰ σωτήρός του, κ’ έτυψε με ών πρό; ου;, ενεκα τής ματαιόορονος τών ηθών αύ«τηρότητο; ούδέν εφερεν, ή τήν ώραίαν μέλαιναν κό
το μέτωπόν του τό επίπεδον.
« ‘Ο Τιάν (ό Θεό;) νά σ εύλογήση πολύτιμε Κου- μην τεχνηέντως καί κομψώς συυ.πεπλεγμένην, έπί τής
αγγφού, (ξένε) ανέκραξαν ώς άνθους· έσωσες τήν πνοήν κορυφής δε συνεχουάνου; έχουσαν τού; πλοκάμους διά
’ου πτωχού Τσίγγ-ί’γν- διά τούτο έγινεν αύτό; ευ βελόνης, καί όιά φυσικών ή τεχνητών άνθέων περικόγνώμων δούλος σου, καί θά ήναι μέχρι; ού ή πνοή σμητον, παιδία γυμνά,—αί τρεις αύταί τάζεις συνεθλίβοντο μετά μεγίστη; περιεργεία; έπ’ άμφω τών χει®υτη κατοικεί είς αύτόν. »
* Μεγάλη εύγνωαοσύνη διά μικράν ύπηρεσίαν, άπήν- λέων τοΰ ποταμού χωοοΰσαι, όπω; θεωρήσωσι τούς
ΐησεν ό Πάρις γελών.—Θά έπνίγεσο παρ ολίγον, ενεκα άναπλέοντας ξένους. — Ανδρες καί γυναίκες, ούχ
τοϋ φόβου μή πνιγής—άπόδειζις ότι ό φόβος δέν είναι ήττον δέ καί άνηβα κοράσια εφερον μεθ’ εαυτών τάς
έν ένεργεία καπνοσύριγγάς των, ών ό καπνός έξετυΠάντοτε μητηρ τής ασφαλείας
λίσσετο ώς έλαορόν νεφάλιον ύπέρ τήν έξ άνθρώπων
έκείνην θάλασσαν. Οί πρόσω χωρήσαντες εισεουσαν
Ϊ1 .Ιοϊι; έπί τοΐ· Πΐιχό
μέχρι γονάτων είς τό ύδωρ, άπω; προσπελάσωσ; μάλ
λον
τά πλοία, κ’ εφερον- είς χεϊρας τού; άχυρίνους
ι0 1 νδοσζάν καί οΛέων ώνπερ τά μέγα σώμα βαθύ
^υεν, έμειναν εΐς τόν λιμένα Χουσάν διά νά μή προσ κωνοειδείς πίλου; των, ϊνα μή άφαιρώσι τήν θέαν άπό
^ϋσωσιν είς τών άκτών τού; αμμώδεις πυθμένας· ι τών όπίσω ίσταμένων. — α< βα|ρει;> αΐτινες πανταλόρδος Μακάοτνεϋ έπεβιβάσθη μετά τή; συνοδία; αύ χόθεν κατά τά; όχθας περιε'πλεον, κ’ αί εκτενείς
;°v έπί τών δρομάδων Κ.Ιαοεντίνης Σαχιί,Ιηο κ δεσμαι ξύλων καλυπτόμενοι ύπό χωρίων όλων κτισ^'δεαβούρης,
μήΤω (■! '" καί συνοδευόμενο;
.
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,μέ>Ιλν έπί τοΰ ΰδατος, διότι ούδένα τόπον εύρον έπί
οοσέτι ύπ άναριθ-
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?'ζθνσών του; ύπηρέτα; αύτοΰ, τού: I τής ηπείρου, παρ’ ολίγον κατεβυθίσθησαν ώ; ύπέργο’μ°! θϊϊό τοΰ πλήθους τών θεατών καταστάσκί) και
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(ΦυλΛάίιον 51, Ίομ. Γ'.
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όαως έν μέσφ τοΰ έξ άνθρώπων έκείνου σωρού έτη- άντανακλών έπί τών ρευμάτων τού Πέϊ-χό πιρή,
«φηβοι έσθήτας λεύκάς φέροντες, τό πένθιμον τούτέ- τοτε είς ένα τών αύτοκρατορικών οίκων εύοισκομένων
ρεΐτο τάξις, ήσυχία, καί ήθικότης πολλοΰ θαυμασμού φωτισμο'ν τινα μαγικώτατον. — Αλλά πρός τούχ^
σΤι χρώμα τών Σινών, προηγούντο τής έκφοράς ταύ- κατά διαστάσεις έπί τής λεωφόρου τού Πεκίνου μέχρι
άξια.
τά μονότονον άσμα τών ναυτών, οίτινες άνεπαΰονχ <ri{· εϊποντο δέ οί κομίζοντες τήν ποικιλόχρουν ξύ- τών όρίων τής Ταταρίας, όπως ό Μονάρχης εύχερώς
Ο στολίσκος έστράφη πρός τό Τα-κού, τήν πρώτην έπί τής όχθης, τό μακοόθεν ηχούν κλάγγισμα τών μ;, χινον λάρνακα, ύπ’ άνθηλίων σκιαζομένην·
μετ’ όδο ιπορή, αναπαυόμενος είς ίδιον εαυτού οίκον. Κατά
έξαίρετον πόλιν έπί τόν Πεϊ-χό. — Ενταύθα δεκαε γάλων μετάλλινων δίσκων Λου καλουμένων, καί-tj
«ύτού; λευκά φορέματα, έπιδεικνύντα τήν τάξιν καί δέ τήν τρίτην ήμέραν ή πρόσω χώρα παοίστατο ήδη
πτά σινικοί δρόμωνες περιέμενον ανέκαθεν τόν πρέσβυν άκατάπαυστον βόμβισμα τών έντόμων, πάντα ταυ*,
σύ γένος τοΰ τεθνηκότος, έφέροντο έπί έδρών. Εκεΐ- ορεινή, ή μυρμηκίασι; τών κατοίκων ήφανίσθη, άλλ’αί
καί τήν συνοδίαν αύτοΰ. — Καί περαιτέρω άνέπλευ- άλλοπρόσαλλον καί σχεόόν γοητευτικόν θόρυβον άπ£
θ£„ δέ προσήρχετο διά μεγαλοπρεποΰς Παίλού, κατά σκηνογραφία', έξετυλίσσοντο ώραιότεραι καί μυθιστοσεν έπί τών σινςκών δρομώνων τόν Πεί-χό, ή δ’ επί τέλουν. —
τύ μέσον τής οδού, συνοδία άλλη, ήτις άπήγεν είς ρικώτεραι — Ιπποι άγριοι, καί αίγαγροι άνερριχώντο
τών οχθών σκηνογραφία καθίστατο νραφικωτέρα έτι,
τβδ γαμβρού τήν οικίαν, τήν νύμφην έντός φορείου τήδε κακεΐσε έπί τών όρέων τά νώτα, καί οί δραστικοί
καί πλειόνων χαρακτήρων επιδεικτική. Μεταξύ κω
χλεισμενου, χρυσοπάστου, καί άνθοστεφοΰς. — Ανώ Σίναι άνεΐρπον έπί τών αποτόμων χειλέων τών άβύσ'Άγι^ις είς Πεκΐ^Ύ (Πεχίγγ\.
μών, χαμηλών οικημάτων, έξετείνοντο απέραντοι θάτεροι Μανδαρίνοι, οίτινες μετά συνοδία; ού πολύ ήτ- σο»ν, όπως εΰοωσι σπιθαμήν χώματος πρό; καλλιέρ
λασσαι όρυζίου καί κέγχρου.— Αναρίθμητοι δε σωροί
Παρά τήν Τογγ-τσου-φού ό πλους τή; Πρεσβείας τονο; τής τοϋ άντιβασιλέως τοΰ Τακού έβαινον διά γειαν, καί διά προφανούς κινδύνου τής ζωής διά σχοι
άλατος οικίας εχοντες ύψος, ύπό χόρτου -/.'καλυμμένοι έληξε, τό δέ λοιπόν τής οδού μέχρι τοϋ Πεκίνου -ητο»
τής πόλεως, έπηύξανον* τήν συσσώρευσιν, καί τήν νιών είς τά πλευρά τών βράχων κρεμάμενοι άπό τοΰ
ήπλοΰντο παρά τήν όχθην, καί οί σωροί αύτοί ενταύ έπί στερείς. Καί όπως καλώς φέρωσι τόν Πρέσβυν, u
«1»0λιψ'.ν, κατόπιν αύτών σύροντες μονότοοχα καί ύψους, ζερδίσωσι τήν ύπαοξίν των.
θα ώς έν Ευρώπη, βασιλικός όντες πόρος, έπήρκουν
συνοδίαν αύτού, καί τά δώρα διά τόν Αϋτοκράτορί
Τήν αύγήν τής τέταρτης ήμέρας έφάνη, μακράν
δίτροχ’ άμάξια πλήρη πραγμάτων καί προσώπων —
είς τήν ανάγκην τριάκοντα εκατομμυρίων άνθρώπων. έμελλαν νά χρειασθώσιν έννενήκοντα οχήματα, τεσ®
ίγόρται, μάντεις, άοιδοί, γόητες (θαυματοποιοί) κατά τό πλευράν τών μεμαζρυσμένων όρέων, σειρά, ή
— Κατά τόν τόπον δέ τούτον πάν κενόν γής έκαλύ- ίάκοντα δίτροχοι φορτηγοί, καί πλείου; ή ^ιακόαι
έχραζον πανταχόθεν άπαισίως πως, άναμενοντες νά γραμμή στενή έλικώδης πως, έμφερής πρός τάς
πτετο ύπό μονοτρόχων άμαξίων, άτινα παρ’ άνδρών πποι, ώ; επιμετράν δέ τούτων, τρισχίλιοι άχθοφόμι
σύρωσι διά μεθόδου άπονου του δυστυχούς λαοΰ τό φλέβας τού ζουαρζίο-υ (είδους ορυκτού) κατά τά όρη
συρόμενα ή ώθούμενα, καί άναπτύσσοντα ίστίον πλη- ύφ’ ών έπρεπε νά κοσμισθώσι πλήθος πραγμάτων!
«ργύριον, οπερ τοσούτον έπιπόνως έξεδούλευσε. Αφη- τής Σκωτίας, ανώμαλος μόνον κατά τι — Εις τήν
σήνεμον άπήγον είς τούς δήμου; τά άλας, οπερ ύπ σκευών, άτινα θά έβλάπτοντο έπί τών αμαξών ταοΜ
γηται δε, διεκοίνουν είς τόν άκοοαζόμενον όχλον, ότι γραμμήν ταύτην, άνερχομένην μέχρι τών κορυφών τών
άναριθμήτων βαρέων μετηνέχθη ένταύ'ΐα άπό τών ε σόμενα καί συγκρουόμενα. Ο Πρέσβυς, ή ΑραβέλΙε
μεταξύ τών δώρων τής πρεσβεία; εΰρίσκετ’ Ελέφας όρέων, έφάνησαν τέλος αετώματα καί πύργοι κατά
παρχιών Φοτσιέ καί Κουαν-τόγγ. — Μεταξύ δε, φόρ ό Χταουντών, ό υιός τούτου καί ό τής πρεσβείας δικ
μέγας ώς Πιθηξ, καί άλέκτωρ όστις τρώγει άνθρα διαστάσεις ύψούμενα, έναίς αδύνατον ήτο νά κτισθώσι.
τοι φυτών τού Τειου έφέροντο, καί τό θαμνώδες αύτά μη-εύ; έκομίσθησκν έπι παλαγκίνων (φορείων).
Ητο λοιπόν τό περιβόητον τείχος τής Κίνας τό
κας αναμμένους. Πωληταί, μ.έ βαμβοκάλαμα επί τών
δένδρον μέ τά στενά μυρόινόσχημα φύλλα του καλήν
Οί δέ άλλοι Κύριοι τής συνοδίας, καί οί άξιωματι· ώμων φέροντες εις τά- άκρα; αύτών κάδου; ήρτημέ- διαστέλλον αύτήν άπό τής Ταταρίας. Τό κτίσμα
καί φαιδράν παρείχετο θέαν, τά δέ άνθη του συνέλε κοί ώχούντο έφ’ ίππων, μετά τών συνοόευόντων Μα»
νου; ΐσοστάθ’ .ως, προσέφερον μετά κραυγών μεγάλων τοϋτο κατά τό μήκος τών όάχεων τών λόφων παζαγον μετά σπουδής μέγας όμιλος γυναικών, α'ίτινες όαρίνων οΐ στρατιώταί, έργάται, καί ΰπηρέται επεσοτάς έντός πραγματείας των. Καί πλήθος κουρέων τεινόμενον, άνέρπον έπί τών ύψίστων κορυφών τών
κομψόν μέν άλλά βραδύ έβαινον καί βραχεί τώ βή οεύθησαν έπί τών άμαξίων, άλλά πολύ δυσχερή; ή τι
όρέων, έχεΐθεν είς τάς βαθύτατα; κοιλάδας ζατερμ,ατι διά τών ζακοπλάστων ποδών περιδεδεμένων έρυ ή θέσις των. Στρατιώταί Σίναι διήνοιγον τήν λεωφό φέροντες ελαφρά; εύρας, καί λεκάνας περιεφέροντο χόμενον, ποταμούς ΰπερπηδών διά τόξων, διπλα
διακοινοϋντες τήν παρουσίαν αύτών διά της -κλαγγής
θραΐς ταινίαις. Περαιτέρω τούτων όλων παρίστατο ρον άποσοβούντε; τόν σωρευόμενον όχλον διά τών μα
τής λεκάνης —Κρεωπώλαι με τεμάχια τού σεσηπότος σιαζόμενο? δέ καί τριπλασιαζόμενον πρός όχύρωσιν
σινικόν πολυάνδοιον, άλσος πίτυων ύποκρύπτον πλη- κρών αύτών μαστίγων, καί βραδύ ούτως έκινούντοέι
σχεδόν κρέατος, δπεο οί διαβάτας δέν ήγόρασαν άπό σημαντικών θέσεων, καί άνά πάσαν έκατοστυΐα βημά
θύν λίθινων λευκαζόντων τύμβων. — Ενώ δε διαρ τής βασιλικής όόού πρός τήν μητρόπολιν του Κοί
των πύργους καί γιγαντώδεις προμαχώνα; έπιδεικνύτών κοεωσφαγείων, Μωαμεθανοί ερυθρά καλύμματα
κώς αί όχθαι ύπό περιέργων θεατών έπληρούντο, κ τους. —
φέροντες, γυμνόχειρες, έψιμμυθιωμέναι Κινέζαι, μέ μενον, κατέπληξεν όλους διά τοϋ μεγαλείου τούλάχι
ένίοτε περιεφέροντο, όπως τιμήσωσι τήν πρεσβείαν,
Διά μέσου μακροΰ προαστείου κεκοσμημένου εκατέ μαύρους πέπλους περί τά μέτωπα, αύτοί όλοι συνε- στον, καθ’ 8 δυσχέρειαι όπερφυσικαί ήττους έδείχθησαν
οί στρατιώταί τής περιφερείας ιματισμόν φέροντες κα ρωθεν δι’ ώοαίων εμπορικών καταστημάτων, >
κρούοντο, συνεσωρεύοντο, καί μεταξύ, άπό καιρού εις τοϋ θνητού, όστις χώρας όλας άνέσπασε, καί κορυφάς
θόλου απόλεμον, προασπιζόμενοι τοΰ Ηλίου δι’ άνθη πολύχρωμων, περικαλλών θριαμβικών αψίδων, άς ζ
καιρόν άντήχει ώς βαρύ ύποχθόνιον τό κλάγγισμα άνήγειρε πεντακισχιλίους πόδας ύπέρ τήν γήν. Καί
λίων καί άνεμίστρων, (οπλισμένοι μέ τόξα καί βέλη λοΰσι Παίλού, κατακαλύπτιον ύπό ταινιών χιλιοχρόι
ύπερμεγέθου; κώδωνος άτό τοϋ ύψους λόφου τίνος τού ή σειρά αύτη τών οχυρωμάτων διήκουσα έπι χιλίων
κ’ εύρωτιώντά τινα βραχέα παχύστομα πυροβόλα, οϊ- κυμαινόμενων, καί όχλου κύματα περιέχοντος, έφθα
Πεκίνου, όμοιον με τήν φωνήν πνεύματος προκαλοϋντο; όιακοσίων αγγλικών λευγών, άνευ ύστερωτέρας επι
χουντε
χούντες σκηνάς, έν αί; οίωνεί καταχθόνιος μουσοορ- τέλος οί οδοιπόροι είς τήν μεσημβρινήν πύλην ύ
σκευής, ή προσθήκης, διαρκοϋσα δισχίλια ήδη έτη,
τήν γήϊνρν τύρβιν.
ία έτελεΐτο,
(κοσμούντο ϋ~ό
ύπό θοιαμβευτικών
ή; έγείρετο νεφομήκης πύργος, πέτρινος, έπταόροι
για
citAttiu, κ
ζ.’αΐτινες εχοσυ,ουντο
ϋοιαρΛευ
έφαίνετο τοσούτω πεισματωύώς πολεμούσα τόν χρόνον,
,* ιέν Sελλείψει
·. «, > I
~ Λ > θ'
Ύ'
Λ-’/.ιυ ·»«ι
-- - ~ 1 ποικίλων,
τόξων
καί σωρών σημαιών
όσγο καί οί φυσικοί όγκοι τών βράχω» καί τών όρέων,
άπό τών θυρίδων δ’ αύτού προήοχοντο άπειλητικα
τηλεβόλων σιδηρά τινα στόμια έβρόντων πανηγυ στόματα μεγάλων τηλεβόλων, άτινα είς έγγυτέ;
Λΐαχώρησις είς TapTapiar.
άτινα μεταξύ Κίνα; καί Ταταρίας κεΐνται.
ρίζω; όπίσω τοΰ στολίσκου, διότι τών Σινών ή προ θέαν έχάνον τό μεγαλοπρεπές, διότι ήσαν έζωγραι
Αίφνης, ώΛύ.Ιν^αΓ αί σινικαί σάλπιγγες' οί τοξόσοχή, καί ή συνείδησις τής άπειοίας αύτών δέν τοϊς σμένα.— όδός εύθύ άγουσα, λίαν εύρεϊα καί άτελί
"®ι άρχισαν να καλπάζωσιν, ή δέ άααξα τού Πρέσβεως
Είσοόος είς Σιγό.ί.
έπετρεπε νά χοώνται έπικινδύνων οργάνων μή δι’ έκεί τητος έφερεν άπό τής πύλης εί; τό μέσον τής πόλει
τού; ήκολούθει, -καί εϊποντο αύτω άμαξίων μεγάλη
νων ΐσως φέρωσι που συμφορά» τινα.— ’Εν άφθονία — Ενταύθα δέ άπας σχεδόν οίκος ήτο καί πρατήρι
0 πρός 8ν όρος τής οδοιπορίας, τουτέστιν ή τατασειρά, αχθοφόροι, καί ιππείς κατά μακράν δε γραμ
μεγίστη τά τρόφιμα καί παν ό,τι άλλο χρειώδες προσ- εμπορευμάτων, εκτεθειμένα έχων χρυσόν, καί άργυρί
μήν συνεκινήθη άπας ό όχλος τής ανατολικής Πύλης ρική πόλις Σιχόλ ή έχουσα τά αύτοκρατορικόν παλάηνέχθησαν τοϊς Αγγλοι;, κ’ έπί τοσούτο προήλασεν ή πορσελάνην, και ποικίλα σηρικά. — ΐπερ τούς ι
τιο» τής εξοχής, ύπ’ όρέω» ύψηλφν άσπι,ομένη, πα
τού Πεκίνου.
ρίστατο ήδη ύπό τής πρεσβεία; τήν όψιν. Τέταρτον δε
Κυβέρνησις τάς πρός αύτούς τιμάς, ώςε όταν τις ήγό- κους προεϊχον ε’ν σχήματι θόλου εύοεΐς έξώσται, πλ
Η οδοιπορία έγίνετο διά τής άπεράντου -γονίμου
ώρας πρό τής πόλεως διέταξεν ό Μεκαρτνεύ (ό πρεσου;)
ραζεν έπί τής όχθης καί άσήμαντον πράγμα, ό συν- ρει; άνθέων καί συμπλεγμάτων αρωματικών. Πρό
πεόιαδος τής περικυκλούσης πανταχόθεν τά Πεκΐνον,
οδεύων αύτόν Μανδαρίνο; δέν έστεργε ν’ άποτίση τό τών θυρών όλων ήσαν -ήοτημένα πρός κόσμον, καί ν
μεταξύ ιτεών κατά μακράς δενδοοστοιχία; έκτεινομε στάσιν, καί τήν κατάβασιν όλου τοΰ άγγλικοϋ προ
τίμημα, άποφαινόμενος οτι ολα ταύτα ύπελογίζοντο κτερινάν φωτισμόν, λύχνοι έκ κέραος, μουσελλίνο
νων — Κοιμητήρια έστεαμένα έξ αίγείρων, ποίμναι' σωπικού άπό τών όχημάτωΙι καί τών ίππων, όπως
εις τά αύτοκρατορικόν ταμεΐον, διότι οί Αγγλοι ξενί σηρικά καί χρωματισμένα χαρτία χιλιοσχήμως δι
παχύτατα έχουσαι πρόβατα, σχοινοτενείς σειραί κα διάθεση τήν είσοδον κατ επίσημόν τινα τροπον.
ζονται τώρα παρά τω Αύτοκράτοοι.
0 Πάρι; ήρχιζε τήν γραμμήν μετά τών άγγλικών
σκευασμένα. Απερίγραπτος ήτον ή απέραντο; τύρο
μηλών, άς ήγεν είς ηγέτης μόνος, κομίζουσαι άνθραπυροβολιστών αύτοΐ; εϊποντο οί δραγόνε; (ταγμα ιπ
Η νύζ έπεσεν επί τών κυμάτων τού Πέϊ-χό. Από τού όχλου, όστις πανταχόθεν συνέρρεε, καί συνεθλίβετ
*<; είς τήν μητρόπολιν, υ.εγαλα παράθυρα άφ’ ών
πέων πότε, καί πότε πεξ<ήν) και οι πεζοί ς-ρατιώται,
τών ιστών δέ όλων έλαμπαν ποικιλόχρωμοι ύέλινοι καί συνεπατεϊτο, διά νά θεώρηση τούς Αγγλου; '[}
■ηρτώντο δια σχοινιών ταβάκου φυτεία·, εί; ελεύθερον
φανοί, κ έπι τής όχθης έναντι τού στολίσκου, ό Τά- νων καί γελών εύήθως· τά δέ οχήματα έπρεπε νά μ
«ερα ένεκα τού άβροχου οΰοανοϋ τής Σινικής, έκόλα-Ι ύπό τόν ύπολοχαγόν Κρέβην* μετ αύτού; ηρχοντο
ταρος
Μανδαρίνος
Κουάγγ-Νέν
ό
συνοδεύων
διά
ξηράς
, .
_ ,, .... „ -,,,,-,ς.,·,, uh* s'»;»'*»ι νωσιν άκίνητα καί σιωπηλά ολα τέταρτα ώρας, μέχρ
ζον πάντα ταύτα το λεϊον τής πεδιάδος· ήδη δέ καί j ΰπηρέται, μουσικοί, ταχυδρόμοι, χειρώνακτες, καί
τήν πρεσβείαν διέταξε νά στήσωσι τάς σκηνάς αχτοΰ,(ού οί Σίναι χωροφύλακες ήδύναντο ν' όμαλύνωσι '·'
«ρός τό δυτικόν άνεδύοντο τά ταταρικά ορη άλλά καί1 οί κύριοι τής συνοδία; άνά δυο ολοι· είτα δε ό γραμ-ν
άφ ών ωσαύτως, άπειροι ποικίλοι φανοί άνέφλεγον, j λεωφόρον. — Καί μεταξύ τούτων, σκηναί διάφο?
τής οδοιπορίας αι ήμέραι καθίσταντο βραχεΐαι, διότι ματεύ; τής πρεσβείας Στάουντων έφέρετο έπί παλαγιχίνας, καί τέλος ήρχετο ή άμαξα τού πρέσβεως έν ή.
καί τό σύμπλεγμα τούτο τών χρωματισμένων λύχνων παοίσταντο· έδώ μέν εκφορά νεκρού κατά τήν πύλη
*πποι καί αχθοφόροι δέν ήλλάχθησαν, έληγον δέ πάν
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αύτός μετά τής Αραβέλλας καί τοϋ νέου Στάουντων τά ένδυμά του θά ήτον επιβλητικόν εϊς χώραν
έκάθητο, όχουμένου όπίσω τής άμάξης μειράκιου μαύ ή παιδεία είς βαθμόν ύψηλόν έδρεύει.
ρου μετά πολυτελούς τουρκικού ιματισμού.
Η έναρξις τής πορείας έπηύξησε τούς κόπους
Η τάξις αύτη έπρεπε νά φανή πανυγηριζή καί πομ Βένσωνος διά τήν τακτοποίησίν της — Οί μουσιιχ,ι
πώδης, καί νά έπιβάλφ σέβας είς τούς Κινέζους· άλλά οί στρατιώται, οϊ πλούσιας έπιρράπτους σειράς ψί.
τόν σκοπόν τούτον επέτυχε κάκιστα· διότι άν καί τό ράντες ύπηρέται, μέ τάς λεύκάς έκ σηρικού έμβάδη
στρατιωτικόν σεβασμού θέαν παρείχε, άν καί οί κύριοι των, έπρεπεν έν μεγάλη έπισημότητι καί πομπή η
τής συνοδίας έπεφάνησαν μεθ’ όλης τή; άξιοπρεπείας προβώσι τής παλαγκίνας τοϋ πρέσβεως, άλλ’ οί σίν«
τής τάξεως των, οιδεύπηρέται πομπωδώς έχώρουν αχθοφόροι τόσω ταχύ προέτρεχον μέ τά φορτία τω»(
έν ταΐς καλλίσταις αύτών ςολαΐς, οί λοιποί ό'μως έπα- ώστε οί τής παρατάξεως άντί νά χωρήσωσι πρώτοι,
ρουσιάζοντο ύπό μορφάς καθόλου σπανίας καί άλλο ■ μόλις ήδόναντο σπεύδοντες νά βαδίσουν έπί τά ϊχη
προσάλους. Οί μεν είχον περιφερείς οϊ δέ τρικώχους εκείνων· άλλ’όπως τό δυςύχημα καταςή τέλειον, διό
πίλους, άλλοι δέ πλέον κακόζηλα έτι σκιάδια — Υπο κοψεν αίφνης τά μεγαλοπρεπές μάρσ όπερ οί Αγγλοι
δήματα, ϋποδημάτια, σανδάλια μέ ποικιλοχρόους έμ- μουσουργοί έπαιζον, καταπληκτική τις αγέλη σινικώ
βάδας, καί ώς έπο; είπεΐν, κατ’ ελάχιστου δέν υπήρξε όνων, χοίρων καί σκύλων—έν άκαρεΐ ή άλαζών συνο.
μεταζύ αύτών ομοιόμορφον, έκτός άν τούτο ύποτεθή, δεία εύρέθη μεταξύ τών άστείων αύτών ζώων γρυζόνπρός μεγαλήτερον άτύχημα, είς τά ράκη καί τάς έσθή των, όγκαζόντων καί συνθλιβομένων έπί τού προστιι·
τας καί τά π-ρίστηθα άτινα όλα εις ούδένα ήθελον ν’ χόντος· έδραμον δέ οί έφιπποι καθόλου έν μεγίση
άρμόσωσι.
άταξία, καί οί λοιποί πρός τούτοις, όπως φέρωσι τήι
Περικυκλωμένη άπό κύματα θεατών, έν οίς εύρέθη- παλαγκίναν τοϋ πρέσβεως οστις ε’ν τώ μεταξύ έπήδησαν πληθύς Λαμών η ί·ρέων κίτρινα φορούντων μέ με σεν άξιυσημείωτόν τι πήδημα.
γάλους περιφερείς κίτρινους πίλους, καί μέ κ&)δωνίΤέλος, τήν πέμπτην ώραν έφθασαν, περίρρυτοι όλοι
σκου; εί; τάς χεΐρας, ή πρεσβεία ΰπεδέχθη μετά στρα ύπό ίδρώτος, καί πεισμονής έμπλεοι, εΐς τό Αύτοκρα
τιωτικών ενδείξεων σεβασμού, καί τή ώρισαν πρός τορικόν άνάκτορον, όπου πάσα θέσις άνέκαθεν έβριθε
οίκησιν σειράν οικοδομών, ήτις άπό τής νοτείου άκρα; περιέργων Κινέζων — ό Μακάρτνεϋ ΰπεδέχθη άπό τού;
τού Σιχόλ έζετείνετο έπί τών αναχωμάτων ομαλής Σάου-Τά-Τσίν, καί τόν Βάν-Τά-Τσίν, έστειλεν όπίσω
ράχεως λόφου καί τ άεαχώχωματ’ αύτά συνείχοντο διά εις Σιχόλ στρατιώτας καί ύπηρέτας, καί μετά τής
πλατέων βαθμίδουν γρανίτου. Τό όλον δ’ ήτον εύρύχω- συνοδίας αύτού ώδηγήθη είς τόν ηγεμονικόν κήπον,
ρονκ’εύχρηστο·/, καί καλήν είχε θέαν έπί τής πόλεως, διά νά περιμείνη έκεϊ τάν αύτοκράτορα έλευσόμενον ή
τών Ταταρικών βουνών, δροσερόν έκπεμπόντων άέρα, σκηνή δέ, ό'που είσήχθη, ήτο κατακόσμητος έν θαυμα
καί τόν κήπον άναριθμήτων δένδρων ώς εί τό οίκημα στή φιλοκαλία άπό ασιατικά κ’ εύρωπαϊκά μολυβδόλα
ήτο θερινά ανάκτορα μετά κήπου η δονής καί φαιδρότη- καί ξίφη.
τος, όπου τής Κίνας οί αρχαίοι κατωκουν ηγεμόνες.—
Πανταχόθεν συνεσωρεύοντο Μανδαρίνοι μέ τά ερυ
Εκατοντάδα ποδών υψηλή, ςενή πρός τά κάτω, παχεία θρά των πιλοκομβία· καί τά Ταώ πτερά, άτινα μέχρι
πρός τ άνω έπί όρου; έντό; κοιλώματος, φυσική στήλη, τριών άριθμούμενα ήοτώντο άπά τών Πίλων, διά
ήτις έξέχεεν άπό προεχόντων μικρών βραχούν χειμάρ μικρών σωλήνων έξ αχάτου, άπεδείκνυον τό επίσημον
ρου; βροντώντος ύδατος, καθίστα τελείαν τήν μοναδι τού όμίλου,^ούτινος μεταξύ εύρίσκετο ό πρέσβυς.
κότητα τή; ώραία; έκείνης άγροτικής σκηνογραφίας.
Τής σινική; έθιμοταξίας είναι καί ή μακροχρόνιος
προσδοκία τού αύτοκράτορος. Τέλος δέ, κατά μέσνιν
σχεδόν ημέραν, ή άφιξί; του άνηγγέλθη διά τοϋ απο
κέζμδασις· παρά τω Λύτοχράτορι·
τρόπαιου θορύβου τών σινικών μουσικών οργάνων.
Οπισθεν ύψηλού, απόκρημνου, δασώδους λόφου προ
Τήν έπαύριον, τήν τρίτην ώραν πρός βαθύν όρθρον,
τό συνηθροισμένον προσωπικόν τής πρεσβείας έτακτο- έκυψεν ή παλαγκίνα τού αύτοκράτορος, φερομένη άπό
ποιεΐτο έν ταΐς αύλαΐς, όπως έξακολουθήσφ τήν πο είκοσι μανδαρίνους τής πρώτης τάξεως — ό αϋτοκρά
ρείαν του άπό Σιχόλ είς τόν αύτοκρατορικόν οίκον — τωρ, μέγας, ηγεμονικός γέρων μέ πρόσωπον ταταρικόν
καί Σεπτεμβρίου ήδη όντος, έπέκειτο σκότος έτι, φρόνησιν καί φαιδρότητα έμφαϊνον, έφερεν έσθήτα
ώστ ούδείς ήόύνατο ν’ αναγνώριση τόν άλλον, ό όέ σηρικού, χρώματος αύτοκρατοριχού- χρυσοκίτρινου. Επί
άντισυνταγματάρχης Βενσών, μετά κόπου μεγάλου τού στήθους αύτοΰ ήστραπτεν ό πεντάπου; χρυσούς
δράκων, όστις μόνον εΐς τόν ήγεμόν’ ανήκει, καί τόν
ένήργει νά φέρη είς τάξιν τινα τούς ύπ’ αύτόν.
0 λώρδος πρέσβυς, φέρων πλουσίως ε’στιγμίνον σηρικόν μαΰρον πίλον του έστόλιζεν ύπερφυής μαργα
επενδυτήν έξ έλαιοχρόου σκοτεινού μεταξοπτίλου, ρίτης, μόνος κόσμος ον έφερε — περικυκλωμένο; ύπό
μέ ιόν έκ πολυέδρου άδάμαντος άστέρα, τήν ταινίαν, σωματοφυλάκων, μεγιστάνων, κομιστών σημαιών καί
τόν μέγαν μανδύαν καί τάν πτερωτόν πίλον τοϋ άνθηλίων, καί μουσουργών, διευθύνθη φερόμενο; είς
τάγματος τού Βάθ, άνέβη τήν παλαγκίναν του' αύτφ εύρείαν, μεγαλοπρεπή σκηνήν, ήτις, ώρισμένη πρός
δέ εϊπετο έπ’ άλλης ό γοαμματεύς τής πρεσβείας άκρόασιν τών ποέσβων, έστηρίζετο έπί στηλών ποικοιΣταουντών, όστις είς τόν αύλικόν αύτού ιματισμόν λογράφων, στιλπνών καί χρυσοπάστων.
‘Ο λόρδ Μακαρτνεύ ώδηγήθη είς τήν σκηνήν τής
ήνωσε καί τόν πορφυρούν μανδύαν, καί τό έκ μαύρου
μεταξοπτίλου κεφαλοκάλυμμα τού Doctoris juris άκροάσεως· μόνοι δέ ό Στάουντων μετά τοϋ υιού του,
(διδάκτορος τής νομικής), διότι δικαίως ήδύνατο νά κρατούντες τά κράσπεδα τού μακροϋ μανδύα του,
Υνδυθή τό αξίωμα τούτο, κα1, διότι έπίστευεν, οτι καί ό διερμηνεύς Πλούμπης επετράπη νά τόν άκολου-
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θήσώσιν οί λοιποί κύριοι τής συνοδίας έπρεπε νά μείνωσιν έξω τής σκηνής τής άκροάσεως· ό Αύτοκράτωρ
έκάθητο έπί τού θρόνου. Ό δέ Χά-Τσούγγ-Τάγγ καί
δύο έτι ανώτεροι υπάλληλοι τής αύλή; ήσαν γονυκλιτεϊς παρά τό πλευρόν του. Οί ΙΙρίγγιπες τού Αύτο-

μακροϋ ένα πόδα, εΐργασμένου δέ είς σκήπτρου σχήμα,
καί κειμένου άνέκαθεν παρά τώ θρόνω ώς εύδαιμονίας
έμβλημα καί ειρήνης, καί προσέφερεν αύτόν εΐς τόν
πρέσβυν ώ; τήν πρώτην άντιδωοεάν διά τόν βασιλέα

του.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ.
Μέχρι τοϋδε ή συνδιάλεξις έγένετο διά τού διερμη«■ν
*
»ηγεμόνες
Ζ
Λ,
,κρατορικυυ
οίκου, *οι £ζενοι
και' οιr πρώτοι
νέως, άλλ’ ό αύτοκράτωρ αισθανόμενο; τήν άμηχαλειτουργοί τοϋ κράτους ϊσταντο κύκλω παρά τούς τοί |νίαν ταύτην, ήρώτησε τόν Χό-Τσούγγ-Τάγγ άν τις
χους τής σκηνής είς τάς ώρισμενα; αύτών θέσεις.
έκ τής ποεσβείας ώμίλει τήν σινικήν.
‘Ο πρόεδρο; τού προσωπικού έπί τής έθιμοταζίας
‘Ο διερμηνεύ; έπαρουσίασε τόν νέον Στάουντων παϊήλθεν είς προϋπάντησίν τοϋ πρέσβεως, καί προηγηθεί; δα δεκατρι-τή ώς τόν μόνον, όστις προήχθη εϊς τήν
αύτού τόν έφερεν εις τό αριστερόν τών βαθμιδών τοϋ γλώσσαν ταύτην ό αύτοκράτωρ παρήγγειλε νά πληθρόνου, θέσιν τή; τιμής λογιζομένην παρά Σίναις.
σιάση ό παΐς εϊς τόν θρόνον, καί τόν προύκάλεσε να
‘Ο λόρδ Μακαοτνευ ύψωσεν άζιοπρεπώ; μέ τάς δύο
άμιλήση σινιστί — ή κρίσις τού μειράκιου εύηρέστησε
χεΐρας υπέρ τήν κεφαλήν, τήν μεγάλην τετράγωνον τόσω τόν Μονάρχην, ώστ’ έλαβεν άπά τής ζώνης το
ύπό λιθοκολλήτων πλουσίως κεκοσμημένην χρυσήν θή βαλάντιον έν ω έφρόντιζε νά βάλλη τά φοινικοκάρυά
κην, ήτις εσώκλειε τήν πρό; τόν Αύτοκράτορα επιστο ίτου, καί τοϋ τό έδώρησεν ή αύτοκοατοοική δ’ αύτη
λήν τού βασιλέως τής Αγγλίας, καί ούτω; έχων άνέβη
I δωρεά μικράς τιμή; ήτον αξία· έπί τού κίτρινου ση
τάς βαθμίδας κ’ έπαρουσίασε τήν θήκην εϊς τόν ηγε ρικού τού βαλαντίου ήσαν χουσόστικτοι ό πεντάπου;
μόνα κλίνων τό γόνυ καί προσφωνών βραχύ τι λογί- δράκων καί ταταρικοί τινες χαρακτήρες — άλλ άπό
τή; χειρός τού αύτοκράτορος προερχομε'νη έξισοΰτο με
οριον.
‘Ο κυρίαρχης έλαβεν αύτήν, εκπληττόμενων όλων τήν ταινίαν ευρωπαϊκού τίνος τάγματος, ή δέ περίτών παρόντων, ϊδίαις χερσίν, έκφράζων τήν εύχαρίστη- πτωσις ότι τό ίδιον αύτοϋ βαλάντιον ητο, μετέοαλσίν του, ότι ό βασιλεύ; τής Αγγλίας διά πρεσβεία; λεν αύτό εϊς σήμα ιδιαιτέρας προσωπικής εύνοιας, ήτις
καί τόσω πολυτίμων δώρων έδιδε σημεΐον τής πρός διήγειρε μεταξύ τών πρωτίστων Μανδαρίνων τήν
αύτόν ύπολήψεως καί φιλίας, διεβεβαίωσε τόν πρέ- ΰπόληψιν, τήν αγάπην, καί ίσως αύτήν τήν ζηλοτυσουν περί τών αμοιβαίων φιλικών αισθημάτων του,
καί εϊπεν δει ελπίζει καλήν τήν συγκοινωνίαν τών 'πίαν,
‘Η άκρόασι; τών Αγγλων έπεοαιώθη. — Ηδη δ’
έπαρουσιάσθησαν
εΐς τόν αύτοκράτορα πρέσβεις έκ Πεψπηκόων τών δύω επικρατειών.

Εΐτα έπελάβετο ό αύτοκράτωρ πολυτίμου λίθου

— 638 —
γβΰ χαί Μωαμεθανοί τινες άτό τίς Κασπίας θαλάσ

λίσκων. όργανα τρίγωνα έφαίνοντο ώσαύτως ήρτη.
σης — ωφειλον δμως ούτοι νά προσέλθωσι χατά τήν'
μένα
κατά τήν αύτήν τάξιν. Τάν ήχον τών οργάνων
όιζιάν πλευράν, χαί νά τελέσωσι καθ’ δλας τάς δια
τούτων
συνώδευε χορός εύνούχων αδων βραδέως καί
τυπώσεις τήν προσκύνησιν τοϋ Κοτού, σκηνή, ητις)
μέ
τρόπον
έπίσημον ύμνον τινα. Οί δέ ήαιάνδρες ούέπροξένησεν εϊς τούς Αγγλους θριαμβευτικόν τι μει
τοι
διετήρουν
τόσον έντελώς τήν φωνήν των είς
δίαμα.
τήν
φυσικήν
αύτής
ίσχύν, ώστε κατ’ άπόστασίν τινα
Μεταζύ δέ, ό πρέσβυς μετά τών περί αύτόν ώδη
|
άπετέλει
αύτη
καθαρά;
αρμονίας ήχους, όξύ κλυγγίγήθη είς πλουσίους άνακλίντήρας, έπί τό εύώνυμον
ζοντες
ήχοι
κυβέλιοι
(
Κυβέλης
ήχοι — κλαγγή διά τΰτου θρόνου — έκάθησαν έκεϊ ωσαύτως καί οί λοιποί
ψεως
μεταλλικής
άσπι'δο;
ή
άλλου
μετάλλινου σκεύ
πρίγγιπες καί Μανδαρίνοι κατά σειράν της τάξεώς
ους) ώδήγουν αύτούς είς τήν μετάβασιν άπά τής μιάς
των εγγύτερον ή άπώτερον τοϋ θρόνου — άνε'καθεν
διά δύο ξένους ήτο παρατεθειμένη μικρά τράπεζα κα στροφής τών ·ηχων είς τήν άλλην, τό δέ δλον μεγάλην
λυμμένη άπό κίτρινον σηρικού πέπλον — Αμα δε πάν τινά δράσιν έπέφερε— Τή; μουσική; διαρκούση; έξετετες έκάθησαν, οί πέπλοι τών τραπεζών άφηρέθησαν, λέσθη ή δέησις Κοτού διά τών έννέα πλήξεών της
καί ΐδού έπ αύτών πυραμίδες παροψίδων καί φιαλίων έπί τού μετώπου κατά τό δοθέν σύνθημα εννεάκις
τεχνηέντως έπ’ ά'λληλα κειμένων, καί περιεχόντων υπό τών παρόντων δλων. — Οί δέ Αγγλοι κατά τήν
δέησιν ταύτην εκαμον βαθεία; τινας κλίσεις πρός τό
ποικιλίαν μεγάλην εδεσμάτων καί οπωρών. Πρό τοϋ
έδαφος,
ένώ ό Αύτοκράτωρ, ίσα καί Θεός ούτω τιμώ
αύτοκράτορος ωσαύτως εκειτο τράπεζα, ό'λαι δ’ αί
μενος,
έμεινεν
ώς Θεός αόρατος καθ’ δλην τήν τελετήν.
πυραμίδες καί τά φεάλ.ια, δσα προσήγοντο αύτώ, τώ
Διά
τό
είδος
τής έντυπώσεως, ήν ή έπισημότης αύ
προσεφε'ροντο καθ’ δν τρόπον ό Μακαρτνιύ προσέφερε j
τη
ένέπνευσεν
είς
πάντα χαρακτήρα, ούδεμία εύθυμία
τήν χρυσήν θήκην.
έπήλθε
κατά
τήν
αύτήν ημέραν, άλλά τό πάν διωρ·
Διαρκοϋντος τοϋ ιδιαιτέρου τούτου διπλωματικού
γεύματος, σιγή θαυμαστή έπέκειτο, κ’ έπισημότης έν γανίσθη έπί τήν ύστεραίαν, καί οί Αγγλοι ώφελήθητός τής σκηνής, ώστε θρησκευτική εύλάβεια, θά έλε σαν έκ τής άδρανείας ταύτης νά θεωρήσωσι τό μέγα
γες δτι, ήτον. Ούδείς ξένος συνωμίλει μετά τοϋ άλλου. τής έπικρατείας τέμενος τού Φό, Πά-τά-λά καλού
Χωρίς δέ ν’ άκουσθώσι, καθώς τά πνεύματα, έφερον με νον.
Μέγα τετράγωνον οικοδομών έκατοντάπηχυ καθ’
οί ύπηρέται τά τής τραπέζης, καί ούτω τό κυριώτε - |
ιέκάστην
πλευράν, ένέκλειε τό καλούμενου χρυσούν παρον, κατά τήν διπλωματικήν τελετήν ταύτην ήτον ή
[ρεκκλήσιον — έν τώ μεταζύ τής αύλής άπήστραπτον
ήρεμος άζιοπρέπεια, καί ή αφελής έπισημότης άνατο-Ι
λικού μεγαλείου, οπ-ρ πάσα Ευρωπαϊκή άπολέπτυνσι; πλείους ή πεντακόσιοι κολοσσαΐοι χρυσόπαστοι στύλοι
ανδριάντες τεθνηκότων λαμών, οίτινες έβίωσαν έν
άκόμη δεν έφθασε.—
.καθαρά
άγιωσύνη· ές αύτών τινες παρίσταντο είς α
‘Ο Αύτοκράτωρ έδείκνυε μεγάλην εύνοιαν, καί
άδιαλήπτως ήθελε νά προσφέρη τιμάς πρός τούς Ay-1 σκητικήν όχληράν θέσιν πάθους, καθ’ δ τό λοιπόν τής
■/λους αύτού ξένους — Αιαρκοϋντος τοϋ γεύματος τοΐ; ζωής των διήγαγον περί τών θείων μόνον άναλογιζόέπεμψε διαφόρου; παροψίδας έκ τή; τραπέζης του, μενοι1 είς τό παρεκκλησίου έκάθηντο οκτακόσιοι (ζώνκατά τό τέλο; δέ έκάλεσε τόν Μακαρτνεύ παρ αύτώ τε;) λάμαι φέροντες ροδοκόκκινου καρακάλλιον (κου
καί διά τής ιδίας χειρός τώ προσέφερε φιαλίδα θερμού κούλαν) ώ; οί φραγκισκανοί, καί μεγάλου; ρόδων
οίνου. Ερωτήσας δέ περί τής ήλικίας τού βασιλέωςΙ στεοάνου; περί τά σκέλη των κατά γή; ήπλωμένα,
τής Αγγλίας έπηυχήθη εύνοίκώτατα, όπως ό Αγγλος; καί ή δον μέ βαρεΐαν υπόκωφου φωνήν άσματα πρός
Μονάρχης τόν φθάση κατά τήν ηλικίαν, καί κατά τό τιμήν τού Φό, τής γυναικό; καί τοϋ τέκνου του, ών
ογδοηκοστόν τ.-.τον έτος χα.ή είσέτι υγείαν εντελή' οϊ τρεις γιγαντώδει; ανδριάντες έκ παγίου χρυσού
ώς αύτός. Καί ταΰτα λέγων, ΰΰωσε τήν τράπεζαν ήσαν έστηαένοι έπί τριών πολυτίμων βωμών κατά τό
καί προεβη, με τό βαθύ αύτοϋ γήρας, ευθύ καί βεβαίω μέσον τού παοεκκ.λησίου έπί θέσεως έζεχούση; καί πετώ βήματι, άνευ παραμικρού σημείου αδυναμίας, πρός ρικυκλωαένες διά χρυσών κιγκλίδων. όπίσω δέ τών
τόν έδροκοαιστήν, δστις τόν άνέα,ενεν. 0 δε Μακαρ βωυ.ών τούτων εί; σκοτεινόν βάθος ήτο, φωτιζομενον
τνεύ έπελπισθεις διά τή; προφανούς ταύτης εύνοια; άπά χλωαόν λύχνον ένα μόνον, άκοίμητον, το άγιώτακαί προσόοκών εντεύθεν τά; άτίστας συνέπειας τής τον, ούτινος ή θέα έπεπροσθεΐτο διά πτώσεως παρα
πρεσβεύσεως, μετέβη είς τήν πόλιν τή; διαμονή; του. πετάσματος, δταν ξένων οφθαλμοί άνόσιοι έκεϊ έπλησίαζον.
Η δευτέρα ημέρα τής εορτής τών γενεθλίων τοϋ είς
άνθρωπον μεταμορφωθέντο; Φό διέβη μετά πολύ άσυγίΕι-(.τΐ) τύν γενεθ.Ιίων τοϋ Αύτοκράτορος.
Μεταζύ τούτων έπήλθε ί ή εορτή τών γενεθλίων κρίτως .μεγαλητε'ρου θορύβου—Ογδοήκοντα χιλιάδες
τοϋ Αύτοκράτορος. ‘Ο πρέσβυς προσεκλήθη εί; αύτήν στρατιώται ήσαν έν παρατάξει, δώδεκα χιλιάδες Μαν
δαρίνοι συνέρρευσαν, καί μεταξύ αύτών οί μεγάλοι
έπισήμω;, καί μετέβη κατά σινικόν έθος περί τάνί
υποτελείς
τού Κράτους, οί ύπυβασιλεΐς, καί οί στραόρθρον είς τ’ανάκτορα. Οί αύλικοί δλοι συνήλθον
τάρχαι,
ού;
ό αύτοκράτωρ κατά τοιαύτα; εύκαιρίας
εί; άπέραντον αίθουσαν καί διά σημείου δοθέντο; εί'
έφρόντιζε
νά
συναγείρη
περί αύτόν, τό μεν ινα κατασηχθησαν εις άλλον ναού είδος έχοντα θάλαμον. Εν
σβέση
πάσαν
φιλοδοξίας
φλόγα διά τής λαμπρότητας
ταύθα δέ εύρέθη σωρό; μουσικών οργάνων, μεταξύ ώνι
τής
κυριαρχία;
αύτοϋ,
τό
δέ, βπως δί εύεργετημάτων
και σειραί πολλαί κυλινδροσχήμων κωδώνων μεγέθους |
καί άπονο υ.ής τιμών νέων ζαί άξιών ισχυρότερου είς
υπερφυούς κρεμαμένων ε’ν μέσω στιλπνών ώοαίων στο
έαυτόν τού; προσάψη—ft όμήγυρι; αύτη τών έπιση-
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αοτάτων ξένων έδωκεν έν τώ μεταξύ δί έαυτήν τήν)
παράστασιν τραγωδίας τεχνικωτάτης, καθ ήν δμως
ίλίΐψί* ° ωραιότερος κόσμος, διότι αί ζοοίαι κατά τού
τόπου τά έθιμα, άποκλείονται τών τοιούτων συνα
θροίσεων, δπου αύταί είσίν ή ζωογόνος φαιδρότης,
προσιδιάζουσα είς τάς συναναστροφάς τάς συγκείμενα;
έκ τών δύω συνάμα φύλων.
Τήν παράταξιν τών στρατιωτών συνώδευον εϋθυμίαι ευτράπελοι παντοειδείς. λγύρται έταλαντεύοντο,
ίίνεπήδων καί ώρχούντο έπί τοϋ σχοινιού, παρετάσσοντο κ’ έμάχοντο δεικνύοντες καθ’ όλα ταύτα έτοιμότητα πνεύματος καί σώματος εύστροφίαν, ήν ποτέ
δέν θά ήλπιζέ τις άπό τάς μακράς αύτών έσθήτας,
καί τά βάναυσα υποδήματα. Διάφοροι όμιλοι κατοί
κων τών κυοιωτέρων επαρχιών τοϋ άπεράντου κρά
τους, δλοι με τόν τοπικόν αύτών ιματισμόν, αύτοσχεδίαζον παντομίμους χορούς. Τούτων εϊπετο μουσική
συμφωνία μελωδιών κλυγγισμοϋ βραδέος καθ' δν ούδέν
άλλο ήτο.θαυμασμού άξιου ή τό κανονικόν πού χρό
νου (Takt) Μετά ταύτα πολλαί άνδρών έκατοστυίες
φερόντων όμοιοσχήμου; έλαιοχρόου; έσθήτας, καί βαινόνπων ύπό τήν λάμψιν ποικίλων λύχνων ώρχούντο
παντόμιμόν τινα χορόν πρός τιμήν τού Αύτοκράτορος
— Η δί σινική πυροτεχνία έπεδείκνυτο καθ’ δλην αύ
τής τήν λαμπρότητα — Κιβώτιου μέγα ίιψώθη εΐς
αξιοσημείωτου άπόστάσιν, κ αίφνης επεσεν ή βάσιι
αύτοϋ (ό πάτος) άφού σωρός χάρτινων φανών ίσαλλήλων διεσπάρη είς τό κενόν, ή δέ φλόξ ή έντός αυ
τών εκτυλισσου.ένη κατά τό κανονικόν σχήμά των
ητο καθαρά καί εϊχε φώς ποικιλόχρουν—Αί ά.ναπτύξεις αύται τών πυροτεχνημάτων έπανελήφθησαν πολ
λάκις ύπ’ άλλοΐα σχήματα καί χρώματα — Μετά τό
μέγα κιβώτιου ΰψώθησαν πολλά άλλα μικρότερα, άτι
να έξετυλίχθησαν ώ; κ' έκεΐνα, σχηματίσαντα δικτυόσχημον τι πλέγμα πύρινον μορφών διαφόρων κατά
τας διαιρέσεις αύτοϋ, καί κατά πάσαν κίνησιν άστραπτον ώ; ό κεραυνός. Τεχνητόν ήφαίστιον μεγίστυυ
κρατήρα; ε’περαίωσε τά πυοοτεχνήματα.
Τά δέ τέλος τής δλη; εύθυμία; έγένετο διά δρά
ματος τινο; θαυμαστού, πρό δ εκλεκτή όμήγυρι; συνεκλήθη καί ό λόοδ Μακαρτνεύ πρός τούτοις, μετά
τών πρώτων ατόμων τή; συνοδίας του, είς τό θέατρου
τής συζύγου τού αύτοκράτορος.

ρικού τίγρεως. Εκατοντάδες πολλαί Χιών, ή ιπποκό
μων, καί αλλαι τοσαι κυνηγών έφιππων καί πεζών
προητοιμάσθησαν, καί δτε ό υπουργός άνεπήδησεν έπί
σφριγώντας ταταρικού ταχυδρόμου (ίππου) έξετυλίχθη έ όμιλος είς πεδιάδα μεγάλην κειμένην πρός τό
βόρειον τού Σιχόλ καί περικυκλωμένην ύπό βουνών.
Η Θήρα δέ τών αιγάγρων ήρχήθη. Τό κυνηγετικόν
σώμα, περί τούς χιλίους άνδρας, άνεπτύχθη είς άλυσον
περί τά άκρα τής πεδιάδος, καί προέβαινεν ούτω πε
ριφέρω; βραδύ πρό; τό κέντρον. Νεύμα τοϋ Χό-ΤζούγγΤάγγ έκράτησε παρά τό πλευρύν του τον ί'ττνερ καί
τόν Πάριν, καί μετ’ αύτών έφιππος ώρμησεν εύθύ πρός
τής πεδιάδος τό μέσον. Αμα δέ άνέβησαν τούς πρώ
τους λόφου; έντός τού εύρέος τών κυνηγών κύκλου,
ίδον τού; δυστυχείς αιγάγρους, οίτινες τετρακόσιοι
μέχρι πεντακοσίων τόν αριθμόν, ταχείς ώ; ά νούς,
διέτρεχον πήδε αακεϊσε τήν πεδιάδα, άνιχνεύοντες
πανταχού εί; τά ζώντα καί βαθμηδόν άπαύστως άποστενοϋντα τό διάστημα τείχη ρήγμα τι πρός έκφυγήν.
Αλλ εχθρούς πανταχού εύρίσκοντες έπανέστρεφον μέ
τήν αύτήν ταχύτητα, καί άόιαλείπτως τρέχοντες κατά
τά σημεία δλα κατεβάλλοντο ύπό τοϋ κόπου. Αείποτε
ό εγγύτερον συνεστέλλετο ή άλυσις τού θανάτου, κϊ
αείποτε τών αιγάγρων ή άγωνία έμεγεθύνετο- ύπό τής
αγωνίας δ’ αύτής έμψυχωθέντες διέρρηςαν τινες όρμη
τόν κύκλον ή διείρπυσαν διά τών ποδών τών ίππων
καί πάραυτα ή δλη αγέλη συνώρμησεν, ώστε μόλις
έκατόν αίγαγροι έμειναν έντός τοϋ κύκλου δτε πάλιν
συνεκλείσθη.
Αλλ’ ήρχισαν ήδη τόν φόνον τών δυστυχών πλασ
μάτων πυκνά έξετοξεύοντο τά βέλη, οί κύνες έξωτούνθησαν έπ’ αύτά καί τά δρώμενον καθίστατο αλη
θώς τραγικόν. Θανασίμως πληγωμένα, τεθραυσμένον
σύροντα σκέλος, ένώ καταγής είρπον τά έντόσθιά των,
υπό βελών άπαύστως κεντούμενα, ετρεχον τά ειρηνικά
τ’ άθώα ζώα άνω καί κάτω μέ τήν αύτήν πάντοτε
ταχύτητα, χωρίς τά τραύματ’ αύτά μίαν μόνην φω
νήν πόνου νά τοΐς έκσπάσωσι, μέχρις ού μετά τοϋ
αίματος καί ή ζωή αύτών έπαυε, καί κατά γής ακί
νητα έπιπτον. Μόνον δέ δταν οί φοβεροί κύνες τά
κατέφθανον καί άπό πού τραχήλου τά έδακνον, μόνον
τότε γοερόν τι άνέκραζον ώς τ’ άρνία ύπό τοϋ σφαγέως τήν μάχαιραν.
I Τέλος, έντό; τοϋ κύκλου πάσα ζωή έξέλιπε. 0 ΧόΤζούγγ-Τάγγ δστις πολύ καί πολύ εύστόχως έτόξευσε,
‘77 fiijpa τύν Αιγάγρων χαί τον Τίγρεως.
έδωκε προσέτι τάς αναγκαία; διαταγάς πρός τιμω
Πρίν ή ό αύτοκράτωρ κατέστη εί; γήρα; βαθύ, ή ρίαν Χιών τινων, ών ένεκα πολλαί άγέλαι αίγαγρων
εορτή τών γενεθλίων του έτιμάτο πάντοτε διά πολ εξεφυγον. Οί ένοχοι έρρίφθησαν κατά γής ύπτιοι καί
λών μεγάλων κηνυΥΐ'ων, καθ ά ό Μονάρχης αύτοπρο- οί Τάταοοι διά μαστιγώσεων καί όαβδισμών έβασάνιΖ
*
/
»
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σώπως έζετέλει τό δραστικώτερυν έργον· άλλ’ άπό ζον τους Σινας, ενφ ο μεγας υπουργός ανηρχετο ηοη
χρόνου τίνος ή Θήρα διά τόν γηραιόν άπέβαλεν δλην μετά τής συνοδίας του τούί δασοσκεπεΐς λόφους.
Κυνηγοί δέ προαποσταλεντες επέστρεψαν, άναγγέλ
αύτής τήν φαιδρότητα, καί άνέθετο διά τοΰτο είς τάν
λοντες
είς τόν μέγαν υπουργόν δτι άνεκάλυψαν έπί
νεώτερον μέγαν Πρίγκιπα τήν έκτέλεσίν τοϋ δ,τι
έπρεπε νά γίνη διά τήν έπισημότηςα καί τήν μεγα τού κατάντου; τού έγγυτάτου όρους τήν κοίτην μεγά
λοπρέπειαν τής αύλής, διότι Ταταροσινική στρατιω λου λάο-χού- ft θηρευτική τότε συνοδία διηρέθη κανοτική αύλή έχανε τήν έπισημοτάτην αύτής λάμψιν άνευ νικώς — Επειδή δέ ό Τίγρίς διωκόμενος ποτέ σχεδόν
δεν κατέρχεται εις τήν κ.οιλαδα, αλλα μ.ακράν γραμ
μεγάλων κυνηγίων.
0 Χο-Τσούγγ-Τάγγ διωργάνισεν οθεν, μετά τήν μήν οδεύει έπί τών πλευρών τοϋ δρου; χωρίς ν άψοεορτήν, μεγάλην θήραν αιγάγρων, ήν έμελλε νά έπα- μακουνθή αύτού, ή ύπερπηόών αύτό ϊνα κρυβή εΐ; τό
κολουθήση άλλη τοϋ Αάου Χ,ού ή τοϋ μεγάλου τατα- όπισθεν ιεέοος του, παρετάχθησαν θηρευταί άκοντιοφό-
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pot έπί τών θέσεων, Si ών πιθμ/ώ; τό θηρίον ερχελλε
Κατελΰσαμεν εΐς τό ζενοδοχεΐον τής ΤριΎαχρία,ι;, εύγενεϊς καί ό λαός. Περί τήν μεσημβρίαν περιφε'ροννά όδευση.
οΰτινος
”“?άθυρα βλέπουσι πρός τόν ώραϊον περί- ται ολίγον
είς τήν
πόλιν, επειτα
έπειτα γεύονται πεοί
Αίγον εις
την ποκιν,
πεοι τήν
Αποσπάσματ’ &\\λ,έστάλησαν Ης τάν κορυφήν τοΰ
3
ή
4
ώραν.
Καί
τό
μέν
θέρος
περιδιαβάζουσι
τό έ
sratov τού Λίγια,ίοϋ — La Marina—,όπου συνέρ
όρους, καί μετ’ αύτών έφιπποι συνοδοί πρός έπιτηρησιν
σπέρας,
ώ;
είπομεν,
εί;
τόν
περίπατον
τού
Αΐγιαλοϋ,
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ'.
χονται όλαι τού Παλέρμου αί έμψυχοι καλλοναί.
τής όπισθοδρομησεως τοϋ θηρός. 0 Χό-Τζούγγ Τάγγ
έκεϊ, έπί βήματος έκ στηλών Δωρικών, άρμονικω- τόν δέ χειμώνα υπάγουσιν είς τό Μελόδραμα· άλλά
ετρεχεν έφιππος μετά τών άλλων παρά τοΰ; πρόποδα;
Έν Παλέρμφ, την 12—24 ’Ιουλίου 1849. |
τάτη Μουσική παίζει καθ’ έσπέρας άπό τής έννάτης καί τό θέρος καί τόν χειμώνα παίζουσι πάντοτε
τοϋ βουνού αντίκρυ τής θηροκοίτης διϊσταμένης αύτών
Καίήμισείας ί^ΧΡ1 τοθ μ'εσονυκτίου, ήχου; έκ τών ά-, χαρτία μέχρι σχεδόν τής αυγής.
κατά στενήν έν τώ μεταξύ κοιλάδα. Τεσσαράκοντα
Κυρία ft ου !
Ολίγιστοι εύγενεϊς καταγίνονται είς τάς ύποθέσει;
ξιολογωτέρων μελοδραμάτων, καί τά οχήματα τών
κυνηγοί δορυφόροι καί άκοντισταί άπεικόνιζον ζών τι
Αναχωρήσαντες έκ Νεαπόλεως τήν 6 (18) τού
τριγκιπισσών, τών δουκησσών, τών κομησσών (1) των, καί, καθά πολλοί αξιόπιστοι μ’ έβεβαέωσαν,
δρύφακτον ούτινος όπισθεν έκινεϊτο ό μεγας ύπουργός
ίσταμένου περί τήν 3 μετά μεσημβρίαν διά τοϋ ατμό*
κτλ· κτλ. καί αί ώραΐαί των οϊκογένειαι, άστεΐαι καί δέν εύχαριστοϋνται ν’ άσχολώνται είς τήν επιμέλειαν
κυκλωμένος ύπό σωματοφυλάκων τινών καί ύπηρετών, πλοίου « ό Ηρακλής », έφθάσαμεν τήν επαύριον ένταύθα
τών αγρών των, ούδ’ επισκέπτονται ποτέ τά απέθαντα
οϊτινε; έκράτουν δί αύτόν έτοιμα μολυβδοβόλα,
περί τή/ 6 π. μ. Ο διάπλους διαρκεΐ συνήθως ώρας ; φιλόκαλοι τήν έσθήτα, συρρέουσι πανταχόθεν, καί πε ίκτηματα τά όποια έχουσιν έπί τής Σικελίας.
ριφέρονται έπί τρεις #ρας είς τό έπιμελώς καθαρι
Αλλ’ 6 Τίγρις πρός ού τήν ύποδοχήν τό παν οΰτω 16 μέχρι 18, άλλά τό πλήθος τών επιβατών, τών
Τό αίτιον εί; ο άποδίδεται ή αποστροφή των αΰτη
καλώς προητοιμάσθη δεν ένεφανίζετο είσέτι. Οί κυνηγοί οποίων ό άριθμός άνέβαινεν είς 450, ώς έγγιστα, ί ζόμενον καί βρεχόμενον έκεΐνο έδαφος, καί φωτιζόμενον
μ
’
έφάνη
άζιον σημειώσεω;· φοοούνται, λέγουσι, τούς
πλουσιοπάροχους άπό gaz. Τπάρχουσι δέ καί σκα
έπλησίασαν τήν κοίτην του μέγ’ άνακράςοντες, ερριπτον τών άυ.κξΰν, τών ίππων, κατέστενε βραδεΐαν τήν πο
ληστάς
οΐτινες
καταμαστίζουσι τόν τόπον, διότι συλδε λίθου; κ’ έζετόζευον βέλη είς τόν δρυμόν. Τελευμνιά διά τούς πεζούς, τών όποιων ό άριθμός είν’ έπίρείαν τού πλοίου.
λαμβάνουσι
τού;
πλουσίους ιδιόκτητα; καί, διά νά
βης μεγάλ,ος, τόσου άγαπώνται έδώ αί διασκεδάσεις.
τώντες, έξώτρυναν τούς κύνας νά είσδύσωσιν έντό;
Μεταξύ τών πολυαρίθμων τούτων έπιβατών, ύτούς
έλευθερώσωσι,
ζητούσι λύτρα.
αύτού· οί δέ μόλις όρμώμενοι ύλάκτουν όμως τόσον
Τό ώραϊον φύλλου τού Παλέρμου μ. έφάνη πραγμα
πήρχον εκατόν πεντήκο/τα περίπου νέοι άνήκοντες είς
ι
Αί
έξοχαί
όπου
ή
αριστοκρατία μεταβαίνει διά τινας
τικέ); ώοαιότερον άπό τά τών άλ.λων μερών. Ειδον
έσχυρώ; έκ τού οργίλου αύτών φόβου, ώστε τό θηρίον τάς ελληνικά; άποικία; τά; έγκατασταθείσας εί; πε
εβδομάδα;
τήν
άνοιζιν
καί τό φθινόπωρον, είναι όλ αι
άνέδυσε τέλος έκ τού δάσους. Βραδύ βαΐ/ο·/ καί μεγα
διάδα — la pianura dei Greci, — ώρας τινάς μα- I τωόντιμέγαν αριθμόν εύειδών γυναικών ή φυσιογνω πλησίον τοϋ Παλέρμου· διάγουσι δ’ έκεϊ άπαραλλάκτως
λοπρεπές διέβη τήν κοιλάδα καί προσήγγισε τήν απέ
μία των έχει τ'- μεγαλοπρεπές καί εύγενές, τό δέ βλέμ
κράν τοΰ Παλέρμου. Οί viot ούτοι οΐτινες είχον στα
ώς καί είς τήν πόλιν. Συνέρχονται είς τάς συναναςροναντι υπώρειαν διωκόμενου ύπό βελών καί μολυβδο
μα
των είναι γοητευτικώτατον.
λεί τό 1848 μετά καί άλλων άπό τούς έπανα/χάτας τής
φάς διά νά παίξωσι χαρτία καί νά φάγωσι παγωτά,
βόλων, καί τών κραυγών καί τών ύλακών τών όσοι
Διακόσιαι χιλιάδες ψυχών κατοικοϋσι τά Παλέρμον
Σικελίας είς Καλαβρίαν διά νά προξενήσωσιν αντιπερι
κατ’ αύτού συνεκέντρουν τάς προσπάθεια; των άλλ έ
ή πόλις δια'ρεϊται είς τέσσαρα μεγάλα τετράγωνα διά τά όποια κατασκευάζονται εδώ κάλλιστα, άλλ’ολίγον
σπασμόν, συνελήφθησαν ολίγον μετά ταύτα κατά τό
φαίνετο ούδέν προσέχον είς όλα ταύτα, καί όλως ήσυ- Ιόνιον πέλαγος, καί μετεφερθησαν είς τάς φύλακας
ιών όδών ΤοΛέδο καί Μαχονέδα' ή ακαθαρσία τών συναναστρέφονται διά τού λόγου.
Τό Παλέρμον περιέχει αρκετά; καί περικαλλείς εκ
χον έβάδιζε πρός δρυμώνα τινα, όστις εύρέθη έπί τή;
όδών,
ή τών παλατίων τών αριστοκρατών, ήτις επι
τή; Γίιζίδη; καί Καπύης, όπου έμειναν έτος όλόκλη- I
κλησίας.
Η μητρόπολι; (άγια Ροζαλία) είναι ώκοδοοδού αύτού· ενταύθα δέ έκοιτάσθη καί πάλιν, πέτραι
κρατεί καί εντός καί έκτος αύτών, χινεϊ είς άηοίαν
ρον, καί άπελύθησαν τήν πρωίαν αύτήν τής άναχωρήυιημένη κατά τήν ώραιοτέραν Γοτθικήν τάζιν. Είδον
όμως καί βέλη έπιπτον ωσαύτως κ’ έδώ άδιαλείπτω;
•ίόν περιηγητήν" δύναταί τις έκ τούτου νά εΐπη δτιαΐ
σεώς μα; δι’ άμνηστείας χορηγηθείση; είς τούς Σικεώστε τέλος ή όργή του ήγέρθη φοβερά ο'λω; ώς θανά
μεγάλαι οίκίαι αί έπονομαζόμεναι πομποδώς παλάτια, είς αύτήν πολλούς τάφους άπό πορφυρίτην ανατολι
λοΰς άπό τόν βασιλέα τή; Νεαπόλεως. Οί πλεΐςΌΐ
τών
οποίων ή αρχιτεκτονική είναι άλλως λαμπρά, δέν κόν, μεταζύ τών όποιων διακρίνονται ό τού κόμητος
του όργή.
τών νέων τούτων, ές ών τινες μόλις ήσαν εικοσαετείς,
έλευκάνθησαν άπό τής ένδοξου εποχής τοΰ βασ.λέως Ροζέ καί ό τού βασιλέως Ροζέ τού υιού του, βασιλέως
Αίφνης άντήχησεν άπό τοϋ δρυμώνο; τών σπλάγ εσωζον τήν ελληνικήν φυσιογνωμίαν, προσεγγίζουσαν
ενδόξου όςτις έχρημάτισε μάστιξ τών Αράβων.
χνων βρυγμός τι; όμοιος μ’ άπαίσιον κραυνήν λΰσση;·
ίοζέ. (1,100 μ. X.)
μάλλον είς τήν τών κατοίκων τής Ηπείρου όθεν είχον
‘Η Εκκλησία Μαρτοράεα, κατεσκευασμένη κατά
θυμού πλήρης άνερριχήθη ό Τίγρις άπό τών κλάδων,
Η οδός Το.Ιέδο ήτις τέμνει έν τώ μέσω τήν πόλιν,
μεταναστεύσει οί πατέρες των όμιλούσι δέ άκό
τήν
βυζάντειον τάζιν, έθεμελιώθη τό 1113 άπό Γεώρ
καί διά μακρών φοβερών αλμάτων προίβη πρός τήν
έχει μήκος επέκεινα ένός μιλίου καί πλάτος ικανόν,
μη μεταζύ των τήν Αλβανικήν. Καθά μ’ έβεβαίωγιον
τόν Αντιοχηνόν, στόλαρχον Ελληνα ύπηρετήσαντα
θέσιν τοΰ μεγάλου υπουργού, ούτος δέ ηρπασεν έ / μο
καθώς καί παροδίτας πλατύτατους, έφ’ώυ όμως μό
σαν, ή άποικία των σύγκειται έκ τριάκοντα περίπου
παοά
τώ βασιλεϊ Ροζέ, ό θολος είναι ψηφωτός, καί
λυβδοβόλον, καί ό Πάρις καίόΐττνερ είχον τά; κα
λις δύναταί τι; νά περιπατήση, τόσον είναι τό πλή
χιλιάδων ψυχών, αΐτινες κατοικούσιν είς τέσσαοας
στολίζεται
άπό τάς έπίσης ψηφωτάς εικόνας τοϋ αγίου
ραβίνας αύτών ετοίμους καί οι τεσσαοάκοντα κυνηγοί,
θος τών άργών οΐτινες, καθήμενοι έπάνω είς σκαμνία
πόλεις ή κωυιοπόλϊις· ή θρησκεία των είναι ή τών.
ίωακείσ.,
τής
άγιας Αννης κτλπ. Εΐς παρακείμενον
εβαλον κατά γής τό εν γόνυ, καί πρό; άμυναν έκράτουν
παρά τά πολυάριθμα καφφεπωλεϊα, παίζουσι χαρτία.
ή>·ωμει·ω>' Ε.ΙΛίρων.
πρό; άριςεράν παρεκκλήσιον, εύρίσκεται εΐκων ψηφωτή
τ’ ακόντιά των διά τών δύο χειρών κατά τοΰ έφορΟί αργοί τών ανατολικών μερών έχουσιν έδώ εφάμιλ
Ι Επειδή ώμίλησα περί αποικιών ελληνικών, χρεως-ώ
καί αύτή, παριστάνουσα τήν Θεοτόκον, έχουσα παρά
μώντος έχθρού — Τό λυσσώδες θηρίον δέν έζεπλάγη
λους, ή μάλλυν διδασκάλους. Τά πάθος τών τυχηρών
jVa σά; ά/αφε'ρω τά ονόματα τών Ελλήνων, οΐτινες
ούτ άνεχαιτίσθη ποσώς έκ τών παοασκευών τούτων. διατελοϋσιν, ώ; ήζίύρετε, είς τήν δημόσιον τή; Νεαπαιγνιδίων επιπολάζει είς τό Παλέρμου, καί ένώ αί τήν κεφαλήν τά έφεξής κεφαλαιώδη στοιχείαάνώτεραι κλάσεις παίζουσι Φαραώ καί Λανσκενέ,
Πάντοτε ισχυρότερου άνερριχάτο καί με ταχύτητα καί
ιπόλεως ύπηρεσίαν, καί κατέχουσιν έν γένει θέσεις ση
ό λαός δοκιμάζει τήν τύχην του είς τό λαχεϊον, διά καί παρακάτω τόν Γεώργιον Αντιοχηνόν .γονυπετή,
όρμήν ακατάσχετου διέρρηξε τήν τάζιν τών ακοντι
μαντικά; είς τόν στρατό/. Μεταςύ αύτών όϊ/είλω νά
στών, κατέβαλε δύο θηοευτάς, και άσθμαϊνον όλω; ερ■τό όποιον ύπάρχουσιν αναρίθμητα γραφεία.
καί φέροντα είς χεϊρας πάπυρον, έφ ού άναγινώσκονό'/ομάτω πρώτον τόν στρατηγόν Λέκκαν, ούτινος τά
ριψεν ύπτιον τόν ίππον τοϋ μεγάλου ύπουογοϋ επιθέτου
Δεν σάς δίδω πληροφορίας ειδικά; περί τής κατα-Ι ται ταύτα·
πρός τού; Ελλ.ηνας πατριωτικά καί ευμενή αίσθήαατα
αγρίως τούς όνυχας του έπί τού στήθους τού γενναίου
οτάσεως τού τόπου, διότι είναι, ά» όχι χειρότερα, ^είέησκ: τοϋ δού.Ιου σου Γεωργίου Ακτιογηνοϋ>·.
κηρύττονται άπό όλους τούς συμπατριώτας μας, όσοι
ζώου- ύ υπουργό; έσυρε τήν καραβίναν άλλ’ ήστραψεν
τουλάχιστον όμοια μέ τήν τής λοιπής Ιταλίας. Εξυ
επισκέπτονται τήν Νεάπολιν- απολαμβάνει δέ έν γεΚαί έν τώ βασιλικφ παλατίω σώζεται ναΐσκο;
ά, πυρΐτις μόνον, καί τό σφαιροβόλον δέν έβρόντκσεν—ό
Λνοϋσιν αργότατα οί κάτοικοι τού Παλέρμου, καί οί
νει ύπόληψιν ανδρείου και πεπαιδευμένου στρατιωτι
βυζαντείου κατασκευής, ούτινος τό ψηφωτόν καί τα
Χό-Τζοΰγγ-Τάγγ κεραυνόπληκτος έχασε τό πεσόν άπό
κού, καί τά σημαντικώτερον, ανθρώπου εχοντος χα
λοιπά κοσμήματα είν έξαισίως είργασμένα. Ούτε
τών χειρών του όπλον, καί το τέρας προέβη κατ’ αύτού
ρακτήρα άνεζάρτητον.
ή
αγία Σοφία, οΰτε ό άγιο; ύίάρκος δύνανται να συγμε τόν ανοικτόν, θερμόν, άσθμαίνοντα φάρυγγά του —
ήιαύτως έλάβομεν τήν εϋχαριστησιν νά γνωρίσωμεν
(1) ’Ενταύθα ώς καί εί; Νεάπολιν, ίσως όε καί έτι πλέον, κριθώσι μέ αύτόν, καθόσον αφορά τόν λαμπρόν του
Μεταςύ, ό Πάρις έπλησίασεν έφιππος, καί τείνών εί; τόν
ά τίτλο: έπικρατοϋσι. Πρέπει όμως νά ομολογήσω οτι μέ
τόν λοχαγόν τών επιτελών Ανδρούτζην, νέον αξιωμα
ψηφωτοΰ χρωματισμόν, καί τό άπλοϊκόν καί άφελες
φαρυγγα τοϋ θηρίου τήν καραβίναν του ... τό ά'εμα τικόν πεπαιδευμένον καί εύέλπιδα, ούτινος ό αδελ
όλην τήν απειρία» καί τό μεγαλεϊον αύτών, βασιλεύει
έβρόντησε, καί ό Τίγρις έπεσε τεδραυσμένην έχων τήν
®ς τήν κοινωνίαν τοΰ Παλέρμου μεγίστη προσήνεια, καί ρκί- τού σχεδίου.
φός έπεσε γενναίω; είς τήν άκρόπολιν τής Μεσσήνης,
Εύρεθέντες πλησίον τής Εκκλησίας τών Ιησουιτών τής
λιστα άπλότης" άλλ’ ούχ ήττον είναι αληθές ότι είς τούς μή
κεφαλήν. Καί θριαμβικόν άνεβόησεν ή συνοδία.
καθώς καί τόν άρχιατρόν Παράδεισον.
όντας συνηθισμένους, φαίνεται γελοϊον τό ν’ άκούωσιν άνα όποιας μέ είχον εκθειάσει τά μάρμάρεια κοσμήματα και
πάσαν στιγμήν' «Πριγγιπέσσα, ό ού κ η σ σ α , Οί- τήν άομονίαν τού μουσικού οργάνου, είσέοημεν είς αύ
Η πρώτη όψις τού Παλέρμου καί τής χλωρότατης
(Εκ τού Γερμανικού)
4ετ ε . . . » Παρατηρητέον έντοσούτο) ότι ή λαμπρότης τών
καί περιεζωσμένης άπό όρη φαλακρά πεδιάδος του,
τίτλων όέν άνταποκρίνεται πολλάκις είς τήν κατάστασιν τών τήν. Ητον κυριακή καί έψάλλετο ή μεγάλη λειτουργίαν
τήν όποιαν έπονομάζουσι Λρυσί/>- -ίίχάη/>·,—Conca
I. Ε, Γ>αη όπον.Κς
πολιτών .... Βλέπεις δούκας καί πρίγγιπας οΐτινες μόλις Μόλις είσήλθομεν είς τόν πλούσιον έκεΐνον ναόν καί
d’ oro, — μάς κατέπληξεν ό ήλιο; έρριπτε τάς τε
6χουσ.· πώς νά θρέψωσι τάς οικογένειας των διότι οί εύγενεϊς •ήκούσαμεν αντηχούσαν καί παιζομένην μέ όσην ενδέ
*^κίζουσιν έδώ οτι καταβιοάζονται άπό τήν αξίαν των εάν χεται τέχνην καί φιλοκαλίαν τήν μονωδίαν, ο luce
λευταία; του ακτίνας τήν ώραν έκείνην.

ΙΙΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ.

ΜΗΡ. ΘΓ.

^’χολτβώσιν εΐς τι ικανόν νά βελτίωση τά χρηματικά μεσάτων.
(Φυλλάδιον ΟI, Τόμ. Γ’.
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di quest’ auima, της Linda di Chamouny, τήν
Τήν 4—16 Αύγουστος
όποιαν ειχομεν ακούσει π^ότινων ήμερών άπό τό ς-όμα
Επεσκέφθημεν το χωρίον Olivuzza, όπου κειται ή
τής Tadolini εί; τό έν Νεαπόλει θέατρον τοΰ Fondo- λαμπρά έπαυλις τοΰ πρίγγιπος Βουτέρα. Οί θάμνοι
Εάν ή ύπόρρινος τών εκκλησιών μας μουσική πληγόνρ τά πολυποικιλλα δένδρα της, ή χλοερά καί θάλλουβ»!
τήν άκοήν, ή θεατρική δίχως αΰτη μουσική, παίζόμενη φύσις, άνεκάλεσαν είς τήν μνήμην μας τού; όύω τού
είς ναόν τοΰ Κυρίου, μ’έφάνη άτοπος. Καί τωόντι, κα τους στίχους τοΰ Πετράρχαθώς ήιχεΐς άκούσαντες τήν μουσικήν ταύτην, ένθυμή« Non vide il mondosi leggiadri rami,
θημεν άμέσως τήν Tadolini, πόσαι άλλαι εύσεβεφατοι
» Ne mosse Ί vento si vcrdi fronli* »
Ισως ψυχαί θά ένθυμήθησαν τά μελόδραμα χαί τήν δηλαδή·
γλυκυτάτην μουσικήν τή; Linda di Cliamounyj
« Δέν είίεν ό κόσμος ωραιότερους κλώνας,
» Ούδ' έσεισεν ό άνεμος χλοερότερα φύλλα. r
Είς τά Παλέρμον νομίζει τις ό'τι ζή κατά τόν με
σαιώνα. Ολίγων στιγμών περίπατος εις τήν όδάν To
Οταν ή αύτοκρατόρισσα τής Ρωσίας ήλθεν είς Σι
ledo άρχει διά ν’ άπαντήσης A’ai'rac, doput-i- κελίαν, διέτριψεν είς τό χωρίον Olivuzza, ούτινος ό
χανο'υς, Βεγεδικτεί,ονς,'ΙησουΊτας, ΘαΖωρείους, Κα- καθαρός καί εύκραής άήρ την άπέδωκε τήν υγείαν της,
■,Ιογραίας τής ίερας καρδίας, ΣΙδεΛφάς τοΰ έΛέους
Από Olivuzza μετέβημεν εί; τόν βασιλικόν κήπον
κτλ. χτλ. Ολα τά τάγματα ταΰτα έχουσι, με είπον, τή; Favorita. Περιελθόντες μίαν περίπου ώραν έπί
σημαντικά εισοδήματα καίκατατριβουσιν είς τήνάναλ- οχήματος είς τά άλση τοΰ κήπου τούτου, έπεσκέγησίαν καί τήν οκνηρίαν ζωήν, τήν οποίαν άσχολοϋντα φθημεν τό τερπνόν σκήνωμα τή; Favorita τό όποιον
άλλως πως ήθελον ωφελήσει τήν κοινωνίαν. Λυπούμαι χρησιμεύει ώς ανάπαυλα τή; βασιλικής οικογένειας,
λέγων δτι με όλην τήν πολυτέλειαν τών μοναχικών όταν, διατρίβουσα είς Παλέρμον, υπάγει εί; τό κυνήγιον.
ταγμάτων δέν ήκουσα νά έπαινώνται τά ήθη τοΰ λαοΰ, Είναι άδύνατον νά ευυνι τις χαοιέστερον Κινεζικόν σκή
ούτε αύτή ή έκπαίοευσίς του.
νωμα, τόσον μακράν τής Κίνας.
Τό πανεπιστήιχιον έσχόλαζεν άλλ έάν πρέπει νά
Περιμένετε ίσως, Κυρία μου, πριν αναχωρήσω άπό
συμπεράνζ, τις περί τοΰ αριθμού τών σπουδαστών άπό Παλέρμον νά σάς ομιλήσω και περί τής πολιτικής
τό μέγεθος τών αιθουσών, υποθέτω ότι δέν εί Ικαταστάσεως τοΰ τόπου τούτου.
ναι πολλά μεγάλος, επειδή αύται είναι μικραί.
Ακολούθησα; κατά πόδας τάς περιπέτειας τοΰ λυ
Εντός τοΰ καταστήματος τούτου ύπάρχει καί Μουσεΐον· πηρού δράματος, τό όποιον έπαίχθη τόσους μήνας είς
είδομεν άγγεΐα πήλινα εύρεθέντα είς Ακράγαντα, τά Σικελίαν, καί άναγνούς, έσχάτως άκόμη, τάς 723
όποια παριστάνουσιν οργιά ή μουσουργούς καί ποιμέ σελίδας τοΰ blue book (1) ώς καί 106 άλλα; τοΰ
νας άζιολόγως ζωγραφισμένους. καί άζιολόγως διατη- παραρτήματος του, άποτεθέντος εί; τάς βουλά; τή;
ρουμένους. Υπάρχουσι δέ καί άλλα τινά πολύτιμα άρ- Αγγλίας καί περιέχοντος τάς άνταποκρίσει; καί τά
χαϊα πολλά περίεργα, εύρεθέντα είς Τυνδαρίδα.
έπίσημα έγγραφα τά περί Σικελίας, έδυνάμην ίσως νά
Μάς έδειξαν είς τινα αίθουσαν τά μέτωπα τοΰ όμιλήσω έν γνώσει περί τών διατρεζάντων· άλλά δέν
ναοΰ τής Σελινοϋντος. ‘Η γλυφή άνακαλεΐ είς τήν ήλθον έδώ πλήν διά νάπνεύσω άέρα καθαρόν, καί δέν
μνήμην τό τραχύ τής αίγινητικής τέχνης. Καί τά μέν αισθάνομαι καμμίαν όρεξιν ν’ άσχοληθώ εις αντικεί
σώματα τών άναγλύφων είναι χατεσκευασμένα άπό μενα πολιτικά. Παρατηρώ μόνον έν παρόδω οτι οί
λίθον πωρώδη έκ τών συνήθων, αί δέ κεφαλαί καί πρωταίτιοι τής Σικελικής έπαναστάσεως, κακώς ήοοί πόδες άπό μάρμαρον καλώς κατειργασμένον. Αξιόν χισαν τά κίνημά των, καί κάκιστα τά έτελείωσαν
παριεργείας είναι, διά τήν καλήν του διαίρεσιν, καί καταφυγόντες είς Μελίτην καί Λονδϊνον, άφοΰ πσώέν τέθριππου.
τον άπεκρουσαν έπιμόνως τάς συμφωνίας αΐτινες έΜιαν ώραν μακοάν τοΰ Παλέομου, έπί λοοου τερ προτάθησαν είς αυτούς διά τών πρέσβεων καί ςολάρχων
πνότατου, είδομεν τήν μιχράν πόλιν IVIontereale. Εκεί ίτής Αγγλίας καί τής Γαλλίας, καί διεδήλωσαν συγ
κεϊται τό μέγα μοναστήριον τών Βενεδικτείων, παρα- χρόνως είς τούς ιχολάρχου; προτείναντας τήν είς Σικε
κειμενην έχον τήν μητρόπολιν θεμελιωθεΐσαν τό 1174 λίαν ναυλοχίαν άτμοπλοίων διά να σώσωσιν άνθοώάπο Εουλιέλμον τόν άγαθόν, βασιλέα τής Νορμαν- πους, έν άνάγκη, « δτι κατά τό παράδειγμα τών άοοίας. Περι£'χ£1 εϊκοσιδύω οτήλας έκ συηνίτου άνατο- » χαίων Ρωμαίων, ήσαν άποοασισμένοι ν άποθάνωλικοϋ, καί
ανώτερα μέρη, είναι κεκαλυμμένα άπο » νωσι μάλλον παρά νά έγκαταλείψωσι τάς θέσεις
Αι
ψηφωτά, κτινα σώζονται ακέραια. ‘11 άξιολο','όσης
ι.1I /(2)
τοΰ σχεδίου καί ή γενική αύτοΰ διάθεσις μαγεύει τόν
θεατήν· δσον το κατ’ έμέ, δέν ιυναμην ν αποσ“α
(1) Ούτως ονομάζονται είς ’Αγγλίαν τά βιβλία τά περ'.έσω τά βλέμματά μθυ άπό αύτά
Ιχοντα τά υποβαλλόμενα είς τάς Βουλάς έγγραοα, έκ τοΰ
θ ηγούμενος τοΰ μοναστηριού, άνήρ πεπαιδευμένος γλαυκού έπικαλυμματός των.
ών όλοι τοΰ τάγματός του οί μοναχοί, μάς έπεριποιήθη
(2) Κατ’άρχαίαν μου έξιν καί κατ’έμφυτον διάθεσιν, ευ
φιλοφρονέστατα, καί άφοΰ μάς ώδήγησεν είς δλα τά χαριστούμαι πολύ νά πορίζωμαι πληροφορίας άπό τούς διακε,α|κριμένους ανδρας τών αντιπολιτεύσεων. Ουτω καί χθες) όμι*
περίεργα μέρη τοΰ μοναστηριού, μάς άνεβίβασεν είς
|λών περί τών Σικελικών ύποθέσεων μετ’ άνδρός λίαν φιλε
τήν στέγην, §θεν είδομεν κατ’ έκτασιν τήν κοιλάδα λευθέρου καί βαθύπλουτου, μετασχόντος τού τελευταίου επα
τοΰ Παλέρμου, ήτις, διά τό άμετρον ΰψος τών ποοτο- ναστατικού κινήματος, ήκουσα άπ’ αυτόν, ένώπιόν καί τού
γαλλεών της, καί το πολΰφορον τή; γής, είναι άξια συνοδοιπόρου μου, τήν έφεξής άπάντησίν τήν όποιαν δημο
σιεύω λέξιν πρός λέξιντοΰ έπωνύμου τή; Χρυσής 2εχάεης.
“ Είναι αληθές, caro mio signore, ότι οί πολιτικοί άνθρωποι
»ή> Νεαπόλεως, δέν αξίζουν πολύ' άλλ’οΐ τής Σικελίας δέν εΐ-
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Αί οδοί είναι πλατύταται, καί, άνόμοιαι κατά
Οί Σικελοί άντί να θελήσωσι νά χωρισθώσιν
τοϋτο μέ τάς τοΰ Παλέρμου, καθαρόταται. Αργούς δεν
Ιπό τής Νεαπόλεως το βασιλείαν, επρεπε μάλλον νά
υυντρέξωσι τά πεπαιδευμένα καί έμπειρα μέλη τών είδον ώς είς τήν πρωτεύουσαν τής Σικελίας.
ϊγιαίνοιτε !
Φ. Ρ.
Νεαπολιτικών βουλών, είς τά νά κατορθώσωσι με
ταρρυθμίσεις τών όποίων έχουσι μεγίστην ανάγκην
κβί ή Σικελία καί ή Νεάπολις.
Οί έλληνες, οίτινες βλέπουσι πόσον είναι μικρόν καί
ΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ
εύτελέ; τό Κράτος των, έχουσι βεβαίως δίκαιον έπιθομοΰντες τήν έκτασιν του. Η Σικελία έπρεπεν έπίσης,
ΤΟΥ ΣΑΡΜΛΤΙΚΟΥ ΒΑΘΥΠΕΑΟΥ.
κατ’έμέ, νά προσκολληθή έτι μάλλον είς τήν ΝεάΑ.
-ολιν, διά νά βαρύνη πλειότερον είς τήν Ιταλικήν
Ό ΒύΛγας.
πλάστιγγα. (1)
Ο μέγιστος τών τής Εύρώπης ποταμών, πηγάζει
Εσκόπευον νά ύπάγώ διά ξηράς εί; Κατανίαν καί
ύπό
τήν 58° ΒΠ, καί ύπό τήν 50° AM, καί έκβάλΜεσσήνην, άλλά μ’ έ μπόδισαν οί φίλοι μου έξ αι
λει
είς τήν Κασπίαν λίμνην, ύπό τήν 40|° ΒΠ,
τίας τής κακής καταστάσεω; τών δημοσίων οδών.
ΟϊΚΛέφται τοΰ τόπου τούτου είναι πολύ πλέον σκλη [καί τήν 67|° AM, μορφόνων 'μέγα Δέλτα.
Διαρρέει δέ τάς πόλεις, Τοΰερον, Μαλόγαν, ϊαροροί άπό τού; τής Ακαρνανίας· διότι μήν άρκούμενοι
είς μόνην τήν άπογύμνωσίν σου, σέ ξυλοφορτίζουσι, σλάβην, Κοστρόμην, Νεογόροδον, Μακαριέβην, Κακαί έπί τέλους σέ στέλλουσι νά περιηγηθής καί είς τόν ζάνην, Σιμβίρσκην, Σαμάραν, Συσράνην, Χβαλίνσκην,
άλλον κόσμον, έάν μο'νον δείξγς ότι θέλεις ν’άντις-αθής- Βόλσκην, Σαοατόβην, Ζαριζύνην, Σαρέπταν, ΑστραχάΘέλομεν λοιπόν έπιστρέψει αΰριον είς Νεάπολιν, διά νην καί Κρασνοϊάρσκην, διευθυνόμενος άπό τών πη
νά έπιβώμεν εί; το Νεαπολιτικόν άτμόπλ,οιον τό ό γών του άχρι τής πόλεως Μαλόγας, τοξοειδώς, ήτοι
ποιον μεταβαίνε. είς Μεσσήνην παραπλε'ον τήν Κα άπό τοΰ ΒΛ πρός τό ΝΑ μέχρι τοΰ Ρισχεβ, καί έτι
πρός, καί μετά ταΰτα ΒΑ (κε'χρι τής Μαλόγας. Εν
λαβρίαν.
θέλομεν οΰτω ύποβληθή καί είς νέαν έζέτασιν άπό τεύθεν νοτιανατολικήν λαμβάνων διεύθυνσιν μέχρι τής
τήν αστυνομίαν καί τά τελωνεϊον, ή μάλλον θελοιχεν Καζάνης, στρέφεται κατά πρώτον πρός νότον, έπειτα
απολαύσει καί αΰθις τών δύο τούτων ήδοΓων τοΰ ΝΑ, καί μετά ταΰτα ΝΔ μέχρι τής Συσράνης, καί
σχηματίζει γωνιώδη καμπήν παρά τήν πόλιν Σαμά
μακαρίου τούτου τόπου.
ραν. Από δε τής Συσράνης μέχρι τής Σαρέπτας κατευθόνεται νοτίως, καί άπά ταύτης μέχρι τής Αςρα' Εχ Μεσσήχης ε?/>·3—15 Χύγούστου.
χάνης ΝΑ διευθυνόμενος, καί είς πολλούς διασχιζόμε
Παραπλεύσαντες τήν Καλαβρίαν τής όποιας οί νος βραχίονας, ρίπτει τα ΰδατά του είς τήν Κασπίαν.
Οί όνομαστότεοοι τοΰ Βόλγα παραπόταμοι είναι
χλοεροί λόφοι καί τά ποιητικά παράλια μαγεύουσι
τόν οφθαλμόν, εύωδώθημεν πρό δύο ήμερών, μετά δεξιόθεν οί εξής: I) ό "Οχας, όστις, πηγάζων ύπό
τήν 54° ΒΠ καί 52° AM. καί ύπό τήν 56° 15' ΒΠ,
θαλασσοπόρε ίαν εύτυχεστάτην, εϊ; Μεσσήνην.
Η πόλις κεϊται είς θέσιν περικαλλή, όλίγον μα 62° AM, καί κατά τήν πόλιν Νεογο'ροδον εις τόν
χράν τοΰ στομίου τοΰ Φάροι’ ή θέσις τη; ομοιάζει, Βόλγαν έκβάλλων, παραρρε'ει τάς πόλεις, Ορέλην, Βιελέβην, Καλούταν, (Caluga), Σερπουχόβην (Serpuόλιγώτατον όμως, τήν τοΰ Βοσπόρου.
Εν μέρος αύτής, καί μάλιστα τά προάστεια, ήφα chow), Ριαισάνην (Raezan), Σπάσκην (Spask), Κανίσθη,σαν άπό τό πΰρ τών Νεαπολιτικών πυροβόλων σιμόβην, ίίλατόμην ή Ιελάτιχην καί Μουρόνην, καί
άλλ’ έλπίζεται ότι ή δραστηριότης τών Μεσσηνίων δέχεται δεξιόθεν παραποτάμια 1) τόν Οΰπαν, προσθέλει ταχέως επανορθώσει τά οδυνηρά ταΰτα άποτε βρέχοντα τήν Τούλαν, καί 2) τόν Ζνάν —καί αριστε
λέσματα του πολέμου. Ο λιμήν τής Μεσσήνης έκη- ρόθεν, 1) τόν Μόσκβαν, δ ερχόμενον διά τής άλλοτε
ρύχθη πρό τινων μηνών ελεύθερος, καί τά έκ τούτου αύτοκρατορικής μητροπόλεω; Μόσκας, καί διά τής
Κολόμνης· 2) τόν Κλυαίσμαν, διερχόμενον διά τής
καλά ήρχισαν νά γίνωνται έπαισθητά.
‘11 μητρόπολις τής Μεσσήνη; είναι άζιοθαύμαστος, Βλαδιμιρ. Ιΐ) 0 Σούρας, διερχόμενος διά τής Πένεχει περικαλλή ύηφωτά και βήμα έκ λίθων πολυτίμων σης, Αλατύρης, καί Σχαδρίνης, καί δεχόμενο; άριςεπαντός είδους.
ρόθεν τόν Αλατΰρον.
Αριστερόθεν δέ I) ό Τοεε’ρζας, όστις πηγάζων ύπό

ΠΟΙΚΙΑΛΛΙΛΦΟΡΑ.

*αι καλήτεροι...» 'Όλα έγένοντο θαυμασίως είς τας Βουλάς καί
τήν Κυβέρνησιν τής Σικελίας ενόσω έπρόκειτο περί θεωριών
αμα όμως ήλθε καιρός νά μεταβληθώσιν αί θεωρία·, εις έργα,
Χαί νά όργανωθή στρατός, νά έπιβληθώσι φόροι, νά προσκληθώσιν άνδρες τίμιοι είς τήν διοίκησιν, ή άθλιότης τήν
όποιαν έστιγματιζεν ό εΰγενής Σικελιώτης, έφάνη καθ' όλην
τήν αξιοδάκρυταν πραγματικότητά της.
(1) Από τοιαΰτην ιδέαν ώρματο κοί ό Λόρδ Μιντο (ίδε
έπιστολήν άριθ. 30 τής Συλλογής, γραφθεϊσαν έν ‘Ρώμη τήν
2 Φεβρ. 1848) δταν παρεκίνει τόν Πάπαν, ώς προεξάρχοντα τής Ιταλίας, νά έπιμείνη παρά τώ βασιλεΐ τής Ρίεαπόλεως είς τό νά έπιταχόνη τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων
'ή; Σικελίας.

τόν παράλληλον τών πηγών τοΰ Βόλγα, προσορεχίι
τά; πόλεις Βισνέί-Βολοτσόκ,^Τορσοχόκην, καί Τβέρην.
0 παραπόταμος ούτος ένούμενος διά τής διώρυχος
Βισνέϊ — Βολοτσόκ μέ τόν Μσταν, (παραποτάμ. τοΰ
Βολχόβου) καθίσταται διά τήν συγκοινωνίαν επίση
μος.
4
II.) 0 Μα.Ιόγας, ^χων τάς πηγάς του κατά τήν
59° ΒΠ, καί 52° AM, έκβάλλει είς τόν Βόλγαν ύπό
τήν 57° AM, καί προσψαύει τάς πόλεις, Ούστιούχνάν
καί Μολόγαν, καί διά τής Τιχβινσκείου διώρυχος
.συγκοινωνεί μετά τής λίμνης.
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III.) ό Σέσχνας, δστις έκπηγάζων τή; λευκής Τβέο. Εχει δ’ ώς έγγιστα 1 | μιλίου μήκος,
(Βιέλο) λίμνης ύπό τόν 60 παράλληλον, καί ύπό τόν τρεις ύδροπυλίδαζ καί περιστέφεται ύπό περιφανή
55 μεσημβρινόν, εκβάλλει ύπό τήν 58° ΒΠ, καί δι έκ γρανίτου κρηπίδων. Η διώρυξ αύτη κατεσκευάσθη
έρχεται διά τής πόλεως Τσερεποβέκης, γενόμενος διά μέν τό 1711 έτος, άλλ’ αί κατά τό 1818 γενόμεν«
τήν συγκοινωνίαν διάσημος.
εϊς αύτήν πολυδάπανοι έπισκευαί, τήν άνέδειξαν άξί»,
JV·) 0 ^ίΓ.?θί'χαζ·παραρρε'ων τήν ομώνυμον πόλιν. τοϋ σκοπού δί 8ν κατεσκευάσθη. Η μικρά αΰτη διή
V·) 0 Α'άμεισ, πηγάζων υπό τήν 58° ΒΠ καί γ1θ ρυξ αποτελεί μικρόν μόνον μέρος τοϋ Βισνέϊ—Bq.
AM, ε’κβάλλει ύπό τόν 35 παράλληλον και τόν 65 •Ιοτΐ,ον. ύδατείου συστήματος, ένός τών ωραιότερων
ί-εσημβςινόν. Είναι δέ ούτος ό μέγιστος καί διαση- καί μεγίστων τής ύδραυλικής μηχανημάτων- τά ό,
μότατος τών τοϋ Βόλγα παραποτάμων, διά τε τήν ποιον δέν συνκοοτούσιν έσκαμμέναι διώρυγες, άλλ’
όποιαν σχηματίζει διά τής ρύσεως κυκλοειδή κατά ύδραυλικαί μηχαναί άναδεικνύουσι σύνδεσμον τών έν
τόν άνω δρόμον του γραμμήν, διά τό βαθύ τού ρεί
τώ συστήματι περιλαμβανομένων ύδάτων, μεταποιηθρου του, καί διά τήν μάζαν τών ύδάτων του, ένεκα θέντων διά τής τέχνης είς τεχνητά; διώρυχας. 76
τών οποίων υπερτερεί καί αύτόν τάν Βόλγαν κατά τήν λίμναι καί 106 μικρότεροι καί μεγαλ-ήτεοοι ποταμοί
πολυϋδρίαν, καί επομένως κατά τήν πλωσιμότητα.
μετ' άλλήλων διά διαφόρων ύόραγωγών καίπαραδιωΙων παρά τάς όχθας αύτοΰ κειμένων πόλεων αί επι ρύχων ένούμενοι, συναποτελοϋσι τό ολοσχερές τοϋ ώ
σημότερα! είναι, τό Κραίγορόδοκον, ή Σολικάμσκη, ή ραίου τούτου ύδατείου συστήματος. Καθότι ή έσκαμ·
Πέρμη, ή Οχάνσκη, καί Σαραπούλη.
μένη διώρυξ Βισνέϊ—Βολοτσόκ διά τής Ζέν-ης (παρα
Τα δε σημαντικότερα τών παραποτάμων τοϋ Κάμα
ποτάμου καί Τουέρζα) καί τής Σλίνας (παραποτάμιοι*
είναι δεξιόθεν μέν ό Βιαίτκας, παραρρέων τάς πόλεις
τού είς τήν ίλμένην λίμνην έκβάλλονος Μστά) συνδέει
Σλοβοδοσκόΐον, τήν Βιαίτκαν, καί τήν Μαμαδίσκαν·
τόν Βόλγαν μετά τοϋ Βολχόβου, όστις άπορρέων τής
αριστερόθεν δέ 1) ό Σίλβας παραρρέων τό Κουγγούρ, ϊλμένης λίμνης εισρέει είς τήν Λαγόδαν. Επειδή δέ
καί 2) ό Βιελάγιας, δστις πηγάζων ύπό τήν 55° Β Π,
ό ποταμός Νεύας είναι τής τελευταίας ταύτης άπόάκαί 71 (θ διέρχεται παρά τήν πόλιν Ούσιανσκοϊ—
ρυσις, συνδέει ή διώρυξ καί τούτον μετά τοϋ Βόλγα,
Ούφαν,'οπου παραλαμβάνει τό ομώνυμον παραποτάμων
καί έπομένω; τήν Κασπίαν μετά τή; Βαλτικής θα
τό όποιον προσβρέχει τά Κοάσνο—Ούσίμοκ, καί δια λάσσης.
βαίνει πλησίον τής Βίρσκης. Καί νΐ·) ό Σαμάρας
Περί τών λοιπών διωρύχων τών έντός τού Σαρμαδιερχόμενος διά τής Βουσουλούκης πόλεως.
τικοϋ βαθυπέδου δί ών γίνεται ή μεταξύ τής Κασπίας
Λαμβάνει δέ δ μέγας ούτος ποταμός τήν άρχήν
καί τού Πόντου, Κασπίας καί Βαλτικής, καί Βορείου
του έκ τής άσημάντου καί μικράς λίμνης Πενης (Peuo)
Ωκεανού συγκοινωνία, θέλομεν διαλάβει περιγράφονεϊς τό Βολχόνσκειον δάσος ή Βαλδαϊολόφους (480
τε; τούς λοιπού; τοϋ Σαρματικοϋ βαθυπέδου ποτα
ποδ. ΰπεράνω τής επιφάνειας τής θαλάσσ/ς, καί f)35'
μούς.
ποδ. ύπεράνω τής Κασπίας λίμνης) περί τήν έπαο1. Σ. ΓαΛάτης,
χίαν όπτσακόβ. Καί κατά μέν τόν άνω δρόμον του
παραρρέει τήν νότιον καί πραεΐαν κατάκλισιν τής
βορείου τών ύψωμάτων σειράς, κατά δέ τόν μέσον,
τό βαθύπεδον, όλιγώτερον τών 50 ποδών απόλυτον
.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΪ ΠΤΑΡΜΟΥ.
έχον έν μέρει ύψος, καί κατέρχεται είς τόν κάτω
Πιστεύεται ώς έπί τό πλεϊστον ότι ή συνήθεια τοϋ
ροΰν του μεταζύ όρθιων καί διατετμημένων όχθών
χαιρετάν
τούς πταρνωμένους προήλθεν έξ έπιδημικής
τών σχηματιζομένων παρά τού Όπτσαϊ-Συρτ (γενικόν
τίνος άσθενείας, ήτις κατείχε τήν Ιταλίαν έπί Πάππα
ύψωμα) ίσοπεδούμενος μέ τήν έπιφάνειαν τής θα
Γρηγορίου τού Μεγάλου, άναγγελομένης διά τού πταρ
λάσσης. Μετά ταΰτα εϊς πολλούς διασχιζόμενος βρα
χίονας, διαρρέει βραδέως τάς άλατώδεις τής Κασπίας μού, καί έκ τής όποίας προήλθε τό έθος τού προσκαλεΐν τήν τού Θεού εύσπλαγχνίαν έπ’ έκείνων είς τούς
λίμνης έρημους, έκβάλλων είς αύτήν διά ,τλειόνων ή
έξήκοντα στομάτων. Πλωτός δέ ών καθ’ δλον τόν οποίους άπεκαλύπτετο τό πρώτον τούτο τής άσθενείας
σύμπτωμα· γνώμην τήν όποιαν έδωκε φαίνεται ό Σιμέσον καί κάτω δρόμον του (έπί ZjOO μιλ. διάς-ημα)
μορφόνει όδόν συγκοινοζνίας μεταξύ τής νοτίου Εύρώ γώνιος, άναφέρων τούτο είς τό τής Ιταλικής Ιστορίας
σύγγραμμά του. Τό βέβαιον όμως είναι, ότι τό έθνος
πης καί τής δυτικής Ασίας. Απαντες οί ρηθέντες
τούτο ανατρέχει είς έποχήν πολύ άρχαιοτέραν τής τού
παραπόταμοί του είναι κατά τό μάλλον καί ήττον
Γρηγορίου τού Μεγάλου, καί ίσως μέχρις αύτών τών
πλωτοί, κατ’ έξοχήν δέ, ώς εί'ρηται, ό Κάμας καί ό
χρόνων τής άρχαιότητος.
Οκάς.
0 Πλίνιος έξετάζων τό ζήτημα, « cur sternutanΗ άπό τών πηγών τοϋ ποταμού μέχρι τών εκβο
tes salutantur, διατί χαιρετώμεν τούς πταρνωμέλών αύτού εύθεΐα άπόστασις είναι 210 μίλ. τό δέ
μήκος τού δρόμου του 430 μιλ. καί ή περιοχή αύτοϋ νους U αναφέρει έπί τής ύποθέσεως ταύτης ότι ό Τιβέριος έφύλατεν άκριβώς τό έθος τούτο, χαιρετών αεί
30,000 □ μιλ.
ποτε τούς ένώπιον αύτού πταρνωμένους, καί δυσαρε·»
στούμενος δταν τις δέν έφέρετο πρός αύτόν όμοίως.
Οί διιι διωρύγων σύνδεσμοι των ποταμών
0 Πετρόνιος, αρχαιότερος έτι τού Πλινίου, άναφέρων
τοΰ Σα,ρματιχοϋ βαθυπέδου.
τό έθος τούτο έπί τίνος συμπότου μεγάλως πταρνωίΗ διώρνζ, Βισνέϊ— Βο.ίοτσόχ, Ούτω κλησδεϊσα μένου,. " 0 ευφυέστατος, λέγει, Γύθων έπταρνύσθη
άπό μικρά; τίνος δμωνύμου πόλεως είς τήν έπαρχίαν
τρις κατά συνέχειαν ουτω, ώστε έκλόνισε τήν κλίνηϊ

w. ό δέ Εΰμολπος στραφείς πρός τό κλόντσμα τού ό πταρμός ήν ή πρόγνωσις τοϋ θανάτου, πρόγνωσις
το διέταξε νά χαιρετήσωσι τόν Γύθωνα. » Είς τήν διαρκέσασα έως δτου ό Ιακώβ έπέτυχε παρά τού θεού
Ανθολογίαν απαντάται έπίγραμμά τι άρκετά περίερ τήν κατάργησιν τής ολέθριου δηλώσεως ταύτης· δθεν
γον ύπό τό σχήμα τοϋ εύφημισμοΰ, τό όποιον, αν όχι καί έγεννήθη τό έθιμον νά χαιρετώνται εΐς τάς συναώς έξαίρετον, τουλάχιστον άς μοί συγχωρηθή νά τό φροφάς αύτών λέγοντες Θόβιμ Χάϊμ. Χωρίς νά παρααναφέρω ένταύθα ώς είκονίζον ήθη τινά τών άρχαίων. δεχθώμεν τήν τών Ραββίνων εξήγησιν, ή παράδοσις
, 0 Πρόκλος δέν δύναται ν’ άπομάση τήν ρίνα αύτού μόνον αύτη άρκεϊ νά μάς κατάδειξη δτι τό χαιρετάν
διά τών δακτύλων, διά τήν υπέρ τό δέον μικρότητα έλκει τήν γέννησιν αυτού είς απώτατους παρά τοΐς
-ής χειρός του, συγκοινομένης μετά τής μάζης τής ρι- Ιουδαίοι; χρόνους.
νός του· πταρνώμε-·ος δέ, έπειδή τό ούς αύτοϋ εύρί
«χεται μακράν τού στόματός του, δέν επικαλείται πο
Τα εφήμερα ζαύφια τοϋ ιΤπάνεως.
τέ τόν Δία, ώς μή δυνάμενος ν’ άκούση τόν πταρμόν
0
Αριστοτέλης
λέγει δτι εύρίσκονται έπί τού ποτα
του!” Οί αρχαίοι, παίά τάς άλλας αύτών δεισιδαι
μού Τπάνεως ζωύφιά τινα τών οποίων ό βίος είναι
μονίας εΐς ά; ήσαν βεβυθισμένοι, έπίστευον έτι ότι ό
εφήμερος, καί δτι τό περί τάς οκτώ της πρωίας άποέκ δεξιών πταρμός ήτον οιωνός εύημερίας καί ευτυχίας
θνήσκον, αποθνήσκει νέον, τό δέ περί τάς πέντε τής
εΐς τόν άκούοντα· έξ έναντίας δέ έπίστευον ώς κακόν
οιωνόν τόν έξ εύωνύμων πταρμόν. Ο Πλούταρχος α έσπέρας, έσχατόγηρον.
Ας ύποθέσωμεν τώρα, δτι έν τών ρωμαλαιοτέρων
ναφέρει ότι. όλίγον ,πρό τής έν Σαλαμϊνι ναυμαχίας,
τούτων ύπανείων έντόμων, ύπάρχει, κατά τά έθνη
θυσιάζοντος . τού Θεμιστοκλέους έπί τών νηών του, ταύτα, τό πολιώτερον πάντων διότι ήρχισε νά ζή
ήκούσθη πταρμός πλησίον αύτού· οιωνός, δι’ ού δ
άρτι τής ήμέρας διαγελώσης, άλλά διά τής έκτακτον
φάντης Εύφραντίδης προεϊπε τήν τών Ελλήνων νίκην.
καί ισχυρά; κράσεώς του, ήδυνήθη νά ύποστή, ζωήν
«Τούτους ίδών (τους αιχμαλώτους παΐδας τής αδελ
ενεργόν κατά τό μέγα διάστημα οκτώ ή δώδεκα ώρών,
φής τοϋ βασιλέως) Εύφραντίδης ό μάντης, ώς άμα
Διαρκούση; τής τοιαύτης συνεχείας τοσούτων στιγμών
μένάνέλαμψεν έκ τών ιερών μέγα καί προφανές πύρ,
ήτον έπόμενον ν’ άποκτήση, διά τε τής πείρας καί
ά'μα δέ πταρμός έκ δεξιών έσήμανε, τόν Θεμιστοκλέα δεξιοσάμενος, έκέλευσε τών νεανίσκων κατάρξα- διά τών έφ όσων είδε σζέψεών του, ύπερτάτην σο
φίαν· βλέπει περί μεσημβρίαν άποθνήσκοντα τά ομο
σθαι, καί καθιερώσαι πάντας ώμηστή Διονύσω προσευ
γενή αύτού πλάσματα, ώς όντα κατ’ εύτυχίαν έλευξάμενον· ούτω γάρ άμα σωτηρίαν τε καί νίκην έσεσθαι
θερούμενα έκ τών πολυαρίθμων κόπων είς ούς τό
τοΐς Ελλησιν, » Ανάλογόντι παράδειγμα άπαντώμεν
γηρατείον υπόκειται. Δύναται νά διηγηθή εις τούς
είς τήν ιστορίαν τού νέου Κύρου, δστις σκεπτόμενος
έγγόνους αύτού παράδοσίν τινα πράξεων κολοσσαίων,
περί τής άποχωρήσεως τοΰ στρατού του, ήκουσε πταρ
συμβάντων προγενεστέρων πάσης εθνικής μνήμης. Τό
μόν έκ τών περιϊσταμενών. Ο Αριστοτέλης έρωτα,
δέ νέον σμήνος, συγκείμενον έξ όντων άτινα ίσως έλαδιατί άπό τής μεσημβρίας μέχρι τοΰ μεσονυκτίου ό
βον τήν υπαρξιν αύτών πρό μιάς ώρας, πλησιάζουν μέ
πταρμός νομίζεται οιωνός αίσιος, άπ’ έναντίας δε ό
σέβας τόν πολιόθριχα τούτον γέροντα, άκούει μετά
άπό τοϋ μεσονυκτίου μέχρι τής μεσημβρίας άπαίσιος,
περιεργείας αύξούσης τάς διδακτικά; αύτού διηγήσεις.
άναφέρων έτι, ότι οί τόν πταρμόν άκούοντες τιμώσιν
Ο,τι καί άν διηγηθή θέλει φανή θαύμα εϊς τήν γενεάν
αύτόν ώς σημεΐον ιερόν, καί ότι, τούτο χαρακτηρίζει
ταύτην, ής ή ζωή είναι τόσον σύντομος. Τό διάςημος
τήν ύγείαν τού εΰγενεστάτου μέρους τού άνθρωπίνου
μια; ήμέρας θέλει τοΐς φανεί διάρκεια τοϋ παντός
σώματος, τού έγκεφάλου. 0 δέ Ιπποκράτης κατατάσ
χρόνου, τό δέ λυκαυγές τής ήμέρας θέλει καλεΐσθαι
σει τόν πταρμόν μεταξύ τών σωτηρίων συμπτωμάτων
είς τήν χρονολογίαν αύτών, ή μεγάλη εποχή τή; δη
τής υγείας καί τών άσθενειών τοΰ έγκεφάλου. Ούτω
λοιπόν τόέθιμον τοΰτο είναι όχι μόνον άρχαΐον, άλ μιουργίας των.
ϊποθετέον αύθις δτι τό σεβάσμιον ζωϋφιον τούτο,
λά καί πανταχού διεσπαρμένον. Οί Εύρωπαΐφι περι- ό Νέστωρ τοϋ Τπάνεως, αθροίζει περί τήν δύσιν τοφ
πλέοντες τό άκροτήριον τής Καλής Ελπίδο; εύρον
αύτό έν χρήσει είς χώρας είς τάς όποιας δέν έφθασε ‘Ηλιου, όλίγας στιγμάς πρό τοϋ θανάτου του, άπαντα;
βεβαίως διά παραδόσεως έλληνικής ή Ρωμαϊκής, ό τους απογόνους, φίλους καί γνωστούς του, ϊνα κοινοΚοδίγνος, είς τό « de rebus abissinorum » έγχειρί ποιήση αύτοϊς άποθνήσκων τά τελευταία του απομνη
μονεύματα, τάς τελευταίας αύτού παραινέσεις. Και
διον αύτοΰ, άναφέρει ότι ό αύτοκράτωρ τής Μονοποιδού αύτοί μέν αθροίζονται πανταχόθεν ύπό τήν εύρείαν
τάπας, πτερνυσθείς, διέχυσε τήν χαράν καί θυμηδίαν
σκέπην μύκητός τίνος, δ δέ ψυχορραγών σοφός απο
*«θ* άπασαν τήν πόλιν. Ο {Ιίντος άναφέρει ώσαύτως,
πρός αυτούς ουτω· *
?ίς τήν κατά τάς άνατολικάς Ινδίας περιήγησιν αυ τείνεται
« Συμπατριώται καί φίλοι, αίσθάνομάι ηδη ότι ή
τού, παράδειγμα σχεδόν δμοιον τή; ένεργείας τοϋ
έκτενεστέρα ζωή άναγκαίως έχει καί αύτή τό τέρμα
“ταρμοϋ κατά τάς χώρας ταύτας. Μετά τήν αναλο της· καί ΐδού τό τέρμα τής ίδικής μου ήγγικεν δεν
γίαν τόπων τοσοΰτον άπεχόντων, δυνάμεθα νά κρίοικτείρω δμως ποσώς τ^ν τύχην μου, άφού πλέον
νωμεν πού ανατρέχει ή έποχή τής γεννήσεως εθίμου
τό μέγεθος κατέστη είς έμέ άχθοί) χ«» ούδέν πρωτο
τοσοΰτον μοναδικού. Εάν δέ τις άκούση καί τάς μυ
φανές εΐς έμέ υπό τόν ήλιον. Καταστροφαί και 0υθώδεις τών Ραββίνων παραδόσεις, πρέπει νά πιστεύση
στυχίαι τάς όποίας ή πατρίς μου ύπέστη, πολυπληθή*
οτι είναι σύγχρονον τής δημιουργίας τοϋ κόσμου.
καί ιδιαίτερα συμβεβηκότα εί; ά πάντες ύποκείμεθα,
4i0Tt, κατά τόν Βουζτόρφην, λέγουσιν ουτοι δτι,
άφότφυ ό Θεός έδιωξε τόν Αδάμ έκ τού παραδείσου, άσθένεtai τήν φυλήν μας καταλιπούσαι, συμφορά; συμ-
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βάσαι εί; τήν &ίκ.ογεν£>άν μου, χαί πάν δ,τι είδον μιας ομόρου έπικρατεία; τή; Γαλλία;, καί ή δπο»
.
,
· _,
/ ί\ - . - - . ’ 1 ----- ' ■•mot ‘,
κατά τό διάστημα πολυχρονίου ζωής, δλα ταΰτα μ’ • 1 t Λ
'φυλακίσθη εΐ; Παρισιού;, διότι ήγόρασε, τή, μέσο,
έδίδαξαν φίλοι μου, αρκούντως τήν μεγάλην ταύτην λαβήσει μιά; μαίας, εν παιδίον νεογέννητον τό όποιον
αλήθειαν, δτι, ούδεμία εύτυχία, επί τών ούκ έφ’ ήμΐν ήθελε νά φέρη είς τήν πατρίδα της, άλλ’ ούδείς έγί. '
ευρισκόμενη, ούτε ασφαλή; ούτε ενδελεχή; είναι. νωσκε πρό; τίνα σκοπόν.
Διότι ολόκληρο; γενεά ήφανίσθη ύπό τή; πνοή; σφο
έν γεγονός σχεδόν δμοιον παρουσιάζεται. Κυρίχ
δρού τενο; άνεμου· άλλο πλήθος τών ασυνετών νέων
μεγαλοπρεπής, ένδεδυμένη με σπανίαν κομψότητα
παρεσόρθη εί; τά ΰδατα ύπ’ άνε'μου ψυχρού και ά καί φέρουσα τίτλον κομίσσή; τοϋ Βιτεμπάχ, ένεφανί-1
προσδοκήτου· όποιον π. χ. γενικόν κατακλεισμόν δέν
σθη έπίση; πρό ολίγου εΐ; πολλά; μαίας, καί, ώ; -Jj
μά; έπροξένησεν αίφνήδιός τι; όμβρο; ! Αϊ σκε'παι σύζυγο; τού θαλαμηπόλου, τά; είχεν έπιφορτήσει, έπί
μα; αύταί αί μάλλον έδραΐαι, δεν ύπέστησαν τήν φο πληρωμή νά τή προκηθεύσωσιν έν νεογέννητον βρέοο;, ι
ράν σφοδρά; καί βιαία; χαλάζης· τέλος δέ, σκοτεινόν
Ο Αστυνόμο; τή; συνοικία; Saint-Avoey έπληρο
τι νέφος παρέσχε τρόμον καί εϊ; τών μάλλον άτρο φορήθη περί τών προσπαθειών τούτων, έζήτησεν τήν j
μήτων τά; καοδίας. „
ύποτιθεμένην κόμισσαν καί τήν εύρε είς τό ξενοδοχείο»
« Εζησα, φίλοι μου, κατά τά; προτέρα; γενεά; συ
τού Αργυρού Αέοντο;, είς δ είχε καταλύσει. Οτε J
ναναστρεφμενο; μετ' εντόμων υψηλότερου άναστήμα- υπάλληλο; ούτος ένεφανίσθη ένώπιόν τη; τήν εύοεν 1,
το; καί κλάσεω; ισχυρότερα;, τολμώ δέ είπεΐν, μεγα έχουσαν βρέφος, τό όποιον είχε προμηθευθή, άλλά ταυ- I
λύτερα; τε σοφίας, όση; ούδέν τών τή; παρούσης τοχρόνω; έζεπλάγη δταν είδε δτι ή γυνή αΰτη έφαίγενεά; είναι κάτοχον. Σά; ε’ξορκίζω νά πιστεύσητε είς /ετο έγκυο; καί έτοιμη νά γέννηση, περίστασι; ήτι; ί
τού; τελευταίου; μου τούτου; λόγους, τού; διαβεβαι- )έν έσυμβιβάζετο ποσώς μέ τήν προθυμίαν, τήν οποίαν
οϋντα; ύμά; δτι, τόν Ηλιον τούτον, δστις ήδη μά; :ίχε δείξεε εί; τό νά προμηθευθή έν ξένον παιδίον.
φαίνεται ύπεράνω τοϋ ύδατο;, μή μεμακρυσμένο; πολύ
Ο Αστυνόμος, έπιληφθεί; τή; άνακρίσεω;, δέ» I
τής γής. τόν Ηλιον τούτον είδον άλλοτε ίστάμενον έβράδυνε ν’ άνακαλύψη δτι ή τή; εγκυμοσύνη; τη; I
έν τώ μ,έσω τού ούρανοϋ σφενδονίζοντα καθέτω; τά;
κατάστασι; ήτον προσπεποιημένη, καί έπιστολή εύοεάκτίνα; του· τήν δέ γήν φωτεζομένην περισσότερον, θεΐσα εί; τά έγγραφα τή; γυναικός ταύτη; τώ άνεκά- [
τόν άέρα θερμότερον, τού; δε προπάτορα; μα; νηφα- λυψεν τό μυστήριον τής κωμωδία; ήν κύτη έπροτίθετ ο !
λεωτέρου; καί έναρετωτερους. ■>
νά διαδραματίσγ.
« Αν καί αί αισθήσεις μου έξησθένησαν, δέν μ’έγκαΗ κόμισσα μας, ήτι; φέρει τά άπλούστατον όνομα I
τέλιψεν δμω; ή μνήμη μου· δθεν δύναμαι νά σά; βε
Κάνιγκ καί ή όποια έγεννήθη άπλώ; άπό γονείς γεωρ- I
βαιώσω, φίλοι μου, δτι τό λαμπρόν τούτο άστρον έχει
γού; εί; Βιτεμπάχ τή; Ελβετία; είναι ή ερωμένη
κίνησίν τινα· διότι είδον τήν ποώτην αύτού άνατολήν
πλουσίου τινό; κατοίκου τή; επαρχία;, τάν όποιον ή- !
έπί τής κορυφή; τού όρου; τούτου, ή δέ ζωή μου ήρ
θέλησε νά προσελκύση περισσότερον δεικνύουσα δτι ί
χισε άφότου καί τούτο ήρχισε τό άπειρον αύτού στά έγινε δήθεν μητηρ. Αΰτη λοιπόν ήλθεν εϊ; Παρισιού; j
διον. Εζακολουθούν τήν πορείαν του, διήνησεν έπί τού
νά ποομηθευθή έν βρέφος οπωσδήποτε, καί είχεν άναούρανοϋ κατά τό διάστημα αιώνων πολλών μέ Οαυ- καλύψει εϊ; Μπελβίλ γυναίκα τινα, ήτι; (πράγμα
μασίαν θερμότητα, καί μέ λάμψιν τής όποιας ιδέαν όδυνηρόν νά λεχθή) τή έπώλησε τό τέκνον τή; διά I
αδυνατείτε νά λάβητε, καί τήν δποίαν ισω; ίσω; δέν
ήν ουτιδανήν ποσότητα . . . τριών δραχμών καί τριά- ί
θά δυνηθήτε νά ύποστήτε· άλλ’ ήδη διά τή; παρακ
ντα τριών λεπτών !
μή; του καί τή; έπαισθητή; έλαττώσεω; τή; ίσχύο:
του, προβλέπω πάσαν τήν φύοιν καταστρεφομένην μετ’
ολίγον, τάν δε κόσμον τούτον ένταφιαζόμενον όσον ού
ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΣΥΜΒΑΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ
πω εί; τά σκότη. »
ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΙΙΑΧΟΙΣ.
« Οΐμοι, φίλοι μου, πόσον δέν έκολακεύθην ε’κ τή;
Ο άντισυνταγματάρχη; Βέαλλ τοποθετήσα; εί;
απατηλή; έλπίδος τή; έπί τή; γή; ταύτη; διατριβή;
ασφαλή θέσιν τό στρατόπεδον αύτού έζήλθε μόνο; εί;
μου ! καί δμω; ο'ία μεγαλοπρέπεια εί; τού; κυττάρου; Θήραν έφιππο;, έπί εύνοουμένη; τινό; ίππου του, τήν
του; όποιου; αύτό; έκοίλανα ! όπόση ή προσπάθεια ήν
όποιαν είχε καί έπεριποιεϊτο ιδίως πρό; τοιαύτας όιακατεοαλον πρό; τε τήν στερεότητα τών μελών μου καί σκεδάσει;· έζ περίπου μέλια μακράν τού στρατοπέδου
πρό; τήν ΐσχύν τών πτερών μου ! Αλλ’ άρκετά εζησα
του ευτύχησε νά φονεύση δορκάδα. Ενώ δέ άφιππεύπρό; τε τήν δόξαν καί πρό; τήν φύσιν· νομίζω δμω;
σα; διευθετεί τήν θήραν του, είδεν αίφνης πλήθος
δτι ούδείς τών διαδόχων μου θέλει απολαύσει τήν
όρ-ινών Απαχων ίλαδόν κατ’ αύτοΰ καλπαζόντων,
ευτυχίαν κατά τόν αιώνα τούτον τοϋ σκότους καί
οΐτινες είχον άνακαλύψει αύτόν, ήτοι τάν κρότον τοϋ
τή; καταστροφής, τόν όποιον ήδη βλέπω άρχόμεπυροβόλου άκούσαντες, ή τόν καπνόν ίδόντες, καί
*0ν. »
(Εκ τοϋ Γαλλικού.) έτρεζαν κατ’ αύτού άπροσδοκήτως. Εγνώριζε καλώ; ό
I Κ
Λ
·
θηρευτή; δτι, πά; είς τά γυμνά ταΰτα όρη, τών όποιων
τήν άπόλυτον κυριαρχίαν άντεποιοϋντο οί ίνδοί ούτοι,
ΒΡΕΦΟΣ ΠΩΔΗΘΕΝ ΔΙΑ ΤΡΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
παρ αύτών συλλαμβανόμενο; έφονεύετο παραχρήμα.
ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ.
Αφησα; λοιπόν έν τώ άμα τά κυνήγιόν του άνέβη έπί
Πά; τι; ένθυμεϊται άναμφιβόλως τήν περιεργοτάτην τή; ίππου του καί, εί; τήν ανδρείαν ταύτην θαρρών
ιστορίαν διασήμου τινό; κυρίας, τή; όποια; ό σύζυγος
έσπευσεν, άνειμένφ τω χαλινώ, πρό; τό στρατόπεδον
κατείχε τήν θέσιν θαλαμηπόλου παρά τώ ήγεμόνι αύτού, σωτηρίαν έπιζητών. Οί ορεσίβιοι διώκται ρί·
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τοντε; μακρόθεν κατ’ αύτού βέλη, καί πεπεισμένοι τού νεκρού του, διά νά κηδεύσωσιναύ τέν προσηκόντω;,
περί τί? λεία; των διατελούντες, έκραύγαζον άλαλά- ύπείκοντε; εί; τήν τελευταίαν αύτού παραγγελείαν.
Τήν τοιαύτην πράξιν νομίζομεν περιττόν νά συστήζοντε;· θ ν£"°ί άντισυνταγματάρχη; επίσης βέβαιος
σωμεν
ήμεΐ;’ αύτή πρέπει νά διαμείνη ανεξάλειπτο;
ευχαριστημένο; δτι ήδυνήθη διά τή; ιδία; αύτού
εϊ;
τήν
μνήμην τών άνθρώπων, ώ; ιστορία μεγάλη;
έίΐδεζιότητος, καί διά τή; καρτερίας τή; ίππου του,
τινο;
μάχη;
καί νίκης.
νά φύγγ τόν κίνδυνον, έπροχώρησεν άδεώ; χω
Εκ τή; Αμερικανική; Εφημέριο;
ρίς νά έλαττώση τήν ταχύτητα τή; ίππου του
Ή ΦιΛαδέΛφεια.
διότι έγίνωσκεν δτι οί ίπποι τών άγρίων πολεμίων
«υ ήσαν ήττον μέν κεκμηκότες, μάλλον δέ θυμοειδείς
ΧΡΥΣΟΣ ΕΝ ΤΩ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΙΜΕΝΙ.
<τ«ύτη;. Εφθασεν οΰτω περί τά μέσα τή; εί; τδ ς-ρατοπεδον φερούση; οδού· ένώ δέ κατέβαινε λόφον τινά
Εκ τή; έφημερίδο; ό Αργος τή; 31 Ιουνίου έοανιείδεν αίφνης μετά φρικώδους καταπλήζεως ένώπιόν ζόμεάα τήν έξή; σπουδαίαν εϊδησιν
σου, άνθρωπόν του τινά πεζόν άναβαίνοντα τόν λόφον.
« Σπεύδομεν νά γνωστοποιήσωμεν εί; τού; άναγνώΟύτος είχεν άκολουθήσει, οίκοθεν όρμώμενο;, τά στας ημών τήν ουσιώδη άνακαλυψιν έκτεταμένη; χρυ
ίχνη τοϋ κυρίου του, διά νά ύπηρετήση αύτόν εϊ; τήν σιφόρου χώρα; έν τφ Φιλίππου λιμένι’ περιέχει δέ
θήραν. Η όρμή μεθ’ ή; κατήρχετο ά Κ. Βέαλλ, ό τοσαύτην ποσότητα, ώστε καθ’ δλα τά φαινόμενα θέ
ποδολαλητό; ίσως τών ίππων καί οί αλαλαγμοί τών λει σκιάσει τά τή; Καλλιφορνία; μεταλλεία, ΐδού αί
όπισθεν τού λόφου «''ιόντων, καί μή καταφανών έτι περί τούτου λεπτομέρειαι.—Βοσκό; τις περιπλανώγενομένων Ινδών εδοσαν εί; τόν πεζόν νά έννοήση τόν μενο; ενταύθα εύρεν όγκον μετάλλου· προσκαλέσα;
κίνδυνον, εί; δν αίφνης εύρέθη εκτεθειμένος. Γονυ- αύτόν πρό τινων εβδομάδων ό κύριο; Βεντάνη; καί
πετήσα; παραχρήμ.α ένώπιον τού κυρίου του καί έκ- ίδών τό εύρεθέν έπείσθη άμέσως δτι ήτον άείστη;
σείνας πρό; αύτόν ίκέτιδας χεϊρας έφώναζεν άπηλπι- ποιότητος. Πέμψα; αύτό πρδ; τόν κύριον Δουσχένην
σμένως, βοήθεια Κύριε Βέαλλ ! σώσόν με ! είμαι σύ έζήτησεν άκριβεστέρα; περί τής ποιότητος αύτοΰ πλη
ζυγο; καί πατήρ έζ αθλίων τέκνων ! Ποτέ εύχή δέν ροφορία;· ούτος δέ άπεφάνθη πάραυτα δτι τό δοκιείσηκούσθη τόσον ταχέώ; καί δέν έπληρώθη τόσον μασθέν μέταλλον είναι λαμπρότατον δείγμα τή;
ήρωικώ;· ό ύπέρ τή; ιδία; αύτού σωτηρίας φεύγων « ρίζη; τού κακού. « 0 ίδιο; Κύριο; Δουσχένη; μετέβη
δρομαίο; άντισυνταγματάρχη; άναχαιτήσα; παραχρή είς τήν χρυσούχον χώραν μετά τοϋ ποιμένο; πλησίον
μα τήν ίππον του, άφίππευσεν άπ’ αύτής, καί παρα τών Πυρηναίων καί εύρεν έκεϊ ενδείξεις τή; εϊ; μεγά
χώρησα; αύτήν εϊ; τόν ικέτην του είπεν, σώζου· είπέ λην ποσότητα ύπάρξεως τοϋ πολυτίμου μετάλλου έπί
δέ φθάνων εί; τό στρατόπεδον νά έλθωσιν έδώ νά μέ έκτάσεως πέντε μιλιών έπιστρέψας εί; Βελβούρνην
κηδεύσωσιν έντίμω;. Εχωρίσθησαν οΰτω άπ’ άλλήλων, έφερε δείγμα, δπερ καθαρισθέν εδωκε χρυσόν καθαρόν
ό μέν νά σωθή, ό δέ νά θυσιασθή, ώ; έπίστευε, μετ’ 100 λιρών άξίας. Περιε'γραφε δέ ότι εκτός τή; άφθοολίγα; στιγμάς, διότι ό λόφο; ήτον γυμνός καί δέν νία; είναι καί ή ποιότη; αύτού καλλητέρα τών μέχρι
ητον δυνατόν νά κρυφθή που ό Κ. Βέαλλ· έσυλλογί- τοϋδε κατεργασμένων, ίΐ εί; τό παρ αύτού έπισκεφθέν
ζετο μόνον πώ; νά πωλήση τήν ζωήν του οσον το δυ - μέρος εύρισκομένη ποσότη; είναι άκαταλόγιστο;· έκνατόν άκριβότερα. Οθεν έτοιμασθείς παρευθύ; καί καθαριζόμενον τά μέταλλον δίδει 90/ 00 χρυσού κα
καθήσα; χαμαί έπερίμενε τού; άγριους, οϊτινε; θαρού. 0 παρά τού κυρίου Δουσχένη κομισθείς όγκο;
μετά μίαν στιγμήν έφάνησαν έπί τή; όφρύος τού ήτον πραγματικώ; χρυσό; καθαρά; ολίγοι; τισί λιθιόρου; έπιρρύζοντες. ‘Ο άντισυνταγματάρχη; είδε δίοι; μεμιγμένα;, εϊδομεν αύτόν αύταΐ; δψεσι, διότι
τότε μετ’ άνεκτοάστου έκπλήζεω; δτι, αύτοί άν- ό κύριο; Δουσχένη; άφησε μέρος αύτού εί; δείγμα έν
τιπαρερχόμενοι πλησίον του, ώ; λύκοι ιδρυόμενοι τώ γραφείφ τοϋ Αργυυ. Είναι λοιπόν άνακτίρρητον δτι
καί πάντε; κατά σκοπόν εχοντε; μόνον τόν ιιππη

ππη*Ιάνεκαλύφθη
χρυσός. »
Η παράδοξος αΰτη εϊδησις έπεφερεν εί; όλους τού;
λάτην τόν όποιον έδίωκον τρία ήδη μίλια, μήν
εχοντε; δέ ούδεμίαν περί πεζού ιδέαν, δέν παρετήρη- περί τόν Φιλίππου λιμένα οίκούντα; χρυσομανίαν
οεν ούδείς αύτόν χαμαί κείμενον, όλω; προ; τόν άκάθεκτον· συρρέουσι σωρηδόν εϊ; τόν νέον τούτον
ψεύγοντα προσηλωμένοι. Ισω; τό σχήμα τού κειμέ Ελβοράδον* τών εφημερίδων τινέ; διστάζουσιν έτι,
νου έφάνη είς τού; εί; έν μόνον άντικείμενον άφορών- άλλαι δέ πάλιν παραδέχονται άδιστάκτω; τά φημι
τας, οφθαλμού; των, ώ; πέτρα θάμνο;, έκ τών σπο ζόμενα. Οτι τωόντι εύρέθη εκεί χρκοό; καί ήμεΐ»
ράδην πού εί; τού; ζηοού; έκείνου; λόφου; φυόμενων, εΐμεθα πεπεισμένοι, ώ; προς τήν ποσότητα υε επεχοθ έφιππο; μόλις έδυνήθη νά γλυτώστ,· οί Ινδοί έ- μεν έτι ν’ άποφανθώμεν.
Εκ τή; Αγγλική; έφημερίδο; Τδ Άθήιαιοτ.
πλησίασαν αύτόν τόσον ώστε τόν έπλήγωσαν διά τών
βελών των έλαφρά. 0 δέ τήν δρασιν αύτών οΰτω λα
θών άντισυνταγματάρχη;, ,τή βοήθεια τή; θεία; Προ■*θι«ς, άφού ούτοι άπεμακρύνθησαν άπ’ αύτού, διώκονΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ Εν1ό3 ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ.
πε; τήν πρό; τό στρατόπεδον φεύγουσαν ίππον καί τόν
αναβάτην αύτής, καί δέν ήτον πλε'ον οπωσδήποτε όραΤά άπομνημονεύματα ταύτα είναι άρχοντό; τινο;
πό; εΐ; αύτού;, διευθύνθη διά λοξοδρομιών καί περίδρο
ρώσσου, τού κόμητος Ροστόπσιν, βςτις, ών διοικη
μων πρό; τό ςρατόπεδόντου, ένθα έφθασε καθ’ήνςιγμήν
τή; τή; Μόσχα; έπί τή; εισβολής εί; Ρωσσίαν τού
ήσαν έτοιμοι, δ τε σωθεί; διά τή; ίππου άνθρωπό; του
—- . · z ·___ Ναπολέοντο;, «πεθανάτισε τ’ όνομά του διά τή;
αί οί άλλοι φίλοι του, νά έζελθωσιν ει; άνα-,/ιτησι/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.
ήοωίκής πυρπολήσεως τις μεγαλοπρεποΰς ταύτης πόλεως. Τά απομνημονεύματα ταΰτα γεγραμμένα μετά
Τί )?μή>· χαί τί ι’ιόυνάμην νά γίνω.
■πολλής άγχινοίας, χαρακτηρίζουσι τόν αρχοντικόν έν
Ήμην πολλά αίσθαντικός είς τήν φιλίαν, εϊ; τ,άί
γε'νει βίον παντός τόπου καί τά ήθη τής Εύρωπαϊκής εμπιστοσύνην, και έάν έγεννώμην είς τόν χρυσοϋν
κοινωνίας ού μόνον κατά τήν εποχήν του Ροστο'πσιν, αιώνα ήθελα είσθαι βεβαίως κάλλιστος άνθρωπο;.
άλλά καί κατ’ αύτήν τήν ένεστώσαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.
’υ/μχτίί σεβαστοί.
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜ1Τ Α.
Ούδέποτε άνεμίχθην είς όποιανδήποτε ύπανδρείαν
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ή σκευωρίαν. Δεν έσύστησα ποτέ είς ούδένα ή μάγειρο,
ή ιατρόν, έπομένως δεν έπεβούλεθην τήν ζωήν κάνενό;
ίΗ γέννησίς μου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ.
Εν έτει 1763, τήν 13 Μαρτίου έξήλθον τοΰ σκό
Αί
χρίσεις μου.
τος είς τό φώς. Μ’ έμέτρησαν, μ’ έζύγισαν, μ’ έβάΕκ τών χρωμάτων μέ ήρεσκεν τό κυανοΰν έκ τών
πτισαν. Εγεννήθην χωρίς νά γνωρίζω διατί, καί οί
γονείς μου εύχαρίστησαν τόν θεόν άγνοοΰντες τίνος έδεσμάτων τό βοδινόν με χράνον, έκ τών ποτών,
τό καθαρόν ύδωρ. ’Εκ τών θεαμάτων ή κωμωδία κα!
Ινεκεν.
τά έμβολα (farces). Εκ τών άνδρών καί γυναικών,
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
οί εχοντες φυσιογνωμίαν άνοικτήν καί έκφραστικήν,
'77 άγωγτ/ χιού.
Ηγάπων τάς μικρά; συναναστροφάς, τον περίπατον
είς
τά δάση. Είχον άκούσιον τινά λατρείαν πρός τόν
Μ’ έδίδαζαν παντός είδους πράγματα καί δια
ήλιον
καί ή δυσις του μ’ έπροξενει συνεχώς μελαγχο
φόρους γλώσσας. Επειδή δε ήαην άρκετά άγύρτης καί
απερίσκεπτος έλογιζόμην μεταξύτών σοφών. ‘Η κεφαλή λίαν. Οί κυφοί καί τών δύο γενών είχον δι’ έμέ θε'λμ.ου έγινεν ώς βιβλιοθήκη τις ατελής, τής όποιας έκρά γητρόν τι, οπερ ούδέποτε έδυνήθην νά έξηνήσω.
τουν εγώ τάς κλείδας.
ΚΕΡΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ γ'.

Αί άντιπάθειαί μου.

Τά παβήματά μου.

Απεστρεφόμην τούς άνοήτους καί τού; ουτιδανού;,
τάς ραδιούργου; γυναίκας, αΐτινες προσποιούνται τήν
ένάρετον· όέν ήόυνάμην νά υποφέρω τήν προσποίησιν,
καί θρύψιν, καί ήσθανόμην οίκτον διά τού; ψιμυθιζομένους ανδρας τε καί γυναίκας’ είχον αποστροφήν
πρός τους ποντικούς, τά ποτά, τήν μεταφυσικήν καί
τό ραβάρβαρον, καί ήσθανόμην φρίκην προ; τήν δι
καιοσύνην καί τά λυσαλαϊ» ζώα.

Ετυραννήθην ύπό τών διδασκάλων μου, ύπό τών
ραπτών μου, οίτινες μ’ εκαμνον στενά ένδύματα, ύπό
τών γυναικών, τής φιλοδοξίας, τή; φιλαυτίας, τής
ανωφελούς μεταμελείας, τών βασιλέων καί τών ανα
μνήσεων .
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΑΎεμήσεες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

IB'.

’Ανόιΐυσις τοϋ βίου μου.

Εστερήςην τών τριών μεγάλων απολαύσεων τοΰ
ανθρωπίνου γένους, τής κλοπής, τή; λαιμαργίας καί
Αναμένω τόν θάνατον άνευ φόβου, ώς καί άνευ
τής άλαζωνείας.
άνυπομονησίας. ‘Η ζωή μου ύπήρξε κακόν μελόδοαικα
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.'.
μέ λαμπρά; παραστάσεις, είς άς διεδραμάτισα τού;
ήρωας,
τούς τυράννους, τούς έρωτικούς, τού; εύγενεϊς
Έποχαί αξιομνημόνευτοι'
πατέρας, ούδέποτε δμως τού; ύπηρέτας.
Εί; τό τριακοστόν έτος τής ήλικίας μου παρητήθην
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Γ'.
τοΰ χορού, εί; τό τεσσαρακοστόν τοΰ ν’ άρέσκω είς
Αμοιβαί τοϋ Ούξίανοϋ.
τό ώραΐον φύλλον, εί; τό πεντηκοστόν τοΰ νά φρον
τίζω περί τή; κοινής γνώμης, εί; τό εξηκοστόν τοΰ
‘Η μεγάλη μου εύτυχία πηγάζει ε’κ τού, οτι είμαι
νά σκεπτωμαι, καί έγεινα άληθή; σοφός, ή εγωιστής, ανεξάρτητος τών τριών ατόμων, άτινα διέπουσι τήν
οπερ συνώνυμον.
Εύρώπην. ’Επειδή είμαι άρκετά πλούσιος, έχω έστραμΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.
μένα τά νώτα πρός τήν πολιτικήν καί είμαι άρκετά
αδιάφορο; πρό; τήν μουσικήν, δέν έχω έπομένως τί
//Ζ έξεις χιού.
ποτε νά μοιράσω μετά τοΰ Ροτσίλό, τοϋ Μέτερνιχ καί
'Ημην πείσμων ώς ό ήμίενος, ιδιότροπος ώς γυνή τοΰ Ροσσίνη.
φιλάρεσκος, εύθυμο; ώς παιδίον, νωθρός ώς ό βραΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.
δύπους, δραστήριος ώ; ό Βοναπάρτης καί τά πάντα,
ίΟ επιτάφιός μου.
κατά θέλησιν.
ΚΕΡΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Οΰσιώόης ά,πόγασις.
Μή δυνηθείς ποτέ νά γίνω κύριος τή; φυσιογνωμίας
μου, άφήκα τό στόμα μου άπύλωτον καί άπέκτησα τήν
κακήν εξιν νά συλλογίζωμαι μεγαλοφώνως. Τούτο μ*
έπροςένησ: ευχαριστήσει; μέν τινά; πολλούς δέ εχθρούς.

’Αναπαύεται ενταύθα
Τήν ψυχήν κεκορεσμένος
Τήν καρδιάν έςηντλησμένος
Καί τήν σάρκα εκνευρισμένος
Γέρων τις κεκοιμημένος
Δούλος τοΰ Θεού · ■ ·
Διαβάτα πάρελβε!

