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ΣΪΓΓΡΑΜΜΑΦΙΑΟΛΟΓΙΚΟΝ
ME

<4^ ΕΝ ΑΘΙΙΝΑΙΣ, ΤΙΙΝ 1 ΙΟΤΝΙΟΓ 1853.
... . ................ ......

TO ONE1PON

A.
To διΐπνον too γωρισμοΰ.

— Κύριοι, προτείνω πρόποσιν φανταστικήν εις τό* 
ένδοξον ήμών Αμφικτύονα, τον πρίγκιπα Ποκιλόφ·

— Κύριοι, σας συνιστώ τόν προαγορεύσαντα, 
Ραφαήλ Δεστρέ, λυρικόν καί δραματικόν ποιητήν, 
ώς έν πλήρη παρανοία ευρισκόμενον.

— Καϊ πάλιν προτείνω τήν πρόποσίν μου εις 
τον πρίγκιπα" γεμίσατε τά ποτήριά σας.

— Ζήτω ό πρίγκιψ !
— Ζήτω ό φίλος μας ;
— Ζήτω ό Ποκιλόφ ;
— Ζήτωσαν ολοι !
Η ώραία αύτη λογική έσυζητεΐτο φαιδράν τινα 

εσπέραν τοΰ χειμδνος τοϋ 183. . . μεταξύ τής έν- 
δεκάτης προς τό μεσονύκτιον, περί τράπεζαν έφο- 

λισμένην μετά πολυτελείας ολως ασιατικής έν ώ- 
ραίω ξενοδοχείω τής δδού Ρίβολι. Οι δέ υποκριταϊ 
τής περιχαρούς ταύτη; σκηνής ήσαν πέντε ωραίο; 
νέοι, ών οί μέν τέσσαρες Γάλλοι τό γένος και 
τά λοιπά, ό δέ πέμπτος Ρώσσος μέν, αλλά μόνον τό 
γένος. Ούτος δέ ήτον άνήρ γενναιόψυχος, λεπτού 
πνεύματος καϊ χαρακτήρος θελκτικοτάτου, νέος μέν 
ει’σέτι, <ι πολλών δ’ άνδρών ίδών άστεα και νόον 
γνούς» παοά δέ τοΐς πολλοΐς αυτού πλεονεκτή- 
μασι έκέκτητο καϊ τήν ελευθεριότητα ώς κα- 
ταστιέφων έν ροπή όφθαλμ,ού ούχϊ εύτελή εισοδή
ματα.

0 πφ'γ^ιψ λοιπόν Ποκιλόφ ήλθεν εις Παρισιού; 
νά διατρίψη κατά τήν άποκρέω, τήν δ έπαύ- 
ριον τής έστιάσεως έμελλε νά άν^χωρήση εις Ρωσ- 
σίαν,ή επιθυμία τής οποίας τόν έφλεγεν, καί τοι ευ
ρισκόμενον έν μέσω τών γοητευτικών Παρισίων" 
άπόδειξις τής άληθείας ότι ό ουρανός τού τόπου τής 
γεννήσεως έχει ελκτικήν πολλάκις άκαταμά- 
χητον. Εις Παρισιού; δ πρίγκιψ έκαμε πολλούς
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φίλουςή μάλλον πολλούς συντρόφους τών ηδονών του, 
άλλά μόνον τέσσαρες έξεϊχον έπί εϊλικρινεϊ φι- 
λία, καί ιδού τά χαρακτηριστικά των κατά την 
γλώσσαν τών διαβατηρίων.

Ραφαήλ, ό ποιητής, νέος εικοσαετής, γλυκύς καί 
εύρω^ος, αναστήματος μέτριου, ξανθής μεταςώόους 
κόμης, όφθαλμών γαλανών γλυκύτατων έπί το με- 
λαγχολικώτερον κλινόντων, στόματος ώς ρόδον τρι
σχιδές, τέλος μέ χεΐρας κανονικοτάτας.

Γιλβέρτης, ή προσωποποίησις τής ιστορίας, νέος 
δεκαοκταετής, αύτοδίδακτος, τολμηρός τό γρά- 
φειν, διάπυρος τήν φαντασίαν, φύσει πεπροικισμέ- 
νος μέ επιμονήν δυναμένην νά κουράση καί τήν τύ
χην αυτήν. Εϊς σιδήρειον περικάλυμμα κρύπτει 
καρδίαν γενναίαν καί εΰγενή" είναι ύψηλός καί εύ
ρωστος, έχει φωνήν μέν ήχηράν,κόμην δέ καί οφθαλ
μούς μέλανας' ιδού ό φυσικός καί ηθικός Γιλβέρτης.

‘Ο ’Οβίδιος είναι άμα ζωγράφος καί έρμο- 
γλύφοςκαί έν γένει κάτοχος πάσης μή καλλιτεχνίας.

Αν καί δέν ήναι ωραίος, είναι όμως θελκτικός 
άνθρωπος. Οι δέ φίλοι του τόν ΰπεραγαπώσι.

Μένει ήμϊν τελευταίος ό Πρόσπερος, οστις 
δέν όμοιάζει παντάπασι τούς άλλους, διότι ούτος 
είναι νεανίας ωραιότατος, μέ τρόπους ευγενικούς, 
πλούτου μεγίστου κάτοχος, άλλά δυστυχώς εις ού- 
δέν έχρήσατο αύτω καί διά τοΰτο έμεινεν έν άργίοε" 
τοΰτο δέ τόν καθίστα δυστυχή, διότι δέν δύνατα> 
νά δοθή είς οόδεμίαν εμβριθή ένασχόλησιν, ήτις 
είναι τό μόνον άντιφάρμακον τής καρδίας. ‘Ο Πρό
σπερος είναι έξ έκείνων είς ούς ή ημέρα είναι είς 
αιών.

Μετά τινας στιγμάς σιωπής προξενειθείσης έκ 
τής έμφανίσως παροψίδος πλακούντων, έ Ποκι- 
λόφ επαναλαμβάνει,

— Φίλοι μου, άγαπητοί μου φίλοι, αύριον σάς 
άφίνω, τό ήξεύρετε. Τό δεϊπνον τοΰτο είναι τό τε- 
λευταΐον έξ δσων δειπνώμεν δμου, ή ζωή έχει τό- 
σας μεταβολές ! Αν μέ πιστεύετε, θά φυλάξη έκα
στος τό δικαιολόγημά του, έως τήν ώραν τοΰ απο
χωρισμού. Μέ καταλαμβάνετε, δέν είναι άληθές ; 
Αργότερα, όταν θά ένθυμώμεθα σείς μέν έμέ, έγώδέ 
σάς, θά έχομεν ιδέαν συγκεχυμένην τών στιγμών, 
άς διήλθομεν δμοΰ. Καί τοΰτο θά μάς ήναι οχλη
ρόν.

— Πιστοί καί καλοί μου φίλοι, είπεν ό ϊ*αφαήλ, 
πάντοτε ολίγον άσυλλογίστως, άλλά ζωηρώς συναι
σθανθείς δ,τι πρό ολίγου είπεν δ Παύλος" ό αγα
πητός μας Παύλος είπεν αλήθειαν ! συλλογισθεϊ- 
τε ότι αύριον κατά τήν ιδίαν ώραν θά ήνε πολύ μα
κράν ημών αύτός, ή ψυχή τής ένώσεώς μας" τή 
άληθεία, ή ιδέα αύτη μέ λυπεί τά μέγις-α.

— Τούτο μή σάς λυπή, ακριβοί μου σύν
τροφοι, διότι μετά έν έτος θά έπιστρέψω είς Πα- 
ρισίους. Σήμερον έχομεν 27 Φεβρουάριου, λοιπόν 
τήν έρχομένην άποκρέω θά μέ έπανιδήτε.

— Εν έτος, παρετήρησεν ό Πρόσπερος, είναι είς 
αιών.

— Καί το έτος τοΰτο θά ήναι άπέραντον δι’ έμέ, 
εΐπεν ό Οβίδιος.

— Εν έτος, έπρόσθεσεν δ Γιλβέρτης; θά άποθάνω 
έως τότε άπό άνυπομονησίαν.

— Είς τήν διάνοιαν μου, έστέναξεν ό ί’αφαήλ, 
τό έτος τοΰτο είναι αίωνιότης.

— Αλλά πρός Θεού, κύριοι, ποιαν αιτία» έχετε 
ώστε τό έτος τούτο νά σάς φαίνεται τόσον έκτετα- 
μένον ; Ας ίδωμεν, στενοχωρειταί τις έξ υμών άπό 
χρήματα; ομιλήσατε" ή είναι άλλη αιτία ; δύναμαι 
νά συντελέσω κατά τι; ’Αλλ’ δμιλήσατε λοιπόν.

— Φεύ! δέν δύνασαι τίποτε δι’ έμέ, είπεν δ Ρα
φαήλ" είξεύρεις δτι άν καί κατέβαλα πολλούς κό
πους, δέν είδα δμως παιζομένην κάμμίαν τών κω
μωδιών μου, έν τούτοις έδέχθησαν χθές είς τό Γαλ
λικόν Θέατρον τήν κωμωδίαν iU φιΛόσοφΟς γυνή' 

συγχρόνως μέ είπαν δτι δέν δύναται νά παι- 
χθή πριν παρέλθή έν έτος. Οποίαν μελαγχολικήν 
ζωήν θά περάσω έως τότε !

— Κρίνε τήν άνυπομονησίαν μου, Παύλε, μαν- 
θάνων δτι μετά έν έτος δ άδελφός μου, δ καλός μου 
Αδελφός Εδμόνδος θά ήναι έδώ, έπιςφέφων άπό τήν 
Νέαν ‘Τόρκην. 0 ‘Εδμόνδος μου τόν όποιον ένδεκα 
έτη στερούμαι.

— Καί τότε όποια χαρά ! δέν είναι ουτω Γιλ- 
βέρτη ; είπεν δ πρίγκιψ.
— Φαντασθήτε διά μίαν ς-ιγμάΐν τί είναι νά άγα- 

πα τις, νά άγαπάται καί έν έτος νά περιμένγ δσω 
νά νυμφευθή τήν ήγαπημένην του. Είς τήν θέσιν 
ταύτην είμαι έγώ, κύριοι" οί γονείς τής ωραίας 
Βλανδίνης μου μέ έδέχθησαν γαμβρόν των" άλλά οι
κογενειακά! υποθέσεις άναβάλλουν τόν γάμον έπί 
έν έτος.

— Καί σύ, Πρόσπερε, διατί έπιθυμεΐς τόσον τόν 
προσεχή χειμώνα,"

— ’Εγώ ; διά νά λέγω « έπέρασα έν έτος, » 
αί ήμέραι είναι τόσον μεγάλαι !

— Κύριοι, άνέκραξεν δ πρίγκιψ γελών έσωτερι- 
*ώς ένεκα ιδέας αίφνιδίως άναφυείσης έν τώ πνεύ- 
ματί του, άς πίωμεν !

— ’Αλλ ή πρό ολίγου συμβουλή ;
— Λησμονήσατέ την καί πίετε. Κράτει, ίόού 

παλαιοί οίνοι τής ‘Ισπανίας κάτοχοι πολλών άρε
τών. ’Εμπρός, τά ποτήριά σας, καί διά τού οίνου 
διαλύσατε τούς μελαγχολικούς σας συλλογισμούς. 
Φίλος μου, ή ηθική ζωή είναι μελαγχολική, ευτυ
χής λοιπόν δ ρεμβάζων ένφ έγρηγορεΐ, ούτος, πι- 
στεύσατέ με, είναι σοφός. Τό άπολαμβανειν είναι 
τό ζήν, καί ή αρχή τής ζωής ταύτης ή ηδονή. 
Ας άπολαύσωμεν λοιπόν τήν ηδονήν μέχρι μανίας, 
διότι οί σοφώτεροι είναι οί πλέον άνόητοι !

— Καλά λέγει, άς πίωμεν !
’Ενώ δέ δύο ώραι έσήμαινον, μόνος ό πρίγκιψ I- 

στάμενος ώ; ό Διόνυσος έπεσκόπει μέ βλέμμα φαι
δρόν τά θύματά του, τούς τέσσαρας δηλαδή συμ- 
πότας του, κοιμωμένους θορυβωδώς εις θεσεις Αλ
λόκοτους,

— Καλά τούς έχω ! είπε, καί μειδίαμα χαράς 
-διεχύθη έπί τών χειλέων του.

*Εζακύσίας Λεύγας paxpar 
των Παρισίων.

Είκοσι καί τρεις ήμέρας μετά τάς νυκτικάς ταύ- 
τας σκηνάς, ταχυδρομική τις άμαξα, άξιοπαρατή- 
ρητος διά τό μέγεθος τής κατασκευής καί προ- 
σεκτικώς κεκλεισμένη έξωθεν διά κλείθρων, έστα- 
μάτησεν έμπροσθεν τού ξενοδοχείου τής πόλεως 
Σαφράτης, είς τήν επαρχίαν ούσης τού Σαρατόρ, 
μεταξύ τοΰ Δον καί τοΰ Βόλγα.

Πρό τινων ωρών άλλη Ταχυδρομική άμαξα είχε 
ίψθάσει είς τό αυτό ξενοδοχεΐον, άνθρωπος δέ τις ύ- 
ψηλοΰ Αναστήματος καί τρόπων έπιτετηδευμένων 
άπέβη ταύτης, δστις δώσας πριν διαταγάς, έστηρί- 
χθη έπί τίνος παραθύρου, άμα δέ παοατηρήβας 
στάσαν ύπό τούς οφθαλμούς του τήν δευτέραν άμα
ξαν, άφησε τήν θέσιν του καί έσπευσε νά άνοιξή 
δ ίδιος τήν διά κλείθρων κεκλεισμένην θύραν. Τέσ- 
σαρες τότε νέοι έπήδησαν κάτω, καί άναγνωρί- 
ζοντες τόν άποφυλακίζοντα αυτούς άπό τήν περιο
δικήν ταύτην φυλακήν, έγειναν μανιακοί, κραυγά- 

ζοντες ταυτοχρόνως.
— Ανανδρε!
— Θά κτυπηθώμεν.
— Ουτιδανέ Κοζάκε.
— Στάσου! υπερασπίσου εαυτόν!
— Ε ! κύριοι, όλίγην υπομονήν, τοϊς άπεκρίνα- 

το εκείνος μέ Απάθειαν" μή παρέχετε έαυτούς θέα
μα είς τόν όχλον καί άκολουθεϊτέ με.

Ανεγνώρισας βεβαίως, ώ άναγνώστα, τούς τέσ
σαρας φίλους τής χθεσινής εσπέρας, οίτινες μέ i- 
δόντας τρίζοντας δι’ όργήν, μέ χεϊρας συνεσφιγ- 
μένας δι’ έφεσιν πρός έκδίκησιν, ήκολούθησαν τόν 
Ποκιλόφ είς αίθουσαν συνεσκευασμένην κατά τόν 
Παρισινόν μάλλον η Αγγλικόν τρόπον, έν τώ μέ
σω τής οποίας τράπεζα πολυτελώς παρατεθειμέ
νη ιστατο ώς φρούριον καθ ού έμελλε νά έκχυθή 

ι θυμός ούχί καρδίας άλλά στομάχου.
— Κύριοι, είπεν ό πρίγκιψ, καταδεχθήτε νά 

λάβετε θέσιν, καί μή θελήσετε νά μέ φονεύσητε 
νήστιν.

— Αλλά τή άληθεία θαρρώ δτι μάς σκώπτει.
— Εμπρός, κύριοι, αφήσατε τόν θηριώδη αυτόν 

χαρακτήρα ! άν είξεύρατε πόσον άσχημοι είσθε μέ 
τά γένειά σας άτινα πρό ημερών δέν έπεμελήθητε, 
δέν θά έδύνασθε νά κρατήσητε τόν γέλωτα.

— Αλλά ποΰ σ τόν διάβολον είμεθα έδώ, εΐπεν 
ό ’Οβίδιος, ούτινος ό θυμός κατεπραύνθη άπό τήν 
θέαν τής τραπέζης.

— Ποΰ είσθε, Κύριοι ; έξακοσίας λεύγας μα
κράν τών Παρισίων, τριακοσίας άπό τήν Πετρούπο- 
λιν, καί έκατόν όγδοήκοντα βέρστιαάπό τά πλή
θη τών Καλμούκων.

— Καί δυνάμεθα νά σάς έρωτήσωμεν, κύριε, τί 
δηλοΐ ή έκτεταμένη αυτή άστειότης ;

— Πρώτον άς άρχίσωμεν τό δεΐπνον καί έπει
τα συνομιλοΰμεν περί τούτου.

— Κύριοι καί δυστυχείς συνάδελφοί μου, άνέ
κραξεν ό Γιλβέρτης, κηρύττω τόν Πρίγκιπα Παύ
λον Ποκιλόφ ώς τόν άναιδέστερον τών Ανθρώπων" 
άλλ ας φάγωμεν πρώτον, διότι δέν θά μάς έξη- 
γήσφ τήν δόλιον διαγωγήν του πριν δειπνήση.

Εδείπνησαν έν μέρειγελώντες,έν μέρει Απε’λούν- 
τες" έπειτα ό πρίγκιψ ζητήσας καί έπιτυχών με- 
γάλην σιωπήν, ήρχισεν ώς εξής.

— Φίλοι μου. . .
— Οχι ! δά ...... έν τούτοις λέγω. . . .
— Φίλοι μου, χρεωστείτε νά μέ εϋχαριστήσε- 

σητε καί άσπασθήτε τά ίχνη τών ποδών μου ’ 
Από τήν τελευταία» εϊς Παρισίους συναναστροφήν 
έν καιρώ τοΰ δείπνου μας έμαθον δτι ή μόνη έπι- 
θυμία δλων υμών είναι πώς νά διαβήτε ταχέως ίν 
έτος. Εύχαριστήσατέ με λοιπόν, κύριοι, διότι θά 
σάς παρέξω τόν τρόπον νά ζήσητε τό μικρόν τοΰ
το έτος χωρίς νά βαρυνθήτε. Σάς είπον δτι πρό τι- 
νων έτών άφησα τήν Ρωσσίαν μου" έφλεγόμην νά 
τήν έπανίδω" δέν σάς είπα δμως και τά αίτια τά 
προσκαλοΰντά με εϊς τήν πατοίδα μου. Είμαι υ
ποχρεωμένος Από τήν διοίκησίν μου νά κάμω Α
κριβή λογαριασμόν τής ένεστώσης καταστάσεως 
τών καλμούκων, μέλλω λοιπόν νά συζήσω μετ 
αύτών μίαν δωδεκάδα μηνών" καί επειδή κατά τόν 
καιρόν τούτον λογαριάζω νά διασκεδάσω όχι πέ
ραν τοΰ δέοντος, έστοχάσθην ό χωρισμός μας 
θά ήναι λυπηρός. Μέ έμεινε λοιπόν νά νι
κήσω τούς δισταγμούς σας, διότι δέν έμελλε δή
θεν δ μέν ν άφήση τήν άρραβωνιστικήν του, ό 
δέ τάς γραφίδας του, καί ό άλλος τό Παρίσιόν του. 
Τποθέτων δμως δτι καί άν τούτους ένίκων ή- 
θέλατε ίσως έπιθυμήσει νά άσπασθήτε τά παρ υ- 

| μών έγκαταλειπόμενα είς Παρισίους προσφιλή 
I Αντικείμενα, δτι έγώ δέν έδυνάμην ν’ αργήσω ού
τε ήμέραν" ένώ λοιπόν σείς κατεπίνετε τούς οίνους 
τής Ισπανίας, σάς άφησα έπί στιγμάς τινας, καί 
έδωσα τάς διαταγάς μου, έπανελθών δέ σάς προσέζ 
φερα οίνους χημικώς έσκευασμένους" τοΰτο, κατ 
άρχάς σάς έπροξένησεν ύπνον βαθύτατον, έπειτα 
κατά τό διάστημα είκοσι» ήμερών νάοκωσιν άσθε- 
νεστάτην, ήτις σάς παρέδιδεν άκοντας είς τους 
σκοπούς μου" σάς έκλεισα είς ταχυδρομικήν ά
μαξαν, έντός τής οποίας, ελπίζω, είχετε α
φθονίας τροφών. Πρό δύο μόνον ήμερών έθεραπεύ- 
θητε καί συνήλθετε είς έαυτούς" άλλά καί πρό δύο 
ήμερών ύπερανθρωπίνους δυνάμεις κατέβαλον δπως 
σάς κρατώσιν έντός τοϋ κλωβίου σας. Μή μάς 
έγκαταλείπετε λοιπόν, καί μετά δέκα μήνας σάς 
έπαναφέρω είς Παρισίους. Έν τούτοις, δστις έξ υ
μών έπιθυμεϊ πολύ τήν πρωτεύουσάν του (δ,τι δύ
ναμαι νά πράξω θέλω τό, πράξει ευχαρίστως), 
είναι έλεύθερος νά άναχωρήση" καί καλλίτερα μά
λιστα δι' αύτόν, διότι θά τώ χαρίσω τήν ταχυ
δρομικήν μου άμαξαν, ήτις θά τώ χρησιμεύη ως, 
Αίδιον ένθύμημα τού ταξιδείου μας.
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Μα τήν πίστιν μου, είπεν ό Ραφαήλ, θά ή- 
μαι πολύ τρελλος, άν έπιστρέψω εις το πεζόν Πα- 
ρίσιον, διότι εις τάς κοιλάδα; ταύτα; πρέπει νά 
βασιλεύη άνρία ποίησις, άπό τήν οποίαν θέλω νά 
έαπνευσθώ.
— 0 ζωγράφος παντοΰ εΰχαρι^ίϊται, είναι ό ερα
στής τής φύσεως, το παν δηλούται υπό τήν γρα
φίδα του, καί έγώ μένω.

■—- Αχ! φίλοι μου, αγαπώ πολύ τήν Βλανδίνην 
μου’ άλλα, μά τήν πίστιν μου ! εντός ολίγου θά 
γείνη έδική μου, καί επί πολύ* καιρόν δέν θά ίδω 
τούς Καλμούκους. Μένω. Καί συ, Προσπερε ;

— Και έγώ δέν σας άφίνω.
— Αί ! εμπρός λοιπόν ! εύγε, κύριοι ! Βλέπε

τε ότι πρέπει νά έννοωμεθα, διότι αν με ε- 
φονεύετε, τί όφελος ; έμπρος λοιπον, εμπρός, ζή
τω ! δέν θά χωρισθώμεν. Αύρ'.ον θά άρχίσωμεν 
τάς έκδρομάς μας, τήν δ εσπέραν ταύτην ζήτω ή 
ευθυμία !

Τήν επαύριον, οϊ πέντε νέοι διευθύνθησαν εις 
τάς Καλμουκικάς καλύβας' άλλ έπτά βερςπα 
άπο τήν Σαρέφάν έσταμάτησαν διά νά έπισκεφθώ- 
σι τήν πηγήν, ήτις φέρει το όνομα τής πόλεως 
ταύτης.

Η κρήνη τής Σαοέφας κεΐται εις θέσιν γραφικω- 
τάτην’ πεδιάς απέραντος εκτείνεται ύπό άλυσιν 
λόφων’ έκεϊθεν έν άπόπτω φαίνεται μέρος ρέον τοΰ 
Βόλγα. Εις άπόστασιν δώδεκα βερστίων βλέπει 
τις το φρούριον τής Ιαρίτσα; έπί τοΰ Βόλγα. Οί 
ρύακες, οϊτινες είλίσσοντο περί το κατωφερές τοΰ 
όρους σκιάζονται άπο άγριας μ,ηλέας, πτελέας, 
δρΰς καί άλλα δένδρα.

Η πηγή, ήτις μεταβιβάζει το νερόν της εις τήν 
βρύσιν, είναι άφθονος’ περικυκλοΰται άπο έξ άλ
λα; πηγάς, έξ ών κυκληδόν αναπηδά το ύδωρ. 
Πλεϊσται δοκ’.μαί εύρον οτι τά υδατα ταΰτα δεν 
είναι κατώτερα τών τοΰ Καρολσβάδου ώ; προς τάς 
μεταλλικά; ιδιότητας’ έν τούτοις προ πολλών ε
τών αί περιοδεΐαι εις τήν πηγήν τής Σαρέφα; εγει- 
ναν σπανιόταται. Πολλαί αίτίαι ήνάγκασαν τούς 
ξένους νά ύποπέσωσεν εις τήν λήθην ταύτην' κατ’ 
άρχάς ή δυσκολία τής μεταβάσεώ; των έπί έπτά 
βέρστια άπο τήν Σαρέφαν, έπειτα και ή άνακάλυψι; 
τής πηγής τοΰ Καυκάσου. Αλλως, οί Ρώσσοι, έν 
γένει, καταφρονούν ό,τι παρέχει ή χώρα των. Καί 
τέλος ή ίσχυροτέρα ένδειξις τής άγαθότητος τής 
πηγής ταύτης είναι ότι άρύονται όλοι οί κάτοικοι 
τό ύδωρ των.

Αφησασα τά δένδρα, άτινα περικυκλοΰν τήν Σα
ρέφαν, ή μικρά συνοδεία τών οδοιπόρων εύρέθη 
μετ ολίγον έν τώ μέσω άπεράντου πεδιάδος, εις 
τήν όποιαν δέν παρετήρει άλλο, ή γλαυκόν ούοα- 
νον καί γην πρασίνην.

Δυναμεθα να συγκρίνωμεν τό χωρίον τών Καλ- 
μουκων προς ευρύχωρον θάλασσαν. Φαντασθήτε έκ- 
τασιν τετρακοσίων βερστίων εις τήν οποίαν μόλις 
περί τα χείλη τινων ποταμών διακρίνεται μικρός 

αριθμός κατοικιών. Η απέραντο; αυτή κοιλάς εί
ναι δλως έστερημένη δένδρων' ποΰ καί ποΰ φαί
νονται τινα δενδρύλλια, λοφίσκοι καί βάλτοι. Ο νο- 
μάς Καλμοΰκος, χωρίς νά παρατηρή τό έλάχι- 
στον ίχνος τής όδοΰ καί μάλιστα χωρίς μεγά
λης προσοχής, όδηγεί τούς ίππους καί τάς κα
μηλού; του εϊ; διάστημα εκατόν βερστίων ώς ό 
πρωρεύς τήν ναόν του.

Οτε διεπέρων τήν πεδιάδα, πολυλογοϋντε; πε- 
ριχαρώς διά τά άγνωστα πράγματα, άτινα κατά 
πρώτον έπληττον τού; οφθαλμούς των, ό πρίγκιψ 
λέγει προς τούς συντρόφους του.

Αγνοείτε βεβαίως, κύριοι, τήν πρωτότυπον ση
μασίαν τής λέςεως Καλμοΰκος ; άκούσατέ με καί 
θά τήν μάθετε. 01 Καλμοΰκοι ώνομάζοντο τό πρώ
τον Eulentes, αλλά τό όνομα τοΰτο κατέστη τό
σον άχρηστον εις αύτούς, ώστε μόνον οί σοφοί 
εκτοτε τό έγνώριζον. Καλούν εαυτούς Καλμούκους, 
διότι δέν δύνανται αλλέως νά προφέρωσι, καί ό 
Στραυχλεβέργιος παράγει τήν λέξιν ταύτην άπο 
τήν ταρταρορωσσικήν χα.Ιΰάγ (κεκρύφαλος). Διατί; 
διότι οί Καλμοΰκοι φέρουν κεκρύφαλον. Αλλ’ οί 
Τάρταροι καί πλείστοι άλλοι φέρουν τοιούτους. 
Προτιμότερον ίσως νά παρήχθη ή λέξι; αυτή από 
τό καΛιμάκ. Ο ίόιος Αβούλχαση; έπιβεβαιοϊ τήν 
γνώμη* μου όνομάζων αύτούς κα.Ιψάκ, όπερ 
ταταριστί σημαίνει άπιστον. Ποιαν τών δύο 
τούτων σημασιών πρέπει νά παραδεχθώμεν ; Ο
λοι ένασμενίζονται εις τήν τελευταίαν καί έπί υπο
θέσει ότι τήν έξηγούν, ευρίσκουν ότι άπο τον δια- 
μελισμόν τού λαού τούτου μέ τούς γείτονας λαούς, 
ούτος διεφύλαξε τήν άρχαίαν έδραν καί έδέχθη 
τό όνομα Καλιμάκ ή Καλμοΰκος. Η γνώμη αύτη 
φαίνεται ότι στηρίζεται έπί αρχαίων μογγολικών 
βιβλίων, όπου γίνεται μνεία περί μεγάλης φυλή; 
Καλμούκων,τής όποια; μέρος μέν έπαγιώθη εις τήν 
καθαυτό έδραν εις τά περίχωρα τοΰ Θιβέτου, μέ
ρος δέ έγκατέλειψε τό πρώτον, καί άπεσύρθη εις 
τήν ανατολήν, όπου συνεμίχθη μέ άλλου; λαούς 
πλησιόχωρου; τοΰ Καυκάσου.

Τελειόνων ό πρίγκιψ τήν ομιλίαν του, έπέδειξεν 
εις τούς άκροατάς του Καλμοΰκον τινά, δστις κα- 
θήμενος έπί ώραιοτάτου ίππου, έπροχώρει προς 

τό μέρος των μετά μεγίστης ταχύτητος’ ότε δέ 
έπλησίασε,

— Προσέξατε, κύριοι, είπε* ό πρίγγιψ ιδού ω
ραιότατος τύπος τής φυλής τήν όποιαν μέλλομεν 
νά έπισκεφθώμεν’ ιδού τωόντι γνήσιοι Καλμοΰ- 
κοι.

— Ναι, είπεν ό Οβίδιος, ό άνθρωπο; ούτος, ού- 
τινος ό ήλιο; τήν στιγμήν ταύτην φωτίζει άρκούν- 
τως τήν κεφαλήν, είναι καταγωγή; Μογγολικής, γε
νεά ανθρώπων κατεχόντων σχεδόν άπασαν τήν άνα- 
τολήν καί μέρος τής δύσεω; εϊ; τήν Ασίαν. Ναι ει; 
αυτήν ανήκει’ τό χρώμα είναι φαιόν και κιτρινον 
βαθύ, τά μαλία μαΰρα καί άραια, τό πρόσωπο/ 
συμπεπιεσμένον, εύρύ κατά τά μήλα, ευθύ τκαέ 

τά άνω άπό συνάθροισιν πολλών πασσάλων τοπο
θετημένων λοξώς καί συνηρμοσμένων εΐ; τήν κο
ρυφήν ώς στέφανος, έπί τού όποιου είναι προσκε- 
κολλημένοι. Εξωθεν αί καλύβαι αύται είναι κεκα- 
λυμμέναι από είδό; τι ποταποΰ τάπητος παχυτά- 
του, κατεσκευασμένου άπό τρίχα καμήλου βν διά 
πολλών δεσαών προσράπτουσιν. Οταν δ’ άνάπτωσι 
κηρόν ευχαριστούνται νά ύψώνωσι τό πίλινον κά
λυμμα όπερ έΰρίσκεται έπί τού υψηλού στεφάνου, 
όπως άφίνωσιν έλευθέραν τήν δίοδον εϊ; τόν κα
πνόν.

Πρέπει νά ίδη τις τοιοΰτου είδους καλύβα; όπως 
λάβη ιδέαν άκριβή τής διαγραφής των. Αντηχούν 
εις τήν βροχήν καί εις τάς τοομερωτέρας θυέλ- 
λας. Τόν χειμώνα παρέχουν πολλήν θερμότητα καί 
τό καλοκαίριον άποκρούουν επιτυχέστερου τάς α
κτίνας τού ήλιου ή αί ήμέτεραι σκηναί, αί άπό 
όθόνην κατεσκευασμέναι προς χρήσιν τών στρα
τευμάτων Η διαμονή τών νομάδων Καλμούκων δέν 
έπεκτείνεται πλειότερον έβδομάδος εις τό αύτό 
μέρος, οΰδέν δέ άρμοδιώτερον τών καλυβών 
τούτων ήδύνατο νά έφεύρωσι διά τόν νομάδα 
αυτόν βίον των, διότι έπιβιβάζουν αϋτάς καί τά; 
μεταφέρουν έπί τών καμήλων των.

Αί καλμουκικαί καλύβαι, αί άνήκουσαι εί; τι 
; πλήθο;, ή εί; τινα ύποδιαίρεσιν τοΰ νομάδο; τού- 
I του λαού, είναι άρκετά άπομεμακρυσμέναι άλλή- 

λων οπω; εύχερέστερον προμηθεύωνται θέσει; κα
ταλλήλους διά τάς πολυαρίθμους άγέλα; των. Τά 
πρωτεύοντα τμήματα εις πάσαν συμμορίαν είναι 
τό τού πρίγκιπας, τό τών ιερέων καί τό τής άγο- 
ράς, ήτις, εΐ; τήν γλώσσαν τών Καλμούκων, ώ; 
καί εϊ; τήν τών Ρώσσων καί Ταρτάρων, λέγεται 
παζάριοκ. Πέριξ τών τριών τούτων τμημάτων 
εύρίσκονται αί κοιναί καλύβαι, αίτινες κατ οΰ
δέν διαφέρουσιν άλλο άπό τάς τών έπισήμων, πλήν 
ότι είναι μικρότεραι, ευτελέστεραι καί ολίγον έ- 
λαφρότεραι.

Συ>διά.1εί;<<: περηγαφή?·
‘Ο ά)·α.1ματο.ιοιός.

Οί οδοιπόροι είσήλθον, μετά τινα; ημέρα; άπό 
τής άφίξεώ; των, εί; καλύβην, ένθα εύρίσκετο 
ό πρίγκιψ, χρησιμεύουσαν εί; δικαστήριον' ή 
επιτυχία Αυτή τοΰ νά τόν πλησιάσωσιν ήτον 
απαραίτητο; ίνα κερδίσωσι τήν εύνοιάν του, 
καθ’ βν καιρόν έμελλον νά ηναι εί; τά κ^άτη του, 
άλλως τε είχον ευκαιρίαν νά σπουδάσωσι τά ήθη 
τών Καλμούκων καθ όλα; τά; ποικιλία; καί δια
φοράς τών’,καί οί Παρισινοί ήσαν διατεθειμένοι νά 
μή χάσωσι τό παραμικρόν. Εύρον λοιπόν τόν πρίγ- 
γιπα καθήμενον κατά τό έθος διΑ^οπόόι άντικρύ 
τής θύρα;’ οί δέ δύο πρωτότοκοι υιοί του έκά- 
θηντο δεξιόθεν αύτοΰ, έχοντες έμπροσθέν των πινά
κια ξύλινα πλήρη κρεάτων.

j Υπέδειξαν εΐ; τού; οδοιπόρου;, έν μι$ γωνία 
' τη; καλύβης, προσκεφάλαια, νεύοντες αυτοί;,

τόν πώγωνα, οι οφθαλμοί άποκεχωρισμένοι, ή ρί; 
ολίγον έξέχουσα, τά ώτα μέγιστα καί κρεμάμενα, 
αί σιαγόνες προέχουσαι, ή κεφαλή τετράπλευρος. 
Τής μορφής ταύτης ό ευθύ; πώγων, αί προέχου
σαι σιαγόνες, ήσαν σαφέστατα χαρακτηριστικά 
κακεντρεχείας, άν οί κεχωρισμένοι οφθαλμοί 
καί τά εόρέα μήλα δέν έδήλουν τό έναντίον. Τό 
είδος τούτο τών άνθρώπων έχει τελευταΐον, το 
συνηθέστερον πάντων, τό άνώτατον μέρος τού κρα
νίου ϊσχυρώ; άνεπτυγμένον, όπερ δύναται νά έξη— 
γηθή ώ; κοινή ένδειξις εΰλαβείας, οί δέ λαοί 
ούτοι είναι είδωλολάτραι.

Θ Καλμοΰκος έπλησίασε μέχρι; αυτών. Ο Πο
κιλόφ τώ ένευσε καί έσταμάτησε τόν ίππον 
του’ ό Τάρταρος έσταμάτησε τόν ίδικόν του, 
τό αυτό δέ έπραξαν καί οι τέσσαρε; Γάλλοι, άλλ ο
λίγα βήματα μακράν τού πρίγκιπος, όστι; ώμί- 
λει τόν Καλμοΰκον μέ γλώσσαν τραχεϊαν καί λα- 
ρυγγωδη’ μετ ολίγον ειδον τόν Ποκιλόφ τιθέ
μενο ν εϊ; κίνησιν, τόν Τάρταρον εί; τά πλάγιά του, 
καί τόν ήκουσαν κράζοντα.

— Φίλοι μου! έχομεν όδηγόν’ ιδού ό Ού- 
βαχι; ός-t; θά μά; χρησιμεύσφ ώ; τοιούτος’ έτα- 
κτοποιήσαμεν τήν ύπόθεσιν, και τη άληθεία θά 
μάς ήναι ώφελιμότατος, διότι καί τώρα μά; λέ
γει ότι εύρισκόμεθα εί; τήν πλέον μεμακρυσμένην 
οδόν άπο τά; κατοικία; τών αδελφών του’ ά; τόν 
άφήσωμεν νά μά; όδηγή.

0 Καλμούκο; έτέθη έπί κεφαλή; τής συνοδείας 
καί τήν ώδήγησε τόσον καλώς, ώστε προ; τό έσπέ- 
ρα; ευρέθη άπέναντι πλήθους καλυβών έκτισμένων 
έπί πλατέος ρύακος.

— Κύριοι ! Κύριοι, είπεν 6 Ραφαήλ, σάς πα
ρακαλώ νά σταματήσωμεν μίαν στιγμήν’ ά- 
φήσατέ με νά θεωρήσω ολίγον τήν πόλιν τού νο- 
μάδο; τούτου λαού, όλα; τάς καλύβας ταύτας, αί- 
τινςς μοί ένθυμίζουν τάς κατοικία; τών τρωγλοδυ
τών’ ή θέα αυτή μέ άρέσκει μάλλον τής οδού Ρι- 
σχελιέ ! έχουσι θέαν παράδοξον πλήν ώραίαν. 
ι 0 Γιλβέρτη; έσταμάτησεν, ωσαύτως, καί έπί 
λευκώματος είσέτι καινού έσκιαγράφησε τήν προ 
τώ/ οφθαλμών του άγροϊκον, εάν μοί συγχωρήται 
ή λέζις, εικόνα.

— ■ “X · εΙπε* ° ’Οβίδιος, ιδού, μά τήν πί
στιν μου, ίπποι μεγάλη; άξίας.

0 Πρόσπερο; καταπεπληγμένο; δι’ όσα έβλεπε, 
περιέφερε τά βλέμματά του άδιακόπως από τούς 
φίλου; του ει; τα; καλύβας, καί έπανελάμβανε μέ 
σλίγήν άθυμίαν.

— Αλλά θά είποϋν τη άληθεία ότι είναι εύχα- 
ριστημένοι, οτι διεσκέδασαν ! πότε λοιπόν θά δια
σκεδάσω κ’ έγώ ολίγον ;

Η καλύβη τού Καλμούκου δμοιάζει μεγά- 
λην στρογγύλην τρόπιδα, στηριζομένη έπί πέν
τε ςυλίνων κυλίνδρων τριών έως τεσσάρων 
πόθων το ύψος, η περιφέρεια τη; όποια; είναι 
2ξ έως οκτώ πηχών. Η ξυλική συνίσταται, προ; 
τά κάτω, άπό είδος τι ξύλινων δρυφράκτων’ προς
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να καθήσωσιν. Τπήκουσαν και τότε ήρχισεν εκτετα
μένη συνδιάλεξις μεταξύ Ποκιλόφ και τοΰ Χάν (ήγε- 
μόνος) είς γλώσσαν Καλμουκικήν. Κατά τό διά
στημα τής ομιλίας, είς τήν όποιαν πολλάκις ένο- 
μισαν οΐ δδοιπόροι, δτι περί αύτών ώμίλουν, 
ήδυνήθησαν νά παρατηρήσουν άνέτως τήν κατοι
κίαν καί τούς οίκοΰντας.

0 πρίγκιψ Καλμοϋκος τοϊς έφάνη έχων ηλι
κίαν υπερβαίνουσαν τά τεσσαράκοντα έτη- ή φυ
σιογνωμία του ήτον ώραία, έφόρει ένδυμα έκ με- 
τάξης, καί έκράτει είς χεϊρας κομβολόγιον. Ενώ 
ώμίλει μέ τόν Ποκιλόφ, έφαίνετό έξακολουθών 
νοερώς τήν προσευχήν του, κυλίων εΐς τούς δακτύ
λους του, μετά μεγίστης ταχύτητος, τούς κόκκους 
ύφ’ ών συνέκειτο τό κομβολόγιόν του. Είς τήν κα
λύβην ύπήρχον δύο κιβώτια, μία μηχανή Καλ- 
μουκική διά χρήματα καί μέγας πάσσαλο; έμ- 
πηγμένος είς τήν γήν, κεκοσμημένος μέ βραχείς 
κλάδους, δπως κρεμώσιν έπί τούτου τούς κεκρυ- 
φάλους των. ’Επί τραπέζης έχούσης είδος βωμού, 
έβλεπέ τις πολλά ποτήρια δμοια, έπάνω τών ό
ποιων έκρέμαντο πολλαί εικόνες θεών. Αντίκρυ 
τής τραπέζης ταύτης, ή πριγκιπέσσα έκάθητο έπί 
θρονιού μετάξινου- Ιερείς δέ τήν περιεκύκλουν.

Κατά τό διάστημα τής συνδιαλέξεως, είχον 
φέρει τό τέϊον είς μέγιστον σιδήρειον άγγείον τό 
όποιον έτοποθέτησαν εΐς ξύλινον τρίποδα, όταν 
τό σημεϊον έδόθη, οι γε-ΙΛοΰγγοι, ή οί Ιερείς οϊτι- 
νες ήσαν παρόντες, έξέβαλον τό πανίον όπερ έκά- 
λυπτε τά ποτήριά των καί τό τέϊον, καί άφοΰ 
προσέφερον τό πρώτον ποτήριον είς τούς Θεούς, 
έγέμισαν έπειτα τά τών ιερέων, τής πριγκιπίσσης 
καί εφεξής- έπειτα, πριν τό γευθώσιν, έκαστος εί
πε σύντομον προσευχήν" οι Γάλλοι μας έκλινον 
τάς κεφαλάς δπως μή παροργίσωσι τήν θεότητα.

ότε έλαβον τό τέϊον, έκαστος άπεσύρθη σιω- 
πηλώς. Ούτως έτελείωσεν ή έπίσημος παρουσίασις 
τών οδοιπόρων είς τόν πρίγκιπα.

Τό τέϊον είναι πολύ ωφέλιμον είς τήν ζωήν τών 
Ταρτάρων- δυσκόλως δέ χωρίζονται αύτοΰ. Ετε
ρον ποτόν, τοΰ όποιου κάμνουσι μεγίστην χρήσιν, 
είναι τό τσιχάχ, γάλα ίππου, δπερ άκρατον 
έχει τι μεθυστικόν- πρό πάντων δέ οί ίερεϊς τό 
πίνουσιν είς μεγάλην ποσότητα. Αλλά τό σύνηθες 
ποτόν είναι ύδωρ λακκαϊον ή λιμναϊον, τήν γεΰ- 
σιν δέ τούτου οί Παρισινοί ρέας εύρον άηδεστά- 
την. Η συνήθης τροφή σύγαειται άπό κρέας βό- 
ειον, άπό πρόβατα καί ίππους, άτινα ολόκληρα 
άφίνουσιν έπί θημωνιάς ανθράκων, ή βράζουσιν είς 
ύπερμεγέθεις λέβητας.

Αν πρέπη νά κρίνη τις μίαν πίστιν άπό τάς 
πράξεις τών υπηρετών της, θά λάβη κακήν ιδέαν 
περί τής τών Καλμούκων. 01 ίερεϊς των ήσαν άν
θρωποι τούς όποιους οί πέντε φίλοι παρωμοί ασαν 
μάλλον είς τά ζώα διά τήν άδδηφαγίαν των. Ε- 
πινον δέ άναλόγως.

‘Η πίστις τών λαών τούτων είναι κλάδος έλά- 
χιστος τοΰ Ισλαμισμού- τό πλήθος τών θεών των 

clvat άξιοσημείωτος, ή δέ λατρεία των δέν εί
ναι ώρισμένη.

Οί ίερεϊς τών Καλμούκων είναι διηρημένοι 
εΐς τρεις κλάσεις. ‘Η κατωτέρα σύγκειται ά
πό έκκλησιαστικούς νέους καλουμένους /cdvrjfc, 
ή μεσαία περιλαμβάνει τήν ένωσιν τών ιερέων διά 
τής κατωτέρας τάξεως καί καλείται γντζοίί-ί καί 
ή άνωτέρα σύγκειται άπό τούς γκε-Ιούγγονς. Εκ
τός τούτων, έκάστη τάξις κατέχει ακόμη καί ενα 
ιερέα άπό βαθμίδα έπκημοτέραν καί τόν όνομά- 
ζει .Ιάμα. Αί έορταί τής πίστεως ταύτης είναι πο- 
λυαριθμόταται. Μία τών έπισημοτέρων είναι 
ή τοΰ ovpour, τήν αρχήν τοΰ έτους . έορταζομένη 
κατά τό διάστημα τής όποίας ό λάμας χειροτο
νεί τούς νέους Ιερείς. Δέν νυμφεύονται ποσώς, άλλ 
άν δέν έχωσι σέβας πρός τούς άλλους ίερεϊς, δύ- 
νανται νά λάβωσι μίαν παλλακίδα, καί τότε πο
ρεύονται είς άπομεμακρυσμένον τόπον, δπου με
τέρχονται τήν ιατρικήν καί τήν οίωνοσκοπίαν.

ή θέσις έπί τής δποίας αί καλύβαι τών ιε
ρέων είναι τεταγμέναι καί ήτις δνομάζεται χου- 
μονί κείται πλησίον τοΰ Οεμγχεΰ, δπου τά άνά- 
κτορα τοΰ πρίγκιπος. Αύται κεϊνται άποκεχωρισμέ- 
ναι άλλήλων εΐς ώρισμένην άπόστασιν, καί διαγρά
φουν κατά τό φθινόπωρον δπου εύρισκόμεθα, ωο
ειδή γραμμήν ήτις είς τό χουρούλ φαίνεται άπέ- 
χουσα δύο βέρς-ια. Η δέ προσευχή γίνεται είς τό 
ενδότερον κενόν μέρος, δπου φαίνονται καλύβαι άρ- 
μόδιαι εΐς τοΰτο.

Οτε έπετράπη εις τού; οδοιπόρους νά έπισκε- 
φθώσι τήν καλύβην τοΰ λάμα, εύρον έκεϊ μέγαν 
άριθμόν ιερέων τελούντων πρό του βωμού τοΰ 
Βορκχάν μουσικήν μονοτονοτάτην, είς δέ τών έπι
σημοτέρων ιερέων, ίστάμενο; αριστερόθεν τοΰ βω
μού, έφαίνετό διευθύνων τήν συμφωνίαν ταύτην 
διά μικρού κώδωνος, 8ν έκράτει είς χεϊρας. Οί άλ
λοι ίερεϊς είχον όιάφορα όργανα, άτινα ώνόμα- 
ζον, τό βουοέ, τό βισχκάρ, τό κενγχεργαί, τό 
γανγόούνγ, και τό τσιλάνγ.

Φαντασθήτε όποιος ήχος παράγεται δταν συγ
χρόνως είς δλας τάς καλύβα; κρούωσι τά όργανα 
ταύτα. Κατά τάς έορτάς ή μουσική αύτη παιανί- 
ζεται καθ’ έκάστην είς ώρισμένας τινάς ώρας τής 
πρωίας καί τής έσπέρας. Κατά τάς παύσεις τής 
προσευχής προσφέρουν γάλα' οί ίδιοι ιερείς 
εξέρχονται ϊνα λάβωσιν αύτό καί άναπαυθώ- 
σι στιγμάς τινας. 0 πρίγγιψ Ποκιλόφ καί οί 
φίλοι του, δπως φανώσιν άρεστοί είς τούς Ιερείς, 
ήναγκάσθησαν νά κενώσωσί τινα ποτήρια τοΰ α
νουσίου τούτου ποτού- ώς ανταμοιβήν δέ, γηραιός 
τι; γελλοΰνγο; τούς ώδήγησεν έμπροσθεν βω
μού άνωθεν τοϋ όποιου έκρέμαντο αϊ εικό
νες τών θεών του, καί έκεϊ άφοΰ τούς παρήγ- 
γειλε νά κρατώσι τού; πίλους των έμπροσθεν τοΰ 
στόματός των, μήπως ή άναπνοή των βεβήλωσή 
τάς θεότητας, Ιαύτοπροαιρέτως ήθέλησε νά τοϊς 
ύπαγορεύση τά ονόματα των. Τά πρώτιστα ήτο

πλέον τάς εμψυχώσεις τών φίλων καί άπό τήν ή- 
μέραν ταύτην έπαυσεν ή ραθυμία του.

(άκολουθεϊ).

Λγαχδχααούη,6 μεγαλήτερος τών θεών, έπειτα Ύ- 
αμάχ-Λάγος, Όκιχ-Τέγχερέ, Τσαγαάμ, Λάρα- 
Έχε, Νογον-dipa Έχε, Νιιδοχβέρ, ΟύσουχτσχΙ, 
Μαϊδάρι, Μ ανσονχάρι, ΕρτΙχ-Kar, καί πολλά 
άλλα άκόμη.

Αί εικόνες τών θεών τούτων συνήθως είναι έζω- 
γροςφισμέναι έπί οθόνης κίτρινης. 0 Γιλβέρτης 
έζωγράφισεν έκ τούτων πολλάς πρός μεγάλην τών 
πιστών εύχαρίστησιν. Μεγάλως δμω; τιμώσι τούς 
άλλους θεούς. Τά χάλκινα άγάλματά των έχύθη- 
σαν εΐς τινα πόλιν τής ευρωπαϊκής Ρωσσίας, τά 
έπέτυχον δέ τόσον καλά, ώστε ό Όβίδιος έξέφρα- 
σε τάς ευχαριστήσεις του είς τού; γελλούγγους. 
Τέλος έτεροι θεοί έκειντο απλώς έπί τής γής καί 
τούτους οι ίδιοι ιερείς κατεσκεύαζον ή έζύμονον 
μέ έμπειρίαν άληθώς άξιοπαρατήρητον.

Πολλάκις ό Πρόσπερος έγεινε μάρτυς τής κατα
σκευή; ταύτη; τών θεοτήτων- ό δύστηνο; νεανίας, 
ό έλπίζων δτι τό ταξίδειον τοΰτο έμελλε νά ά- 
ποδιώξιρ τήν αιώνιον βαρυθυμίαν του, έβαρυθύμει 
πάντοτε, καί βλέπων τόν Γιλβέρτην, τόν Ρα
φαήλ, τόν ’Οβίδιον καί τόν Παύλον διάγοντας 
μέ τόν συνήθη ένθουσιασμόν των, κατηράτο τήν 
τύχην ήτις, άν έφαίνετό δτι τώ έδωσε δλας τάς ευ
κολίας δπως ήναι εύτυχής, τόν κατέστησε τό
σον δυστυχή.

Επήλθεν ήμέρα καθ’ ήν παρατηρών ενα μάντ- 
χη έργαζόμενον εΐς τινα εικόνα τοΰ θεού Μαϊδάρι, 
ό βαρύθυμος Πρόσπερος έφαντάσθη νά μιμηθή τήν 
έργασίαν τοΰ ίερέως- εύρον οί δάκτυλοί του τήν 
άργιλον προσφυεστέραν ή δσον τήν ένόμιζε και 
είς δλίγον διάστημα καιρού κατώρθωσε νά τή 
δώση μορφήν άνθρωπίνην τελειοτέραν τής τοΰ 
μάντχη είς τόν Μαϊδάρι του.

Οτε οί σύντροφοι είδον τό έργον του, έσκωψαν 
τό γελοϊον αύτού, άλλ’ εΰφυώς πω; καί μέ σκο
πόν. 0 άρχάριο; άγαλματοποιός, ολίγον πειραχ- 

ι θείς, άπεφάσισε νά δαπανήση περισσότερον καιρόν 
καί νά ποιήσνι πράγμα όλίγης έπικρίσεως άξιον. 
Ημέρας τινάς ύστερον, έπορεύθη είς τήν καλύβην 
γέροντός τίνος γελλούγγου,εί; τόν όποϊον τιμώντες 
ένεπιστεύθησαν τήν δημιουργίαν νέου άγάλμα- 
το; τοΰ μεγάλου Λχαχχδαμούνι. Τπ°βάλλων είς 
τήν κρίσιν εκείνου τό σχέδιον Μαϊδάρι, τώ έζήτησε 
συμβουλής καί μαθήματα, λέγων είς αύτόν (κο
λακείαν παντοδύναμον έπί τών ιερέων τών Καλ
μούκων) δτι ή λαμιτική πίστις τώ έφαίνετό τό
σον άξιοθαύμαστος, ώστε θά νομισθή ευτυχέστα
τος, άν ήδύνατο νά κατασκευάση εικόνας θεών 
άξίας ταύτης. 0 γέρων τότε ένθου; γενόμενος, 
συγκατετέθη νά διδάξη τόν Πρόσπερον δσα περί 
άγαλματοποιΐας ό ίδιος έγνώριζεν. Πάραυτα ό 
μαθητή; ωφελούμενο; άπό τάς διδασκαλίας καί 
τά αξιώματα άτινα τώ ένέπνεον τό καλόν ήδυ- 
νηθη νά παρουσιάση είς τού; φίλου; του θεόν κομ
ψότατα όεδουλευμένον τώρα- δ Πρόσπερος έδέχθη

Β ΜΪΣΤΒΡΙΜΒΣ ΜΙΣΟΣ-
Ίνδιχδχ διήγημα-

0 Νέος κόσμος δέν παριστάνει βεβαίως εΐς τόν 
περιηγητήν του, ούτε πύργους ερήμους, ούτε ναού; 
ερειπωμένους, δι’ ών νά ποικίλλη τάς τοποθεσία; 
του, έχει δμως τάς άρχαιότητάς του. Γνωρίζω, 
έπί τών άκτών τής άρκτώας Αμερικής, χώραν τινά, 
ήτις μ ητο πάντοτε προσφιλής ένεκα τής στενω- 
τάτης σχέσεω; αυτής μετά τής ποιήσεως τοϋ πα
ρελθόντος. Ευρίσκεις έκεϊ ίχνη τινά σπανιώ- 
τατα τής εξουσίας καί τής παρακμής τών ιθαγενών 
Ινδών. ΟΙ άνθρωποι ούτοι άληθώς μέν δέν ήσαν ή 
άγριοί τινες, έ^οντες έρυθρόν καί έστιγματισμένον 
τό δέρμα, άλλ ή Ιστορία των είναι άξια τοϋ θαυ
μασμού μας καί τό πρόωρον αύτών τέλος διεγείρει 
τήν συμπάθειάν μας.

Τδ μέρος, περί ού λέγο>, είναι κοιλάς τις γραφι- 
κωτάτη, ήτις άνοίγεται άκριβώς παρά τάς εισβο
λής ένός. τών πολυαρίθμων έκείνων ποταμών, οϊ- 
τινες, διατρέξαντες έντός τών ένδοτέρων δοέων, 
όρμώσι, μετά μυρίας περίστροφά; θορυβώδεις καί α
κάθεκτοι, πέραν τών τελευταίων βράχων καί φεύ- 
γουσιν έπειτα πρός τόν αίγιαλόν έλεύθεροι καί τα
κτικοί έν τή ροή των.

Η ώραία αύτη καί χλοερά κοιλάς ήτο άλλοτε 
τό βασίλειον μιάς φυλής τών ’Ερυθροδέρμων, ήτι; 
έσβεσε καί άπώλετο κατ’ άνδρα, μέχρι τοΰ τελευ
ταίου. Παράδοξός τις ιστορία συνδέεται μετά τή; 
υπάρξεώ; τη;. Οί θετικοί τών άνθρώπων δέν θέ
λουν πιστεόσει αυτήν, άλλ’ άδιάφορον ! έγώ θέλω 
τήν διηγηθή δπως τήν παρέλαβον παρά σοφού τίνος 
άκούσαντος αυτήν έπιτοπίως.

ΟΙ κάτοικοι τών άκτών τούτων, έβλεπον, άπό 
καιρού είς καιρόν καί κατ’άόριστα διαλείμματα,όρα
μά τι έκτακτον. ’Εν ημέρα άνεφέλω καί γαληναία 
τοΰ φθινοπώρου, μικρόν μετά μεσημβρίαν, άνέδυεν 
αίφνης, πρός άνατολάς, νήσός τις πλούσια τήν 
χλόην καί τήν βλάστησιν, ής δέ τά δάση καί οί 
λόφοι έπλεον έν τφ άπωτάτφ δρίζοντι, έπί τών 
κυανών υπάτων τοΰ ωκεανού, όποϊον ^ήν τό αλη
θές αίτιον τοΰ φαινομένου τούτου ; Ην άρα άπο- 
τέλεσμα τού άντικατοπτρισμοΰ έκείνου, δν πολ
λάκις. είδον οί θαλασσοπόροι, καί δστις άνυψοϊ 
μέχρι τής όράσεώς των αντικείμενα άπώτατα ; 
Προήρχετο άρα έκ τής άντανακλάσεως έπί τοϋ κα
τόπτρου τών ΰδάτων,τών σκιών, αίτινες κατήρχον- 
το έκ τών όρέων τής ηπείρου; Αγνωστον, όπωσ-
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δήποτε, ή νήσος άνεφαίνετο πάντοτε τοσοΰτον δια
κεκριμένη τδ σχήμα καί τά χρώματα, ώστε αδύ
νατον ήτο ν’ άμφιβάλλης περί τής ύπάρξεώς τής.

Ιδού μάλιστα τί περί τούτου διηγούνται.
Οτε οί Ευρωπαίοι, άποβιβασθέντες είς Βοστδν, 

εΐ^ον αυτήν κατά πρώτον, άνήχθησαν έπί τών 
πλοίων των καί ώρμησαν νά κυριεύσωσι τήν νεω- 
στί άνακαλυφθεΐσαν ταύτην γην, φανταζόμενοι, ό
τι αί όμίχλαι καί τά νέφη είχον άποκρύψει αύτήν 
το πριν άπδ τών οφθαλμών των. Αλλ’ έπελθοδσα 
τρικυμία κατεπόντισεν αύτούς, καθ’ ήν στιγμήν 
πλησίστιοι καί έρέσσοντες δλαις δυνάμεσιν, έζή- 
τουν νά προσεγγίσωσι τήν απατηλήν εκείνην ό
χθην, ήτις άπαύστως έφευγεν ενώπιον των. Σύμ- 
πτωσίς τις επαυξάνει έτι μάλλον το θαυμαστόν 
τοϋ συμβάντος' Λέγεται, δτι οί ’ίνδο'ι ήγον ακρι
βώς τήν ήμέραν εκείνην τελετήν θρησκευτικήν, 
επί τίνος τών λόφων τών κατέναντι τής θαλάσσης 
κειμένων. Διδ κατηγόρησαν τούς μάγους αύτών, 
δτι διά καταχθονίων επωδών, προύκάλεσαν τήν ο
πτασίαν καί τήν έπελθοϋσαν τρικυμίαν, ήτις κατε- 
βύθισε τούς αγαθούς χριστιανούς, εχθρούς αύτών.

Εν τούτοις τδ βεβαιότατου είναι, δτι ούδείς τών 
λευκών κατώρθωσε νά προσέγγιση τήν έγοητευμέ- 
νην ταύτην γήν. Καί ενίοτε μέν έφαίνετο φεύγου- 
σα μετά τάχους, δσον καί τδ τών πλεόντων πρδς 
αύτήν’ καί τότε άδύνατον ήτο νά τήν φθάσωσι. 
Αλλοτε δέ ϊστατο ακίνητος μεχρισοΰ νά τήν πλη- 
σιάσωσιν αρκούντως, ώστε νά έγγίσωσι τδν αίγια- 
λόν της διά τών άρπαγών τών λέμβων τών, άλλ’ 
αίφνης ό ήλιος έσκόταζε καί περιεκάλυπτεν αύτούς 
βαθ υτάτη νύξ. Πάντοτε δέ έπρεπε νά περιμείνωσι 
λαίλαπα ή καταιγίδα τινα, ήτις τούς εξέθετε είς 
σοβαρούς κινδύνους κατά τήν επιστροφήν των. Επί 
τέλους ούδείς πλέον είχε τήν περιέργειαν νά πει- 
ραθή πλοΰ άνωφελοΰς άμα και επικινδύνου. Ιίνό- 
μ.ασαν δέ <ρενγι>υσαϊ riiaor τδ μαγικόν έκεΐνο ό
ραμα, δπερ ϊστατο μέν ακίνητον εις τούς θεατάς 
τής ακτής, έφευγε δέ ώσεί τρέχον, πρδς τάς έ
ρευνας τών θαλασσοπόρων.

Αλλ δ,τι ήτο είς τούς χριστιανούς αίτιον τρό
μου Χαί αποστροφής, είς τούς ιθαγενείς ήτο χα
ράς υποκείμενον’ εκείνοι μέν έθεώρουν τήν φεύ- 
γονσα> τησον έργου μαγείας, γεγενημένην πρδς α
πώλειαν των, οι δε ερυθρόδερμοι, έκ τούναντίου, έ- 
βλεπον έν αύτή τήν κατοικίαν τών μακάρων, τά 
Ηλύσεια, τά ώρισμένα πρδς άνταμοιβήν εις τούς [ 
ανδρείους καί τούς υπομένοντας. Τδ βλέπειν δέ ι 
μακρόθεν τήν όλβίαν ταύτην χώραν έφαίνετο αύ- 
τοϊς δείγμα τής άγαθότητος τοϋ Μεγάλου Πνεύ- I 
ματος έμψυχοΰντος ουτω τά πιστά τέκνα του, 
δια τής όψεως τών αγαθών, άτινα τοϊς ύπέσχετο 
εις επιβολήν ανδρείων και εύγενών έργων. Παρά
δοξος άντίθεσις τών ήθών καί πεποιθήσεών των.

Αί άγριαι αύται φυλαί, ών ό βίος δλος ήν συνέ
χεια τις αδιάκοπος καμάτων και μαχών, έθετον τδ 
ιδανικόν τής ευδαιμονίας εις παράδεισον έμπλεον

χλοεροτητος, ανθών, άναπαύσεως, καί ήδυπα- 
θειας, ώστε η εμφανισις τής μαγικής νήσου έξήπτεν 
εκαστοτε εις τους ιθαγενείς ένθουσιασμδν άπαρά- 
μιλλον.

, Επειδή δέ τδ μέρος τοΰτο τής παραλίας ήν τδ 
μόνον, ένθα ή νήσος έπεφαίνετο, έγεινεν ή κατά 
προτίμησιν κατοικία των. Ούδ’ άπεδίωξεν αύτούς 
όλοτελώς ή προσέγγισις τών λευκών, διδ καί 
σήμερον ακόμη υπάρχουν άνθρωποι, οίτινες έδυ- 
νηθησαν να ιδωσι στήλην καπνοϋ κυυ.αινομ.ένην 
ΰπερανω είκοσι ή τριάκοντα καλυβών, έγειρομέ- 
νην παρά την όχθην τοϋ ποταμού, ακριβώς απέ
ναντι τής νεωτέρας πόλεως.

Η επέκτασις αυτή τών λευκών καί ή παρ’ αυ
τών καταδιωξις τών άγριων ήλάττωσαν μέν είς 
άκρον τδν αριθμόν τών ερυθροδέρμων, άλλά τούς 
ολίγους διαμένοντας, καίτοι κινδυνεύσαντας νά 
έςαλειφθώσιν όλοτελώς, ούδέν μέσον ήδυνήθη ν’ ά- 
ττοστναστι απο τών αρχαίων έθίριων των καί τών 
αρχαίων δεισιδαιμονιών των. « όποιοι ήσαν οί πα
τέρες μας, τοιοΰτοι θέλομεν μείνει καί ημείς ». 
Ιδού ή αμετάβλητος άπάντησίς των πρδς τούς ιε
ραποστόλους, είς τούς όποιους έπέμενον ζώντες 
έντος αθλίων καλυβών έκ τοϋ φλοιοί* τών δέν
δρων κατεσκευασμένων, φέροντες μυχασσίκας καί 
χλαμίδας μάλλινους, στίζοντες διά χρωμάτων 
τάς παρειάς των, κοσμοϋντες τήν κεφαλήν των 
διά πτερών, ναυτιλλόμενοι είς τά έκ βαμβοϋ ά- 
κάτιά των κλπ.

Καθ δσον δέ ήραιοΰντο αί τάξεις των, κατά το- 
σοΰτον προσεπέλαζον τήν έξοδον τής κοιλάδος έπί 
τώ σκοπώ βεβαίως τοϋ νά μακρυνθώσιν, δσον τδ 
δυνατόν, άπδ τής δψεως τών ξένων, οϊτινες τούς 
απήλασαν έκ τών αρχαίων κτήσεών των. Παρεκ- 
τος των άλλων προσφιλών ασχολιών των έπί τής 
παραλίας έκείνης, ήσαν πρδς τούτοις πλησιέστεοοι 
εις τήν θελκτικήν έκείνην οπτασίαν, ήν πάντες 
έδείκνυον, ήλπιζον, έπεκαλοϋντο άπαξ πριν άπο- 
θάνωσιν.

Εκ διαλειμμάτων έβλέπετο εις τών αγρίων 
τούτων διολισθαίνουν, μονήρης, μακράν πάσης κα
τοικίας, έπί τών_ εσχατιών τών σκυθρωπών ώς αύ- 
τδν δριμώνων. Ην ούτος ώς φάντασμά τι, δπερ έ- 
τρόμαζον τά παιδία, τά μή ανεχόμενα εϊσέτι τήν 
οψιν τών φρικαλέων τούτων δντων. Καί αληθώς ή 
οψις τών τοιούαων έπέπληττε καί τδν γεναιότερον 
άνθρωπον. Η πελιδνή καί μολυβδώδης χροιά, ή 
μακρά χαίτη κόμης μελανής, ώς τδ πτερδν τοϋ 
κόρακος, δμματα άγρια καί διεισδύοντα, κορμός 
όστώδης καί εύκαμπτος, διάδημα έλαφρότατον 
άμα καί προσεκτικόν, καί τέλος ενδυμασία πα
ράδοξος, πάντα ταΰτα άπετέλουν έντύπωσιν, ώς 
άν έβλεπες ον μή άνήκον είς τδν κόσμον τοϋτον. 
Καί δμως ούδένα έκακοποίουν, οί δυστυχείς ούτοι.

Σπανίως είσήρχοντο είς αγροικίαν τινά, ή είς 
οικίαν ύπδ λευκών κατοικουμένην, καί τοΰτο ό
πως άνάψωσι διαβαίνοντες τήν καπνοσύριγγά των,

άλλ’ ολίγον κατ’ ολίγον παρητήθησαν καί τοΰτο, 
ούδ’ έμακρύνοντο πλέον άπδ τάς ιδίας κατοικίας 
των. Συνεκεντρώθησαν πάντες, περιορισθέντες εν
τός τοΰ περιβόλου τών σκηνών των, τας όποιας 
έστησαν πλησίον τοϋ ποταμού. Η φυλή αυτών 
έλησμονήθη παρά τών όσοι δεν κατώκουν εις άμε
σον γειτνίασιν μετά τών ολίγων τούτων καλυ
βών. Ακολούθως τά πυρά έσβεσαν αλληλοδιάδο
χους, οί Ινδοί άπέθανον θλιβερώς δ εις κατόπιν τοΰ 
άλλου, μεχρισοΰ δ/τελευταίος έπέζησε, μόνος αύτός 
έκ τής φυλής του.

0 Σαμοσέ (τδ όνομά του διεσώθη μέχρι ς ήμουν) 
ήτον απόγονος τών αρχαίων σαχ·εμ. Είχε την 
μνήμην πλήρη παραδόσεων καί μεγάλη ήτο ή 
προσκόλλησις αύτοΰ είς τάς άναμνήσεις τών ενδό
ξων χρόνων, καθ’ ούς άναρίθμ.ητοι καλύβαι τών 
έουθρών άνεγείροντο έν μέσω τών δρομώνων τής 
κοιλάδος καί "“ft’ -r -’·— 
νον ποσώς νά 
τών μαχών.

ίΐς δλοι οί
μοσέ διεκρίθη πάντοτε έπί έγκρατεία καί συννοία’ 
άλλ δτε έμεινεν ουτω μόνος, μονώτατος έν τώ 
κόσμου, έγίνετο έτι πλέον περίφοοντις καί σιωπη
λός. ήτο γηραιότατος, καί ένώ, έν τή ηλικία ταύ- 
τη, άλλης τινδς φυλής άνθρωπος άναγκαίως είναι 
τυμβογέρων, δ Σαμοσέ δέν ήθέλησε νά μεταβή είς 
τάς κατοικίας τών λευκών ΐνα ζητήση τήν άνήκου- 
σαν είς τδ γήρας αύτοΰ περίθαλψιν. Είς μάτην 
παρότρυναν, παρεκάλεσαν αύτδν νά δεχθή οί
κημα καί τροφήν. Αμεταθέτως άπέρριπτε τάς 
προσφοράς τών γειτόνων του, καί έγκαταλειφθείς 
είς έαυτδν, μετέφερε τήν καλύβην του έπί τή- 
άκτής τοΰ ώκεανοϋ είς τήν άκοαν άκρουτηρίου, μί 
μακρυσμένην άπδ πάσης άνθοώπων κατοικίας.

ή παριστανομένη πανταχόθε» σκηνή είς τδ μέ
ρος τοΰτο τής έκλογής του ήτο κατά πάντα άρμό- 
ζουσα, διά τής άγριας έρημώσεώς της πρδς τήν 
κατάστασιν τοϋ πνεύματος αύτοΰ, είς ήν μάλιστα 
έφαίνετο άρεσκόμενος. Εν μέσω λοιπδν τοΰ χώρου 

’τούτου τοϋ έρήμου καί αμμώδους, ό Σαμοσέ έστη
σε τήν καλύβην του’ ά'ν άκάτιον έκειτο έκεϊ πλη
σίον, άλλ έν 
σε. Τδ ρόπαλου ( 
έμενον κρεμασμένα ύπεράνω τής κοίτης τοΰ 
ροντος, ώς τά χαρακτηριστικώτερα ενθυμήματα 
φίλης του.

’Εγένετο υποκείμενον τής περιεργείας τών 
ριοίκων, οϊτινες ήρχοντο πολυάριθμοι πρδς τήν 
νήρη κατοικίαν του. Εύρισκον αύτδν συνήθως 
θήμενον έφ’ υψώματος τίνος αμμώδους, καί θεώ- 
μενον μετά συννοίας τδν άχανή ωκεανόν. Ενίοτε πά
λιν έτρεχεν έπί ριχώματός τίνος δπερ ή παλλίρροια 
άφήκεν έλεύθερον, καί πλήρης εϊσέτι έπιδεξιότητος, 
συνήθροιζε τά έπ’ αύτοΰ κογχύλια, τήν συνήθη αύ- 
τοϋ τροφήν’ ήτο δέ αύτη τοσοΰτον άνεπαρκής, 

(Εύτέρπης Τόμος ΣΤ\ φυλ. 1 8)

καθ οΰς οί αρχηγοί αύτών δεν άφι- 
βλαστήσφ τδ χόρτον έπί τής δδοΰ

άνήκοντες είς τήν φυλήν του, ό Σι,α-

ης

ούδεμια περιστάσει τώ έχρησίμευ- 
πέλεκυς 

γέ- 
τής

τομπλάβη) καί δ 
ής κοίτης

ώστε έκ τής άκρας ίσχνότήίές του, δέν διέφεοε 
ποσώς τοΰ σκελετοΰ.

Εν τούτοις' τά έ,τη διεδέχοντο τά έτη, καί δ 
Σαμ,οσέ, άντέχων είς τόσους παγετώδεις χειμώνας, 
είς τόσας φοβέρας καταιγίδας, έμεινεν αμετάβλη
τος. Μόνον έγίνετο ισχνότερος, λεπτότερος, καί ό 
λαός άνεζήτησεν αιτίαν τινά υπερφυσικήν δπως 
έξηγήση τήν παράδοξον ταύτην μακροβιότητα. Ηρ- 
χισε τότε νά φημίζεται καί νά πιστεύεται κοινώς 
δτι ό τελευταίος έρυθρόδερμος δέν θέλει δυνηθή 
ν’ άποθάνη τδν κοινόν θάνατον, άλλ δτι θέλει μα- 
ραίνεσθαι, μεχρισοΰ δ άνεμος τδν άφαρπάση ώς τδ 
ςηρδν φύλλον.

Τέλος παρετήρησαν σημεϊά τινα έκτακτα ταρα
χής, διακατέχοντα τδν γηραιόν Σαχέμ’ τά δ,μμα- 
τα διηύγασαν λάμψιν άσυνείθιστον, ή έρρυτιδω- 
μένη μεμβράνη, ή καλύπτουσα τάς οστεώδεις πα
ρειάς του, έφάνη φοινισσομένη ύπδ αιματώδους τι- 
νδς χροιάς, καί τελευταίου έγένετο λάλος, πράγ
μα παραδοξότατον παρ ΐνδώ. Ελάλει δέ μεταφο- 
ρικώς, σκοτεινώς, έξημμένως περί έκπλου τινδς, 
τόν όποιον έμελέτα νά έπιχειρήσφ προσεχώς.

Η εϊδησις αύτη διεδόθη έν τάχει. Εκ τών βε- 
βαιοτάτων τούτων συμπτωμάτων δέν άμφιβάλλε- 
το πλέον, δτι έφθασεν ή στιγμή, καθ ήν, μ δλην 
τήν θαυμασίαν ρωμαλεότητα τής κράσεως αύτοΰ, 
ήγγικεν ή τελευτή τοΰ άγριου. Προέτεινόν 
νά μεταφέρωσιν αύτδν είς τήν πόλιν, δπως 
θώσιν ούτω νά τώ χορηγώσι τήν δέουσαν 
θαλψιν. Αλλ ό άγριος άπεποιήθη και πάλιν, 
δέ άπεφάσισαν νά τδν έπιτηρώσιν έκ τοΰ σύνεγγυ: 
καί, ανάγκης τυχούσης, νά μή τδν στερήσωσι τής 
συνδρομής των.

Τδ Θέρος έληγε 
μοσέ κατεσκήνου 
τε, μια πρωία, οί πρώτοι είσελθόντες, 
έρημον. Μετά τοϋ γέροντος έξέλειπον καί 
λον, καί δ πέλεκυς, καί δ άσκδς καί ή 
ριγξ . . . Απήλθον πρδς τήν ακτήν, δπου 
έρυθρόδερμον, καθήμενον παρά θϊνα πολυφλοίσβοιο 
θαλάσσης. Ετοιμος νά ρίψή τδ άκάτιόν του εις τήν 
θάλασσαν, ήτον καί αύτδς ένδεδυμένος έρυθρά πτε
ρά, διά περιδέραιου έκ κογχυλίων, καί έγέμιζε σο- 
βαοώς τήν έόρτιον καπνοσύριγγά του.

Τά πάντα έδήλουν, δτι έκτακτόν τι έπέκειτο, 
καί άπασα ή πόλις συνέρόευσε νά ίδή τδ συμβη- 
σόμενον.Πΰ|νταχόθεν τδν ήρώτων, άλλ αύτδς ά- 

έπρόφε- 
;ί τής ένώ- 

ώκεανοΰ. Τέλος, 
έπήλθεν ή εσπέρα, 

τήν δύσιν, 
ις τών κυ

μάτων, καλύβαι τινές φωτοβόλοι,/ αϊτινες αύξου- 
σαι έκ δεξιών καί έξ αριστερών, άνυψοΰντο βαθ
μηδόν καί έχρωματίζοντο βαθύτερου, καί τέλος έ- 
σκιαγράφησαν έν έλαχίστω χρόνοι, σμήνος ο'.ονεί 

S3

τινες 
δυνη- 
πεοι-
Τότε

Πρδ πολλών ήδη ετών ό Σα- 
εΐς τήν άθλίαν καλύβην του, δ- 

αύτήν 
ρόπα- 

/

ευρον
.Ό
καπνό συ-
εύρον τον

τάραχος δέν έπαυε καπνίζων, ούδέ λέξιν 
ρεν, άλλ είχε τά δμματα έστραμμένα έ' 
πιόν του κυανής έκτάσεβς τοΰ 
μεθ ήμέραν καυστικωτάτην, 
Αμα δέ* ό ίηλιος ήοχισε κλίνων πρδς 
ώφθησαν έπί τής πορφύρας ήδη έπιφανεία:
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λόφων χλοερών και δένδρων άνθοφορούντων. Πάν
των οί οφθαλμοί ήσαν έστραμμένοι πρός τήν θά
λασσαν Οεωμένων μετ έκπλήξεως την μαγικήν 
έκείνην νήσον τής παραδόσεως έν όλη αυτής τή δό- 
ξη χαΐ τή καλλονή.

— » Αδελφοί, άνεφώνησε τέλος ό Σαμο'σέ, δσ- 
τις άνηγέρθη ώ; έν έκστάσει. Αδελφοί ! ίδέτε τήν 
zarotx/av μου' τά πνεύματα τής ολβίας νήσου μ,έ 
καλούσι πρός αυτά. Ακούω τής φωνής των, δια
κρίνω τον καπνόν τής καλύβης, ήν δι έμέ άνήγει- 
ρον, βλέπω τά δάση και τά όρη, όπου μέλλω έκ 
νέου ν’ άγρεύσω τήν ελαφον τής πατρίδος μας. ’Α
δελφοί, ή ώρα μου ήγγικε ! Τήν παρελθοΰσαν νύ
κτα τό πνεύμα τοΰ πατρός μου μ. έπεφάνη. Μέ 
διέταζε νά καπνίσω τελευταίου τόν καπνόν τής 
ειρήνη* και νά φύγω τήν γήν τών λευκών. Τετέ- 
λεσται, άπέρχομαι. »

Επειτα έρ^ιψε ταχέως'τό άκάτιόν του εις τήν 
θάλασσαν, αλλά τότε δέκα ή δώδεκα τών παρε- 
στώτων ώρμησαν νά τόν έμποδίσωσιν άπό τήν έκ- 
τέλεσιν τοΰ σχεδίου του. Αλλά μάταιαι προσπά
θεια’.. 0 γέρων, δστις προ μικρού έκλονεΐτο έπί 
τών κάτισχνων κνημών του, άπώθησεν αυτούς άλ- 
ληλοδιαδόχως μετ άπεριγράπτου ευκολίας. Ερρί- 
φθη εις τό άκάτιον καϊ άρπάσας τήν κώπην, διά 
κτυπήματος ρωμαλέου έμακρύνθη εις άπόστασιν, 
όπου δέν ήδύναντο πλέον νά φθάσωσιν οί έπϊ τής 
ακτής.

Πάντες δέ ήκολούθησαν διά τών βλεμμάτων το 
εύθραυστον άκάτιον, περιστρεφόμενου, δίκην πτε
ρού, έπϊ τής κορυφής τών άναβραζόντων καί μαι- 
νομένων ζ,υαάτων. Διενοήθησάν τινες νά ευρωσι 
λέμβον τινά καί έπιβάντες νά σώσωσι τόν άφρόνως 
ούτως έκτιθέμενον εις τον όλεθρον. Αλλά πριν ή 
τήν ρίψωσιν εις τήν θάλασσαν, πυκνός σωρός λευ
κών συννέφων ύψώθη προς δυσμάς, έκάλυψεν έν τά- 
χει τόν δίσκον τού ήλιου, έπειτα έγένετο φαιότε- 
ρος, πελιδνότερος, ζοφώδης και τέλος μέλας, ώς ή 
νύζ. Μετά μίαν στιγμήν, διεσπάτο ό κεραυνός, ό 
άνεμος ώρμησε μυκώμενος καί οί καταρράκται 
τοΰ ουρανού ήνεώχθησαν.

Ο: γηραιότεροι κάτοικοι δέν ένθυμοΰντο κα
ταιγίδα τρομερωτέραν καί πλέον καταστρεπτικήν 
καί δτε έπανήλθεν ή γαλήνη, ή κοιλάς εύρέθη άνά- 
πλεω; συντριμμάτιον καϊ έοειπίων.

Τοιοΰτον έγένετο τό τραγικόν άποχαιρέτημα 
τοΰ Σαμοσέ προς τήν χώραν τών πατέρων του· 
Εκτοτε δε ούτε ερυθρόδερμός τις εύρέθη εις τάς ά- 
κτας έκείνας, ούτε νήσος μαγική.

New Monthly Magazine.
Κ. Π.

EUflMKAI ΕΠΙΣΤΟΛΑΙI

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ'.

Π ιιρ αιινς.

Τό άτμόπλοιον ημών σχίζει, φίλε Αλ.έξανδρε 
τά εΰρέα νώτα τής θαλάσσης καϊ άπό Σύρου μας 
μεταφέρει εις Πειραιά. Είναι νύξ έαρινή καϊ σελη- 
νοφεγγής, καϊ άπό τού καταστρώματος ό φιλο- 
Οεάμων επιβάτης διακρίνει πάσας αΰτάς τάς περι- 
κεκαλυμένας νήσους τοΰ έλληνικοϋ Αρχιπελάγους, 
μεθ ών τοσαΰται συνδέονται άναμνήσεις, τοσαΰτα 
δόξης καϊ καταστροφής συμ.βάντα. έν νυκτϊ, αί 
άκταϊ αύται όμοιάζουσιν ώς ώκεανίδες τινές ννμ- 
φαι καθεύδουσαι εις τάς ύγράς άγκάλας τής Αμ
φιτρίτης.

Τήν έπιοΰσαν, τοΰ ήλιου μόλις άνατέλλοντος, ά- 
φυπνίσθην ύπό του κρότου τής ^ιπτομένης τοΰ 
άτμοπλοίου άγκύρας. Εφθάσαμεν εις τόν Πειραιά.

Ηδη θέλεις νά μάθης παρ εμού τί έστι Πει- 
ραιεύς, διότι δέν έγνώρισας τήν νεωτέραν ταύτην 
τών Ελληνικών πόλεων, καϊ μόνον ενθυμείσαι ίσως, 
οτι κατά τά 1 825 έζήτησαν αυτήν οί Ψαρριανοϊ 
πρός κατοικίαν. Αλλ έματαιώθη, ώς μή ώφελε, 
τό σχέδιον τούτο, διότι οί Αθηναίοι δέν ήθέλη- 
σαν ουδόλως νά παραχωρήσωσι πρός τούς άπόλι- 
δας τούτους ήρωας τής Ελληνικής έπαναστάσεως 
ολίγας τινάς ιδιοκτήτους των γαίας καϊ τάς εις τό 
μοναστήριον τοΰ Αγίου Σπυρίδωνος άνηκούσας. 
« Επειδή κα'ι έν μέρος τών Αθηναίων, λέγουσιν εις 
«τήν πρός τήν Διοίκησιν έκθεσίν των, σχεδιάζει προ 
«χρόνων νά μείοικήση εις Πειραιά ... ν άπο- 
«λαύσωσι τά καλά τοΰ εμπορίου, κατοικοΰντες εις 
«τόν λιμένα τούτων κλπ. (1)»

Καϊ οί μέν Αθηναίοι δέν κατώκησαν τόν Πει
ραιά, ούδ άπήτησαν τά καλά τοΰ έμπορίου, τών 
δέ Ψα ρριανών πολλοί μέν ήναγκάσθησαν νά έπα- 
νέλθωσιν εις τον πάτριον βράχον των, πολλοί δέ 
νά σκορπισθώσιν έπϊ τό πρόσωπον τής Ελλάδος.

Ο Πειραιεύς, ώς γνωρίζεις, ήν τό πάλαι επίση
μον έμπόριον. «Εμπόριον γάρ (λέγει ό Ισοκράτης 
έν τφ Ιΐάιηγνριχώ περϊ Θεμιστοκλέους όμιλών) έν 
μέσω τής Ελλάδος τόν Πειραιά κατεστήσατο, το- 
σαύτην υπερβολήν έχον, ώστε ά παρά τών άλλων 
έν παρ έκάστων χαλεπόν έστι λαβεϊν, ταύθ άπαν
τα παρ αϋτοϊς ράδιον είναι πορίσασθαι«. Τό 
έμπόριον δέ τούτο έξήγεν ή διαμετεκόμιζε, δέν 
είσήγεν έμπορεύματα, τής έξαγωγής αύστηρώς ά- 
παγορευομένης ύπό τών νόμων.

Εν τη ακμή αυτού ό Πειραιεύς, ήν περικαλλεστά- 
τη πόλις. Εκόσμουν αυτήν μεγαλοπρεπείς ναοί, 
λαμπρόν θέατρον, περ’εΐχε ναυπηγείου εύρύχωρον,

(ΐ) όρα Δ. Σουρμελή ιστορία τών 'Λ θηκών κλπ, 
έκδοσις δευτέρα 1853·.

νεώρια, οπλοθήκην, στοάς καϊ άποθήκας. ’Αλλ’ έ- ί 
μελλε καϊ δ Πειραιεύς νά ύποστή τής Ελλάδος τάς | 
τύχας. Ηρχισεν έκπίπτων κατά τάς άλληλομαχίας 
τών Ελλήνων, τόν πρώτον μέν κτύπον λαβών παρά 
τοΰ Αακεδ αιμονίου Λυσάνδρου, καταστραφεϊς δέ 
τελείως ύπό τοΰ Ρωμαίου Σύλλα, τώ 87 έτος π.χ.

Εκτοτε ούδ έμνημονεύετο πλέον ό Πειραιεύς, 
άποβαλών καϊ αύτό τό όνομά του, όπερ μετέβα- 
λεν εις τό Πόρτο Λράκο, ή Πόρτο Είσιόν-
τες έκ δεξιών τού λιμένος παρά τή Α.Ικίρω λεγο- 
μένη άζρα, βλέπομεν βράχους τινάς εντός τής θα- 
λ.άσσης εις κριπίδα λελαξευμένους. Είσϊν ούτοι το 
βάθρρν, έφ οΰ ϊστατο τό κολοσιαιον έκεινο άγαλμα 
τού λέοντας, έξ ού έδόθη εις τόν Πειραιά τό βάρ
βαρον αύτοΰ όνομα. 0 λιμενοφύλαξ δ ούτος 
λέων κοσμεί σήμερον τήν τοΰ Νεωρίου τής Ενετίας 
πόλιν ! . . . ώς κοσμρΰσι τά μουσεία τής λοιπής 
Ευρώπης τά αριστουργήματα τής Ελληνικής καλ
λιτεχνίας !

Ούτω πως κεϊται λησμονημένος καϊ έρείπιον 
παρά τήν άχτήν καϊ δ τάφος τοΰ Θεμιστοκλέους, 
τού άρχαίου τούτου σωτήοος τοΰ Ελληνισμού, καϊ 
παρ αυτόν άνηγέρθη δ τάφος τού Μιαούλη, τού 
νεωτέρου τούτου Θεμιστοκλέους ! Α ! άς έγείρων- 
ται καν οί δύο ούτοι τάφοι μετά τού έν τώ Φα- 
ληρεϊ τοΰ Καραίσκου ϊνα ένθυμίζωσι καϊ εις Ελλη
νας καϊ εις ξένους τήν άρχαίαν καϊ τήν νεωτέραν 
αύτών εύκλειαν . . . διότι παρήλθον άμφότεραι !

Αλλά περιγράψω σοι ήδη τον Πειραιά. Ενταύθα ι 
αί δυσκολίαι έξαλείφονται, διότι ούτε περϊ Σύρου 
γράφων εϊχον βοήθημά τι προγενέστερον (') 
θέλω έχει, περϊ τών νεωτέρων Αθηνών πραγμα
τευόμενος. Αλλ έπϊ τοΰ προκειμένου έχων ύπ’ όψιν 
τήν άξιόλογον Στατιστικήν τοΰ Ιΐτιραιως, έκδο- 
θεϊσαν τό 4 832 ύπό τοΰ Ιλάρχου Κ. Γ. Αγγελο- 
πούλου, πρώτου πάντοον ένασχοληθέντος εις τό. 
ώφελιμώτατον τούτο έργον (2).

0 λιμήν τού Πειραιώς έχει σχήμα ημικυκλίου, 
άπολήγοντος εκατέρωθεν εις στενώτατον πόρον, 
έχοντα 70 μέτοων πλάτος. Επϊ τών δύο ύφάλων 
τών εις τό στόμιον ύψοΰνται φανοί όδηγοΰντες έν 
νυκτϊ τούς ναυτιλλομένους.ΙΪ πόλις δέ τού Πειραιώς 
άπό τής θαλάσσης παριστοί μέν αμφιθεατρικήν θέαν, 
έκτείνεται.δέ μάλλον άπό βορρά προς νότον.

Δέν είναι λοιπόν άχαρις εις τόν εισπλέοντα ή 
θέα αυτού, διότι έξ αριστερών παρουσιάζονται ά- 
μέσως τό ναυπηγείου, τά μεγάλα δημόσια κατα
στήματα τού τελωνείου, τής διαμετακομίσεως, τοΰ

λοιμοκαθαρτηρίου κλπ., είτα δέ ή δι’ όλου τοΰ λι
μένας έκτεινομένη λαμπρά προκυμαία, καϊ παρ 
αύτήν αί δύω ευρύχωροι.,,«λατεϊαι, αί τοΰ 'Όθω- 
voq καϊ τού Θεριστοχ-Ιύονς, έφ’ έκάστης τών ο
ποίων εγείρονται κομψόταται δημόσιοι βρύσεις, 
έπικοσμούμεναι διά τών προτομών τής Α. Μ. καϊ 

I τής τοΰ Θεμιστοκλέους. Εφ όλης δέ τής προκυ
μαίας φκοδόμηνται αί πολυπληθείς και στρεεαϊ 
τού Πειραιώς άποθήκαι καϊ αί κομψότεραι οίκίαι.

Πρό τινων έτών οί κάτοικοι τού Πειραιώς μό
λις ήριθμούντο εις 2,000, άλλα σήμερον είναι υπέρ 
τάς 5,500, ών 500 περίπου άλλοδαποί. όλων δε 
τών κατοίκων οί 80 είναι έμποροι καί μικρέμπο
ροι, άλλοι τινές κτηματία', καϊ ναυτικοί, κλπ. Οί 
πλείστοι δέ οί συγκροτούντες τον δήμον τούτον 
εΐσϊ Χΐοι, καϊ ΐδραιοι, δηλαδή οί έμπορικώτεροι 
καϊ οί ναυτικώτεροι τών Ελλήνων, τούτο δέ ώς καϊ 
ή προσέγγισις τής παραθαλασσίου ταύτης πόλεως 
πρός τήν πρωτεύουσαν,, καί ή κεντρική αύτής θέ- 
σις δέν θέλουσι βραδύνει νά ύψώσωσι τόν Πειραιά 
ϊσον πρός τάς δύο άλλας πρώτιστας έμπορικάς 
πόλεις τής Ελλάδος, τήν Ερμούπολιν καϊ τάς 
Πάτρας.

Καϊ πραγματικώς, ένώ κατ άρχάς μικρά μόνον 
• τινά ύπήρχον παντοπωλεία, σήμερον ίδρύθησαν έμ- 
■ πορικά καταστήματα ούκ ολίγα, σχετιζόμενα μεθ 
ι όλων τών έμπορικών πόλεων τής Ευρώπης. Αφ ής 

δέ ή άτρ.....
εις Πειραιά

Η άξια 
ςς καϊ 

άποικ'.ακά, 
λυτελείας 
εις τήν π,....... ------------ -------

j εις 9,θθθ,θθθ τά δέ έξαγόμενα συνιστάμενα εις 
'ργα- 
ι εις

(|), ούτε ρώπη

X

μοπλοΐα έπολλαπλασιάσθη καϊ συνεκεντρώθη 
, τό έμπόριον αυτού τείνει εις αύξησιν. 
δέ τών κατ’ έτος είσαγομένων έξ Εύ- 
Σύρου εμπορευμάτων, συνισταμένων εις 
γεννήματα, χειροτεχνήματα, είδη πο- 

κλπ. ών τά πλεϊστα μετακομίζονται 
πρωτεύουσαν, άναβαίνει ώς έγγιστα

μάταξαν, έρυθρ όδανον, καπνούς, μέλι, άκατέ; 
στα δέρματα, βδέλλας, κλπ. συμποσοΰνται 
400,000.

Καίτοι δέ · 
στερείται καϊ 
ταστημάτων, 
έν Σύρω (1) ? 
ότι ή βιομηχανία 
Ελλάδι.

Εκ τών έν Πειραιεϊ δέ έργοστασίων άναντιρ- 
ρήτως πρωτεύει τό μεταξοκλωστειον τών Κ. Κ. 
Ράλλη, οίτινες μάλιστα απέδειξαν διά τής οποίας 
ανέπτυξαν νοήμονος ί 
ίκανότητος, απαραιτήτων εις

δέν 
κα- 
τών 

άποδεικνύουσιν, 
ν

πόλις νεόδμητος, ό Πειραιεύς
. βιομηχανικών έργοστασίων καϊ 
καϊ τά εργοστάσια όμοΰ μετά 

καϊ τών έν Αθήναις <..................
ήρχισε ν’ αναπτύσσεται

(4) Χρεωστώ νά δμολογήσω ότι γενικάς τινας 
μόνον πληροφορίας εύρον εις τήν κατά το 4 847 
έκδοθεΐσαν ΐπιστο2ήν περί Σύρου χαΐ ‘Εριιουπό- 
Λεως ύπό Γ. Α. Ναύτη, καί τίνος άρχαιοτέρας ή 
ένεστώσης έφημερίδος τής Σύρου.

(2) Εύχαρίστως έπληροφορήθημεν, ότι εις τόν 
διακεκριμένον τούτον άζιωματικόν άπενεμήθη παρά 
τής γαλλικής κυβερνήσεως τό παράσημου τής λ?- 
γεώνος τής Τιμής.

έπιμονής, δραστηριότητας καϊ 
τά τοιαΰτα έργα, 

ιδέαν πολλών,παρ ήμϊν μάλιστα έσφαλμένην τήν

|ΐ) Εν τή, περιγραφή τής Σύρου παρελεί- 
ψαμεν * νά μνημονεύσωμεν καϊ τοΰ Παιγηο- 
ναρτοποιίου, όπερ ήθελεν εξάγει εις Τουρκίαν χι
λιάδας δεσμών, άν έχορηγεΐτρ αυτή ελευθερία τις. 
Συνεστήθη επίσης έν Σύρω έσχάτως καϊ έργοστάσιον 
στεατικών κηρίων (σπερματσέτων), ευδοκιμούν ά
ριστα.

V" * Λ Λ. .

του
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οΐτινες παραδειγματιζόμενοι έκ τί; αποτυχίας 
άλωνλ τοσούτων έπιχειρήσεων οίον τοΰ Ζαχαρο- 
ποϊί'ου, τοΰ ύελοποιΐου, \·ού ύελουργείου, τών ά- 
λευρ ο μηχανών κλπ. έδογμάτισαν, δτι έν Ελλάδι 
δέν εύδοκιμούσι βιομηχανικά καταστήματα.

Είσέλθωμεν, φίλε, είς τδ κατάστημα τοΰτο,διότι 
έν τή Ελλάδι ημών δέν θέλεις δυνηθή εϊσέτι ν α
πάντησης συνεχώς θέαν, δποίαν τδ εργοστάσιου 
τοΰτο σοϊ παρουσιάζει.

Δέν έχω άνάγκην νά σοι περιγράφω δσας οικο
δομάς χρησίμους πρδς την έργασίαν ταύτην πε
ριέχει τδ εργοστάσιου, πρδς άνέγερσιυ και σύστα- 
σιυ τοΰ οποίου οί ίδιοκτήταί έδαπάνησαν 70,000 
περίπου δραχμώυ. Εισάγω σε εϋθυ εις τήν εύρύ- 
γωρου και τετράπλευρου αίθουσαν, οπού κυρίως 
έκτελεϊται ή εργασία τής άναπηνίσεως. Εκεί θέ
λεις ίδεΐ διττήν σειράν λεβήτων, άνά 20 είς έκα- 
τέραν πλευράν, πρδ τών οποίων μηχαναί τινες κι
νούνται άναρπάζουσαι τδν μίτον τών έν τώ λέ- 
βηιι βομβύκων (κουκουλίων), μεταδίδουσαι δέ αύ
τδν εΐς τάς ύπεράνω τών λεβήτων ισαρίθμους ά- 
νέμας, έν αίς συσπείρονται αί κλωσταί. Πρδ τών 
λεβήτων δέ τούτων έργάζονται 40 κοράσια ρί- 
πτοντα έντδς τοΰ βράζοντο; σχεδδν υδατος, θερ- 
μαινομένου διά τοΰ άτυ,οΰ, καί προετοιμάζοντα τά 
πρδς αναπήνισιν κοκούλια. Περιττόν νά σέ ε'ίπω, 
δτι ή μεγαλειτέρα ευταξία κα). δραστηριότης έπι- 
κρατεϊ έν τω καταστήματι τούτω οντι ύπδ τήν 
άμεσον διεύθυνσιν τής εύγενοΰς Κυρίας Ράλλη. Οτι ι 
τεσσαράκοντα άπορα κοράσια, έργατικώτατα και 
νοημονέστατα, έχουσιν έκ τής έργασίας των ταύτης | 
έντιμον πόρον δι έαυτά τε και τάς οικογένειας 
των, εύλογοΰντα τήν πρόνοιαν ταύτην τών ιδιο
κτητών, διότι κατά τδ έννεάμηνον διάστημα,καθ’ δ 
εργάζεται τδ μεταξοκλωστεϊον, 30 σχεδδν χιλιά
δες δραχμών δαπανώνται ήδη εΐς ημερομίσθια.

Η καθεκάστην παραγομένη μέταξα πολλάκις 
τοΰ ένιαυτοΰ φθάνει, ή κ»ί υπερβαίνει τάς 1 0 
οκάδας διότι έκάστη άναπηνίστρια, έπιδεξία τε 
και πρωτόπειρος, δμοΰ λαμβανόμεναι, δύναται νά 
έργασθή 4 χυχ.Ιία,ς ή δέματα, ών έκαστον περιέ
χει 25 δράμια μετάξης, πρδς παραγωγήν δέ ' 
ταύτης, άναγκαιοΰσιν έκατδν δράμια βομβύκων, 
ήτοι 1,200 βόμβυκες. Φαντασθήτε λοιπδν πόσας 
όκαδας βομβύκων χρήζουσι διά τήν έργασίαν 
τοΰ έτους, και πόσον τοΰτο συντελεί εις τήν έμ- 
ύύχωσιν τής σκωληκοτροφίας έν Ελλάδι. ίΐς γνω
στόν, τδ κατάστημα τοΰτο δαπανά περί τάς
I >0,000 δραχμών πρδς αγοράν τών βομβύκων.
II δέ παραγομένη έν Πειραιεΐ μ.έταξα θεωρείται 
έν Ευρώπη, δπου καί έξάγεται, ίση πρδς τάς ά- 
ρίστας, έξαιρούμένη; μόνης τής χ.Ιασιχής λεγο- 
μένης, προτιμάται δέ τής μετάξης δλης τής λοι
πής Ελλάδος και τής Ανατολής, σιμωμένης 80 
δραχμών τήν οκάν, ένώ 30 ή 40 μόνον δραχμάς 
τιμάται ή τελευταία.

Τδ μεταξουργείου τοΰτο συνεστήθη πρδ επτά 
μόλις ετών, χάρις εΐς τάς οποίας προανεφέρα- 

I μεν ιδιότητας τών κτητόρων αύτδϋ, προοδεύει 
όσημέραι έπαισθητήν πρόοδον, διότι και ή αγο
ρά τής πρώτης ύλης είναι διπλασία σχεδδν τής 
πρό τινων ετών, και ή εΐς μισθοδοσίας δαπάνη 
κλπ. Αλλ ή ώφελιμωτάτη αύτη βιομηχανία τυγ
χάνει τής δεούσης παρά τής κυβερνήσεως έμψυ- 
χωσεως ; Οχι δυστβχώς ! διότι ή έξαγωγή τών 
κουκουλίων, όχι μόνον έμπόδιόν τι δέν ευρίσκει, 
άλλά καί πως έμψυχοϋται, διά τοΰ μικροτάτου 
έπ αύτής έπιβαλλομένου δασμοΰ. Ενώ άπαντα 
σχεδόν τά έπιμελητήρια έγνωμοδότησαν, έάν δχι 
ν άπαγορευθή ή έξαγωγή, τούλάχιστον νά έπιβλη- 
θή τέλος 3 δραχ. τήν ξηράν δκάν, ήτοι χλωρού 
κουκουλίου. Επεβλήθη μόνον 60 λεπτών δασμδς ή 
3 1 [2 τοϊς 100 ώστε ούδέ και ΐσότης έτηρήθη 
πρδς τά άλλα έξαγόμενα είδη, τών βαλανιδιών, 
ριζαρίων κλπ. πληρόνοντα 6 τοϊς 100, II δέ έ- 
ξαγομένη μέταξα, καί τοι έκ τών τελειοποιημέ
νων ειδών, άτινα κατά τδν νόμον έξάγονται έ- 
λεύθερα, πληρόνει 1 1[2 τοϊς 100.

Τί δέ συμβαίνει έκ τής έλευθερίας ταύτης τής 
έξαγωγή;; άπειροι οίκογένειαι, έν Λακωνία ιδίως, 
στερούνται έργασίας, ήτις είναι ό μόνος αύτών πό
ρος, τά δέ μεταξουργεία δυσκόλως θέλουσιν άν- 
θέξει εΐς τδν συναγωνισμ-δν τών έξωθεν αγοραστών. 
Τδ τοιούτον είς ούδέν άλλο κράτος γίνεται.

Υπάρχει έν Πειραιεΐ καί πνευματοπωλεϊον τού 
Κ. Στάπ, δπερ έτελειοποιήθη έφέτος, ώστε νά έξά- 
γη και έκτδς τοΰ κράτους πνεύματα. Η σύστασις 
τούτου έσεται ώφελιμοτάτη είς τδν τόπον καί 
διότι ή σταφυλή, ήτις υπάρχει εις μεγίστην α
φθονίαν, δέν θέλει μεταβάλλεσθαι είς μόνους οίνους 
εύτελεστάτων τιμών, άλλά θέλει έξοδεύεσθαι εύ- 
κολώτερον καί συμφερώτερον είς τδ κατάστημα 
τούτο, ή δέ άμπελουργία δέν φοβείται πλέον νά 
πάθη.

Εκ δέ τών λοιπών έργοστασίων, οίον σαπωνο
ποιείων, κεραμείων, ζυμοπλαστικών κλπ. τδ μάλ
λον αξιοσημείωτου είναι τδ Σχοινοπλοκεΐον, διευ- 
θυνόμενον ύπδ τοΰ Γάλλου Κλεμάν καί παράγον 
πολλά καί καλά σχοινιά τής ναυτικής παντδς με
γέθους. Τούτων δέ έξοδεύονται πολλά καί έκτδς 
τοΰ κράτους.

Γνωστόν δέ ότι έν Πειραιεΐ υπάρχει άριστον ναυ- 
πηγεϊον, δπου κατά τδ παρόν ναυπηγούνται είκοσιν 
ώς έγγιστα πλοία κατ έτος, άλλ δπερ θέλει ύ- 
περβή καί τδ τής Σύρου, άμα δοθή είς αύτδ μεί— 
ζων τις άνάπτυξις.

Σοί άνέφερον άνωτέρω περί τών πλατειών τοΰ 
Πειραιώς, είναι ανάγκη νά προσθέσω καί έτέρας 
τρεις, ών κυριωτέρα ή τοΰ Κοραη κειμένη εις το 
ύψηλότερον τής πόλεως μέρος, άλλ εϊσέτι ακα
νόνιστος. Αν είς ταύτα άναπτυχθή ή δενδροφυ- 
τεία,θέλουν κατασταθή περικαλλέσταται, καί ο Πει- 
ραιευς άπας θέλει παρέχει τήν πλέον εύάρεστον 
δψιν, διότι άπασαι αί οδοί αύτοΰ είναι καί εύρεϊαι 
καί εύθύγραμμοι.

Ο Πειραιευς έχει τέσσαρας εκκλησίας, έν αύτώ

ευρίσκεται ή στρατιωτική σχολή τών Εύελπίδων, 
διατελοΰσα ύπδ τήν νοήμονα διεύθυνσιν τού Συν
ταγματάρχου Κ. Καρατζά καί τήν τοϋ ύποδιευ- 
θβντοΰ άντισυνταγματάρχου Κ. Σταυρίδου' περιέ- 
χουσα δέ 73 μαθητάς, διδασκομένους ύπδ 20 
καθηγητών (ΐ).

Εΐς τδ Ελληνικόν σχολεϊον καί τά δύο αλλη
λοδιδακτικά, τδ τών άρρένων καί τών κορασίων, 
φοιΐώσι 500 περίπου παϊδες, προκόπτοντες άρι
στα εΐς τάς σπουδάς των. Σημειώσου δέ δτι τά 
δύω σχολεία, τδ Ελληνικόν καί τδ αλληλοδιδακτι
κόν τών άρρένων άνηγέρθησαν δαπάνη τής φιλογε- 
νούς καί φιλομοόσου οικογένειας τών Ιωνίδων, 
ήτις τοσοΰτον συνεισέφερεν είς άπαντα τά εκπαι
δευτικά τής πρωτευούσης καταστήματα, καί εύ- 
εργέτρια τής σπουδαζούσης νεολαίας άνεγράφη. 
Ευχής δ έργον ήτο, άν ώς άλλοτε έλέγετο, ΐ- 
δρύετο ένταΰθα καί τδ Λύκειον, ή ή ναυτική σχο
λή τού Βαρβάκη, ή καταλληλοτάτη πρδς τοΰτο θέ- 
σις είναι ό Πειραιευς, δστις είναι πολύ τών Α
θηνών ύγειέστερος καί πρδς σύννοιαν καί σπουδήν 
έπιτηδειότατος. Ευχής δ’ έργον επίσης, άν ή δη
μοτική άρχή Πειραιώς έδείκνυε μείζονα κατά τι 
δραστηριότητα, ώστε ή πόλις αύτη ήθελεν έχει 
διπλάσιάν άνάπτυξιν.

Καθ ά σηαειοϊ ξ προμνημονευθεϊσα Στατιστική 
τού Κ. Αγγελοπούλου, έπί τοΰ λιμένος τού Πει
ραιώς είσπλέουσι καί έκπλέουσιν ένιαυσίως, κατά 
μέσον δρον 7,000 πλοίων, ών πολεμικά μέν καί 
ατμόπλοια περί τά 200, έμπορικά δέ μεγάλα 
περί τά 2,500, τής ακτοπλοΐας δέ 4,300. Η χω- 
ρητικότης δέ τών εμπορικών μικρών καί μεγάλων 
«ναβαίνει είς 130,000 περ ίπου τόνους, ό δέ αριθ
μός τών ναυτών είς 30,000.

Αλλά τδ μάλλον άξιοσημείωτον τοΰ Πειραιώς 
είναι ό μέγας αριθμός τών άφικνουμένων ή άπο- 
δημούντων διά τού Πειραιώς έπιβώντα άναλόγως 
τοΰ πληθυσμού τής δλης Ελλάδος, διότι συμπο- 
σούνται ούτοι είς 30,000, ών αί 28 ταξειδεύου- 
σιν έντδς τοΰ βασιλείου, δισχίλιοι δέ έρχονται έκ 
έοΰ εξωτερικού καί πάλιν έπιστρέφουσιν.

Αύται περίπου είσιν αΐ στατιστικαίοπερί Πειραιώς 
πληροφορίαι, αίτινες μέν δέν μαρτυρούσι βεβαίως 
μέγα τι, άλλά παρέχουσι χρηστάς περί τοΰ μέλ
λοντος τής πόλεως ταύτης ελπίδας. Καί άν όπωσοϋν 
έβράδυνε μέχρι τούδε ή πρόοδος αυτής, άναλόγως 
τής γείτονός της τών Αθηνών γιγαντιαίας άναπτύ- 
ξεως, άλλ ήδη έλπ!ζεται μεγαλητέρα, διά τε τήν 
αΰξησιν τής άτμοπλοϊκής συγκοινωνίας μετά τής 
Εύρώπης καί τήν έντεύθεν μείζονα τού εμπορίου 
κίνησιν, ώστε ό προλαμβάνουν νά έγκατασταθή είς 
Πειραιά, δύναται, προϊόντος τού χρόνου, νά έλπί- 
ζη βέβαια κέρδη, ν’ άπολαμβάνη δέ έξ ενός μέν

(ΐ) Περί τών έν αύτώ διδασκομένων μαθημάτων 
των καί άλλων λεπτομερειών στατιστικών τοΰ Πει
ραιώς δρα τδ προρόηθέν σύγγραμμα τοΰ Κ. Αγ
γελοπούλου.

τά καλά πόλεως παραλίου, έξ άλλου δέ τάς τέρ
ψεις τής πρωτευούσης, άληθώς δμως μεμιγμένας 
καί μετά τού κονιορτού αύτής. Εγώ τούλάχιστον 
παρά τάς Αθήνας έπροτίμουν τήν έν Πειραιεΐ ο’ΐκη- 
σιν διότι έχω τδ εύκραές τού κλίματος αύτοΰ, τδν 
δενδρόφυτον καί ύπερκείμενον τή; θαλάσσης περί
πατόν του, τήν ώραίαν προκυμαίαν του, καί άν 
μέ λείπη ή κοινωνία, διότι εϊσέτι είναι μακρο- 
τάτη, άλλ έλπιζα» δτι μετ’ ού πολύ πολυπλασιά- 
ζεται καί μορφοΰται καί αύτη.

ό γί.Ιος σου
ΊΝΕΣΤΟΡΙΔΙ1Σ.

sooos

ΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΙΡΙΟΥ.

( Συνέχεια ϊδε φυλ. 17).

ϊδού δέ τίνι τρόπω ένηργείτο ή σύλληψις, ή φυ- 
λάκισις καί ή έξέτασις τών κατηγορηθέντων είς 
τήν ίεράν έξέτασιν.

Απεφάσιζεν αύτη, έν τή άκατανοήτω αύτής δι
καιοσύνη, περί τίνος ανθρώπου ώς ύποπτου ένός 
τών ρηθέντων μυστικών χαι άνεπιδέκτων ορισμού 
έγκλημάτων, τών συνισταμένων είς τδ δ.τι έπρα- 
ςεν ούτος ή δέν έπραξέ τι, είς τδ δτι είπεν ή 
δέν είπέ τι καί άμέσω; άπήγγελλε κατά τού τοι- 
ούτου ένόχου τήν κράτησιν. Είς άζιωματικδς έ- 
ποίει σημεϊον τι, ό δέ κατηγορούμενος ώφειλε ν ά- 
κολουθήση άνευ τοΰ έλαχίστου ψιθυρισμού τδν 
παρουσιασθέντα κλητήρα, μή τολμών νά ψελλίσν, 
ούτε τήν μικροτέρ'αν ένστασιν, διότι πάσα είς τήν 
διαταγήν τής ίεράς έξετάσεως άντίστασις έθεω- 
ρεϊτο παρά τών δικαστών ώς ένδειξις αίρέσεως. 
Αμα ύψονε τήν χεϊρά τη; ή ιερά έξέτασις κατά 

τίνος, ούτο; έθεωρεϊτο κατηραμένος' τδ πλήθος 
μ.ετά τρόμου άπέφευγε καί αύτήν τήν σκιάν του, 
επρεπεν έζάπαντος νά κατακλεισθή.

Μετά τήν ούτω γινομένην ταύτην σύλληψιν, ό 
δυστυχής έκομίζετο έντδς τής φυλακής μέ τετα- 
πεινωμένην^τήν κεφαλήν καί έκ προοιμίων παρα- 
δοθεϊσαν είς ίλασμούς οδυνηρούς. Εισερχόμενου, ή 
έξέτασις αμέσως τον άπέκδυεν τοΰ βαλαντίου καί 
τών πολυτιμοτέρων του πραγμάτων, έπί ένα δε 
μ.ήνα τδν κατέκλειε μυστηριωδώς έντδς στενωτά- 
του κελ$ίου« Μετά τήν προπαρασκευαςτκήν ταύτην 
αγωνίαν έφέρετο είς τδ άκροατήριον. Ο κατηγο
ρούμενος ώφειλε νά παρασταθή γ^νυκλιτής" ό δι
καστής ήρχιζε νά τδν έρωτμ, ό δέ γραμματεύς 
έν τοϊο πρακτικοϊς κατέθετε τάς αποκρίσεις.

Ο δικαστής δέν ύπέβαλλε είμή έν μόνον ζήτημα 
εί; τον κατηγορούμενον^— Εί?αι ίήόχός αίρέσεως’
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όμολόγησον, χαί ή δικαιοσύνη παρούσα ένταϋθα 
θέλει έκτιμήσει την ομολογίαν σου.

Αλλ ουδέποτε προσέθετε* είς τδν κατηγορού
μενον, ποίαν είχε διαπράξει «ίρεσιν, κατά τίνα 
εποχήν, κατά τίνα τόπον, ή κατά ποιαν περίπτω- 
σιν, Αστε δ άθλιος δεσμώτης συλλαμβανόμενος ,έ- 
νίοτε διά λόγους μεμακρυσμένους καί λησμονηθέν- 
τας, ώφειλε ν άνακαλέση είς τήν μνήμην του α
νοησίαν του τινά, ή άφροσύνην, καί άν δέν ήθελε 
δυνηθη νά τήν εύρη έπρεπε νά τήν μαντεύση, ή έάν 
δέν τήν έμάντευε νά άποθάνη!

Ναί! ν’ άποθάνη, διότι ή άρνησι; ήτο, κατά 
τήν ψψ.υθιοφόρον ταύτην δικαιοσύνην, ή τελευ
ταία άμετανοησία, ήτο ή αίοεσις τών αιρέσεων’ 
άρα, άν έξηκολούθει ν’ άρνήται τδ έγκλημα τής 
κατηγορίας, αληθές ή ανύπαρκτον, καί νά έμμένη, 
παρεδίδετο άναγκαίως καί άσπλάγχνως είς τδν δή
μιον.

Ημέραν τινά συνέλαβε τδ ίεροδικαστήριον ένα 
ΙΙορτογάλλον εύγενή, Άλφόνσον Νόβρον επικαλού
μενου, τδν όποιον καί έρριψεν είς τδ δεσμοιτή- 
ριον Κοΐμβοης’ τδν κατηγορεί δέ, έπί μια άορίστω 
καταμηνύσει, ότι είχεν ίουδα'ί'σει, τουτέστιν ότι έ- 
ςώρκισε τδν χριστιανισμόν υπέρ τοϋ ιουδαϊσμού. 
Άλλ ούτος ήτο αείποτε Χριστιανός, ήθελε δέ καί 
ν άποθάνη τοιοΰτος, οθεν ήρνεϊτο καί άπώθει τήν 
κατηγορίαν’ τδ ίεροδικαστήριον τότε έν τη αγα
νακτήσει του, καί μή δυνάμενον νά έξελέγξη αύ
τδν έπί άποστασίομ λαμβάνει τδ μέτρον νά συλ- 
λάβη καί τδν υιόν τοϋ Άλφόνσου, τδν όποιον νά 
θέση καί είς τάς βασάνους. Εκ τών φρικωδών καί 
βασανιστικών τοϋ δικαστηρίου επιμονών όπως 
έκ τής μαρτυρίας τοϋ υίοϋ άνακαλύψη τι, δ νέος η- 
ναγκάσθη ψευδώς νά διακοινώση ότι ό πατήρ αύ
τοϋ είχε πραγματικώς άποστατήσει, και δτι έ- 
βίαζε καί αύτόν νά προδώση τδν Θεόν τοϋ τάταυ 
τοΰ Κρανίου υπέρ τοϋ Θεού τοϋ Ιούδα. Η έξέτασις 
κατεδίκασεν άμφοτέρους, τδν μέν είς πυοάν, τδν 
δέ εις ειρκτήν.

Κατά τήν πομπήν τής έμπρήσεως ταύτης τοΰ 
δήθεν έτεροδόςου εκείνου, παοίσταντο άμφότεροι’ 
καθ ήν δε στιγμήν δ πατήρ ώδευε πρδς τδ μαρ
τύριό* του, ό υιός του κλαίων καί όδυρόμενος, ρί- 
πτεται είς τους πόδας του, αίτούμενος συγγνώμην 
καί ευχή*.

—’Νεανία, τώ λέγει ό μάρτυς, ανάστα’ σέσυνε- 
χώρησα ώς επιθυμώ ό έν τοϊς ούρανοϊς πατήρ μου 
νά συγχώρηση καί έμέ. Αλλά σύ, δ πρδ μικρού 
χρόνου χριστιανός, όπως λύτρωσης τήν ζωήν σου, 
«πηρνήθης τοϋ παρελθόντος σου τήν πίστιν’ δέν 
είσαι οθεν υιός μου πλέον’ άποσύοθητι’ δέν έχω 
οϋδεμίαν νά σέ άφήσω ευλογίαν.

Καί ταΰτα είπών έβάδισε μετά βήματος ήσυχου 
καί όψεως ιλαράς πρδς τήν πυράν.

Πρός σύστασιν τής άξιοθαυμάστου ταύτης κα
τηγορίας έχρησίμευε πάντοτε αόριστός τις τύπος, 
μία γενική άνάκρισις, ούδέν ειδικόν γεγονός προσ- 
διορίζουσα.

Συνέβαινεν ενίοτε δ δεσμώτης, μή γινώσκων καί 
μή δυνάμενος ποσώς νά γινώσκη έπί τίνι παρα
βιάσει πρδς τήν Ορθοδοξίαν κατεμηνήθη καί έφυ- 
λακίσθη, νά δμολογή έν προηγούμενου ή μεταγε
νέστερον παράπτωμά του, έφ ώ δέν κατηγορεϊτο 
ποσώς. Τοιουτοτρόπως δέ καθίστατο διά τής άτυ
χούς του εκείνης διομολογίας, ό καταμηνυτής εαυ
τού. Καί άν συνέβαινε, δπερ σπάνιον, νά κηρυχθη 
αθώος τής πρώτης κατηγορίας, κατεδεικνύετο όμιρς 
ένοχος έπί τή δευτέρα, εξελεγχόμενος καί καταδι
καζόμενος έκ τής ιδίας του δμολογίας.

Ούχΐ δέ μόνον μέχρι τελευταίας στιγμής δ δε
σμώτης ήγνόει τδ έγκλημα, έφ ώ κατηγγέλλετο ώς 
ύποπτος, άλλά καί, ριπτόμενος εϊς τήν ειρκτήν έπί 
τη μαρτυρία συχνότατα ένδς τών εχθρών του, δεν 
είχε τδ έλάχιστον δικαίωμα ν άπαιτήση τήν άν- 
τιπαράθεσιν μετά τοϋ μάρτυρος τούτου, τοΰ όποιου 
νά δυνηθη νά διαψεύση τήν κατάθεσιν δι άλλων 
μαρτυριών, όπως άποδείζη ότι είχε λάβει χώραν 
συκοφαντία, ή ιερά έξέτασις άλλως τε παρεδέ- 
χετο έν τή δικονομία αυτής καταθέσεις μόνον 
πρδς ένίσχυσιν τής κατηγορίας, ουδέποτε έλαφρυν - 
τικάς.

Αλλά δέν ήρκουν ούτε ταΰτα. Ενήργει πλειό- 
τεοα, διότι, προσεκάλει τους πλαστογοάφους καί 
τούς έπιόρκους ΐνα καταθέσωσιν εναντίον τού κα
τηγορουμένου, ζητούσα καταμηνυτάς καί έντός 
αύτών τών ειρκτών καί δεσμωτηρίων.

Ούτω δέ κατά τήν τοιαύτη* νομοθεσίαν, ο: 
έπίορκοι έλεγον άναγκαίως τήν αλήθειαν άν δι αυ
τής μ.όνον η,δύναντο νά ένοχοποιήσωσιν έπί πλέον 
τ.ν κατηγορούμενον, καί άναγκαίως τά ψεύδη εάν 
ήτο φόβος μή σωθή.

Αφού δέ έκρυπτεν είς τδν δεσμώτην οΰ μόνον 
τδ έγκλημα, άλλά καί τά ονόματα τών μαρτύ
ρων, ή έξέτασις άπέκρυπτε διά τδν αύτδν λόγον 
καί τδν φάκελλον τής δικογραφίας’ κατ ούδε- 
μίαν τής δίκη; στάσιν δ δυστυχής κατάδικος ή- 
δύνατο νά γινώσκη τήν φύσιν τών κατηγοριών, 
αίτινες έκρέμαντο κατ’ αύτοϋ είς τήν καταμή- 
νυσιν.

» Εί καί (έλεγεν ό ίεοοδικαστικδς κώδηξ, κατά 
» τήν κοινήν διδασκαλίαν τών θεολόγων, νομο- 
» διδασκάλων καί ποινικολόγων, πρδς δέ καί κατά 
» τδ φυσικόν καί πολιτικόν δίκαιον) οί δικασταί 
» οφείλουν νά χορηγώσιν αντίτυπα ή άντίγραφα 
» τών καταγγελιών είς τά ένδιαφερόαενα μέοη, 
» δπως έχωσι τά μέσα τής άποδείξεω; τής ά- 
» θωότητος αύτών, μολαταύτα κατά τάς έκδι- 
» χάσεις τών έπί αίρέσει κατηγοριών, όσάκις 
» φθάσει ή δίκη είς κατάστασιν καθ ήν άπαιτεϊ- 
» ται νά γίνωνται καί διαχοινώσεις τών κατα- 
« μηνύσεων, πρέπει νά γίνεται τούτο τοσοΰτον 
» περιεσκεμμένως, ώστε άπασαι αί περιστάσεις νά 
» θεραπεύωνται προσφυέστατα.»

Καί ιδού τίνι τρέπω έθεράπανε τδ ίεραδικαστή-

ριον προσφυέστατα τάς περιστάσεις- Επέδιδεν 
είς τδν κατηγορούμενον μίαν δικογραφίαν από- 
κρυφον, ψευδή καί κατά βούλησιν τοΰ δικαστοΰ 
χαλκευομένην, ένθα παρέτεινε φύρδην προσ
άψεις έλαφρών παραπτωμάτων μετά τερατωδών 
καί άποτροπαίων κατηγοριών, συνέβαινε τοτεπολ- 
λάκις, υπό τήν έπίρροιαν τής προσβολής και τής 
άγανακτήσεώςτου, δ δεσμώτης, άπωθών μετά φρί
κης ,τάς άτιμους καί στυγεράς κατηγορίας, να σιω
πά έπί τών άλλων έλαφροτέρων κατηγοριών. 
Άμα δ’ έλησμόνει ν άνασκευαση και ταΰτα, ή 
ιερά έξέτασις έσυμπέραινεν ότι ταΰτα υπενοοϋντο 
όμολογηθέντα, δηλαδή, ή . περί αύτών ληθη ητον 
ομολογία.

0 κατηγορούμενος οθεν έπάλαιεν αείποτε με δε
δεμένους τους οφθαλμούς είς τά σκότη, ενάντιον 
αοράτων εχθρών, φρυαττομένων καί λυσσωντων ινα 
τδν προσβάλω σι πανταχόθεν’ 
τητόν 
φώνου ειρκτής, 
ένθα έμενεν ώρας , ,
εβδομάδας, μόνος πρδς μόνον, μετά 
νων σκέψεων καί αγωνιών του. 
λούθως έκ τής ειρκτής ταύτης 
μυστικόν ώς ή φυλακή του’ ό δικαστής τδν ήρω- 
τα, κεκλεισμένων τών θυρών, έπί ένύς αινίγματος, 
καί μετά τάς ερωτήσεις του, τδν επανεπεμπεν εις 
τήν μόνωσίν του’ μετ Ολίγον τδν άνεκαλει, τον 
ήπάτα διά τών ψευδών του, καί τδν περιεφερεν ά- 
ορίστως έκ μυστηρίου πρδς μυστήριον. Εντουτω, 
ιλ’ όλην τήν φαινομένην ευσεβή αλλά δολιαν επι- 
δεξιότητά του, τδ ίεροδικαστήριον δέν εφθανε μέ
χρι τοσούτου βαθμοϋ, ώστε νά καταδικαση τον 
κατηγορούμενον διά τών ιδίων αύτοΰ δμολογιών 
ή ιερά έξέτασις έποίει χρήσιν τότε τοϋ τελευταίου 
αυτής καταφυγίου, προσκαλοϋσα προς βοηθειάν 
της τήν προσμαρτυρίαν τοΰ σώματος αύτοΰ, συν- 
τριβομένου, ούτως εΐπεϊν, ύπδ τών άλγηδονων με- 
τεχειρίζετο τάς στριΰ.Ιώσεΐζ.

« όσάκις ή άίρεσις, δέν είναι άρχικώς και φα- 
νερώς έξηκριβοομένη, έλεγε τδ εγχειρίδιου, αλλά 
φυγαδεύεται έντός τών σπλάγχνων τής συνειδη* 
σεως, επειδή αύτη συνήθως δέν είναι ή σκεψις, η 
ιερά έξέτασις οφείλει συχνάκις νά μετα- 
χειρισθή τήν στρέβλωσιν, δπως διάγνωση τήν 
ενδόμυχον τοϋ κατηγορουμένου ιδέαν. ο 
Η δέ στρέβλωσις ήτο ποινή, άλλά τοιαύτη, 

ώστε άπέβαινε βεβαιότατα ή μετά την πεί
ραν σκληροτέρα. Τδ ίεροδικαστήριον είχεν εντός 
τοΰ έγχεριδίου του άκτϊνα έλαχίστην εύσπλαγχνι- 
ας' ά-πήτει αιτίαν τινά, πρόφασιν οίανδηποτε, ό
πως έπιβάλη τήν στρέβλωσιν. Και ποιαν ; ιδού 
ποιαν. Η κατά τήν άνάκρισιν έκ μέρους τοϋ κατη
γορουμένου αμηχανία, ό θόρυβός του, ο', δισταγ
μοί του, ή ώχρότης σου, μια εις τους λόγους του 
^ντίφασις, η υποψία, έπιβεβαιουμένη παρ άλλης 
υποψίας, μία ένδε;ξις,ήμ1<Γεια ένδειζις, έν τέταρτον 
ένδείξεως,έφ’ώ προσετίθετο έτερον τέταρτον ένδει-

ύπέμενε τήν άτελέύ- 
τών βασάνων του καταδίκην, εντός ά- 

όμοιαζούσης τάφον όδυνηρον, 
καί ώρας, έβδομάδας καί 

ι τών έπωδύ- 
ι. Μετέβαινεν άκο- 

είς άκροατήριον

>. ι
V
»

η

»

ξεως, ίσοδυναμούσης έν τοιαύτη περιζώσει πρός 
ήμίσειαν ένδειξιν, μία πιθανότης, μία φ·*’·" 
νομένη πιθανότης,· διπλασιαζομένη παρ έτέρας 
ήτις άνεπλήρου διά τοιαύτης προσθέσεως ολό
κληρον τήν ποσότητα μιας πιθανότητος’ τοι
ουτοτρόπως διά τής τοιαύτης δικαστικής άλ- 
γέβρης, δι’ απείρων υπολογισμών καί κλασμά
των, δ δικαστής προσδιώριζεν ό ίδιος αύθαι- 
ρέτως τήν έναρξ'.ν τών αποδείξεων, αίτινες ήθε
λαν έπιφέρει τήν έντελεστέραν άπόδειξιν διά τών 
στρεβλώσεων. Εστρέβλονε τοσοΰτον συχνά^δσον 
έπεθύμει, καί τοσοΰτον χρόνον, έφ’ δσον ηύδόκει’ 
μόνον δέ, πριν διάσχιση, έν όνόματι τοϋ Χριστού, 
τούς u-υώνάς χριστιανού τίνος άποπλάνηθεντός η 
συκοφαντηθέντος, έθετε προηγουμένως τήν συνεί- 
δησίν του έν ησυχία διά τής έξης δηλοποιήσεως. _

« Διατάττόμεν τήν χρήσιν τής στρεβλώ- 
» σεως διά τρόπου καί κατά χρόνον, 8ν θέλομεν 
» θεωρήσει αρμόδιον, άφού διεκηρύξαμεν ένόρκως, 
» ώς καί νΰν διακηρύττομεν, ότι έν περιπτωσει 
» πληγώσεων, θανάτου η θραύσεως, τδ’ γεγονός 
» τοΰτο δεν θελει καταλογιζεσθαι εις άλλο * 
» τινά, ή εις τδ σφάλμα τοΰ κατηγορουμένου » !

ιδού δέ πώς έγίνετο ή στρέβλωσις.
Εΐς δεσμώτης τού ίεροδικαστηρίου είχε κατα- 

δικασθή είς στρέβλωσιν’ δύο μετημφιεσμένοι, και 
κεκαλυμμένοι διά κουκούλας μέχρι τοΰ ποσώπου 
καταπιπτούσηί, εκ τής όποιας μόνον δυο ό..α. 
κατά τδ ύψος των οφθαλμών έφαίνοντο, τδν λαμ
βάνουν δπως τδν όδηγήσωσι δι άπειραρίθμων λα
βυρίνθων είς τδ δωμάτιον τοΰ βασανιστηρίου.

Περά τδ κατώφλιον τής θλίψεως’ ό πους 
του πατεϊ έπί ιξώδους έδάφους’ είσερχεται εις 
ύπόγειόν τι θολωτόν, ρίπτει πέριξ τδ πρώτον 
του βλέμμα, βλέπει είς τδν καπνόν τών πυρσών 
κινούμενα άνθρώπινά τινα φαντάσματα’ είναι οί 
δήμιοι" είναι καί ούτοι έπίσης μετημφιεσμενοι, ρι- 
πτοντες έπ’ αύτοϋ, έκ τοϋ βάθους τών οπών τών 
καλυμμάτων των, τήν άπαίσιον τών οφθαλμών 
των λάμψιν.

Τδ έδαφος τοϋ υπογείου είναι πανταχοϋ έστρω- 
μένον διά πλατέων πλακών’ όσμη πις αηδής 
στέατος κυματίζει έντός τής ατμόσφαιρας. Προ
χωρεί τρέμων έν μέσω τοϋ ανθρωπίνου τουτου 
σφαγείου, όπου σιωπηλοί σφαγείς, είναι έτοιμοι 
να τόν περιποιηθώσιν, δσον ο'.όν τε εύαρεστότερον. 
Πράγμά τι υπάρχει έκεϊ, ένώπιον τών οφθαλμών 
του, πράγμα δι’ αύτδν έκτακτον, άπαίσιον, βεβαμ- 
μένον κατά θέσεις καί διαπερώμενον υπό τίνος ρά
βδου, πλαγίως ύπάρχει χορδή μεμολυσμένη απο 
μικρά τεμάχια κρέατος’ έν άγγεϊον πλήρες ύδατος, 
καί έναδς τούτου Ιν μουσκευμένον πανίον.^

Εν μέσώ τής άφωνου ταύτης τραγωδίας, και 
τών άποτροπαίων καί κρύφιων τούτων υποκριτών, 
είς άνθρωπος εισέρχεται καί εξέρχεται, εχων φα
νερά* τήν όψιν, καί ιλαράν τήν φυσιογνωμίαν’ ό- 
μιλεϊ, διατάττει, χαιρετά, υπομειδιά ούτος, παί
ζει έπί τής σκηνής εκείνης τδπρόσωπον τής
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θότητος. Μετά γλυκύτητο; έρωτμ τδν κατηγορού
μενον, ό δέ προσηνής δήθεν και αγαθός αύτδς 
άνθρωπος είναι ό ιεροδίκης.

Δύο στρεβλωταί συλλαμβάνουν τδν δυστυχή κα- 
τάδικον, τδν άπεκδύουσι τών ενδυμάτων του, τδν 
ϋψόνουν ύπεράνω τής γής, καί τδν ρίπτουν έπί τής 
σποέβλη;. Οί νεφρό! του τίθενται έπί τής ράβδου, 
ή δέ κεφαλή του μένει έκκρεμής. Μετά ταϋτα, πέ- 
ριξ έκάστου μέλους του, κάμνουν συστροφάς πολ- 
λάς τής χορδής, διά τίνος ελατηρίου ξυλίνου.

Αμα δ δυστυχής ούτος κατεκλίνετο σταυρο- 
ειδώς, εΐς τρόπον καθ ον δλον τδ βάρος τοϋ σώμα
τός του νά πίπτη έπί τής ράβδου, ήτις έθλιβεν 
ολόκληρον τήν σπονδυλικήν στήλην τοϋ σώματος, 
ό ιεροδίκης τδν διέταττε νά άπαγγείλη ο,τι ήθε
λε σύμβολον, καί νά συστήση τήν ψυχήν του τη 
αγία Παοθένω.

Μετά τδ τέλος τής προσευχής είς δήμιος δίδει 
είς τάς χορδάς έντασιν, ένώ έτερος δήμιος, 
εμβάλλει' έπί τοϋ στόματος τοϋ δυστυχούς τούτου 
καταδίκου τδ κάθυγρον έκεϊνο πανίον, έπί τοϋ ο
ποίου ένστάζει άργά, άργά τδ ύδωρ τοϋ άγγείου.

Είς τήν πρώτην τοϋ στρόφιγγας στροφήν, ή 
χορδή τεινομένη, εισέρχεται εΐς την ζώσαν σάρκα, 
καί καταθλίβει αμέσως τά νεΰρα.' εΐς δέ τήν πρώ
την ρανίδα τοϋ υδατος, όπερ διασταλάζει εΐς τδν 
λαιμόν, τδ στήθος ανασκιρτά δπως άναπνεύση ο
λίγον ζωτικόν αέρα' άλλ ό τοιοϋτος άήρ ελλεί
πει παντάπασιν. Είς έκάστην νέαν άναπνοήν, τδ 
πανίον εισδύει έντδς τοϋ λαιμοϋ τοϋ καταδίκου καί 
έμφοάττει τους πνεύμονας του" οί οφθαλμοί του 
σπινθηροβολούν έκ τής αγωνίας, αί φλέβες του έ- 
ξογκούνται, καί τδ αίμα αναπηδά έκ τών χειλέων 
καί τών ρωθώνων του.

Κατά στιγμάς δέ ό ιεροδίκης, κλινών τήν κε
φαλήν του μετ άγαθότητος έπί τοϋ πελιδνού έ- 
κείνου άνθρώπου, τοϋ άγωνιώντος έκείνου θύμα
τος, τδ συμβουλεύει νά όμολογήση τήν αϊρεσίν 
του' άλλά τδ θύμα επιμένει άρνούμενον' έπίσης 
τότε καί τδ ύδωρ εξακολουθεί ρέον κατά ρανίδας 
έπίσης ώς ή κλεψύδρα κανονικά;' ό δέ βασανιστής 
κατά στιγμάς κάμει νέας έπί τών στροφίγγων 
στροφάς, καθ άς ολαι αί ϊνες τοΰ κατακειμένου 
υποφέρουν δδυνηρώς, όλαι συγκινοϋνται ώσανεί 
φρυάττουσαι. Τδ σώμα ολόκληρον καταλαμβανό
μενο·; ύπδ τής σκληροτέρας τών άλγηδόνων, σπα- 
ράσσει καί έπαναπίπτει μεθ όλου τού βάρους του 
έπί τοϋ πλαγίου στύλου τής στρέβλης. Η σπον
δυλική στήλη τρίζει καί συνθλάται ύπδ τήν κατά- 
θλιψιν.

Επί τοΰ παρόντος άρκοϋσι ταύτα' έφεςής θέ- 
λομεν έπαναλάοει καί έτεοά τινα περί τής ίεοάς 
έςετάσεως. Θέλομεν καταδείξει ότι τδ ποδς τήν 
εκκλησίαν σέβας ηύξησεν έκ μέρους τών λαών, 
άφ ότου αύτη έπαυσε μ,εταχειριζομένη τά πυρά,τους

τροχούς καί τάς στρεβλώσεις. Νΰν τδ οπλον αύ
τής είναι ή άγάπη καί τδ έλεος, τών οποίων μό
νον ποιούσα χρήσιν, ένισχύει μάλλον τάς δυνά
μεις της. Κ. Γ.

ΤΑΦΟΣ ΜΗΤΡΟΣ
ΑΡΜΟΝΊΩΝ ΑΑΜΑΡΤΙΝΟΤ II ζ'.

('Αφιεροντα,ι τώ άόε.Ιγώ 'ΛΛε&ΜΙρω).

Εκ τών δακρύων τών πολλών καί θρήνοιν άπαυ- 
δήσας,

Ως νικημένος άθλητής τά όπλα παραιτήσας, 
Επέλεγον είς τήν αυγήν' είς μάτην θά φωτίσης, 
Τους πόνους μας προδίδουσα δέν ίπαυσεν ή φύσις, 
Κ’ ό ουρανός, άν έκ χρυσών στολίζεται χρωαάτων, 
Αλλά χλευάζει τούς θνητούς,έμπαίζει τά δεινά των.

Ούδέν ψευδές ή άληθές έκτδς τών θλίψεων μας, 
Κ’ή έλλαμψις ή φλογερά είς τ ομμα μας έκείνη, 
Η τής ζωής, ώς αστραπή παρέρχεται και σβύνει. 
Καί όσον διανοίγομεν είς φώς τδν οφθαλμόν μας, 
Είς σκότος περιπίπτομεν τοσούτω, κ είναι μόνον 
Εν όνομα, τδ τοϋ Θεοϋ, τδν ζόφον συμπυκνόνον.

Αβυσσος πλέον σκοτεινή, ένθα ό νοϋς έμπίπτει, 
Ενθα τδ πάν κυμαίνεται θολόν, συγκεχυμένον, 
Ως δταν τδν κονιορτδν άνακυκά καί ρίπτει, 
0 άφρων, κατά τήν όδδν άγωνιών κ άσθμαίνων' 
Καί τότε μέ ζηλότυπον τδ βλέμμα έθεώμην, 
Πάν δ,τι έλαβε ζωήν άναίσθητον καί κρύαν, 
Καί άνεφώνουν, θεωρών τήν πέτραν τήν τραχεϊαν' 
Ω, διατί ώς μι’ αύτών κ έγώ δέν έγεννώμην !

Κ’ ένώ τδ βλέμμα σκυθρωπόν περιεπλάνων ούτω, 
’Ω; τδν πρωρόντου, εΐς βυθούς κυμαινομένου πόντου, 
Οστις ζητεί άνήσυχος καί σύννους τήν όδόν του, 
Καί είς τδν νοϋν μου ή σκιά ζωφώδης έξηπλοϋτο 
Αίφνης ήπλώθη άτενές είς ταπεινόν τι μνήμα, 
Οπου μονήρες άπαυστα καί τρέμον φέρω βήμα.

Ω μνήμα, θλίψεων πικρών αιτία γλυκυτάτη, 
Εντός σου κεϊται τής μητρός ή κόνις ή φιλτάτη. 
Εκεί, ότε ό άγγελος ό μέ θνητού εικόνα, 
Επέδωκε τήν ευσεβή ψυχήν της τώ Κυρίω, 
Εγώ αύτδς άνέσκαψα, παρά τώ εύκτηρίω, 
Τοϋ μνήματός της τοϋ πικρού τδν νεκρικόν κευ- 

θμώνα.

Εκεί, μέ τάς ελπίδας της κοιμάται έκείνη, ήτις 
ΓΩς έκλειον διά παντός είς φώς οί οφθαλμοί της, 
Εκαραδόκ’ είς τ δμμα μου εϊσέτι τήν καρδίαν, 
ίϊτις μοί έδωκε ζωήν τήν χεϊρα τήν γλυκεαν, 

Ητις μ’ έγένετο κοιτίς, τδ στήθος τδ βαστάσαν 
Εμέ, καί βρέφος έπειτα, είς τήν ζωήν θήλασαν.

Εκεϊ, κοιμάτ δλόκληρο; ζωή μιάς ιδέας' 
Εξήκοντα ένιαυτούς υπάρξεως ώραίας' 
Ζωή έλπίδων καί στοργής, άγνότητος, λατρείας, 
y· «ί τόσα; πρδς θεόν όρμάς, καί άρετάς αγίας 
Καί,τόσας νύκτας εί; στρωμνήν τοΰ πόνου άγρυ- 

πνοϋσαι
Καί λέξεις τόσα; θλίψεων κλαυθμού; παρηγοροΰσαι.'

Καί όλα ταϋτα διατί; ϊνα ο χοϋς καλύψη 
Διά παντός τήν ύπαρξιν τόσον τελείου όντο;, 
Κ αύτδ; ό Πλάστη; του, θανδν, εί; τδ μηδέν τδ 

' ρίψη» 
Κ έπί τή; τέφρας του πατούν οί πόδες τοϋ τυ

χόντος ;
Λ! όχι, όχι ! δ θεός δέν ήθελε πρός μόνον 

Δημιουργήσει τού; θνητούς, τδν θάνατον καί πόνον. 
Είς μάτην έπί τοΰ ψυχρού μαρμάρου άτενίζε* 
ϊδ βλέμμα μας ? . . <’ ’ '■ —~ ΰ-

Η θέα σου, κ’ ή περί σοΰ 
Τον θάνατον, όπως <

f-k ε V .ώ άοετη τοΰ τάφου ίζερτέρα I 
_ ΰ ιδέα μηδενίζει 

σκορπά τδ πάθος ή ήμέρα.

Κ έκ τούτων τών αληθειών τδ όμμα μου έπείσθη 
Από τής γής άνέκυψε μέ πίστιν κ ευδοκίαν, 
Κ’ ύπ αλήθειας ή ψυχή μεγάλω; έφωτίσθη...........

τρισευδαίμων ό θνητός, είς 8ν μητέρ’ άγίαν 
ύ Τψιστος έδώρησεν' αύτδς δέν αμφιβάλλει, 
Εΐς τής μητρός του τδ σεπτόν ένατενίζων μνήμα' 
Επάνω τούτου, άγνωστός τις αρμονία πάλλει 
Καί υπηχεϊ τδ άχραντον τοϋ μέλλοντος μα; ρήμα. 

Κ. ΠΩΠ.

ΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

’Ωκεανόν άβέβαιον περώ καρδιοπάλλων, 
Καί μόνον τών κυμάτων του τδν θόρυβον καί σάλον 
Καί τών Μοιρών συρίζοντα τόν άνεμον ακούω, 
Καί ναύκληρο; περίφοβο; χορδάς θρηνώδεις κρούω, 
Αλλ αγνοώ πού φέρομαι, πρδς ποιαν γήν, διότι 
Επιπροσθοΰσι πάντοτε τοϋ μέλλοντος τά σκότη.

Τδν ορμον τδν παρήγορον εγγύς μου, φεϋ, δέν βλέπω, 
Καί μάτην πρδς τδν ούρανδν εύθύνω παρακλήσεις' 
Εδώ κ έκεϊ περίφοβον τδν οφθαλμόν μου τρέπω ... 
Δέν βλέπω καταφύγιον, ή μόνα; άναμνήσει;.

Τδ φώς αύται μοί ςτλλουσιν ήλιων παρελθόντων, 
Φαεινοτέρων ημερών, αστέρων έκλιπόντων' 
Καθώς είς σκότη νύκτια ή Φοίβη ανατέλλει 
Καί τοϋ ήλιου φεύγοντο; τδ φώς αύτή μάς μέλλει' 
Τδ σκυθρωπόν τοΰμέλλοντος γλυκύνουσι πρδς ώραν, 
Καί μειδιώσαι έμψυχούν τοΰ πλοίου μου τήν πρώραν. 

(Ευτέρπη; Τόμο; ΣΤ*. φυλ. 18)

Τδνπλοΰν αύται ακολουθούν τού φεύγοντό; μου βίου, 
ί'ϊς χρυσαυγείς ύδραύλακες ποντοποροϋντος πλοίου' 
Καί έσπερον παρήγορον ή προσεχής μου δύσις 

θά έχη αναμνήσεις.

Είς τής ζωής τδ πέλαγος πλανήτην Οδυσσέα 
Σειρήν, Σειρήν μ’ έμάγευσε . . . τά -ήθη μου τά »έα 
Εκλόνησεν’ άλλ’ ώς αύτδς τά νεαρά μου ώτα 
Δέν έφραζα, καί ήκουσα τά μέλη τη; τά πρώτα’ 
Δέν ήσαν τρυφερώτερα τά μέλη τών αγγέλων, 
Η τής Ελπίδος ή φωνή γλυκύνουσα τδ μέλλον.

Καί πρδς τόν ροϋν άσύμφωνος τής θαλασσίου δίνη; 
Νά προσφερθώ ήθέλησα αιχμάλωτος έκείνης, 
Δεσμώτης είς τοΰ ’’Ερωτος τάς ποθεινάς άλύσσει;, 
Αλλ οϊμοι ! δέν απάντησα, ή μόνα; αναμνήσεις.

Εύρύ πολέμου στάδιόν τή; γής αύτή; ή σφαίρα, 
Καί μαχηταί αντίπαλοι ή νύξ καί ή ήμέρα 
Ολέθρου χεϊρα; αϊρουσι, νικώνται καταγρέφουν, 
Καί πάλιν είς τδ στάδιόν τής μάχη; έπις-ρέφουν. 
Καί θεωρό; ακούσιος έγώ τή; πάλης ταύτης 
Τδν πόντον σχίζω τή; ζωή; άπηλπισμένο; ναύτης.

Ο; λάφυρα τά όνειρα τών νεαρών μα; χρόνων 
Αρπάζουν καί μά; δίδουσι πληγά; καί θλίψεις μόνον. 
Καί ζωηρά μαρτύρια τή; πάλη; των τή; ίση;

Αφίνουν αναμνήσεις.

Τή; πεισματώδου; πάλης των ό θόρυβο; καί σάλο; 
Τδν ύπνον άπεδίωξε τών παιδικών μου χρόνων . . . 
Δεν βλέπω πλέον όνειρα . . . έμπρός μ.ου πόντος 

άλλος
Τρικυμιώδης, ύφαλοι, πληγαί καί θλίψεις μόνον. 
Εξύπνησα . . . φεϋ ! έφυγον αί ονειροπολήσεις, 

Καί ψάλλω αναμνήσεις.

Tor· Μάρτιε*’ τον 1853.
ΜΤΡΩΝ ΝΙΚΟΑΑΙΔΗΣ.

ΚΑΘΕΙΣ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ.
<
Η

Στρατιωτιχ>ι ττειΰαρ^ία παρά τοϊς ”Λγγ.Ιοις,

ί

Ο:ε ήμην αξιωματικός έπί τοΰ πλοίου ή 
Με^πομένη, είχομεν προϊστάμενον γηραιόν τινα 
θαλασσινόν, καλούμενον Φλέτσερ, αγαθότατου, ή
πιον άνθρωπον, καθ όσον δέν έπρόκειτο περί τής 
υπηρεσίας, άλλ άδυσώπητον ώς πρδς τήν στρα
τιωτικήν πειθαρχίαν, μή συγχωρ»ΰντα τήν έλα- 
χίστην παράβασιν, καί διατρέχοντα άκαταπαύ- 
στως άπδ τού ένδς μέχρι τοΰ άλλου άκρου τδ 

, πλοϊον, μέ τούς οφθαλμούς ήμικεκλεισμένους καί 
, σπινθηροβολούνται καί έκατοντάκις τή; ήμέρα;
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επαναλαμβάνω-/ τήν συνήθη του φράσιν « Καθείς 
τό χρέος του ! » τόσον πλέον, ώστε τον μετ- 
ω/ομάσαμεν καί ήμεϊς, Τό χρέος. Θαρρώ πώς τόν 
βλέπω άκόμη ύποβλέποντα ένθα κακεϊσε, μέ τό 
τηλεσκόπιου ύπό τόν βραχίονα, καί τήν μίαν τών 
χειρών εντός τοΰ περιστηθίου του.

Είχομεν εντός τοΰ πλοίου καί νέον τινά ναύτην 
καλούμενου Ιάκωβον, τοΰ όποιου ή οικογένεια εί
χε κληρονομικόν τό πάθος τής αλιείας. Επομέ
νως δ Ιάκωβος εις αύτήν καί μόνον εϋρίσκων τέρ- 
ψιν, έφερεν εις τό πλοϊον όλα τά άναγκαιοΰντα εις 
τήν αλιευτικήν, καΐήσθάνετο τήν μεγαλητέραν εύ- 

. χαρίστησιν δτε ή δρμιά του έκρέματο εις τήν θά
λασσαν, ή δτε έδενε τά άγγιστρά του' ώς έκ 
τούτου τόν ώνομάσαμεν ψαραν.

Εν τούτοις δέν ήργησε νά έκρόαγή πόλεμος με
ταξύ τοΰ ψαρά κα'ι τοΰ Κ. Τό χρέος. Ούτος δέν ϋ- 
πέφερε νάβλέπη νάκρέμωνται δομιαάπό τό πλοϊον, 
δταν εύρισκώμεθά που έλλιμενισμένοι, ό δέ φίλος 
μας ό ψαράς ήτο δλως εναντίας γνώμης,

— Τίνος είναι αυτή ή ορμιά , ήρώτησεν μίαν η
μέραν ό Κ. Τό χρέος.

— Ιδική μου, Κύριε, άπεκρίθη χαιρετών δ Ιά
κωβος.

— Δέν μ’ άρέσκει, αυτό παιδί μου, ά*οΰς, δέν 
μέ άρέσκει. Καθείς τό χρέος του !

0 ’Ιάκωβος ήτο νεοσύλλεκτος, μόλις δύο ημέ
ρας ήτον έπ'ι τοΰ πλοίου’ έπομένως, ή λέξις χρέος 
ώς πρός τούτο τώ έφάνη ακατάληπτος, καί ήρώτη- 
σε τόν πλοίαρχον μέ απορίαν.

— Κα'ι πώς ! κύριε, δέν ειμπορώ νά ψαρεύσω ;
— Οχι, άνευ άδειας μου, παιδί μου, καί δέν 

τό συγχωρώ ποτέ έν δσω εύρισκόμεθα εντός λιμέ- 
νος. Αν σέ ϊδω άλλοτε άλιεύνντα, θά φάγης δύο 
δωδεκάδας δωδεκαπε ίωκ [ίαστιγώσίων.

— Δωδεκαπόδων μαστιγώσεων............ έντιμό-
τατε; ήρώτα μέ άπορίαν ό Ιάκωβος.

— Τί ! δέν είξεύρεις τί σημαίνει αύτό ; Μείνε 
ήσυχος καί θά τό μάθης’ ένθυμοΰ δμως τούτο’ 
« Καθείς τό χρέος του! .. »

Εν τούτοις, ό ψαράς δέν ήμποροΰσε νά μή ψα- 
ρεύση. Μή λησμονείτε δτι ή αλιεία ήτο κληρονο
μικόν πάθος εις τήν οίκογένειάν των. Κατά τό δι
άστημα τής νυκτός κατέβαινεν εις τάς άλύσσεις 
τής πρύμνης, καί έκαμνεν έκεϊ τήν τέχνην του. 
Μίαν δμως έσπέραν παρατηρηθείς παρά τίνος φρου
ρού, κατεμηνύθη τό πρωί παρά τώ πλοιάρχφ.

— Καί πώς ! κύριε, έψάρευες παλιν ;
— Οχι, εντιμότατε, δέν έψάρευα, μοναχά έ

ξαινα τ άρμίδιά μου τώρα τήν νύκτα.
— Μπά ! καί τί διαφέρει τούτο άπό τό ψα- 

ρεύειν;
— Μέ συμπάθειο, εντιμότατε, είπεν ό Ιάκω

βος τακτικώς και φέρων τήν χεϊρα εις τόνπϊλόν του,
— Η διαφορά αύτη .... πώς . . . δέν είναι τό 

ίδιον;
— Καλά, καλά, παιδί μου ! δέν θ’ άργήσης νά

τήν μάθφς αύτήν τήν διαφοράν ! Καθείς τό χρέος 
του !

Εν τούτοις ή ημέρα παρήλθε χωρίς νά συμβή 
τίποτε, καί δ Ψαράς ένόμισεν δτι τήν έγλύ- 
τωσεν. Είχε λάθος δμως. Αφού ένύκτωσε, καί όλοι 
έτοίμαζον τάς κρεμαστάς κλίνας των, εΐσήλθεν 
αίφνης ό δπλοστασιάρχης μετά τών άκολούθων 
του, έν τώ άμα δ Ιάκωβος έδέθη εις Sv πυροβό- 
λον, καί ό κακόμοιρος έμαθε τότε τί έσήμαινον 
αί δέο δωδεκάδες δωδεχαπόδωΐ μαστιγώσεων τοΰ 
πλοιάρχου, άφοϋ είκοσι καί τετράκις ήσθάνθη εις τήν 
ράχιν του τούς δώδεκα πόδας τής μάστιγος. Καλ
λίτερα νά μή τό έμάνθανε, σάς βεβαιώ.

— Λοιπόν, φίλε μου, τώ είπεν ό Κ. Τό χρέος 
ένώ τόν έλυον’ δ άλιεύων τήν νύκτα δέν άλιεύει, 
δ μαστιγούμενος τήν νύκτα δέν μαστιγοϋται. Κα
θείς τό χρέος του !

Δέν ειξεύρω άν ένόησεν ό ’Ιάκωβος τί έσήμαινε 
τούτο, τό βέβαιον δμως είναι δτι έπί άρκετάς η
μέρας δέν ήτο εις κατάστασιν νά άλιεύη. Μετά 
δεκαπέντε ημέρας ό πλοίαρχος προσεκλήθη εις δει— 
πνον παρά τού λιμενάρχου. Αφοϋ αύτός άνεχώρησε 
καί έπανήλθεν ή νύξ, δ Ιάκωβος, έθεώρησε κατάλ
ληλον τήν περίστασιν, καί ώλίσθησε κατά τήν 
συνήθειάν του εις τάς άλύσσεις τής άγκύρας δθεν 
έρριψε τήν ορμιάν του. Δυστυχώς δμως έφύλαξε 
χωρίς νά τό αίσθανθή τήν αύτήν θέσιν μέχρι τής 
στιγμής, καθ ήν δ σκοπός ανήγγειλε τήν άφιξιν 
τοΰ πλοιάρχου. 0 Ιάκωβος τότε έσυλλογίσθη δτι 
ήτο φρόνιμον ν άφήση τήν θέσιν του, αλλά καθ 
ήν στιγμή? ήρχισε ν άνασύρτι τήν δρμιάν του ή- 
κουσε μικράν κίνησιν εις τήν θάλασσαν. Πιθανόν 
νά ήτο ωραίος τις ιχθύς, έτοιμος νά ριφθή εις τό 
δέλεαρ. ΙΙώς θέλετε νά φύγη ή τοιαύτη ευκαιρία; 
Εμεινε λοιπόν μέ τήν παρήγορον ιδέαν δτι ίσως 
ό πλοίαρχος θά ύπάγη άμέσως νά κοιμηθη.

ΙΙπατήθη δμως καί αυτήν τήν φοράν. 0 κα- 
τηραμένος Κ. Τό^γέοη έκρινε νά κάμη μίαν μι- 
κράν έπιθεώρησιν. Φθάσας εις τό άκρον τής πρύ
μνης,έκυψε ολίγον πρός τά έκτος καί όιά τοΰ οφ
θαλμού του, δστις έβλεπεν εις τό σκότος όσον καί 
εις τό φώς, διέκρινεν εις τήν λάμψιν τής σελήνης 
τήν ήμιανεσυρμένην ορμιάν τοΰ φίλου μας Ια
κώβου, καί μετά ταύτα καί τόν ίδιον τόν Ιά
κωβον.

— Σέ είδα, Ιάκωβε. Ψαρεύεις πάλιν, κύριε» 
Καλά ! Καθείς τό χρέος του !

— Τουτέστι, δηλαδή, δύο δωδεκάδας δωδε
καπόδων μαστιγώσεων αΰριον, έσυλλογίσθη δ δυσ
τυχής ψαράς καί μετά θλίψεως έξηκολούθησεν ά- 
νασύρων τήν ορμιάν του.

Κατά τήν αύτήν στιγμήν δ Κ. Τό χρέος έξακο- 
λουθών τήν έπιθεώρησιν ταυ μετέβη εις τήν πρώ
ραν. Τό πλοϊον εκλινεν ολίγον ώς έκ τής σφοδρό- 
τητος τού ανέμου, δτις τό έκτύπα εις τά πλευρά. 
Είτε δέ έπειδή έπιε περισσότερον παρ’ όσον έπρε- 
πεν, είτε ένεκα σφοδράς τού ανέμου πνοής ό πλοί
αρχο; ®Χχσ5 τ’-<ν ισορροπίαν καί έπεσεν έντός 

τής θαλάσσης. ’Επί τοΰ καταστρώματος δέν ήσαν 
είμή δύο άνθρωποι, οίτινες καί ούτοι άργά πλέον 
παοετήρησαν τό συμβάν τούτο;

Εν τούτοις δ Ιάκωβος, κρατούμενος άπό τάς ά- 
λύσσους τής πρύμνης, δέν είχεν ακούσει τίποτε, 
καί άνέσυοεν άλονέν τήν δρμιάν. Αίφνης αισθάνε
ται άντίστασιν παράδοξον, καί τρομερούς κλονι
σμούς. Δέν ύπήρχεν άμφιβολία, είχε συλληφθή μέ- 
γας ιχθύς’ τί είδους άρά γε ; . . . 0 Ιάκωβος δέν 
έχει καιρόν νά συλλογισθή, έλησμόνησεν ώς καί 
τάς δύο δωδεκάδας τών δωδεκαπόδων μαστιγώ
σεων τού πλοιάρχου, καί τραβοί ώς μανιώδης, τρέ- 
μων άπό χαράν, άπό φόβον, άπό έλπίδας. Επί 
τέλους βλέπει φθάνων έπί τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης σώμά τι αδρανές καί ποικιλόχροον . . . 
τόν Κ. Τό χρέος ολον καί δλον. Ενώ ούτος έβυθί— 
ζετο, τό σώμά του είχεν άπαντήσει τό άγκυστρον 
τής ορμιάς, ήτις άνεσύρετο καί είχε συλληφθή.

— Οτε τόν είδα, μ έλεγεν αργότερα δ Ιάκω
βος, έσυλλογίσθην κατά πρώτον νά τον ρίψω έκ 
νέου εις τήν θάλασσαν, άλλ ή άποτρόπαιος αύτη 
ιδέα έξηλείφθη άμέσως άπό τό πνεΰμά μου, καί 
ένθυμηθείς τότε τήν συνήθη φράσιν τού πλοιάρ
χου, * Καθείς τό χρέος του. » είπα καθ’ έαυτόν, 
καί, μά τόν Θεόν, τό έκαμα.

0 γηραιός θαλασσινός έτέθη εις τήν κλίνην 
του. Επειδή δέ δέν έπρόφθασε νά πίη θαλάσσιον 
ύδωρ, είμή όσον έχρειάζετο διά νά συγκεράση τόν 
έν τώ στομάχω του οίνον, τήν επαύριον περιήρ- 
χετο, ώς πάντοτε, έπί τού καταστρώματος, μέ 
τήν χεϊρα έντός τού περιστηθίου του, καί τό τη
λεσκόπιον ύπό τόν βραχίονα.

ΙΙάντες συνεχαιρόμεθα τόν Ιάκωβον διότι αύτήν 
τήν φοράν έμελλε νά γλυτώση τάς δύο δωδεκά
δας τών δωδεκαπόδων μαστιγώσεων. Αλλ’ δ 
ίάκουβος έφαίνετο ανησυχών έτι. Καί είχε δίκαιον.

— Ιάκωβε ! τώ είπεν δ πλοίαρχος’ έψάρευσες 
πάλιν τήν νύκτα, ένώ σέ τό είχα άπαγορεύσει.

— Ναι, εντιμότατε’ έψάρευσα μάλιστα καί έ
να περίφημον ναυτικόν.

— Τό ειξεύρω, κύριε’ άλλ έψάρευσας άκόμη 
καϊ δύο δωδεκάδας........... είξεύρεις. Καθείς τό
χρέος του.

’Εκυττάζαμεν δ εϊς τόν άλλον έκπληκτοι. 0 Ιά
κωβος έδέθη εις Sv πυροβόλον, καί ήρχισαν νά τόν 
μαστιγούν’ έφ όσον δέ οί κτύποι έπιπτον μέ κρό
τον ύπόκωφον έπί τού δέρματός του, δ πλοίαρχος 
έβάδιζε μέ μεγάλα βήματα, τεταραγμένος, ώ- 
χρός μέ τούς δδόντας συνεσφυγμένους, καί τήν 
μορφήν ήλλοιωμένην. Αφού έτελείωσεν ή μαστί- 
γωσις, έπροχώρησε πρός τόν δυστυχή Ιάκωβον, 
καί δέν θά τό πιστεύσητε, άλλ’ είναι αληθές, δά
κρυα είχον φανή εις τούς οφθαλμούς του.

— Ιάκωβε, δέν είμπορούσα, φίλε μ.ου, νά σέ 
κάμω χάριν,διότι καθείς τό χρέος του ! Λάβε έν 
τούτοις είκοσι γκινέας καί τό χρυσοΰν μου ώρο- 
λόγιον. Διασκέδασε μέ τά χρήματα, καί φύλαξε 
τό ώρολόγιον δι αγάπην τοΰ πλοιάρχου σου, είναι

δ καλλίτερος σου φίλος, έσο βέβαιος, παιδί μου, 
καί θά φροντίσφ δι έσέ, . . . άλλά, έπρόσθεσεν ά- 
ναλαμβάνων τό αύστηρόν ύφος του, πρέσεχε μή 
ψαρεύσης άλλοτε δταν εύρισκώμεθά έντός λιμένος, 
έπειδή είξεύρεις, χαθείς τό χρέος του .

(Revue Brilanique)
Κ. Π. I.

II ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ.

Λ'.
’Επίπονος καί τραχεία είναι σήμερον, ώ πάτερ,. 

ή έργασία’ ό λίσγος άναπηδόί έπί τής γής τής ά- 
πεξηοαμένης, ακτίνας πυρός έκτοξεύει δ ήλιος, δι- 
εγειρόμενος δέ ύπό τού μεσημβρινού πνεύματος, 
ό κονιορτός νεφηδόν κατακαλύπτει τήν πεδιάδα 
συστρεφόμενος.

Τ'ιέ μου, έκεϊνος δστις στέλλει τούς ανέμους τούς 
καυματηρούς, αύτός στέλλει καί τά νέφη τά δρο- 
σοφόρα. Εκάστη ήμέρα έχει καί τήν θλίψιν, έχει 
καί τήν έλπίδα της.

Πάτερ, ίδέ τά ταλαίπωρα έκεϊνα φυτά, πώς μα
ραίνονται, πώς τά ωχρά φύλλα των προσκλίνουσιν 
έπί τού κεκυρτωμένου καυλοΰ.

Θά άναζωοποιηθώσιν πάλιν, υιέ μου’ ούδ Sv χλόης 
κάρφος είναι λησμονημένον’ ύπάρχουσι δι αύτό εις 
τούς ούρανίους θησαυρούς, βροχαί γόνιμοι καί 
δρόσοι ζωογόνοι.

Πάτερ, έν τοίς φυλλώμασι σιγούν τά πτηνά’ δ 
δρτυξ, άκίνητος εις τό βάθος τού αύλακος, ούδ έν- 
θυμεϊται πλέον τής συντρόφου του’ ή δάμαλις ζη
τεί τό σκότος, ό δέ ταύρος μόλις ύποβαστάζων 
τό βαρύ σώμά του, έκτείνων τόν τράχηλον δια- 
στέλλει τούς πλατείς ρώθωνάς του όπως εισπνεύ- 
ση τόν έλλείποντα αύτώ αέρα.

Καί εϊς τά πτηνά, ώ υίέ μου, ό Θεός θέλει α
ποδώσει τήν φωνήν των καί εις τούς ταύρους καί 
εις τάς δαμάλεις τάς έξαντληθείσας ύπό τής πύ
ρινης ταύτης θερμότητος δυνάμεις αυτών, ΐδού έ
πί τών θαλασσών πέτεται ήδη ή άναζωοποιήσουσα 
αύτά αύρα.

Ω πάτερ μου, ας καθήσωμεν έπί τής όχθης τής 
λίμνης, πλησίον τής γηραιάς ταύτης δρυός, ής οί 
κρεμαστοί κλοιοί έπιψαύουσιν ήδέως τήν έπιφά- 
νειαν τών ύδάτων. Πόσον γαλήνια, πόσον διαφα
νή είναι ! πόσον εύθύμως παίζουσιν έν αύτοϊς οί 
ιχθύς ! οί μέν έπιδιώκουσι τήν ΰπόπτερον άγραν 
των, πτωχές ,μυίας μόλις γεννηθείσας, οί δέ, ύ- 
ψοΰντες τήν κεφαλήν, ύπηνεωγμένον κρατούντες 
τό στόμα, φαίνονται δίδοντες εις τόν άέρα τρυφε
ρόν άσπασμόν

Τίέ μου, έκεϊνος δστις έποίησε τά πάντα, παν- 
ταχού διένειμε τά ανεξάντλητα αύτοΰ δώρα, καί 
τήν ζωήν, καί τήν χαράν τής ζωής.
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Εν τούτοις υποφέρεις, ώ πάτερ μου, σύ- πόσους 
μόχθους, πόσους πόνους δεν καταβάλλεις ΐνα έπαρ- 
κέσης εϊς τάς άνάγκας μ.ας ! Δεν είσαι πτωχός ; 
δέν είναι πτωχή καί ή μήτηρ μου ; οί ίδρωτές 
σου μόνοι μ’ έφερον εις τήν ηλικίαν ταύτην. τί δαί; 
άνέτειλε ποτέ ημέρα ήτις νά σ εύρη βέβαιον περί 
τής αύριον ;

Καί τι μάς ενδιαφέρει ή αύριον, υιέ ; Η αύριον 
είς τον Θεόν ανήκει, άς τήν έμπιστευθώμεν εϊς Αύ
τόν. Εγείοεσαι τό πρωί καί αγνοείς άν φθάσης τήν 
έσπέοαν, διατί λοιπόν νά τυρβάζγ,ς, νά μεριμνάς 
π;ρί χρόνου τόν όποιον δεν θέλεις ίσως ζή,σει ; 
Παρερχόμεθα έν τουτω τώ κόσμω ώς ή χελιδών, έ- 
πιζητοϋντες έκάστην ήαέραν τήν ζωήν έκάστης η
μέρας, καί ώς εκείνην, όταν ό χειμεον πλησιάζη, 
μυστηριώδης τις δύναμις μάς φέρει πρός κλίματα 
γλυκύτεοα.

Β'.

Αναψαν πλησίον τοΰ τοίχου, είς τήν γοννίαν τοϋ 
δάσους πυράν έξ έρεικών, και καθήσαν έπί τοϋ χόρ
του, τό πτωχόν παιδίον έθέρμαινε τάς χεϊράς του 
είς τήν σπινθηρίζουσαν φλόγα.

Ο καπνός, ωχρός ένεκα τών διά των νεφών διο- 
λισθαινουσών άικυδοών ηλιακών άκτίνων, ανέβαινε 
πρός τόν βαρύν αέρα. Τόν έθεώρει περιδινούμενον, 
ως όφις έξωγκούμενος καί έςελίσσων τούς σπονδύ
λους αύτοϋ, έπειτα έςαπλούμενον ώς οθόνη αμαυ
ρά, έπειτα διαλυόμενου έν τή πυκνή άταοσφαίρα.

Ούδ είς τούς θάμνους ήκούοντο πλέον άσματα, 
ούδ έντομα πτερωτά άπαυγάζοντα είς χρυσόν καί είς 
σμάραγδον, περιπλανώντα άπό άνθους εις άνθος 
τους αερίους αύτών έρωτας' πανταχοϋ σιγή, νεκρι
κή ηρεμία' πανταχοϋ χροιά γενική καί θλιβερά 
καί μεμαράμένη, ωχρά ή χλόη παρίστα τό σάβανου

Άπό καιρού δ εις καιρόν ασθενές πνεύμα, γεν- 
νώμενον καί έκπνέον τήν αύτήν στιγμήν, έκύλιεν 
έπί τής γής τά ξηρά φύλλα. Ακίνητος καί σκεπτι
κός προσείχε τόν νοϋν ό παΐς είς τήν φωνήν ταύτην 
τοϋ χειμώνος, ήτις εϊσδύουσα είς τήν ψυχήν του 
έχανετο έν αύτή, ώς χάνονται τό εσπέρας οί στε
ναγμοί τής ερημιάς καί το βάθος τών δασών.

Άλλοτε πάλιν, υψηλά είς τούς άέρας, νέφος πτη
νών άλλου κλίματος διήρχετο υπεράνω τής κεφαλής 
του, έκπεμπόντοιν κραυγάς όμοιας πρός ύλακάς 
Χ.υυών. Ο οφθαλμός του τά ήκολούθει είς τό διά
στημα, καί, είς τάς μεγάλας του ονειροπολήσεις 
ήσθάνετο εαυτόν συρόμενου ώς αύτά πρός άλλα μα- 
κρυνά μυστηριώδη μέρη, υπό μυστικής τίνος ορ
μής καί άγνωστου ισχύος. Τέκνου, αποβλέπεις ή
δη πρός τοϋ σταδίου σου τό τέομα" άλλ έ/ε υπο
μονήν, καί ό Θεός θέλει σέ οδηγήσει είς αύτό.

Η ΠυϊΚΙΛΟΙΙΤΕΡυΣ ΚΙΣΣΑ.

Μέχρις ου ανακαλυφθή προσφυέστερου τι μέσον 
έςοντώσεως τών εντόμων καί σκωλήκων, όσα άνε- 
παισθήτοκ πως ύιαφθείρουσι τά κολοσσιαία δένδρα 
τής Καρολίνης, λέγει Βίλσων ό φυσικός, υποβάλλω 
τήν ταπεινήν γνώμην μου υπέρ τοϋ φιλοφρονεϊσθαι 
καί βοηθεϊν τήν φυλήν τών ωραίων τούτων πτη
νών. Η μέλαινα κίσσα, (picus principalis) άκαμ
πτος θηρευτής τών άγριων ερήμων, ένθα μόνη φαί
νεται αύτη κάτοικος, έπιδιώκει τά δένδρα τά με
γαλοπρεπέστερα, έπικαθεζομένη δέ έν τοϊς γυμνοϊς 
αύτών κλάδοι; άφίνει τήν διάτορον αυτής φωνήν, 
παοομοιαζουσαν είς τόν ήχον τής σάλπιγγος καί 
είς τά συνεχή καί ισχυρά κτυπήματα τοϋ έλεφανγ
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υ,ατός ττ.ς 
τάς

νατον

άσχαλτ.στ,

ον,

,νου ράμφους της. Πολυάριθμα ίχνη τοϋ έπαγγέλ- ( 
περικαλύπτουσιν έν όλίγαις στιγμαϊς 1 

βρυώδεις τοϋ δένδρου ρίζας’ είσί δέ ταΰτα 
άπειροι, /.επτά ροκανισμένα θρύμματα, λεί

ψανα φλοιοϋ άποσπασθέντα τοϋ στελέχους. Αδύ- 
είναι σχεδόν να πιστεύση τις, ότι έν πτη- 

,/ ήδυνήθη νά έξεργασθή δ,τι ήν ικανόν ν 
r ' r, έξάδα όλην ισχυρών ξυλοκόπων διά πε- 

λέκεως έργαζομένων δι όλης πρωίας.
Άλλ’ άν τις σκοπήση τό κατεσχισμένον δένδρον, 

θέλει ίδεϊ ότι, ασθενές καί σκωλήκων μεστόν, έρ- 
ρεπε πρός σήψιν. « Πανταχοϋ, λέγει πάλιν» όπου ή 
έρυθρόλοφος κίσσα ΐδη δένδρον τι άσθενές, το πα- 

. ρατηρεϊ μετ άγχινοίας, τό καταμετρεί, τό εξετά
ζει, έπειτα τό έκφλοιοΐ πάντοθεν άπό 5—6 δα
κτύλους μήκους, όπως φθάση έίς τήν μυστικήν αι
τίαν τής λυμάνσεως. Εργάζεται ακάματος, μετά 
προθυμίας καί δραστηριότητος άκαταπαύστου. Τήν 
είδον, έν διαστήματι βραχυτέρω τοϋ τετάρτου τής 
έυρας, νά έκφλοιώση έπί μήκους πλείονος τών πεν- 
τήκ-.ντα ποδών, τό κολοσσιάΐον στέλεχος πίτυος 
μαρανθείσης » .

Οταν δέ, έν τή περί τών διαφόρων ειδών τών 
κισσών πραγματεία του, ό Βίλσων όμιλή περί τής I 
κίσσης, ήτις δέν εύχαριστεϊται είς τήν έξ έντόμων 
μόνων τροφήν της, άλλ άγαπα καί τό έπί δείπνου, 
συνηγορεί έτι υπέρ αύτής.

Αν ή έρυθρόλοφος κίσσα άρέσκηται έν μέσω τών 
μηλεών διατρίβουσα, άν, όταν διαταράσσης αύτήν 
παίζουσαν, πέτεται έπιφερομένη διά τοϋ ράμφους 
τη; τό εΰχυλότερον μήλου, άλλά καί τότε ό πτε-

εύγλωττου υπ» 
« Αί υπηρεσίαι ζώου έπιοφελοϋς δ 

ίβωνται, λέγει ό Βίλσων, διά 
μέρους τών αγαθών, ώ/ δι’ αύτοϋ ά 

βάνομεν ; »

ρωτος κΑετττ,ς εύρ’σκί 
στην τη 
πει νά άνταριεί1 
τίνος υ.έρους

Ον

ΗΘ1ΚΑ.Ι ΜΕΛΕΤΑ.Ι.
ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΓΓΑΜΟΤ.

ν 
άγκα- 
όπυίας 
ποώτα

Η άνθρό/πινος φύσις δέν δύναται νά έμμένη στα
θερούς, είς ό,τι άπ αρχής ήθέλησε, καθότι αί άσθέ- 
νειαι, αί άνάγκαι, τά πάθη μετατρέπουν αΰτην ό
πως θέίουσι’ ζητείτε .ναι μέν τήν άγάπην τών 
συζύγων σας άλλ επιθυμείτε καί τήν δόξαν αυτών 
ή δέ δόξα αυτών δέν ευρίσκεται μεταξύ τών 
λών σας, άλλ έν τώ μέσω τής κοινωνίας τής 
καί $εϊς είσθε μέλη έπιπήθια, τά όποια και 
θέλετε ωφεληθή άπό τά τρόπαια τών συζύγων σας 

Εγνώρισα συζυγίαν μίαν, συζυγίαν όμως τήν ό
ποιαν πάντες ώς κάτωπτοον οφείλουν νά έχουν 
νώπιόν των διά νά οδηγώνται είς τήν οδόν τής 
ρετής. Ηγαπώντο άμοιβαίως, ώς δύνανται 
άγαπηθώσι δύω άνθρωποι, είχον τοιαύτην άρμο-

ε-
ά->ν
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νίαν εί; τάς πράξεις, εΐς τά διανοήματά των, 
οποίαν αρμονίαν βλέπομεν εΐς το στερέωμα, 
εΐχον τοιαύτην τάξιν εΐς δλα τά έργα των, δποίαν 
τάξιν βλέπομεν είς τά έργα τοϋ θεού. όλην των 
την ζωήν διήνυσαν μέχρι γήρως έν φόβω θεοϋ καί 
έν δικαιοσύνη, πάν δ,τι έπραττεν ό εΐς, ήτον αρε
στόν τώ έτέρω, διότι έπράττετο εύαγγελικώς, ού- 
δεί; παρεπονέθη ποτέ δτι ό έτερος έπραξέ τι άντι- 
βαϊνον τήν έπιθυμίαν του, διότι είχον ό είς τδν χα
ρακτήρα τοϋ άλλου σπουδάσει, ώς όφείλει νά πράτ- 
τη πάσα συζυγία διά ν άρέσκη τώ Θεφ καί τοϊς 
άνθρώποις’ έπεθύμει δ σύζυγος νά πράξη αρετήν 
τινά;ευρισκε πρόθυμον μέχρις ένθουσιασμοϋ τήν σύ
ζυγον, έπεθύμει ή σύζυγός τι; έξεπληροΰτο μέ ά- 
φοσίωσιν ταχέως ύπδ τοϋ συζύγου. Αμφότεροι ει- 
χον πηδάλιον τήν άρετήν, καί δταν τις είς τάς 
πράξεις αύτοΰ εχη ταύτην κέντρον, δλαι αί πράξεις 
του θέλουσι στρέφεσθαι πέριξ αυτής ώ; δ ήλιος 
περί τδν άξονα του, ώς ή φύσις περί τδν δημιουρ
γόν της' εΰμοιροϋσαν πλούτου, άλλά ποτέ δέν έ- 
ζήτησαν, δ μέν άνήρ νά έξοδεύη εΐς περιττά, ή δέ 
γυνή είς λαμπρά φορέματα, είς τιμαλφείς στολι
σμούς είς περιττούς ύπηρέτας, είς μεγαλοπρέπειαν 
οικιακήν άνωτέραν τής θέσεώς των, διότι άμφότε- 
ροι έγνώριζον δτι ταϋτα είναι φροϋδα καί προσω
ρινά καί δτι ό άνθρωπο; διά μόνης τής αρετής με- 
γαλύνεται καί ούχί διά τής έπιδείξεω;" διδ 
έζήτουν πάντοτε διά τοϋ πλούτου ν άποκτήσωσι 
κτήματα, νά έλεήσωσι πτωχούς, νά ύπανδρεύσω- 
σιν όρφανάς, νά συστήσωσιν ή συντρέξωσι κατα
στήματα, νά συνεισφέρωσιν είς έμπέδοσιν αγα
θών έργων. Ποτέδέν έζήλευσαν τούς άλλους διά τήν 
δόξαν, τδν πλούτον, τούς στολισμούς, τήν μεγα
λοπρέπειαν άς έπεδίωκον, άρκούμενοι εΐς τά πα
ρόντα έζήτουν νά έξοδεύωσι τά χρήματα ούχί 
είς χίμαιρας, άλλ εΐς θετικά καί ώφέλιμα πράγ
ματα. Αλλά πού τοιαύτη συζυγία; είναι σπάνιον, 
κατά δυστυχίαν, φαινόμενου. Πόσαι γυναίκες, κυ
ριευόμενα'. ήδη άπδ τά πάθη αύτών, λησμονούν 
τήν θέσιν των καί θέλουν, χωρίς νά δύνανται νά 
κρίνωσι, νά γνιορίζωσι τά πολιτικά, τά οικονομι
κά καί λοιπά τοϋ κράτους καί νά έπιφέρωσι καί 
κρίσεις ακρίτους ; Πόσαι γυναίκες ζητούν δι’ έ- 
πιμονής άπδ τούς συζύγους των πράγματα άντι- 
βαίνοντα καί είς τήν κατάστασιν των, καί είς 
τδ γένος καί είς τήν θέσιν των καί, άν τού; άρ- 
νηθοϋν αύτά οί σύζυγοι, Οργίζονται, λυπούνται, ά- 
πελπίζονται ," Ειδον γυναίκας νά ζητούν άπδ τούς 
συζύγου; των φόρεμά τι, δπερ έφόρει έτέρα γυνή 
άνωτέρα; τάξεως, χωρίς νά συλλογισθώσιν δτι θέ
λουν φανεί καταγέλαστοι, διότι ένεδύσαντο ίμά- 
τια, απερ δέν άνήκον είς αύτάς, χωρίς νά συλλογι- 
σθώσιν δτι έκείνη τδ φορεϊ διότι ή τάξις αύτής τδ 
απαιτεί, άπδ τήν κενοδοξίαν των ένόμιζον έαυτάς 
άνωτέρας έκείνη;" καί είδον έπίση; καί άνδρας 
κουφότερου; έκείνων νά έκτελώσι τάς επιθυμίας 
των, χωρίς νά συλλογισθώσιν δτι αί έπιθυμίαι 
ώέν έχουν χορτασμόν, δτι αύται θέλουν ζητήσει

άλλα φορέματα μετ ολίγον, άλλα έπιπλα, ή άλ
λο τι άνώτερον τής καταστάσεώς των καί ένεκεν 
τής άτελευτήτου ταύτη; άπαιτήσεως θέλουν πτω- 
χεύσει, θέλουν δυστυχήσει, θέλουν φθάσει εις θέ
σιν, ώστε νά μήν έχΟυν μέ τί νά θεραπεύσουν τά; 
άν άγκα; αύτών.

Ειδον, ναί, τοιούτους άνδρας καί είδον καί τ’ α
ποτελέσματα τών τοιούτων άνοησιών των, τούς 
ειδον εύπορους, καί έγένοντο διά τής άβουλίας των 
άποροι, τού; είδον αγαθού; καί άποκατεστάθη σαν 
κακοί, τού; έγνώρισα εύζωοϋντας καί μετ ολίγον 
τού; είδον κακοδαιμονοϋντας άπδ τήν φαντασίαν 
τοϋ νά φανώσι καί αύτοί καί αί σύζυγοί 
των ανώτεροι άφ δ,τι πραγματικώς ήσαν, 
καί δμως τού; ειδον πάλιν κατηγοροΰντας τήν 
Θείαν πρόνοιαν, διότι δέν τούς έχάρισεν δσα είς 
άλλους δέν ήρνήθη νά δώση. Οί δείλαιοι ! δέν αι
σθάνονται δτι όΘεός,δ έτάζων καρδίας καί νεφρού;, 
είναι δ κατάλληλος έκεϊνο; ιατρός, δστις δίδει τ’ 
άπαιτούμενα φάρμακα διά νά σώση τδ άσθενές 
πλάσμα τών χειοών του, δέν αισθάνονται δτι δ 
©εδς τούς έδωκε τδ τάλαντον διά νά τδ πολυπλα- 
σιάσωσικαί ούχί νά τδ διαφθείρωσινείς τάς χαμαι- 
ζήλους αλαζονείας των, δέν αισθάνονται τέλος δτι 
πρέπει νά ίητήσωσι τά παρόντα, έπιδιώκοντες τά 
μέλλοντα έν ηθική καί σοφία.

Εσπέραν μετοπωρινήν τοϋ έτους 1849. έν τή 
τοϋ Κέκοοπος πόλει, εύοέθην εί; συναναστροφήν 
τινα δπου, ύψηλών βαθμών κυρίαι, έναμιλλώντο 
τί; νά ύπερβή τήν έτέραν, τις νά έλκύση υπέρ αύ
τής τά βλέμματα, τήν συμπάθειαν τών άνδρών, 
διά τών λαμπρών φορεμάτων, τών άκτινοβολούν- 
τών άδαμάντων, τών κομψών περιποιήσεων, τών 
χαριεντισμών τοϋ ποοσώπου, τών κινήσεων τοϋ 
σώματος, τών προτερημάτων τοϋ πνεύματος, τών 
υπερηφάνων καί άοιστοκοατικών τοόπων. θαμβω
θείς δέ άπδ τήν τόσην έπίδειξιν, τήν τόσην έπι- 
μέλειαν τοϋ θεατρίζεσθαι, έμενον έν γωνία καί 
παραβύστω, έθεώοουν τδν τόσον έξευγενισμδν τοϋ 
ωραίου μας φύλου καί ύπδ τήν καπνίζουσαν καπνο
σύριγγά μου έπιπτον είς διαφόρους ρεμβασμούς, 
άναπολών έν τώ νώ τήν κατάστασιν μας, δτε νέα 
τις ώς άγγελος φωτός μετά τοϋ συζύγου της έμ- 
φανισθεϊσα εις τήν αίθουσαν ήλθε νά έξυπνίση τάς 
νεναρκωμένα; αισθήσεις μου, νά μεταβάλη τάς σκέ
ψεις μου, αίτινες, ομολογώ, δέν ήσαν τότε ευάρε
στοι διά τά; κυρίας, έναντίον τού σεβασμού δν 
περιέθαλψα πάντοτε έν τή καρδία μου, ώς ώφειλα 
διά τήν έν τή κοινωνία αναγκαιότητά των καί νά 
μέ έπαναφέρη_ είς τάς άρχά; μου, τάς τόσον κατ 
έμέ άληθεϊς. Ηλθε ναί, καί πάραυτα άκουσίω; σχε
δδν, ήσθάνθην πρδς αύτήν σέβας καί ύπόληψιν. Εύ
ρον, εύρον, έφώνησα έν έμαυτώ καί ΰζρχιζα. νά τήν 
έξετάζω άπδ κεφαλής μέχρι ποδών. Τδ ανάστημά 
της ήτον εύχαρε; καί μέτριον, τδ βάδισμά της δ- 
μοιον τών παρθένων τής ίιών, τδ πρόσωπον της 
έλαμπεν άπδ τήν άθωότητα καί τήν αιδώ. Τήν κε
φαλήν τήν ασκεπή, έκάλυπτεν άπλούστατον ρόδον μέ

νεκούφιζε τούς πόνους αύτού. Ποτέ τις τή ένεπι- 
στεύθη τά κρύφια τής καρδίας της καί μετενόησε. 
Ποτέ τιςάμαοτήσας είς αύτήν δέν ές·ερήθη τήν συγ- 
χώρησιν. Ποτέ τοϋ στόματός της λόγος ασεβής, 
λόγος ψευδής ή κακοήθης έξήλθεν. Είς τάς εύ
τυχίας της ήτον άγαθοτέρά, είς τάς δυστυχίας 
της υπομονητιικωτέρα, εΐς τάς χαράς καί εΐς τάς 
λύπας μετρία" ούδέν τήν άνεχαίτιζε τού νά πραγ- 
ματοποιή δ,τι τό εύαγγέλιον τή ένετείλατο, διό 
ήγαπάτο καί έλατρεόετο παρά πάντων. Ο σύζυγός 
της μάλιστα καί οϊ συγγενείς των, οί φίλοι των, 
οί ίκέται των, μετελαμβανον πρώτοι άπδ τών 
θεοσπεσίων τούτων προτερημάτων τάς άπαρχάς. 
Ολίγοι σύζυγοι ήσθάνθησαν τήν εύδαιμονίαν όπως 
ό σύζυγο; αύτής. Ούδείς συγγενής εύχαριστεϊτο 
τόσον άπδ τούς συγγενείς του, δσον οί συγγε
νείς αύτής, ούδείς ξένος έσεβάσθη τόσον άλλην 
δσον αυτήν, ούδείς υπηρέτης άπήλαυσε τόσα χα
λά, τόσην άνεξικακίαν άπδ άλλην τινά, δσον άπό 
αύτήν. Η οικία της έστολίζετο άπδ καθαριότητα 
καί κοσμιότητα. Τά έπιπλά της ήσαν κομψά άλλ 
ούχί πολύτιμα, ώραϊα, άλλ ούχί μεγαλοπρεπή. 
Ποτέ μεγαλοπρεπώς δέν ένδύετοκαί τοιδυναμένη νά 
ένδυθη. Ποτέ λαίμαργος δέν ήτον. Είς τήν τράπεζαν 
άπαντάτο ή δαψίλεια άλλ ούχί ή άσωτίά. Ποτέ 
φλύαρος κατήγορος τών άλλων κόλας ή χαμερπής 
ήτο. Η συμπεριφορά αύτής ήτο πάντοτε ώς ή ψυ
χή αύτής άπλή καί σταθερά. Τί ήτο φιλαρέσκεια, 
ή κενοδοξία ή υπερηφάνεια, ή ματαιοσπουδία, συ
νήθη εΐς τάς γυναίκας πάθη, δέν έγνώριζε. Τά τέ
κνα της ήσαν καθαρώς ένδεδυμένα, σεμνώς καί 
πειθηνίως άνατεθραμμένα καί μάταιος ή ψευδής 
λόγος ούχ έξήρχετο τών χειλέων αύτών. Ητο τέ
λος γυνή οποίαν πάς τις πρέπει νά έπιθυμή.

Τοιαύτη λοιπδν ήτον ή γυνή αΰτη, ήτις ήλθεν 
είς τήν συναναστροφήν έκείνην νά μηδένιση 
τά εξωτερικά θέλγητρα τών άλλων κυριών, δια 
ν’ άποδείξη είς αύτάς δτι ή έπίδειξις, ό στο
λισμός καί ή πανουργία, είναι ελαττώματα τά 
όποια φθείρουν ψυχήν τε καί σώμα, είναι έλατ- 
τώματα τά όποϊα υποκρύπτουν φαρμακερά βέλη, 
άπερ εί καί διαπερώσι τάς καρδίας τών άνδρών 
πολλάκις, ούχ ήττον δμως διατρυπώσι μέχρι θα
νάτου καί τά στήθη αύτών. Είς μάτην αύται 
ήθέλησαν νά έξασκήσωσιν ο'ίαν έπιρροήν τήν εσπέ
ραν έκείνην έθήρευον" έμειναν ώς έμβρόντητοι ό
τε είδον ότι όλοι οϊ άνδρες είς αύτήν καί μό
νην έπέβλεπον, δι αύτήν καί μόνην ένθουσιώντο 
καί άπήλθον μετ ού πολύ μένεα πνέουσαι κατ 
έκείνης, χωρίς νά αίσθανθώσιν δτι δύνανται νά 
γίνω$ιν ^.δμοιαι αύτής, έάν άκολουθήσωσι τδ πα
ράδειγμά της, καί λυπούμεναι λύπην πίκραν άνευ 
δμως άποτελέσματος, ίσως διότι έφάνησαν τόσον 
καταγέλαστοι είς τών φρονίμων τάς σκέψεις, διό
τι είς μάτην τά τόσα όπλα των κατεθραύσθησαν. 
Αλλά δέν είναι ίσως αί μόναι, αίτινες άπας μόνον 
ήσθάνθησαν τήν ήτταν αύτών, ένώπιον άλλων γυ
ναικών όμοιων μέ ταύτην. Πόσαι καθεκάστην πα-

Ιον περιπεπλεγμένου, εΐς τήν βοστρυχώδη ξανθήν 
κόμην της. Τδ φόρεμά της άπλούστατον, ήτον έρ- 
ραμμένον μέ φιλοκαλίαν καί ρομαντικότητα. Είς 
τήν πρώτην έμφάνισιν αύτής, δλοι ήγέρθημεν καί 
ύπεδέχθημεν αύτήν μ’ ένθουσιασμδν, θαυμάζοντες 
είς τδν ατημέλητου χαριεντισμόν της καί περιμέ- 
νοντες νά θαυμάσωμεν έτι μάλλον τήν ψυχήν αύ
τής. Η γυνή αύτη, ώς νά προησθάνετο τόν θρίαμ
βόν της, ώς νά ήθελε νά ματαίωση τήν έπίδειξιν 
τών περί αυτήν έτέρων κυριών, ήλθεν ούχί νά ε
ξάσκηση επιρροήν, ούχί νά δείξη φιλαρέσκειαν, 
άλλά νά καλλύνη άληθώς τήν συναναστροφήν μας 
διά τών θέλγητρων τής καρδία; τη;, τών προτε
ρημάτων τής ψυχής της. Ω ! δσον ένθυμοϋμαι τήν 
εσπέραν έκείνην, ω ! δσον ένθυμοϋμαι τήν άμβρο- 
σίαν έκείνην, ήν αύτη διέχυσε πέριξ ήμών, δεν δύ
ναμαι, ή νά τήν θεωρήσω ώς Ηβην, ή Ηώ, ήτις 
ήλθεν άπδ τά ούράνια δώματα νά άποδείξη έν τη 
γή πότε ή γυνή καθίσταται λαμπρά, εύάρεστος καί 
θελκτική. Εϊσέτι άναπολώ κατά νοΰν τήν βαθεϊαν 
έντύπωσιν, ήν αΰιη έπροξένησεν είς τήν νεάζουσαν 
καρδίαν μου, καί έκτοτε άνέκραξα. Τοιαϋται πρέ
πει νά ήσθε, ώ γυναίκες, έάν θέλητε νά κύψωσιν | 
εί; τούς πόδας σας τά πάντα. Απδ τήν απλότη
τα τοϋ ιματισμού της, άπδ τήν θελκτικήν καί εύ- 
ηχον φωνήν της, άπδ τήν εΰσχήμονα συμπεριφο
ράν της ήδυνήθην άπδ μακράν νά μαντεύσω τήν κα
θαρότητα τής καρδίας της, τήν λαμπρότητα τής 
ψυχής της, άλλ ,δτε έκ τοϋ πλησίον ήξιώθην τής 
φιλίας της, ώ τότε ! δέν έθαύμασα, διά τί τόσαι 
γυναίκες ΰπεδούλωσαν τούς θηριωδεστέρους τών 
άνθρώπων άναδείξασαι αύτούς άθώα καί άπλά έ- 
ρίφια. Ποτέ κυρία δέν μοί έκαμε τόσην έντύ- 
πωσιν δσον αύτη, ποτέ κυρία μοί έκαμε νά συλ
λάβου τόσον σέβας διά τάς γυναίκας δσον αύτη. 
Εγενόμην βεβαίως εύτυχής αξιωθείς τής εύνοιας 
της, έγενόμην εύδαίμων τουλάχιστον χαθ άς ςτγ* 
μάς ήμην πλησίον της καί μακράν ήδη αύτής, είς 
τραχέα επαρχιακά δρη, ένθα ό κρότος τών χεί
μαρρων συνενοϋται μέ τήν κραυγήν τών βρον
τών καί απορροφά υψιπετείς ιδέας, αίτινες δέν δύ
νανται νά περιστραφώσιν είς τδν άζονά των, διότι 
λείπει άπδ. αύτάς δ άρχιμήδειος μηχανισμός, 
άναπολώ τάς στιγμάς έκείνας τάς θελκτηρίους. 
Ακούσατε δέ, φίλταται τών κυριών καρδίαι, ακού
σατε τάς άρετάς τη; καί γίνετε, δμοιαι, κάλλι- 
σται έκείνων διά νά μεγαλυνθήτε, διά νά μεγα- 
λύνητε τούς συζύγους καί τούς απογόνους σας.

Ητον ώραία ώς άγγελος, άλλά μακράν τοϋ 
νά φαντάζεται δτι ή σωματική ώραιότης δύνα
ται νά τήν εύδαιμονίση, έφρόντισε νά καλλύνη 
τήν ψυχήν της, καί άληθώς τήν έκάλυνε μέ δ
λας τάς άρετάς, αίτινες μεγαλύνουν τούς άνθρώ- 
πους. Φιλάνθρωπος, ειλικρινής και γενναία, ήτον 
άγγελος άγαθωσύνης εΐς δλους δσοι έτρεχον ύπδ 
τήν προστασίαν της. Ποτέ πτωχός δέν έξήλθε τής 
οικίας της χωρίς νά εύλογήση αύτήν. Ποτέ πα
σχών δέν εζήτησε τήν συνδρομήν της καί δέν ά-
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βαίνουν τ’ αύτά καί χείριστα έτι καί δέν σωφρο- , 
νίζονται ; Πόσαι ήσθάνθησαν την λύπην τής πε- 
φιφρονήσεως καί δμως δέν συλλογίζονται ποια όπλα 
πρέπει νά μεταχειρισθώσι διά νά δοξασθώσιν. Αλ- 
λοίμονον ! Διά νά περιφρονήται έπλάσθη τδ ώραιό- ι 
τατον τοΰτο δημιούργημα τοΰ πλάστου, η νά θαυ- | 
μάζηται καί άγαπάται; Απεκδύθητε πλέον, ώραϊαι 
τοΰ Ελληνος απόγονοι, τον αιμοσταγή καί χεχο- , 
λοβωμένον τούτον χιτώνα καί ένδυσάμεναι ίμάτιον | 
δικαιοσύνης καί αρετής, άναδείξατε έαυτάς άςίας 
τού μεγαλείου σας, διά νά λαμπρύνητε τάς γε
νεάς καί φέρετε εις τήν γην τδν χρυσούν εκείνον 
αιώνα,δστις προ πολλών εκατονταετηρίδων άπεδή- 
μησε καί εις μάτην οι άνδρες τοσάκις τον κα- 
τεζήτησαν. Σείς είσθε έκεΐναι, αιτινες έν θριάμβω 
θέλετε τδν επαναφέρει εις τήν γήν τής νέας πα
λιγγενεσίας μας.

Τέλος τού Β. Μέρους.

ΠΟ1ΗΣ1Σ
Ε χ τ ώ r ά ρ μ α τ ω .1 ώ ν.

52.

Εφώτισεν ό ήλιος τδ κλεπτικόν λιμέρι,
Καί τάς σκιά; άπέβαλον όλοτελώς τά δάση. 

Ούδ έλαχίστη τις πνοή τδ φύλλωμα ταράσσει
Μόνον ό ρύας κάτωθεν γοργόν τδ νάμα φέρει. 

Οπου υπήρχε σκοπιά, δπου παρόδων πόροι
Σκοποί φυλάττουν αφανείς, ανομιών έργάται. 

Εϊς τήν φυλλίνην των στρωμνήν κοιμώνται δπλο- 
φόροι, 

0 Φώτος έννατος, αυτών ανάμεσα κοιμάται.
53.

Τήν χεΐρα τήν άριστεράν εις τ’ δπλον του ελίσσει
Καί μέ τήν δεξιάν κρατεί τό έν τών πιστολίων. 

Εις ύπνον καί τοι νήδυμον τά βλέφαρά του κλείων,
Θαρρείς δτ’ ειςτά δπλα του άπλόνει νά κ^υπήση. 

Εΐ; τήν εύώνυμον πλευράν άνάκειτ έπί κλίνης,
Αλλά δέν είναι σκυθρωπαί αί συνεχείς δφρύς του. 

Υπνο; τδν εύρεν εις στιγμήν άγοία; ευφροσύνη;
Κ’ έγράφη κ’ έμεινεν έκτο; ή χλεύη τής ψυχής 

του.
54

Σχεδόν γελά. Δέν ειν’ αυτή ή δψις του ή πρώτη 
Σύννους καί κρύπτουσα τοΰ νού καί τής ψυχής 

τά βάθη, 
Γελά καί όμως βδελυκτά απεικονίζει πάθη" 

Ούτω φωοάται ή ψυχή όταν ή σαρξ ύπνώττη. 
Αμέριμνοι κοιμώντ εδώ εί; τδ κρυπτόν λημέρι, 

Αλλά πειρώαενοι κρημνών άρματωλοί παρήσαν- 
Από άδρόμου; φάραγγα; ό Δημαρά; τού; φέρει, 

0 κλέπτη; δστις έσωσε τδν Κέντοον καί τδν 
Κίσσαν.

55.

Πέραν τής πρώτης κορυφής έγγύς, τών κοιμωμένων, 
Πυκνός Εκτείνεται πεύκων καί είναι κόπρων κοίτη. 

Βράχος απότομος εκεί τδν οφθαλμόν Εκπλήττει. 
Αγρίως άναβαίνων.

Απανταχόθεν κοπτερός ό βράχος άνυψοΰται, 
fl; άν έλάζευσαν αυτόν μυστηριώδεις χείρες.

Από τήν εύραν τών κλεπτών δέν φαίνεται, άλλ’ 
ούτε

Οι αλλαχού φυλάττοντες τδν βλέπουν σκοπευτήρες.
56.

Δάσος έν κύκλω έρημον αυτόν περιτιλύσσει, 
Λλλ’ έν αύτώ άρματωλών αστράπτει πανοπλία.

Κοπεΐσα ριζηδόν, ορθή, εις ρήγμά τι μελία, 
Στηρίζεται, τδ μέγεθος τριών ανθρώπων ίση.

Εϊς τοΰ κρημνού τήν κορυφήν ή κορυφή τη; κεΐται, 
Η ρίζα της άπό τήν γήν απέχει διπλάσιο»;.

Εντός τών κλάδων εύθετοι κρατούνται τρεις όπλϊται 
Καί περιβάλλει τδνκορμδν ό Κέντοος ό άνδοείοςί

57.
Καί μέ τού; πόδας τδν κρημνόν σφοδρά ωθεί καί 

τύπτει, 
ίίθοΰν κ’ οϊ άλλοι μαχηταΓ ένδίδον εις τδν σάλον 

Τδ δένδρον αίφνης κάθετον κατάγεται καί πάλλον 
Μέ τούς άρματωλούς, όμού εγκλίνεται καί πίπτει.

Από τδ δένδρον αβλαβείς όρθούνται καί μέ βίαν 
Τά όπλα των έπί τή; γης αφέντες οί γενναίοι

Κ’έγγύ; τή; ρίζης τον κρημνού τανύοντε; μανδύαν, 
Τδν άνυψοΰν, τά κράσπεδα κρατούντες ρωμαλέοι.

Ε I Δ Ο Π Ο I Η Σ I Σ.

Τοΰ Κ. Πώπ άποδημοΰντος έξ Αθηνών, 
άνεδέχθη τήν περί τήν σύνταξιν διεύΘυνσιν της 
Ευτέρπης ό Κ. Γ. X. ΖΛοκώστας, ών τοΰ 
λοιποΰ εις τών τακτικών αύτής συντακτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ.

Τδ δνειρον, συνέχεια. — Η μυστηριώδης νή
σος. — Ελληνικών έπιστολών Γ. — Περί τού 
ίεοού δικαστηρίου, συνέχεια καί τέλος. — Τάφο; 
μητρδς — αναμνήσεις. — Ποιήσεις. — Καθείς το 
χρέος του! — Η θεία πρόνοια. — Ηθικαι μελε τ 
ται. — Εΐδοποίησις.

Είκονογραφίαι, ή θεία ποονοια. ή ποικιλο- 
πτερο; Κίσσα.

Παράρτημα ό ίποκόμη; τής Βοαζελόννης.


