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Η ΓΡΛΤΧΙΕΛΛΑ.
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΥΠΟ Α. ΑΑΜΑΡΤΙΝΟΥ.

(Συνέχεια και τέλος).

ΚΓ'.

Ούτως έρρευσεν ή μακρά εκείνη χειμερινή νύς. 
Είχε δι αύτήν καί δι’ έμέ ή νύξ αύτη την δι
άρκειαν του πρώτου στεναγμοΰ, τοΰ λέγοντος δτι 
άγαπώμεν. Μας έφάνη, ότε έγένετο ήμερα, δτι 
ήρχετο αύτη νά διακόψη την λέξιν αύτήν, ■h 
μόλις ήρχίσαμεν νά προφέρωμεν.

Εντοσουτω ό ήλιος είχεν ήδη ύψωθή αρκούν
τως, όταν αί ακτίνες του διωλίσθησαν διά των 
Φύλλων τών κεκλεισμένων παραθύρων, καί ώχρίασε 
τό φΜς τής λυχνίας. Οταν ηνοιξα την θύραν, είδα 
•λόκληρον την οικογένειαν τοΰ άλιέως άνκβαίνου- 

σαν τάς βαθμίδας καί τρέχουσαν προς τήν κα- 
λόβην.

Η νέα της Προκίδας καλογραία, ή φίλη της 
Γρατσιέλλας, προς ήν είχε μηνύσει αύτη τήν προ
τεραίαν καί ένεπιστεύθη τδ σχέδιόν της τοΰ νά 
εΐσέλθη τήν αΰριον εις τδ μοναστήρι-ον, ΰποπτεύ- 
ουσα άπελπησίαν τινά τής καρδίας, έστειλε τήν νύ
κτα ένα τών αδελφών της εις Νεάπολιν νά ει
δοποίηση τους συγγενείς περί τής άποφάσεως 
τής Γρατσιέλλας. Πληροφορηθέντες ούτως περί τοΰ 
έπανευρεθέντος τέκνου των, ήρχοντο έσπευσμένως, 
δλως περιχαρείς καί μεταμελούμενοι, ινα τήν στα- 
ματήσωσιν εις τδ χείλος τής άπελπησίας της, καί 
τήν έπαναφέ(ίωσι μεθ εαυτών έλευθέραν καί λα- 
βοΰσαν τήν συγχωρησίν των.

Η μάμμη έπεσε γονυπετής παρά τήν κλίνη1' κρα
τούσα εις τάς άγκάλας της §,'ο μικρά τέκνα, 
ατινα έφερε ίνα κινταωσιν εις έλεος τήν εκγονόν 
της. ,Τά τέκνα έρρίφθησαν κλαίοντα καί φωνοΰντα 
εις "ας αγκαλας τής αδελφής των. Ενώ δε ή"
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γέρΟν; ΐνα τά θωπεύση και άσπασθή τήν μάμ- 
μην της, τό μανδύλιον τό καλύπτον την κεφαλήν 
της έπεσε και έφάνη ούτω ή γυμνή τής κόμης 
αυτής κεφαλή τής παιδός. ΐδόντες τήν υβριν ταύ
την κατά τής καλλονής της, ής τήν σημασίαν έ- 
νόησαν κάλλιστα, άνέφριξαν πάντες, καί οι θοή- 
νοι ένέπλησαν πάλιν τήν οικίαν. Η μοναχή ήτις 
είσήλθε τότε, καθησύχασε καί παρηγόρησεν όλους. 
Ανήγειρε τάς πλεξίδας τής Γρατσιέλλας, τάς ήγ- 
γισεν είς τήν εικόνα τής Θεοτόκου καί διπλοϋσα 
αύτά; είς λευκόν μεταξωτόν μανδύλιον, τάς ένέ— 
θεσεν είς τήν ποδιάν τής γραίας.

— Φύλαξέ τας, τή είπε, διά νά τάς δεικνύη; εϊς 
αυτήν άπό καιρού είς καιρόν, έν ταϊς ώραις τών θλί
ψεων της ή τής ευτυχίας της, καί διά νά τής έν- 
θυμίζη;, όταν θά ήναι σύζυγος {εκείνου (τον όποιον 
άγαπα, ότι αί άπαρχαίτή; καρδίας της πρέπει ν’ ά- 
νήκωσι πάντοτε είς τόν Θεόν, δπως αί άπαρχαί 
τής καλλονής της άνήκουσιν έκείνω εϊς τήν κόμην 
ταύτην ».

ΚΔ'.

Τό εσπέρας έπέστρεψαν δλοι όμοΰ εις Νεάπο- 
λιν. ύ ζήλος, θν έδειξα κατά τήν περίστασιν 
ταύτην είς τό νά έπανεύρω καί νά σώσω τήν Γρα- 
τσιέλλαν, έδιπλασίασε τήν πρός έμέ άγάπην τής 
γραίας καί τοΰ άλιέως. Ούδείς αύτών ύπώπτευε 
τό είδος τής πρός αύτήν στοργής μου καί τοΰ έρω
τος εκείνης πρός έμέ. Απέδιδον αλην αύτής τήν 
απέχθειαν είς τήν δυσειδείαν τοϋ Κέκου. Ηλπιζον 
νά κατισχύσωσι τής άπεχθείας ταύτης, διά τοΰ 
λόγου καί τοΰ χρόνου. Τπεσχέθησαν εϊς τήν κό
ρην νά υ.ή τήν βιάσωσι πλέον εις τό συνοικέσιον 
τοΰτο. Αύτός δ Κέκος καθικέτευσε τόν πατέρα του 
νά μή κάμη πλέον λόγον' έξητεΐτο διά τής τα- 
πεινώσεώ; του, διά τής στάσεως του καί τών βλεμ
μάτων του, συγγνώμην παρά τής έξαδέλφης του, 
δτι έγένετο αίτιος τής θλίψεώς της, και ούτω ή γα
λήνη έπανήλθεν έν τή οικία.

ΚΕ'.

Τίποτε πλέον δέν έσκιάζεν ούτε τό πρόσωπον-τή; 
Γρατσιέλλας, ούτε τήν ευτυχίαν της, εΐμή ή σκέ- 
ψις, ότι ή εύτυχία αύτη θέλει ποτέ διακοπή, διά 
τής έπιστροφής μου είς τήν πατρίδα μου. όσάκις 
έπρόφεραν τό όνομα τής Γαλλίας, ή τάλαινα κόρη 
ώχρία, ώς άν έβλεπε τό φάσμα τοΰ θανάτου. 'Η
μέραν τινά, είσελθών είς τό δωμάτιόν μου, μετά τόν 
περίπατον, ευρίσκω όλα τά εύρωπαϊκά ένδύματά 
μου κατεσχισμένα καί τά ράκη αύτών έρριιεμένα 
κατά γής

— -υγχώρησέ με, μοί λέγει ή Γρατσιέλλα γο- 
νατίζουσα ένώπιόν μου, καί άνυψοϋσα πρός με 
τό ήλλοιωμένον πρόσωπον της, Εγώ έπραξα αύτό 
τό δυστύχημα. Ω! μή μ’ έπιπλήττης! Πάν 
δ,τνμ’ ένθυμίζει ότι μίαν ημέραν θέλεις άπεκ- 
δυθή τά ενδύματα ταΰτα τοϋ ναύτου, μέ σπαράτ-

τει. Μέ φαίνεται δτι θέλεις άπεκδυθή τήν τω
ρινήν καρδίαν σου, διά νά λάβης άλλην, όταν 
φορέσης πάλιν τά πάλαι ένδύματά σου.. \

Εζαιρουμένων τών μικρών τούτων καταιγίδων,· 
αίτινες έγεννώντο άπό μόνον τήν θέρμην τής αγά
πης της, καί αίτινες κατεστέλλοντο ύπό τινα δά
κρυα τών οφθαλμών μας, τρεϊς μήνες διέρρευσαν 
ούτως είς φανταστικήν εύδαιμονίαν ήν ή ελάχι
στη πραγματικότης έμελλε νά θραύση, έγγίζουσά 
μας. ‘Η Εδέμ ήμών έκειτο έπί μιας νεφέλης.

Καί ιδού τίνι τραπώ έγνώρισα τδν έρωτα. Δι’ 
ένός δακρύου είς τά δμματα παντός-.

Κ7'.

Εσπέραν τινά,.κατά τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ 
Μαίου, έκρουσέ τις βιαίω; τήν θύραν.. ί’πήγα ν’ α
νοίξω. Ητον ό φίλος μου Β. . .

— Ερχομαι νά σ έπάρω, μέ λέγει, ίδού επι
στολή τής μητρός σου. Δέν θά άνθέξφς είς ταύτην. 
Διέταξα τούς ίππους νά έλθωσι τό μεσονύκτιον. 
Η ώρα είναι έ,νδεκάτη. Φεύγομεν, ή δέν θέλεις α
ναχωρήσει ποτέ, καί ή μήτηρ σου θ’ άποθάνη έκ 
τής λύπης. Γνωρίζεις πόσον άπασα ή οικογένεια 
θεωρεί αυτήν υπεύθυνον δι’ δλας τάς παρεκτροπές 
σου. Εκαμε τόσας θυσίας υπέρ σοΰ, ώστε θυσίασαν 
καί σύ μίαν στιγμήν υπέρ αύτής. Σέ ομνύω δτι 
θέλιο έπανέλθει μετά σοΰ νά περάσωμεν έδώ τόν 
χειμώνα καί έν ολόκληρον έτος. Αλλά πρέ
πει νά φανής είς τήν οικίαν σου καί νά δείξης. 
ότι ύπακούεις είς τάς διαταγάς τής μητρός σου.

’Εννόησα δτι άπόλλυμαι.
— Μεΐνόν με αύτοΰ, τοΰ είπον.
Εισήλθον- είς τό δωμάτιόν μου, εροιψα κατε— 

σπευσμένως τά ένδύματά μου είς τό κιβώτιόν μου. 
Εγραψα τής Γεατσιέλλας, τή είπον δλα δσα ή; 
τρυφερά καρδία εικοσαετούς νέουήδύνατο νά έκφρά- 
ση, καί δλα δσα ή κρίσις έχρεώστει νά ύπαγορεύση 
είς υιόν άφωσιωμένον τή μητρί του. Εξεφοαζόμην 
είλικρινώς είς αύτήν, ότι πριν παρέλθη ό τέ
ταρτος μήν, θά έπιστρέψω πλησίον της, καί ότι 
δέν θά τήν άποχωρισθώ σχεδόν πλέον. Ανέθετα 
τήν αβεβαιότητα τοΰ μέλλοντός μας είς τήν Θείαν 
Πρόνοιαν και τόν έρωτα. Εσφράγισα τήν έπιστο- 
λήν καί μέ σιγαλά βήματα έπλησίασα είς τήν 
τήν θύραν τοΰ δωματίου της. Εγονάτισα έπί τοϋ 
κατωφλιού αύτής. Εφίλησα τήν πέτρα»· καί τάς 
σανίδας. Είσέφρησα τήν έπιστολήν είς τό δωμάτων 
κάτωθεν τής θύρας καί κατεσίγασα τόν ενδόμυχον 
λυγμόν, τόν πνίγοντά με.

ό φίλος μου ήλθε, μέ ήγειρεν έκ τής μασχάλης, 
μ έλαβε διά τοΰ βραχίονος καί μ’ έσυρε. Τήν στιγ
μήν εκείνην ή Γρατσιέλλα, ήν ό έκτακτος ούτος. 
θόρυβος, έτάραξε βεβαίως, ήνοιξε τήν θύραν. 'Η σε
λήνη έφώτιζε τό δώμα. 'Η δύστηνος πα£; άνε- 
γνώρισε. τόν φίλον μου. Ετεινε τούς βραχίονας,

φήκε κραυγήν φρίκης καί έπεσεν άψυχος έπί τοΰ 
δώματος.

'Ωρμήσαμεν πρός αύτήν’ τήν έπανεφέρομεν αναί
σθητου έπί τής κλίνης της. Συνήχθη άπασα η οι
κογένεια, τής έρριψαν ύδωρ εϊς τό πρόσωπον. Ολοι 
άνεκάλουν αύτήν διά τών προσφιλέστερων αυτή 
φωνών καί ονομάτων. Συνήλθε δε μονον τής φω
νή; μου έπακούουσα.

— Τι, βλέπεις; μέ είπεν ό φίλο; μου', ζή, το 
κτύπημα έδόθη' άλλο άποχαιρέτημα θελ εισθαι 
κινδυνωδέστερον τοΰ πρώτου κτύπου.

Άπέσπασε τούς δύο παγερού; βραχίονας τή; 
κόρης άπό τόν τράχηλόν μου, καί μέ ήρεν απο 
τής οικίας. Μετά μίαν ώραν έλαύνομεν εν σιγή 
καί διά νυκτό; έπί τήν άγουσαν εις Ρώμην οδόν.

ΚΖ'.
Αφησα σημειώσεις διαφόρων πόλεων έν τή επι

στολή, τήν όποιαν έγραψα πρός τήν Γρατσιέλλαν' 
εδρον μίαν πρώτην έπιστολήν της εϊς Μιλάνον' 
Μέ έγραφεν δτι σωματικώς μέν ήτο καλά, άλλ δτι 
έπασχε τήν καρδίαν, άλλ οτι επιστευε την υπό- 
σχεσίν μου, καί μέ περιέμενε μετά πεποιθήσεως 
περί τόν νοέμβριον . . .

Φθάς εις Λυών, εΰρον δευτεραν επιστολήν αυτής, 
ταύτην έτι πλέον γαλήνιον καί μειζονα περιεχου- 
σαν ελπίδα. Η επιστολή περιελαμβανε φύλλα τινα 
έουθροΰ γαροφάλου, τό όποιον ήτο φυτευμένον εί; 
γάστραν τινά πλησίον τοΰ δωματίου μου, και 
μέ άνθος τοΰ οποίου ές-όλιζεν ή Γρατσιέλλα τήν κό
μην της καθεκάστην κυριακην. Με επεμπεν αυτό 
■αράγε είς ένδειξιν άναμνήσεώς τίνος, ή ήτο περιπα- 
θέςτι παράπονον έκφραζομενον δι εμβλήματος, ο
ποί; μέ ύπομνήση δτι έθυσιασε τήν κόμην της χά- 
ριν έμοΰ;

Μέ έλεγεν δτι έπαθε πυρεττόν, ότι ή καρδία της 
έπασχε πάντοτε, άλλ’ δτι ήμέρατή ήμέρα έβελτιοϋ- 
το ή ύγεία της, 0Tt τήν έστειλαν δι αλλαγήν αέρος 
καί όπως άναλάβη έντελώς είς μίαν τών έξαδέλφων 
της, αδελφήν τοΰ Κέκου, έν τινι τοϋ Βωιιίρου οι
κία, λόφου υψηλού καί υγιεινού, έπικειμένου τής 
Νεαπόλεως.

Εκτοτε πέντε μήνες παρήλθον, χωρίς νά λάβω 
ούδεμίαν έπιστολήν. Καθεκάστην ένεθυμούμην τήν 
Γρατσιέλλαν. Η μελαγχολική καί εύειδής μορφή 
της μοί άνεφαίνετο ώς άλγος τις καί ένίοτε ώς γλυ- 
κεΐά τις έπίπληξις. Ηγον τότε τήν άγνώμονα ε
κείνην καί σκληράν ήλικίαν, καθ ήν τά ώραιότερα 
δώρα τοΰ Θεού, ό αγνός έρως, αί άθώαι παθή
σεις πίπτουσιν έπί άμμου, καί τό άνθος αύτών 
ο άνεμος τού κόσμου άναρπαζει.

Η Γρατσιέλλα δέν έλησμονήθη μέν, άλλά πέ
πλος τις έκάλυπτεν αύτήν έν τή ζωή μου. 0 έρως 
«κείνος ό θέλγων τήν καρδίαν μου, έταπείνου τό 
"apo; τούς άνθρώπου; σέβα; μου. Η άνάμνησίς τη; 
τήν όποιαν μόνον έν έμοί και εν τή ερημία υπέ- 
ίθαλπον, έν τώ κόσμφ μέ κατεδίωκε σχεδόν ώς 

τύψις τις συνειδότος. Πόσον έρυθριώ σήμερον [δτι ή- 
ρυθρίουν τότε ! καί πόσον μία μόνη άκτίς {χαράς 
ή μία σταγών τών δακρύων τών παρθενικών οφθαλ
μών τη; ήν πολύ πλέον πολύτιμο; ή δλα έκεΐνα τά 
βλέμματα, όλαι αι θωπεΐαι, δλα τά μειδιάματα 
εί; τά οποία ήμην έτοιμο; νά θυσιάσω τήν εικό
να της ! Α ! ό άνθρωπος, νεώτατος, είναι άνίκα- 
νο; ν' άγαπα ! ούδενός πράγματος γνωρίζει τήν 
τιμήν ! Καί τότε μόνον γνωρίζει τί θά είπή εύ
τυχία, δταν τήν άπολέση. . . .

0 αληθής έρως είναι ό ώριμο; καρπό; τής ζωής. 
Εντή εικοσαετή ηλικία δέν τόνγνωρίζομεν, τόν φαν- 
ταζόμεθα μόνον. Εν τή φύσει τών φυτών, δταν έρ
χεται ό καρπός, τά φύλλα πίπτουσιν' ίσως τό αύ
τό συμβαίνει καί ώ; πρός τήν φύσιν τήν άνθρω- 
πίνην. Εσκέφθην πολλάκις τοΰτο άφ’ ή; ήρχισα 
ν άριθμώ λεύκάς τρίχας έπί τής κεφαλής μου, καί 
πολλάκις ήλεγξα έμαυτόν οτι δέν έγνώρισα τότε 
τήν αξίαν τού άνθους εκείνου τή; άγάπης. ’’Ημην 
όλο; μ.αταιότης, ή δέ ματαιότη; είναι ή πλέον 
ανόητος καί ή πλέον σκληρά τών κακιών, καθότι 
ένεκα ταύτης έρυθριρί τις διά τήν εύτυχίαν του.

ΚΗ'

Εσπέραν τινά, άρχά; νοεμβρίου, μ’ ένεχείρισαν, 
έπιστρέφοντα άτεο χορόν, μίαν έπιστολήν μετά 
πλίκου, τόν όποιον περιηγητής τις έρχόμενος έκ 
Νεαπόλεως έφερε δι έμέ.

Ηνοιξα τρέμων τόν πλίκον. Περιείχε ύπό τό 
πρώτον περίβλημα τελευταίαν έπιστολήν τής 
Γρατσιέλλας, διαλαμβάνουσαν αύτά; μόνα; τάς 
λέξεις'

« Ο ιατρός λέγει, δτι μετά τρεις ημέρας αποθνή
σκω. Θέλω νά σέ εΐπω τό χαϊρε, πριν άπολέσοο τάς 
δυνάμει; μου. Ω ! άν ήσο έδώ θά έζων ! Αλλά 
δέν είναι θέλημα τού Θεού. Θέλω σέ ομιλήσει έντός 
όλίγου καί διά παντός έξ υψους τού ούρανού. Α
γάπα τήν ψυχήν μου ! Θέλει είσθαι μετά σοΰ δι ό
λη; τής ζωή; σου. Σέ άφίνω τας τρίχας ,τή; κε
φαλή; μου, κοπείσας μίαν νύκτα διά σέ ! Αφιερω- 
σέ τα; εΐ; τόν Θεόν, εϊς τι παρεκκλήσιον τή; πα
τρίδος σου, δπως ίδικόν μου τι μεινη πανίοτε πλη
σίον σου ».

Κθ'.

Εμεινα καταβεβλημένο; καί κρατών είς χεΐρας 
τήν έπιστολήν i.έχρι τής πρωίας. Τότε δέ μ,όνον 
έσχοντήν δύναμιν ν άνοίξω τό δεύτερον περίβλημα. 
Απασα ή ώραία αύτής κόμη ήτο έν αύτώ τοιαύτη, 
οποία καί τήν νύκτα εκείνην,δτε μέ τήνέδε·ξενείςτήν 
καλύβην. Φύλλα τινά’ τής έρείκης ήσαν εϊσέτι με- 
μιγμένα μέ * τά- μαλλία, δπως προσεκολλήθησαν 
κατά τήν νύκτα έκείνην. Επραξα κατά τήν τε
λευταίαν ευχήν τη;, άλλ’ έξ εκείνης τής ημέρας 
ώσεί σκιά τις τού θανάτου τηί διεχύθη έπί τον 
προσώπου μ.ου καί τή; νεότητό; μου.

Δώδεκα έτη βραδύτερον έπανήλθα εί; Νεάπο 
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λιν, έζήτησα ίχνη τινά τής οίκογενείας της καί δεν 
εύρον, ούτε εις τήν Μαργελίναν, ούτε είς τήν 
ΙΙροκίδαν. Ο μικρός οίκίσκος ό επί τών σπιλά- 
δ ον τής νήσου ήτον έρείπιον. ό χρόνος εξαλείφει 
ταχέως έπΐ τής γής, άλλ ούδέποτε σβύνει από τής 
καρδίας τά ΐχνη τοΰ πρώτου έρωτος.

Τάλαινα Γρατσιέλλα ! πολυάριθμοι παρήλθον 
έκτοτε ήμέραι. Ηγάπησα, ήγαπήθην' και άλλαι 
ακτίνες καλλονής καί τρυφερότητας έφώτισαν τήν 
ζοφεράν όδον τής ζωής μου' καί άλλων ψυχαί ή- 
νεώχθησαν έμ,οί, άποκαλύπτουσαι είς τήν καρ
διάν τών γυναικών τούς πλέον μ-υσττ,ριώδεις θη
σαυρούς τής καλλονής, τής άγιότητος, τής άγνό- 
τητος, τάς οποίας διέχυσεν ό Θεός, έπΐ τής γής 
όπως μας δώση νά έννοήσωμεν, νά προαισθανθώ- 
μεν καί νά έπιθυμώμεν τον ούρανόη Αλλά κάμ- 
μία τούτων δέν ήμαύρωσε τήν πρώτην τής καρ
δίας μου οπτασίαν, καί ασον πλέον έζησα, τόσον 
πλέον έπλησίασα προς σέ διά τοΰ νοός. Αγνοώ 
ποϋ αναπαύεται ή κόνις σου, ούδέ άν σέ κλαίη τις 
είσετι έν τή πατρίδι σου, αλλά το αληθές μνήμά 
σου είναι έν τή. καρδία μου’ έκεϊ έ/εταφιάσθης ο
λόκληρος. Τό όνομά σου ουδέποτε με πλήττει μα- 
ταίως τήν ακοήν, καί μέ άρέσκει ή γλώσσα έν ή 
προφέρεται. Τπάρχει πάντοτε, είς τά βάθη, τής 
καρδίας μου θερμόν δάκρυ·, το οποίον ρέει, στα- 
γών προς σταγόνα, καί το όποιον λείβεται κρυφίως 
έπΐ τής' μνήμης σου, ϊνα τήν. ανανέωση καί τήν 
άρωματίση. εντός μου.

Λ'.

Ημέραν τινά τοΰ έτους 4 830, είσελθών το έ- 
σπέρας είς εκκλησίαν τινά τών ΙΙαρισίων, είδον 
φερόμενον τον νεκρόν, κεκαλυμμένον υπό λευκοΰ 
καλύμματος, κόρης τινός. Ο νεκρός ούτος μ άνέ- 
μνησε τήν Γρ,ατσεέλλαν. Εκρύβην όπισθεν θόλου 
τινός. Ενεθυμήθην τήν Πρ>Λίόα>'., καί έκλαυσα 
έπΐ πολλήν ώραν.

Εστέγνωσαν τά δάκρυά μου, άλλ ή θλίψις. ή 
διελθοΰσα τήν διάνοιαν μου κατά τήν σπαραξι
κάρδιου εκείνην τελετήν τοΰ θανάτου, δέν διεσκε- 
δάσθη. Επανήλθαν σιωπηλός είς τον κοιτώνά μου 
καί ηύτοσχεδίασα άνευ διακοπής καί θρηνών, τούς 
στίχους τούς έπιγραφομένους τό Ζ/ρώεοΓ " Α.Ιγος, 
Ο; στίχοι ούτοι είσίν ό φθόγγος, δν έξησθένησεν 
ε’ίκοσιν ετών χρονικόν διάστημα αισθήματος, 
ές ού άνέβλυσε το πρώτον ρεϊθρον τής καρδίας 
μου. Αλλ αισθάνεται τις ακόμη είς αυτούς τήν 
συγκίνησιν ένδομύχου ίνός, ήτις έτραυματίσθη 
καί ούδέποτε θέλει ίαθή εντελώς, ιδού αί στρο- 
φαί αύται.

Μ__ * * *εταψρασιςΓ.Ι ’

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΛΓΟΣ.
ΠΟΙΗΣΙΣ ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΤ.

A'fiepouzai εμ φι.Ιομούσω Κ. Σ. * * *

Είς τήν πολύφλοισβον άκτήν, όπου τής Παρθενόπης 
Η θάλασσα τά κυανά κυλίει κύματά της,
Κ αρμονικόν ακούεται, τό κτύπημα τής κωπης,-— 

Ο ξένος διαβάτης
Βλέπει μέ δμμ άτάραχον είς τήν άκτήν πλησίον 
Εν άγνωστον καί ταπεινόν νεάνιδος μνημείου, 
Εφ’ ου μυρσίνη εύωσμος τούς κλώνάς της δεν ρίπτει, 
Ούδέ ιτέας ή σκιά κλαυθμηριζούσης πίπτει.

Αΰτοΰ έν μόνον όνομα, είς θάμνους κεκρυμμένονΧ 
Καί άγνωστον είς τήν ηχώ, ύπάρχει χαραγμενον. 
Αλλ άν έκεΐ ενίοτε όδίτης σταματήση, 
Καί νά ίδή τά γράμματα τοΰ μνήματος ζητήση, 
ίΐ ! θέ νά κλαύση νοερώς τήν άτυχή παρθένον 
Κ’, « άπέθανε νέα πολύ, ή τλήμων! » θά φωνήση.

Αλλά πρός τί τό παρελθόν αύτό άναμιμνήσκω;. 
ΰ ! άς στενάζει ό βορράς, τό κΰμ άς ψιθυρίζει' 
Παρηγοριάν είς κλαυθμούς καί τέρψιν δεν ευρίσκω , 
0 λογισμός μου είς γλυκείς όνείρους πτερυγίζει.

Ητον έκκαίδεκα ετών' άνοίξεως μυρσίναι 
Ούδέποτε ήγλάϊσαν νεάνιδ’ άβροτέραν, 
Ουδέποτε τών σκιερών αίγιαλών αί διναι 
Είς δψιν ένωπτρίσθησαν αυτής τρυφερωτέραν. 
Μόνος έγώ, είς τούς μυχούς είσδύων τής καρδίας, 
Τήν κόρην βλέπω ώς νά ζή, ναι! ώς νά ζή άκομα, 
Οτ ευτυχείς έπλέομεν δ'μοΰ-τάς παραλίας, 
Η παρ έμοΐ έν σιωπή κ έστάσει καθημένη,..· 
Είς τ όμμα μου ήτένιζε τό ένδακρύ της δμμα, 
Καί άφινε τήν κόμην, της ή αύρα νά κυμαίνη, 
Τότ ήκουε τήν εύφωνον ωδήν τοΰ κωπηλάτου, 
Τοΰ λέγοντος μέ πάθησιν ψυχής τά βάσανά του, 
Καί τής έσπέρας έπνεε τήν αύραν, καί τον θόλον 
Δεικνύουσα τών ούρανών- γλαυκόν, άκτινοβόλυν, 
Μοΐ έλεγεν « ώ ! διατί τά πάντα λάμπουν τόσον 
Είς τόν αιθέρα κ έν έμοΐ;. ώ ! διατί τήν δρόσον 
Ολην αισθάνομαι κ έγώ είς τά ένδόμυχά μου;
Πώς φωτοβσλον βλέπουσι τό πάν τά όμματά μου,— 
Τόν ουρανόν καί.τάς άκτάς,. τούς κόλπους, καί τά 

όρη ; . .. »
Καί λέγουσα, τόν λόγον της διέκοπτεν ή κόρη, 
Και ειτα βλέπουσα λαμπρόν τό όμμα τής σελήνης 
Να περιβάλλη θάλασσαν καί ουρανόν καί δάση, 
α Π ! ή ψυχή μου, έλεγεν, οποίας ευφροσύνης 
Πληροΰται καί τό στήθος μου ζητεί νά διασπάση ! 
Μή άστοον τι ήδύφωτον άνέτειλε κ’εντός μου; 
Μη διεφωτισ εν έμοΐ τήν πλχσιν νέου κόσμου;

Είπε, ώ τέκνον τής αυγής, χωρίς έμοΰ αύγάζουν 
At νύκτες ούτω κ’ είς τήν γην,ποϋ ήτον ή κοιτίςσου, 
Η θορυβεί δ ζέφυρος είς κλώνας κυπαρίσσου 
όπως έδώ, τά κύματα όπως έδώ παφλάζουν; » 
όρώσα τήν μητέρα της κατόπιν, είς εκείνης 
Τό γόν’ ήρέμ,α έκλινε τ ώραΐον μέτωπόν της, 
Κ’άπεκοιμάτο, κ’ έπ’ αύτής πίπτουσα: τής σελήνης 
’Ακτίνες, ήσαν όλαι φώς έπΐ τό πρόσωπόν της.

*
Αλλά πρός τί τό παρελθόν αύτό άναμιμνήσκω ; 
ί! ! άς στενάζει ό βορράς, τό κΰμ’ άς ψιθυρίζει' 
Παρηγοριάν είς κλαυθμούς καί τέρψιν δέν ευρίσκω, 
ύ λογισμός μου είς γλυκείς όνείρους πτερυγίζει.

i 
Πόσον αγνά τά χείλη της, πόσον αγνόν τό δμμα, 
Τό άπαυγάζον τ’ ουρανού τήν λάμψιν καί τό χρώμα! 
Δέν είναι διαυγέστερος ό πρωινός όρίζων, 
Κ ό ρύαξ δ είς άνθηρούς λειμώνας κελαρίζων· 
Τό μέτωπόν της άγλαόν, δέν έφερε ρυτίδα 
Κάαν.ίαν. άπό τήν σκληρχν τών λογισμών φροντίδα' 
Κ’ ένώ είς τά παοθενικά, ήμίκλειστά της χείλη 
Τό άνθηρόν μειδίαμ,α ούδέποτ έκοιμάτο, 
Επέθετες πώς Χάριτος τό. στόμα τά έφίλει, 
Καί ή ψυχή της έπ αυτών γλυκεία έπλανάτο. 
Ούδέποτ έσκιάζετο τ ώραΐον μέτωπόν της, 
Ούτε νεφέλη τόν γλαυκόν ήμαύρου οφθαλμόν της. 
ί’πόπτερον είς τάς άκτάς καί άφροντι τό βήμα 
Εφερεν, ώς έλεύθερον καί ταχυπόρον κύμα, 
Η δέ φωνή της, λαλιά τής παιδικής ψυχής της, 
Καί τούς αέρας έθελγε διά τής μουσικής της.

Αλλά πρός τί τό παρελθόν αύτό άναμιμνή.σκως 
Η ! άς στενάίει ό βορράς, τό κΰμ άς ψιθυρίζει' 
Παρηγοριάν είς κλαυθμούς καί τέρψιν δέν ευρίσκω, 
0 λογισμός μου είς γλυκείς όνείρους πτερυγίζει.

Είς τήν αγνήν καοδίαν της ένεχαράχθη πρώτη, 
Οπως τό φώς είς οφθαλμόν προβάντ άπό τά σκότη, 
Ενεχαράχθη ή έμή είκών, καί ούδεμία 
Είκων,τις άλλη έκτοτε αύτη προσεμειδία. 
Αφ ής δέ τήν καρδίαν της ένέπλησεν ό έρως, 
Ο έρως ήτον ή άκτίς τοΰ μόνου της άστέρος. 
Πριν μέ γνωρίση, ή ζωή αύτής δέν εΐχεν έτι 
Ανάανησιν, κ ώς μί αύγή, τά τρυφερά της έτη 
Διερρεον άνεφελα, καί όλον της τό μέλλον 
Τής αύριον ό ήλιος ήτον ό άνατέλλων. 
Τής μειδιώσης φύσεως ή δψις, τά τεμένη, 
Ενθα έφοίτα μετ’ έμοΰ ένθέρμως δεομένη, 
Ελπίδος τήν καρδίαν της έπλήρουν, καί δακρύων 
Σπονδήν αγνήν έλείβομεν καί άνθοδέσμας ίων. * 
Η δέ φωνή της « φίλε μου, ύπέλεγε, δεήσου, 
Διότι ποΰ ό ουρανός, άν λείπη ή μορφή σου ; »

Αλλά προς τί τό παρελθόν αύτό άναμιμ.νήσκω ; 
Θ ! ας στενάζει ό βορράς, τό κΰμ’ άς ψιθυρίζει' 
Παρηγοριάν είς κλαυθμούς καί τέρψιν δέν ευρίσκω 
° λογισμός μου είς γλυκείς όνείρους πτερυγίζει.

Κύκνος λευκός είς ύδατα πηγής γαλίηνιώσηςς 
Πλέει χαρίεις καί σιγά ή πτέρυξ του έγγίζεί ' 
Τά ρείθρα, ένθα ουρανός νυκτός διαγελώσης 
Αντανακλάται, καί ήδύ τό ρεύμα ψιθυρίζει. 
Αλλά πρός νέας άν πηγάς τήν' πτήσιν έτοιμάση, 
Τόν ουρανόν εις τά θολά νερά της συνταράσσει, 
Καί τό γλαυκόν τοΰ ρεύματος αύτοΰ τοΰ έπεράφου ■ 
Γίνετ ώς ρύαξ θολωθείς καθ δλ.ας τάς ροάς του.

Ούτως, ώς έφυγα κ έγώ, είς τήναγνήν ψυχήν της 
Τά πάντα έθολώθησαν, τά πάντα, καί σβεσθείσα, 
Είς ούρανόν ταχυπετής, όμοΰ μέ τήν πνοήν της, 
Ανέβη πάλιν ή άκτίς, είς γήν άμαυρωθεΐσα. 
Η τλ,ήμων ! δέν έζήτη.σε προς τ άλγος νά παλαίση, 
Η τής έλπίδος φάσμα τι δέν προσεδόκα πλάνον, 
Αλλά, ώς άνθος τρυφερόν, έπΐ τής γής νά πέσ·ρ 
Αφέθη είς τό φύσημα τό πρώτον τών βασάνων, 
όμοία δε πρός τό πτηνόν, όπόταν τό έσπέρας 
Το ράμφος είς τήν πτέρυγα, πριν κοιμηθή, κάλυψη, 
Περιεστάλη καί αύτή έν στεναγμώ καί θλίψει, 
Κ υπήγε ν άποκοιμηθή, αλλά πριν τής έσπέρας.

Αλλά πρός τί τό παρελθόν αύτα άναμιμνήσκω ; 
ίί ! άς στενάζει ό βορράς, ή αύρ άς ψιθυρίζει' 
Παρηγοριάν είς κλαυθμούς καί τέρψιν δέν εύρίσκιυ 
0 νοΰς μου θέλ είς. όνειρα τερπνά νά πτερυγίζη.

Δέκατον έαρ είς πηλ.οΰ στωμνήν αύτή κοιμάται, 
Καί παρ αύτήν άδάκρυτοι περνούν οί διαβάται’ 
Η λήθη, νέον σάββανον αύτό τών τεθνεώτων, 
Εκάλυψε καί τήν όδόν τών πρώτων της έρώτων. 
Πλέον ούδείς υπέρ αύτής προσέρχεται νά κλαύση 
Η τοΰ λιβάνου άριομα είς μνήμην της νά καύση. 
Ούδείς, ούδείς . . . έκτος έμοΰ, διά τής διανοίας 
Οταν άνέρχωμαι τόν ροΰν τών πάλαι ήμερων μ.ουΧ 
Καί τούς μυχούς άνερευνώ τής μαύρης μου καρδίας,.. 
Και θεωρών τόν άλλοτε ώραΐον ούρανόν μου, 
Κλαίω τούς όσους άπ αύτοΰ έξέλιπον αστέρας. 
Αύτή ό πρώτος ήν άστήρ, καί ή γλυκεΐ αύγή του 
Φωτίζει έτι τρυφερώς, είς σκοτεινάς ήμέρας, 
Τον βίον τον πολύπαθη θρηνοΰντος ερημίτου.

Αλλά πρός τί τό παρελθόν αύτό άναμιμνήσκω ; 
ίί ! άς στενάζει δ βορράς, τό κΰμ. άς ψιθυρίζει' 
Παρηγοριάν είς κλαυθμούς καί τέρψιν δέν ευρίσκω 
0 νοΰς μου Θέλ’ είς όνειρα τερπνά νά πτερυγίζη, 

έ
Εις θάμ,νος, φύλλωμα ωχρόν προτείνων έκ τών- 

κλώνων
Βλαστάν’ υπό τής φύσεως μνημεϊον αύτής μόνον. 
Ο ήλιος καί τρΰ βουν οΰ ό άνεμος τό πλήσσει, 
Καί ούτε ρύαξ πάρ’ αύτό τά ρείθρα του έλίσσει. 
Επί τοΰ βράχου έρη μος αύξάνει, κ ή σκιά του 
Δέν φθάνει καν είς τ’ άσυλιν νά πέση τ<!ΰ θανάτού- 
Εν άνθος δέ τήν άνοιξιν επί αύτοΰ άνθίζει, 
Αλλά τό πνεύμα τής νυκτός έν τάχει τό σκορπίζει^· 
Είσετι πριν τό μύρον του περί αύτο έκχυση, 
ίίς ή ζωή, πριν έοωτος τό άρωμα έμπλήση,
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Και έν πτηνδν ηδύφωνου, πτηνού μελαγχολίας, 
«Ερχεται-χΰνι»ν έρωτος, καί θρήνων μελωδίας. 
Είπε, ω άνθος μαρανθέν πρωί τοσοΰτον, άλλη 
Δέν ειναί τις άβάσανος ζωή αθανασίας. 
Οχου τά πάντα θέλουσιν έχ νέου αναθάλλει ; . . .' 

<) λογισμοί μου, πέτεσθε πρδς παρελθούσας ωραί 
όρμήσατε εις ποθεινάς καί άνεσπέρους χώρας. 
Τερπναί αί αναμνήσεις σας ! ώ ! θέλω νά θρηνήσω, 
•Καί-τ’δμμαμου είς δάκρυα τών πόνων μου νά σβύσω.

Κ. ΠΩΠ.

Η ΛΟΥΚΙΛΗ
ΊονΛΙον Σανόώ.

Κατά τό έτος 1845 ύπήρχεν είς Παρισίους νέας 
τις ζωγράφος όνόματι Φρεδερίκος Λαμβέρτης. Εζη 
πένης καί έν τώ όλίγω αναπαυόμενος, έν τινι 
τών σιωπηλών καί ήσυχων έκείνων συνοικιών, ένθα 
οι καλλιτέχναι εύαρεστοϋνται νά πηγνύωσι τήν φω- 
λεάν των. Ηγε τδ εικοστόν πέμπτον έτος τής 
ήλικίας του, ήτον πνευματώδης, είχε καρδίαν υ
περήφανου, καί, δπερ σπάνιον, εΐχε περισσοτέραν 
έπιτηδειότητα η δσην αύτδς ό ίδιος ένόμιζεν 
κατά δέ τδ έζωτερικδν, τοΰτο μόνον λέγω, οτι 
χωρίς νά ήναι ωραίος ήτο θελκτικός. Δέν ήδύ- 
νασο νά τδν ϊδης χωρίς νά τδν άγαπήσης, χωρίς 
νά αΐσθανθής τι έλκύον σε πρδς αυτόν. Αδολος 
καί άγαθδς, ώς ιδίας έφρόνει τάς επιτυχίας τών 
φίλων του, καί έχαιρε δι’ αύτάς. Μετριόφρων 
καί πεποιθώς είς τδ μέλλον, καί τοι δέν εΐχεν είσέ- 
τι νά διακοσμήση εκκλησίας, οΰτε μάχας νά ζω- 
γραφήση διά τδ Μουσεϊον τών Βερσαλλιών, δέν έ- 
μεμψιμοίρει διά τήν πρδς αύτδν αδικίαν τών συμ
πατριωτών του, ούδ ένόμιζεν εαυτόν παραγνωρι- 
ζόμενον. Η έργασία ήν ή ζωή του. Τινές τών 
εικονογραφιών αύτοΰ, έν ταϊς ένιαυσίαις έκθέσεσιν, 
εΐχον έλκύση τήν προσοχήν πολλών καί έντεΰθεν ή- 
νεώχθη αύτφ ή πύλη, τοϋ πρδς τήν εύτυχίαν 
σταδίου του, τήν εύτυχίαν ής άξιος ήτο καί τής 
όποιας έπέτυχε τέλος.

'Η μήτηρ αύτοΰ καί ή αδελφή έβίων έν τή 
επαρχία των έκ μετρίας τίνος κληρονομιάς, εΐς ήν 
προσέθετε αύτδς τδ μεγαλήτερον μέρος τών πόνων 
του. έγίνωσκεν δτι τδ προσεχές έτος ή αδελφή 
του έμελλε νά ύπανδρευθή νεανίαν τινά φιλόπο
νου καί πτωχόν ώ; αύτήν, τδν όποϊον ήγάπα άπδ 
πολλοϋ ήδη, διδ έβαλε κατά νοϋν νά συγκροτήση 
δι’ αύτήν μικράν τινα προίκα, δι’ ής νά δυνηθή 
νά συνέλθη είς γάμον, χωρίς ν’ άνησυχή διά τήν αυ- 
ριον. Αλλως τε, πρδ ικανού ήδη χρόνου έσκόπει 
νά περιηγηθή τήν Γαλλίαν, άποστολικώς έννοεϊ ■ 

ται, κατά δέ τήν περιήγησιν ταύτην ήθελε πλη- 
ρρνει διά τής έργασίας του τδ γεΰμά του καί τδ 
κατάλυμά του, σταματώ* πρδ τών έπαύλεων 
δσαι ήθελον τοΰ άρέσκει, εΰθύμως περιφερόμενος 
άπδ πόλεως είς πόλιν, καί θέτων τήν γραφίδα 
του είς υπηρεσίαν πάντων τών αστών τών κατε- 
χομένων υπό τής εύγενοΰς φιλοδοξίας τοΰ νά κα- 
ταλίπωσιν είς τους απογόνους καί τούς απογόνους 
τών άπογόνων αυτών τούς χαρακτήρας τοΰ προ- 

ι σώπου των. Ανεχώρησε λοιπόν, έν τινι ώραία τοΰ 
άπριλίου πρωία, έλαφοδς τδν πόδα καί φαιδρός 
τήν καρδίαν.

Ηρκει νά ίδή τις αύτδν αϊροντα τήν κεφαλήν 
του, όδεύοντα άνέτως,δπως έννοήση δτι είχε πάσας 
τάς άπονους τής ηλικίας του χαράς, δτι έφθανε 
νά ύπάρχη, διά νά ήναι εύτυχής.

Μετά τινας μήνας εΐχεν ήδη αποκτήσει άξιό- 
λογόν τι ποσόν. Ή θεία Πρόνοια έφαίνετό εύλογή- 
σασα τδν γλυκύν καί εύσεβή σκοπόν του. Τά 
πρότυπα παρουσιάζοντο σωρηδόν’ τδ καλόν του ε
ξωτερικόν καί ή έπιτηδειότης του τώ ήνοιγον πάσας 
τάς θύρας. Η Τουραίνη, τδ Ποετΐνον, τδ Αιμ,όσι- 
νον τοΰ έπλήρωνον φόρον’ άρχοντίσκοι τών επαρ
χιών διεφιλονείκουν τήν τιμήν τοΰ νά είκονι- 
σθώσι ύπδ τής γραφίδος του’ Ούδόλως έτάρατ- 
τον αύτδν τά πλέον άλλόκοτα πρόσωπα’ διό
τι έσυλλογίζετο τήν άδελφήντου,τήν οποίαν έμελ
λε νά πλουτίση’ διότι ένώ έξεικόνιζεν έπί τοΰ 
ίστοΰ ειδεχθές τί πρόσωπον, όπισθεν τούτου έ
βλεπε μορφήν άλλην νεαράν καί ώραίαν, ήτις τον 
ηύχαρίστει μειδιώσα. Χάρις δέ είς τδ έξοχον τής 
άπομιμήσεως, έτύγχανε τής γενικής έπιδοκιμασίας. 
Αφοΰ έτελείονεν εικόνα τινά έν τινι πύργω, κα- 

θυπέβαλλεν αύτήν άφόβοις είς τήν κοίσιν τής οι
κογένειας καί τών ύπηρετών, καί τόσον καταφα- 

, ώστε άπδ τις δονιθοφύ- 
θαλαμηπόλου τοΰ Κ. βαρώνου 
είς ,έκστασιν. Εκτδς δέ τούτου, 
ένυπήρχεν εΐς τήν ομιλίαν του, 

’-ις, ώς- 
νά τδν 

αύτδν, ή μέν 
τής έπιφυλ- 

είς λάθη 
ό δέ Κ. βα- 

■δν παιδαγωγόν 
νενεϊε υ.όνοι οί 

καί τών 
νής ήτον ή όμοιότης, 
λακος μέχρι τοΰ 
πάντες έτρέποντο 
τοσαύτη γλυκύτης 
τοσαύτη έτοιμότης πνεύματος καί φαντασία; 
τε οί ξένοι του δυσκόλως συγκατένευον ν; 
άφήσωσι ν αναχώρηση. Ακούοντες 
δέσποινα έλησμόνει τήν άνάγνοισιν 
λιδος της, δ δέ άββάς περιέπιπτεν 
καί άπροσεξίας παίζων τδ β'ιοτ, 
ρώνος έλεγε δογματικώ; είς τί 
τοΰ υιού αύτοΰ δτι μετά τους εύγενεϊς μόνοι οι 
τεχνϊται έν Γαλλία είσί πνευματώδεις. Οταν 3έ 
τέλος, κωφεύων πρδς πάσας τάς παρακλήσεις, 

: ν αναχώρηση ό πλα- 
·, ή έκ βελούδου έσθής του 

αύτοΰ υφάσματος περισκελίδες του, 
τράχηλον αύτοΰ άτημελήτως 

ι, ό στρατιωτικός σάκκος 
τδν όποϊον ύπερηφάνω; έφερε, καί είς 8ν περιεί- 
χετο άπασα αύτοΰ ή αποσκευή, διήγειρον αίσθη
μά τι παραπλήσιον τοΰ θαυμασμού, καί κύριοι καί 
ύπηρέται έτρεχον είς τά παράθυρα νά τδν ίδωσι

ό Φρεδερίκος άπεφάσιζε 
τύγυρος πϊλός του, 
καί αί έκ τοΰ 
δ περί τδν ώραΐον · 
δεμένος λαιμοδέτης του. 

διαβαίνοντα, καί πάντα τά βλέμματα τδν παρη- 
κολούθουν μέχρις ού ή καμπή τής όδοΰ τδν άπέ- 
κρυπτε. Εν βραχυλογία, τόσον εύτυχώς έκερδο- 
σκόπησεν έπί τής ματαιότητος καί κενοδοξίας, ώς 
τε περί τά τέλη τοΰ μηνδς αύγούστου τδ βαλάν- 
τιόν του ήν όλοστρόγγυλον, καί ήδυνήθη νά πι- 
στεύση ότι ό σκοπός του έξεπληοώθη.

Σεπτεμβρίου ίσταμένου, έφθασεν εΐς τήν μητρικήν 
οικίαν. ,

— Κράτει τήν ποδιάν σου, εΐπεν είς τήν ρι- 
φθεϊσαν είς τδν τράχηλον αύτοΰ αδελφήν του.

Καί λαβών τήν ζώνην αύτοΰ πλήρη χρυσίου έ- 
κένωσεν έν τή ποδιά τής καλής κόρης. Αφίνω νά 
έννοόση έκαστος τήν έκστασιν τής αγαθής νεάνι
δος, ένώπιον τοΰ απροσδόκητου αύτοΰ πλούτου ! 
Χιλιάδες τινές σκούδων, είς μέν νεάνιδα άνατρα- 
φεϊσαν έν τή αφθονία δέν ήθελον έπαρκέσει πρδς 
αγοράν τών έδνων αυτής, είς πτωχήν όμως έ- 
παρχιώτιδα κόρην παρουσιάζουν τάς ίεροτέρας τής 
οικογένειας χαράς. Παρευρεθείς είς τδν γάμον τής 
αδελφής του, περιθάλψας τήν γηραιάν αύτοΰ μη
τέρα καί εντελώς άποκαταστήσας τδ νέον ζεΰγος, 
δ Φρεδερίκος άπήλθε πεπληρωμένος ευχών καί συν 
επιφερόμενος έν τή καρδία αύτοΰ τήν τρυφεράν 
εικόνα τής εύτυχίας είς ήν τά μέγιστα είχε συμ- 
βάλει. Πικρά ήτο ή ώρα τοΰ χωρισμού. 0 Φρε- 
δερϊκος παραβάλλων τήν χαράν τήν οποίαν πρδ 
οφθαλμών του είχε πρδς τήν μοναξίαν καί έρημίαν 
τήν περιμένουσαν αύτδν είς Παρισίους, δέν ήδυ
νήθη νά καταβάλη αίσθημα θλίψεως καί παραπό
νου άναβάν είς τήν καρδίαν αύτοΰ. 'Η γλυκυτέρα 
ανταμοιβή αύτοΰ ήν ή εύτυχία τής άδελφής του, 
καί δμως ή.' συνείδησις τοΰ έκπληρωθέντος καθή
κοντος δέν τδν έκώλυσε τοΰ νά έπιστραφή είς 
εαυτόν καί νά ίδητήν μόνωσιν καί άποξένωσιν είς 
ήν έμελλε νά περιπέση, άφείς κατόπιν αύ-τοΰ στορ 
γήν άμοιβαίαν καί κενάς ελπίδας.

Η συγκίνησις δμως αυτή διεσκεδάσθη μετ ού 
πολύ απέναντι τών χαρμονών τής δδοιπορίας. Γλυ
κύς έπεκράτει εϊσέτι δ καιρός, όπως έπανέλθη είς 
Παοισίρυς, ό Φριδερίκος έπρεπε νά διαβή κοιλάδα 
τινά, τών ώραιοτέρων τής Γαλλίας. Μόλις έπάτησε 
τήν άρχαίαν έπαρχίαν τής Μαρκίας καί προσέβαλε 
τά ΰμματά του ό σιωπηρός καί ποιητικός χαρακτήρ 
τής άναπτυσσομένης έμπροσθεν αύτοΰ είκόνος. Ού- 
δαμοΰ άλλοθι εΐχεν ίδεΐ ποταμόν διαυγέστερου, 
χλοερωτέρας κοιλάδας, ποικιλοτέρους ορίζοντας. 
Τά δάση καί οί λόφοι ήσαν κεκοσμημένα δι δλης 
τής λαμπρότητος τοΰ φθινοπώρου’ τά πτηνά έκε- 
λάδουν έντδς τών θάμνων’ ή σεισοπυγίς έταλαντεύ- 
ετο έπί τάς όχθας τών άφανιζομένων έν μέσω τών 
θάμνων μικρών λιμνών. Ο Φρεδερίκος δέν ήθέλησε 
ν άφήση τήν γωνίαν ταύτην τής γής χωρίς νά φέρη 
εις τό χαρτοφυλάκιόν του· ένθόμησιν ζώσαν τών αγ
ροτικών έκείνων καί φυσικών καλλονών αίτινες κα- 
τέθελγον αύτόν. ’Ασκόπως δέ βαδίζων, άφοΰ 
έφ. δλην τήν ήμέραν έζωγράφει, τήν έσπέραν 
έστάθμευεν, δτέ μέν είς καλύβην. τινά, ότέ δέ είς

έπαυλιν χωρίου, καί πανταχοϋ ή νεότης καί ή καλή 
συμπεριφορά του καθίστων αύτδν άξίον τής φιλοξέ- 
νου υποδοχής ήν άπέλαυε.

Εραστής τής τέχνης καί τής φύσεως, εΰρισκεν 
είς τήν ύπαρξιν ταύτην τήν πλάνητα καί μονήρη 
θέλγητοον, τδ όποϊον άπασάι αί νέαι καρδίαι εύκό
λως θέλουν κατανοήσει καί έπιθυμήσει ίσως.

Πρωίαν τινά, γοητευθείς ύπδ χλοερας τίνος 
άτραποΰ ύπδ κρίνων και πλατάνων όριζομένης,κατέ- 
λιπε τήν μεγάλην όδδν και έχώρησε βαθέως έίς 
τούς άγρούς. Τίποτε γλυκύτερον, έν ηλικία εικο
σαετή, δέν δύναται νά ύπάρξη ή τδ νά περιηγήταί 
τις ούτο>, χωρίς νά ήξεύρη π»ΰ ύπάγει. Έπελθού- 
σης τής μεσημβρίας, ήρίσ-ησεν έν έπαύλει τινι, έν
θα τώ προσέφερον άγγεϊον πλήρες αφρώδους 
γάλακτος’ μέ τάς τελευταίας δέ τοΰ δύοντος ήλιου 
ακτίνας, είσήρχετο καταπεινασμένος είς τδ μικρόν 
τοΰ Αγίου Μαυρίκιου χωρίον. Κείμενον είς τδ βά
θος στενής τίνος κοιλάδας, περικυκλουμένης ύπδ 
δασών και όρέων, τδ χωρίον τοΰτο εΐνε έκ τών 
τεοπνοτέρων όσα κεϊνται παρά τά ΰδατα τοΰ Κρέ- 
συος ποταμοΰ, άληθώς ό είπεϊν, κατ έκείνην τήν 
στιγμήν δλίγον έμερίμνα ό Φρεδερίκος περί· τής 
καλλονής τοΰ τοπίου. Εκβάς έπί τής πλατείας τής 
εκκλησίας, παρετήρησεν ύπεράνω θύρας τινδςήρέμα. 
ταλαντευομένην ύπδ τής εσπερίας αύρας πλάκα 
σιδηράν έφ ής έγέγραπτο χρώματι κυτρίνω πτη- 
νδν δπεο ήθελεν έςελέγξει έλλειπή άπασαν τήν ορ
νιθολογίαν, άν δ κύριος τής ωραίας ταύτης γρα
φής, ϊνα μή άφήση αμφιβολίαν τινά έπί τής ιδέας 
του, δέν ήθελε φροντίσει νά γράψχι κάτωθι τοΰ έρ
γου του τάς λέξεις ταύτας είς το" χρυσοϋκ Αιτό>.

Η θέα τοΰ εμβλήματος τούτου έβύθισεν είς- έκς-α- 
σιν χαράς τδν ήμέτερον ήρωα, μεϊζον, ή άν έβλεπε 
κατ’ έκείνην τήνστιγμήν έδικήν σου εικονογραφίαν, 
φίλε μου Γλεϊρε. Δέν ύπήρχεν ή δυσκολία τής εκ
λογής’ ύ χ^υσυϋς αετός ήν τδ μόνον τοΰ χωρίου ξε
νοδοχείου. Τδ ξενοδοχείου δέ τοΰτο, μό'λην τήν 
έμφασιν τοΰ βαπτίσματός του, δέν ήδύνατο νά θε- 
ωρηθή ώς παλάτιον, καί όμως τά πάντα έν αύτώ 
ήσαν καθαρά καί κομψά, ίΐ θέλγητοον τής ευτυχούς 
καί μειδιώρης νεότητος ! μόλις αναφαίνεται, καί 
τά πάντα σπεύδουσιν περί αύτήν.

Μόλις είσελθόντα, ή ξενοδόχος καί αί δύο αύτής 
θυγατέρες έσπευσαν νά περιποιηθώσι τδν Φρεδερί- 
κον. Διότι άναμφ|.βόλως έκ τής κομψότητος τοΰ 
άναστήματός του, έκ τής λεπτότητας τών χειρών 
αύτοΰ, τής λευκότητος τοΰ τραχήλου του, τήν ώς 
ό έλεφαντόδους λαμπρότητα τόΰ όποιου ούτε δ άήρ 
τών αγρών, ούτε ό ήλιος εΐχον δυνηθή ν άφαιρέσω- 
σιν ή ν’ άμαορώσώσι, ένόησαν πάραυτα ότι ό 
ένώπιον αύτών δέν ήτο κοινός τις όδοιπόρος, με
ταπράτης τις εικόνων αγίων, κομβολογίων καί 
ημερολογίων. Ενώ δέ ή μέν μία τών νεανίδων τδν 
έβοήθη είς τδ νά άποθέση τδν σάκκον του, ή δέ_ 
άλλη παρεσκεύαζε τήν τράπεζαν, ή μήτηρ τά πάν
τα έπιτηρρΰσα καί πανταχοϋ ταύτοχρ,όνως παθοΰ-

*
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Ίτ*, ί/υνέτριβεν ώά, άνήπτε τάς πυρεστιας, καί 
έτιλλε «λέκτορα ευτραφή. ό Φρεδερίκος έτραπεζώ- 
θη τέλος, έπέπεσε γενναίως κατά τών άλφίτων, καί 
εύρεν αξιόλογα πάντα τά παρατεθέντα, πρδς με
γάλη-/ εύχαρίστησιν τών τριών γυναικών, αίτινες 
δέν έχόρταινον βλέ πουσαι τδν ώραϊον εκείνον νεα
νίαν έσθίοντα μετά τοσαύτης όρέζεως.

Τή επαύριον άφυπνίσθη ενωρίς ύπδ τοΰ πρωία*.- 
στέρου καί φαιδροτέρου φίλου, οστις μάς έπισκέ- 
πτεται’ ό ήλιος δι όλων τών άκτίνων του είσήρ- 
χετο έν τώ θαλάμω αύτοΰ. 0 Φρεδερίκος έπήδησεν 
άπδ τής κλίνης του καί ήνέωξε τδ παράθυρόν του’ 
ό ποταμός Κρεύσυς έρρεε πρδ ποδών του, ύπδ 
κοίτην έκ μύρτων καί αίγείρων σκιαζομένην, καί 
διέσχιζε τήν πεδιάδα ώς πλατειά τις άργυοά ται
νία’ έκεΐθεν τοΰ ποταμού, υπέρ τάς στέγας τοΰ χω
ρίου, τήδε κακεΐσε έν [/.έσω τής χλόης άναφαινομέ- 
νων, άνέθρωσεν καπνός’ πέραν δέ εϊς τδν δρί- 
ζοντα, έπί τδ επίπεδον λόφου τινδς κατάφυτου, 
ύψοϋτο γοτθικόν οικοδόμημα, οί πύργοι τοΰ οποίου 
διεφαίνοντο διά τών φυλλωμάτων τών πεοικυ- 
κλουσών αύτδ δρυών. Η αγροτική αύτη είκών, ου
δόλως έστερεϊτο ζωής. 0 κώδων τής εκκλησίας αν
τηχεί είς τδν δροσερόν αέρα τής πρωίας’ οί κόσσυ- 
φοι έχαιρέτων τήν ημέραν. 0 χείμαρρος κατέπι
πτε βροντερός ύπδ τάς ιτέας. Δέν ήτο δέ ανάγκη 
τοσούτων θέλγητρων, ώστε νά προσελκύσωσι τδν 
νέον ημών ποιητήν. Μετά τινάς ήμέρας έγινε φί
λος τής οικίας’εκείνης. Είχε ζωγραφήσει τήν εικό
να τών δύο θυγατέρων τής ξενοδόχου του, καί ήδη 
τδ όνομά του κατέστη πασίγνωστον είς τδν Αγιον 
Μαυρίκιον. Ετρεχον πολλάς έκ τών πέρεζ λεύγας 
ΐνα ϊδωσι τάς δύο ταύτας εικόνας’ αί γυναίκες 
καί θυγατέρες τών έκμισθωτών τών περίχωρων θά 
έόιδον καί τδ τελευταίου των εγκαλλώπισμα, δ
πως τύχωσι τοιαύτης τιμής. Δαψιλευόμενο; τήν ε
π’, τη δε ιότητά του, ό Φρεδερίκος εύχαρίστησέ τινας 
αύτών, καί εκτοτε ή φήμη του κατέστη πλέον α
περιόριστος. Ούδέ ώμίλουν ή περί αύτοΰ, καί ώ- 
μνυον εις τ όνομά του. Αλλά καί ή άγαθότη; τής 
ψυχής του δέν διήγειοεν όλιγώτερον τής έπιτη- 
οειότητος τής γραφίδο; του, τδν ύπέρ αύτοΰ έν- 
θουσιασμόν. Θωμάς τις, είχε κληοωθή στρατιώ
της’ τήν παραμονήν τής άναχωρήσεώ; του είχε 
προσφέρει εις τδν Φρεδερίκον τρία ολοστρόγγυλα 
σκούδα, δπως δυνηθη νά απόκτηση καί φέρη μεθ’ 
έαυτοΰ τήν εικόνα τής μνηστής του. 0 Φρεδερίκος 
έκαμε τήν εικόνα, άλλ’ αντί νά δεχθή τδ τίμημα 
Τής εργασίας του παρεισέβαλεν απεναντίας αύ
τδ είς τδν σάκκον τοΰ νεοσυλλέκτου, ςςροσθείς 
καί μικράν τινα ποσότητα πρδς καταπράύν- 
«ιν τή; ανίας του. Εϊς τοιοϋτον δέ βαθμόνέφθα- 
βεν ό θαυμασμός, ώστε, άν ήθελε νυμφευθή έν τή 
χώραταύ,γ, πολλά χαράς δάκρυα ήθελον ρεύσει, 

ιδπως συμπληρώσει δέ τδ μέτρον τής δημοτικό - 
τητός του άπδ καιρού εις καιρόν διένειμε καί άπό 
τινα δεκάλεπτα είς τούς έπί τής πλατείας τής 
εκκλησίας παίζοντας παίδας. Ούτω, τήν πρωίαν,

δταν έξήρχετο, έβλεπε παρατεταγμένην πρδ τής 
θύρας τοΰ Χρυσού Αετού διπλήν σειράν πελατών 
ώς οί πατρίκιοι έν τή αρχαία Ρώμη. Αμιλλώντο δέ 
τίς αύτών νά φέρη τήν άποσκευήν του. Καί ό μέν 
έφορτίζετο τήν πυξίδα τών χρωμάτων, ό δέ τδν 
τρίποδα, ούτος τήν σκιάδα, έκεΐνος τήν περιφορη- 
τήν έδραν κλπ. 0 Φρεδερίκος έδίδου τότε τδ σύν
θημα τής άναχωρήσεως, και παρακολουθούμενος 
υπδ τών δορυφόρων του μοσχομαγκών, είσεχώρει 
εϊς τδ όρος. Απροσδόκητόν τι έν τούτοις περιστα
τικών έπέςΐψε τήν δόξαν του.

Ηγγιζεν ή 22 Σεπτεμβρίου, έοοτή τού προστά
του τού χωρίου άγιου, ώ κωδωνοκρούστης καί ό 
σκευοφύλαξ τής εκκλησίας, οΐτενες ΰπερεφίλουν τδν 
καρπόν τής άμπέλου, είχον παραμελήσει νά φρον- 
τίσωσι περί τής σημαίας, έν ή δ άγιος άπεικονί- 
ζετο. Ωφελούμενοι λοιπδν έκ τής άμελείας ταύτης 
οί μ.ΰς, εύωχήθησαν τήν μέταξαν καί τό μαλλίον, 
τά όποια παρίστων τούς χαρακτήρας τοΰ αρχη
γού τής Θηβαϊκής λεγεώνος, τόσον ώστε άπδ τάς 
διανοιχθείσας όπάς όλόκληρος ό άγιος Μαυρίκιος 
ήδύνατο νά περάση. Ας κρίνη τώρα καθείς τήν έκ 
πληςιν τού άγαθοΰ ίερέως, ΐδόντος τήν σημαίαν 
καταφαγωμένην, κατατρυπημένην καί τεμαχηδδν 
πίπτουσαν ! Ας πειραθή νά περιγράψη τήν άπό- 
γνωσιν τοϋ χωρίου ! Ούτε έορτή πλέον, ούτε λ1- 
τανεία ! Καί τί θά έγίνετο ό θερισμός ! Διότι ή 
σημαία τού άγιου Μαυρίκιου ωρίμαζε τδν άοα- 
βό σίτον, τήν σίκαλιν, καί τήν άγριοκράμβην. Τί θά 
έγίνοντο λοιπδν άφοο εκείνη κατεστράφη ! Καί ή 
άθυμία ήν γενική. Οί γηραιότεροι τοϋ τόπου ΐσταν- 
το είς τάς όδούς καί συστάσεις συνεκρότουν δπως 
συνδιαλεχθώσι περί τής καταπληκτικής ταύτης 
καταστροφής. 0 κωδωνοκρούστης καί ό σκευοφό- 
λαξ δέν άπετόλμων πλέον νά φανώσιν έξω. 0 ίε- 
ρεύς καί ό δήμαρχος διέτρεχον τήν πλατείαν έκτ 
τδς έαυτών, καί συνεβουλεύοντο περί τών πρδς άπο- 
τροπήν τή; συμφοράς μέσων. Η ξενοδόχος καί αί 
δύο αύτής θυγατέρες μετ άπογνώσεως άντηρωτών- 
το τί μέλλει γενέσθαι τδ χωρίον στερηθέν τού προ
στάτου του. Μόνος δέ ό Φρεδερίκος έτήοει ολυμ
πιακήν τώ όντι άταραξίαν. Τή 22 Σεπτεμβρίου 
τής αύγής μόλις διαγελώσης, έκρουεν τήν θύραν 
τού πρεσβυτερίου, καί παρουσίαζεν είς τδν Ιερέα 
εικόνα τού Αγίου Μαυρίκιου μεστού χάριτος καί 
νεότητας, καί πολεμικόν καί τροπαιούχον αποπνέ
οντας ύφος. Χωρίς δέ νά ίδη ποτέ τδ πρότυπον 
τδ ύπδ τών μυών καταφαγωθέν, μόνον ύπ’ έα- 

■πνεύσεως θαύματος αληθώς μετεχούσης, είχε μαν 
τεύσει τήν στάσιν, τδν ιματισμόν καί τήν τών 
χαρακτήρων ομοιότητα’ ύπδ θαυμασμού καταλη
φθείς, ό άγαθδς ίερεύς τδν έθλιψεν είς τάς άγκά- 
λας του, ώς άγγελον ούρανόθεν καταβάντα. Δέν 
δύναμαι νά περιγράφω τήν συγκίνησιν τών πι
σσών δταν ϊδον κρεμαμένην είς τδ ύπδ πολλών 
ήδη εβδομάδων έρημον δόρυ της τήν θριαμβευ
τικήν τού ένδοξου μάρτυρος εικόνα. Η λιτανεία 
οιέτρεξεν δλας τοϋ χωρίου τάς όδούς έν μέφρ

τών άλλαλαγμών τοϋ έκπεπληγμέναυ πλήθους. 
Αναγνωρίζοντες τούς χαρακτήρας τού άγιου, τδν 

■όποιον έθεώρουν άπωλεσθέντα έξέπεμπον μέν οί 
χωρικοί ευθυμίας κραυγάς, συνωθούντο δέ περί 
τδν Φρεδερίκον αί γυναίκες δπως άσπασθώσι τας 
χεΐράς του. Αεχθήτω δέ μεταξύ ημών, ό θρίαμβος 
δέν έγίνετο διά τον άγιον Μαυρίκιον, έγίνετο διά 
τδν άναστήσαντα αύτδν ζωγράφον.

Αλλ αί ευτυχείς ήμέραι μάς είναι μεμετρημέναι 
υπδ χειρδς φειδωλής. Οσον γοητευτική καί άν ήτο, 
ή υπαρξις αύτη δέν ήδύνατο νά παραταθή έπί πο
λύ’ δσον γελόεσσαι καί χλοεραί άν ώσιν αί όδοί 
τής πλάνητος ζωής, ό έχων τήν συνείδησιν τής 
ιδίας έαυτοΰ αξίας καί ίκανότητης καλλιτέχνης, 
επαναπαύεται μέν είς αύτάς πρδς στιγμήν, δέν 
εμμένει δμως διά παντός. Ο χειμών, άείποτε πρόω
ρος κατά τά όρη τής Κράσιος, ήρχιζε νά γίνεται 
έπαισθητός. Ψυχραί ήσαν αί πρωΐαι, μακραί αί ε
σπέρα’., καί ή φύσις, καίτοι ωραία άκόμη, έφοί- 
καζεν δμως ήδη ύπδ τά πρώτα τού κουερού Οκτω
βρίου νύγματα, ό δέ Φρεδερίκος, μ όλον τδν θρί
αμβον δστις τδν ανύψωσε-/ εϊς θέσιν ήμιθέου, μ δ
λας τάς ενδελεχείς· περιποιήσεις, τάς οποίας άπε- 
λάμβανεν έν τώ Αγ/υσω y/ετώ, ό Φρεδερίκος έβου- 
λεύετο ν άπέλθη, άλλά συμβεβηκδς άποοσδόκητον 
ανέβαλε τήν άναχώρησίν του.

Β'.

Πριν ή άφήση τδν Αγιον Μαυρίκιον, ήθελε νά έ- 
πισκεφθή άπαξ άκόμη τάς τοποθεσίας, τάς όποιας 
ήγάπα. Ηθελε νά έπισκεοθή πρδ πάντων τδν πύρ
γον, ού τά όδοντοτά πυργία έπεκάθηντο, ούτως εί- 
πεΐν, τή; κοιλάδος, καί τδν όποιον διέβλεπε έκ τοΰ 
παραθύρου τοϋ δώματός του, όπισθεν σκιώδους 
φυλλώματος. ΓΩς ήδη τδ είπα, δ πύργο; ούτο; ήν 
οίκοδόμ.ημα γοτθικόν, ίδρυμένον έπί τοΰ οροπεδίου 
λόφου τινδς, έν τή ποικιλωτέρα καί άγριωτέρα τού 
τόπου έκείνου θέσει. Εφθανε; μέχρι; αύτοΰ στε
νά; καί τραχεία; ατραπού; < 
θών όριζομένας, καί ύπδ χειμάρρων διασχιζομέναι 
όπου μόναι αί δορκάδες διέτρεχον στερεώ βήματ 
*' -ο;'ποιητής μετεχειρίσθη -ϊ · —"β“ —!~ 
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τής μοναξία: 
τδ τιμαριωτικόν έκεΐνο 
ς, έφθασε νά ύποθέση 

τον’ εσπέραν δμως τινά είδε τά 
σμένα καί δύο σκιάς έλαφράς διαγραφομένας 
τών έκ μουσελίνης παραπετασμάτων’ ήκουσε 
λίστα φωνήν γυναικείαν άδουσαν άσμ.ά τι ύπό 
φθόγγων κλειδοκύμβαλού συνοδευόμενον, 
γλυκείκν καί νευρώδη μελαγχολικώ; ύψουμένην έν 
μέσω τής σιγής τής νυκτός. Τίνες άρά γε οί ύπδ τά 
στέγη έκείνα ένδιαιτώμενοι ; Πνευματώδης νέος, 
« Φριδερίκος δέν έζήτησε νά πληροφορηθή’ έφοβεϊ- 
το μή ϊδη άφιπταμένας, ένώπιον τής ποαγματικό- 
τητος, τάς ποιητικά; εικόνας, έξ ών εύηρεστεΐτο 
ς/ά φρονή οτι κατωκείτο τδ άσυλον έκεΐνο.

(Εύτέρ. φύλ, I 2 τόμ. ΣΤ' )

Τήν παραμονήν τής δρισθείση; διά τήν άναχώ* 
ρησίν του ήμέρας, ώφελ.ηθεί; άπό τινα τών χλια
ρών εκείνων εσπερών, καθ ά; ό ήλιο; φαίνεται 
άποχαιρετών τήν γήν, έπεχείρησε τελευταίαν τινά 
έπίσκεψιν τού γηραιού οικοδομήματος. Φθάς δε εί; 
τού; πρόποδα; τοΰ οροπεδίου έκείνου, παρετήρη- 
σε σύμπλεγμά τι ανθρώπων ζωηράν έλκύβαν τήν 
προσοχήν του.

Επί τής χλόη; κατωφερούς τίνος λοφιδίου, κό
ρη τις έκάθητο μεταξύ πολιού γέροντος καί 
γυναικδς νέα; έτι καί ευειδούς, έπιτηρούντων αύ
τήν άνησύχω τώ βλέμματι. Πλησιάσας ό Φρεδερί
κος έξεπλάγη όλιγώτερον έκ τής σπανίας καλλο
νή; ή έκ τοΰ ξένου ήθου; της. Κεκυρτωμένη έφ έ- 
αυτήν, έφαίνετο ζώσα έν κόσμω, οστις δέν ήτο ό 
κόσμο; τών ζώντων. 0 οφθαλμό; τη; ανοικτός, α
κίνητος, ουδόλως έφέρετο έπί τών πρδ αύτής αν
τικειμένων, πάσα δ’ ή φυσιογνωμία τη; κατεδεί- 
κνυεν ότι ό λογισμό; τη; άφίπτατο αλλαχού. Επί 
δέ τού προσώπου τή; νέα; γυναικδς ήτι; δέν ή- 
γειρεν άπ αύτή; τά ομματά της, βαθεϊα άπεικο- 
νίζετο μελαγχολία καί στοργή περιπαθή;. Οί χα
ρακτήρες τοϋ γέροντος έξέφραζον μέν καί αυτοί 
στοργήν, ήσυχωτέραν όμω; καί μετέχουσαν πε
ριέργειας τινός. Εφαίνετο παραμονεύω-/ τήν έγερ · 
σιν τή; διανοίας έν τή ψυχή έκείνη, τή υπδ κόσμου 
ύπερτέρου έλκυσθείση. ό Φρεδερίκος διήλθεν έμ
προσθεν αύτή; άποκαλύψα; τήν κεφαλήν του πλήν 
δέν έτόλμησε νά έπιστή διότι υπήρχε τώ όντι εν 
τή άφώνω έκείνη έκστάσει μυστηριώδέ; τι έπι- 
τάσσον τδ σέβας καί τήν διάκρισιν. Φωτιζόμενο; 
ύπδ απόκρυφου αισθήματος αϊδοΰ;, ήσθάνετο ότι 
δέν ήδύνατο νά έξετάση τήν άγνωστον έκείνην ο
δύνην χωρίς νά τήν βεβηλώση. Καί άπεμακρύνθη 
τμ^έως.

’Επελθούση; τή; εσπέρας, δ Φρεδερίκος καθήμε- 
νο; παοά τήν εστίαν τού Λ’ρυσοΰ /ίετοί?, έμπρο
σθεν τής πυράς, ήρώτησε περί τοϋ πράγματος τήν 
ξενοδόχον, ήτι; ένηθε τήν ηλακάτην της, ένώ αί 
δύο θυγατέρες της έκέντων έμβάδας διά τδ νεογέν
νητου βρέφος. Η αγαθή γυνή είχε, κατά τήν κοι
νήν παροιμίαν, τήν γλώσσαν έξ άπδ τού; οδόντα;’ 
έπροθυμοποιήθη άοα ν άποκριθή εϊς τον ξένον. Ο 
έπί τοϋ λόφου πύργο; άνήκεν εί; τήν οικογένειαν 
Μονσαβραί. ό Αρχών τοΰ Μονσαβρεύ είχεν άποθά- 
νει άπδ πολλών ήδη έτών. Τά τρία άτομα, τά ό
ποια ό Φρεδερίκος είχεν ίδεΐ έπί τού γηλόφου, ή
σαν άναμφιβόλως ή κυρία Μονσαβρεύ, ή θυγάτηρ 
της καί ό δόκτωρ Βικέντιος, αδελφό; τοϋ εφημε
ρίου τού Αγίου Μαυρίκιου.

— Ούτω λοιπδν, ήρώτησεν ό Φρεδερίκος, ού ·η 
περιέργεια ποίλοΰ, απείχε τού νά εύχαριστηθή, ή 
νέα τήν όποιαν είδα πρδ μικρού είναι ή νεάνι; 
Μονσαβραί; /

— Μάλιστα, κύριε, είναι ή τάλαινα παράφρων. 
Εί; τά; λέξεις δέ ταύτας, αί τρεις γυναίκες 

έκαμαν τδ σημεΐον τού σταυρού, επειδή δε ό >!>ρε- 
. δερίκο; τάς παρετήρει μετ απορίας. '

3ϋ.
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την άληθειαν τών πραγματιον; έκτος 
καί τού έφημερίου τού χωρίου μας, 
δέν δύναται νά καυχηθή δτι γνιοοίζει

— ίπδ τδ όνομα τούτο, προσέθετο ή ξενοδό
χος, είναι γνωστή έδώ ή κόρη αυτή.

— Διατί ;
— Διατί, καλέ μ.ου κύριε; διότι διηγούνται πε

ρί τούτου ιστορίας πολλάς' άλλα ποιος γνωρίζει 
τοΰ ίατροΰ 
κανείς έδώ 
τά μυστικά

τοΰ πύργου. Και άν μέν δμιλήσης περί τούτου είς 
τον ιατρόν, φεύγει κινών την κεφαλήν" άν δέ ά- 
πευθυνθής προς τον εφημέριον, αποκρίνεται. — 
Δέου υπέρ τοΰ κορασιού.

— Τί λέγουν δέ ένταύθα.
— Λέγουν, καλέ μου κύριε, δτι ή πτωχή Λου- 

κίλη είναι μαγευμένη’ ότι τήν ημέραν της γεν- 
νήσεώς της, μία άλίγαΐάα τής έρριψε μαγεία,. Εί
παν λο-πδν τότε ότι ή κυρία Μονσαβοαί δέν ήλθε 
νά κατοίκηση εις τον πύργον, ό όποιος ήτον ακα
τοίκητος άπδ είκοσι χρόνων, είμή διά νά κρύψ·/) 
τήν κόρην της και νά μήν άφήση νά τήν ίδη κα
νείς. II δέ Λουκίλη ήτο μ.έν τότε παιδίον μικρόν, 
δεν έκαμνεν όμως τίποτε έξ όσων έκαμνον τά παι- 
δία τής ηλικίας της. Οσω και άν τήν έπετήρουν, 
κάμμία σχεδόν δεν παρήρχετο έβδομάς, καί νά μή 
φύγη κρυφίως άπδ τον πύργον. Πολλάκις μάλιστα, 
αί κοραι μου ή Αντωνίτα καί ή Φανή, τήν εύρον 
καθημένην είς τά χωράφια ή είς τδ βάθος τών δα
σών, με μόνην- τήν συντροφιάν ένδς μ.εγάλου σκύ
λου, τον όποιον θά ϊδες βέβαια σήμερον πλαγια
σμένου είς τούς πόδας της.

— Μάλιστα, είπεν δ Φρεδερίκος, ένα σκύλον 
τών Πυρηναίων.

— Ενα ώραΐον καί έξυπνον ζώον, τί τά θέλεις, 
έίπεν ή Φανή.. Ποτέ δέν τήν άφινεν. Επαγρυπνοΰ- 
•εν επ αύτής, καί δταν ή ώρα τής επιστροφής έφ
θανε, την έσυρεν άπδ τδ φόρεμα διά νά τήν κατα- 
πειση νά σηκωθή, έτρεχε πρδ αύτής διά νά τής 
<^ειχνη. τον δρόμον καί έπέστρεφε πλησίον της διά 
νά βεβαιωθή άν τον ήζ.ολούθει.

— Καί τί έκαμνεν ή Λουκίλη, είς τί. κατεγί- 
νετο, δταν τήν εόρίσκετε μέσα είς τά δάση.;

— Αύτό δά δέν τδ πολυγνωρίζω- κ’ έγώ’ έχά- 
δευε τδν σκύλον της, έβαλεν ώς άνθη είς τά ξαν
θά της μαλλία κάοφη έρείκης, ή παρετήρει τδν 
ούρανόν ώς άν έζή,τει άπ’ αυτόν τι.

— Αλλά καί αύ καί ή άδελφή σου βέβαια ήσ- 
®ον τότε παιδία καθώς αύτήν’ δέν έδοκιμάσετε 
λοιπόν νά τής ομιλήσετε;

— Μίαν μ.όνην φοράν, μάλιστα, άπεκρίθη ή Αν
τωνίτα· Τπήγα καί έκάθησα πλησίον της’ ήθέλησα 
νά τής προσφέρω μίαν άνθοδέσμην κυάνων, τούς 
όποιους είχα συλλέξει’ αλλά οι δύο μεγάλοι Οφθαλ
μοί της έστράφησαν πρδς έμέ μέ τόσον παρέξενον· 
ύφος ώστε έπήοα τούς πόδας μου, κ έφυγα- σύρου·- 
σα άπδ τήν- χεΐρα καί τήν άδελφήν μου.

— Τδ καΰμένο τδ κοράσιον, έπανέλαβεν ή ξενο·- 
^θχος, ποτέ δέν έκαμε* είς κανένα κακόν. ►. ΰσάν

άγγελος εΤ.νε ώραία καί σάν αρνάκι καλή! Τώρα: 
πλέον είναι κυρία μεγάλη’ αλλά βεβαιόνουν δτι τά 
μάγία τά όποια τής έκαμαν διαρκούν άκόμη, καί. 
δτι, άφ’ δτου έγεννήθη, δέν ώμίλησε ποτέ ώς. 
χριστιανή. ’Ενώ δέ άπδ τδ ένα μέρος ό εφημέριος, 
έκαμε πολλά έννεαήμερα υπέρ αύτής καί έκαυσε. 
πρδ τοΰ λειψάνου τοΰ Αγίου Μαυρίκιου πολλας. 
λαυ,πάδας,, άπδ τδ άλλο ό ιατρός Βικέντιος τήν πε
ριποιείται ώς νά ήτο κόρη του, τίποτε όμως δεν 
ΐ'σχυσαν δλ’ αύτά. Πιστεύεις, κύριε, δτι δέκα χρό
νους τώρα όπου ζή είς τά βουνά μας, ή κυρία Μον- 
σαβραί ούτε μίαν φοράν δέν έφάνη είς το χωρίον, 
αλλά τί λέγω εις τδ χωρίον; ούτε είς τήν- εκκλη
σίαν καν. Καί μόλον τοΰτο είνε. ευλαβής’ διότι ό 
εφημέριός μας πηγαίνει άπαξ τής έβδομάδος καί. 
λειτουργεί είς τδ παρεκκλήσιον τοΰ πύργου. Οταν 
δέ ομιλούν περί τής Λουκίλης είς τούς ύπηρέτας’ 
οί όποιοι έρχονται νά προμηθευθοΰν τροφάς, δέν- 
αποκρίνονται, καί σέ παρακαλοΰν μέ εύγένειαν νά 
γυρεύης τήν δουλειάν σου. Ολα ταΰτα, οε ερωτώ, 
καλέ μου κύριε, είνε φυσικά.;

— Χωρίς νά προσθέση τις κύριε, δτι τήν νύκτα 
ακούονται έκεΐ επάνω αλλόκοτοι κτύποι, είπεν ή 
’Αντωνίτα ταπεινή τή φωνή καί μέ ύφος μυστη
ριώδες, μουσική, άσματα, στεναγμοί θρήνοι, καί 
έπειτα μία μεγάλη κραυγή, καί έπειτα τά πάντα, 
σιωπούν.

’Ενταύθα δέ αί τρεις γυναίκες παρετηρήθησαν 
μετά τρόμου και έκαμαν εκ νέου τδ σημείου τού 
στα»ροΰ.

— ’Απδ τινών ημερών, έπανέλαβεν ή ξενοδό
χος, λέγουν δτι ή πτωχή παράφρων εύρίσκεται είς 
κίνδυνον, δτι έχλώμϊασε και άδυνάτισεν όφθαλμο— 
φανώς, καί δλοι λυπούνται δι αύτό.

— Η μητέρα της είνε τόσον καλή! προσέθη- 
κεν ή Φανή, κάμνει τόσα καλά είς τδν τόπον!

— Οΐ πτωχοί δέν τήν βλέπουν, άλλά τήν ευ
λογούν, είπεν ή Αντωνίτα.

— ’Αφ' δτου ήλθεν έδώ, είπεν ή ξενοδόχος, 
δέν υπάρχουν πλέον δυστυχείς. Είνε καθώς ό Θεός, 
τδν όποϊον δέν βλέπομεν ποτέ, άλλά μάς δίδει 
κάθε χρόνον άφθονους καρπούς.

Τδ ύπόλοιπον τής έσπέρας διήλθον, έν τώ χρνσΰ 
’ Jei-ω, όμιλοϋντες περί τοΰ· πύργου τοΰ Μονσαβραί. 
Η ξενοδόχος ή όποια ήθελεν αιτίαν, έπηρίθμησεν Ο
λους τούς διατρέχοντας τήν χώραν έκείνην περί 
τής Λουκίλης μύθους. Τόσον δ εοωκεν είς αύτούς 

'■ φώς, τόσην σαφήνειαν καί τόσην άκρίβειαν, ώστε 
ό Φρεδερίκος, άφοΰ έτελείωσε, δηλαδή αφού δεν 
ήδύνατο πλέον νά λαλήση ή γραία, δέν έγνώριζε 
περί αύτής περισσότερα ή πρότερον Αλλ δμως α· 
άποκαλύψεις αόται αί συγκεχυμέναι ϊσχυσαν να 
διεγείρωσιν- έτι μάλλον τήν φαντασίαν τού νέου 
καλλιτέχνου. Διδ, τήν έπαύριον αντί ν άναχωρήση, 
ώς ειχεν άποφασίσει τήν προτεραίαν, α. Φρεδερίκος 
άνήγγειλεν είς τήν ξενοδόχου του δτι έσκόπει να 
διέλθη.είς Αγιον Μαυρίκιον, τάς τελευταίας ημέρας 
τοΰ φθινοπώρου. Προς, τούτο- δέ δένπαρεκινήθπ 

έκ μονής περιεργείας. Τδ ωχρόν τής Λουκίλης 
πρόσωπόν, τδ κούφον καί καταβεβλημένον σώμά 
της, ή επί τών χαρακτήρων αύτής διαγραφομένη 
ανία, πρδς δέ άναμφιβόλως, ή καλλονή καί νεότης 
της, δλα ταύτα ειχον διεγείρει έν αύτώ μυστηριώ
δη τινά συμπάθειαν τήν όποιαν δέν έξηγεϊτο είς 
εαυτόν καί ή όποια έγένετο ικανή νά τδν κράτηση 
επί τινα έτι χρόνον.

Εκτοτε λοιπόν διεύδυνε πάσας αύτοΰ τάς έκ- 
δρομάς πφδς τδ όροπέδιον τοΰ λόφου. Διείδε ενίοτε 
τήν Λουκίλην’ οσάκις δέ τήν άπήντησεν, εύρε τάς 
παρειάς της ώχροτέρας, τδ βλέμμα της μάλλον 
πως άποπεπλανημένον. Ημέραν τινά τήν είδε βρα
δέως περιπατούσαν έπΐ τοΰ άνδήρου τοΰ πύργου. 
Ερειδομένη επί τοΰ βραχίονος τής μητρός της, α
σκεπή έχουσα τήν κεφαλήν καί έρριμμένην τήν 
κόμην, ήκολούθει διά τοΰ βλέμματος αγέλην πτη 
νών άποδημούντων, τά όποια ίπταντο υπό ούρανόν 
φαιδν φθινοπώρου, καί μειδίαμα έπλανάτο έπΐ τών 
άχρώμων χειλέων της, ώς άν ειχεν αίσθανθή δτι 
καί αύτή ήν έτοιμος νά πεταχθή πρδς άλλην πα
τρίδα. 0 Φρεδερίκος έπανήλθεν είς τδ χωρίον πλή
ρη έχων τήν ψυχήν απαίσιων προαισθήσεων, άπδ δέ 
τής ημέρας έκείνης είς μάτην περιήρχετο κύκλοι 
τού σιωπηλού πύργου, τήν Λουκίλην δεν ήδυνή- 
Οη νά έπανίδη. Τήν έπομένην κυριακήν κατά τήν 

διδαχήν δ έφημέριος μετά φωνής πένθιμου στνΐστα 
είς τάς προσευχής τών πιστών τήν νεάν.δα Μον
σαβραί.

Πριν ελθη είς Αγιον Μαυρίκιον, δπου κατά σύμ- 
πτωσιν ευρέθη, ό Φρεδερίκος ούδ ύπώπτευε καν 
τήν δπαρξιν τής οί«ογενείας τοΰ Μονσαβραί’ μόλις 
δέ είδε μακρόθεν τήν Λουκίλην καί τήν μητέρα 
της, ούτε ήκουσε ποτέ τδν ήχον τής φωνής των. 
Ητο έν ένί είς αύτούς πάντη ξένος. Καί όυιως ά- 
κούσας τδν κίνδυνον τής νέας, ώχρίασε καί τήν καρ
δίαν του ήσθάνθη πιεζομένην, ώσεί έπρόκειτο περί 
τής ιδίας αδελφής του. Διατί τούτο ; διότι ή παρά
δοξος έκείνη νέα κατέστη ή άσχολία όλων αύτοΰ 
τών ώρών, άνέμιξεν αύτήν έν τή διανοία είς δλην 
αύτοΰ τήν ζωήν, καί τώ έφαίνετο δτι άποθνήσκου- 
σα, έμελλε ν «φαιρέση μέγα μέρος άπδ τήν ζωήν 
του.

Διδ, μετά τήν λειτουργίαν, ό Φρεδερίκος μετέβη 
είς τού έφημερίου διά νά πληροφορηθή πεοί τής ασ
θένειας τής κόρης, άλλ ό αγαθός ίερεύς, — Φίλτα- 
τον τέκνον, τώ είπε, τούτο είνε μυστήριον τού 
θεού.

Ο Φρεδερίκος δέν έπέμεινε, καί ένώ ήτο έτοι
μος νά έςέλθη, ήλθεν ό ιατρός Βικέντιος, πρδς δν 
έσπευσεν δ έφημ,έριος νά συστήση τον Φοεδερίκον. 
ή μόνη αύτη συνάντησις ήρκεσε νά συνδέση στενώ- 
τατα τδν νέον μετά τοΰ γηραιού ίατροΰ, καί μετ’ 
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Αίγον έξήλθον όμοϋ τοϋ πρεσβυτερίου συνδεδεμέ- 
Vol καί συνδιαλεγόμενοι μετ άκρα; οίκειότητος.

Η ηχερά ήτον ωραία’ έβάδιζον κρατούμενοι διά 
τοΰ βοαχίονος έπί ατραπού' όριζομένης εκατέρωθεν 
ύπδ αρκευθού, καί όαιλούντες περί παντοίων αντι
κειμένων. Ο νέος έχαιρεν έν τούτοις σκεπτόμ.ενος 
δτι τέλος θά δυνηθή ίσως νά έξακριβώσφ τδ μυ
στήριον, ύπέρ τοϋ οποίου έμερίμνα τοσοΰτον. Οτε 
έφθασαν πλησίον τοϋ πύργου, έπί τοΰ πρανούς λό
φου τίνος, ό ιατρός ’έστη ένώπιον τοϋ δρυφάκτου 
κήπου τίνος, έν μέσω τοΰ οποίου έκρύπτετο οίκί- 
σκος ευπρεπής. Ητο τδ οίκημα του ιατρού, οπού 
προσεκάλεσε τδν Φρεδερίκον νά έλθη νά άναπαυθη 
ώμοίαζε τδ οίκημα τούτο σκήνωμά τι φιλοσό
φου ή ποιητοϋ. Τά πάντα έπνεον αυτού τήν σιωπήν 
και τήν γαλήνην. Περιέστεφον αύτδ έζωθεν ροδωνι- 
αί κληματίτιδες, καί αιγόκλημα’ έσωθεν δέ έκό- 
σμει αύτδ κοαμία τις κομψότης.

Εκεί δέ παρατεθέντων δπορών τινων, άπδ ομι
λίας εΐς ομιλίαν, ήλθεν ό λόγος, κατ ευχήν τοϋ 
Φρεδερίκου, καί περί τής οικογένειας Μονσαβραί. 
Η ήμερα έκλινεν ήδη’ ή σελήνη, ύπέφαινε διά τών 
ημίγυμνων δένδρων τοϋ κήπου τήν καλήν αύτής 
οψιν. Ανεμος ψυχρός έπνεε περί τήν οικίαν. Η πτε
λέα έρριπτε φλόγας έντδς τής εστίας καί δ Φρεδε
ρίκος τδν όποιον ό ιατρός έκράτησε τήν νύκτα ϊνα 
τώ διηγηθή. τά τών Μονσαβραί, έπηγκωνισμένος 
έπί τοΰ βραχίονος τής καθέδρας του ήκουε προσε
κτικούς τήν διήγησίν τοϋ γέροντος.

Η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ

ίί’ραιαι τοΰ φθινοπώρου· αί ήμέραι. Λάμπει η 
θάλασσα υπδ τάς ακτίνας τοϋ Φοίβου' καί πάσα 
υδατος σταγών άποστίλβει, ώς,άκωκή άδάμαντος,

— Είδες τήν Κ. Μονσαβρέ καθημένην πλησίον» 
τής θυγατρός της. Εινε ώραία εϊσέτι, άν ^καϊ λύπη, 
στυγνή καταβαρύνρ αύτην καί τδ μέτωπόν της 
φέρ·ρ. ρυτίδας προώρους. Αλλ αδύνατον νά φαντα- 
σθής τήν καλλονήν της, ότε ύπανδρεύθη. Ητο τότε, 
δεκαοκταετής καί έλαβε σύζυγόν τη; ευπατρίδην 
τινά. νέον καί περικαλλή, ώς αύτή, και ουδέποτε τδ 
κατ’ άρ άς υπήρξε γυνή άλλη, εΰτυχεστέρα, καί 
τής εύτυχίας Τήί ταύτης μάλλον αξία. Τδ πάν τή 
έμειδία" εϊσέτι μέν δέν έγένετο μήτηρ, άλλ’ήτον 
επίτοκος, καί ήδη. ενώπιον τής χαράς ταύτης, πά- 
σαι αί λοιπά’· έξηλείφοντο. Αλλα τινά πρωίαν έπα- 
νέφερον τδν σύζυγόν τη; καθημαγμένον καί φέρόν
τα πληγήν θανάσιμου έκ τίνος μονομαχίας, μετά 
τοεΐ; δε ήαέρας έξέπνεεν εΐς τάς αγκάλας τής συ
ζύγου του. Η πληγή ήτο τόσω βαρεία, ώστε δεν 
ήδυνήθη ν’άναλάβη τάς αισθήσεις του καί αγνοείται 
μέχρι τής σήρ-ε?ον τ'° αίτιον καί αί λεπτομέρειαι 
τής ολέθριας εκείνης έριδας. Μετά έξ εβδομάδάς ή 
Κ. Μονσαβραί έτεκε θυγατέρα, δεικνύουσαν ότι έ
μελλε νά γίνή ωραία ώς ή μήτηρ της. Καθόσον ή- 
λικιοϋτο, έθελϊε τ* όμματα πάντων, έκαστον δέ 
αύτής κίνησα ’λτο πλήρες χάριτος καί γλυκύτητος. 
Κεκλιμένη μετ« στοργής έπί τού ζώντος τούτου 
άνθους τοϋ έξανθήσαντος έπί μνήματος, ή Κ. 
Μονσαβραί -ηύχαρίστεε τ°ζ Θεί>ν εν τή απελ
πισία αύτής ή Πατρική αλαζονεία άπέμασ- 
σε τά δάκρυ’α περιλύπου χήρας.

(ακολουθεί);,

λευκήν καί καθαράν λάμψιν. —— Η κώμη έκενώθη 
καί άνδαες, γυναίκες, παιδία, ήρχοντο όμοθυμαδδν 
πασά θ,ινα πολύφλοισβον θαλάσσης,. όπου ά θύμος, 

καί τδ άγριον γαρούφαλον άνέδιδον τερπνήν ευω
δίαν.

Φέροντε; κάνιςρα, δίκτυα έλαφρά καί άλλα α
λιευτικά εργαλεία, πεοιέμενον ν άφήση έλευθεραν 
ή παλίρροια τήν εύρεϊαν ήϊόνα καί τους βράχους 
τη;, ϊνα συνάξωσι τήν πλουσίαν λείαν, ήν ήτοι- 
μασεν αύτοί; ή Θεία Πρόνοια.

Πρδς εσπέραν, οτε ή άμπωτις επέρχεται ώς 
χείμαρρος τραφείς ύπδ τών ύετών, ή εύθυμος χό
ρια άνέστρεψεν εΐς τήν κώυ-ην.

Αλλά πάντες δέν έπανήλθον. Εϊ; τά όνειρα τής 
καρδία; πλανωμένη, κόρη τις νέαέλαθεν έαυτήν έπί 
βράχου μακρινού μείνασα.

Οταν άπηλλάγη τών ρεμβασμών της, τδ κύμα 
περιέσφιγκεν ήδη διά τών κινητών δεσμών του 
τδν βράχον καί άνήρχετο, άνήρχετο πάντοτε.

Ούδείς έπί τής ήΐόνος, οΰδαμόθεν έλπίς βοή
θειας.

Τί συνέβαινε τότε έν τή ψυχή τής παρθένου; 
Ούδείς γινώσκει. Εμεινε τούτο μυστήριον μεταξύ 
αύτής καί τοΰ Θεού.

Τήν αύριον εύρον τδ πτώικά τη;. Εδεσεν εις τά 
κρεμάμενα φύκη τοΰ βράχου τά μαύρα μακρά μαλ
λιά της διά νά μή τήν άναρπάση βεβαίως τδ κύ
μα, διά νά κοιμηθή είς τδ ήτασμένον χώμα τών 
οικείων της.

Σταυρός έκ ξύλου εμφαίνει εΐς τδ κοιμητηρίου 
τδ μέρος ένθα κειχαι. Πολλάκις μία τών πρώην 
φίλων της, γονυπετής έπί τής πόας, δέεται ύπερ 
αυτή; καί έχουσα τήν καρδίαν κατανενυγμένην ύπδ 
θλιβερών αναμνήσεων, απέρχεται τδ μέτωπον κά
τω κλίνουσα καί άπομάσσουσα τά δάκρυά της.

’Εκ τών τοϋ ΑΑΜΕΝΑΙΟΪ. ***

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥΜΙΑΣ.

Η Αίγυπτος, ή πατρίς τών μαγικών έπιςημών, 
ή πλήρης μυστηρίων αΰτη γή, μέχρι τή; σήμερον 
εϊσέτι διατελεί ολίγον γνωστή. Ανδρε; ένδοξοι καί 
σοφοί, άκολουθήσαντες τά ίχνη τοϋ Champoiliou 
ΕΪ£β3εένησχολήθησαν έπισταμένως περί την σπου
δήν τών ιερογλυφικών χαρακτήρων, καί όμως δέν 
ήδυνήθησαν ν αύξήσωσι τα; γνώσεις των, εΐυ,ή έν
τός τών ανακαλύψεων τών βασιλέων καί τής πο
λιτικής ιστορία; τή; κοιτίδο; ταύτη; τοϋ Ευρωπαϊ 
κού πολιτισμού. Τδ χειρόγραφον δμως ου τίνος 
μετάφρασιν δημοσιεύομεν, θέλει πληρώσει έν ού- 
σιώδες χάσμα εϊσάγον ήμάς εΐς τά μυστήρια ειδι
κοτήτων τινών τού εικονικού τών Αιγυπτίων βίου.

Προηγουμένως όμω; ανάγκη ν άναφέρωμ.εν λέ
ξεις τινάς περί του τρόπου τή; άνακαλύψεω; αύ
τών. Πρό τινων έτών, Αγγλος τις ιατρός, Βάφ- 

των τούνομα, άνθρωπος έπίσης σοφός όσον καί ι
διότροπος, έκάθητο παράτραπέζη τινι ένός τών με- 
γαλοπρεπεστέρων τών Παρισίων ξενοδοχείου, μετά 
καί τινων άλλων συνδαιτυμόνων. Η συνομιλία 
των έστρέφετο περί τοϋ οβελίσκου τή; Λυκοπό- 
λεως (I), ήτις στολίζει άπό τίνος χρόνου τήν Πλα
τείαν τής Ομόνοιας. Είς τών όμοτραπέζων όστις 
άπασαν σχεδδν τήν ζωήν αύτοΰ διήλθεν περιηγού
μενο;, διηγήθη ότι εΐχεν ίδεΐ τδν μονόλιθον τούτον 
επί αύτής εκείνης τής θέσεως ένθα έκειτο έπί το- 
σούτου; αιώνας, καί προσέθεσεν ότι πλησίον αύτοΰ 
ενυπήρχε καί έτερος, πολλώ μείζονος έκτάσεως. ό 
ιατρός Βάφτων ήρνήθη τούτο’ ή συζήτησι; κατήν- 
τησε πεισματώδη; καί έπεραιώθη μόνον διά 
στοιχήματος. Οθεν ή συνεδρίασις άνεβλήθη έπί 
έν έτος κατά τήν αύτήν ήμέοαν, έπί τώ δοω 
τοϋ νά μεταβή ό ιατρός εΐς Αυκόπολιν, καί νά κα- 
ταμετρήση τδν οβελίσκον εϊσέτι κατακείμενον έπί 
τοϋ έδάφους’ άν δέ εύρισκον αύτδν μ.ικρότερον τοΰ 
έν Παρισίοις, νά θεωρήται ώ; νικήσας.

Καί τοι δέ ή άναχώρησις αύτη έγένετο μετά 
τής μεγαλητέρας ακρίβειας, θέλει φανή ίσως το- 
σοϋτον απίστευτος, καθόσον άπητούντο υπέρογκα 
έξοδα πρδς πραγματοποίησιν τοϋ στοιχήματος, 
ένώ τδ άντικείμενον αύτού, ήτοι ή απώλεια, δέν 
συνίστατο είμή εις τινας φιάλας καμπανίτου 
οίνου.

Καί έντούτοις ό ιατρός Βάφτων έτέθη τήν ε
παύριον εΐς κίνησιν. Επεβιβάσθη διά τήν Αίγυ
πτον, άνήλθε τδν Νείλον μέχρι τής Λυκοπόλεως, 
κατεμέτρησεν έπισταμένως τδν παμμεγέθη έκ 
γρανίτου λίθον, καί κατά τήν ώρισμένην έποχήν 
έπανήλθεν είς Παρισίους όμολογών, οποία εύθύ- 
της ! δτε εΐχεν άπολέσει τδ στοίχημα.

Αλλά κατά τήν περιοδίαν του ταύτην δ ιατρός 
ώφελήθη αρκούντως, καθ δσον συνέλεξεν διαφό
ρους περιέργους πληροφορίας καί πράγματα, με
ταξύ δέ τούτων εΰρεν έν σώμα ταρυχευτδν έντδς 
τών περί τήν Θηβαΐδα επιταφίων σπηλαίων. Ε
πιχείρησε τήν αυτοψίαν αύτοΰ, καί άφοΰ άφήρεσεν 
μετά πρσοχής τάς μακράς λινά; ταινίας δι ών 
περιεδένετο, εύρεν κύλινδρόν τινα έκ παπύρου, 
έφ ού ήσαν γεγραμμένοι χαρακτήρες ιερογλυφι
κοί. Επί πολλούς μήνας κατέγινεν είς τήν διά- 
γνωσιν αύτών, καί άμα έκ τών πρώτων του έξη- 
γήσςων έβεβαιώθη ότι ήτο ή ιστορία- τών κυριω- 
τέρων συμβάντ&Α» τοΰ περιέχοντος αύτδν τετα- 
ρυχευμένου νεκροΰ.

0 Κ. Βάφτων δέν έλειψε νά δημοσίευση τήν 
άκριβή τοϋ αιγυπτιακού τούτου χειρογράφου με- 
τάφρασιν- εχο^σαν ουτω.

(l) Luqsor. ό’Στράβων ονομάζει αύτήν Λύκων 
πύ.Ιιν. είναι δέ μητρόπολις τοϋ Λυκοπολιτικοϋ νο
μού έν Θηβα'ί’δη τής Αίγυπτου, ολίγον μακράν τοϋ· 
Νείλου, έν ή έξαιρετικώ; έλατρεύετο ό Λύκο; ώ; ίε-

*
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« Μαθετετίς υπήρξα, μάθετε τούς έρωτας μου, 
τάς δυστυχίας1 μου, τά εύτυχή μου συμβάντα' μά
θετε δέ προ πάντων, ότι ή Σατέ, ή θεά τής άλη- 
θείας, διευθύνει τούς λόγους μου.

(1) Τοιουτοτρόπως έκαλεϊτο ό τόπος έκείνος 8ν 
ένόμιζον ώς υπό γήν κείμενον, ένθα διέτριβον 
αί ψυχαί τών θανόντων μέχρι τινός έποχής μεθ 
ήν μετέβαινον, ώς έφρόνουν, είς άλλα σώματα, καθ’ 
ά αναφέρει ό Πλούταρχος, Μ.

— Εγεννήθην εις τήν Συήνην, πόλιν τής άνω 
Αίγύπτου, έπΐ τής βασιλείας τοΰ υιού τοΰ Νεχλώ, 
ήτοι τοΰ μεγάλου Ψαμμιτίχου, όστις ήνωσεν ΰπ 
αύτόν όλην τήν Αίγυπτον. Ονομάζομαι Παχοτνού- 
φης, όπερ σημαίνει έν τή μητρική μου γλώσση, 
άνθρωπον τοΰ οποίου ή καρδία είναι άγαθή. 0 
πατήρ μου άνήκεν εις τήν άσημον μέν άλλά σε
βαστήν τών γεωργών φυλήν, άναποφεύκτως δέ 
υπό τών νόμ.ων ύποχρειόθην καί έγώ ν ακολου
θήσω τό αύτό στάδιον' άλλά, αισθανόμενος έν έ
μοΐ φιλοδοξίαν καί σπέρματα προτερημάτων τι- 
νών, έπεχείρησα ν άναβώ διά τίνος επιστήμης ύ- 
περάνω τής πατρικής μου καταγωγής. Διά τής 
οοηθείας γέροντός τίνος Αίθίοπος ίερέως, έσπού- 
δασα, έκτος τής δημώδους γραφής, τήν ιερογλυ
φικήν, τήν κοσμογραφίαν, τήν γεωγραφίαν, τήν α
στρονομίαν, τήν μαντικήν καί τάς λοιπάς γνώσεις 
τάς έπιφυλαττομένας μόνον ταΐς ίερατικαΐς οίκο- 
γενείαις.

« Ημην είκασιπενταετής 
Μέμφιδα νά πωλήσω τήν 
νίκων μου, τοΰ,σίτου καί τοΰ σισάμου' διαβαίνουν 
εκ τίνος δημοσίας πλατείας, εύρον έν αύτή συ- 
νηθροισμένην άπειρον πληθύν 
γινομένων εις τδ νά θαυμάζωσι τήν καταστόλιστον 
έξ ίερογλυφιών καί έπΐ δώδεκα κολοσσαίων άν- 
δριάντων στηριζομένην οικοδομήν, ήν ό Ψαμμί- 
τυχος ειχεν διά μεγάλων έξόδων ανεγείρει πρός 
κατοικίαν τοΰ βοός Απιος.

« Οτε παρατήρησα τό σεβαστόν τοΰτο ζώον 
έπΐ τοΰ περιστυλίου τής οικοδομής τοΰ Ψαμμιτί
χου, πλησίον του εύρίσκετο νεανις τις, ήτις τώ 
προσέφερε τό τριφύλλιον καί τούς λουπίνους. Εί- 
σέτι νομίζω ότι τήν βλέπω έκεΐ. Μακρά κόμη 
φεοομένη 
πορπών 
πρός δύο έξ έβένου πλάκα: 
χρωματισμένοι διά βαφής 
να μακράν καί καμπύλην.

καΐ ύπήγον είς την 
συλλογήν τών φοί-

έν αύτή συ- 
ανθρώπων, κατα-

ι Γ 4

επί τοΰ μετώποο της διά δυο χρυσών 
κατεκάλυπτε τάς παρειάς της, όμοιας 

ις’ οί δνυχές της ήσαν 
πορφύρας’ ειχεν τήν ρϊ- 

', τά χείλη εύσαρκα, τό 
χρώμα στιλπνόν ώς 5 χαλκός, τό δέ έκ λινού φό
ρεμά της διέγραφε τοΰ ωραίου σώματός της τήν 
κανονικότητα. Ενόμισα ότι έβλεπα τήν Άθώρ, 
την θεάν τής ώραιότητος, ής ό υιός Χαοσώ-Θώ, 
ό Θεός τοΰ έρωτος, μέ περιήψε όι όλων αύτοΰ τών 
φλογών.

« Εφυγα έκ τοΰ τόπου τούτου, φέρων, 
ράς 
ψα 
τον 
ώραιότεοον, άφήκα εις τήν Μέμφιδα.

λέον είμή

ώς ή δο
τής έρημου, το πλήγωσαν με βέλος. Επέστρε- 
είς τήν πατρώαν μου γην, άλλ ή ζωή μου ή- 
έκτοτε ατελής, διότι το ήμισυ αύτής, τό καί 

ι. Οί διαλογι
σμοί μου δέν έτρέφοντο πλέον είμή πρός μίαν δι- 
εύθυνσιν, πρός έν καί μόνον σηηεΐον' άκαταπαύ- 
στως άνεκάλουν έν τή μνήμη μου τήν νεάζουσαν 
εκείνην ωραιότητα καί όλόκληρος ή ύπαρξίς μουΛ

φρίττουσα, έπόθει νά πετάξη πρός ταύτην. Αλλά 
πώς έλεγα, κατ έμαυτόν, αύτη είναι θυγάτηρ 
μεγάλου άνδρός, ενώ έγώ είμαι μέλος άσημον 
εύτελοΰς σωματείου' αί άρχαί, οί νόμοι θέτουν μέ- 
γα χάσμα μεταξύ αύτής καί έμοΰ. Είναι αφρο
σύνη τό νά ονειροπολώ τήν άπόκτησίν της, ώς τβ 
νά θέλω ν’ άναχαιτήσω τόν Νείλον είς τάς περιο- 
δικάς πλημμύρας του ! » Αί σκέψεις αύται είς τήν 
βαθυτέραν μ’ έβύθισαν άθλιότητα. Αποφασίσας ό- 
θεν νά ζητήσω τόν θάνατον, άφήκα κρυφίως τήν 
πατρικήν μου οικίαν, καί ένηγκαλίσθην τό έπικιν- 
δυνωδέστερον έργον, δηλαδή τό τοΰ πηδητοΰ τών 
καταρακτών. Συνίστατο δέ τοΰτο εις τό νά έπι- 
βαίνγ] τις έντός έλαφροτάτου σκάφους υπεράνω 
τών απείρων καταπτώσεων τοΰ ύδατος του Νεί
λου, καί άφοϋ πλεύση μεταξύ τών βράχων, νά κα- 
ταπίπτη, όπως άναφανή έν μέσω εύρέως καί γαλή- 

« - Λ. IX. » V X rf Ή _
tnn- 

Ιωνας 
αύτό- 

χθονας οϊτινες είναι άείποτε πρόθυμοι θεαταί.
» Διά τοΰ ριψοκινδύνου τούτου έπαγγέλματος, 

άνέμενον ' 
άναμένει τήν σωτηρίαν του' 
ήθελε μέ παρασύρει είς τάς υφάλους, 
ραθρόν τι ήθελε μέ καταπίη. Ενίοτε αντί νά προ
σκολλώμαι είς τήν κυλινδουμένην έπΐ τών κυμά
των λέμβον μου, έγκατέλειπα έμαυτόν είς τάς 
τρομ,ερωτέρας δίνας' άλλ δπότε μετά πτώσιν ορι
ζόντιον πεντακοσίων περίποΟ ποδών, άνεπηδων εις 
τήν έπιφάνειαν,τό δρμέμφυτον τής αύτοσυντηρησεως 
μέ άπέτρεπε τής ιδέας τής αυτοχειρίας. 0 έπικεί- 
μενος κίνδυνος μ έπέφερε φρενοβλάβειαν, τήν ό- 
_ ’ .. 2...Ϊ__ __ Λ .. 

νιαίου ύδροδοχείου. Η γυμναστική αύτη 
σις έτερπε ύπερβολικώ; τούς Ελληνας, τούς 
καί τούς Κάρας, επίσης δέ καί αυτούς τούς 
..ο___ ______  -ϊ...

τήν άπώλειάν μου, ώς άλλος τις ήθελεν 
' -------ι-— —' έπίστευον οτι τό ρεύμα

καί ότι βά-

διεδέχετο ή καθαρότερα παρουσ'.α 
καί ένθυμούμην οτι έγνώριζα νά

ποιαν άμέσως 
τοΰ πνεύματος, 
κολυμβώ.

« Ημέραν τινά ένόμισα ότι ίσως δυνηθώ να α
παντήσω έπΐ τής γής τόν θάνανον, άφοϋ επί τών υ- 
δάτων μ άπέφευγε.

» Αρχισα τό επί τών μακρών τοΰ Νείλου οχθών 
κυνήγιον τών αιγών, κατά τήν έκ τής Συνίνης προς 
τήν Θηβαΐδα οδόν, δτε ήκουσα κλαγγήν όπλων καί 
ποδοκροτήματα ίππων' δύο ιππείς προσέβαλλον 
έτερον ιππέα, όστις ήν εγγύς τοΰ νά ύποκύψή ε'·5 
τήν καταδίωξιν. 01 Αιγυπτιακοί νόμοι, έπέ^α^ον 
χρέος τι φιλανθρωπίας καί έθεώρουν ώς συνενθΧ0’·1? 
τών δολοφόνων, εκείνους ο’τινες δέν ήθελον συ';_ 
δράμει τά τυχόντα θύματα ένώπιόν των. Η έπιτα_ 
κτική όμως τών νόμων διαταγή αύτη ήτον άνω" 
φελής πρός έμψύχωσιν τοΰ ζήλου μου, διότι ολί
γον έφρόντιζα άν εξέθετα τήν ζωήν μου' αύτη μέ 
καθίστατο έπαχθές φορτεΐον' άλλως τε ώφειλα νά 
δώσω άξίαν τννά είς τό όνομά μου Παχοτνού
φη. Ετάνυσα δθεν τό τόξον μου' τό δέ βέλος μου, 
εύθέως διευθ>νθέν διεπέρασε τό στήθος ενός τών 
καταδιωκτών' άρπάξας δέ ισχυρόν τινα κλάδον 
δένδρου, ώρμησα κατά τοΰ έτέρου καί κατέβα
λα και αύτόν' άλλα τό ξίφος του μ’ έπέφερε πλα-

τεϊαν έπΐ τοΰ ώμου πληγήν, ώστε κατέπεσα κυ
λιόμενος έπΐ τής άμμου τής όδοΰ.

» Ηδη ωφειλα έγώ ώς έκ τής θέσεώς μου νά 
ικετεύσω εκείνον τοΰ όποιου είχα σώσει τήν ζωήν. 
Είμαι, τώ| λέγω, ό Παχοτνούφης, υιός τοΰ Τχου- 
μόζη, έκ τής γεωργικής φυλής’ ή καλύβη μου κεΐ- 
ται έκεΐ κάτω, όπισθεν τοΰ έκ κάκτων διαφράγ
ματος έκείνου.

« Φέρε με εις τήν κατοικίαν μου. 0 ξένος μ’ έ- 
θεσεν επί τών νώτων τοΰ ίππου του, καί άπήλθεν' 
άλλά μόλις έκινήθημεν, ή δόνησις καί οί πόνοι 
μέ κατέστησαν άναίσθητον. Συνελθών δέ βεβαίως 
μετά (πολύν χρόνον, εΰρέθην έπί τίνος κλίνης, 
έντός εύρυτάτης αιθούσης, ής οί τοίχοι ήσαν κα- 
ταστόλίστοι έξ εικόνων φαντασιωδών, καί ζω
γραφιών ιερογλυφικών' ό δέ ξένος έπηγρύπνει πλη
σίον μου. « Παχοτνούφη, μέ λέγει, είσαι εις τήν 
Σα'ί'βην τής Νουβίας. Δέν ήθέλησα νά σ έγκα- 
ταλείψω είς τήν άγωνίαν σου, τούς πόνους καί 
τήν άναισθησίαν σου' φοβούμενος όμως μην εκ
θέσω έααυτόν ένεκα οίαςδήποτε βραδύτητος, σέ 
έφερον έως έδώ, όπου ήσο έπίσης έν άσφαλεία, 
ώς έγώ. Μήν άνησυχής, μήτε διά τήν καλύβην 
σου, μήτε διά τό έπάγγελμά σου' ένταΰθα θέ
λεις ζήσει έν άφθονίμ ». Ηϋχαρίστη,σα τόν ξέ
νον μου μετά τοσούτω μείζονος ταπεινώσεως, κα
θόσον άνεγνώρισα ότι ή-ο ίερεύς, έκ τής κεκαρ- 
μένης κεφαλής του καί τών λοιπών του ένδυμά- 
των. « Σεβάσμιε πάτερ, τώ άπήντησα, θεωρώ ευ
τυχίαν μου τό νά χύσω υπέρ σοΰ τό αίμά μου' 
πρώτον, διότι είσαι άνθρωπος, ακολούθως δέ, διότι 
είσαι ίερεύς, καί άν άπέθνη.σκα κατά τήν μάχην, 
ή ψυχή μου ήθελεν πετάξει όλως ένδοξος, καί ό- 
λως περιχαρής καί μή αίσθανομένη πλέον τό βά
ρος της ».

« Αισθάνεσαι πόνους, δύστυχε Παχοτνούφη ! 
έάν προέρχωνται έκ δυστυχημάτων, είς τό έ
ξης δέν θέλεις τούς δοκιμάσει έπί μακρό» χρό
νον. Σέ έγνώρισα φιλάνθρωπον καί γενναίου,. δύ- 
νασαι όθεν νά μέ φανής χρήσιμος καί ν άσφαλί- 
σης είς σεαυτόν άξιόλογον άνταμοιβήν. Θάρ- 
ρει, ήσύχασε, σέ υπόσχομαι ταχύτατα ϊασιν τής 
πληγής σου, ότι δέν ένδιαφέρομαι ήττον σοΰ υπέρ 
τής άποκαταστάσεώς σου. »

« Εν τώ μεταξύ τούτω παρήτησε τήν αίθουσαν, 
έμπνεύσας μοι αίσθημα περιεργείας έρεθιζομένης 
προσέτι έκ τών κωλυμμάτων, καθόσον δέν ήδυ- 
νάμην νά άνακαλύψω μέσον τι δι ού νά τήν εύ- 
χαριστήσω. Τις ό ίερεύς οότος διατί σι ιππείς έ- 
Χείνοι τόν κατεδίωκον;. Ποιαν περιέμ.ενε παρ’έ- 
[>ου έκδούλευσιν ; Αισθανθείς όμως πόσον μοί ή
τον ανωφελές νά παραδίδωμαι είς. εικασίας, άπε- 
φάσισα ν άναμένω τήν στιγμήν καθ ήν ό ίερεύς ή
θελεν ευδοκήσει νά μέ έξηγηθή. Αλλά πολλαί πα- 
ρήλθον έβδομάδες, άν καί μ έβλεπε καθ έκάστην, 
δ»ν μ’ άπεκάλυψεν ούδέν τών άφορώντων αύτόν.

« Είχα έντελώς άναλάβει και ήρχισε νά μέ κα
ταλαμβάνω πλήξις τις, Αενάως άνελογιζόμην τόν 

φλογερόν έρωτά μου’’ έλαυνόμενσ; δέ παρά των 
ιδεών μου τάς οποίας ένίσχυεν έτι μάλλον ή άρνία 
μου, υπερεπόθουν ν ανακτήσω τάς συνήθεις μου ε
νασχολήσεις, τό σκάφος καί τούς καταράκτας μου, 
οτε πρωίαν τινά, ό άγνωστός μοι ίερεύς μέ προσε- 
κάλεσεν παρ αύτώ. Προσήλθον πάραυτα, καί τόν 
εύρον ενώπιον στρογγυλής καθήμενον τοαπέζης 
έφ ής ΰπήρχεν πολύτιμόν τι κιβώτιον.

« Παχοτνούφη, μέ λέγει, γνωρίζει; τήν πόλιν 
Μέμφιδα ;

— Απαξ ύπήγον είς αύτήν, άπεκρίθην σκιρτάν 
είς τήν άνάμνησιν εκείνης, ήτις κατώκει έκεΐ.

— Συγκατατίθεσαι νά ύπάγης πάλιν είς ταύτην,. 
επιφορτιζόμενος παρ έμοΰ αποστολήν τινα ;

— Είμαι εις τάς διαταγάς σου, αύθέντα.
— Ακουσέ με λοιπόν' θέλεις αναχωρήσει αμέ

σως σήμερον. Οταν φθάσης έκεΐ, θέλεις άκολουθή- 
σει μέχρι τοΰ άκρου της τήν όδον τοΰ Σεσώστριος, 
ήτις θέλει σέ φέρει είς τήν πλατείαν τοΰ Φτά' στρέ
φουν πρός τά δεξιά θέλεις είσέλθει είς τήν όδον 
τής Ισιδος είς τό άκρον τής όποίας ύψοΰται άνά- 
κτορον, έχον τήν Ούραν έστολισμένην υπό δύο ο
βελίσκων. ΙΙαρατήρησον δέ έκεΐ καλώς ότι έπί τής 
μιας όψεως τοΰ πλαγίου βάθρου υπάρχει τό άνά- 
γλυφον τοΰ ίεροΰ κανθάρου. Θέλεις άναμένει τήν 
έλευσιν τής νυκτός όπως είσδύσιρς έντός υπογείου 
τινός διόδου, ής ή είσοδος άνοίγει όταν πιέζη τις 
δυνατά τόν κάνθαρον τούτον' είς τό άκρον ενός 
διαδρόμου μακροΰ καί θολωτού υπάρχει θύρα, έν ή 
κρούεις καί καταθέτεις τήν επιστολήν, ήν θέλω 
γράψει είς τό μέλλον νά σέ άνοιξη, πρόσωπον. »

« Ελαβε μετά ταΰτα πάπυρόν τινα κατακεχρι- 
σμένον δι έλέου τής κέδρου, καί άφοϋ έχάραξεν 
έπ αύτοΰ χαρακτήρας ιερογλυφικούς, τόν περιετύ- 
λιξεν, τόν έσφράγισεν καί μέ τόν ένϊχειρισε' ακο
λούθως άνοίξας τό κιβώτιόν του μέ είπεν. Ιδού 
πώς άνταμείβεται ή άποστολή σου, καί μ έπέδει- 
ξε πολλά δακτύλια χρυσά, μόσχους, βατράχους 
καί βόας έκ. χρυσού, έπίσης, νομίσματα όλα συνήθη 
έν τή χώρα μας.

«_Εγώ δέ άπήντησα είς τόν ίερέα.
« Είμαι πρόθυμος νά σ’ υπακούσω, θέλω μετά 

πολλής προφυλάξεως έκτελέσει τήν παραγγελίαν 
σου, έάν δέ σέ άπατήσω, ό θάνατος άς μέ κομί- 
ση είς τάς δυτικάς χώρας! καί άς καταδικασθώ 
είς τάς αιωνίους ποινάς τού Αμένθου ! (ΐ) Τήν αυ
τήν δέ εσπέραν έι^υθείς νέον χιτώνα, καί φορέσας 
σανδάλια έκ φύλλων φοίνικος, διευθύνθην περί τήν 
οδόν τής Συνένης, όθεν έλαβον άκάτιον όπως κα
ταβώ τόν Νείλον' ήτο ή έποχή τή; μετοπωρινής. 
ισημερίας, καί» όλη ή μεταξύ τών Αραβικών καί 
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Λιοοϊων δρέών πεδιάς, ήτο tv τέναγος έξ ύδατος 
ερυθρού καί αλμυρού, οθεν άνυψοϋντο τά συμπλε
κόμενα ή τών φοινίκων στελέχη, τά ^οδόχροα ή- 
κυανά ή λευκά άνθη τών λωτών καί τά άδιάρρη- 
κτα διαφράγματα τά συνενοϋντα πρδς άλληλα τά 
χωρία. Μετά τήν άνάβασίν μου εϊς τήν Μέμφιδα, 
προσόρμισα τδ άκάτιόν μου είς τήν όχθην, καί 
είσήλθον διά τών πυλών τής Θηβαίδος. Ηκολού- 
θησα κατά γράμμα τάς διευθύνσεις δσας μ.’ έδωκεν 
ό ίερεύς, καί έπελθούση; τής νυκτδς, οπότε αί όδοΐ 
κατέστησαν πανέρημοι εισέδυσα κρυφίως ύπδ τδν 
υπόγειον διάδρομον, καί έκρουσα τήν θύραν είς 
τήν οποίαν ούτος έπερα'οΰτο. Αλλ ούδείς μ. άπε- 
κρίθη. Τδ σπήλαιον έν ώ εύοισκόμην ήτο χαμηλόν, 
κολπώδες, μέλαν ώς ή άσφαλτος, και πλήρες με
γάλων νυκτερίδοον, αί πτέρυγες τών οποίων μοΰ 
έμαστίγουν τδ πρόσωπον' ή θέσις μου ήρχισε νά 
γίνεται δυσάρεστος, οτε ακούω φωνήν γυναικδς 
γλυκεϊαν καί τρέμουσαν.

— Οστις και άν ήσαι, έρχεσαι άπδ μέρους τοϋ 
πατρός μου ;

— Οστις καί άν ήσαι, άπεκρίθην' σοι κομίζω 
έπιστ°λήν ήν μ. έπιφόρτισεν είς ίερεύς διαρκώς 
διαμένων έν Μέμφιδι, έπί τοϋ παρόντος δέ κατα
φυγών εϊς τήν Τα'ί'βην τής Νουβίας. »

Αμέσως ανοίγει ή θύρα. Ω έκπληξις ! ώ παρα 
φοραί ! ώ ουρανία ευφροσύνη ! Τδ παρουσιασθέν 
είς τά δμματά μου §ν, δέν ήτο γυνή . . ., ήτο θε- 
ότης, ήτο δν υπερφυσικόν, μία ένσάρκωσις τής I- 
σιδος ή τής Αθώρ" ήτο αυτή εκείνη ή νεάνις, ήν 
είχα ίδει έπί τοϋ περιστυλίου τοΰ βοδς Απιδος 
Είς τήν θέαν της ήσθάνθην τάς κνήμας μου καμ- 
πτομένας, έπί τών οφθαλμών μου κατέπεσεν θαμ
βός, ανέκφραστος ταραχή έπέφερε δονήσεις σφο- 
δρας τών νεύρων μου’ τδ αίμα μου κατεφλέγε- 
το . . . . καί μ δλα ταΰτα έδοκίμαζα έν έμαυτω 
ευφροσύνην, ήτις μέ ήτο άγνωστος, διότι δλας υ.ου 
τάς όδύνας, μ έφαίνετο ότι έξηγόρασα δι’ αύτής 
τής στιγμιαίας ευτυχίας, τά δέ σπινθηροβολοϋντα 
δμματα τής νεάνιδος άπεξήραινον τήν πηγήν τών 
πύρινων δακρύων τά όποια είχα χύσει. Τη παρου
σίασα μετάτοεμούσηςχειρδς τήν πατρικήν έπις-ολήν 
καί καθ 8ν τήν άνεγίνωσκε χρόνον, έγώ έμενα σιω
πηλός, άφοσιωθείς έν έμαυτω, μετά καρδίας πλή
ρους συγκινήσεων καί έρωτικών ονειροπολημάτων.

« Ζητεί νά μάθη τά κατ έιζέ, μέ λέγει ή νεά
νις μετά βαθέως στεναγμού" θέλει νά μάθη έάν 
δυνηθη ήμέραν τινά νά θριαμ,βεύση κατά τών έχ- 
θρών του, νά είσέλθη είς τήν Αίγυπτον, ν άνακτή- 
ση τήν υψηλήν θέσιν ήν κατεΐχεν. Φεϋ ! ή ιέρεια 
Αμ,οσις ήθελε θυμιά(τε,ι καί αύτήν τήν ζωήν της 
δπως ικανοποιήσει τήν τοϋ πατρός της Αρσιέζου" 
άλλά πώς είναι δυνατόν ή ζωή μου νά έςισωθή 
πρδς τήν τοϋ βοδς Απιδος ;

— Ιέρεια, τή είπον, ό πατήρ σου δέν σ ανα
φέρει τί περί τών μετ έμοϋ συμβάντων του, δέν 
σέ διηγείται τίνι τρόπω τδν έλύτοωσα έκ τών χει- 
ρών τών σταλέντων πρδς καταδίωξίν του ;

— Ναι πραγματικός, μ’ άπήντησεν, μέ |δμιλεϊ 
περί σοϋ, περί τοϋ ζήλου σου, τών πληγών σου, 
καί μέ συνιστμ νά έχω είς σέ πλήρη εμπιστο
σύνην. »

— Ναι, δύνασαι νά στηριχθής έπί τοΰ βρα- 
χίονος έμοϋ τοΰ ασθενούς ΙΙαχοτνούφη. Περί τί
νος πρόκειται; ποΰ οφείλω νά υπάγω; ποϋ νά πο
λεμήσω ;

— Οφείλομεν νά πολεμήσωμεν πρδς άνδρας, 
τούς οποίους ό βοαχίων σου αδυνατεί νά φθάση, 
πρδς άνδρας τών όποιων αί αποφάσεις είσιν ακλό
νητοι καί αί διαταγαί ανέκκλητοι. Μάθε δτι ό πα
τήρ,μου, μέγας τοϋ Βοδς Απιδος ίερεύς, είχε τδ 
χρέος νά διατρέφη αύτδν καί νά διερμ,ηνεύρ τούς 
προφητικούς αύτοϋ μυκηθμούς. Ημέραν τινά, οί 
δούλοι ενός κτήματος δπερ κατέχομεν έν Σα'ίδι 
στασιάσαντες κατέσφαζαν τούς γεωργούς μας" δ 
πατήρ μου εσπευσε νά δράμφ πρδς καταστολήν τής 
στάσεως" διαρκούσης δέ τής απουσίας του, ό βοϋς 
Απις άπέθανεν έκ πείνης. Σήμερον δλος δ Αιγυ
πτιακό; λαός πενθεί τήν απώλειαν τοϋ ιερού ζώου, 
επτά δέ έκατομμύρια ανθρώπων στενάζουν ώς είς 
καί μόνος" αμέσως συνεκλήθη ή πανήγυρις, ήτοι ή 
συνέλευσις τών ιερέων τών τριάκοντα ές τής Αί- 
γύπτου Νομών, άπαντες συνηνώθησαν έν τώ Αα- 
βυρίνθω, καί κατεδίκασαν τδν πατέρα μου ώς αί
τιον δτι έκ τής άμελείας του άφήκε ν άποθάνη 
δ είς τήν άγρυπνον αύτοϋ φύλαςιν έμπιστευ- 
θείς βοϋς 0 δέ δυστυχής έξόριστος, ίσως κατεδι- 
κάσθη έκ τούτου εις θάνατον καί έκάη προσκαί- 
ρως κατ έρήμην, αφού κατόρθωσε νά έκφύγη ή 
καί συμπλακείς πρδς τούς σωματοφύλακας τοΰβασι- 
λέως Τοιαϋτα είναι τά τελευταία συμβάντα τοϋ 
αθλίου μου πατρός. Επίστρεψε δμως παρ αύτώ, 
σύστησέ τον νά κρύπτεται πάντοτε, διότι θέλουν 
τδν καταδιώξει μέχρι τοϋ αλλοδαπού έδάφους. »

Μετά τούτο ή ίέρεια Αμοσις άνοίξασα τήν θύραν 
τής μυστικής διόδου μ’ έξέβαλε μεθ δλης τής δυ
νατής χάριτος" προσέκλινα εύσεβάστως καί άνε- 
χώρησα λέγων, « ύγίαινε, ίέρεια, θέλω ικετεύσει 
υπέρ τοϋ πατρός σου τήν Θέμιδα τήν θεάν τής δι
καιοσύνης ! »

Επέστρεψα είς τήν Θηβαί'δα, καί έφερον είς τδν 
Αρσιέζην τδ αποτέλεσμα τής άναχωρήσεως μου, 
ούτος δέ ζωηρότατα κατεθλίβετο ένεκα τής κακής 
θέσεως τής όποθέσεώς του. Επί πολλούς μήνας δ·ώ- 
δευον άπδ τήν Ταί'βην εις τήν Μέμφιδα, καί άπδ 
τήν Μέμφιδα είς τήν Ταΐβην. Αλλ δμως δ ίερεύς 
Αρσιέζης δέν έκέρδησεν ούδέν. Ωοελήθην δέ έκ* /·/* . >/ * - . τών επισκέψεων μου προς την Αμωσιν, καθόσον 
τή έδειξα δτι είχον γνώσεις τινας άνωτέρας τή; 
θέσεώς μου, καθόσον τήν έβλεπον δσον οίόν τε τά- 
χιον καί πλειότερον, καί καθόσον τήν έκαμα νά 
έννοήση, άν οχι ότι είχα τήν αυθάδειαν νά ήμαι 
έρωτευμένος μετ αύτής, τούλάχιστον δτι μ είχεν 
έαπνεύσει εν βαθύ καί σεβαστόν αίσθημα. Καί κα
θώς πάσα γυνή μαντεύει πάντοτε τήν είς αύτήν. 
άποδιδομένην λατρείαν, καί ή Αμωσις έφαίνετο.

ιΐαρεστουμένη διά τήν ήν μ® παρεϊχεν έντάπωσιν" 
τΐίλλάκις ήκουσα τήν ουρανίαν φωνήν τη; νά ψελ- 
λίζη δταν διευθυνόμην πρδς τήν κρυπτήν θύραν. 
« Καί πώς .' μ’ άφίνεις ήδη ! — Είσαι πιστό; υ
πηρέτης, μ έλεγεν ήμέραν τινά. — Ω όχι, στε
ρούμαι τής προσηκούση; αξίας, Αμωσις ! όπότε οί 
αολεμισταί, οί ιερείς αύτοί μέ διέταττον ύπεροπτι- 
ζώς, πολλάκις, καί άς μέ συγχωρήση δ Αμμοούν- 
ρχά ! κατη ρώμην τής υποτακτική; μου θέσεως. Ναι, 
οί βραχίονέξ υ.ου ύπήκουον, ένώ ή άναστατουμένη 
ααρδία μου ύπερεπληροϋτο άγανακτήσεως" άλλά, 
άφοϋ σύ διατάττεις, ώ ίέρεια ! ή διάνοια μου ταχύ
τερα τών λόγων σου, προμαντεύει τήν έννοιαν αύ
τών, πριν εϊσέτι τούς εκφράσεις όλους. Επεθύ- 
μουν, πρδς έκλήρωσιν τών διαταγών σου, τήν ίσχύν 
τοΰ κροκοδείλου, τήν έπιτηδειότητα τού ίχνεύμο- 
νος, τήν ταχύτητα τοϋ ίέρακος. Οία καί άν ή ή 
σοβαρότης τών βλεμμάτων σου, ή ξηρότης τών εκ
φράσεων σου, τδ υπεροπτικόν ύφος τής φωνή; σου, 
τά εύρίσκω μέ πλειότερα θέλγητρα ή τούς ήχους 
τοΰ άρμονικοτέρου σείστρου, ©ά μέ εϊπη; ν ανα
βώ είς τήν κορυφήν τής τοϋ Κρέοπος πυραμίδας, 
θά μέ εϊπης νά κατακρημνισθώ έκειθεν, βεβαιώ
σου δτι δέν θέλω διστάσει ουδέ στιγμήν. Εάν ήθε
λα γεννηθή δούλος σου, δέν ήθελα ποτέ ποθήσει τήν 
τύχην τοϋ Φαραώ" καί τδ νά τύχω τής περιστά- 
σεως νά σ’ αποδείξω τήν άφοσίωσίν μου, είναι μία 
παραμυθία δι’ έμέ, έν μέσω τών οδυνών τής ζωής 
μου,«

Η έμψυχόνουσά με συγκίνησις κατέλαβε καί ε
κείνην, καί μ’άπαντα,μετά τίνος θορύβυυ, τοϋ ό
ποιου δμως τάς κινήσεις συνεκέρνα τδ υπεροπτι
κόν τη;. « Δέν πρέπει ό ζήλος οΰτος νά σέ παρα- 
φέρη έπί πολύ, Παχοτνούφη γεωργέ" δέν πρέπει 
tv τυφλόν πάθος νά περιπλανά τδ λογικόν σου" ή 
ειμαρμένη δέν σέ κατέστησε ποσώς δοϋλόν μου" 
άλλ δμως ούδέ ίσον μου.

— Καί έάν άνυψονόμην μέχρι σοϋ' έάν, δι ή- 
ρώΐκής τινδς πράξεως, διά τίνος υπηρεσίας πρδς τήν 
Αίγυπτον μεγάλης, έξήλειφον τάς διακρίσεις τής 
γεννήσεως;

— Πτωχέ Παχοτνούφη ! αύτά είναι όνειρα !
— Καί πώς, δέν δύνανται νά καταστώσι πραγ

ματικά ; δέν έχο> τήν άπαιτουμένην περιουσίαν, 
τήν επιστήμην ήτις προμηθεύει τά μέσα τής έκ- 
τελέσεως, τήν δύναμιν ήτις τά εφαρμόζει ; Επό- 
θουν πολύ νά έγεννώμην δούλος σου, βεβαίιος, άλ
λά μή δέν εχω τήν ψυχήν ενός πολεμιστοϋ ; Καί 
λοιπδν έάν μεταβληθώ διά τής αρετής, έάν ανυ
ψωθώ είς άνωτέραν τινά σφαίραν, έάν αύτδς δ πα
τήρ σου σέ έδιδεν εΐ; έμέ, έάν παρουσιασθώ μετά 
τής συγκαταθέσεώς του νά σ οδηγήσω είς τδν βω
μόν τοϋ Αμμοούν - Ρχά, είπέ μ.ου, ίέρεια Αμ,ω - 
Όις, θέλεις καταδεχθή νά μέ άκολουθήσης ;

Επεσα γονυκλιτής καί συνεσταύρωσα τούς βρα- 
χίονάς μου έπί τοϋ στήθους μ.ου ω; ένοχός τι; 
άναμένων τδν θανάσιμον κτύπον. Η Αμωσις κα- 
τέκλινε τούς οφθαλμούς, τδ δέ πάλλον στήθος 
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τη; άνώψονεν τά; καταχρόσους ταινίας αίτινες τδ 
έπίεζον « Μή μ έρωτας, μέ άπαντά, άλλά γίνου 
άςιος έμοϋ, έάν δύνασαι » καί αμέσως άνεχώ- 
ρησεν.

Εξήλθον καί έγώ, άλλή καταληφθείς ύπδ το- 
σοϋτον ζωηράς έπάοσεως, ώστε εις τά; άτακτου; 
μου παραφοράς, συνέθλιψα τήν κεφαλήν μου έπί 
τοϋ θόλου τής υπογείου διόδου" άνευ δέ τούτου,· 
ήδυνάμην ν άπολέσοι ίσως άμέσω; τδ λογικόν 
μου, διότι ή καρδία μου καί ό έγκέφαλός μου μετά, 
μεγίστη; σφοδοότητος έκτύπουν" *ν κύρτωμα τοΰ 
ίδιου μ έλύτρωσεν.

Ενα μήνα μετά ταΰτα, καί ύστερον μακοάς 
συνδιαλέξεώς μου μετά τοϋ Αρσιέζη, έποοεύθην 
είς τάς πύλα; τοϋ λαβυρίνθου, μνημείου γιγαντώ- 
δου; περί ού σείς οί νεότεροι ήκούσατε ίσως. Α- 
νεγερθεί; ύπδ τοϋ Λαβάρου τετάρτου βασιλέως τής 
έκτη; δυναστεία;, (3,500 έτη π. χ.) ό λαβύρινθο; 
έκειτο εί; τδ κέντρον τή; Αίγυπτου εί; τδν νο
μόν ’Λρσιέ. 0 περίβολός του, έκάστη οψις τοϋ ό
ποιου συνίστατο έξ 650 ποδών μήκους περιέκλειε 
δώδεκα άνάκτορα, αριθμός άνταποκρινόμενος είς 
τούς δώδεκα νομού; οίτινες ύπήρχον κατά τήν 
εποχήν τή; θευ.ελιώσεώ; του" έκαστον άνάκτοοον 
ήτο δίστεγον, τδ δέ κατώτερόν μέρο; βεβυθισμέ- 
νον έντδς του έδάφους, έχρησίμευε πρδ; ταφήν 
τών ιερών κροκοδείλων. At αύλαί τών δώδεκα 
άνακτόρων, έστολισμέναι δι έπιδεικτικών περιστυ
λίων, έθεώρουν αί μέν έξ πρδ; άρκτον, αί δέ έτεραι 
έξ πρδ; μεσημβρίαν" αί χίλιαι πεντακόσια’, αί
θουσα·. έ/.άστου πατώματος συγκοινωνούσα·, διά 
κλιμάκων, ήσαν έστολισμέναι δι εικόνων γεγλυμ- 
μ,ένων. Είς τινα τών πτερύγων τοϋ περιστυλίου 
ύψοϋτο πυραμίς, ήτι; περιείχε τήν κόνιν τοϋ Λα
βάρου.

ΟΙ ιερείς τών τριάκοντα έξ νομών ήσαν έκεϊ 
συνηγμένοι καί συνεζήτουν" τοΰτο δέ άνεγνώρισα 
έκ τοϋ τρομερού θορύβου είς τδ έσωτερικδν τοΰ λα
βυρίνθου. Εδωκα ένα βάτραχον (ώς νόμισμα θεω
ρούμενου) έκ χρυσού πρό; τινα φύλακα, παρακαλε- 
σα; αύτδν νά είπη εις τόν πρόεδρον τής συνελευ- 
σεο>ς ότι ξένος τις έζήτει τήν άκρόασιν όπως δια- 
κοινώση αύτώ σπουδαιότατου τι. Μετά μικρόν διά
στημα χρόνου, εισήχθην, καί άφοϋ προηγουμένως 
είπον τά όνόυ.ατα καί τδ έπάγγελμά μου, έξηκο- 
λ.ούθησα ώς εξής.

Σεβασμιώτατοι Κύριοι, ^-έγα έτελέσθη έγκλη- 
μ.α" ή ραθυμία τοσ ίερέως Αρσιέζη έστέρησε τήν 
Αίγυπτον τοϋ βοδς Απιος, ό δέ λαός καί ό θανών 
άπαιτούσι σπουδαίαν τήν έπανόρθωσίν τούτου’ ό 
Αρσιέζη; πρδ πάντων είναι άξιος τής έσχάτης τι
μωρίας, καί όμως υπέρ αύτοΰ νϋν έρχομαι νά ι
κετεύσω τάς σεβασμιότητάς σας. Η τ·ύχη μ έκα· 
με νά γνωρίσιο καί πλ.ησιάσον τδν προγεγραμμένον 
τούτον Ιερέα, η δυστυχία ήτις προσεγδίζά τά διε- 
στώτα, μέ κατέστησε τδν έμπιστευτικδν τού άν- 
δρδς τούτου, τοΰ όποιου καταράσθΐ, καί συγκινη- 
θείς έκ τής μετάνοιας του, καί έύσπλαγχν.σθείς 
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τήν αθλιότητα, συνεφώνησα μετ αύτοΰ περί τοΰ 
τρόπου τής άνορ.θώσεως τοΰ εγκλήματος του. Διε- 
τρέξαμεν όλου; σχεδδν τούς αγρούς καί μετά μα
κράς έρεύνας άνεκαλύψαμ-εν ενα νέον βοΰν Απιν, 
όστις συνεννόνει όλας τάς άπαιτουμένας ιδιότητας ' 
εΐς έαυτόν, δπως άντικαταστήση έκεϊνον δν κλαίε
τε’ έπί τοΰ μετώπου, του έχει λευκόν σημεϊον έν 
ε’ιδει σελήνης, έπί τών νώτο» τήν εικόνα ένός Αε
τού, έπί τής. γλώσσης δε τή» εικόνα ένός καν
θάρου. »

Χαρμόσυνοι κ-ραυγα-ι άντήχησαν αμέσως εΐς 
τήν αίθουσαν καί φρενητικαί έπευφημ.ίαι διέκοψα» : 
έπί τινας στιγμάς τήν ρητορείαν μου.

« ΣυγκατατεθεΈτε οθεν, σεβασυ.ιώτατοι. αρχον- 
τες, ν’ άπονεΐμετε χεϊρα· εΐς τον Αρσιέζην, καί νά 
τόν Ανακαλέσετε είς τά έργα του’ είς έμέ δέ, έπ 
αμοιβή τών μακρών μου ερευνών, δώσατέ μοι τήν 
χεϊρα τής θυγατρός του, τής ώραία-ς ίερείας Αμιό·- 
σιδος, »

Τήν πρότασίν μου ταύτην διεδέχθησαν ψιθυρι
σμοί τινες. 0>πρόεδρος παρετήρησεν δτι ή παράβα- 
σις αύτη τών νόμων τών φυλών άπή.τει ώριμον σκέ- 
ψιν, δι’ θ πολλά άποτόμως μέ διέταξε ν’ άποσυρτ 
θώ εΐς γειτνιάζον δωμάτιο» δπως άναμείνω· τήν 
άπόφασιν τής πανηγύρεως. Η συζήτησις υπήρξε 
μακρά’ το δέ Αποτέλεσμα ήτο υπέρ έμοΰ, δι’ 8 
μ’ έχορήγησανο,τι είχα ζητήσ-ρ, έπί τή προθεσμία 
τοΰ νά παρουσιάσω· έντός τριών ήμερώ» τδν νέον 
βοΰν *Ασαν·. ό1 Αρσιέζης μ άνέμενεν είς τινα τών 
πέριξ άγριόν έχων μετ αύτοΰ ένα βοΰν, τοΰ οποίου 
πρέπει νά τ ύμολογήσω, είχαμε» έπιτη,δείως άλ- 
λοιώσει τήν εξωτερικήν- μορφήν, δπως καταστήσω- 
μεν αυτήν σύμφωνον πρός τήν ζητουμένην. Ίε- 
βαδίσαμεν αμέσως πρός τδν λαβύρινθον, έν μέσω- 
τών ανευφ.ημιών όλων τών παρευρισκομένων, αί- 
τινες συνεθλίοοντο πέριξ τού ιερού ζώου’ αμα δέ 
έλαβον τδ επίσημον τών διαταγών τής δμηγύρεως 
έγγραφον, έτρεξα αμέσως πρδ τήν Αμωσιν.

Τήν εύρον περικυκλουμένην παρά τών γυναι
κών της. Εκάθητο έπί καθέδρας τής όποιας οι 
βραχίονες είκόνιζον λέοντας, τδ δέ βάθρον παρί- 
στα έπί τών τεσσάρων του προσόψεων τάς νίκας 
τοΰ βασιλέως Ραμσές-Μειαμού-ν καί τδ Κνέφ ήτοι 
τό παγκόσμιον πνεύμα, έςάγον έκ τοΰ στόματός 
ταυ έν ώόν οθεν έςή^χετο ό Φτάς, ό αριστοτέχνης 
τοϋ κόσμου. Εκείνη δέ. έκρουε μελαγχολικήν τινα 
ώδήν έκ τής έξ είκοσι καί μιας χορδών άρπης της’ 
τοΰτο δέ μέ έξέπληξεν ίδίωέ, διότι η σπουδή τής 
μουσικής ήτο άπηγορευμένη τοϊς Αίγυπτίοις, άλλ 
άπδ τή; έποχή; καθ ήν δ Τζαμέτεχο; έχορήγησε 
προτασίας. τινάς εις τούς αλλοδαπούς, τδ κράτος 
τών άρχαίων εθίμων είχε κλονισθή. Γονυπετής.έρτ 
ρίφθην ένώπιον τής Αμώσιδος, και τή παρουσίασα 
τδν πάπυρον, δυνάμει τοΰ οποίου αυτή μοι πα- 
ρεχωρεϊτο. Αφοΰ τδν άνέγνωσε μετά συγκινήσεώς; 
μέλέ/ει έρυθριώσα’ « λοιπόν είμαι σύζυγός τοΰ 
γεωργού Πχχοτνούφη;»

Τοιοΰτον είναι τδ διήγημα τ<>ΰ χειρογράφους 
δπερ δ Δόκτωρ Βάφτων άνεΰοεν έπί τοΰ άπεξηοα- 
μ,ένου στήθους ένός ταρίχου τής Αίγυπτου.

’Εκ τοΰ. γαλλικού) I. Κ. Γ.

Η01ΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ.
. ι

ΜΕΡΟΧ Β'.

Πιρι γυταιιώζ ίγγάμνυ.

& πλάστης πρώτος οϊδεν έν τή σοφία· αύτοΰ,, 
δτι ό άνήρ άνευ γυναικός δέν δύναται νά ύπάρξη, 
τώ έδωσε λοιπό» τήν Εύαν σύντροφον ινα διανύ- 
σωσιν όμοϋ, ώς συγκληρονόμοι χάριτος ζωής, τόν 
επίγειο» τούτον βίον, έκτοτε δέ οί άνδρας. έγνώρι- 
σαν, ατι άνευ τής γυναικός δέν δύνανται νά εύ- 
δα ιμονήσωσχν, έκτοτε έγνώρισαν δτι άνευ ταύτης 
δ&ν- δύνανται νά μεγαλυνθώσ.ιν.

Οί άνθρωποι αύξήσαντες, έβιάσθησαν νά έπινο- 
ή.σωσι καν τό» τρόπον δ ι ού.-έπρεπε νά- συνδέωνται 
ό άνήρ καί ή γυνή,, έφεΰρον λοιπόν τόν γάμον, 
όςις διαφοροτρόπως ετς τά ύφ ήλιον έθνη ένο- 
μοθετήθη, παρά τοϊς χριστιανοί; δέ έθεωρήθη άνέ- 
καθεν μυστήριον ιερόν ένώπιον τοΰ όποιου έκτυ- 
λίσσεταν ό μέγας έκεϊνο; καί άλληλένδετος κρίκος, 
ό άπαγάγων ήμας εΐς τήν άρχαίαν κατοικίαν μας.

Οσον μεγα λοιπόν, δσον, ιερόν μυστήριον είναι 
δ. γάμος, τοσαύτη. περισσοτέρα φροντίς πρέπει νά 

! καταβάλληταν παρά τοϊς άνθρώποις διά τήν εκ
λογή» τοΰ συζύγου του, ϊνα μήν άθετήση. τούς όρ
κους αύτοΰ, ϊνα μή φέρερ τήν κακοδαιμονίαν εΐς τή» 
οικία» του.

Αν καταβάλλωσιν οί άνθρωποι τούς, μεγαλητέρους 
άγώνας, τήν περισσοτέραν προσοχήν είς τήν οίκο- 
δόμησιν οικίας τινός, ή είς τήν άγοράν κτήματος 
χρησίμου διά πράγματα εφήμερα καί προσωρινά, 
πόσον άρά γε πρέπει μέ Αργού άμμα νά έπιβλέπω- 
σιν είς τήν εκλογήν τή; συ/τρόφου δλης αυτών τή; 
ζωής; καί όμως,, κατά δυστυχίαν, σπανίως άπαν- 
τώμεν τήν τοιαύτην έπίβλεψιν, διότι όρμώμενοι 
άφ ένός άπό διάφορα υλικά συμφέροντα λησμο- 
νοΰμεν τό χρέος μας. τοΰτο, άφ ετέρου, δέ βλέπον
τας τήν μεγάλην δυσκολίαν, ήτις ώς μεσότοιχον 
μάς. εμποδίζει τοΰ. νά μελετήσωμεν τούς 
κτήρας τοΰ μελλονύμφου, παραδιδόμεθα χαύνω; 
είς τάς προτροπής τών φίλων καί συγγενών μας, 
είς τό ά-ρ.τι φυόμενον αίσθημα τής καρδίας μας, 
καί αποφασίζομε», Ασυζητητί πολλάκις, νά συνδε- 
θώμεν μέ. έκεϊνον τον όποιο».δέν έσπουδάσαμεν, μέ 
έκεϊνον τόν όποϊον δέν έγνωρίσαμεν, οθεν έν δλι* 
μας τώ βίφ είμεθα δυστυχείς,,ούτω λοιπόν κατα
στρέφεται ή άρχιάή ιδέα τή; ένώσεως δύω ψύχω*

,ΐς ίν σώμα, και μάτην μελετώμεν τήν Θεραπείαν 
τδν συμφορών μας.

0 τοιοΰτος γάμος είναι έκ τών συνήθως κακώς 
άποφασισθεισών πράξεων, διό βλέπομε» οτι πά- 

>»αι αί συζυγικαί δυστυχίαι, άρχοντα·. έκ τών 
πρώτων τοΰ υμεναίου ήμερών, καθότι βλέπομεν κα- 

'ίεκάστην ότι οί εύαίσθητοι καί ζωηροί, οί νέοι 
χαί περιποιητικοί, οί σπουδαίοι καί φιλόκαλοι τυγ
χάνουν πολλάκις συζύγους άναισθητούντας είς πάν 
τό καλόν καί ώραΐον, άσυγκινήτους είς πάν το 
λαμπρόν καί μεγάλον, άπαρεσκομένους είς πάν ό,τι 
ή νεότης επιθυμεί, είς πάν ό,τι ή μάθησις άπαιτεϊ, 
είς πάν ό,τι ή φιλοκαλία ένασμενίίεται, καί έπειδή 
η τοκύτη τών έπιθυμιών σύγκρουσις είναι αδύνα
τον νά μή φέρη αντιπερισπασμούς, έπεται άναμφι- 
λέ«εως νά γεννηθή ή διχόνεια,’τό μίσος, ή άποςροφή, 
τά Αποτελέσματα τής Αποσυνθέσεως τοΰ μέ τόσου; 
αισίους οιωνούς άρξαντος ύμεναίου, καθότι συμ
βαίνει πλειστάκις, ώστε Αφελής τις καί άπειρος 
τοΰ κόσμου παρθένος βλέπουσα δτι 'υπανδρεύεται 
άνδρα, δστις καί είδε καί έγεΰθη πάν δ,τι συγκινεΐ 
τήν ψυχήν, πάν ότι διεγείρει τήν έπιμονήν, τήν φι
λαυτίαν καί τήν φαντασίαν, παραδίδεται είς αύτόν 
ψυχή τε καί σώματι νομίζουσα ότι άπήλαυσε τόν 
έρασμιότερον, τόν όξυνούστερον τών άνδρών, άλλά 
πόσον άπατάται μετ ολίγον’ είθισμένος δ άνήρ 
ούτος είς τόν μ.εγάλον κόσμον, νά κολακεύη καί 
κολακεύη ται, νά άπατά καί άπατάται, μετά τήν 
πρώτην τοΰ γάμου μέθην, συναισθάνεται ότι ή 
αφέλεια καί ή άπειρία τής συζούγου του, πρόκειται 
νά τόν κάμη καταγέλαστον, διό ψυχραίνεται κατ 
Αρχάς, μελαγχολεί μετ ολίγον και μετ ού πολύ 
Αηδιάζων τήν τοιαύτην συμβίωσιν, Απέρχεται είς 
τόν μεγάλον κόσμον, διά νά χαρή πάλιν ό,τι διά 
τή; αβουλίας του, ώς λέγει, ύστερήθη, διά ν άλησ- 
μονήση πάν ότι ό ορθός λόγος τω υπαγορεύει’ 
άν δέ ή συζυγός του συναισθανθή τόν κίνδυνον 
τής απιστίας καί τής έγκαταλείψεως, καί συμμορ- 
φουμένη μέ τό σύνηθες είς τάς γυναίκας πνεΰμα, 
φανή σύμφωνος μέ τάς άρχάς τοϋ συζύγου της, 
θέλει άπολέσει πάλιν τήν αφέλειάν της, τό προ- 
πύργιον τής κακίας, θέλει γίνει κόλας, ύπουλος, 
απατηλή, θέλει άπωλέσει τέλος τήν θελκτικήν 
έκείνην Αθωότητα μέ τήν οποίαν έμάγευσε μέχρι 
τοΰδε τόν σύζυγόν τη; καί ήττον ίσως κακόν ή
θελεν είσθαι τοΰτο, άν δμως τότε ό σύζυγός τη;, 
θέλων ν άποκαλύψη είς αύτήν τί έστίν ερως, διη- 
γήται τάς έρωτικάς του έπιτυχίας καί τοι γινώ- 
σκων ότι τοΰτο φαρμακεύει τήν ύπαρξίν της, άν θέ- 
λη νά τήν διατάξη ότι επιθυμεί νά τή προμηθεύση 
διδασκάλους συνεταίρους τών άσωτιών του, άν θέλη 
νά συναναστρέφηται μέ τού; αισχρούς παρασίτου; 
του, άν τέλος έκ τών λόγων καί τρόπων του ϊδιρ, 
ότι είς μάτην έθυσίασε τάς άρετάς τη; διά νά συμ
φωνήσω; μέ τά ήθη τοΰ συζύγου της, τότε ή γυνή 
αύτη τί υστερείται ; βεβαίως καί ευτυχίαν καί 
ευδαιμονίαν, τό παν δ’ αύτήν άπώλετο !

Καί διατί ταϋτα συμβαίνουσι εΐς τήν νεάνιδα τού
την; διότι ένόμισεν δτι ύπό τό κάλυμμα τής εύγε- 
νοΰ; συμπεριφοράς, τοΰ καλλωπισμού τής γνώσεως 
τών έν τώ μεγάλω λεγομένω κόσμω γενομένων, 
ύποκρύπτεται καί ή άρετή καί ή άθωότης, άλλ’ 
ειδαμεν πόσον ήπατήθη, καί πάσαι αί γυναίκες ή- 
πατήθησαν πάντοτε, διότι έθεσαν βάσιν είς τά 
εξωτερικά ταϋτα φαινόμενα, τά όποϊα ή διαφθορά 
κατεχάλκευσε τόσον εράσμια καί Απατηλά, διά 
νά γίνηται έπιτυχέστερον ή Αθώα νεάνις έ'ρμαιον 
τής υποθαλπόμενης καταστροφή;, δΐρ πάσα νέα ή- 
τις άπεφάσισε νά συνδεθή διά τοΰ ιερού υμεναίου 
πρέπει προηγουμένως μέ στωϊκήν απάθειαν καί 
καρτερίαν, διά νά μήν άπατηθή, νά μελετήση Αφού 
άνακαλύψη τά προτερήματα καί έλαττώματα τοΰ 
μελλονύμφουτης, καί άν εύρη έκρινα μέν άγνά καί 
ευάρεστα, ταύτα δέ μηδαμινά, ν άποφασίσφ τόν 
τοιοΰτον συνδοιασμόν, άλλά καί τότε πόσον δεινόν 
πόλεμον πρόκειται νά νικήση! Αν καί αί γυναίκες 
είναι πεισματωδέστεραι καί εύφυέστεραι τών άν
δρών, ούτοι όμωςοί περιφερόμενοι παντού καί πάν
τοτε, οί γευθέντες μάλλον τών γυναικών, πάντα 
δσα τό κιβώτιον τή; Πανδώρας διέσπειραν έν τή 
γή, εφευρίσκουν τοιούτου; θελκτικούς τρόπους διά 
νά καλλυνθοϋν ϋπό τά όμματα έκείνων τών όποιων 
θηρεύουν τήν δεξιάν διά νά μαλάξουν τήν άτίθασ- 
σον έκείνην ψυχήν ώστε Αποσπούν πολλάκις άπό 
τά βλέμματά των, άπό τήν φωνήν των, χωρίς νά 
τάς άφήσωσι νά σκεφθώσι καν, δπερ έπεθύμησαν, 
διά νά έπιτύχουν δέ εντελώς τοΰ σκοπού των τί 
δέν μεταχειρίζονται, τί δέν μηχανορραφώντας Εάν 
εϊδοΰν ούτοι oTt αύτη έπιθυμεϊτι, μετ ού πολύ καί 
έκτελεϊται, έάν ε’ίδουν δτι τούς έκατηρόρησαν δι’ 
έκεϊνο ή τούτο τό έλάτωμά των πάσχουν διά δια
φόρων Αντιθέτων τής κατηγορίας έργων νά πεί- 
σο>σι τήν νεάνιδα δτι ταύτα είναι συκοφαντίαι. 
’Εάν γνωρίζουν τήν αδυναμίαν αύτής είς ύπηρέτην 
τινά ή συγγενή της, κολακεύουν αύτόν τόσον, τόν 
δωροδοκούν ουτοος ώστε καθιστούν αύτόν πλησίον 
τη; συνήγορον των ούκ εύκαταφρόνητον. -Εάν εΐ- 
δούν δτι άρέσκονται εΐς τάς διασκεδάσεις, δέν φεί- 
δο νται χρημάτων καί κόπων διά V® καλλύνωσιν αύ
τάς έπί τό μαγευτικότερον. Πάντα τά μυστικά των 
είναι δυνατόν νά γνωρίσουν, .πάντα τά διανοήαα- 
τά των νά μαντεύσουν, ήέν δ'-κφεύγουν άπό αύτού; 
καί αί σημασίαι αύτών τών κινημάτων τοΰ σώμα
τός της, αύτό τό βλέμ.μα τ^ν όμμάτων της, ώστε 
ή νεάνις πολεμουμίνη άφ’ ένός από τά ζωηρά ταΰ- 
τα θέλγητρα καί άφ ετέρου άπό τά; φαινόμενα; 
ταύτας άρετάς σείρεται άνεπαισθήτως, ώς τόν ά- 
θώον στρουθόν είς τήν παγίδα κάί ένδίδει τότε ά
νευ περαιτέρω φιέψεως είς τάς θελήσεις αύτοΰ καί 
χωρίς νά συλλογ'.σθή δτι ταύτα πάντα δύνανται 
νά ήναι άπατηλά, δόλιμ, γίνεται ερμ-αιον του, καί 
εί; μάτην Ακολούθως μετανοεί.

Τοϋ υμεναίου οί δεσμοί είναι αδιάλυτοι’ τϋ% 
υμεναίου ό σκοπός είναι θείος, διά τούτο είναι έ- ■ 
πάναγκε; ϊνα οί άνθρωποι έπιστώσι τήν μεγαλητψτ
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ραν προσοχήν εις τδ εκλίγέιν συζύγου; συμφώ
νους κατά τδ μάλλον καί ήτταν ub τά ήθη καί 
την θρησκείαν των με την ανατροφήν, καί κατάστα- 

μέ τήν μ,άθηειν, ub τδν εθνισμόν καί μέ 
'. άδύ- 

άγάπη καί εύδαιιιονία’ 
■ Λ υπάρξουν ταΰτα εί; 
ιεταξύ των ήθη, διάφο-

στην τ 
άδικον καί 
λοϊ;
μάς 
ρον, διά νά έκλέξίωμ 
γνωρίζομεν, δέν έσπο· 
τροφή καί 
έθνισμ,δ; είναι
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,; μ..α; *
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είς 
κάί θρησκ 
ρωμεν ξένον σύζυγον 
λομεν μεγαλυνθεί, πι 

αραδειγματιζόμεθα, διοί-δέν
.νο;
.καί μά;
στόμα
όσ
C » -

κτησαν 
θει ή π 
άρζ'ει ή 
σι; τής 
τή; ζωή,
» ει, των συζυγών, αν: 
ρηνικήν ζ.
φαντασ 
άντίθεσιν 
λη τήν θέλησίν 
τάβάλε*. τόν 
«μφοτέρα; τ 
κρουσις, ήτις 
χουν ό πλόϋ· 
επειδή ώς έπί

των μ;
σίν των, μέ. τήν μάθηίΐν, μέ τί
αύτο το κλιμ.α ένθα ζώσι, διότι άλλως είναι 
νατον νά ύπάρξη αληθή; ι 
καί τώ όντι, πώ; δυναται νά 
συζύγου; έχοντα; διάφορα μέ' 
ρον θρησκείαν καί. ανατροφήν μάθησιν καί εθνισμόν' 
Δεν βλεπομ.εν καθεκάστην νά γίνωνται τά μ,εγαλή- 
τερα παρατράγουδα ώ; έκ τή; έκλογή; ταύτη;; 
Δεν βλεπομεν ότι εκεί όπου άφ’ όλους ήλπίζετο ατι 
ή εύόα'.μονία θέλει στήσει τδν θρόνον τη:, έβασί- 
λευσε δια τά αίτια ταΰτα ή κακοδαιμονία; Απδ 
τά τοιοΰτα συνοικέσια έγεννήθησαν αί άρχικαί ιδέ- 
αι, αϊτινες άπεθανάτισαν τόσους παλαιούς καί νέ
ου; κωμωδους, τόσους παλαιούς και νέου.; αυθι- 
σΤοριογράφους, καί όμως, ένώ βλέπομεν καθεκά- 

τόσα παραδείγματα, ένώ. αυναισθανόμεθα τδ 
—-τήν αβουλίαν μας, παραδιδόμεθα τυα- 

όμμασιν είς. τά; αλόγου; τής καρδίας μα; όρ- 
και. τρέχομεν πρδς τήν Εω ή πρδς τδν έσπε- 

ιεν συζυγου; τούς όποιους δέν 
ιούδάσαμεν, τών όποιων ή άνα- 

ά ήθη, ή θρησκεία αΰτή πολλάκις καί ο 
πάντη; άλλοϊα τών ήμέτέοων. Οί 

μ.άταιοι ! νομ.ίζο.μεν οτι μετ.αςύ τϋ>ν οικογενειών 
τής πατρίδος ρ.,α; δεν υπάρχουν σύζυγοι άξιοι η
μών, οίτινε; άνετράφη.σαν εί; τδ αύτδ μέ ημάς 
κλίμα, εί; τά; αΰτάς μέ ημάς άριχάς τή; ηθικής 

ας, διδ τρέχομεν είς ξένην γην νά εΰ- 
έλπίζοντε; δτ.ι. δι’ αΰτόΰ θέ- 

■οσον όμως μετανοούμεν, άλλά 
παραδειγματιζόμεθα, διότι γοητεία τι;, πλά- 
ών αίσθημάτιον μα;, σκοτίζει τδν νοΰν μα;

; κρατεί, ’απήαιωρη,ν.ενους υπό τδ κεχη,νδ; 
Όΰ κάτωθι ημών· ισταμέ'/ου συσφιγκτήρος 

; μάς μ,εθυσκει. τοσον, οσον πιστεύοικεν δτι 
:α εςωΐερικά ταΰτα φαινόμενα δέν φαίνέτα-. ή 

ψευδή; εύδαψ.ονί'α έκείνϊόν, οιτινε; τοιούτου; συζ·5- 
γύυ; έςελέςαντο οί δε'λαιοι! πόσον τυφλούαεθα άπδ. 
τήν ματαιόσπουδον ταύτην έπίδειξιν τρέχοντες κ.ιά 
άλλοι διά νά συμυ.ερισθώμεν ο,τι οί φίλοι μα; άπέ- 

, δεν βλέπομεν κατ’ άρχάς ότι θέλει παρέλ- 
ιρώτη εκείνη, τού υμεναίου μέθη,, ότι θέλει 
θετική και.τακτικη ζωή, καί ή πρώτη κροΰ · 
φιλαυτία; μα; θέλει άρξει άπό τήν. τάξιν 

; ην πρόκειται'ν ακολτ>υθήσωυ.εν, δθε.ν έάν
■. . "νετραφη εις την ησυχον κάι ει-

-5|'υην, ό δ ετερο; είς τήν ραδιούργου, καί 
ικην, πως θέλουν ,συμ.βι.βασθή 
; ή ό άνήρ θέλει άναγκασθή τότε νά έ 

■ου εί; τήν γυναίκα ή αυτή θέλ;
άνδρα υπό 

:άς· επόψεις 
•θέλει φέρ 

ιτος καί ■ 
ί τδ πλεΐ

□πδ τοίαυτήν 
οά-
κκ-

* ' ■» f *· <\ ι \ r ’ας ορεςεις της, όιο και υ- 
ταίτας θέλει γίνει σύγ- 
την νίκην όπου συντρέ- 

λ ,· ‘ κ*!·
ο: ανορες τρέχουν εις

ή μεγαλητέρ.α έπιι/.ονή,- - Μ fc ‘ ,ιστόν ............ -

τήν ξενην γήν διά νά ευρουν πολυτάλαντους καιι 
ώραια; συζυγου;, καί επειδή εί; τά; γυναίκας ή 
επίμονη ισχύει μάλλον ή είς τού; άνδρας, g-εται. 
οτι αυτοί θέλουν ϋποχωρήσει εί; εκείνα;, καί άπδ 
κ-φαλή, τής οικίας θέλουν γίνει πόδες, καί άπδ- 
σύντροφοι αδιάσπαστοι θέλουν γίνει δούλοι αύτών, 
υ.πο τ ρ*·"·.— -ι “ ν ■ .
ταγήν τή; 
γίνονται νόμοι έν ι 
άνδρα δστις θέλει 
άπολεσθεϊσαν κ·. 
γκασθή ή νά 
δουλείαν, ώ; ό θέλων νά 
-ή; κατάδικος, ΐ

υ,.ο . Ονομα μεν τοΰ συζύγου, άλλ υπδ τήν υπο— 
. 1; γυναικδς, τή; οποίας τότε οί θελήσεις

ή. οικία, καί άλλοίμονον εϊ; τδν 
να αισθανθη κυί' ένερ,γήση τήν 

'■’Ρ!αΡχίκήν τουέξουσίαν, 'θέλει άνα- 
ϋποκύψγ, βαού'τερον πάλιν είς τήν. 

-- .έ δραπετεύσ-ρ:έκ τή; φυλά 
, , Χ ’Ή· θελει. βιασθή νά δίαρόή.ξή του-

α.ων.ο/ς δεσμούς ου; άνεπάφου; ώίκίσθη έπι το; 
Ι-ρώ υσιαστηριου νά διατηρήση, καί μήπωξ σταϋ. 

·ο κακόν υπο την νέαν βαουτέραν δουλείαν- 
α0υν'Ζτ0·ν·' (ακολουθεί.)

-----------  ■ ■t.jjaceoa—μ·»— ■
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ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.

ΓΞ’/ 
ούδόλώ; ήλαττώθη καί δταν 

βίβλοι, αί 
τά;

. Ηδη δτε_ γίνεται τοιοΰτο; λόγο; περί ίερ.ουσα- 
λημ. και Αγιου Τάφου, επίκαιρον, κρίνον.εν νά 
δημ.οσιευσωμεν· τά άλίγα τούτα, περιγράφοντα τήν 
Αγίαν πόλιν. . ,* .

Η ιδέα ήν πρδ πολλοΰ είχον σχηματίσ· 
τής Αγιοι* Τϊολεοίς^ >/»
έπεσκέφθην αυτήν' αί άρχαϊαι ήμών βίβί 
περιγραφ-4 τών περιηγητών, καί αί έϊκόνι 
οποίας πολλακι; είδυν, ταΰτα ήρκεσαννά μέ δώσω- 
σι τοιαύτην περί αύτή; καλήν ιδέαν.

Ιδού λοιπόν και έγώ είς τήν μελαγχολικήν ταύ- 
τη.ν^ πόλιν, φκοδομημένην έπί χώρας ορεινή:,, 
αγρια; καί ακαλλιέργητου. Διατρέχων διά τοΰ όφ- 
ΰκλμοϋ. τδ έαωτερικδν τή; Ιερουσαλήμ, διέκρινα 
εν τφ μέσω Της πόλεως τδν τοΰρλον τή; εκκλησία; 
τοΰ αγίου τάφου’ άνατολικώς τδ τζαμίον τοΰ όμάρ 
οά ή. μολύβδινο; ημισέληνο; άντανέκλατά; ακτίνα; 
τοΰ ήλιου. Εντδ; σωροϋ οικοδομών αίτινες είχονήλια- 
κ<>>.τα ομοιόμορφα, εϊδον καί τινα;, αίτινες έπέσυραν 
τήν προσοχήν μου, έν αί; τδ μοναστήριον τοΰ Σω· 
τήρο;, όπου ζώσιν οι λατίνοι καλόγηροι, τδ μονα
στηριού τών ορθοδόξων, τδ σεράγιον τοΰ διοικητοΰ 
έκεΐ οπού εκειτο τδ πραιτώριον. Πρδς τά δεξιά εί
δαν τδ φρούριον φέρον ετι καί νΰν τ’ όνομα « /7ίγ- 
χο< το» υ/αδύί; .·>· Μεσημβρινό/; έπί τοΰ μέρους τοΰ 
όρου; Σιών,.τοΰ εντός τή; πόλεως ευρισκομένου, κεϊ- 
ται το μοναστήριον τών Αρμενίων- έκ τοΰ ηλιακού 
τής οικία; μου ήδυνάμην νά δεικνύω μέ τδν δάκ~ 
^υλο/ τάς διάφορους, πυλας τής Ιερουσαλήμ, πρδ; 
οορράν τήν πύλην τής Δαμασκού, πρδ; δύσιν τήν 
Τή; Βηθλεέμ, πρδς μεσημβρίαν τήν τοΰ Δαβίδ ή. 
τη; Σιών, πρδς άνατολάς τήν τ'»ΰ αγίου Στεφάνου, 
*«■· εντεύθεν, ο; οφθαλμοί μορ προσηλώθησαν έπί- 

τού ωραίου ορούς τών έλαιών, ή θέα τοΰ δποίου 
συνεκέρνα τήν πένθιμου εικόνα ήτις ένώπιόν μου 
ήνοίγετο.

0 όδηγ δς ήμών μα; έφερε πρός τήν Σιών, όρος 
ιερόν, ού τήν δόξαν τοσοΰτον οί προφήται έξύμνη- 
σαν' τδ ήμισυ τοΰ όρου.; τούτου κεΐται έντός τών 
τειχών τής Ιερουσαλήμ. Διά νά φθάσωμεν είς τήν 
πύλην τή; Σιών διήλθομεν τήν συνοικίαν τών άρ- 
μενίων, <τήν καθαρωτέραν καί ουραιοτέραν τής πό- 
λεως, μά; έδειξε πρός τ αριστερά τοΰ δρόμου· 
τήν, θέ'σιν όπου ή-ο τό Παλάτιον Αννα τοΰ Αρχιε- 
οέως.

Εκτός τής πόλεως είδομεν τό έστιατόριον, άλ
λοτε εκκλησίαν νΰν δέ τζαμίον ’ έκεΐ συναχθέντες 
οί άπόστολοι έλαβον τό δώρημα τών γλωσσών, 
καί διεσπάρησαν είς τήν γήν νά κηρύξ<·>σι τδ Εΰαγ- 
γελιον. Είσήλθομεν είς οικίαν τινά λεγομένην τοΰ 
Καϊάφα, μα; έδειξαν τόν τό-πον όπου ό Ιησού; 
Χριστό; διήλθε νύκτα αγωνία;, τήν· αυλήν οπού ό 
Πέτρος ήανήθη τόν κύριόν του πριν τρις άλέκτωοα 
φωνήσαι.

Τδ όρος Σιών έχει τήν ό'ψιν πρανούς τίνος έρή.- 
μου’ τά πέριξ αύτοΰ, άφοΰ αντήχησαν άπό τήν, λύ
ραν τοΰ Δαβίδ, και μάρτυρες έγένοντο τής δόξης τοΰ 
Σολομώντος, μόλις σήμερον τά έπισκέπτεται ξένο; 
τις περιηγητής’περιέχουν πλήθος κατοίκων, οίτινε; 
έν αναπαύσει κείμενοι περιμένΟυσι τήν τελευ,ταίαν 
•ημέραν τής κφίσεως.

Εκεΐ υπάρχει τα κοιμητήριον χριστιανών παντός 
έθνους άποθανόντων είς ίερούσαλήμ’ άπδ τοΰ αγίου 
όρους ίδαμεν πρδς δυσμάς τήν κορυφήν τοΰ αγίου 
Γεωργίου, τήν οδόν τή; Βηθλεέμ, καί έτι πόρρω, τδ 
μοναστήριον τοΰ προφήτου Ηλιοΰ, ποδς μεσημβρίαν 
τόν λ.όφαν τοΰ Ακελδάμα, ή τό πεδίον τοΰ αίμα
τος, ανατολικώς τήν κοιλάδα τοΰ Σιλωάμ, καί τό 
Ορος τών παθών’ έκεΐ,, ώς δύνασαε νά τδ φαντασθής, 
ούδ απόψεις ώραΐαι ύπάρχουσιν, ούδέ χώρα καλή’ 
έκαστο; λόφο;, έκάστη κοιλάς, έκαστον τεμάχιον 
γή; παρουσιαζόμενον εις τά βλέμυ.ατα ήμών, διε
γείρει τάς αναμνήσεις τής μικρά; ήμών ήλικίας, 
μάς άναμιμνήσκει όσα μ,ικροί δντες έμάθομεν. Πα
ρατήρησα δέ, καί τοΰτο 
εϊ; άλλο/; περιηγητάς, 
προσγίνεται έί; ήμά; 
θαυμάτων αγίων, ροά; έπ: 
ει; τόν πατρικόν οικον, είς τήν 
κίαν, είς τάς πρώτα; σπουδάς, αύτη μετριάζει καί 
γλυκαίνει, τρόπον τινά, τήν λύπην, τήν πικρίαν 
ήν παράγουσι αί εικόνες τής έρημωθείση; Ιερου
σαλήμ.

Διατρέςαντεςτδ όρος Σιών, εζητήσαυεννά ίδωμεν 
τήν οδόν πένθους, διήλθομεν τήν οδόν τού έπιτει- 
χίσματο; άφίνοντες πρός τά δεξιά τήν κοιλάδα τού 
Ιωσαφάτ καί μεταταΰτα είσήλθομεν είς τήν πόλιν 

διά τής πόλης.τοΰ αγίου Στεφάνου. Πολλοί'περιηγη- 
ταί περιέγραψαν.πι^ώ; όλους τούς σταθμούς τής δ- 
δαΰ. τοΰ. πένθους, τήν αψίδα τού ΐόι ό

δπερ πιθανόν νά συνέβη καί 
ότι δηλ. ή έντύπωσι; ήτις 
ώς έκ τής θέας τοσούτων 
αναφέρει φυσικώ τώ,· λόγω 

πρώτην ημών ήλι- 
» ‘ 'Υ <

τόν τόπον τής μαστιγώσεως, τήν θέσιν όπου ή Μα
ρία συνήντησε τδ τέκνον όδεΰον πρδ; τδ Κολ βά
ριαν, όπου πολλάκι; ό θεάνθρωπος έπεσε βεβαρ υ μέ
νος άπό τδ δργανον τή; καταδίκη; του, τήν θέσιν 
όπου Σίμων ό Κυρηναϊος έλαβε τδν σταυρόν, τήν 
οικίαν τής Βερονίκη; εκείνη; ήτις λαβοΰσα οίκτον 
έσπαγγισε διά τοΰ μανδηλίου της τδ αίμα καί τόν 
ιδρώτα κρουνη.δόν ρέοντα άπό τό μέτωπόν τοΰ 
Ιησού.

Αί μαρμάρινοι στήλαι είς τά; πόλει; τής Ελλά
δος και τής ’Ασίας έχρη.σίμευον ήμϊν ώς οδηγοί 
είς τά ερείπια. Ενταύθα κατ άντίθεσιν, τά τρίμ
ματα, αί πέτραι ή αί χονδροειδείς παρας·άδές μόνον 
ήρκεσαν νά μάς βεβαιώσωσι ότι ταΰτα δέν έτέθησαν 
διά τήν διάβασιν τών δυνατών τή; γή;’ ή χριστια
νική ταπεινοφροσύνη διακρίνεταυ καί εί; τά μικρό- 

: τατα ίχνη τοΰ θεανθρώπου, καί. είς τά ολίγα ταΰ
τα μνημεία ή φαντασία ευρίσκει τροφήν άφθονο·/. 
Αν αί τέχναι διέπρεπον είς τήν πλήρη αύτών λαμ
πρότητα, τί; ήδύνατο νά μ.ή έμ.πέση, εί; έκστά- 
σει; ! Τδ κατ εμέ έφοβούμην μή τά μάρμαρα τά 
έςελθόντα τής χειρδς τοΰγλύπτου μέ κάμουν νά 
λησμονήσω όσα εϊδον’ εκείνο δπερ επιθυμώ νά 
μάθω περί τών τόπων ού; επισκέπτομαι εύρίσκεται 
είς τό Εύαγγέλιον, ούδ επιθυμώ άλλας άναμνή- 
σεις, άλλου; μάρτυρα;, ή εκείνους τή; ίεράς βίβλου.

Εςελθόντες άπδ τού πένθους, εύρέθημεν ολίγον 
μ.ακράν τής Εκκλησία; τοΰ άγ. Τάιφου. Ο,τι μ έ- 
ξέπληξεν εισερχόμενο·/ εις τήν εκκλησίαν ήτο ή 
^έα Μουσουλμάνων τινών καθημένων έπί θρανίου 
παρά τήν είσοδον,, κρατουντών καπνοσύριγγα; καί 
ράβδου;, καί τινε; μάλιστα έξ αύτών έπαιζαν 

,τούς κύβους. Προχωροΰντες εντός τής οικοδομή;, 
παρετηρήσαμεν είς τδν δμ.ιλον τών παρεστώτων 
ού μ.όνον φυσιογνο/μίας καί ήθη διάφορα, άλλά καί 
προσευχής πολύ διαφόρους καί 
τούς δέ, μολονότι, άπαντες. μετά 
καρδίας πρ.οσηύχοντο εί; έ.να θεόν’ 
ρους ήκούομεν ;
μοιον τής. ατελεύτητου οχλοβοή:

’■J 
7· Ot θ ΐ> X Χί X ^710 V y 

τοίχον της εκκλησίας έν 
θολού. « ΐδού ηυιεϊς εις 

του Αγγέλου « είπεν ·< 
είς τάς τρεις-’

σίου τόπου’ ακολουθούν- 
εΐσήλθομ.εν είς 
τδν 
λου 
σιον
ένας άγγελος άνήγγειλεν 
Χριστού τ... . 
γέλου είναι σ'

«ίς τού; μέν καί 
τοΰ νοΰς καί τής. 

ροσηύχοντο εί; ένα θεόν’ έζ έκάστου μέ- 
κλαυθαηοδν ψιθυρισμ.α φωνών, ο- 

ϊς αγοράς ή δημο- 
τδν οδηγόν σιωπηλοί, 

ςεθειμένον ύπδ 
τώ. μέσω μεγά- 

τδ παρεκκλή- 
δ οδηγός’ ενταύθα 

., ... Μαρίας τοΰ
τήν άίάστασιν. Τδ. παρεκκλησίου τοΰ άγ- 

;νδς διάδρομος τούς τοίχους εχ,ων έκ 
μαρμάρου, καί έν τώ .μέσω πασταόα εκ 
πορφυρίτου. ’Εκεϊθεν διά χθαμηλής εισόδου διελ- 
θόντες, είσιφθομεν εί; διάδρομον έτι 
όστις είναι ο άγιος Τάφος. Λευκή μαρμάρινος π: 
καλύπτει τόν τάφον εκείνον' καί άπειερι 
λαμπάδες.καίουσι περί τδ ιερόν αυτό.

Από δέκα καί οκτώ· αιώνων άνθρωποι

:νωτερον,
•λάξ 

άργυραϊ

έθνους συρρέουσι νά ’ίοωσι τον τάφον τούτον, hv- 
ταΰθα αί γλώσσαι άπασαι εξύμνησαν τδν ©&δν,·„
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ft εύθυμία τή; άποκρέω περιωρίσθη εις τά; τά
ξει; τοΰ δχλου. Σημεϊον καί τοΰτο τής ευημερίας 
τοΰ λαού, δστις έν εύπορία ών, τρέπεται εί; δια
χύσεις καί διασκεδάσεις.

Πολιτικώς ούδέν έχομεν ν’ αναφέρωμεν. Τδ 5- 
•πουργεϊν στερρεωθέν, ωθεί στερρεώ; εις τά πρόσω 
τδ έθνος. Αί δέ βουλαί ,. . . ιδού τελευτώσι τήν 
αποστολήν των καί ή τών αντιπροσώπων έπανέρ-1 
χεται μετ ολίγον ΐνα στερρεωθή καί αύτή . . . . 
έπί άλλην τριετίαν.

Τδ ούσιωδέστερον δέ τών δύο παρελθόντων μη
νών συμβάν ήτο τδ γενόμενον έθνικδν μνημόσυνου 
υπέρ τοΰ μακαρίτου Στουρνάρη.

Τοσοΰτον τδ μέγα φρόνημα τοΰ άνδρδς κατά
πληξή τούς πάντα;, ft Βουλή καί ή Γερουσία έφι- 
λοτι’μήθησαν τίς νά ένδειξη πλειότερον τήν ευγνω
μοσύνην τοΰ έθνους, καί ή βουλή(ώ τοϋ θαύματος!) 
συνεκιν.ήθη άπαξ καν ύπδ τοιούτου πατριωτισμού, 
,ώστε, κατά τήν άνάγνωσιν τής διαθήκης τοΰ μακα
ρίτου, αλών οί οφθαλμοί νά πληρωθώσι δακρύων. 
0 Ελλην, καί έν τή έσχατη τοΰ πατριωτισμού ο
λιγωρία, δέν αποβάλλει τά εύγενή αίσθήματά του.

Εν μόνον δεινόν παρετηρήθη κατάτδ μνημοσύ
νην, οπού πάσαι σχεδόν αί Αθήναι συνέρρευσαν,δτι 
ού πάντες οί υπουργοί, ή μάλλον ίνδς μόνου έξαι- 
ρουμένου, παρευρέθησαν, δχι έν στολή, άλλ ουδέ 
καν εύπρεπώς ένδεδυμένοι. Επρόκειτο δχι περί 
ζώντος, «λλά περί τεθνεώτος μεγαλείου.

’Αλλ’ ιδού ώρα νά παύσωμεν τά Εργα καί τάς 
ήμέρας καί νά διακόψωμεν αυτά πρδς καιρόν. 
Οτε οί πάντες μέλΧουσιν ήδη έν τριβή καί κατανύ- 
ξει παραδοθή είς εύσεβεϊσ ασκήσεις, καί διάγει έν 
νηστεία καί προσευχή, παν δέ σκάνδαλον έκλείψει, 
καί έαρος έπερχομένου δραπετεύουσι τών φωλεών 
αυτών περιστεραί καί τρυγώνε; καί μόναι γλαύκες 
έναπολειφθήσονται, οΰδαμώ; έσεται επιζήμιος ή 
διακοπή τών Εργων καί τών Η μερών.

Οπως δ’ εύχαριστ,ήσωμεν πολλούς τών έξωθεν 
συνδρομητών μας ζητούντων λεπτομερή τινα καί 
πιστήν περιγραφήν τών κυριωτέρων πόλεων τής 
Ελλάδος, θέλ,ομεν αρχίσει προσεχώς νά δημοσιεύ- 
ωμεν κατάλληλα -περί τούτου άρθρα, ήδη δέ ρί- 
ψωμεν ίν άνθος νεκρικόν έπί τάφου ένδς βρέφους ή 
άποτείνωμεν μίαν λέξιν παρηγοριάς πρδς απαρη
γόρητους γονείς.τ

Ητο χαριέστατον, άνθηρότατον τετραετές τέ- 
κνον ό Ευάγγελος, ήτο ή χαρά, ή παρηγοριά τών πο- 
λυδακρύτων γονέων του, οϊτινες έθαψαν άλληλοδια- 
,δόχως πέντε έτερα νήπια τέκνα !

Ηλπιζαν δτι ύ θεός ήθελε τούς χαρίσει καν αυ
τό ! ώ;! ήλπιζον καί έχαιρον καί ήγαλλιώντο έπί 
τώ μόνω τούτω άγγέλω αύτών, διότι πρδ επτά 
μόλις μηνών 6 θάνατος τοϊς άφήρπασεν έν έτερον 
τέκνον, δυετές, αγλαόν έπίσης, καί τά σπλάγχνα 
μύτών τά πατρικά, ήσαν εϊσέτι αιμοσταγή . . .

Αλλ ιδού φοβερά καί άβυσσος τά κρίματα τού 

Κυρίου ? επέταξε αύθις είς τάς λεπτοτέρας ϊναζ τής 
καρδίας των, τούς δυστυχείς, τούς μυριάκις δυστυ
χείς τούτους γονείς, καλέσας εις ουρανού; έν άκα- 
ρεϊ, έωσοϋ δίς άνοιξη καί κλείση τά γελόεντα 
βλέφαρά της ή αύγή, τδ τέκνου των, παϊζον είσέ- 
τι, πλήρες υγείας εϊσέτι, καί ή χαρμόσυνη μία καί 
μόνη εϊσέτι τών γονέων του . . .

Κατά τδ νέον έτος ιδού τί έγραφε φίλος τις 
ποιητής εις τοϋ φίλου ποιητοϋ τδ τέκνον.

Τω πο^ίικοτάτω μοι Εύαγγί.έη Γ. X. 
Ζα.ίοκώστα.

Είς σέ, γονέων εύγενών ελπίς ποθεινοτάτη, 
ός είς άγγέλου στρέφομαι γελώσαν οπτασίαν, 
Κ ένώ έλπίδας διά σέ χρυσά; ό νούς μου πλάττει, 
Σέ στέλλω φίλημα γλυκύ ώ; πόθου μελωδίαν.

Αν ήσαι δρόσος τή; αυγής, άν ήσαι φώ; Μαΐου, 
Εϊς φώ; καί δρόσον εύχομαι ώ; χρυσαλλϊς ν’ αύ·» 

ζή<Π)ί, 
Κ ένώ μέ τ άνθη μειδιάς τοϋ παιδικού σου βίου, 
Μέ άνθη τών γονέων σου τδ γήρας νά στολίσης.

----------- Γ. IL
Καί δμως, φίλον τέκος, δ Θεό; ήθέλησε ώστε 

άπδ τοϋδε έτι, αντί άνθέων νά πλήρωσή; δακρύων 
τήν ζωήν δλην τών γονέων σου ! .. .

Σκληρό; δ θάνατο; πάντοτε, άλλ’ είναι σκληρό
τατος, δταν κατασπαράσση ούτως ανηλεώς τά 
σπλάγχνα γονέων ... ή ! τί; εύοέθη τότε έν τώ 
οϊκω έκείνω τοϋ πένθους, τί; ήκουσε τών άκουσμά- 
των καί σπαραξικάρδιων θρήνων καί ήδυνήθη νά 
μείνη άδακρυς, έν τή άληθή έκείνη κοιλάδι τού 
κλαυθμώνος . . .

Τίς άνθρωπίνη παρηγοριά ισχύει έπί άλγους τοι
ούτου, ούδ ό ούρανδς αύτδ; έχει πλέον παρηγορίαν 
τινά νά στείλη άνωθεν, ft Νιόβη είχεν έξ υιούς 
καί έξ θυγατέρας, ήτον εύτεκνοτέρα τής Λητού;, 
άλλ ό Απόλλων τοξεύει αύτά έν μια ημέρα . . . 
ft Νιόβη πού ήθελεν εύρεΐ τοσαϋτα δάκρυα καί το- 
σαύτα; οίμωγά; ΐνα θρηνήση ; . . τίς θνητός έχει 
δώδεκα καρδία; καί διπλάσιου; Οφθαλμούς ; . . . . 
καί ή λύπη άπελίθωσε τήν Νιόβην.

Αλλ ημείς οί ύψηλοτέρας καί θειοτέρας θρη
σκείας οπαδοί, ήμεϊς δέν δυνάμεθα μέν νά έχωμεν 
τήν γενναιότητα τοϋ Ιώβ, άλλ ύποτασσόμεθα 
εις τάς βουλάς τοϋ Τψίστου καί έχομεν τήν γλυ- 
κυτάτην ελπίδα, δτι είς ζωήν άλλην καλητέραν 
θέλομεν έπανεύρει τούς φιλτάτους μας.

Σημ. Προσεχώς θέλει δημοσιεύσει έπίσης ή Ευ
τέρπη τήν άνάλυσιν καί τάς κυριωτέρας σκηνάς τοΰ 
φημισθέντος απανταχοΰ μυθιστορήματος μιας Αμε- 
ρικανή; τής,Miss ilarriete Stove Beech^ ή Ear 
,ίύόη τοΰ Γ/ριθωμα (Ul)cl£Tom_ Cabin ) 
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εις τδν περίβολον τούτον δστις δέν έχει είμή τεσ
σάρων τετραγωνικών ποδών διάμετρον, δστις ή- 
λέκτρισε δλόκληρον τδν κόσμον, δστις πεντάκις 
κατά τά; σταυροφορίας παρώτρυνε τούς λαούς τής 
Δύσεως, νά έλθωσιν είς χεϊρας μετ εκείνων τής Α
νατολής.

Αφίνων τήν Εύρώπην καί διαρκοϋντος τοϋ διά
πλου ήμών μέχρι τής 'Ιερουσαλήμ, έλάβομεν αφορ
μήν νά έπισκεφθώμεν πολλά άλλα μνημεία τιμώ
μενα διά άήν άρχαιότητα αύτών, έφθάσαμεν είς 
τούς τόπους τούτους διερχόμενοι σειράν ολόκληρον 
ενδόξων τάφων. Αλλά ποιον άλλομνημεϊον ήδύνατο 
νά διεγείρη είς ημάς αισθήματα παραπλήσια τών 
ίσα διήγειρεν δ τάφο; ούτος είς 8ν ό Θεός αύτδς 
έκλείσθη, δ όποιος, ώ; είπεν δ Σατωβριάν, είναι δ 
μόνος τάψος δστις δέν έχη ν’ άπαδώση κάνένα κα
τά τήν ήμέραν τής κρίσεως.

’Ετελειώσαμεν τάς έπί τού Καλβαρίου έκδρο- 
μάς μας’ άνέβημεν διά κλίμακος έχούση; δώδεκα 
εως δεκαπέντε βαθμίδας ' ιερά ψκοδομήθησαν έ
κεϊ δπου έστήθη δ σταυρός, δπου δ Χριστό; έςέ- 
πνευσεν^ δπου δ λίθο; διερράγη οτε δ Θεάνθρωπο; 
παρέδιδε τδ πνεύμα, ήλον τδ Καλβάριον όρος εί
ναι κεκαλυμμένον άπδ μάρμαρα, πορφυρίτας, ελά
σματα αργυρά, λίθους πολυτίμους, καί λαμπάδες 
πολλαί καίουικν έκεϊ. Φθάνων η; τδ πρώτον δέν 
βλέπει τήν τοιαύτην μεγαλοπρέπειαν, προκατειλημ
μένος άπδ τά δσα συνέβησαν εί; τούς τόπους έκεί- 
νους. Μυστήρια υπεράνθρωπα έτελέσθησαν έπ έ
κείνου τοΰ Γολγοθά, καί είς τά πέριξ αύτού τοΰ> 
Γολγοθά. Ενταύθα δ ©εδς όδεύων, έπ ώμων φέ- 
ρων τδν σταυρόν, έκεϊ ό Θεός πάραδίδων τδ πνεύ
μα ένώπιον τής φύσεως, ήτις συγκινεϊται καί τοΰ 
βράχου δστις διαρρήγνυται. Είς τδν θειον τούτον 
μετά τών ανθρωπίνων άλγηδόνων σύνδεσμον, ή τε
λευταία θυσία είναι ό τελευταίος κρίκος τής χρυ
σή; άλύσεως, ήτις συνδέει τδν Θεόν μετά τβϋ:άν
θρώπου, άλύσεως πολύ ίσχυροτέρα; έκείνη; μέ τήν 
όποιαν ό Ζεύ; τοϋ όμηρου έκαυχάτο δτι έκράτει 
άνηρτημένου; τού; θεούς άπαντα; καί σύν τούτοι; 
τήν γήν, τήν θάλασσαν" τδ ανθρώπινον γένο; καί 
άπασαν τήν φύσιν. (f)

(Μετάφρ.) A. Β. Β.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ!·
’Ίxrov<lfi</( καί 'Z'tGfici'afioc. 

ΐδού έν κεφαλίδι τών Εργων και Ημερών 
δύο γόνιμοι, ω; έπί τδ πολύ, μήνες παντοίων συμ-

(t) Ακολούθως θέλομεν δημοσιεύσει λεπτομερε- 
στέραν περιγραφήν τής Αγία; Πόλεω;, κατά τδν 
Σατωβριάν. Σ. -ίοϋ Σ,

βάντων, καί οί άναγνώσται ημών ΛϊριμένουίΙ fii-* 
βαίως ν άκούσωσι θαύματα καί περί τή; ’Αττι
κή; κοινωνίας. Αλλά, φεϋ! ή Ελλάς έπαυσε πλέον 
ούσα τών θαυμάτων ή γή. Εκαστο; καταγίνεται είς 
τδ ίδιον έργον του. 0 μέν υπουργός ύπουργεϊ, ό δέ 
βουλευτής βουλευεται, ό χορευτής χορεύει, ό εργο
λάβος έργολαβεϊ, δ δέ έφημεριδογράφος όδού πά
ρεργου έφημεριδογραφεϊ, καταπλουτίσας ήδη. Η 
εύζω'ία εισδύει είς πάσαν κοινωνικήν φλέβα καί τά 
χρήματα γεννώνται αυτόματα καί αύτόχθονα.

0 άμφιβάλλων δύναται νά πεισθη. βλέπων τάς 
άνεγειρομέυας πανταχόθεν· οικοδομάς, λαμπρά; 
τάς πλείστας, βλέπων -'■ήν πολυτέλειαν φθάσαν είς 
τδν κολοφώνά της, βλέπων· τάς θεατρικά; ίππο- 
δρομάς καί άλλα; διασκεδάσει;’ τί μειζον άλλο 
τεκμήριον, οτι ή Ελλάς εύδαιμονεϊ, καί τοι τού 
δημοσίου ταμείου της ούκ εύποροΰντο; ;

Φρονοϋμεν, δτι καιρός πλέον οί είς ξένα διαμέ- 
νοντες όμογενεΐ; νά ένδημή,σωσιν είς τήν κοινήν 
πατρίδα. Εθησαύρισαν; άλλ άς είναι βέβαιοι, ότι 
έχουσι στάδιον θησαυρισμού καί ένταΰθα, δπου καί 
ή βιομηχανία καί τδ έμπόριον εϊσέτι είσίν είς τά 
σπάργανα. Ας έλθωσι ν άναπτύξωσιν αύτά. Λιατί 
λοιπόν προεκινδύνευσαν τοσαύται Ελλήνων καί 
όρθαδόξων μυριάδες; διά νάπλάσσωσι μίαν τα
πεινήν πατρίδα, ήτις, ώς συνάγει ή όρν-ις τά νεοσ- 
σά αυτής, νά συνάξη τούς άπανταχού όμογενεϊς.

Εχουσι τα παράδειγμα τοϋ μεγάλου καίάοιδί-' 
μου.Ελληνος Στουρνάρη. Μετρία» έκτήσατο πε
ριουσίαν, συγκρινομένην πρδς τά; κολοσαία; άλ
λα;, καί δμως ήρχετο ήδη ν άφιερώση αύτήν πρδ; 
οφελος τή; πατρίδος. Εκ τών έπιζησάντων μόνο: 
ό Α'ρσάκης, σ Στουρνάρη; καί ολίγοι τινές ένεπνεύ- 
σθησαν ύπδ τοιούτων αισθημάτων; Βεβαίως, όΖ’·> 
καί πεποίθαμεν δτι δέν θέλουν βραδύνει νά διατρα- 
νώσωσιν τά αύτά καί έκατοσ-τύες άλλαι δμογενών.

Τδ έαρ ήρχισε άπδ αύτοΰ τοϋ Ιανουάριου. Ου
δέποτε έγένετο έν Ελλάδι, δπου συνήθως ολίγος ό 
χειμών,. γλυκύτερο; τοϋ ένεστώτος. Θάλλουσιν ήδη 
πανταχοϋ τά δένδρα’ ή χλόη κατεστόλισε τήν γήν, 
καί λέγεις, δλαι τού Τψίστου αί εύλογίαι έχύθη- 
σαν έπί τοΰ ωραίου τούτου κλίματος. Ούδ έν αυ- 
τώ τώ έαρι είναι ό ούρανδς γλαυκώτερος, ό ήλιο; . 
διαυγέστερος. ’Εν ενί είναι ποίησές τις. ζώσα-’ καί 
μιγάλη αύτή ή φύσις.

ί’πδ τοιαύτνπ δέ μαγείας έτελέσθη είς. άρραβών 
επίσημος, δι’ οσ συνδέεται μία τών επισημότερων 
οικογενειών τής.Πελοπόννησου μετά μιά; τών λαμ- 
προτέρων οικογενειών τού.· Βυζαντίου. Ετελεσθη 
δέ επίσης καί Sv συνοικεσίου άριστον καί πςοσηρ- 

ιδόν τά'δύο ταΰτα υ.ετά
ν αναφερωαεν, ονω επ».-

θυ'α.οΰ«.εν νά έβλέπωμεν πληρουμ,ένας τάς εόγάς • r S, _ I «όλων τών αγαθών της Αττικής νεανιοων. Αλλ ας 
έλπίζωμεν ότι δέν θέλει βραδύνει καί α.υτάς νά 7ε“ 
ψη ό εύοσμο; στέφανος τού υμεναίου, S; μηδέποτε^ 
γένοιτο έξ άκανθων.

μοισμένον, ,ί^ιλά μόνα σχι 
δύο τριών άλλων έχομεν



ΠΟΙΚΙΛΑ.·

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟΝ.

Εϊπομεν άλλοτε τά περί τής θαυμασίας ταύτης 
έφευρέσεως, ή μηχανή τής δποίας είναι ή αυτή 
τοΰ Δαγερεοτύπου, μέ μόνην τήν διαφοράν οτι αν
τί μιάς διόπτρας, έχει δύο τοιαύτας. Ηδη αναγ- 
γέλλομεν, δτι Βέλγος τις, 5 Κόμης Λαννουά, έτε- 
λειοποίησε θαυα.ασίως τήν έφεύρεσιν ταύτην, και 
αί έπιστήμαι, αί τέχναι, ή βιομηχανία, τά επιτη
δεύματα έχουσιν ήδη έν απαραίτητον έργαλεΐον. 
Το στερεοσκόπιον τοΰ Κ. Λαννουα άποτυποΐ εΐς 
τδ φυσικόν αυτών μέγεθος, καί έτι μ,εΐζον, άναγ- 
κης τυχούσης, άπαντα τ αντικείμενα, είτε άνατομι- 
κά, είτε εργαλεία, είτε πρόσωπα, τοποθεσίας, μη- 
χανάς κλπ. μετά τής άκοιβείας τών φωτογραφι
κών εικόνων καί έπί πλέον, μετά τοΰ έζέχοντος 
(reliel) δπερ έχουσιν έκ φύσεως πάντα, τοΰ χρω
ματισμού τών παρειών είς τάς προσωπογραφίας, 
χωρίς νά ήναι ανάγκη ουδενδς άλλου χρωματισμού, 
καί, δπερ θαυμασιώτερον, άντί, ώς άπαιτεΐτο μέ
χρι τούδε, νά κάμνη χρήσιν διπλοΰ εκμαγείου φω
τογραφικού, διά ν άποτυπώσωσι τάς έςοχάς τών 
σωμάτων, ό Κ. Λαννουά επιτυγχάνει τούτου δι έ
νας «αί μόνου εκμαγείου.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΣΤΑΣΙΑ.

Η μικρά μονιμότης τών πολιτικών φρονημάτων 
έν Γαλλία έπί Λουδοβίκου 18 καί ή άπδ ήμέρας 
εις ήμέραν μεταβολή αυτών καθόσον ή τύχη έβοή- 
θη έκ νέου τδ ζήτημα τοϋ Ναπολέοντος φυγόντος 
άπδ τήν νήσον ’’Ελβαν, έδιδεν άφορμήν είς τους 
Γάλλους έφημεριδογράφους ν άν αγγέλλω σι τήν πε- 
ρίληψιν τών ειδήσεων, αίτινες διεδίδοντο περί τοΰ 
σημαντικού έκείνου συμβεβηκότας. Αύται δύνανται 
νά χρησιμεύσωσιν ώς παραλληλισμός τών μετα
μορφώσεων, αίτινες άπδ ήμέρας είς ήμέραν συμ- 
βαίνουσιν είς τά φρονήματα τών Γάλλων.

1. Είδησις. 0 κακούργος έφυγεν έκ τοϋ τόπου I 
τής έζορίαςτου" έ δραπέτευσεν άπδ τήν νήσον Ελβαν.

2. Η ύαινα τής Κορσικής έθεσε τδν πόδα της 
παρά τδ άκρωτήριον τοΰ άγ. Ιωάννου

3. Η τίγρις έφάνη είς Γαί" δ στρατός είναι α
πανταχού είς κίνησ.ν δπως τδν περικύκλωση" θέ
λει δέ τελειώσει τάς ήμέρας του ώς άθλιός τις τυ
χοδιώκτης πλανώμενος είς τά δρη. Δέν θέλει δια
φύγει.

4. Τδ τέρας έφυγε καί έφάνη «ς Γρενόβλην" α
γνοείται διά τίνος μέσου προδοσίας.

5. 0 τύραννος διέμεινεν είς Λυών. 0 φόβος άψύ- 
χησε καί τους γενναιοτέρους.

6. Ο κατακτητής ελαβε τήν τόλμην νά πλησιά- 
■ση ές ώρας μακράν τής Πρωτευούσης.

Τ. Ο Βοναπάρτης πλησιάζει μέ βήματα ταχέα 
ιίίς Παρισίους, άλλά δέν θέλει φθάσει.

8. Ναπολέων έντδς της αύριον θέλει εισθαι 
ϋΐεδ τά τείχη τών Παρισίων.

9. 0 αύτοκράτωρ Ναπολέων είναι είς Φοντενβλώ.
1 0. Χθές τήν εσπέραν ή Α. Μ. ό Αύτοκράτωρ 

καί Βασιλεύς είσήλθεν είς τά άνάκτορα τών Τουϊ* 
λεριών. 'Η χαρά είναι άπερίγραπτος.

ΛΤΣΙΣ ΤΟΤ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

’ΐδού σοι, φίλε έκδοτα, ή λύσις τού ωραίου έν 
τώ προηγηθέντι φυλλαδί ω αινίγματος.

ά.) Τδ έκ δεκατεσσάρων στοιχείων δνομ,α τού 
διαβοήτου Ονόματος τής άρχαιότητος είναι ΝΑ- 
ΒΟΤΧΟΔΟΝΟΣΩΡ.

β’.) Τά δχι λογικά ζώα είναι, ySoic, oroc.
γ'.) Η ζωων ένίοτε δέ καί άνθρώπων τροφή 

είναι, άγυροκ.
Τά δέ έφεξής είναι opor, roi~c, ypJroc, apjw', 

(τδ), καδς, ^αϋς, δόρυ, ρόδοκ, χαρά, j'Ovc, όρϋ<:, 
duac, jopoc, βραχ·ύς, βράχος.

’Αλλά τδ αίνιγμα τοΰτο γεννά καί έτερα δεκα
τρία, τά όποια ήδη προτείνω καί έγώ είς τούς άνα- 
γνώστας νά εύρωσι,

α) Νήσος τών Σειρήνων τοΰ Αιγαίου.
β) Τών έρώντων και τών ληστών τδ καταφύγιον. 
γ) Μείζον ή πατήρ, ούχί δέ πατήρ.
δ) Απειλή πάσι καί πάσαις.
ε) Είναι πάσα ή κατωτέρω τών είκοσι ετών, 
ς·) Δέν είναι τοιοΰτον όταν ήναι γλυκύ.
ζ) Τδ τελευταιον καί πολλάκις τδ νυμφικόν έν

δυμα.
η) Πάς μή Ελλην.
6) Οπου δέν θά ΰπάγωμεν 61οι μας.
ι) Ο περιφρονών τδν χρόνον, άλλά καί περιφρο- 

νούμενος παρ αύτοΰ.
ια) Κύριος πλεόντων φρουρίων ή καί μ.όνον 

κυμάτων.
ιβ) Βακτηρία τού γήρατος, ανόρθωσες τής-νεό

τητας.
ιγ) 0 έστερημένος γαλλικής ανατροφής.
Σ. τού Σ. Είς τινας άριθμούς παρεισέφρησαν λά

θη, ώς παρελείφθη τδ διαφθεϊρον τήν Θέμιν 6,14, 
5, 12, 7, 12.= χρυσός. Εσημειώθη δέ έπίσης 
έσφαλμένως τδ μέρος τής γής άντί " τοΰ 6, 2, 1 4 
και 2 (χαρά) τό irarztor τοϋ άυωτόρω.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ.

Γρατσιέλλα (τέλος) — Ποίησις, τδ Πρώτον Αλ
γος. — Η Λουκίλη (διήγημα). — Π Παλίρροια.
— Απομνημονεύματα Μούμιας.— Περί Γυναικών.
— Περιήγησις είς Ιερουσαλήμ. — Εργα καί Ημέ- 
ραι. — Ποικίλα.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦ. II Κ. Μονσαβραί. — Η Πα
λίρροια.

ΠΑΡAPT. 0 ίποκόμης τής Βραζελόννης.


