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ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΤΟΙ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΧΙΟΓ.

Σύγχρονον συμβάν.

Α. ΝΑΞΟΣ.

Τδ Αίγαΐον πέλαγος διαιρείται είς δύο νή
σων συστήματα, τάς Σποράδας, βουνούς χλόης ά- 
ποσπασθέντας εϋανθεϊς έκ τών πλευρών τής Ιω
νίας, οτε έκλονεΐτο ή γή καί έμορφοΰτο, καί τάς 
Κυκλάδας, βράχους ξηρούς καί άγονους τμη- 
θέντας έκ τής αύχμηράς εύρωπαίας ηπείρου. Δύο 
μόναι έξ αυτών, ή Νάξος καί ή Κρήτη διεκο- 
σμήθησαν ύπδ τής φύσεως διά βλαστήσεως αν
θήρας «γνώστου είς τάς γείτονας των.

Η Νάξος πρδ πάντων, ή προσφιλής τοΰ Βάκχου 
4ιο> νσιάς, κατ ούδέν είναι κατώτερα τών Αν
τιζήλων της Σποράδων. ό ζών είς τά ομι
χλώδη καί ψυχρά κλίματα τής Αρκτου δέν δύ
ναται νά φαντασθή τήν μαγείαν τών όλβιων τού
των χωρών, οπού ή θάλασσα είτε γαληνιώσα, ή 
τεταραγμένη ουδέποτε είναι άγρια, οπού τδ όρος, 
ό βράχος, ή ξηροτέρα πέτρα χρωματίζονται ποι- 
κίλως καί ώς νά πάλλωσιν υπδ τδ φώς. Εκεί τδ 
βλέμμα βυθίζεται είς άβύσους κυανάς τάς όποιας 
ή ψυχή έπιθυμεϊ νά διέλθρ' ή ήμέρα γαλήνιος 
καί δροσερά, ώς έκ τής ποντιάδος αύρας, δέν έ
χει τούς πνιγηρούς καύσωνας τών θερινών ωρών 
μας. Η νύξ είναι μακρά τις δείλη όψία. ή γα
λήνη,* ή καλλονή, ή χάρις έπιχέουσιν έπί τούβ
λου άνθησίν τινα εαρινήν. Τοιαύτη παρουσιάζεται 
ή Νάξο.ς. Τδ σχήμα περιφερής, πολλάκις πάρε- 
βλήθη ύπδ τών ποιητών πρδς άμφορέα, έν,ώ αφρί
ζει δ ζωμδς τής σταφυλής. 0 οίνος ρέει έξ αύ- 

Ι-τής δαψιλής, περικυκλοϋται ύπδ Αμπέλων άνερ-
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πουσών καί μιγνυουσών είς τούς κλώνα; καί τάς 
οπώρας τών δένδρων τά κλήματά των πλήρη 
β,τρύων. Τδ χρυσόμηλον, ή συκή, αί ροιαί, τά 
άτια, τά ροδάκινα, ή έλαια βλαστάνουσι καί δρι- 
μάζουσιν εις δλας τάς. κοιλάδας τής εύδαίμονος 
νήσου.

Μόνη μέ τάς σκιάς της έν τώ μέσω τών αυ
χμηρών συντρόφων της, ή Νάξος είναι έκ τών ά
συλων έκείνων, τών υπαρχόντων χάριν μόνον τών 
τετοαυματισμένων καρδιών, τών σιωπηλών μέν 
άλλά τρεφόμενων πάντοτε υπδ έλπίδος, ευαρε
στούμενων δέ νά έχωσι μάρτυρα τών βασάνων 
των τήν περικαλλή φύσιν, τά πολύφλοισβα κύ
ματα, τήν άκοίμητον ήχώ. Εϋσπλαγχνία λοιπδν 
φερόμενο; δ άστατος Θησεύς έγκατέλιπεν έκεϊ τήν 
Άριάδνην, ήτις όμως έν τάχει, ώς αί πλεϊσται έ- 
ρώσαι γυναίκες, παρηγορήθη, διότι ή θυγάτηρ τής 
ΙΙαρθενόπη; δέν έδυσκολεύθη ν άκολουθήση τδν 
υιόν τής Σεμέλης.

Αλλά, παρά τάς μυθολογικά;, ή Νάςος έχει καί 
τάς ίστορικάς αναμνήσεις της. Τώ 1 207, τρία έτη 
μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπδ 
τών Φράγκων, είς εποχήν, καθ ήν ίππόται Γάλ
λοι, έγένοντο πρίγκιπες τής Αχαίας, δούκες Α
θηνών καί Μοθώνης, ή Βενετία έπέτρεψεν είς τούς 
υπηκόους της νά κατακτήσωσιν εΐς όφελος των τάς 
Κυκλάδας.

0 Μάρκος Σανούδος, δεινός πολεμιστής, δστις 
έπές-ρεφεν άπδ τάς σταυροφορίας, καταναλώσας τήν 
περιουσίαν του είς τδ χαρτοπαίγνιου καί τάς άσω- 
τίας, συνήθροισε τούς συντρόφους του, έδανείσθη 
άπδ Ιουδαίους δύο άθλια πλοιάρια, καί κατά μίαν 
νύκτα τής άποκρέω, έξέπλευσε τής προκυμαίας, 
τών ΣκΛαβούνωι, άπέβη είς Νάξον καί τήν έκυ- 
ρίευσεν άραχιμ/, είτα, οικοδόμησε τδ φρούριον τδ 
ύπερκείμενον τής πόλεως, καί μόνος άνηγόρευσεν 
εαυτόν όοΰκα τοΰ ’ /ίρνιπι.Ιάγονς. Τινές έκ τής 
οικογένειας τών Γριμάλδη λαβόντες παρά τοϋ 
νούδου φέουδα, τδν συνέδραμον εΐς τδ νά ύπερα- 
σπίσθή καί νά έκτείνη τάς κτήσεις του, λαβόντες 
καί αύτοί τδ μερίδιόν των. Ανήγειοε λοιπόν πύρ
γους μεταξύ τών τειχών τού φρουρίου καί έντδς 
τών κοιλάδων ή παρά τούς όρμους, αγροκήπια κατά 
τόν Ιταλικόν τρόπον. Δύο αιώνας διήρκεσεν ή 
εξουσία αύτη τών Ενετών κατά τδ Αίγαΐον, λεη- 
λατούντων καί ληστευόντων μέχρι τού 1433, δτε 
ο Μωάμεθ έγένετο κύριος τής Βυζαντινής αυτο
κρατορίας. Τότε έπαυσαν τάς ληστείας το>ν καί ΐ- 
σταντο μακράν τού λέοντος. ’Αλλά τοΰτο δέν έ- 
σωσεν αυτούς. Πλησίον τών ύπεοοπτών εύγενών 
φράγκων ύπήρχεν είς Νάξον άλλη τις αριστοκρα
τία έπίσης υπερήφανος διά τήν καταγωγήν της, 
διότι ηξίου ταύτην έκ τών Παλαιολόγων, ή Ελ
ληνική, λέγομεν, αριστοκρατία. Αί δύο αύται άρι- 
στοκρατεϊαι ήλθον είς διαμάχην καί δτε ή νή
σος έκυριεύθη, οί νησιώται έδέχθησαν εύχαοί- 
στως αρχηγόν των πασάν ’Οθωμανόν.

ύπω; είς Ρόδον, ούτω καί είς Νάξον, δταν τις |

' εισέρχεται είς τήν πόλιν ή εΐς τά χωρία, θαυμά
ζει βλέπων κτίρια τού μεσαιώνος. Αφού έν δια- 
στήματι οκτώ ημερών περιήλθομεν τήν Νάξον, έπι- 
σκεφθέντες τούς πύργους τη; καί τάς έξοχά; της, 
άναβάντες τά όρη της καί θηρεύσαντε; είς τάς 
πεδιάδας της, ήρχίσαμεν νά ποθώμεν αυθις τό 
πέλαγος. "

Εν τούτοι; ήγνοούμεν πλέον πού νά ύπάγωμεν, 
ή δέ φρεγάτα έξηκολούθει νά σταθμίύή έν Νάξω. 
Συνηθίζομεν λοιπόν καθεκάστην νά μεταβαίνωμεν 
εις οικίαν τινά ήμίσειαν λεύγαν άπέχουσαν τής πό
λεως δπου Μελιταΐός τις ΐδρυσεν είδος τι ευτελούς 
ξενοδοχείου. Η θέσις αύτη μάς ήρεσκε' κείμενη με
ταξύ τών έρειπίων χάστε.Ιίου τίνος, παρά τήν θά
λασσαν καί εΐς τήν έξοδον δασώδους φάραγκος, έ-

ι χρησίμευεν ώς έντευκτήριον των κυνηγών, τών φί
λων των περιηγήσεων καί τών αρχαιολόγων, οΐτινες 
ήρχοντο αύτού νά περιμείνωσι τάς λέμβους τής 
Φλερ-δε-λύς. Ε< τού δώματος έβλέπομεν καπνί- 
ζοντες τδν κατάπλουν ή τόν άπόπλουν τών σ α- 
κο λε βών, αίτινες άπδ μιάς νήσου είς άλλην με- 
τέφερον καί άντήλασσον τά προϊόντα. Οί άνθρω
ποι ούτοι οΐτινες άνήγοντο πάντοτε σχεδόν κενά 
έχοντες τά πλοιάρια καί έπέστρεφον μέ φορτία,

I μάς έφαίνοντο, άληθώς είπεϊν, παράδοξοι έμπο
ροι. Αί φοιτήσεις καί αναχωρήσεις τών πληρω
μάτων είς τού Μελεταίου μάς έδιδον αφορμήν πολ
λάκις νά συλλαμβάνωμεν υποψίας, άλλά δέν έ- 
γίνοντο τέλος πάντων παράπονα καί δ σκοπός τής 
αποστολής μας ήν άλλος ή τδ έπαγρυπνεϊν είς τήν· 
αστυνομίαν τών περιχώρων.

Ημέραν τινα, είς τών δοκίμων έγεύθη είς τδ ξενο
δοχείου τοΰ Μελεταίου μέλι τοϋ Τμητού,δπερ έκεϊ- 
νος είχε λάβει, έλεγε, πρδ μικρού, ό δόκιμος διασάλ
πισε τδ εύρηυ,ά του, καί δλοι ήθελήσαμεν νά γευθώ- 
μεν τοϋ μέλιτος εκείνου. Οθεν έπεκράτει μεταξύ ή
μών συρμός τδ νά πορευώμεθα δλοι όμού καινάζη- 
τώυ.εν ϊμήττειον μέλι.ό ξενοδόχοςέξήρχετο πάραυ- 
τα καί μεταβαίνων είς άπέχουσάν τινα, φαίνεται, 
αποθήκην, διότι έβράδυνε νά έπιστρέψη, μάς 
έκόμιζε τήν ποθητήν αμβροσίαν.

Πορευθείς ποτέ είς κυνήγιον, έπέστρεψκ μετά 
μεσημβρίαν, καί σπεύδων νά καταπαύσω τήν δί
ψαν καί τδν καματον, υπήγα είς τοϋ Μελεταίου 
πριν τής συνειθισμένης ώρας, ό ξενοδόχο; έλειπε 
καί μόνη ή υπηρέτρια ένηθε πρδ τής Ούρας. ίδούσα 
με ήγέρθη καί μέ ήρώτα διά νευμάτων τί ήθελον. 
Διά σημείων τή άπήντησα κ έγώ νά μέ φέρη μέλι. 
Εξήλθε κ’ έγώ έκάθησα παρά τινα τράπεζαν. Κα- 
τεγινόμην δέ ν άριθμώ τού; :ταμάΛεο μοι, τούς 

, όποιου; έυ,ελλα ν’ άφήσω είς τον ξενοδόχου, δτε 
(ειδον τριβλίον μέλιτος, τδ όποϊον δύο μικραί, λευ- 
καί, ροδοδάκτυλοι χεϊρες παρέθετον εμπρός μου 
τρέμουσαι. Κατ’ άρχά; αγνοώ διατί ήρπασα μίαν 
τών χειρών τούτων, καί δτε ήγειρα τήν κεφαλήν, 
έμεινα τεθαμβωμένος. Νέα κόρη ώς θεά,
ΐστατο ένώπιόν μου. Ητο τοσοϋτο έφχίσιον πλά
σμα.

Εφόρει μηλωτήν, τήν δποίαν έσφιγγε περί τήν 
μέσην τη; Sv σά,ίι εΐχεν έλεύθερον τδν λαιμόν 
ύπδ τδν ύπανεωγμένον χιτώνά της, πορφυρούν ύ
φασμα έν εϊδει κιδάρεως έκάλυπτε τήν κεφαλήν 
της’ έπί τδν κύκνειον λαιμόν τη; έπιπταν μαύροι 
μαλλιών βόστριχοι, πλήρεις y.tepiwr, είς δέ τούς 
γυμνούς πόδας της εφόρει μικίστας έμβάδας . . έν 
ένί είχε τήν καλλονήν, τδ θέλγητοον έκεϊνο δπερ 
είναι ίδιον μόνον τών Ελληνίδων, καί ιδίως τών 
νησιωτισσών.

01 οφθαλμοί τη; ήσαν γλαυκοί, βλέφαρα δέ έβε- 
νώδη ώς τό χρώμα τής κόμης της έσκίαζον αυτούς. 
0 όμηρος ήθελε τήν ονομάσει γ·1αυχώπητ. Εμενα 
άφωνος, άλλ’ ένδομύχως έψιθύρισα τήν προσλαλιάν 
τοΰ Οδυσσέως πρός τήν Νανσικάαν.

Βεβαίως θά εξήγησε τάς έννοιας ταύτας τό βλέμ
μα μου, διότι ή άγνωστός μου, τεθορυβημένη ά- 
φήκεν έσπευσμένως τδ τριβλίον καί προσεπάθησε 
μετά δειλίας ν’ άπαλλάξγ, τήν δέσμιον χεϊρά της. 
Αλλ έγώ δέν τήν άφινα, δτε είπούσης τι τής ύπη- 
ρέτιδος, ή νέα λαβούσα θάρρος καί έρυθρά ώς ρόδον 
γενομένη, μέ είπε τήν μόνην ταύτην λέξιν'βασι./ι*»/.

Επανέλαβα μεγαλοφώνως ΒασιΛ/χτ,, ζητών έξ 
ύψους νά έννοήσω τήν σημασίαν τής λέξεως. Αύ
τη δέ μ. έδειξε τδν ούρανδν, τδν ήλιον, τδν δρί- 
ζοντα, τήν θάλασσαν, τήν φρεγάταν, άπασαν, έν ένί 
τήν φύσιν, έμιμήθη τήν ειοεσίαν τών κωπηλατών, 
καί έπρόφερε λέξεις δλως άκαταλήπτους δι έμέ. 
Εθλιβόμην μή γνωρίζων τήν Ελληνικήν. Ωμίλησα 
γαλλιστί, άλλά καί αύτή έμεινεν είς αμηχανίαν 
ως έγώ, δέν άπεκρίθη καί τδ πρόσωπον της έ
γινε κατηφές'. Εζήτησα τότε νά τήν έλκύσω πλη
σίον μου, νά φιλήσω τήν ώραίαν χεϊρά της, άλλ ή 
δύστηνος κόρη άνηγέρθη πλήρης άγανακτήσεως, τό 
πρόσωπόν της έκάλυψε ζωηρόν έρύθημα, καί κραυ
γή έξήλθε τοΰ στήθους της, καί ρίπτουσα έπ έμέ 
βλέμμα περιφρονητικόν, έφυγε πρός τήν θύραν βρα
δέως καί ώς ακόυσα. ’Αλλ’ δτε ήγέρθην νά τρέφω 
κατόπιν της, τότε ή νέα έτράπη είς φυγήν πρός 
τδ μέρος τών έρειπίων. Αλλ δμως τήν ήεολού- 
θησα και τήν συνέλαβον καθ ήν στιγμήν ήνοιγε 
μίαν θύραν είς τήν άκραν ένός διαδρόμου, όταν 
έφευγεν, έχασε μίαν τών έμβάδων της τήν όποιαν 
λαβών, τής έτεινα νά τήν δώσω. Αλλ αύτη 
παρεξήγησε τδ κίνημά μου, μέ άπώθησεν. Τδ ύφος 
της όμως δέν έξέφραζε πλέον οργήν, διεδέχθη ταύ
την θλίψις τις άφωνος καί ικετευτική. Ησχύνθην 
δτι υπήρξα αίτιος τής λύπης της ταύτης, καί ένώ 
έμελλα νά δμιλήσω δπως ζητήσω συγγνώμην, μ. έ- 
πρόλαβεν, έθεσεν τόν δάκτυλον έπί τών χειλέοιν 
της είς σημεϊον σιωπής, καί προειδοποιήσεως, εΐ- 
τα ήνοιξε τήν θύραν.

Τήν ήκολούθησα.εί; τήν αίθουσαν είς ήν είσήλθε, 
καί έμεινα πάραυτα ακίνητος διστάζων έπί τού 
κατωφλιού ένώπιον τής είκόνος ήτις μ έπαρου- 
σιάσθη. Παρά μίαν τράπεζαν, άνήρ τις έκάθητο 
έπί ασκού έκ δέρματος αίγδς ύπό τδ άνοιγμα τοϋ 
«όποιου έξέρρεε μέλι είς τρυβλίον δπερ πας τις έ- 

κράτει γονατισμένο;’πλησίον τού πρό; τήν θάλασ
σαν παραθύρου, πέντε άνδρες κατακείμενοι κύκλω 
ένός σοτρμά, έπαιζον τούς κύβους. Οί άνθρωποι ού- 
τοι με τούς δασείς μύστακάς των, τά απαίσια 
πρόσωπά των ήσαν φουστανελοφόροι. Είς τήν ζώ
νην των έλαμπον τά πιστόλια, καί ή μάχαιρα. 
Κατά τοΰ τοίχου ήσαν έστηριγμέναι σπάθαι, τρομ- 
βόνια, τουφέκια, καί άρπαγαί ναυτικαΐ, εις γωνίαν 
δέ τινα κατάρτια, ίσ-ία, Sv πηδάλιου λέαβου, τέ
λος πολλαί παροψίδες, πλήρεις μέλιτος καί τε- 
θειμέναι έπί σανίδος περιέμενον άναμφιβόλονς τήν 
έλευσιν τών φοιτητών τού ξενοδοχείου.

Η αιφνίδια είσοδός μου, κρατούντος τό σάνδα- 
λον εις τήν χεϊρα, κατόπιν μιάς γυναικός δέν έ- 
πέφεοε κατά τδ φαινόμενου, κάμμίαν σύγχυσιν. 
Ούδείς έκινήθη, καί έμεινα, έν μέσω σιωπής λίαν 
οχληράς, τδ άντικείμενον τών έταστικών βλεμμά
των δλων τών πεοιεστώτων. Η άγνωστός μου έ- 
κάθισεν έπί κιβωτίου τίνος, καλύπτουσα κατά τό 
δυνατόν, ύπό τήν έσθήτά της, τον γυμνόν αύτή; 
πόδα. Τδ πρόσωπόν της άνέλαβε τήν ακινησίαν τού 
άνδριάντος, καί ύφός τι έξουσίας έδηλώθη εΐς τόν 
ήχον τής φωνής της, δταν πρώτη αύτή άπέτεινε 
τδν λόγον πρδς τδν καθήμενον έπί τού ασκού 
άνθρωπον. Ούτος ύπεδέχθη εύνοϊκώς τήν έξήγησίν 
της, ώς ύπέθεσα, καί έγώ έκ νέου εύρέθην ύπδ τάς 
βολάς τών βλεμμάτων, άτινα πρδς στιγμήν εΐχον 
στραφή έπί τής περικαλλούς κόρης.

όταν έπέστρεψα εις τό πλοϊον καί εύρέθην μό
νος έν ωρα τής ύπηοεσίας, διενοούμην περί τού 
συαβάντος μου. όπως καί αν έκρινα αύτό δέν ήδυ- 
νάμην νά έξηγήσω τδν τρόπον τής νέας ταύτης. Ή 
λέξις μάλιστα Βασι.Ιιχη έπανήρχετο είς τήν μνή
μην μου. Τί νά έσήμαινε ή λέξις αύτη. Εζήτησα 
τδν τροφοδότην τού πλοίου μας, δστις έκαυχάτο 
δτι έγνώριζεν δλας τάς διαλέκτους τής Ανατολής, 
καί μέ εΐπεν δτι έσήμαινε τδ δύκτιον, έπειδή τήν 
ήκουσε λεγομένην πολλάκις ύπό τίνος άλιέως. Τέ
λος δ πιλότος έφάνη καί μ έξήγησεν, δτι Βασι.1ι*ή 
ήτο τδ ονομα τής έρωμένης τού Αλή πασά.

’Αλλ’ ούτε ή έξήγησις αύτη μ’ έδίδασκέ τι Αμα 
ήδυνήθην νά έξέλθω, έτρεξα είς τδ ξενοδοχεϊον, 
άλλά δέν εύρον κανένα, έκραξα, περιέτ.ρεξα τά ε
ρείπια, τήν στοάν, τά δωμάτια, τδ οίκημα ήτο κε
νόν. Τάς άκολούθους ήμέρας ή αύτή σιωπή, ούδείς 
τών ξενοδόχων έφάνη, καί έφθασα ν αμφιβάλλω 
καί έγώ αΑδς περί τοΰ δράματός μου.

’Εν τώ μεταξύ τούτω, ή Φ.ΙεμάεΛνζ, τής δποίας ή 
εις Νάξον άροστολή έληξεν, έπλευσε νά συνενωθή 
μετά τού ναυάρχου είς Βρύουλα. Φροντίδες άλλαι 
καί ή άγγελία προσεχούς έκστρατείας εί; Πελο
πόννησον άλεδίωξε τά ένθυμήσεις ταύτας.

Β. ΤΣΕΣΜΕΣ. — ΧΙΟΣ.

Εσπέραν τινά, ό πλοίαρχος τής φρεγάτας, δστις 
είχε μεταβή νά γευθή εΐς τοΰ ναυάρχου, άν- 
τήλλαξεν έπανερχόμενος λέξεις τινάς μετά τοϋ
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ύsoπλοιάρχου, ουτος δέ έστράφη πρδς τδν άξιωμα- 
■Λκόν τής υπηρεσίας, δστις έζήτησε τδν δπλοφύλα- 
κα. Εδόθη διαταγή νά έτοιμασθώσι πρδς ναυμα
χίαν. Οί κτύποι τοΰ τυμπάνου ήγειρον τούς ναύ- 
τας. Τί άρα συνέβαινεν ; Ελέγετο περί έπιχειρή- 
σεώς τίνος αύθάδους, περί τολμήματος τίνος τών 
πειρατών.’Εν τάχει διετάχθημεν νάπροπαρασκευα- 
σθώμεν είς Απόπλουν. Εξεπλεύσαμεν καί τήν ε
πιούσαν ή ναΰς προσωρμίζετο εις Τσεσμέν. Αμα έρ- 
ρίφθη ή άγκυρα, είς τών αξιωματικών όιετάγη νά 
μεταβή μ’ όδηγίας εις Χίον, πρδς τδν διοικητήν. 
’Εδόθη έντούτοις είς τούς αξιωματικούς άδεια 24 
ώρών δπως έπισκεφθώσι τά παράλια έκεϊνα τής 
μικράς Ασίας.

Δέν έβραδύναμεν λοιπδν νά μεταβώμεν εις Τσε
σμέν .‘Η πόλις αυτή κείμενη έπί υψώματος και έχου- 
σκ άξιόλογον λιμένα, άλλ άχρηστον αύτη, είναι ή 
μουσουλμανική πόλις κατ εξοχήν. Ούδέν έχει ά- 
ξιοθέατον, άλλ εύαρεστεϊ είς άκρον ή δψις τών ερ
γαστηρίων, έν οίς οί πωλητα'ι κάθηνται έπί τής 
ψιάθης των ρεμβάζοντες καί καπ ίζοντες τδν rap- 
γιΛί>· τωτ, ή δψις τών τζαρσίων δθεν ευωδία τις 
μ.ύρου αποπνέει, τής σειράς τών καμήλων, αίτινες 
κινοϋσι μεγαλοπρεπώς τδν έπιμήκη λαιμόν των.

Είς τήν άκραν τής πεδιάδος, ήτις κεϊται πλησίον 
τοΰ Τσεσμέ, εΰρομεν τά υψώματα, άτινα προεθέ- 
μεθα νά έπισκεφθώμεν. Εν τή Ανατολή πρέπει νά 
λάβη τι ς άπόφασιν τοΰ ν άναρριχάται άπαύστως. 
Τά όρη περικλείουσι τάς κώμας καί τάς φυτείας. 
Εκ τών άκρωρειών βλέπει τις άνεμποδίστως δ,τι 

ποθητόν πάντοτε, τδν ούρανδν, τήν θάλασσαν, τάς 
νήσους. Μετά πολύωρον δδοιπορίαν έφθάσαμεν είς 
τι σπήλαιον, έπιπροσθούμενον υπδ σωρού λίθων λε- 
λαςευμένων καί μαρμάρων. Καθ δσον έδυνήθημεν 
νά έννοήσωμεν έκ τών έξηγήσεων τοΰ ίουδαίου ό- 
δηγοϋ μας, ήτο τοΰτο μνημεϊόν τι, άνήκον είς τήν 
Αρχήν Χριστιανισμού, ή μάλλον σπήλαιόν τι 
ένθα έκρύβη ό Απόστολος Παύλος, φεύγων τούς 
Εφεσίους, καί δπου Ακολούθως άνηγέρθη ναός.

Είς τήν επιστροφήν, δ ’Ιουδαίος μάς ώδήγησε 
διά στενοπού τραχείας, ήτις έληγε, μετά δύσ
βατου ανωφέρειαν, εϊς υψωμά τι υπερκείμενον τής 
θαλάσσης. 0 έλθόον πρώτος έπί τής κορυφής έξέ- 
πεμψε κραυγήν θαυμασμού. Η Χίος, ή πατρίς τοΰ 
Ομήρου, τδ στόμιον, τδ διακοπτόμενου ύπδ νησι
δίων, αί κορυφαί τού Καραμπουρΐον, δ Τζεσμές 
καί αί εύφοροι πεδιάδες του, αί Σποράδες, αί πα- 
ρατεταγμέναι πρδ τής Ασιάτιδος Ακτής, ή Σά
μος τοΰ Πυθαγόρου, ή Πάτμος τής Αποκαλύψεως, 
ή Αέρος, ή Κάλυμνος, ή Κώ, ή πατρίς τοΰ ίππο- 
κράτους, καί τέλος πρδς μεσημβρίαν πέραν τών 
χλοερών κοιλάδων, τάς οποίας βρέχει ό Κάύστρος, 
αί πεδιάδες τής Εφέσου καί τά ερείπιά της τά έπί 
τής άμμου έγκαταλελειμμένα’ τοιοϋτον θέαμα πα
ρ ϊστατο έκ τού υψώματος έκείνου. Πανταχοϋ τής 
Ανατολής παρίστανται τοιαΰται θέαι. Η Ανατολή 
είναι ό μόνος τόπος τής γής δστις θέλγει συγχρό
νως τήν δρασιν καί ικανοποιεί τάς ακόρεστους δο-

μάς πρδ τδ ιδανικόν. Επί τής γής ταύτης, τής 
τόσον ήδη ωραίας, δ παρατηρητής άπαντά είς έκα— 
στον βήμα πηγήν ανεξάντλητου ένθουσιασμοΰ. Εν 
Ελλάδι, έν Ασίμ, έν Συρία, έν Παλαιστίνη δέν μέ
νει έπί πολύ μόνος. Αόρατός τις συνοδός βαδίζει 
πάραυτα πλησίον του, καί, ώς ό Αρχαίος ραψωδός, 
διασπείρει τήν οδόν διά ποιήσεων, δι’ ασμάτων, 
άποκρίνεται είς τάς ερωτήσεις καί διηγείται παρά, 
τήν φιλόξενου τράπεζαν αθάνατόν τινα παράδοσιν 
δόξης ή άλγους. Ούδέποτε έπίσης, είς Ανατολήν, 
ή σύννοια περισπάται υπό έξωτερικών Αντικειμέ
νων, υπό θορύβου, ώς είς τήνήμετέραν Ευρώπην.

Επανήλθομεν είς τδ πλοίου τό μεσονύκτιον, ’’ΐΐ- 
μην κατκκεκοπιακώς, καί έπειδή είχα υπηρεσίαν 
τήν επιούσαν, έσπευσα ν άναπαυθώ. Εν τούτοις 
έμαθα, δτι δ σταλείς εί, Χίον Αξιωματικός είχεν 
έπιστρέψει καί δτι ό πλοίαρχος, άκούσας τήν έκθε- 
σίν του, διέταξε νά έχωσιν έτοιμον τήν λέμβον 
του περί τήν αύγήν.

— Καί πού υπάγει ό πλοίαρχος ; ήρώτησεν δ 
τροφοδότης, δστις έπανελθών μεθ’ ήμών κατήρχετο 
είς τό δωμάτιόν του.

— Αγνοώ, άπήντησεν δ δόκιμος, δστις μέ είπε 
τήν άνωτέρω είδησιν.

— Εδώ κάτι τρέχει, παρετήρησεν ό βέλτιστος 
τροφοδότης. Εγώ δέ, προτιμών τόν ύπνον άπδ τά 
εύφυή σχόλια τών δύο διπλωματών, κατεκλίθην 
έπί τής στρωμνής μου. ΙΙρχισα ν άποκοιμώμαι, 
δτε ναύτης τις σείων με.

— Σάς περιμένει ό πλοίαρχος, μέ λέγει, είναι 
τέσσαρες ή ώρα.

Ανέβην είς τό κατάστρωμα, κρατών εις δέμα 
τά ένδύματά μου.

— Είσαι Αφανισμένος, μέ είπεν είς τό ούς ό 
δόκιμός μου, παραχώρησον είς έμέ τήν Αγγαρείαν 
σου* είναι διεξοδική.

— Καί ποΰ ΰπάγομεν.
— Είς Χίον" θά παιδευθής ώς αύριον.
— Μά τό ναι, ή Χίος Αξίζει τόν κόπον, κοι

μούμαι είς τό ύπαιθρον.
Καί έπέβην τής λέμβου.
Ούτω ζή δ ναυτικός, ίϊς έκ τοΰ επαγγέλμα

τος του άπέκτησεν τάς έξεις τής καμήλου. Ο ναυ- 
σιπόρος, πλανώμενος έν μέσω τών ερημιών τοΰ· 
ωκεανού' δπου αί ήμέραι τής χαράς είναι τόσον 
σπάνια·., άμα άπαντήση πηγήν εύχαριστήσεως, 
πίνει κατακόρως. Βραδύτερου είς ώρας μελαγχο- 
λικάς, θέλει ανοίξει τούς θησαυρούς τών τρυφερών 
ιδεών, τών εόαρέστων συγκινήσεων τάς οποίας τα
μιεύει είς τήν καρδίαν του. Τίς δέν παρετήρησε τά 
σκεπτικά ταΰτα πρόσωπα τά έπί τών πλοίων ; 
Είναι δ αναπαυόμενος ναύτης, δστις. συλλέγεται 
είς έαυτόν καί ενθυμείται.

’Ανήχθημεν καί μετά τρεις ώρας, ή λέμβος μας 
είσέπλεεν εϊς τδν λιμένα τής Χίου. 0 Πρόξενος τής 
Γαλλίας μάς έδέχθη είς τήν Αποβάθραν. 0 πλοίαρχος 
μέ υποχρέωσε νά τόν συνοδεύσω καί Αποτεινόμε
νος πρός τόν τροφοδότην, οστις. φύσει περίεργος,, 

τής Εϋδαΐιιονος, υπδ τού ποιητού δοθείσης αύτή. 
Η τρομερά αύτής καταστροφή δέν έδυνήθη νά τής 
άφαιρέσνι τήν χάριν τοϋ σχήματός της, τήν ήδύ- 
τητα τών περιγραφών, τήν λεπτήν Αναλογίαν τών 
κύκλω γραμμών, καί τδ φώς, δπερ έπικοσμεϊ 
τήν δλην φυσιογνωμίαν, δπως τδ μειδίαμα τδ πε- 
ριαυγάζον ώραϊον πρόσωπον. Ούτως είς τούς εύ- 
τυχεϊς τόπους τής Ανατολής, καί αύτή ή έρημω- 
μένη γή έχει καλλονάς άφάτνυς!

Αλλως τε, ή φύσις έπανελάμβανε πανταχοϋ τά 
δικαιώματα της. Η Χίος είναι εύρύχωρόν τι όρος, 
δπερ θεόμενον μακρόθεν, παρισταί βουνόν κυκλο
τερές, ουτινος αί άπορρώγες πέτρα·, πίπτόυσι κρη
μνώδεις έπί τού αϊγιαλού. Αλλ δταν ίδής τό εν
δότερον, ή δψις μεταβάλλεται’ δ βραχώδης ούτος. 
τοίχος περικλείει είς έκάστην αύτοΰ ρωγμήν μίαν 
κοιλάδα, έκεϊ δέ, ύπδ τήν κατερχομένην άπδ τά 
όρη σκιάν, ή Ανεξάντλητος γονιμότης τής γής έ- 
κάλυψεν ήδη τά ίχνη τής μεγάλης καταστροφής, 
τά δένδρα, οί θάμνοι, αί δασωθεΐσαι φυτεϊαι, αί. 
νέαι άμπελοι, τά θέρη έκάλυπτον πανταχοϋ τδ εύ- 
τυχές έδαφος’ οί ρύακες, οί αύλακες έρρεον είς τάς 
πεδιάδας και νεόδμητοι οίκίαι Ανεφαίναντο είς 
τάς καμπάς τών όδών.

Ηλαύνομεν άπό τινων στιγμών έπί Ατραπού 
ύπερκειμένης φάραγκός τίνος ληγούσης είς τδν αΐ- 
γιαλδν, δτε έφθάσαμεν είς κατωφέρειαν ή μάλλον 
είς κλίμακα βραχώδη.

— Ιδού ή οικία τοϋ Δημήτρη, εΐπεν δ Πρόξενος.
Καί είδον τετρακόσια περίπου βήματα κατω

τέρω ένα κήπον, μίαν οικίαν κομψήν κειμένην είς 
τήν άκτήν ορμίσκου τίνος. Επόμένοι τώ όθωμανώ, 
έφθάσαμεν έν τάχει και έπεζεύσαμεν έν μέσω μι
ας αύλής, πρδ τής οικίας τού Δημητρίου. Η αί-» 
φνιδία άφιξίς μας έπροξένησε μέγιστον θόρυβον. 
0 Οθωμανός, επίφοβος τότε είς τούς ραγιάδες, 
ή άγνωστος ημών στολή, ό πρόξενος ου ή παρου
σία πολλάκις προαγγέλλει τήν δικαστικήν Ανάκρισιν,. 

• έπτόησαν τούς υπηρέτας, οίτινες ήρχισαν νά φεύ- 
γωσιν, άλλά τέλος κατεπείσθησαν νά κρατήσωσι 
τούς ίπ-πους μας.

Γενομένου θορύβου, γηραιός τις μοναχός ένε- 
φανίσθη είς τήν θύραν τού οίκου πλήρης άνησυχί
ας, μάς έδέχθη σταυρόνων τάς χεϊρας έπί τού στή
θους του, καί μάς είσήξεν είς περίπτερον κεκαλυμ- 
μένον άπδ ίάσμους. Ο πρόξενος τόν καθησύχασε, αύ
τός δέ άπεσύρθη Αφού διέταξε νά μάς φέρωσι. 
ποτόν, tai καπνοσύριγγας.

Μετ όλίγας στιγμάς δ μοναχός ήνοιξε θύραν, 
δθεν ήρχετο σεβάσμιός τις γέρων, θρηνών καί 
κλαίων. Τά ένδύματά του ήσαν έρρακωμένα, έ
βαινα δέ ώς άνθρωπος πάροινος. Καί τι τοϋ πλοι
άρχου Αοσπαθούντος νά τόν έμποδίσ/ι, έπεσεν 
ούτος είς τούς πόδας του, τούς οποίους έφίλησεν, 
σαρόνων διά τής λευκής γενειάδος του τήν κόνιν 
τών υποδημάτων του. Είτα άνεγείρων τό περίλυ- 
πον ποόσωπόν του, καί τείνων πρός τδν Αξιωμα
τικόν τάς τρεμούσας χεϊρας του, δέν έδυνήθη νά

ευρε πρόφασιν Αγοράς τίνος δπως μάς συνωδεύση, 
καί δεικνύων αύτώ τήν προκυμαίαν, πλήθουσαν 
έμπορων,

— Ποάξατε κατ Αρέσκειαν, τώ λέγει, καί κα
λήν επιτυχίαν, είσθε έλεύθερος μέχρι τής δύσεως 
τοΰ ήλιου.

0 πτωχός τροφοδύτης έρυθρδς, ώς ό Αστακός, 
έχαιρέτησε έν σιωπή, έδηξε τά χείλη του, καί πλη- 
σιάσας πωλητήν τινα, έφάνη Ασχολούμενος δλως 
είς τάς αγοράς του. Μετ ού πολύ τδν ειδον 
μακρυνόμενον, είτα άκολουθούντα ήμάς μακρόθεν. 
0 πρόξενος μάς ώδήγησεν είς τού Πασά. Ανέβημεν 
τάς πεπαλαιωμένας βαθμίδας στοάς τίνος, δθεν 
είσήχθημεν είς τδ ζ/ι6’Α>ίογ, ού δ έξώστης προεϊ- 
χεν έπί τού λιμένος. 0 πασάς ήγέρθη έπί τών μα- 
ξι.ίαρίων του, υποδεχόμενος ήμ.άς, ήτο νεανίας τις 
έχων γλυκεϊαν καί παιδιώδη τήν φυσιογνωμίαν, 
μόλις διεφαίνοντο οί μύστακές του, αί μεμετρημέ- 
ναι κινήσεις του, οί βραχείς λόγοι του έμιμοΰντο 
τήν γαλήνην τοΰ γήρατος. Σύμβουλοι λευκογέ- 
νειοι, εις «ιαι/.της, φέρων είς τήν ζώνην του τδάρ- 
γυροΰν μελανοδοχείου του, ϊσταντο όρθιοι. Εκαθή- 
σαμεν έπί τού οοφα. Μάς προσεφέρθησαν καφές καί 
πίπαι, καί ή συνδιάλεξις ήρχισε. Καί τοι άκρως έπι- 
θυμών ν Ακούσω, άλλά παρεμέρισα, διακρίσεως 
χάριν, καί οί θόρυβοι τής προκυμαίας, δ φλοίσβος 
τών κυμάτων μ έκώλυον ν Ακούσω τι. Περιήλθεν 
είς τάς άκοάς μου όνομα άνδρδς, ^μήτριος, συνε
χώς προφερθέν, καί μ έφάνη, δτι ήτο λόγος περί 
τής θυγατρδς τοΰ Δημητρίου τούτου άρπαγείσης 
υπό πειρατών.

— Θά ύπάγω είς τοΰ Δημήτρη, είπε τέλος ό 
πλοίαρχος, θά μέ δώσει τάς πληροφορίας, αίτινες 
μέ χρειάζονται, καί ή έπίσκεψίς μου θέλει τώ α
ποδείξει πόσον ό ναύαρχος συμπαθεί είς τδ δυσ
τύχημά του.

0 πασάς έκαμε νεύμα συγκαταθέσεως, καί προσέ
θηκε λέξεις τινας, τάς όποιας μετέφρασεν ά διερ- 
μηνεύς. « 'Η κατοικία τοΰ ραγιά Δημήτρη είναι 
» μακράν, ή υψηλότης του θέλει ίδεϊ εύχαρίστως 
» τούς φράγκους νά κάμουνχρήσιν τών ίππων του.» 

0 πλοίαρχος έδέχθη καί δ xiati.tijc, έξελθών 
επανήλθε ταχέως καί μάς είδοποίησεν δτι οί ίπ- | 
ποι μας ήσαν έτοιμοι. Τρεις κέλητες υπερήφανοι 
έποδοκτύπουν είς τδ προαύλιον, άνέβημεν, καί 
είς τών φυλάκων τοΰ πασά προηγηθής έφιππος 
μάς έφερε ταχέως έκτος τής πόλεως.

ΓΗ δψις τής νήσου έμαρτύρει θλιβερώς τήν έρή- 
μωσιν, ήν ϋπέστη κατά τόν Ελληνικόν Αγώνα. 
Παντού άμπελοι, γαΐαι κατερημωμέναι, περίπτερα 
κατεστρεμμένα υπό τοΰ πυρδς ή τής άξίνης. Κατά 
τήν όδόν, τά έρείπια διεδέχοντο τά έρείπια, οί πε
ρίβολοι, αί φοαγαί, οί τοίχοι κατέπιπτον. Συστά
δες δέν δρων, έλαιώνες έκόπησαν μέχρι ρίζης, δάση 
ολόκληρα έπριονίσθησαν είς τδ μέσον τοϋ κορμού. 
Πανταχόθεν τά ι^νη τών πυρκάίών, τής καταστρο
φής. Καί δμως, μ δλην αύτήν τήν τρομεράν Ανα
τροπήν, ή Χίος ήτο πάντοτε Αξία τής έπικλήσεως
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ττροσφέρη *η μίαν μόνην λέςιν, τήν οποίαν επανα
λάμβανε μετ έρωτος, μετ απελπισίας, πνιγόμε- 
νος ύπδ τών λυγμών’ Βασι.ίιχή ! Βασιλική !

’Απούσας τδ όνομα τοΰτο, ήσθάνθην ώς ηλε
κτρικήν τινα κλόνησιν. 0 μοναχός έπλησίασεν είς 
τδν Δημήτριον’ Ορθιος πλησίον τοΰ γέροντος, έ- 
χων έπί την φαλαζράν κεφαλήν του τδ μαΰρον 
καλυμμαύχιόν του. καί τάς χείρας έντδς τών χει
ριδών τοΰ μακροΰ ράσου του, ούδεμίαν δέ συγκίνη- 
σιν προδ ίδων έπί τοΰ κάτισχνου προσώπου του, έ- 
προσωποποίει την δυστυχίαν, παρισταμένην άναί- 
σθητον είς τάς αγωνίας τοΰ ανθρώπου, Ηκουσα 
την ασθενή φωνήν του άποκρινομένην είς τδν πρό
ξενον.

Διηγήθη, δτι μια νυκτί, πρδ δύο μηνών, πειρα- 
ταί είσήλθον εϊς την οικίαν τοΰ Δημητοίου καί ηρ- 
πασαν τήν θυγατέρα.του, τήν ώραιοτέραν κόρην 
τής Χίου. Μετέβαινεν ούτος είς τδν ναδν διά νά 
ψάλλη τδν δρθρον, οτε άπδ τοΰ δώματός του εί
δε φεύγοντας τούς άρπαγας. At κραυγαί του, πυ- 
ροβόλημα κατά τοΰ πλοιαρίου έδωκαν τήν εϊδησιν’ 
αμέσως έσπευσαν λέμβοι εις τήν θάλασσαν, Ιπ
πείς είς τήν παραλίαν πρδς καταδίωξίν του, άλ
λά δέν ήδυνήθησαν νά προφθάσωσι τούς πειρατάς. Ε- 
γνώσθη δτι τδ πλοιάριον έπλεε πρδς τάς Κυκλάδας, 
άλλά πώς νά τδ καταδιώξωοιν; ό Δημήτριος άνε- 
φέρθη είς τδν Πασα, δστις έπεκαλέσθη τήν συν
δρομήν τοΰ διοικητοΰ Σμύρνης' τότε δέ δ Δημή- 
τριος, δστις διά τοΰ έν τή ’Ανατολή έμπορίου του, 
είχε σχέσεις άλλοτε μέ τήν γαλλικήν μοίραν έπεμ- 
ψε μηνυτήν τινα είς τδν ναύαρχον, έπί του όποιου 
έπεκαλεΐτο άπάσας τάς ευλογίας τοΰ Τψίστου διά 
τήν συμπάθειαν καί τήν προστασίαν., τήν όποιαν 
παρεΐχεν είς τούς δυστυχείς.

(ακολουθεί)

ΑΤΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΤ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ.

Ίσιηριχ!»' artxdoror.

Α.
0 πρίγκηψ Νεοκαστελίου συνεζεύχθη έπισήμως, 

είς Βιέννην, έν δνόματι τοΰ Αΰτοκράτορος, τήν θυ
γατέρα Φραγκίσκου τοΰ Βζ, τήν άρχιδούκισσαν 
Μαρίαν Λου'ί'ζαν, καί έπιστολή τής βασιλίσσης τής 
Νεαπόλεως, ήτις έδέχθη τήν ήγεμονίδα έκ τών χει- 
ρών τής οικογένειας της, τήν 16 μαρτίου 1810 
(έ. ν.) ανήγγειλε τώ Ναπολέοντι, δτι περί τά τέ
λη τοΰ μηνδς ή νεόνυμφος έμελλε ν άφιχθή είς 
Σαιχ-ΚΛοΰ’

0 αύτοκράτωρ διέτριβε τότε είς Κομπιέννην. 
Λνυπομόνως έχων πρδς δλας εκείνας τάς άναβολάς 
τάς ύπδ τής αϋλικής έθιμοτυπίας νενομισμένας, έ- 
νέκυπτε, τήν πρωίαν τής 1 9 μαρτίου, έπί γεωγρα
φικού τίνος πίνακος, παρατηρών τδ ήμεροδρόμων

(ilineraite) τής Μαρίας Αουίζης, καί ό βλέπων 
αύτδν σημειοΰντα τά μέρη, ένθα ή νέα αυτοκρα
τόρισσα έμελλε νά σταθμεύη, έλεγεν άν δτι δ κρα- 
ταιδς αύτοκράτωρ προητοίμαζε τδ σχέδιον νέας τί
νος μά^ης.

Κατ έκείνην τήν στιγμήν πλησίον αύτοΰ ήν μό
νος ό μέγας αύλάρχης Διουρδκ, δστις, όρθιος, έθεά- 
το τδν Ναπολέοντα άναμετροΰντα τάς άποστάσεις 
καί περιέμενε τδν λόγον τοΰ αΰτοκράτορος. Τέλος, 
ό Ναπολέων έγείρεται καί αύτδς, καί άπωθών τδν 
πίνακα μετά κινήματος δυσχαιρένοντος άνδρός.

— Τί νά γίνή, είπεν είς τδν Διουρδκ, υπομονή ! 
δέν είναι δυνανδν νά ίδωμεν τήν αυτοκρατόρισσαν 
πριν τής 29. Ας μη λησμονήσωμεν τδ κεφάλαιον 
τών προσ.Ια.Ιιωχ . . . Είναι καί είς Γερμανίαν διε
ξοδικόν τουλάχιστον, όσον καί είς Γαλλίαν. Τδ 
γνωρίζομεν τούτο έκ πείρας, τί λέγεις ;

— "Αληθέστατου, Μεγαλειότατε.
— Αλλά, μά τδ ναι, δύναταί τις νά ύποθέση 

δτι είμαι ερωτευμένος.
Καί τούς λόγους τούτους λέγων δ Ναπολέων 

έμειδίασεν έλαφρόν. Αλλ αίφνης ή μορφή αύτοΰ 
έσκυθρώπασεν, ώς νά κατέλαβεν αύτδν άνάμνησίς 
τις οδυνηρά. Εμεινεν έπί μικρόν σιωπηλός, έπειτα 
διέκοψε τήν σιωπήν, διά τής παραδόξου ταύτης έ- 
ρωτήσεως.

— Γνωρίζεις, είπεν είς τδν Διουρδκ, γνωρίζεις 
δτι σύ είσαι εύτυχέστατος;

0 μέγας αύλάρχης απέδειξε τήν έκπληξίν του 
διά τών χειρονομιών καί τών κινήσεων του.

— Παντάπασι, Μεγαλειότατε, δέν μεμψιμοιρώ 
κατά τής τύχης μου, τής θέσεώς μου, ήτις, χάρις 
είς τάς εύεργεσίας τής Τ. Μ. . . .

— Α ! φίλτατε, ό λόγος δέν είναι περί τούτου, 
ούτε περί τής παρ έμοΐ θέσεώς σου . . . όμιλώ 
περί προτερήματός τίνος, περί αξίας, τήν όποιαν 
σοί φθονώ ήδη, διότι θά μ ήτον άναγκαιοτάτη.

— Είναι είς τήν διάθεσίν σου, Μεγαλειότατε, 
δπως ή ζωή μου άπασα.

— Α! φίλε μου, γνωρίζω τήν πρδς έμέ άφο- 
σίωσίν σου, έχω άπειρα δείγματα αύτής, άλλά το 
προτέρημά σου, περί οΰ λέγω, ή ευτυχία, τήν δ- 
ποίαν φαίνεσαι άγνοών, δέν είναι δυνατόν νά μέ 
χρησιμεύσωσι.

Είς μάτην δ Διουρδκ έζήτει νά έξηγήση τδ αινί
γματα τοΰτο, δ δέ αύτοκράτωρ έφαίνετο τερπό- 
μενος έκ τής αμηχανίας του.

— Ιδού λοιπόν τί είναι, άγαπητέ φίλε, είπεν 
τέλος είς τδν Μέγαν Αύλάρχην, σύ γινώσκεις 
νά γράφης, σύ έχεις χαρακτήρα καθαρόν καί εύα- 
νάγνωστον. καί δύνασαι μάλιστα νά διδάξης τήν 
καλλιγραφίαν . . . άλλ’ έγώ ; μόνος μου δέν δύ
ναμαι ν άναγνώσω δσα γράψω.

— Πώς ! αύτδ είναι δλο τδ κακόν; Και έχει 
ανάγκην ή Μεγαλειότης της νά ήξεύρη νά γράφη; 
Καί δέν έχει γραμματείς είς οΰς υπαγορεύει. 

φή μου άνεγινώσκετο, και πρό τινων άκόμη έτών, 
δέν ήτο δλως διόλου δυσανάγνωστος.

Καί είπών ταΰτα δ Ναπολέων ήρπασε τδν κά
λαμον καί βαπτίζων αύτδν είς τδ μελανοδοχεϊον, 
τδν άπεσυρεν έμπλεων μελανός.

— Α! ά ! άρχων μέγα αύλάρχα, είπεν ειρω
νευόμενος, πρδς τδν Διουρδκ, δέν μέ νομίζεις ικανόν 
νά γράψω καθαρά όλίγας σειράς ! θά σέ αποδείξω 
άμέσως τδ εναντίον.

0 Αύτοκράτωρ δέν παρετήρησεν, ότι τδ μέλαν 
έμαύρισε τούς άκρους δακτύλους του, καί λαμβάνων 
μέγα τι φύλλον χάρτου, ήρχισε νά χαράττη έπ 
αύτοΰ γραμμάς, άλλά βραδέως καί προθέμενος 
σπουδαίως νά διάψευση θριαμβευτικώς τδν σκε- 
πτισμδν τοΰ Διουρόκ.

6 μέγας αύλάρχης τών Ανακτόρων έκυψεν έπί 
τοΰ γραφείου, όπως κρίνη περί τής έογασίας τοΰ 
αΰτοκράτορος, δ δέ έξηκολούθει αύτήν μετά τής 
προσοχής τοΰ μαθητου, όστις φοβείται τήν ράβδον 
τοΰ διδασκάλου του.

Μετά δέκα λεπτά, καί ότε έπλήρωσε τήν σελίδα 
άπδ μέλαν καί θεοχάρακτα, επέστη, καί στρεφό
μενος πρδς τδν Διουρδκ,

— Μάτήν πίστιν μου, φίλτατε, αρχίζω νά πι
στεύω, ότι έχεις δίκαιον’ άλλά καί ή γραφίς αύτή 
είναι άχρεία, ώς νά τήν έβαλαν επίτηδες αύτοΰ, 
διά νά μέ δαιμονίσουν, καί νά διόσουν είς σέ τήν 
νίκην.

Καί ρίπτων τήν γραφίδα έπί τής τραπέζης, 
καί έγειρόμενος,

— Πρέπει μολαταύτα, έκραύγασε, νά γράψω 
αύτήν τήν έπιστολήν ! Χάρις τώ Θεω, δέν χρειά
ζεται νά ηναι σχοινοτενής ! τί θά είπή όμως ή 
έλλειψίς άσκήσεως . . .

— ’Αλλά, μεγαλειότατε, δέν πρέπει νά όλιγο- 
ψυχήτε κατ’ αύτδν τδν τρόπον. Δέν ήτο δυνατό ν- 
μετά τήν πρώτην δοκιμήν νά επιτύχετε, έπαναλά- 
βετε καί πάλιν τήν εργασίαν καί θέλετε τδ κα
τορθώσει έπί τέλους.

— Δηλαδή χρεωστώ νά καταστίξω δέκα ακό
μη φύλλα χαρτιού ώς αύτό. Εύκολον νά τδ λε- 
γης, άλλ’ ήθελον νά σ’ έβλεπα είς τήν θέσιν.μου, 
Κύριε μέγα αύλάρχα τών ανακτόρων.

Τήν στιγμήν έκείνην, τά όμματα τοΰ Ναπολέ- 
οντος προσηλώθήσαν έπί τοΰ τοιχοκρεμοΰς ώρολο- 
γίου

— ΕίΦαι δύο ή ώρα ! είπε, τόσον όγλίγορα’ έ- 
λησμόνησα ότι σήμερον θά κυνηγήσω είς τδ δάσος ’ 
είναι όλα έτοιμα και με περιμένουν .... Αγωμεν, 
κύριε μέγα Αύλάρχα, καί άς άφήσωμεν τώρα τδ 
γράψιμον καί τδν φίλτατον πενθερόν. . . διότι αι
σθάνομαι %ήν ανάγκην νά δώσω όλίγην κίνησιν είς 
τήν χεϊρά μου.

Τότε δέ μόνον παρετήρησεν/ ότι οι δάκτυλοί 
του είχον καταμελανωθή, τοΰτο δέ τδν δυσηρέ- 
στησε, διότι ώ; γνωστόν ό Ναπολέων περιεποιεϊτο 
ιδιαζόντως τάς ωραίας χειράς του, καί διετήρει αύ- 
τάς έν άναλλοιώτω λευκότητι. Ελαβε τδ μ αν δ ήλιον-

— Πρέπει σήμερον, ή τδ πολύ, αύρων νά γρά
ψω μίαν έπιστολήν ιδιόχειρον, . . . ναι ιδιόχει
ρον, ακούεις ; Κρίνε περί τής θέσεώς μου σύ, οσ- 
τις ήξεύρεις πώς γράφω, ή μάλλον πώς οέν 
γράφω.

Τήν όλως ηρωικήν ταύτην δμολογίαν μετριοφρο
σύνης ή ταπεινότητος άκούσας ό Διουρώκ δέν ή- 
δυνήθη νά κατακρατήση κίνημά τι φαιδρότητος. . .

’—Ναι, φίλτατε, ύπέλαβεν δ Ναπολέων, είμαι 
αναγκασμένος νά γράψω μόνος μου έπιστολήν πρδς 
τδν πενθερόν μου.

Τότε λαβών έπί τοΰ γραφείου του έπιστολήν καί 
δεικνύων αύτήν είς τδν Διουρόκ.

— 0 Βερτιέ τδ θέλει, είπεν δ Ναπολέων.
— Πώς, Μεγαλειότατε, ή θέλησιςτοΰ Βερτιέ . . .
— Είναι ανώτερα τής ίδικής μου, είς τήν πε

ρίστασήν ταύτην. Μοί δηλοποιεΐ δτι πρέπει εξά
παντος νά γράψω τήν έπιστολήν ταύτην διά νά 
εύχαριστήσω τδν αύτοκράτορα Φραγκίσκον, οτι εύ- 
ηρεστήθη νά μέ δώση τήν χεϊοα τής Ουγατρός του. 
Νομίζω μάλιστα, ότι σχεδόν έπισήμως ύπεσχέθη 
έν όνόματί μου . . . καί τήν στιγμήν ταύτην, δ 
πενθερός μου περιμένει βεβαίως τήν έπιστολήν τοΰ 
γαμβρού του.
—Συμφωνώ μετά τής Τ.Μ. δτι ή περίστασις είναι 

όύσκολος, άλλά δέν βλέπω διατί νά μήν καταφύ- 
γη είς τδν Μενεβάλ ή δποιονδήποτε άλλον γραμ
ματέα της .. . Αλλως οί βασιλείς γνωρίζουσιν έκ 
πείρας, δτι ή Τ. Μ. δέν έχει καιρόν νά γράφή έπι- 
στολάς. Μέχρι τοΰδε δέν έδυσχέραινον, δτι έγρά- 
φετε είς αύτούς διά ξένης, χειρός. Ο Αύτοκράτωρ 
τής Αύστρίας δέν θέλει φανή σήμερον πλέον απαι
τητικός.

— Βεβαίως, τοΰτο δέν θέλει γίνει άφορμή πο- 
λέμοιε, (casus belli), ώς λέγουσιν οί διπλωμάται, 
άλλ έδώ, σ έπαναλαμβάνω, ή περίστασις είναι 
έκτακτος, είναι ύπόθεσις φιλοφροσύνης καί σχεδόν 
ΰποχρεώσεως. Τδ κάτω κάτω, δέν πρέπει νά πρά- 
ξω καί τι διά τδν καλόν κάγαθδν Φραγκίσκον; 
©ά γράψω λοιπόν τήν έπιστολήν ταύτην... . ή 
τούλάχιστον θά προσπαθήσω νά τήν γράψω.

0 Αύτοκράτωρ έφάνη τωόντι άποφασίσας καί έ- 
κάθησε πρδ τοΰ γραφείου του.

— Τί δυστυχία, είπε, νά μήν έχω έμπρός υ,ου 
προθεσμίαν δεκαπέντε ημερών !

— Καί πρδς τί, Μεγαλειότατε
— Πρδς τί; φέρω τδν καθηγητήν τής καλλιγρα

φίας τών ακολούθων μου, κλείομαι μετ αύτοΰ, καί 
μετά τινα μαθήματα, θά ένθυμηθώ τέλος πάντων, 
δσα έδιδάχθην είς τδ σχολεϊον τοΰ Αίρακείου.... 
Αλλά σύ φαίνεσαι άπιστων.

— Αμφιβάλλω, Μεγαλειότατε , . . άς μέ συγ
χωρήσει τδ θάρρος.

— Εστω λοιπόν, θέλω σέ άποδείξει, δτι δέν 
έλησμόνησα παντάπασι τά στοιχιώδη μαθή'κατά 
μου. Οταν ήμην μαθητής, δέν ήμην, τδ ομολογώ, 
λαμπρός καλλιγράφος, άλλά τέλος πάντων ή γρα
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•όπως επανόρθωση τάς τοϋ αύθάδους καλάμου -ύ
βρεις, άλλα, φεϋ ! τδ μέλαν άντέστη είς τήν 
τριβήν.

Παρητήθη λοιπδν τδ έργον και ακολουθού
μενος ύπδ τοϋ Διουρδκ, δ Ναπολέων κατέβη είς 
την μεγάλτ,ν αύλήν τοϋ πύργου και ϊππευσεν. 
Πάντες παρεττ,ρτ,σαν τδ έμφροντι ήθος τοϋ αύτο
κράτορος. Τδ σύνοφρυ αύτοΰ δέν έξέλιπεν ούδ ά
παξ και ένώπιον αύτών τών κυριών αίτινες έπο- 
χούμεναι συνώδευον την θήραν. Διέταξεν ώστε δ 
μέγας αυλάρχης νά παριππεύη διηνεκώς πλησίον 
του καί τώ άπέτεινε πολλάκις τδν λόγον, άλλά τα
πεινή τή φωνή, ώς νά έφοβεϊτο μη τδν άκούση τις.

Τοΰτο ένεποίησε μέγαν θόρυβον μεταξύ τήςσυν- 
οδίας και πάντες έζήτουν νά μαντεύσωσι τδ αί
τιον τής τοϋ αύτοκράτορος κατήφειας ταύτης. Ενώ 
δέ έκαστος έπλαττε τάς εικασίας του, δ Ναπο
λέων πυροβολήσας τετράκις ή πεντάκις άσκόπως 
σχεδδν δπως μη φανή πάντη αδιάφορος ή ξένος 
είς κυνήγιον, εις 8 προσεκάλεσε τούς αντιπροσώ
πους τών κυριοοτέρων δυνάμεων τής Ευρώπης, ά- 
πεχώρησεν ενωρίς είς τά οίκήματά του, είπών είς 
τδν Διουρδκ μετά μειδιάματος,

— ί’πάγω νά έργασθώ.
Καί δ μέν αΰτοκράτωρ άπεσύρθη, ό δέ Διου- 

ρόκ άνελήφθη και αύτδς τάχιστα, ϊν άποφύγη 
τάς έρωτήσεις, τάς δποίας άφεύκτως έμελλον νά 
τφ άποτείνωσιν δλοι περί τής κατήφειας εκείνης 
τοϋ αύτοκράτορος.

Τδ μεσονύκτιον έβλέπετο εϊσέτι φώς είς τδ 
■σπουδαστηρίου τοϋ Ναπολέοντος.

Β'.

Τήν έπιοΰσαν, τή έβδομη ώρα τής πρωίας, δ 
■Κ. Μενεβάλ, είς τών γραμματέων τοϋ Ανακτοβου
λίου, μετέβαινεν είς τδ συνεχές τώ σπουδαστηρίω 
τοϋ αύτοκράτορος δωμάτιόν. έκεϊ ειργάζοντο οί 
γραμματείς, οΐτινες έχρεώστουν νά ήναι διηνεκώς 
ύπδ τήν χεϊρα, ούτως είπεϊν, τοϋ αύτοκράτορος.

Ενώ δέ ήν πρδ τής θύρας τοΰ γραφείου του ή~ 
κουσε νά τδν κράζωσιν έπανειλημένως, καί στρα
φείς είδε θεράποντά τινα.

— ΤΙ θέλεις, Φιρμϊνε; τδν έρώτησεν δ γραμ- 
ματεύς.

— Στ ! στ! Κύριε, ή Α. Μ. εργάζεται ήδη.
— ήδη ! πώς! τόσον πρωί ! . . .
0 Κ. Μενεβάλ ήπόρει έπί τή τοσοΰτον πρωινή 

■παρουσία τοϋ αύτοκράτορος είς τδ γραφεϊον αύτοϋ.
— Καί είσαι βέβαιος
—- Βεβαιότατος, Κύριε, διότι έγώ άναψα τήν 

θερμάστραν. .. .
— Τότε έχει; δίκαιον, άναψε λοιπδν κ’ έδώ 

όλίγην φωτειάν διότι είναι ψύχος.
— .Ορισμός σας, Κύριε, άλλά χρεωστώ νά σάς 

αναγγείλω, οτι ί; Α’ Μ. εΐχεν έλθει καί είς τδ 
•γραφεΐόν σας καί έμεινε μάλιστα περί τήν μίαν 
,εύραν.. . Λ

—- Πώς λοιπδν ; ή Νίγαλειότης του έξύπνησε 
πριν νά ξημερώση ;

— Πρδ τών έξ, καί άκόμη προτήτερα, υποθέτω.
— Καί δέν μ έζήτησε ;
— όχι, κύριε, απόρησα κ’ έγώ.
— Εφαίνετό δυσαρεστημένος .
— Οχι τόσον, καί μ’ έξέπληξε καί τοΰτο.
— Εχει καλώς, είπεν, άναψε τώρα φωτ’άν, καί 

πρδ πάντων μή θορύβει.
0 Κ. Μεννεβάλ, είσήξε τότε μετ’άκρας προσοχή; 

τδ κλειδίον είς τήν θύραν τοϋ δωματίου, καί είσ- 
σερχόμενος παρετήρησε μετ έκπλήξεως, δτ* τά 
έπί τού γραφείου του τεθειμένα έγγραφα ήσαν 
άνω κάτω’ φύλλα τινά μάλιστα ήσαν έρόιμμένα 
έπί τοΰ δαπέδου" τά συνήθροισε καί είδεν έπ’ αυ
τών λέξεις κεχαραγμένας άτάκτως καί άφ’ ολα τά 
μέρη-

— Φαίνεται, είπεν, οτι ή Α. Μ. διεσκέδαζε με- 
λανόνων τδν χάρτην διά νά μέ περιμένη ... θά 
ήναι θυμωμένος, άλλ έδυνάμην νά προίδω οτι θά 
έξυπνήση, τόσον πρωί; άλλως τε, διατί δέν μ’έ- 
κραζεν ώ; συνηθίζει πάντοτε ;

Ενώ δέ ό Φορμϊνος άνήπτε τδ πΰρ, δ Κ. Με- 
I νεβάλ κατεγίνετο είς τδ νά τακτοποίηση τά έγ
γραφά του, καί μεταξύ παρετήρησε θαυμάζων έπί 
τών τριών ή τεσσάρων φύλλων, έφ ών έγραψεν δ 
Ναπολέων τάς τρεϊς ταύτας λέξεις, Κύριε πενθε- 
ρέ ρου. Τοΰτο ήτο εϊσέτι αίνιγμα διά τδν έξ α
πορρήτων, ούδείς δέ ύπώπτευεν έν τίνι σκοπώ έ- 
πανελήφθησαν τοσάκις αί τρεϊς αύται λέξεις.

Αίφνης φωνή τις ήκούσθη είς τδ συνεχές δωαά- 
τιον.

— Μεννεβάλ, είσαι σύ ; έφώνει δ αΰτοκράτωρ.
— Μάλιστα, Μεγαλειότατε.
Καί ήτοιμάζετο νά μεταβή είς τδ δωμάτιόν τοΰ 

’ αύτοκράτορος, δτε ή Α. Μ. ένδεδυμένος τον κοιτω- 
νίτην του, καί φορών έμβάδας, ήνοιξε τήν θύραν 
καί είσήλθε κρατών τή μιαε χειρί κάλαμον, τή 
δέ έτέρα μέγα φύλλον χάρτου.

— Α. ! ά ! ήλθε; τέλος, κύριε οκνηρέ, είπε μει- 
διώ,ν δ Ναπολέων, κοιμάσαι ένώ έγώ έργάζομαι.

— Μεγαλειότατε, κατεκλίθην χθές πολλά ’ξώ- 
ρας διά νά τελειώσω ώς μέ διετάξετε . . .

— Καλά, καλά ! άπεκρίθη δ αΰτοκράτωρ δια
κόπτουν βιαίως τδν γραμματέα" γνωρίζω τί θά μέ 
είπής.. . άλλ άς άφήσωμεν αύτά, σήμερον πρό
κειται περί ύποθέσεως, άλλως πως σπουδαίας. .

Καί είπών ταϋτα ό αΰτοκράτωρ κατέθεσε τδν 
κάλαμον καί τδ χαρτίον έπί τοϋ γραφείου, καί έ- 
ξάγων έκ τοϋ κόλπου του τήν γιγαντιαίαν τα- 
βακοθήκην του, έρρόφησεν ικανήν δόσιν ταβάκου, 
κ’ έπειτα, άρχίσας νά βαίνη μεγάλα είς τδ δω
μάτων ώς συνείθιζε νά πράττη οσάκις είχε νά ύ- 
παγορεύση τι εί; τδν γραμματέα του,

— Κάθησον, Μεννεβάλ, είπε, κάθησον.
0 γραμματευς έκάθησε.

ε, έγυμνάσθην χθέ; 
καί σήμερον τρ πρω^ άκάμηί διά 

. . διόΐι μπέμ,αθεν ή χείρ 
•ι έκαμα πεόοδόν τινα . . .

' ' · . - ..........—, το δ.πο,ιο,ν 
ώρα; προσπάθειαν 

έλευθέρω;, νομίζει;
εών υποστιγμών,

— Οταν είσηλθες, έπανέλαβ; λέγων ό αύφοκρά- 
τωρ, εύρες αταξίαν τινά εί; τά έγγραφά σου;

— Μάλιστα, Μεγαλειότατε.
— ί’πωπτεύθη; ότ.ιείχα είσ.έλθει έγώ, ηαί ευρών 

φύλλα Τινά χαρτιού μελανωμένα εγνώρισας τό γρά
ψιμό ν μου ;

— Ναί, Μεγαλειότατε.
— Ακούσε λοιπόν, φίλτα· 

τδ ‘εσπέρ« ···,■· ’ ~ ' 
•/ν. συνειθίσω νά γράφω, . . 
μου. Φρονώ μολαταύτα οτι ε 
καί, ίδέ τδ σχέδιον τούτο γράμματο;, 
έγραψα , . _. κατέβαλλον μιά;

τςοοσοχήν . . . είπέ μοι 
έςαιοουυ.ένων τών στιγμών, 
τόνων κλπ , τά οποία δύνασαι νά προσθέσης 
θέλω κατορθώσει νά κάμοι δποισοϋν εύανάγνω- 

γραφον τοϋ σχεδίου τούτου ;
"ιπ
'

- ι r Ύ 
καί
Λ οτι

τών 
σύ, 
στον αν. ,,. ,Γ..................

0 Ναπολέων έθεσε τδ σχέδιον ΰπ ,δψιν τοϋ Μι 
νεβάλ., δστις παρ.ετήοει αύτδ μετά πορσογή;· 
- >, ■· ·, * - · _ <‘ * ■— Μάλιστα, Μεγαλειοτιτ - ----
ταοανεστάτη, καί άν r, Τ. Μ. είχε η 
τήν υπομονήν. . .

— Νά μελανώσω καί άλλο φύλλον χαρτιού, θά 
έγραφα καλύτερα, αί ; Αλλ άρκεϊ τόσον, παραι
τούμαι τή,ν μαθητείαν" τώρα πρόκειται ν αντι
γράψω την επιστολήν ταύτην.

—— ’Αλλά, ή Μεγαλειότης τη; ας μέ συγχώρηση 
μίαν παρατήρησιν. . . .

— Αργέ, αγαπητέ, λέγε.
■— II Τ. Μ. δέν έχει τυχόν πλέον ανάγκην έμοΰ; 
—- Τί; ά, ά, σ εννοώ . . .
Καί δ αΰτοκράτωρ ήρχισε νά γελά, καί σχε

δόν νά καγχάζη’ έπανεϋρεν δλην τήν διάθεσίν του.
— Α! νομίζεις, φίλτατε Μενεβάλ, δτι σκοπεύω 

νά σέ απαλλάξω τή; υπηρεσία;, καί οτι είς τδ ε
ξής δρν θά έχω άνάγκην γραμματέως. Θεός φυλά* 
ξόι! ουδέποτε, έκτουναντίου, ’ ' ' —
μ’ ήτοχρησιμωτέρα" άλλ. επειδή άνέγνωσα 
διον τής επιστολή; είδε; πρδ;

■ Πρόκειται περί είδους τίνος στοιχήματος. Λέγεται 
είς τινας αύλάς, οτι δέν γνωρίζω 
καί θέλω νά ψεύσω τδν ισχυρισμόν · 
λος, πρέπει νά γράψω επιστολήν 
τόν πενθερόν μου.. . τήν περιμένε· 
ή πρώτη · · · καί βεβαίως ι, .ώ___ ______ , ....
τατε Μενεβάλ, παραχώρησε με τήν θέσιν σου, διά 
νά γράψω ύπδ τήν διεύθυνσιν σου" γίνου ό Μέντωρ 
μου, ή ό καθηγητή; μου . . . όδήγησον έν ένί τδν 
πρωτόπειρου κάλαμόν μου, καί έσο βέβαιο; περί 
τής ύπακοής μου. Αλλά πρότερον ανάγκη νά μέ 
διορθώση; γραφίδα; τινάς, ώστε νά δυνηθώ νά έ’ 
κλέξω.

0 Κ. Μενεβάλ λαβών αμέσως, έδοκίμασε πέντε 
ή έξ γραφίδα; καί παρουσιάζων μίαν αυτών εί; 
τδν αώτοκράτορα,

— Νομίζω, Μεγαλειότατε, είπεν, δτι αύτή θά 
σα; κάμει.

' (Εύτέρ. Τόμ. ΣΤ', φυλ. 16)

., ή πρόρδο; είναι κα 
ον καιρόν καί

:εω;
ή υπηρεσία σου
- --- W'
είνα αποτείνεται.

_
νά γράφω . . . 

τούτον . . . τέ- 
αύτόγραφον είς 

;ι . . . θά ήναι 
ή τελευταία. Ελα, φίλ-

ό αύτοκρά,τωρ έκάθησε τότε εΐς την θέσιν τοΰ 
γραμματέως, προσ'όρμοαεν ένώπιόν του έν φύλλου 
χαρτίρυ, άπεμύσσμτο, έλαβε καί αϋθις μίαν δόσιν 
τα-βάκου, είτα, άρπάζων τον κάλαμον, ήτοιμάζε
το νά γράψη τά; εξής λέξεις : Κύριε .ιει θερέ ucc, 
σχεδόν έν κεφ,αλίδι τής σελίδος.

0 Μενεβάλ έκράτημε τηχ χ,ίϊρκ τμυ.
— Μεγαλειότατε, α.ί λέξεις αύτα·. πρέπει νά 

γραοώσι πλέον κάτω.
— A I εχεις δίκαιον.
— Αλλά μη λησμοντ,ση ή Μεγαλειότης της, ότι 

τό σχέδιον είναι γραμμένου μέ πολλήν ψιλογρμ_μ.- 
μ.ίαν.

—- Καλά, άλλά γράψε με παρακαλώ, τινά γράμ
ματα διά νά οδηγηθώ ώς πρός τδ μέγεθρ; των.

'ρ Κ. Μενρβάλ θπήκρυσεν. ‘Ο δέ Ναπολέων ήρ- 
χι,με γην έργμσίαν εκείνην τήν τόσον δύσκολο·/, 
σταμμτών άπό καιρού είς καιρόν, όπως έξαποστά- 
ση καί συμβουλευθή τον γραμμ.ατέκ περί τοΰ έρ
γου του. Εχρεςασθη μίμν σχεδόν ώραν ώστε νά γρά
ψη τά; πέντε ή ίξ μειράς, έξ ών συ.νέκει.το ή έπι- 
στολ.ή . . .

ότε δ Ναπολέων έθεσεν εί; τό τέλος τή; επι
στολή; τήν ύ-ογραφήν του, ήγέ,ρθη καί δίδων τήν 
γραφίδα είς τδν Μενι,βάλ,

■— Ηλθεν ή σειρά σου, φίλτατε, τώ είπε, σύ 
πρόσθε; τά; στιγμάς καί διασκεύασαν οσα στοι
χεία είναι έλλειπή· Τινά τούτων χωλαίνουσι κατά 
διαβόλου" διορθώσου αύτά, χ,ωρ·.; νά φανή, ότι ά- 
νεμίχθη χειρ ξένη. Ενθυμοϋ, ότι ή επιστολή αυτή 
θά θπάγη εΐς Βιέννην, καί ότι θά τήν άναγνώσουν 
πολλοί, τών οποίων ή περιέργεια δέν μέ είναι κα
τά πάντα ευμενής, μ δλον τό συνοικέσιον.

'Ο Κ. Μενεβάλ έκαμε τά; διορθώσεις έπιτυχέγα- 
τα, καί όταν έτελείωσεν, δ αΰτοκράτωρ,λαβών τήν 
επιστολήν, τήν άνέγνωσεν έπανηλειμμένως καί

— Μα το ναί ! έηραύγασε, δέν έφρόνουν ποτέ, 
ότι έδυνάμην νά γράψω τόσον μαλ.ώ; . . . Επιθυ
μούν νά ίδώ τό γράψιμον τών άλλων ‘ηγεμόνων, 
άν ήναι κχλήτερον τοϋ ίδικοΰ μρυ . . . φέρε με τα 
χαρτοφυλάκιό·/ μου.

Τοϋ αύτοκράτορος τό πρόσωπον ήκτινοβόλει, ό 
βλέπουν αύτόν, ήθελεν είπεϊ, ότι είχε κερδήσει με
γάλην τινά νίκην.

0 Κ. Μενεβάλ έφερε. τό χαρτοφυλάκιο·/, τό ό
ποϊον περιείχε έπ-.στολά; καί γραμμάτια αύτόγρα- 

■ αα, άτινα* διάφοροι τών τή; Ευρώπη; μοναρχών 
, εΐχον άποστείλει εί; τόν Πρώτον Ύπατον καί τόν 

Αύτοκράτορα.
0 Να^λέων ή,νοιξεν αύτό μόνο; ταυ" τό πρώ

τον έγγραφον, τό όποϊον περιήλθεν εις χεϊρά; του 
ήτο τό4 γράμμάτιον, δπερ διά μολυβδογραφίδο; έ
γραψεν ό αύτοκράτωρ Αλέξανδρος, μετά τή» μά
χην τοϋ Αύστερλ',τίου. ό ήγεμών ούτος κινδυνεύ
ω·/ νά αιχμαλ.ωτισθή υπό τών Γάλλων, έγραψε 
τό γραμμάτιου τούτο ύπό τι δένδρου, ϊνα πείση 
τόν στρατάρχην Δαβούστ ότι εκεχειρία Αύστρι- 

I ακών καί Γάλλων, είχε συαφωνηθή μεταξύ τοΰ 
46. '
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Αύτοκράτορος της Αυστρίας καί τοΰ Ναπολέοντος. 
ΐδών τδ γραμμάτιο* τοΰτο, δπερ άνεμίμνησκεν 

εις αύτδν την προσφυγήν μονάρχου, δστις έγένετο 
φίλος του, ό Ναπολέων έμειδίασε καί περιέτρεξε 
μετά ταχύτητΟς τδ γράμμάτιον.

— Δέν είναι δίκαιον νά κρίνωμεν περί τής γρα
φής τοΰ άδελφοϋ μου Αλεξάνδρου έκ των γραμμών 
τούτων’ έβιάζετο πολύ, δταν τάς έγραφε καί εΐ- 
χεν υπ δψιν μόνον, τδ πώς νά ηναι ευανά
γνωστος.

Η δεύτερα επιστολή ή έξαχθεϊσα έκ τοΰ χαρτο- 
φυλακείου ήτο τοΰ Λουδοβίκου ΙΗζ προσκαλοϋντο; 
τδν Κ. Βονοπάρτην, πρώτον τότε ϊ'πατον, νά μιμη- 
θή τδν Μώγκ καί νά έπαναφέρη τούς Βουρβόνας εις 
τδν θρόνον.

— Αύτδς, είπεν δ Ναπολέων, δέν γράφει κακά 
καίτοι βασιλεύς . . . δηλ. καίτοι αντιποιούμενος, 
άλλά δέν δύναται νά ληφθή ύπ οψιν . . . δέν είναι 
μονάρχης. Ας ίδωμεν καί άλλα.

Ελαβε καί έξέτασεν άλληλοδιαδόχως τήν γραφήν 
τών Βασιλέων τής Σαξωνίας, Βυρτεμβεργίας, Δα- 
νιμαρκίας καί Πρωσίας, καί δεικνύων τάς έπιστο- 
λάς είς τδν Μενεβάλ"

— Εζαιρουμένου τοΰ άδελφού μου τής Πρω
σίας, είπε, δέν βλέπω νά έχη τις τών άνταπροκρι- 
τών τούτων τδ δικαίωμα νά χλευάση τδ γράψιμόν 
μου. Μόλις δύναμαι νά τούς άναγνώσω.

Τέλος ό Ναπολέων άπήντησε μίαν έπιστολήν 
τοϋ αύτοκράτορος τής Αύστρίας.

—Α ! ώς πρδς αύτδν πρέπει ν αναγνωρίσω τήν 
υπεροχήν του . . . Εάν δέν ήτο αύτοκράτωρ, ή έάν 
ή ειμαρμένη τδν κατεδίκαζε νά πάθη τήν τύχην τοΰ 
Διονυσίου τοΰ Συρακουσίου, δύναται νά γενή apt- 
στο; καθηγητής τής καλλιγραφίας εϊς Κόρινθον... 
ή αλλαχού.

Καί τα σαρκαστικά ταΰτα εϊπών, έπανέθεσε τάς 
έπιστολάς εϊς τδ χαρτοφυλάκιον καί άναλαμβάνων 
τδ αύτόγραφόν του, τδ άνέγνωσεν έκ νέου μετά 
πλείστη; προσοχής.

— Εάν ό πενθερός μου, είπε, δέν μείνη ευχαρι
στημένος, μά τήν αλήθειαν, θά ήναι δύσκολο; άνήρ. 
Τώρα, φίλτατε, φρόντισαν νά σταλή ή επιστολή 
αύτη σήμερον δι έκτάκτου ταχυδρόμου.

— Μετά δύο ώρας, Μεγαλειότατε, στέλλεται.
— Πολλά καλά.
Καί ό Ναπολέων ήν έ*.σιμός νά έξέ’λθη, άφοϋ 

έτριψε τελευταϊον βλέμμα έπί τοϋ ’έργου του, καί 
είχεν ήδη προχωρήσει βήματά τινα πρδ; τδ γρα
φείου του, δτε έστράφη αίφνης εσπευσμένος καί 
διέταξε' τδν γραμματέα του νά καλέση τδν μέγαν 
Αυλάρχην Διουρδκ, §ν έλθόντα είρωνεύθη έπί τινα’ 
ώραν, ώ; μή πιστεύσαντα, οτι ήδύνατο νά γρά—- 
ψη ολίγα; καν σειράς ευανάγνωστους, δείξας επι
τέλους αύτώ τήν ιδιόχειρον έπιστολήν.

1'.

Π σύζυγο; Φραγκίσκου τοϋ Β . δέν ήγαπα τον · 
Ναπολέοντα. Είχεν άντιστή, δσον ήδυνήθη. εϊς τόν j 

γάμον τής άρχιδουκίσσης Μαρία; Λουΐζης μετά τοϋ 
αύτοκράτορος τών Γάλλων, καί άκούσης αύτής ή 
Αύστριακή Αριάδνη, κατά τήν έκφρασιν τοΰ Κ. 
Μετερνίχ, παρεδόθη εις τδν Μινώταυρον τής 
Γαλλίας.

Οταν δ γάμος άπεφασίσθη, καί τοι αύτής ένιστά- 
μένης καί σχεδόν δυσχεραινούσης,ή αυτοκρατόρισσα 
έφάνη ύπήκουσα καί συγκατανεύουσα νά καλέση 
τδν Ναπολέοντα γαμβρόν της, άλλά τότε ήρχισε 
κατ αύτοΰ ό πόλεμος τών σκώψεων καί τοΰ σα- 
τυρισμοΰ, είς ά ιδίως παρεδίδετο ή αύτοκράτειρα 
μετά τών οίκειοτέρων αύλικών.

0 Κόμης Μέτερνιχ ήτον δ πρώτιστος μυστι- 
κοσύμβουλος τών αντιπαθειών καί τής μνησικα- 
κίας της, εΐ καί αύτδς ούτος είχε συμβουλεύσει 
τδ συνοικέσιον. Αλλά δέν είχεν άλλο τι μέσον 
εί; τδ νά τύχη τής συγγνώμης έπί τοΰ αδικήμα
τος τούτου ή μάλλον τοΰ έγκλήματος, παρά τής 
ύπερηφάνου αύτοκρατορίσσης. Λλλ έπί τέλους τήν 
έπεισεν δτι, έάν ένεκα πολιτικής έγένετο τδ συν- 
οικέσιον, διά τής πολιτικής πάλιν ήδύνατο νά 
διαλυθή, καί' ΐν’ απόδειξη είς τήν σύζυγον Φραγ
κίσκου τοϋ Β'. δτι ήτο διατεθειμένος νά δράξη τήν 
πρώτην πρδς δικαιολόγησαν του περίστασιν, τήν 
διεσκέδασε διά τών αναμνήσεων τής είς Παρισίους 
πρεσβείας του, τής αυλής τοΰ Ναπολέοντος, τοΰ 
γελοίου τών αύτοσχεδίων του εύγενών καί τών ή
κιστα αριστοκρατικών τρόπων- τών αρχόντων, έξ 
ών έπλήρωσεν αύτήν.

Απότινων ήμερών, είς Σεμβρούν περί άλλου 
λόγο; δέν έγίνετο ή περί τοΰ ταξειδίου τής Αο- 
χιδουκίσσης μεταβαινούσης είς Παρισίους, δπως 
ένωθή μετά τοΰ βασιλικό» συζύγου τη;. Εσχολία- 
ζον ολας τάς λεπτομέρειας τοΰ ήμεροδρομίου τού
του, τδ όποιον έμελλον νά καταστήσωσι λίαν ά— 
νυπόφορον τή νέα ήγεμονίδι τά συγχαρητήρια, αί 
φιλοφρονήσεις καί αί αγορεύσεις. Πολλοί έπεθύμουν 
καί έδέοντο τοΰ ουρανού δπως λύση τήν μονο
τονίαν τής οδοιπορίας διά τίνος συμβάντος, ού χρη
στά οίωνιζομένου περί τοϋ γάμου τούτου, καί 
νά εδρωσι τδ ενδόσιμου παραλληλισμού πρδς τδν 
τή; δυστυχούς Μαοίας Αντωνίττης, συζύγου Λου- 
οοο’.κ,ου του Ις·.

Εν τούτοι; ή μνηστή τού αύτοκράτορος τών 
Γάλλων έγραφε καθεκάστην είς τδν πατέρα της 
έπιστολήν, έν ή τώ διηγείτο δλα τοΰ ταξειδίου 
τά συμβάντα, καί έφαίνετο άνυπόμονος νά φθάση 
είς Κομπιέννην, δπου τήν περιέμενεν ό Ναπολέων. 
Δέν άπέδειξεν ούδεμίαν λύπην χωριζομένη τής 
οικογένειας της, καί ούδεμία τών εκφράσεων τη; 
ήδύνατο νά δώση αφορμήν είς αμφιβολίαν τινά· 
περί τών διαθέσεών της καί τών κρύφιων λογι
σμών της. Διό, ό αύτοκράτωρ τής Αύστρίας άντέ- 
ταττεν έκάστοτε τάς έπιστολάς τής θυγατρός του 
είς τδν σκεπτισμδν τής συζύγου του, ήτις έν το- 
σούτω δέν έπαυσε νά τήν κλαίη ώς τι θύμα.

Οτε ή Μαρία Λοΰί’ζα έφθασεν είς Σ-ρααβοΰρ-

— Si! Κυρ’α, είμαι τοσοΰτον πεπεισμένος, ώστε 
στοιχηματίζω . ..

— Τδ χαρτοφυλάκων σας, κύριε κόμη ;
— Τδ χαρτοφυλάκων μου ! . . . i !α είναι με

γάλη ή θυσία, άλλ’ οχι καί άρκούσα. . .
— Στοιχηματίζω τδ κτήμά μου τού Αύστερλε- 

τίου δτι τδ αύτόγραφόν δέν θέλει φθάσει.
— Θεωρώ τδν λόγον σας σπουδαίως λεχθέντα, 

κύριε κόμη.
‘Η αύτοκράτειρα ήτο κατατεθελγμένη. Ενετρύ- 

φα έκ προοιυ-ίων εϊς τήν ηδονήν τής έκδικήσεως, 
και εις \ην αποτυχίαν του συζυγου τη:.

— Εννοείται, κύριε κόμ,η, δτι τδ κτήμά σας αύτδ 
είναι ϊδικόν μου, ποοσέθηκεν υπερηδομένη ή αύτο- 
κράτειρα, έάν . . .

Αλλά διεκόπη αίφνης, ϊόοϋσα τήν θύραν τής 
αιθούσης άνοιγομένην. Φραγκίσκο; ό Β . εϊσήρχετο 
κρατών άνά χεϊρας μίαν έπιστολήν.

— Νενικήκαμεν ! έκραύγασε, νενικήκαμεν !
Καί τρέχων παρά τή συζύγω του — Λ ! ά ! έλέ- 

γετο δτι ό Βοναπάρτης ... ό αύτοκράτωρ τών 
Γάλλων δέν θέλει μέ γράψει ποτέ . . . δτι ό γοερ*.— 
βρός μου δέν έγνώριζε νά γράψη !... ’ΐδού, κυρία, 
άναγνώσατε..............

Η αύτοκράτειρα προσεποιήθη, δτι άναγινώ- 
σκει τήν έπιστολήν, καί άποδίδουσα αύτήν είς τόν 
σύζυγόν της, έρριψεν έπί τού πρωθυπουργού βλέιζ.— 
μα εϊκονίζον τδ πείσμα τής ταπεινωθείση; Φιλαυ
τίας.

Ο Κ. Μετερνίχ ένευε τούς οφθαλμούς κ’ έφαίνε
το α μηχανών μεγάλως.

— Μή τυχόν ό Κ. Μετερνίχ, είπε τώ συζύγω 
τη; ή αύτοκράτειρα, βεβαιών δ,τι είπε περί τού 
γαμβρού μας, έστοιχημάτισε τήν προίκα τής γμ- 
ναικός του, τήν κομ.ητείαν τοΰ Αΰστερλιτίου;

— Ω ! όχι, κυρία, άλλ είμαι πεπεισμένος ότ;, 
έάν τδ άπήτουν, δέν ήθελε διστάσει ούδέ στιγμήν; 
δέν είναι ουτω, κύριε κόμη.

Ο Κ. Μετερνίχ υπετραύλισεν άπάντησίν τινα, 
βεβαιοΰσαν τδν λόγον τοΰ αύτοκράτορος, είτα ή 
αύτοκράτειρα έπί προφάσει τινί άπεσύρθη ίνα σκε- 
φθή έπί τή; παραδόξου διπροσωπίας τού αυλοκό
λακας υπουργού. Αλλ δμως δέν άπήτησε τήν έκ- 
πλήρωσιν τοϋ στοιχήματος, καί ό υπουργός, οστις 
μετά ταΰτα διετέθη τοσοΰτον έχθρικώς πρδς τδν 
Ναπολέοντα καί υπηρέτησε τοσοΰτον καλώς τό μί
σος τή; Λύτοκρατορίσσης τής Αύστρίας, διέμεινε 
κύριος τής κομητείας τού Αύστερλιτίου.

(Εκ τοϋ Γαλλικού) Δ.

γον, ό πρωθυπουργός τής Αύστρίας Κ. Μετερνίχ 
.εύοίσκετο είς Σεμβρούν, δπου ήλθεν ή ε’ίδησις 
αύτη, καί ή αύτοκράτειρα έκοινοποίησεν αύτήν 
είς τδν υπουργόν.

— Η τάλαινα κόρη, είπεν είς τδν Κ. Μετερ
νίχ, έκ βάθους στενάξασα, έφθασε τέλος είς Γαλ
λίαν ! Πόσον θά έτρεμε, πατούσα τδν πόδα της 
έπί τής γής έκείνη;, ήτις έγένετο όλεθριωτάτη είς 
τήν θείαν της !— Αληθές, Μεγαλειοτάτη, δτι ή άνάμνησις εί
ναι λυπηρά, άλλ’ εύτυχώς ό σύζυγος τής σεπτή; 
θυγατρός σας δέν είναι Λουδοβίκος ό Ις·.

— Τδ γνωρίζω, άλλά θέλ είσθαι διά τούτο 
εύτυχεστέρα ; Αμφιβάλλω’ όπωςδήποτε, Κύριε κό
μη, -εν τι μέ θλίβει κατάκαρδα ... ή εμπιστο
σύνη τού αύτοκράτορος εϊς τά αισθήματα ένδς 
στρατιώτου εύτυχούς, καί τοσαύτη είναι ή απάτη 
του, ώστε έλπίζει, αναμένει άπδ στιγμής είς στιγ
μήν παρά τοΰ γαμβρού του . . . έπιστολήν γεγραμ- 
μένην ιδία αύτοΰ χειρί !

— Δηλαδή τή χειρί ένδς τών γραμματέων του.
— Οχι, οχι, κύριε κόμη, έπιστολήν καθ ολο

κληρίαν αύτόγραφόν.
ό Κ. Μετερνίχ καί άκων έμειδίασε.
— Αί! ήξεύρω κάλλιστα, Κυρία, δτι δ πρίγκηψ 

τού Νεοκαστειλίου, υπεσχέθη τοιούτόν τι. .. αλλά 
διά τδν άνθρωπον τούτον αί ΰποσχέσεις δέν είναι 
πολυδάπανοι, καί άν ή Α. Μ. δ αύτοκράτωρ περι
μένει έπιστολήν του, θέλει περιμείνει χρόνον πολύν. 
0 Βοναπάρτης νά γράψη σειράς τινας ! ά ! τώ εί
ναι άκατόρθωτον .*

— όμως λέγεται δτι έλαβεν άνατροφήν τινα...
— Είναι άληθές τούτο, Κυρία, άλλ.’ ούδέποτε 

κατόρθωσε νά γράψη ούτε όρθώς ούτε εύαναγνώ- 
στως, είχε πάντοτε αποστροφήν πρδς τήν ορθο
γραφίαν. Περιήλθον εις χειρά; μου γραμμάτιά τινα 
τά δπ'-ϊα έγραψε πρδ εικοσιν έτών, καί δι ών τήν 
ορθογραφίαν ήθελεν έρυθριάσει καί είς μαθητής. 
Σήμερον έτι χειρότερον. Μόλις δύναται νά σημείω
ση τδ δνομά του . . . είναι ιερογλυφικά . . .

— Μέ καθησυχάζουν τη άληθεία δσα λέγετε, Κ. 
Κόμη, καί έπεθύμουν πολύ νά μήν ήρχετο ή επι
στολή αύτη.

— Δέν θά έλθη, κυρία, δέν θά έλθη ! δ Βερτιέ 
είναι ένας τρελλός, καί θά τήν πάθη εϊς τάς Του’ί- 
λ,ερίας.

0 τόνος τής βεβαιότητάς δι’ ού ό υπουργός έλεγε 
ταΰτα δέν έφαίνετο πείθων εντελώς τήν αύτοκρα- 
τόρισσαν.

— Γνωρίζω τδν Βοναπάρτην, ποοσέθηκεν δ υ
πουργός, καί άν είχε τήν ικανότητα νά γράψη τήν 
έπιστολήν ταύτην, πάλιν δέν θέλει τήν γράψει, διό
τι περιφρονεϊ παν τδ πρέπον, καί ούτε τδν μέλει 
νά ήναι εύγενής.

— Λοιπόν είσαι πεπεισμένος, κύριε κόμη, δτι 
ϋ αύτοκράτωρ δέν θέλει δυνηθή νά μοί δείξη τδ 
γράψιμόν τοΰ κυρίου γαμβρού του.

’ ΕΝ ©ΓΜΑ
ί

— Εκαστη εποχή εχει καί τήν αίσθησίν 
καί τάς προτιμήσεις της. Αλλοτε μέν ήγάπων τας 
αϊσθηματικάς ιστορίας, τά βουκολικά, τάς τρυφε-
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ρά; κάΐ τήν συμπάθειαν τοΰ άνάγνώά'τδυ προσελ-| 
κυούσας μυθιστορία;" ήδη δέ έπιόιώάόυσι πάραδό- 
ξους, τεράτουργούς κάΐ άρόμεράς βίήγηάει'ς,· δράμα
τα γέμοντα σομβεβηκότών σκοτεινών κάΐ περΐπε · 
πλεγμένων, ηρώων φοβερών και θάυματόύργών, ε
πίπονος δέ είναι ή σπουδή νέων ηθών, διότι οφεί
λεις νά θετής πρδ σέαύτόϋ πρόίυπα θλιβερά" άλλά 
ό ευσυνείδητος συγγραφευς δέν πρέπει νά όπϊσθο- 
δρομή ενώπιον οΰδεμιάς τών απαιτήσεων τής τέ
χνης του,

— Καί ίσως διά νά σπουδά'θης τά πρότυπα 
ταΰτα ήλθες έδώ ;

— Ναι, φίλε μου’ συγχώρησαν μοι όμως άν ερ- 
ριψα αδιαφορίας βλέμματα έπΐ τά εργοστάσιά σου, 
τάς άτμοκινήτου; μηχανάς σου, τά πλοία σου' έν 
άντίκείμενον απορροφά την προσοχήν μόυ, κάΐ νά 
φθάσω είς τδν αληθή σκοπόν τών παρατηρήσεών 
μ.ου έσπευδον.

Ούτως έλάλει νέος τις καί κομψό; μυθιστόριο- 
γράφσς πρός τινα τών αρχαίων τού συμμαθητών 
ξεναγοΰντα αυτόν κατάπινα τών ώραίοτέρών λιμέ
νων τής Γαλλίας. 0 σύγγράφευς ούτος ήδη ειχεν 
έπίχειρή'σέι δοκίμιά τινα τυχόντα γενική;' επιδοκι
μασίας" είχε συγγράφει πολλά βιβλία πάλλοντα 
έκ συγκινήσεων, απροσδόκητων, σφοδρών αί 
ευαίσθητοι καί νέόρ'ικάϊ άναγνώστριάί του έθέλ- 
γοντο ακολουθούσαι αύτδν είς την συγκινητίάήν 
πορείαν της διανοίας του, καί Κύριος όίδε πού τάς 
έφερεν ! έξαντλήσα; τδ πνεΰμά του είς πλάσματα 
φανταστικών χαρακτήρων, ήσθάνθη τήν άνάγκην 
να φέρη έπΐ τής σκηνής πρόσωπα αληθή. Άλλά άόϋ 
ήδόνατο νάεύρη πηγήν δαψιλέστέραν έκτος τοΰ πε
ριβόλου εκείνου, ένθα τρΐσχίλιοι περίπου κατάδιή-Οι 
έδιδον δίκην τών εγκλημάτων των ; ΪΤόσοί εντε
λείς τύποι καί ιστορία: ώραΐάι έμελλον νά παρόύ- 
σιασθώσιν είς τήν γραφίδα του! έπρόκειτο νά δώση 
φωνήν είς τούς ήρωας, και καθ ύπαγόρευίιν άύ- 
τών, τρόπον τινά νά γράψγ. Η αλήθεια έμελλε νά 
έπιλάμψη έν -ίοΐς διηγήμασιν αύτοΰ ολόκληρος καί 
γυμνή, διότι πρδς τ'ι τό ψεύδος, όταν τις εύρίσκε- 
ται ύπδ τδ άχθος αιωνίου καταδίκης; — At σκέ
ψεις άόται προσείλκυον <έό μειδίαμα εις τά χείλη 
τοΰ άςιωματικοΰ’ άλλ ούδόλως ήξίσυ νά πολεμήάη 
τζς ιδέας ένδοξου μυθιστοριογράφου,καί νά τδν μά- 
θή νά γνωρίζη τήν καρδίαν τήν άνθρωπίνην" διότι 
ό πείράς κεκτημένος, αυτός καί μόνος παρόμοια μα
θήματα ύύναται νά δόση' ό ναυτικός άρα συγκα- 
τετέθη νά δδηγήσή τδν φίλον του εις τάς ερεύνα; 
αύτοΰ,· κα'ί τόν έφερε·/ είς αιθουσών τινα έν ή έ- 
κρατοΰντο-οΐ πλέον σκληροτράχηλοι τών κακούρ
γων.

λίεταξύ τών δεσμωτών τών έν τή αιθούση τ αύ
τη., ό έςυδερκή; μυθ-στοοιονράς,ος εξελέςατο έκεΐ- 
VG7, οστθς τω εοαν/j οιαγζγων τον τρομερωτερον 
μεταςυ πάντων βίον. Ην δ ούτος άνήρ ύώηλοΰ μέν 
αναστήματος, φυσιογνωμίας ο εκφραστικότατης. 
Ηρόδήλω; έβλεπίς ότι οί χαρακτήρες του, καί τοι 
ή ><φρατ·.ς αύτών ήν άγρια καΐ'όκλτρά, υπήρξαν

ώράϊόΐ πριν τούς μάράνη η άθλιότής *άϊ κάκοπά- 
θειά' ό άνήφ ούάος έφάίνετό πεντηκοντούτης περί
που. Δάψιλώ; κάΐ γεάναίώ; έλέήσάντος· αύτδν τοΰ 
ςένου, τδ μειδίαμα διέστειλε τά χείλη αύτοΰ, ή 
εμπιστοσύνη ΐλάρυνέ τδ πρόσώπόό τόό-,· κάΐ κόλα- 
κέυθέί; έφάνη διότι ήν άντικείμενόν περιέργειας· 
τοΐαύτή;. Τώ έζητεΐτο ή ειλικρινής διήγήσ·.;· 
τών περίστάτΐκών, ών ένέκά βαρεία ήδη' άλυσις 
εδεσμευε τούς πόδας αύτοΰ. Συνελθών αρά έίς έάύ- 
τδν, έπ: στιγμήν έφάνη έϊς σκέψεις βυθισάς τδ 
πνεΰρέά τόυ, ακολούθως δέ, ΰψώσά; έπΐ τούς οί- 
κτίρμονας άκροάτάς τοΰ βλέμμα μεστόν μελαγχο
λίας, ήρξατο διηγούμενος τά δε.

« Εγώ, 8ν βλέπετε καί ακούετε κομψός καί 
τερατόυργος έθεωρήθην πότε και έλάμψα έν 
τώ παρισινώ κόσμω. Είσαι νειότατος, ώστε 
δέν μ έφθασες έν τή κοινωνία όντα, άλλά κάΐ τδ 
πρόσωπό* μόυ έπΐ τοσόΰτόν ήλλοιώθη, ωστέ ούδ 
άυτοΐ οί σύγχρονοί μου νά μ άνάγνοιρίσωσι δόναν- 
ται. Εύτυχής δέ έλογίσθην δία τδ πρόωρόν ΐυΰτο 
γήρας, διότι, άπδ δεκαετίας ήδη άφ δτου είμί έν- 
ταΰθά, πόλλάκις εΐδον έλθόντας πέριηγήτάς, Εταί
ρους ποτέ και κο’.νωνούς τών ηδονών μόΰ, διαβάν- 
τας ένώπιόν μόυ; δμιλή'δάντάς μοι μάλιστα, χω
ρίς ή έλάχίστη άνάμνησις νά έγερθή εν τώ «νεύ- 
μάτι αύτών, καί τοΰτο, ένέκά τών προιόριος χαρά- 
χθεισών είς τδ μέτωπό-/ μδΰ ρυτίδώ-ν. Αμφιβάλλει; 
ότι μόλις τδ τριακόστόν έτος χγω τήςήλικίάς μου; 
Άλλ’ ΐδόύ πώς μά; καθιστά ό βιος 8ν έν τώ άδ·ρ 
τόύΐώ διάγομεν, καί δστις σκλ.ήρότερος· έτι απο
βαίνει εί, τδν μ.ηδόλως καταστάντά άξιΟν τής τι
μωρίας αύτοΰ.

Καί δέν άξιώ μέν νά εΐπο> διά τούτου οτι όιμεμ- 
άτον ύπήρςε τδ παρελθόν μόυ·, διότί είς πολλά ά- 
ληθώς έξέκλινόν άμαρτήματα, ούδέποτε όμως έγ
κλημά έμόλυνε τδ μέτωπόν μου" ήδίκησα τήν κοι
νωνίαν, άλλ’ O’j0£77OT5 πρδς αίσχράν κάΐ βδέλυίάν 
αργυρίου άπόκτησιν. Λ: χέιρές μου· είσΐ καθαραί 
πάσης κηλίδος προερχόμενης έκ κλάπέντος χρυσίου 
ή αίματος χυθέντος,ούδ’έπεβούλευσά ποτέ ή τήν εύ- 
τυχίαν ή τήν ζωήντοΰπλησίον μου. θ’,τι δέ άκούε'ς 
έκ τοΰ στόματός μου, είναι ή αλήθεια καί μόνη, 
καθότι πρδς τί νά ζητήσοι ήδη νά προσποιηθώ ή 
νά τήν άποκρύψω ; Καλώς γινώσκω ότι ή φωνή 
μου ούδεμίαν έχει-ίσχυν, δτι ή δικαιολογία μου 
άπορριφθϊίσα παρά τοον δικαστηρίων, ούτ έδώ θέ
λει πιστευθή και με σώσει' ή καταόικάσασά με 
άπόφασις θέλει βαρύνει έπ έμε μέχρι τής έσχατη; 
στιγι/.ής τοΰ θλιβεοοΰ βίου υ,ου, διότι δέν θέλω να 
τρεοω τόν νοΰν μου δια χιμαιρών. Ελαοον την ά- 
πόφασίν μου, κάΐ ήδη ουδέ καν ή παρήγορος 
έλπίςβραδείας τίνος άποκατα στάσεως ερχέτάι 
ποτέ είς τήν φαντασίαν μου, διότι αείποτε θέ
λω διάμέίνέι κέκυφώς υπό τδ άχθος τών απα
τηλών περιστάσεων, δι ών έπέπρώτο, άπόπλανή- 
θείσα,νά ύπηρετήσή θαυμασίως ή δικάιοσύνη τδ μα- 
σός καί τήν έκδίκησιν τών φρυάττόντων κκτ έμοΰ 
κα: κοοτησάντων έπΐ τή καταστροφή μου εχθρών.

Άλλά ίαρώξυνον έτι τδν φθόύόν των. Καίτοι 
άποβάλών ήδη καί κεφάλαια κάι εισοδήματα, έγί- 
νώσκδν όμως τήν τέχνην τοΰ παρευρίσκεσθαί’έν πάση 
λαμπρά καί έπιδήμω 'σύόάνάϋτρόφ^,· τοΰ διάγειν 
ώς όί πλούσιωτερόί τώή νέων. Οί άντίζήλοί μ.όυ 
δέν ή'δύνάντό πλ.έοό νά όυγχωρήάωίΐ κάί ΐοΰτο, 

, άλλ"’ έμήχάνώντό κάΐ τήν κάτάστρόφήν μου έμε- 
λέτών. Κάΐ ήδύνάτό μέν ίό άϊνιγρ.ά νά λύθή δίά 
ήής περί τά τυχηρά πάίγνία ευτυχίας μού, διά 
ήήή συγκάτάθέσεώς τών τοκογλύφων; άαΐ έπιτή- 
δειότήτος άινό; περί τδ πάίζειύ μέ τό σήμερον 
κάΐ μ'έ τδ άύριόν τούς δάνειστάς μου, άλλ’ οί συ- 
κοφάντάι πρόέ'ίλοντό νά πάρερμήνέυσώσί τής πο
λυτελείας μού τήν πηγήό, άαΐ δι’ αγενών 4έγκλή- 
σέών έλαθον ύπόβαλόντές μέ υπό έπονείδιστον έ- 
πίτήρήόιν.

Εκτοτε λδιπόό τδ πεπρώμένόθ ήρξατο, σύμ’Ζά- 
χοΰν τοίς εχθροϊς μόΰ τόν πόλεμον έκέίνον κάτ’ έ
μοΰ έν ώ άϊίποτε ήττήθην. Τδ πριώτόν δυστυχές 
σΰμβεβηκ'ός τδ έπιπροσθήΟαν εις τήν έύτυχή μέ
χρι; έάέ’νο'υ πόρείάν μου, μ έτυχέν ένώ έπέστρέ- 
φον έκ διασκεδάσεώ; τίνος έό' Τόΰϊλλέρίάίξ,· σΰμ- 
βεβήκδ’ςόπερ ώς εύτυχίαν μου έλόγίζόμην δ άφρων 
έγώ ! Κατ έκείνην τήν ημέράν άνέπτΰξαπάντα μου 
τά πλεονεκτήματα, έ'πάγόίγδή άνάδειχθεΐς, έπιχέί- 
ρηματίας; τολμηρός, ίϊς' χρυσαλλΐς άπδ άνθους είς 
άνθος πτερογίζών') πολλά; περιεποιήσαμεν καί θελ
κτικά; -ρναΐκα;, καί παρ’ έκάς-η; έλαβον καί τι 

I ενθύμημα τή; καλής ύπόδοχής ής ήξιώθην, κάι τή; 
έκπληρώσεως τών ευχών μου. Αλλ ώ ! με
ταξύ έξερχόμενος τοΰ κήπου, και τήν περίαένου- 
σάν με τήν έπιοΰσαν και τάς άκολόύθου; ημέρας 
εύτυχίαν άνάλογιζόμενος, υπό τρ.ών πινών έκρα- 
τήθην άνδρών έπΐταξάντών μοι, δίφρου τινός 
έπιβάς,· είς τό πληάιέστερον άστύνόμίκόν κατά
στημά νά τούς άκολόύθήσω. Εκεί δέ εί; δια
φόρους ύπεβλήθην ανακρίσεις κάΐ έρεύνά; οχλη
ράς κόλπων κάΐ θυλακίων; άς, καί τοι τής αγα- 
νάκτήσειϋ; μου κορύψωθείσης, έόέησε νά υπο
μείνω, κάΐ πολλά φυσικώ τώ λόγω ευρόν έπ έ
μοΰ λαθρεμπορίας αντικείμενά, οίόν ρινόμα- 
κτρα μέν δύο, κεντήμασι καί τριχάπτοις πε- 
πόικιλμένα, χρυσήν δέ άλυσιν μίαν καί βαλάν - 
τιον ίν’ τά ένθυμήματά πϊρΐ ιόν προ μικρού σοί 
έλάλησα. Ελαβον τότε έγώ τόν αστυνόμον κατά 
μέρος καί μυστικώ τώ τρόπω έςεθέμην πρός αύ- 
τδν τήν καταγιογήν τοΰ τετραπλού εκείνου θη
σαυρού. Άλλ ούτος, ύπερβάς ήδη τήν ηλικίαν τώ/ 
έρώτων, όυτε τόν αριθμόν ούτε τήν ποικιλίαν τώλ 
εϋάυχ.ών μου συγκατένευσε νά πιστεύση Αλλά δέν 
περΐωφίσθγ,σαν εις αύτό μόνον’ επειδή διετάχθη 
καί κατ’ οίκον έρευνα, ή: τ άπότελέσμά-ta έπεβά- 
ρυνον ετι πλέον τάς έπΐ τή; άθώα^ κεφαλή; μου έπι- 
κρεμαμένα; δυσμενείς περιπτώσεις. Διότι, ενέκεν 
αδυναμίας τινός βλω; αισθηματικής, είχον άπο- 
κάήσει τήν δυστυχή έξιν τού διατηρεί'/ ενθύμημα 
τι τών γυναικών είς άς ύφειλον ευτυχεί; τινας 
τής ζωή; μου στιγμάς. Τά κειμήλια άρα ταΰτα

ίλά^σν ΐίάφά ψΰχίν φλογερά'/άάΐ πέίϊίίά- 
θή,· κάΐ τό' άπάίσΐόν άύ^δ δώρον μέ πάρέσυρί κάΐ 
μ’ έσφέν'δόνΐήή· κάτά τή,ς δέί’ άκαταλήτίτό» εΐμάρ- 
μένή; ivbi'j/iJiioy.; άβύσσόυ'. Ε'.λιάρΝώς δμόλΟγώ 
ότι ίϊ ?ίάθή μέ κατέστηόάν ?·)οχον πολλών πρά
ξεων, καταδικαζόμενων μ.έν πάρά τής ήθικής,' όδ- 
δόλώς όίέΟ/ς μολυόο'υ'σδν τήν τιμήν άίΰ άρά- 
ξά,ντος. ΐινέ'ς μάλιστά άολάκέύδντάΐ διά τά 5- 
μαρήήάάτά ταΰ^ά, καί δι’ αύτών πσιόΰντά'ι ψώ- 
τεννδν δόξης ία'ΐ φήιϊής στέφανον, έζεΐ δπόύ το- 
■σοΰτοι άλλοι ύψώθησμύ, έγώ έκρήμάίσθήν' διότι άί 
πάρεκτρίςόαΐ τής κάρ'δίάς ώς άαάίαι; έ^'κλήμα- 
τα, κατελογίσθησαν έμοΐ, καί αί έπιτυχίάι; άς τό 
άψρον πλήθος έπικροτεϊ κάι φθονεί πάντοτε, μ’ έ- 
φερον, άπό πτώσεως είς πτώσιν, είς τήν θέσιν ο
πού σήμερον μ’ άπαντάς.

Ειχον ττεριόύόίαν ο'ύχΐ μέν πολύτάλάντόν, άλλ’ 
ούδέ μικράν πρδς ταύτγ' δέ είχον καί πάντα τά 
πλεονεκτήματα, ών δύνασαι νά έπΐθυμήση νέος 
έίσεόχόσενός εις τόν βίου. Η οικογένεια μού ήν έν- 
'έιΰ.οτάτη’ κάΐ' έπΐσημοί, άλλ έπίτρεψόν ν’ ά- 
ποόιωπήσο/ τδ όνδμά μού έκ άέβάσμοΰ πρδς αύτήν. 
Άλλως τε; ένταΰθά δέν ύπάρχόύν πλέδν δνόματα 
οικογενειακά, άλλ έκ τοΰ άριθμοΰ ήμών όνομάζό- 
μεθα, ώστε έγώ καλούμαι άρ. 2393. Η άγώγή ήν 
έλαβον ήν έπιδεΐκτιιίή μάλλον κάΐ λάμπρά ή στε
ρεά καί μόνιμος' ολίγον έγκρατής τών έπιστημώνς 
έξεϊχον έν ταϊ; διασκεδαςΊκαϊς τέχναίς, καί, καλός 
μέν μουσικό,, άμεμπτός δέ χορέΰτής, επιδέξιος 
δ’ ίππεύς κάΐ δεινός ξιφιστής, έθεωρήθην μετ’ ου ' 
πολύ ώς έ'ντέλής έύπάτρίδής.

Διά τής δψεώς,· τών τρΰπων, τών πλέόνεκτη- 
μ,άτών μού, πάν'+άχοΰ είσέχώρουν, παντάχοΰ έ- 
λάμβανόν μέρό; κάΐ τών ηδονών καί τών έΟρτών, 
όύδέν δέ μόΐ έλέίπέν' αί ήμέραι μου έρρεον τά- 
χειαι καί χαρμόσυνοι, τδ μέλλον έξηλέίφετο άπδ 
τών οφθαλμών μου, και έπέλανθανόμήν τής ανάγ
κης τής δίά τής έργασίας μου δημιου'ργίάς θέσεώς 
ανεξάρτητου καί μόνιμου.

; Άλλά μή άρά έλαβόν ποτέ καιρόν καί σχολήν 
πρδς σκέψϊν ; Είς κάι μόνος λογισμός έπλήρου 
το πνέΰμά μόυ, μια καί μόνη ένάσχόληΟις καί 
φροντΐς άπερρόφα πάσας τοΰ βίου μί>ύ τάς στ·.γ- 
μάς'; Δι' έπικινδύνων αναγνωσμάτων έξαψθεισώ·/ 
τών αίσθήσεδΐν καί τής φαντασίας μου, έπίστευίά 
έμαυτόν άποσταλέντα είς τδν κόσμ.ον ώς σωτήοά 
τινά τής πατρίδας μού, ώς άλλον Φωβλάς, ώς 
άλλον ΡιΟχέλΧε' Καί αληθές μέν ύπαρχε: ότι ώρ- 
μήθην πρδ; τήν καλήν ταύτην ιδέαν έκ τής έπιτυ- 
χίάς, ήτις μέχρι; έκείνόυ παρηκολούθησε καί αύτάς 
τα; θρασυτέφας επιχειρήσεις μου; άλλά δυστυχώς 
έθεσα είς τά σχέδιά μου τήν αβουλίαν καί άθυ- 
ροστομίάν τή; νεότητάς καί άπειρίας, καί ουτιος έ- 
πέάυρόν έπΐ τήν κεφαλήν μου τόν κεραυνόν, διότι, 
άρμοδίας τυχόντος περιστάσεως πάντες όσους πα- 
ρό/ξυνόν, Οί άντίπαλοι οΰς ένίκησα, συ/εσωματο/θη- 
«αν κατ’ έμοΰ πνέοντ:; μίσος αδιάλλακτον καί 
έκδίκησιν.
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εύρέθησαν έν τώ γραφείω μου, συνίσταντο δέ είς 
βραχιόνια, άνεμιστήρια, ώρολόγια. διαφόρονν με
γεθών, δίοπτρα, καί ταβακοθήκας. Καί έξήγησα 
μέν έγώ πάλιν τήν κατοχήν τών αντικειμένων τού
των, άλλ’άπήντησα επίμονον δυσπιγίαν. ό άςυνό· 
μος ώπλίζετο κατ’ έμοΰ διά τών ταμβακοθηκών 
αίτινες, κατ αύτόν, άνήρουν τό σύστημά μου. Διότι 
ό άρχων ούτος δέν άνεγνώριζε τάς ταμβακιζού- 
σας γυναίκας ίκανάς νά άρέσκωσι καί νά έμπνεύ- 
σωσι πάθος, ϊδού πώς ή τύχη ένός τιμίου άνθρώ
που έξαρτάται πολλάκις άπό μίαν πρόληψιν !

Ϋπόθεσις δέ ήτις άρχεται ύπό τοσοΰτον δυσ
τυχείς οιωνούς φυσικώ τώ λόγω κακή κακώς θέ
λει διεξαχθή. Τινά τών αντικειμένων εκείνων κα- 
τατεθέντα εις τό δικαστήριον, άνεκλήθησαν παρά 
τών γυναικών, αίτινες μοί τά έδοσαν, προτιμησα- 
σών νά άνακηρύξωσιν έαυτάς κλαπείσας παρά νά 
έκτεθώσιν. Αί δυσμενείς αύται καταθέσεις προεκά- 
λεσαν κατ έμοϋ άπόφασιν είς έλαφράν μέν κατα- 
δ'.κάσασάν με πο νήν, καταστρέψασαν όμως τό μό
λον μου καί μολύνασαν ολόκληρον τήν ζωήν μου 
διά κοιλίδος ανεξάλειπτου.

Μετά τινα χρόνον επανήλθαν εις τόν κόσμον 
μέ τήν περίσκεψιν καί τάς προφυλάξεις τάς οποίας 
μοί ΰπηγόρευε τό παρελθόν. Πιστεύετε ότι ώς 
έγκλημα μοί έχαρακτήρισαν τό ότι ήλλαξα τό 
όνομά μου, κατ’ έκείνην τήν έποχήν, καί τήν εν
δυμασίαν μου, όπως άποφύγω τά βλέμματα τών 
ανθρώπων ; Δέν ήτον άπλούστατον τάχα τό νά θε- 
λήσω νά ελαφρύνω δσον οιόν τε τάς συνέπειας τής 
πλάνης δι ής ή δικαιοσύνη είχεν άμ,αυρώσει τήν 
διαγωγήν μου ; Χάρις δέ εις τήν μεταμόρφωσίν 
μου ταύτην, κατώρθωσα πάλιν νά άπολαύω εύαρέ- 
στου ζωής’ δέν έφοίτων πλέον είς τάς λαμπράς 
τοϋ συρμού διασκεδάσεις, άλλ έζων άνέτως καί 
ευχαρίστως έν γλυκεία μετριότητι. Αλλ ό κακός 
μου δαίμων δέν έβράδυνε νά μ’ έκσύρη τής γα- 
ληνιαίας ταύτης ύπαρξεως, διό έπανέπεσα είς τάς 
αρχαίας μου παρεκτροπάς. Η καρδία είναι Αδιόρ
θωτος καί μόνος δ χρόνος δύναται νά χαλιναγω-, 
γήση τά πάθη. Αί κινδυνώδεις εύτυχίαι αί άπο- 
λέσασαί με, μέ παρεμύθουν, τόσον είναι άληθές ότι 
ό έρως είναι ή πηγή πασών τών άγαλλιάσεων ώς 
καί πασών τών θλίψεων ήμών ! Αλλά δέν έτε- 
λείωσα άκόμη τάς δυστυχίας καί καταδρομάς, 
άς ό αγαθός καί τρομερός συγχρόνως ούτος θεός 
μοι επεφύλαττεν. Επανελθών -ί; την κοινωνίαν, 
ώς προεϊπον, άπεσύρθην είς μικράν τινα συνοικίαν, 
καί δ ευτυχής άστήρ τών επιτυχιών μου μέ ώδή- 
γησεν είς μεμονωμένην τινά οικίαν, κειμένην είς 
τάς εσχατιάς προαστείου τινός. Η οικία αυτή δέν 
είχεν άλλους κατοίκους παρά μόνον ένα οικογε
νειάρχην μετά τής γυναικδς αύτοΰ καί τής υπη
ρέτριας των, μετά τής δευτέρας τών οποίων μετ’ 
ού πολύ συνέδεσα σχέσεις. Εσπέραν λοιπόν τινά, 
ό άνήρ έξήλθε καί δεν έμελλε νά έπιστοέψη παρά 
τήν επαύριον τό πρωί, διότι ήτο είς φρουράν. Η 
υπηρέτρια κατεκλίνετο είς τό άνώγεων. Π νέα γυνή

ώφεληθεϊσα έκ τής περιστάσεως μοί παρεχώρησε 
στιγμιαία* συνέντευξιν, καί κρυφίως μοί έδωκε τό 
άντικλείδιον μικράς τίνος τοΰ κήπου θύρας, διότι 
ή μεγάλη θύρα τής οικίας ήτον άπρόσιτος, φρον- 
τίσαντος τοΰ ζηλοτύπου συζύγου νά λάβρ τήν 
κλείδα μεθ έαυτοΰ.

Η συνδιάλεξες ήμών ύφίστατο άπό ήμισείας ήδη 
ώρας, οτε ήκούσαμεν κρότον βημάτων] εις τδν κή
πον. Τότε δέ μόνον παρετήοησα ότι δέν είχον πλέ
ον τδ κλειδίον, άφήσας αύτδ μέν εις τήν θύραν, 
τήν δέ θύραν υπηνεωγμένην.

— Οποία άφροσύνη ! άνέκραξεν ή Καρολίνα’ δ 
σύζυγός μου έπανέρχεται !

— Αδιάφορου ! έμπορώ άκόμη νά φύγω χω
ρίς νά μέ ίδή.

— Αλλά τοΰτο ούδόλως θά ώφελήση έμέ, διό
τι γνωρίζει τώρα πλέον ότι είσήλθέ τις έδώ άπόν- 
τος αύτοΰ.

— Τί ποιητέον λοιπόν; τδ κακόν είνε άνήκεφον.
— Υπάρχει μέσον τι όπως σώσω τήν τιμήν μου. 
— όμίλει,τά πάντα είμαι έτοιμος νά επιχειρήσω. 
— Λάβε τον σιδηροΰν τούτον μοχλόν. . . Κα

λώς ? . . . Μέ τδν μοχλόν τούτον θραύσαι τδ γρα
φείου !

— Πώς.' τί θέλεις ! .. .
— Σπεύσον ! συλλογίσου ότι κινδυνεύει ή τι

μή, ή ζωή μου ίσως.
— Υπακούω.
— Εχει καλώς! Είς το σύρμα τοΰτο υπάρχει 

χρυσίου, γραμμάτια τραπεζικά’ λάβε δλα ταΰτα, 
πλήρωσε τούς κόλπους σου, καί αστραπή γενοΰ.

— Αλλά, κυρία, τοΰτο λέγεται κλοπή ! ...
— Ε ! βέβαια’ άλλά δέν είναι καιρός φιλολο

γίας ήδη! Επειδή δέν θέλω νά εΰρεθή είς τδ δω
μάτιόν μου εραστής, άς μεταμορφωθή ό εραστής 
ούτος είς κλέπτην καί άς φύνη.

— Δίκαιον έχεις, άλλά . . .
— Φοβείσαι ίσως ; . . . άλλά ποιος τάχα θά 

συλλογισθή νά σ έγκαλέσρ έπί κλοπή; . . . Η, άν 
καλοεξετάσης τδ πράγμα, τδ χρυσίον καί τά γραμ
μάτια ταΰτα είναι έδικά μου, καί σοι τά δίδω. . .

— Εστω, δέχομαι ! άλλ έπί συμφωνία νά σοι 
τά αποδώσω...

— Ηδη ώφελήθητι έκ τοΰ σκότους καί πήδα 
άπδ τδ παράθυρου τοΰτο. Εγώ δε πίπτω άμέσως 
είς λειποθυμίαν. Σώζου !

όλα δέ ταΰτα έλέ/θησαν έυτδς τριών στιγμ.ών, 
ώστε πριν ή ό άνήρ άνάψη τδ κηρίου καί θεωρήση 
τήν σκηνήν, έγώ ήμην ήδη πολύ μακράν. Βεβαίως 
έν τή διαγωγή μου ούδέν τι έγκληματικδν ένυπήρ- 
χεν, έξαιρουμένης τής ερωτικής σχεσεως, διότι ή 
κλοπή δεν ήν παρ άπλοΰν έπινόηαα. Μεγάλην 
ήσθανόμην άνυπομονησίαν είς τδ ν αποδώσω τά 
χρήματα εκείνα τά όποια έθεώρουν ώς ιερόν κα
ταπίστευμα, άλλ ήτον άνάγκη νά συνδυάσου τάς 
άπαιτήσεις τής τιμιότητος μέ τάς υπαγορεύσεις 
τής περισκέψεως. Περιέμεινα λοιπδν έπί τινας 
ήμέρας, καί, όταν παρουσιάσθην όπως άποδώσω

ία τής Καρολίνης, εύρον τήν οικίαν κενήν. Διό
τι ό σύζυγος, φοβηθείς άναμφιβόλως, μετώκη- 
σεν, ή δέ γυνή παρημέλησε νά μ ειδοποίη
ση περί τής νέας κατοικίας των. Εν τώ με
ταξύ δέ τούτω ήναγκάσθην ένεκεν οικογενειακών 
υποθέσεων ν άφήσω τους Παρισίους, ή δέ απου
σία μου παρετάθη πλειότερον ή δσον ειχον υπο
λογίσει. Επιστρέψας, πάντα λίθον έκίνησα ΐνα 
ευρώ τά ίχνη τής Καρολίνης’ άλλ αδύνατον ύπήρ- 
ξε. . . Σήμερον, ή γυνή αύτη, ής ό έρως μοί ήτον 
ολέθριος, άπέθανεν, ώστε δύναμαι ήδη νά σοι εκ
θέσω όλας ταύτας τάς λεπτομέρειας, τάς όποιας ' 
έχεμυθία, ήρωϊκή ίσως, μ. άπέτρεψε τού ν ανα
κοινώσω είς τήν δικαιοσύνην, οτε ώς έγκλημα 
μοί κατελογίσθη ή έπινοηθεϊσα έκείνη πρδς άπο- 
τροπήν των υπονοιών του συζυγου απατη.

Τδν αύτδν λογαριασμόν έκανόνισα, δύο έτη ύ
στερον, μετ’άλλου τινός. ΐδού φθάνομεν εις τδ 
τελευταίου συμβεβηκός μου, καί πάλιν καί ήδη, 
ως πάντοτε, ό έρως μέ ώθησεν είς τήν άπώλειαν 
μου.

Ολέθριου πάθος ! . . . Τδ θέ^ος είχον διατρίψει 
είς τά λουτρά τοΰ * * * δπου μ έκάλει ή πάσχου- 
σα υγεία μου καί ή άνάγκη νέων διασκεδάσεων. Ε
κεί λοιπόν έμμανώς ήράσθην γυναικδς τίνος, ήτις 
πάσας προσελκύετο τάς καρδίας διά τής καλλονής, 
τής χάριτος καί τοΰ πνεύματός της. Η βαρώνη Β. 
. . . εύνο’ίκώς άπεδέχθη τάς θεραπείας μου καί τάς 
ελπίδας μου ένεθάρρυνεν’ άλλ ούαί! ή έποχή τών 
λουτρών προσήγγιζε τδ τέρμα της, ό δέ βαρώνος 
έμελλε νά κατακλεισθή μετά τής γυναικδς του, έν 
παλαιφ τινι πύργω του ένθα κατώκει καθ όλου τδ 
έτος. Πάς άλλος έκτος έμοΰ ήθελεν Αποθαρρυνθή, 
ήθελεν άπορρίψει τήν έπιδίωξιν εύτυχίας παροδι
κής. Ευτυχείς οί δυνάμενοι νά δεσπόζωσιν έ αυτών ! 
Εγώ δέν έχω τήν δύναμιν ταύτην" προώρισμαι νά 
υποχωρώ αείποτε απέναντι τού τυφλούντος καί 
παραφέροντός με πάθους. Απεφάσισα λοιπόν ν άρ- 
πάσω τήν βαρώνην.

Αλλά νά πράξω τοΰτο είς * * * ήν Αδύνατον’ 
1 δεν έμενεν άρα ελπίς έπιτυχίας παρά έπί τής δη

μοσίας οδού’ δύο λοιπόν φίλοι, είς ούς ένεπιστεύ- 
θην τδν έρωτά μου, προσηνέχθησαν νά μοί βοηθή- 
σωσι, και ε ώ Απεδέχθην τήν συνδρομήν των, καί 
στήνομεν ένέδραν έντός δάσους τινδς διά ζοφεράς 
τίνος νυκτδς. Τδ όχημα διέρχεται μετ’ ού πολύ, ό 
Αμαξηλάτης άπειληθείς έφίσταται, καί ή μέν βα
ρώνη καί ή θαλαμηπόλος λειποθυμοΰσιν, ό δέ βαρώ
νος μοί ρίπτει τδ βαλάντιόν του.

— Δεν σοι ζητοΰμεν τούτο, Ανέκραξα έγώ 
τότε.

Αλλ έκεϊνος έπιμένων είς τήν πλάνην του, καί 
νομίσας ότι προτιθέμεθα νά· τδν ΐξασπρίοωμιν, 
τδ δή λεγόμενον, κενόνει μέν τούς θύλακας 
τού οχήματος του, ένθαρρύνει δέ καί είς φυγήν 
παρακελεύει τδν αμαξηλάτην, οστις, συνελθών είς 
εαυτόν έκ τού τρόμου του μανίζει τού; ίππους

καί φεύγει έν καλπασμώ, άφείς ήμάς κεχηνότας διά 
τήν περιφρόνησιν. Κρίνατε ήδη τήν άπελπισία,ν 
μου ! 'Αλλά τίποτε δέν ήτο τούτο. Η χωροφυλα
κή φθάνει μετ όλίγον, καί πειρώνται νά μάς συλ- 
λάβωσιν. Ισχυροί έν τή άθωότητι ήμών, άνθιστά- 
λεθα ήμεϊς, άλλά πίπτουσι μέν οί δύο έταιροί μου 
φονευθέντες, αιχμαλωτίζομαι δέ έγώ.

Δέν δύναμαι ν’ άρνηθώ ότι όλα τά έξωτερικά 
φαινόμενα μ ένοχοποίουν. Περίστασις τυχαία κα- 
τέπεισε τδ δικαστήριον ότι ήμην ό ήρως τού νυ
κτερινού άνδραγαθήματος, περί ου έλάλησα ανω
τέρω. Εις μ,άτην έπάλαισα κατά τών απατηλών 
τούτων περιστάσεων' έκυψα τδν αύχένα υπδ τδ 
άχθος τών δυστυχιών μου, καί μόνην παραμυθίαν 
καί θάρρος έ'χων τήν συνείδησίν μου, υπέστην φι- 
λοσοφικώςτήν καταδίκην τήν δεσμεύσασάν με διά 
παντός. »

’Ενταύθα, ό μέν κατάδικος έπέρανε τήν ιστο
ρίαν του, ό δέ μυθιστοριογράφος καί ναυτικός άπε- 
μακρύνθησαν έν σιγή. Αφού δέ έγένοντο έξω τής 
αιθούσης, ό Αξιωματικός είπεν είς τδν φίλον του.

— Νομίζω ότι εύρες δ,τι έζήτεις’ καί δράμα 
ζωηρόν καί ηρώα τρομερόν.

— Αλλ’είναι φρικώδες τοΰτο ίέπανέλαβε λέγων 
ό συγγραφεύς’ ό άνθρωπος ούτος είναι άξιος τής 
μεγαλητέρας συμπάθειας !

— Πιστεύεις λοιπόν δσα σοι είπε ;
— ’Αλλά πρδς τί τάχα νά ψευσθή, άφοϋ πάσα 

έλπίς ώχετο πλέον δι αύτόν ;
— Νομίζεις ; άπό τάς καρδίας τών άνθρώπων 

τούτων ποτέ δέν έξαλείφεται ή έλπίς, φίλε μου. Διά 
τής ιστορίας του ταύτης πιστεύει ότι δύναται ση
μεία καί τέρατα νά ποίηση, καί τήν στιγμήν ταύτην 
ίσως έχει τάς ελπίδας του έπί σέ.

— Λέγε ό,τι καί άν θέλτ,ς’ άλλ είς τους λόγους, 
του ένυπήρχεν ή δύναμις καί ή άφέλεια τής άλη- 
θείας.

— Ολοι διηγούνται μύθους τοϋ αύτοΰ είδους. 
Αν τούς ακούης θά πιστεύσης ότι ευρίσκονται εν
ταύθα διότι έλή,ατεόθησαν είς δημόσια μέρη, ή 
προσεβλήθησαν υπό δολοφόνων. Εδώ δέν έχομεν 
παρά θύματα . . . ’Αλλ’, άν θέλης, έπαναλάβωμεν. 
τήν συνδιάλεξιν ταύ,την μεταξύ προαριστώντες, 
διότι είναι, νομίζω, ώρα.

Ο μυθιστοριογράφος ήθέλησε νά συμβουλευθή τδ 
ώρολόγιόί του, άλλά δέν τδ είχε πλέον.

— Καί τούτο μετά τών άλλων έγινεν έρωτος 
ένθύμημα, τδ όποιον ό ήρ<ο; ήμών θέλει νά διατηρή- 
ση, έπανέλαβεν ό άξιωματικός. Αλλ άγε κατα- 
θέσωιιΧν ^άς μαρτυρίας ήμών.

(Εκ τού Γαλ.) Π. Γ.
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ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ ly.ll ΚΥΚΛΑΔΕΣ.

Φί.Ιτ!

Μεθ’ όσης ήδυνάμην σοί εξέθεσα λεπτομέρειας, 
έν τή πρώτη μου έπιστολή, τά κατά τήν Σύρον καί 
φρονώ ότι έλαβες σταζιστικως όπωσοΰν ιδέαν 
πεοι πόλεως ήν εύφυέστατα φίλος μα; τις παρέ
βαλε πρδς τήν μυθολογουμένην έκείνην κόρην, ή
τες, ότε μέν έμειδία ήνοςγον τριαντάφυλλα, ότε δε 
τήν κόμην της έκτένιζεν, έπιπτον κύκλω μαργα
ρίτας.

Η άφωμοίωσις αυτή, ως συμπεραίνει;, αίνίττεται 
τά πλούτη τής πόλεως και τήν καλλονήν τών γυ
ναικών της. Καί πραγματικώς ούδαμοΰ τή; Ελ
λάδος άπαντα τις άμφότερκ ταϋτα έν μείζονι 
μοίρα.

Εν τώλιμένι καθεκάστην είσπλέουσι καί έκπλέ- 
ουσι πλοία είσάγοντα ή διαμετακομίζοντα εμπο
ρεύματα και περιάγοντα τήν Ελληνικήν σημαίαν 
καθ όλα τά εΰρωπαΐα καί ασιανά παράλια, καί 
πέραν αύτοΰ τοΰ ωκεανού*

Εις τήν πλατείαν τοΰ τελωνείου δέν εκλείπει 
ή ζωή" τών εμπορευμάτων άλλα μέν έκφορτό- 
νονται, άλλα δέ έπιβιβάζοντρα’ καί ή κίνησες αυ
τή εκτείνεται δι όλης τής άγοράς.

Ανευ τοΰ έν τή πόλει ταύτη εμπορίου καί τής 
δι’ αύτοΰ κατά μέγα μέρος γιγανφιαίας μνμπτύ- 
ξεω; τής ναυτιλίας μας, ή Ελλάς ήθελε καν 
μνημονεύεσθαι έμπρρικώς ; Καί όμως ολιγωρία τις 
ανεξήγητος δεικνύεται άπό τίνος πρδς τήν ώφε- 
λιμωτέραν ταύτην τών Ελληνίδων πόλεων, τήν 
όποιαν κατέλαβε μέν έξ ένδς ή παγκόσμιος νέ- 
κρωσις τοΰ εμπορίου, αποθαρρύνει δέ ό γεννηθείς 
περί αύτήν μέγας συναγωνισμός, διότι πανταχοϋ 
τής Ανατολής νέα εγείρονται εμπορεία. Καταστρε- 
φομένου δέ τοΰ ζωτικού διά τήν Ελλάδα εμπο
ρίου τής Ερμουπόλεως, συγ>ςαταστρέφεται έπί 
πολύν χρόνον καί έμπόριον καί μέγα' μέρος τής 
ναυτιλίας μας, καί δέν λέγει υπερβολήν τινα ό 
προλέγων, ότι ή έκπτωσις τής Σύρου έσεται έκ- 
πτωσις, τούλάχιστον πρόσκαιρος άλλά λίαν επιζή
μιος, ολοκλήρου τής Ελλάδος, έκτδς άν ή μεταβολή 
τοΰ κέντρου τών Αύστριακών άτμοκινήτων καί ή 
φαινομένη παρακμή τής Ερμουπόλεως θέλουν με 
τατοπίσει τδ έμπόριον έκ τής Σύρου είς Πειραιά, 
πόλιν, ήτις ώς θέλεις ίδεΐ κατόπιν, έχει μέγα μέλ
λον.

Η άκμή τής Ερμουπόλεως εϊλκυσεν άλλοτε έξω
θεν πολλούς έμπορου; καί πλείστα κεφάλαια’ οοονώ 
δε ότι τδ αύτδ θέλει συμβή, ότι ή άκμή θέλει 
πκνέλθει, άν, ώς εύχονται πάντες οί Ερμουπο-

λϊτ,αι^ ώς εΰχήθη τδ έμπορικδν έπιμελητήριον, γί- 
νη ή Σύρος £,lci't>epz<; Λιιιήν. (1)

Ο: βρμουπολΐται έλπίζρυσι 
βεενήσεως καί τοΰ νΰν έπί · 
πουργοΰ, δστις χρημάτισα; άλλο; 
κλάδων, άπέλιπεν έν Εραουπόλει 
ενθυμ.ησιν.

Εί; τήν άνάφτυξιν τί., Σ 
έν γίνει τών Κυκλάδων θέλ 
ν ’ . > > , . · 'η τακτική οι γ-,, 
νήσων και τής -

Τήν άνάγκην ταύτην Ορραη
’ · Λ - ' · - ■ 1( 

άλλ’ ήδύνα

ι πολύ παρά τής Κυ
τών Εσωτερικών ύ- 
'■*δτε ι" ...... ”

;ι τήν έντιμοτέόαν

■ής Ερμουπόλεως καί όλων 
Λ/\έι συντείνει πολύ καί 

ατμόπλοιων συνχοινωνιχ αετχ των 
Στέρεας.

*,'■ ι ? „ . , . ,

, πευε: έντός ολίγου ή 
συστηθησοωένη άταοπλόία Αγγλικής τίνος έταιοία:,- j ,. , ·;' μ / ♦ 4· ' , · ι : ι " *

λ.\/---- 0 το^το διά μετο-
ιαλλομενων ες Ελληνικών κεφαλαίων, 

κέρύη να αην εζεονωνται έκτος τγ,ς

σοί ομιλήσω ήδη καί περί τοΰ έμπο- 
, . ·' '■ , 1 , ' 

Συρου, οποίον ενεργείται σήμερον.
Τδ έμπόριον τοΰτο είναι παθητικόν ή διαμετα- 

κομιστικόν. Εισάγει δηλαδή εμπορεύματα τής Ευ
ρώπης, ών μέρος αναλίσκει εΐς τδ εσωτερικόν, 
τδ πλεΐστον δέ διανέμει έν διαμετακομίσει εΐς διά
φορα τή; Τουρκίας μέρη.

Η Σύρος ένεκα τοΰ εμπορίου της συγκοινωνεί, 
Κατά τά δύο τρίτα μετά τής ’Αγγλίας, δθεν 

προμηθεύεται τά κυριώτερα είδη τοΰ εμπορίου της, 
οίον υφάσματα, άποικιακά, σίδηρον κλ. Τδ δέ Αγ
γλικόν συνάλλαγμα κυριεύει εΐς τήν αγοράν τής 
Ερμουπόλεως* μέγιστον δέ μ,έρος τών έν Λονδίνω 
καί Μαγγεστρία εμπορικών οικιών άπηρτήθησαν 
έκ τών έν Σύρω.

Κατά δεύτερον λόγον, μετά τής Τεργέστης 
οθεν έξάγει τά βιομηχανικά έργα τής Γερμανία ς, 
τά Ελβετικά υφάσματα, σχοινιά κλπ.

Είτα μετά τής Μασσαλίας διά τά άποικιακά καί 
τά προϊόντα τής Γαλλικής βιομηχανίας.

Τρίτον μετά τής Ρωσσίας καί Τουρκία; οθεν 
προμηθεύεται σίτον κλπ.

Άπδ τδ Ρίον καί τήν Βραζηλίαν προμηθεύ 
καφέν καί βουβαλοδέρματα.

Εκ τής όλλανδίας ζάχαριν, 
Τά άλλα εϊδη συνίστανται 

οποίας πολλαί έμποοικαί οίκίαι 
ενεργούν διά τήν Τουρκίαν.

Τά κεφάλαια τοΰ εμπορίου τής 
συνίστανται είς μερίδας πλοίων, 
ματα, εΐς δάνεια, ε’ίτε ναυτικά, εΐτ 
δέ τ - 
νήκει είς τούς έμπορους Ερμουπόλεως, τά δέ λο 
είς Ευρωπαίας πιστώσεις, αίτινες επομένως καί 
είναι ή ψυχή τοΰ έμπορίου τής πόλεως ταύτης 
καί κμτά συνέπειαν άπάση; τή; Ελλάδος.

Τά δέ εμπορεύματα τά είσαγόμενα είς το έ<ω-

(1) Τήν κατ’ έκτασιν άνάπτυξιν τής γνώμης 
ταύτης ϊδε εί; τδν Jfalvr τής Σύρου τής 28 Μαρ
τίου ε. ε.

ς ' t · - · ‘ S . ■ · . · ■· ,

IV.

μοφέραν

αι

■υρδν κλπ. 
ροβλέψεις τάς 

Ερμουπόλεως
ε-.ς π 

ής

Ερμουπόλεως 
εΐς έμπορεύ- 
στερρεά. Εκ 

τών κυκλοφορούντων κεφαλαίων 1 [4 μ,όνον ά- 
.... ...

τερικδν τάς νήσους δηλ. τοΰ Αϊγαίοο, τήν Εύβοιαν 
την Αττικήν, τήν Αργολίδα, τήν Μεσσηνίαν, τήν 
Φθιώτιδα, καί έν μέρεε τάς Πάτρας, άνταλλάσ- 
σονται ιδίως διά τοΰ ριζαρίου, τής μετάξης, τών 
καπνών, τοΰ τυροΰ, τοΰ βουτύρου, τών σύκων, τών 
μαλλίων, τών βαλανιδιών κλπ.

Εσχάτως κατέθλιψε καί καταθλίβει ίσως εϊσέτι 
τήν αγοράν τής Ερμουπόλεως ή άχαλίνωτος ύ- 
περγίμησι; τών νομισμάτων. Αλλά καί ή Κυβέρ- 
νησις, καί ή Τράπεζα, διά τοΰ άξιοτίμου Κ. Λουκά 
Ράλλη, (ΐ) συνεβούλευσαν τά δέοντα δπως έκ
λειψη ή έπιζήμιος αύτη έξις ή είσχωρήσασα είς 
την αγοράν τής Ερμουπόλεως. Τοΰ άτοπήματος 
τούτου πιστεύομεν, ή θεραπεία δέν θέλει βραδύνει.

Τοιαύτη τις περίπου ή έποψις τοΰ έμπορίου 
τούτου, δπερ δαως, ώς γνωστόν, ύπέστη μεγίστην 
ζημίαν, κατά τδ 1850, έκ τοΰ Άγγλικοΰ άπο- 
κλεισμοΰ,

Αί ϋπολογισθεϊσαι τότε ζημίαι παρά τοΰ έπι- 
μελητηοίου Ερμουπόλεως άναβαίνουσιν,

Εΐς μέν τδ έμπόριον,είςδραχ. 6,662,500
Είς δέ τήν ναυτιλίαν » 4,983,300

κλεισμοΰ*

Γεννήσεις

92

Β. τριμηνία.
Γάμοι 47. Αποβιώσεις 

τριμηνία.
26

1 31

» ί 1 9»
τριμηνία. 

» 
γεννήσεων 
γάμων 
άποβιώσεων

67(00 
δλον

»
»

γεννήσεις πλείονες τών

25 Β

384
123
295 

άποβιώσεων
Πλείον δέ τοΰ ήμίσεως τών θανάτων έπιγίνον- 

ται είς βρέφη άπδ 1 έως 10 έτών.
ή; είδες καί διά τής προλαβούσης μου έπι- 

στολής, ή Σύρος δέν στερείται διατριβών, «τηρείται 
δμως δυστυχώ; περιπάτων, καί τήν έλλειψιν ταύ
την ήδύνατο νά θεραπεύση μόνη ή κατασκευή 
μιάς αμαξιτής δδοΰ, άγούσης άπδ τής 'Ερμουπό- 
λεως μέχρι τής ώραία; έξοχή; Χροΰαα, δπου οί 
φιλόκαλοι ‘Ερμουπολϊται καί πάλιν τούς βράχους 
μετέβαλλον είς παλάτια καί κήπους. ’Ελπίζεται 
δέ, ότι θέλει καταβληθή πάσα προσπάθεια ϊνα 
κατασκευασθή ή δδός αύτη ήδη, δτε ή ‘Ερμού- 

I πόλις άπέκτησε δήμαρχον, άνδρα παρά πάντων ά- 
νεξαιρέτως άγαπώμενον καί όποληπτόμενον, έπιθυ- 
μήσαντα δέ πάντοτε, εϊπερ τις καί άλλος, τήν 
πρόοδον καί τήν εύην.ερίαν τοΰ άρίστου τούτου 
δήμου, ίΐ; γνωστόν δέ δ δήμος ούτος σύγκειται 
έξ ’Ελλήνων τής Χίου, τών Ψαρδών, τής Κρήτης, 
τής Σμύρνης, τών Κυδωνιών, τής Κύπρου, τής Θεσ
σαλίας, κλπ. καί τινων έκ τής έλευθέρας νΰν ‘Ελ
λάδος, άνδρών απάντων φιλοπόνων καί φιλότιμων 

’’ίσως τδ μικτόν τοΰτο τοΰ πληθυσμοΰ διαιρεί 
ένίοτε τούς άγαθού; Έρμουπολίτας, ιδίως κατά 
τά; δημαιρεσίας, άλλά μήπως τοΰτο δέν συμβαί
νει καί εΐς πάντα άλλον δήμον ; Αλλά τά πάθη 
ένταΰθα μάλις-α κατευνάζονται εύκολώτερον,! διότι 
τοιαΰτα δέν έπικρατοΰσι έν τώ μέσω έμπορικοΰ 
καί βιομηχάνου λαοΰ, ή δέ έμφρων διοίκησις τρΰ 
νΰν Νομάρχου θέλει, έλπίζομεν, ενώσει τά όιε- 
στώτα, καί ή μόνη εύχή τών ‘Ερμουπολιτών δλων, 
χάοιν τής εύημερίας των άνεξαιοέτως είναι τδ νά 
διατηρηθή έπί πο>ύ< χρό*ον είς τήν έπίσημον ταύ
την θέσιν ό Κ. Οίκονομίδης.

’Εξαιρουμένων λοιπδν έλλείψεών τινων προερ- 
χομένων έξ αύτής τής φύσεως τοΰ τόπου, άλλ όχι 
καί άθεραπεύτων, ή έν Σύρω διατριβή δέν, στε
ρείται θελγήτρων.

Τδ περίρρυτον αύτής, ό μαγευτικός καί εΰρύς 
όρίζων της, τδ εύκραές καί υγιεινόν τοΰ κλίμα
τός της, είσί πλεονεκτήματα.πολύτιμα. Οί κάτοι
κοι αύτής δέν είναι άφιλόξενοι, άλλά μάλιστα 
άγαθο| καί φιλόφρονες καί, τδ κυριώτατον, ή κοι
νωνία συγκεκροτημένη καί ηθική.

Είς όλίγας δέ πόλεις έπίσης ό βίος είναι τα- 
κτικώτερος καί μάλλον κανονισμένος. Ό ξένος βε
βαίως ευρίσκει εί; τοΰτο μ-ονοτονίαν τινά, άλλ ό 
έγκάτοικος δέν φρονεί ουτω, διότι έχει πάσας τα; 
ώοας αύτοΰ διατεταγαένας, καί ή άργία είς uovxv 
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Τδ δλον δραχ. 1 1,645,800 ' 
καί ή ζημία αυτή προέκυψεν έν τώ μεταξύ τεσ- | 
σάρων μόνον μηνών !

Τις άλλη Ελληνική πόλις έζηυιώθή τοσοΰτον ; 
Δυσμύριαι ψυχαί. ζώσαι έκ τοΰ έμπορίου καί τής 
ναυτιλίας έκινδύνευον νά στερηθώσι καί τοΰ έπι- 
ουσίου άρτου. Άλλ ή έμπορική αύτη πόλις άπε- 
δείξατο καί φρόνησιν καί πατριωτισμόν έξοχον, 
τδ δέ έμπορικδν έπιμελητήριον διεκήρυξεν άδεώ; 
εΐς τδν έξω κόσμον τδ άδικον τής καταθλίψεως 
έκ μέρους φίλης καί προστάτιδος δυνάμεως. Τοι- 
οΰτος λαός είναι, πιστεύομεν, άξιος πάσης έμψυχώ- 
σεως καί προστασίας.

Δέν είναι μέν πόλις εϋρυάγι·ια ή Ερμούπολις, 
διότι πολυάνθρωπος καί στενή ή χώρα, καί όλί- 
γαι αύτής οδοί είναι εύθύγραμμοι, άλλ είναι κα- 
θαρώτατον καί φαιδρόν κατοίκημα, πρδ πάντων 

(δέ υγιεινότατον, διότι όλίγαι έν αύτή έπιπολά- 
ζουσιν ασθένεια·, καί ένταΰθα συμφωνεί υ.έ τήν πε
ριγραφήν τοΰ Ομήρου.

Οί Πίνακες τών χει ν'^σωκ, γΑμοιν καί άποβιώ- 
σίΜν είσιν ό αψευδέστερος τούτου μάρτυς.

ίδού τί σημειοΰσιν οί πίνακες τοΰ έτους 1851 

Α. τριμηνία.
ήτοι άπδ τδν 1 Ιανουάρ. μέχρι 31 Μαρτίου. Επί 
πληθυσμού 19 978 ψ

Γεννήσεις ΙΟΙ.
ψυχών.
Γάαοι 25. Αποβιώσεις 78.Κ

(1) ^Ορα τήν παρά τής Τραπέζης δημοσιευθεϊ- 
σαν ομιλίαν, ;?,ν ό Κ. ί*άλλης ο'ιμίλησεν έν Ερμου- 
πόλει κατά τήν 23 Φεβρουάριου έν συνεδριάσει, γε- 
νομένη έν τή Λέσχη, παρόντος τοΰ Νομάρχου Κ. 
Οίκονομίδου ώς προέδρου τοΰ έμπορικοΰ επιμελη
τηρίου.

(Εύτέρ. Τόμ. ΣΤ', φυλ. 16)
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τήν ‘Ερμούπολιν δέν έμφιλοχωρεϊ. Εν μόνον 'ίσως 
έθος σκληρδνπαρατηρεϊται, δη. τών οικογενειαρχών 
ό πλεϊστος βίος διέρχεται έκτος τών οικογενειών, 
μεθ ών συνδιατρίβουσι μό-νον κατά τάς ώρας τών 
δύο τακτικών καθεκάστην γευμάτων, τδ λοιπδν 
τοϋ χρόνου δαπανώντες έν τοϊς γραφείοες και ταϊς 
λέσχαις. Αί καλαΐ λοιπδν κυρίαι μένουσιν έγκατα- 
λελειμέναι καί παρηγορούν ται συνερχόμεναι μεταξύ 
των και τότε λέγουσι μέν ολίγα, εργάζονται δέ 
πλειότερον, ή τέλος χαρτοπαικτοΰσι. Η ΐργυ.Ια- 
€ία, ή τών Αθηνών, είναι άγνωστος είς τήν πα
τριαρχικήν Σύρον, διά τδ μή είναι έν αύτή ίρ* 
γϋ.ίάβους, καθότι καί αύτοί οί νεανίσκοι είναι κό- 
σμιοι και σεμνοί ώς κοράσια. Αλλά τοΰτο δέν 
έςαιρεί καί τά αισθήματα, έπιπόλαια, άν θέλετε, 
καί άνεμώλια καί εϊς δελτάρια έρωτικά περιοριζό- 
μενα. Καί ϊδέ τίς ή μεταξύ Σύρου καί Αθηνών 
διαφορά. Εκεϊ μέν τά αισθήματα είναι παροδικά 
καί λαμδάνουσιν έξοδον, άλλ’ ένταϋθα ριζοΰνται, 
μένουσι σιωπηλά, καί κατατήκουσι τάς έρώσας καρ
διάς. Εκεϊ αί νέαι δλαι είσίν εύθυμοι καί ανθη
ροί» έδώ δέ αθομοι καί μαραινόμ.βναι ώ; άνθη, σκια- 
τραφούμενα, διότι αί καρδίαι δέν καταβιβρώσκον- 
ταε άπδ τδν γλυκύν άλλ’ άκοίμητον σκώληκα τοΰ 
αισθήματος, καί ϊδού, νομίζω, ό λόγος, δι θν είς 
μέν τάς Αθήνας είναι φανόμενον ή καλλονή, είς 
δέ τήν Σύρον περιρρέει καί πανταχόθεν.

Ολίγα τινα εϊσέτι, φίλε, καί παύω τδν λόγον 
περί Σύρου. Εσχάτως υπήρχε μεγίστη συζήτησις 
μεταξύ τών λογίων καί τών έφημερίδων τής νή
σου ή έξής. Ούδείς έγνώριζε νά έξηγήση τίς ό 
δοί»; είς τήν συνοικιζομένην έπί τής νήσου πόλιν, 
τδ όνομα 'Ερμοέπο.Ικ;.

Αλλ’ ιδού έγώ τί έξιχνίασα καί έπληφορήθην 
παρά πηγής άξιοπίστου. Τδ 4 824 ή 1825 έπρό- 
κειτο νά χωρισθώσι τά όρια τής νέας πόλεως άπδ 
τά τής Ανω Σύρου. Γενομένη; δέ συνελεύσεως έν 
τώ ναώ τής Μεταμορφώσεως, παρόντος τοΰ τότε 
Επάρχου Κ. Δ. Μανσόλα, έπροτάθη καί τδ περί 
τής όνοματοθ.σία; τής πόλεως. Καί άλλος μέν άλλο 
προέτεινεν όνομα άποδοκιμαζόμενον, δτε ό άξιό- 
τιμος Κ. Λουκάς Ράλλης, οστις, ώς λέγει δικαίως 
έν τή προόδηθείση έν τή λέσχη ίμιλία του, « μετά 
πολλών άρχαίιον Εομουπολιτών συνεκινδόνευσε, 
συνέπαθε καί ουνειργάσθη υπέρ τής νέας πόλεως» 
προίτεινε τδ όνομα Γ£γμοΐ’.το Zic, καθδ τής πόλεως 
εκείνης συνοικισθείσης καί άκμαζούσης εκτοτε ένε
κα τοΰ|ίμπορίου. Πάντες έπειφήμησαν τότε, καί συν- 
ετάχθη πρακτικόν τδ γεγονός τοΰτο πιστοποιούν.

Η έλλειψι; έν τώ παρόντι ευκόλου συγκοινωνίας 
μεταξύ τών Κυκλάδων μ έκώλυσεν άπδ τοΰ νά έ- 
πισκεφθώ τάς κυριωτέρας καν αύτών. Ελπίζω νά 
πράζω τοΰτο ήδη, δτε συνιστάται προσεχώς άτμο- 
πλοϊκή τις πρδς τοΰτο έταιρία. Εν τοσούτω έπειδή 
διατρίβω είς Σύρον, ίδωμεν ώς άπδ σκοπιάς πά
σας ταύτας τά; πέριξ ήμών κειμένας νύμφας τοΰ 
Α ϊγυ,ίου.

Σήμερον τά; θάλασσας ταύτας βλέπει; διασπει-

ρομένας υπό πανίων πινών πλοιαρίων, πολλάκις δέ 
καθ’ δλην τήν εκτασιν ταύτην ούδ’ Sv ιστίου φαί
νεται που· λεύκαζαν έπί τοϋ οίνοπος πόντου.

όπως δέ ήδη ΰπάρχουσιν αί δύο κατ’ έτος τε- 
λούμεναι θρησκευτικαί πανηγύρεις έν Τήνω, ή μέν 
τήν 25 μαρτίου, ή Ο'ε τήν 15 αύγσύστου, δτε παν
ταχόθεν, καί έξ αύτών τών άπωτέμων Ελληνικών 
χωρών, συρρέει πλήθος άπειρον προσκυνητών παν
τός φύλου καί πάσης τάξεως, ουτω καί πάλαι έ- 
στέλλετο κατ έτος έξ ’Αθηνών εις Δήλον ή Θεω
ρία έκείνη, καί κατά τετραετίαν έωρτάζετοι ή γέν
νησες τής Αρτέμιδος καί τοΰ Απόλλωνος, τών θεών 
τής Αγνότητος, τοΰ Φωτός καί τής Σοφίας, ΛήΛια 
λεγομένη. Τότε δέ πρδ πάντων τδ Αίγαϊον έκαλύ- 
πτετο άπδ άναριθμήτους τριήρεις καί συνέρρεον 
έξ δλων τών παρακειμένων νήσων καί τής λοιπής 
Ελλάδος προσκυνηταί. Τά πλοία έστολίζοντο ύπδ 
σημαιών, ώς στολίζονται' και σήμερον, δτε πρό
κειται περί τοιούτου πλοΰ’ τάς πρώρας αυτών έ- 
κόσμουν άνθη, καί όργανα μουσικά άντήχουν καθ 
ολοντδ Αίγαϊον. Τδν δέ αιγιαλδν τή; Δήλου έπλή- 
ρουν αί θεωρίαι τών Αθηναίων, τών Φθιωτών, τών 
Βοιωτών, τών Τηνίων κλπ. κεκοσμημέναι ύπδ τών 
εμβλημάτων τών ιδιαζόντων είς έκάστην τών 
πόλεων τούτων.

Δέν θέλω σοι περιγράφει τάς έορτάς τής Δήλου. 
Ανέγνωσε; περί τούτων. Σ’ ένθνμίζω δέ μόνον 
τδν βωμόν έκεϊνον τδν έκ κεράτων τδν συμπεπλε- 
γμένον μετά τοσαύτη; τέχνη; καί στερρεότητος, 
ώστε έυομίζετο έργου αύτοΰ τοΰ Απόλλωνος.

Η Δήλος ήν κεκοσμημένη άπασα ύπδ ναών καί 
άγαλμάτων" φοίνικες πολυπληθείς, δένδρον ιερόν 
τής Αρτέμιδος, περιέπλεκον είς τήν λευκότητα 
τών μαομάρων τούς υψιτενείς κορμούς των καί τούς 
άειθαλεϊς κλώνά: των, κύκνοι δέ περιέπλεον είς 
τάς μικρά; λίμνα; τής νήσου, όριζομένας ύπδ ροδο- 
δαριών καί μύρτων.

Οτε οί Αθηναίοι έκυρίευσαν τή; Δήλου, μετέφε- 
ρον τούς τάφου; τών αρχαίων κατοίκων εί; 
τήν νήσον τή; Ρηνείας, δπου ένεταφκαζοντο καί 
είς τδ έξής. Πάν δέ άρείϊΟν άπεδιώζ,ετο αύατηρώς. 
έκεΐθεν καί ούτε οί κΰνες ήτο συγκεχωρημένον νά 
τρέφωνται έπ αύτής,'ίνα μήφθείρωσι τού; λαγωούς- 
(ΧτΡ· 0;

Γνωρίζει; δέ καί δσα θαυμάσια μυθολογούνται 
περί Δήλου. Περιγράφει ταΰ"α έξαισίως ό Καλλί
μαχο; εί; τδν εις 4ήΜ>ν ύμνον του.

Η Αητό; έφευγε τήν οργήν τή; Ηρα;, ήτι; 
μανιώδη; έκ τή; νέα; απιστίας τοΰ έρωτομανοΰ; 
συζύγου τη;, τοΰ πατρός άνδρών τε θεών τε Διό;, 
έδίωξεν αύτήν έκ τοΰ Ολυμπου, ύποχρεώσασα ε
νόρκως τήν γήν νά μή δεχθή τήν ώδίνουσαν γυ
ναίκα εϊς κάνέν μέρος αύτή;' ή θυγάτηρ τοΰ Κοίου 
καί τής Φοίβη; περιέτρεξεν, είς μάτην, τήν Θεσσα
λίαν, ζητούσα ποΰ νά τέξη τά δίδυμ-α τέκνα τοΰ 
Διός. Ηλθε τέλος και εΐ; τάς νήσου;, καί δλαι 
ήρνοΰντο τήν βοήθειαν των, δτε άνεφάνη αίφνης 
ή ζ/λ/./ο;, σκόπελος τέω; άγριο; καί ύπό ανέμων

καί κυμάτων κυλινδούμενος τήδε κάκεϊσε, ήτις εύ- 
σπλαγχνισθεϊσα τήν δυστυχή Αητώ,έστη παρευθύς 
έν μέσω τών Κυκλάδων καί παρέσχεν αύτή κατα- 
φύγιον τάς άγριας όχθας τοΰ I νωπού. Εκτοτε ή 
Δήλο; έπαυσε τοΰ νά ήναι τδ παίγνιον τών κυμά
των, άλλ επαναπαύεται εις κίονας, ύψουμένου; 
άπδ τοΰ στυθμένο; τή; θαλάσσης καί έστηριγμένους 
είς τοΰ κόσμου τά θεμέλια.

, Οί κάτοικοι τής Δήλου ήσαν ώνομαστοί κολυμ- 
■βηταί. Εντεύθεν έπεκράτησεν ή γνωστή παροι
μία. ΛηΜου διΐται κο.1ι>μ6ητοϊ·, έπί πράγματος 
δυσχερούς τήν έκτέλεσιν.

Συνέβη δέ είς τήν Δήλον άλλοτε δ,τι καθ ήμάς 
εί; τήν Σύρον. Είχεν έρημωθή ποτέ ή Δήλος, άλλά 
με ·ά τήν καταστροφήν τής Κορίνθου, κατέφυγον έν 
αύτή οί Κορίνθιοι καί συνωκίσθη ώ; ή Σύρο; μετά 
τήν καταστροφήν πόλεων καί νήσων Ελληνίδων. 
Κατά ποιαν δέ έποχήν έμεινεν ή Δήλος πάντη έρημος 
μάς είναι άγνωστον. Πιθανώτατον νά συνέβή τούτο 
κατά τάς πρώτα; έκδρομάς τών βαρβάρων έν Ελλάδι. 
Σήμερον έπ αύτής ζώσιδύο μόνον άνθρωποι, είςποι- 
μήν μέ τάς αίγας τουκαίείςύγεισνομικδςςαθμάρχη;, 
άνδρες, ώ; έπληροφορήθην, διαφόρου πολιτικού φρο
νήματος !... Αλλ άνέλθωμεν έπί τού μικρού τούτου 
όρους, τοΰ Κύνθου, καί πεοισκοπήσωμεν κύκλω. 
Ιδού πρδ; δυσμάς αί νύμφαι δλαι τού Αιγαίου ώ; 
έν ήμικυκλίω παρατεταγμέναι καί διά τούτο Κυ
κλάδες όνομασθεϊσαι' πρδ; άνατολά; δέ ιδού αί 
Σποράδες αί περί ’’ίκαρον καί Πάτμον. θέαμα έξαί- 
σιον.

Δέν θέλω ένδιατρίψει είς τήν περιγραφήν τών 
λοιπών νήσων. Τδ πάλαι πάσαι ήσαν κατωκημέναι, 
πάσαι ήσαν ώνομασταί. Η Σίφνος λ. χ. ήτι; ήτο 
καί είναι κατοικία θελκτικωτάτη, είχε κατά τδν 
Ηρόδοτον, τού; πλουσιωτέοου; τών νησιωτών, διά 
τά έν αύτή μεταλλεία τοΰ χρυσού καί τοϋ άργύρου. 
Η Κέως, έχουσα 4 έως 5 χιλ. κατοίκων καί μίαν 
μόνον άσημον πολίχνην, τδ πάλαι ήτο πολυάνθρω
πο; καί τέσσαοας είχε πόλεις τήν Ιου.Ιίδα, Κρα- 
Oaiar, Ποιήεσσακ καί Κορησίακ. Εγεννήθησαν δ 
έν αύτή οί ποιηταί Σιμωνίδης καί Βακχυλίδης, ό 
σοφιστής Πρόδικος, δ φιλόσοφος Αρίστων, ό ίατρδ; 
Ερασίστοατος. Ενταύθα δέ άνεκαλύφθησαν ύπδ τοΰ 
Αγγλου Αρουνόέλ τά Πάρια μάρμαρα, ήτοι χρο
νικά τή; Ελλάδος άρχόμενα άπδ τής έποχή; τοΰ 
Κέκροπος μέχρι Διόγνητος άρχοντο; τών Αθη
νών (1482 — 284 π. χ.). Γνωστόν δέ ότι τά 
μάρμαρα ταΰτα συλευθέντα, εύρίσκονται ήδη εί; τό 
π«νεπιστήμειον τή; Οξωνίας, Αλλ’ άν πολλαί νή
σοι δέν δύνανται πλέον σήμερον ν’ άναλάβωσι τήν 
άρχαίαν αύτών άκμήν, τινές όμως αύτών εχουσι 
μέλλον, ώ; ή Νάξος, ή Πάρος, ή Ανδρος, ή Μήλος, 
ή Θήρα καί αύτή ή Τήνος, αΐ καί έκτασιν καί 
προϊόντα ποικίλα εχουσι, τήν σμυρίδα, τούς οίνους, 
τά μάρμαρα, τήν μέταξαν, τά; μυλοπέτρας, τδ 
θειον, τήν θηραϊκήν γήν κλπ.

Η εύδαιμονεστέρα τών νήσων καί ή όλιγώτερον 
ίσως μνημονευομένη σήμερον είναι ή Νάξος. Εχει

περίμετρον 20 γεωγρ. μιλίων, είναι δέ πάντοτε ή 
ώραιοτάτη καί εύφορωτάτη τών Κυκλάδων. Αλλά 
τδ πάλαι ή νήσο; αύτη ήν τοσοΰτον εύδαίμων, όός- 
τε ώνομάσθη μικρά Σικι.Ιία. Εν τώ μεσαιώνι δέ 
έξελέχθη ύπδ τών φράγκων έδρα τοΰ Δουκάτου αύ
τών κατά τδ Αίγαϊον. Εχει ήδη μόνον 1 5 χιλ. κα- ' 
τοίκων. Αλλ όταν εύκολυνθή ή διά θαλάσ
ση; συγκοινωνία δέν δύναται άρα νά κατοιχηθή 
ύπδ διπλάσιου αριθμού κατοίκων καί έπομένως να 
έξάγρ πολλαπλάσια προϊόντα ;

Πριν τελειώσω τήν έπιστολήν μου ταύτην θά σέ 
αναφέρω, φίλε, γεγονός τι λίαν περίεργον, οπερ 
απαντώ περί Μήλου εΐ; τούς αρχαίου; συγγραφείς.

Οτε οί Αθηναίοι κατά τδν Πελοποννησιακόν πό
λεμον (όρα Θυνκιδ. ι. καί Π.Ιουτ. 'Λ.Ικ. ) κατέ
σκαψαν τήν Μήλον καί έξηνδραπόδισαν καί κατέ
σφαξαν τού; κατοίκου; τη;, εύοέθη φιλόσοφός τις 
Μήλιος, ό Διαγόρας, δντά δυστυχήματα ταΰτα τής 
πατρίδος του κατέστησαν θεοσεβέστατον. Αλλ’ έ
γένετο πρδ; αύτδν επιορκία τις, καί έπειδή οί Θεοί 
έσιώπησαν καί εί; τήν επιορκίαν ταύτην καί εί; τά 
κατά τή; πατρίδος του αδικήματα, άπδ τής άκρας 
δεισιδαιμονία; μετέπεσεν εΐ; άθεί'αν. Τότεήρνήθη τήν 
ύπαρξιν τών θεών, άπεκάλυψεν είς'.τά συγγράμματα 
του τών μυστηρίων τά άπόκουφα, συνέτριβε τά εί
δωλα τών Θεών. Οί Ελληνες ήσαν αείποτε θρήσκοι. 
Περιέβαλεν αύτδν τδ μ.ϊσο; άπάση; τή; Ελλάδος, 
τδ όνομά του κατέστη όνειδος, κατετρέχετο άπδ 
πόλεως εί; πόλιν. Δικασθεί; έρήμην εί; Αθήνας, 
κατεδικάσθη είς θάνατον, καί έπειδή δέν συνε- 
λαμβάνετο, ύπεσχέθησαν τάλαντον είς τδν δστις 
ήθελε φέρει τήν κεφαλήν του, διτάλαντον δέ εΐ; 
τδν δστις ήθελε τδν συλλάβει ζώντα. Αλλ ό Δια
γόρα; δέν είχε καν τήν τύχην τοΰ ν άποθάνη εΐ; 
τήν φυλακήν καί νά ένταφιασθή εις έρημον νήσον. 
Μή εύρίσκων άσυλον έν Ελλάδι, λέγει ό Αθήναιο;, 
έπέβη εί; πλοϊον καί έπνίγη είς ναυάγιον, « καί 
Διαγόοα; έφυγαδεύθη, δτε καί πλέων ναυαγία έ- 
χοήσατο. » ( Αθην. ΙΓ’. 9 2.)

Δέν εύρίσκει;, φίλε, τήν σόμπτωσιν πεοίεογον; 
Καί εις τά; ημέρας μας νησιώτη; τι; ες Ανόρου, 
ό Καί'ρη;, άνήρ φιλόσοφος, ένάρετος, παρά πάντων 
δέ ύποληπτόμενο; καί άγαπώμ-ενος, ήθέλησεν, άλλ’ 
ούτος άναιτίως, ν άποστατήση τή; πατρίου θρη
σκεία; του, νά είσάξη βευσίβισμύκ τι>·α, τδν αύτόν 
δηλ. μέ τήν άθείχν, και γενόμενος μισητό; εί; 
πάντα Ελληνα, άπέθχνε τέλος θάνατον ονείδους 
στεοηθεί; καί αύτή; τή; ταφής. Φρονώ, δτι πέπον- 
θε άξια ών έπραξε, διότι δυνάμενο; ν άπολίπη 
δόξαν όποιαν ούδείς τών νεωτέρων λογίων Ελλή
νων, προήρέθη ν άποθάνη ώς έγκληματίας. Περί- 
μείνιΛ τψ προσεχή έπι^ολήν μου έκ τοΰ Πειραιώς. 

0 φ ί λ ο ; σου
ΝΕΣΤΟΡΙΔΠΣ.
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άπαγο- 
ύπδ τού 
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Αί ΒαγίαΗραι τήτ Πτμσιας χαι 
τά Ασματά των.

H μουσική και ό χορός ουδόλως είχον 
Ρ*υθή κατ άρχά; είς τούς μουσουλμάνου; 
Μωάμεθ. Επίσης τοϊς έπέτρεπε τήν χρήσιν 
νου, καί at γυναίκες αύτών ν άποκαλυφθώσιν ε
νώπιον ξένων ήδύναντο. Αί έναντίαι δέ τούτοι; 
έντολαί προϋκλήθησαν μετά ταΰτα ύπό τών κατα- , 
χρήσεων καί τών σκανδάλων, οτε ό Μωάμεθ περι- 
ήλθεν εις τήν άνάγκην νά εϊπγ. « 0 μέν Μωΰσή; 
ην ό προφήτη; τοΰ λόγου, ό δέ Ιησούς ό προφήτης 
τοΰ πνεύματος, έγώ δέ είμί ό προφήτη; τού 
ξίφους.»

Οσοι λοιπόν τών Μωαμεθανών πίνουν, χορεύουν, 
άδουν καί ταις γυναιξϊν άναμίγνυνται, ούδέν άλλο 
πράττουσιν .ή επανέρχονται εί; τάς έξεις τών πρώ
των χρόνων. Παράδειγμα δέ έστω ό ’ΐβραια 
πασάς.

Ω; προ; τό περί χορού λοιπόν κεφάλαιον, οί σά" 
χαι τής Περσία; είσίν οί τολμηρότεροι παραβάται 
τοΰ κορανίου. Ούτως, ό σύγχρονος ήμών Φεθ- Αλή 
σάχη; διετήρει έν τή αυλή του μουσικούς καί χο
ρευτάς, εί; τό πείσμα τών άρών τοΰ κλήρου αύ
τοΰ. Αύτό; δ ίδιος μάλιστα προέδρευε κρυφίως 
τάς μουσικά; συμφωνία; καί τού; χορούς τοΰ χα
ρεμιού του, καί προύκάλει άσματα βακχικά.

Αλλως τε ή προγραφή τοΰ χορού καί τή; μου
σικής έν Ανατολή σκοπόν έχει νά προφυλάξη άπό 
τάς παρεκτροπάς καί τά δυστυχήματα, τά όποια 
γεννώνται πάντοτε έκ τής μέθη; καί τής έκδιαι- 
τήσεως, Δρότι ύποκριται καί Οεαταί ουδέποτε 
ποιοϋσι χρήσιν αύτών, χωρίς αναίσθητοι έκ μέθης 
νά πέσωσιν εις τό τελευταίου άσν.α, ή τό τελευ-. 
ταϊον χορευτικόν άλαα.

Η λέξις /ίαραιΕψα παράγεται έκ τής περσικής 
ζέζεως flai'iyif'pq, ήτις σημαίνει γυναίκα προωρι- 
σμένην,είς τήν ευθυμίαν. Οι άρρενες χορευταί κα
λούνται ρικχάζοι ή σοι ζμούν,,, τούς έκλέγουσι δέ 
απο Ί ά— 18 ετών' τούς άφίνουσι νά κομώσι τήν 
κεφαλήν, καί τούς ένδύουσι μέ [μάτια μετάςινα 
υπέρμετρου πλάτους.. Συνοδεύουσι δέ τάς κινήσεις 
των διά κροτάλων. Οί περσικοί χοροί έ-κφοά- 
ς»υν αλληλοδιαδόχως τήν χαράν καί τήν λύπην. 
Εϊ; δεμένος έχει χαρακτήρα πολεμικόν, καί ούτος 
είναι ό νέϊ-ναδιρέ (ό αΰλός τού Ναδίρου) έκτελού-, 
μένος μετά μαχαιρών καί ένόείςεων όργής εί; μα
νίαν καταντώσης.

Α: βαγιαόέραι χορεύουσιν άνά μία καί ποτέ δέν ■y * - ν , ,σχη'χατ^ου7».ν αλυσιν, πάντοτε οε ορχουνται ανυ- 
ποδυτοι. Συνοδεύονται δέ υπό ασμάτων, κροτάλων 
και ιυμβάλων, καί τού; θεατά; έκπλήττουσι διά 
τής έλι-φρότητο; καί έπΐ'.α'ί'.ότητός των. JI. χ.

όι ενός αλματος πηδούν έπί τών ώμων τοΰ ήκις-κ 
περιμένοντος αύτά; άνδοός, καί όρθιαι ίστανται ού
τως εξακολουθούσα’, τό άσυά των καί γελώσαι έπί 
τώ θαυμασμοί ή τώ τρόμω του. Καί εις τούτον μίέν 
ποοσφέρουσι ποτήριον οίνου τεθειυ.ένον έπί τή; 
κεφαλής των, εΐς εκείνον δέ ρίπτουσιν άνθος, είς 
τον άλλον έπίπληξιν, εί; τόν άλλον μειδίαμα. Δ·. 
αυτας ούτε αμφιθέατρα έγείρονται, ού-ε αίθουσα-·, 
χορού. 1 άς καλεΐς ει; τήν οικίαν σου μέ τάς εταί
ρας των- κάθηνται έπί τών ταπήτων, έν κύκλω 
και πλησίον τών μουσικών, καί έν τώ μέσω τοΰ 
κυκλου έκτελούσι τά βήματά των.

Αλλα τά άσματα τών Περσίδων όρχηστριών α
ξίζουν καλλιον τών χορών των. Ολη ή μουσική των 
συνισταται είς τόν ρυθμόν, άγνωστος δέ τοΐς είναι 
0 αρμονία. Ποτέ δέν ψάλλουσι χωοιστά, άλλ δλαι 
έν χορώ καί τά αύτά άσματα. Τό αποτέλεσμα 
λοιπόν είναι μονότονου μέν, άλλά μεγάλης ισχύος, 
αύξανούσης διά τής τελειότητας τοΰ μέτρου.

Παραθέτομεν ένταύθα δύο τών ασμάτων των, 
τρυφερότητος καί άφελεία; πρωτοτύπου, τά όποια 
έν Ευρώπη ήθελον άξιωθή τή; έπιτυχίας τών παρά 
τών Κ.Κ. Φωοιέλου καί Μαομιέρου άνυφωθέντων 
δημοτικών ασμάτων.

: Α.
Ακουσον μου, ώ φίλη μου. Πού θά υπάγωμεν 

νά έκχύσωμεν τήν μέθην τή; καρδίας ήμών ;
— Τπάγωμεν εί; τόν κήπον. — Ποιον κήπον, 

φω; ; — ’Εκεί όπου ή αηδών έχει τήν φωλεαν 
της. — ή δέσποτα όρνιθοθήρα, δέομαι σου, μή 
στήση; εί; αυτήν παγίδα. Μή φονεύσης, μή <χε- 
ρήσφ; τή; ελευθερία; τη; τήν μελαγχολικήν άηδό- 
να ρ.ου.

— ‘Τπάγωμεν είς τού; αγρού;. — Ποιους, α
γάπη μου; — ’Εκεί όπου ή δορκά; τή; ερήμου έν- 
διαιταται. —Δέσποτα θηρευτά, έπάκουσον τής πα* 
ρακλήσεώς μου, καί φείσου αύτής, μηδέ φόνευσον 
τήν υ,ονήρη δορκάδα. Οί οφθαλμοί τής δορκάδο; 
τής ερήμου δμοιάζουσι τούς οφθαλμού; εκείνη; ήν 
αγαπώ.

— Ϋπάγωμεν είς τήν όχθην του ρύακος.—Ποϊ- ί 
ου, σπλάγχνα μου ; Εκεί οπού ο ιχθύς οχεύεται, ■ 
όπου είναι λαμπρό; καί εύτυχής.—Δέσποτα άλιεΰ, ] 
άπομάκρυνε τάς σαγήνας σου άπό τοΰ ήσύχου καί j 
σκεπτικού ιχθύος μου. Η ακοή του, έν τώ διαυγεί j 
έκείνφ ρύακι, όμοιάζει τό ού; εκείνη; ήν αγαπώ. j

— Τπάγωμεν εί; τήν πόλιν. — Ποιαν, άν άγα- ■ 
τάς. — Εί; έκείνην ήτις άνεστατώθη έμφσνισθέίσης I 
τής άγάπης μου, καί τής οποία; οί κάτοικοι συνε- I 
κινήθησαν εί; τήν θέαν τής έξόχου καί μοναδικής 
καλλονής της.

Β'.
Τά ώοαία όρη υπό λευκού πέπλου περιεβληθησαν, 

καί ή χιών καλύπτει τήν άνεμόνην καί τό βατρά- 
χιον, άλλ’ εύλογητό; ό θεός! ή φίλη μου άφι- 
κνείται ! ;

Σφενδονιστά, μή λιθοβολεί με πλέον, διότι και 
άνευ τών λίθων σου έπλήγην έγώ. Η φίλη μου φέ- 
οει έσθήτα χρώματος ρόδου, μέλαινα δέ είναι ή 
έδική μου.

Ιπό τά; επάλξεις τής πόλεως αύξάνουσι ροδω- 
νιαί τρεις. Είθε μαοανθέντα νά πέσωσι τά φύλλα 
αύτών ίν προ; έν, είθε νά μή μείνγι παρά τό δέν
δρου γυμνόν. Τήν ήγάπησα καί τίποτε δέν θέλει

δυνηθή νά θεραπεύσγ, τό κακόν, τό όποιον μέ κα- 
ταβιβρώσκει. Εί; τάς χείράς της φέρει μελιπηρί- 
δας. Γλυκύτερα ή φίλ.η καί πατρός καί μητρός.

(έκ τού Γαλλικού.;

ΙΙΟΙΗΣΕΙΣ.

Η ΝΕΟΤΙΙΣ.

Τοΰ έαρός μα; ανθηροί 
Πώς φεύγετε, ώ χρόνοι,
Καί μ. αποχαιρετάτε ; 
Σταθήτε καί μή, άσπλαχνοι,
Καί μή, άνθρωποκτόνοι, 
Εν τάχει άπερνατε !

Φεισθήτε τή; νεότητος 
Τά ρόδα καί τά κρίνα.
Τής κόμης τό χρυσίον. 
Εί; γήρας, ώ! μή σβύνετε, 
Τού κάλλους τήν ακτίνα, 
Τό άχαρι καί κούον.

Μή μας· απογυμνώνετε 
Τού Πλάστου τά ποικίλα 
Δωρήματα, τά κάλλη.. 
Οπως του δένδρου ό χειυιών 
Αποστερεί τά φύλλα ... 
Πλήν τούτο πάλιν θάλλει

Αλλ ή νεότη; ! φεΰ ί αύτή 
Δεν αναθάλλει πλέον, 
Πς άπασα ή φύσις.
Αλλά περνφ καί άφαιρεΐ 
ΓΙάν άνθος, παν ώραΐον .. . 
Κ έπέρχεται ή δύσις.

Η δύσις, να! · πλήν προ αύτής. 
Ιίροδρόα,ους τη; υ.ας στέλνει 
Καταστροφής σημεία . . .
Τοΰ γήρω; ιδού άκανθαι, 
Καί σκελετώδη μέλη.
Καί άθυμος καρδία.

*
Ιδού τήν κόρην γήρατος, 
Καλύπτουσι ρυτίδες.
Η κόμη έλευκάνθη. 
Παρήλθον αί έρατειναί
Τοΰ μέλλοντος ελπίδες
Καί τής ζωή; τά άνθη.

f

Καί ούτε ίχνος φαίνέται 
Τής πρώην καλλονής της 
Ούδ’ ιός ερειπωμένη
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Αρχαία τις οικοδομή,
Θά μείνη, τής μορφής τη;
Το κάλλος νά έμφαίνη.

Κι άν μετά χρόνους έρασ τής,
Ος είς μακρά πελάγη,

Διά τόν έρωτά της,
Απελπισμένος κ έρημος

Τον βίον του διάγει
Τ-’ * . ’ν * fΚ ον.νυ εις τ avofxx της,

Καί λάτοις τής εικόνος της
Επέστρεφε, πώς Θέλει
Τήν φιλίαν του γνωρίσει ;
Τόν γαλανόν της οφθαλμόν,
Φεϋ ! γήρατος νεφέλη

Επαπειλεΐ νά σβύση.. . .

,ΣΥρος· ΕΤΦΡΟΣΤΝΙΙ ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΗ.

Άφιέρωσις τοϋ Ποιήματος

ΑΡΝΑΤΩΑΟΙ ΚΑΙ ΚΑΕΙΙΤΑί.
Trj σπαραχτική μκζ/χ,φ τοΰ Εΰαγγΐ.Ιου ρον.

Καλών τόν Θάνατον καί Χρόνον, 
Εγραφαν ήσυχος καί πόνον 

Δέν ήσθανόμην φλογερόν.
Δέν έλεγον πώς Θά σέ χάσω, 
41; Αγγελος τότ έκοιμάσο

Εις τοϋ πατρός σου τό πλευράν.

ΙΙοσάκις τήν γραψίδ’ άφίνων 
ΙΙρχόμην προσχαρής καί κλίνων 

Τό ποόσοιπόν μου έπί σέ !
Ευώδες ώσφραινόμην μύρον
Καί μ έγοήτευον ονείρων

Γερπναί εικόνες καί χρυσαί.

Ούαί χαράς ήματημένης !
Εις κάλπην μαύρης ειμαρμένης

Εστρέφοντ ώραι συμφοράς,
Είς κλάδος σήμερον ανθίζει .. . .
Άλλά τό μ.νήμά σου στολίζει,

Τό μνήμα πάσης μου χαράς.
Γ. X. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ.

Ο ΤΑΦΟΣ TOY 1IO1HTOY

όταν τό φάσμα τής νυκτός τόν πέπλον του συ- 
στέλλ-ρ,

καί διφρηλάτη; αγλαός δ Φοίβος άνατέλλη, 
έκ τών δασών τοϋ Παρνασοϋ μυστηριώδη; τόνος 
ακούεται, ώς φΘογγασμός πενΘούσης άηδόνος, 
καί αλαμπή καί σκυθρωπά ύψοϋνται τά πλευρά του, 
ώ; νά ήπλώθη έπ αύτών δ πέπλος τοϋ θανάτου.

Άλλ’ δ θρηνώδης τόνος
δέν είναι μόνον φΘογγασμός πενΘούσης άηδόνος, 
άλλ’ είναι μέλος νεκρικόν άπαραμύθου Μούση; 
τήν ένταφίαν σιωπήν τοϋ τέκνου της θρηνούσης.

Τόν πέπλον τότε τής Αυγής λεπτήν έσθήτα φέρει, 
πλοκάμους είς τά νώτάτης τοϋ Φοίβου τάς ακτίνας 
καί φέρεται πρός άγνωστα καί τεθλιμμένα μέρη 

μέ τοΰ φωτός τάς δίνας.
και μέ τό δάκρυ τής Αύγής τήν πέτραν τάφου λούει, 
οστις περίλυπος τόν θροϋν τοΰ ρύακος ακούει.

Εκεϊ καθεύδει δ ζητών τήν σκέπην ν’ απόρριψη 
τών ουρανών, κ είς τού; τυφλούς θνητούς ν ά- 

ποκαλύψη 
τ απόκρυφα τοΰ χάους, 

τάς χώρας τά; ιδανικά; τοϋ αθανάτου φάους.

Πλήν μήπως οφθαλμό; θνητού αντανακλά δακρύων 
τόν χοϋν τόν άνεμόκτυπον τοϋ μνήματος τόν κρύον; 
ή μήπω; θρήνον ήκουσεν ή νεκροδόχος κοίτη 
τήν ίεράν ποτέ σιγήν τοϋ *Α.δου νά έκπλήττη ; 
τή; Φοίβη; τό νυκτιπλανές τόν ατενίζει ομμα, 
όταν ώχρόν πεοισκοπή τών ουρανών τό δώμα.

Καί μ.υστικός ακούεται τής λύρας του ό θρήνος, 
ώς νά τόν στέλλρ κάτωθεν τοϋ μνήματος έκεϊνος, 
δστις εις γήν αδικηθείς, τό έρημόν του βήμα, 
ποός τό ξενίζον έτρεψε χαράς καί θλίψεις μνήμα.

Τών εμπαθών κοινωνιών, τή; ζηλοτύπου Μοίρας 
οί σαρκασμοί άπέπνιγον τής κλαυθμηράς του λύρας 

τόν φιλαλήθη τόνον, ·
ώ; οί απαίσιο', κρωγμοί αιματηρών ορνέων 
φθονοϋντε; άποπνίγουσι τό μέλισμα τ ώραΐον 

τών λάλων άηδόνων.
Καί τούς άνθρώπους έφυγε, τού; αδαείς ανθρώπους, 
κ’ εϊς τά βουνά έζήτησεν ακατοίκητου; τόπους, 
τόν βροντερόν τοΰ ρέοντας χειμάρρου θροϋν ν’άκούη, 
καί τήν ροήν τοϋ ρύακος, όπου τήν χλόην λούει.

Καί τών δρέων ήρχετο νά συγκινή τού; βράχους 
τού; αναίσθητους, τού; θρασείς τοϋ Χρόνου μονο

μάχου;, 
άφοϋ έντός κοινωνιών ή κλαυθμηοά χορδή του 
δέν έθαρύβησεν ηχώ καρδίας ευαίσθητου' 
καί ίστατο κατάθαμβος, φδάς μυστηριώδεις 
ώ; νά τοϋ έψιθύριζον αί δρϋς αί γιγαντώδεις.

Καί παρά φίλον ρύακα, δστις ήρεμα ρέει, 
ή άηδών τδν ήκουε τήν λύραν του νά κρούη, 
με τόν βορέαν νά θρηνή, μέ τήν αυγήν νά κλαίη, 
καί τήν κρυφίαν τή; ήχου; άπάντησιν ν άκούη.

Εσπέραν μίαν έλεγεν: « ώ προσφιλή; μου Φύσι; ? 
» δπόταν αίφνη; έρχεται ή έσπερία δύβι;

» τοΰ φίλου σου ήλίου, ω* -—Λ <*·* 

»

»
»

ϊ 
κ

κοσμεί μέ νέφη χρύσινα τό τέρμα τοΰ σταδίου. 
0 κύκνο; θνήσκων έμπαθεϊς άφίνει μελωδίας' 
τό άνθος αποχαιρετά τόν βίον μ ευωδίας.

Κ έγώ πτηνόν ύψούμενον πρός χώρας άνωδύνου; 
σ άφίνω τή; κιθάρας μου τού; τελευταίους θρή

νους » — 
ή άηδών περίλυπο; εϊς φύλλωμα ιτέας

έάίγα, καί τριγύρω τη; έθρήνει ό βορέας.

Ω φύσις»

<»

»

; ! (πάλιν έλεγε), τά θέλγητρά σου πλέον 
δέν θ’ άτενίζφ τ’ όμμα μ.ου ζηλότυπον καί κλαΐον. 
σέ είδον, σέ ήγάπησα καί είόον νά μαράνφ 
τό έαρ μου ή δολερά τής καλλονής σου πλάνη, 
καί, κΰμα φθάσαν άγνωφον άγνώφους παραλίας, 
βαρύν άφίνω γογγυσμόν μεγάλης τρικυμίας. »

Καί πλέον δέν ήκούετο ή 
ή φθονερά τήν έθραυσεν, 
κ ή άηδών περίλυπος είς 
έξέπνευσε, καί γύρο» τηι έθράνει ό βορέας.

κρύαν
Άνέτειλεν ό ήλιος τήν προσεχή πρωίαν, 
άλλ. οϊμοι! δέν άπήντησεν, ή πέτραν τάφου 
παρά τοΰ φίλου ρύακος τήν όχθην έρριμένην 
καί μόνον άπότοΰβορ^ά τού; θρήνους πληττομένην, 
έφ’ ής ούδέν δακρύρρυτον μνημεϊον άνιδρύθη, 
παρά φρουρός τι; άγρυπνος, αύτόκλητος, ή λήθη. 

Καί εκτοτε ό ούεανος δέν διηγείται πλέον 
είς τόν θανόντα ποιητήν μυστήριόν τι νέον* 
ουδέ ή νύξ τον κρύφιον τών άλλων κόσμων κρότον, 
ούδέ τοϋ λέγει έρωτας τό άστρον τών ερώτων.

Εις μάτην πλέον ή Ηώ; είς άρμα όχαυμίνη 
τον καλλιγράφον κάλαμον τοϋ ποιητοϋ προσμένει' 
η φύσις μάτην είς αύτόν τά κάλλη τη; προβάλλει' 
έκεϊνος δέν αισθάνεται τή; φύσεως τά κάλλη' 
είς μάτην τοϋ μνημείου του τόν χοϋν ή αύρα κρούει"

1 Καί καθ ήμέραν εκτοτε ή Μοϋσα καταβαίνει, 
και πάντοτε τόν τάφον του μ.έ δάκρυ πένθους ραίνει' 
κ ένώ πτηνόν περίλυπου, πτηνόν έρηαολάλον 
τον τάφον επισκέπτομαι, θρηνώδες ασμα ψάλλον.

ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟ \ΑΙΔΗΣ.

ΠΟΙΚΙΛΑ

Ι1ΡΟΥΙΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΠΗΙΓ.

$αυ-0 εμφρων όφείλει καθεκάστην νά δίδη εί; 
τόν λόγον τοϋ χρόνου 8ν έζησ: καί τον όποιον τώ 
μένει νά ζήση· Εκαστη ημέρα παρελθοϋσα χωρί;

νά έργασθή πρός ηθικήν ή διανοητικήν αύτοϋ τε- 
λειοποίησιν, λογίζεται ώ; ί,μέρα άπολεσθεϊσα. Καί 
άν μέν προέκειτο νά κανονίσωμεν τήν διαχείοη- 
σιν ποσότητάς τίνος άργυρίου ώρισμένη; πρός ε- 
πάραεσιν όλων ήμών τών κατά τόν βίον αναγ
κών ήθέλαμεν αίσθανθή έκ πρώτης αρχής τήν α
νάγκην τοϋ νά διαχειρισθώμεν έπωφελώ; έκαστον 
δηνάριον έκ τών συγκροτούντϊον τό ποσόν τοΰτο' 
άλλά πρόκειται περί ποσοϋ ώρών, καί μόλις συλ- 
λογιζόμεθα νά οίκονομήσωμέν τινας αύτών. Καί 
δμω, τα ποσόν τών ώρών είναι πολλάκις έλατ'τον 
πολύ τοϋ ποσοϋ τών μεταχειρισθέντων καθ δλον 
τόν βίον χρημάτων. Καί τώ όντι, άνθρωπος δα
πανών κατ έτος 3 ή 4,000 δραχμών είς διάστη
μα έξήκοντα ή έβδομήκοντα ετών, έδαπάνησε 200 
ή 300 χιλιάδας δραχμών, έζησε δέ μόλις τρια
κόσια; χιλιάδας ώρας. Άλλά ^έκθέσωμεν έπί τό 
άπλούστερον τόν υπολογισμόν τούτον" έκ τών 2 4 
ωρών έκαστη; ήμέρας άφαιροΰμεν υπνου μέν ώρα; 
7, τροφή; δέ καί διασκεδάσεω; καί άλλου άπο- 
λεσθέντος χρόνου ώρας 3, ώστε μά; μένουν ώραι 
1 4 μέν καθ' ήμέραν 4 00 δέ περίου καθ’ έβδομάδα 
ή 5,402 κατ’ έτος. Αν ήδη διά τάς άσθενείας δια- 
γράψωμχν τοΰ καταλόγου ήμών τάς 4 02 πλεο- 
ναζούσας ώρας ώ; καί αύτήν τήν τριακοστήν έξη- 
κοστήν έκτην ήμέραν τών βισέκτων ένι-αυτών μά; 
μένουν πρό; επωφελή διαχείρησιν ώραι 5,000 
κατ έτος, αίτινες γίνονται είς 20 μέν έτη 4 00 
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αξίαν αυτής, καί έδα- 
>; αύτής ούκ εύ- 

τεσσαρακοντούτης 
α υπολογίζεται τά 

είκοσι, ή τά; ί·>- 
τών δεκακισμυ-

χιλ. είς CO δέ έτη 300 χιλιάδες. Άλλ’ ή ήλικία 
αύτη είναι ό άνώτατος ορο; τον όποιον ύλίγιστοι 
άνθρωποι ήδυνήθησαν νά φθάσωσι. Διότι, έκ τή; 
ολική; διάρκειας τή; ζωής άοαιρετέον τήν τε νη- 
πιότητα καί τό έσχατον γήρας, καί τάς άσθενείας, 
καταστάσεις, καθ’ ά; ή ηθική ή διανοητική άνά- 
πτυξις περιορίζεται εις στενώτατον κύκλον, ιδού 
λοιπόν ή ζωή ήμών, ποσότης ώρών, ήν πρόκειται 
καλώς νά οϊκονομήσωμεν, έπειδή αδύνατον ν’ αύ- 
ξήσωμεν, αύτήν καί δυστυχώς άκόμη δέν άρχίζο- 
μεν νά αίσθανώμεθα τήν 
πανήσαμεν ήδη άπρονοήτως μέρο 
καταερόνητον, διότι άνθρωπος 
δέν δύναται πλέον λογικω; ν 
μέλλοντα έτη του πλείονα τών 
ρας τής ζωή; αύτοΰ πλειοτέρας 
ρίων.

Τί; χρήσι; λοιπόν έγένετο τών πολυαρίθμων 
καί συχνότατα άσωτευθεισών τούτων ώρών. κατά 
τάς πρώτα; περιόδους τοΰ βίου ; Κατά μέν τά 
πρώτα δέκα έτη, ή έκπαίδευσις μόνη εύρε θέσιν 
τινά και ο καρπός είναι ήδη ώραϊος, έκτος τοϋ 
καθιερωμένου εΐ; τήν φυσικήν έκπαίδευσίν χρόνου, 
οκτώ χιλιάδες ωρών έδαπανήθησαν πρός κατάλη- 
ώιν καί κατανόησή τών άπείοων εκείνων πραγ- 
ματων, γνοισεων και εντυπώσεων όιαφορων, αι ο- 
ποϊαι θέλουσιν εισθαι βραδύτερου εί; τόν έφη
βον ή ΰλη τών κρίσεων αύτοϋ. Τά δέ επόμενα δέκα 
έτη, καθιερωμένα εϊδικώτερον εΐ; τήν άνωτεραν 
έκπαίδευσίν, θέλουσι παρουσιάσει ποτέ όλ'.κον πο-



— 3S4, —

*σον ώρών χιλιάδων, επωφελώς μετα-
χειρισθ.εισών’ ήτοι' δεκαπέντε μεν ιχιλίάδας διά 
τάς φιλολογικά; σπουδάς, τάς υπολοίπους δέ διά 
τάς έπιστημονικάς. Καί μολοντούτο δ,τι καί άν 
έμαθέ τις άκόμη είναι μάθησι; προκαταρκτική, 
καί έκάστη επιστήμη πρέπει νά έπαναληφθή ριετά 
πλειοτέρας έπιαελείας, δπως άποκατασταθή κατά 
τδ μάλλον ά ήττον εντελής. Διότι είναι ολίγον 
τωόντι ν’ άφιερώσφ τις δεκακισχιλίας ώρας εΐς 
αίαν τέχνην ή επιστήμην. Αν θέλης δέ νά βεβαιω · 
'J-ής έρώτησον κιθαρφδδν ή ζωγράφον τινά, πόσον 
θρόνον έδαπάνησε πρδς έντελή έκμάθησιν τής τέ
χνης του, και άν ένθυμήται νά σέ είπη τήν αλή
θειαν θέλεις έκπλαγή διά τδ πολυχρόνιον,

Αλλ’ άπδ τοϋ εικοστού έτους πλέον καί έκεϊθεν, 
ό άνθρωπος, έγγυς ών νά είσίλθρ άπαξ διά παν- 
τδ; εΐς τδ στάδιόν, δπερ οφείλει νά διανόση, δέν 
πρέπει πλέον άλόγως νά καταδαπανδί τδν και
ρόν του' θέλει νά γίνγ νομικός, ιατρός, μηχανικός, 
ή μάλλον θέλει ν’ άποκτήση όνομα έν τοϊς γράμ- 
μασιν ή ταϊς έπιστήμαι; ; βραχύτατα; πρέπει νά 
λογίζεται τάς ήμέρας.

Και τινές μέν, άναμφιβόλως, νομίζουσιν, δτι έ- 
,-υχον εντελώς τοΰ σκοπού των φθάσαντες είς κοι- 
ωνικήν τινα θέσιν, ένώ άλλοι εϋθύνας έτι ύίόου- 
ίΐ τών τετοάκις ή πεντακισχιλίων ώρών έκαστου 
τους αύτών' ό έν.φρων δμως άνθρωπος ουδέποτε 

θέλει παριδεϊ τδν αληθή αυτού προορισμόν, άλλ 
>ς δ Πλάτων θέλει εξακολουθήσει νά μανθάνη 
ιέχοι τής ύστατης αύτοΰ ήμέρας, δι εαυτόν μέν 
ατ άρχάς, διά τά τέκνα του 0 άκολούθως.

Επειτα, παρελθόντος μεν τοΰ χρόνου τών πε- 
ιηγήσεων καί τών έργων , πεοαιωθείσης δέ τής 
ποταυ.ιευτικής περιόδου, είσελεύσεται εΐς τήν 
ερίοδυν τήν συγκριτικήν. Νέαι τότε τώ έπεφυ- 
ίχθησαν εύφροσύναι διά τής πραγματοποιή- 
ιως τών ιδεών, άς συνέλεξε καθ δλην αυτού 
Πν μακράν όδόν' τότε δή ή άξια τοΰ χοό- 
>υ καθίσταται μεγαλητέρα εΐς τα δμματά του, 
ίπτει τδ βλέαυ.α του πρδς τά όπίσω, καί πολλά- 
ις γεννώνται έν τώ πνεύματι αυτού θλίψεις όψι- 
ενεϊς διά τήν κατά τδ μάλλον ή ήττον κακήν 
ρήσιν τοΰ καιρού του. Τότε άντικείμενον Tt 
αθαράς περιέργειας, εΐς 8 έδαπάνησεν άνωφελώς 
κζτοντάδας τινάς τών ώρών του, δέν τοΰ έμπνέει 
λέον είμή αποστροφής αίσθημα.

Εύτυχής μολαταύτα εκείνος όστις μεταμελεϊ- 
αι διότι δέν ήδυνήθη να ποιήση καταλληλοτέραν 
ρδς.τάς ένεστώσας αύτοΰ ιδέα: χρήσιν τών ώρών 

•του, πάσας διαως λυσιτελώς τάς μετεχειρίσθη. 
Διότι, δταν ό οικονόμος τών ώρών αυτού άνθρωπος 
οθάση είς το τέρμα τής έν τούτω τώ κόσμω πο
ρείας του, χωρίς μόνον νά μάθη έξ δσων ΰπεσχέθη 
εΐς έαυτόν, ή ακόρεστος τού μανθάνειν ανάγκη έ- 
σεται δι αύτδν μία τών καταπειστικωτέρων απο
δείξεων τής έπί τά πρόσω άναπτόξεως τής αθανά
του ήμών ψυχής έν τινι έτέρα ζωή.

Π Γ.

Ο ΖΩΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ.

Εν τή γενική καί πολιτική ήμών ακινησία, αί
φνης ήοχισαν πανταχόθεν νά κινώνται, νά τρέχωσι, 
νά.περιστρέφωνται . . . τράπεζαι, σανίδες, τριβλία, 
πίλοι, καί πάν σχεδδν άψυχον έλαβε ζωήν, ένώ ή
σαν νενεκρωμένα τά έμψυχα. Τί έδήλου τούτο ; Α- 
νεκαλύφθη έν Αμερική δτι ό άνθρωπος έχει μαγνη- 
τικδν ρευστόν, όπερ ού μόνον έπί τών έμψυχων έ- 
νεργεϊ, άλλά θαυμασίως καί έπί αυτών τών άψυ
χων. Δικαιούται λοιπδν σήμερον ό Μέσμερος, έπα- 
ληθεύουσιν οί μ,ύθοι τοΰ Αλεξ. Δουμάς, άποδε’.- 
κνύεται αληθή; ή βασκανία, τά φίλτρα, τά μάγεια, 
αι μαντεϊαι, καί ί μαγνητισμός λαμβάνει έπις-ημο- 
νικδν κύρος καί αναγνωρίζεται ό κύριο; μοχλός 
τών αισθημάτων καί παθήσεων. Επειδή καί εΐς τά 
άπώτατα μέρη βεβαίως έγένετο ήδη τδ πείραμα 
τής Τραπέζης δέν περιγράφομεν τοΰτο, άναμένοντες 
ή νά έξηγηθή ή’ νά ψευσθή υπό τών σοφών τδ 
φαινόμενον τοΰτο.

ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΑΙ ΓΗΣ ΝΗΣοΤ ΚΕΤΑ αΝ. ”
Αφού ό δανειστή; έξαντλήση πλέον πάντα τά 

συνήθη μέσα πρδς πληρωμήν τοΰ δφειλομένου είς 
αύτδν, πορεύεται εί; τού οφειλέτου έχων άνά χεϊ
ρας νεογαλακτίδος φύλλα, φυτού δηλητηριώδους, 
καί άπειλεϊ οτι, άν άμέσω; δέν πληρωθή, φονεύεται. 
Αλλ’ ούδέποτε δ δανειστής δέν περιήλθεν είς τήν 
άνάγκην τοΰ νά πραγματοποιήσω) τήν απειλήν του' 
διότι δ οφειλέτης, φρίττων είς τήν θέαν τών φύλ
λων τής νεογαλακτίδος, εξοφλεί άνευ αναβολής καί 
έκ παντός τρόπου’ πωλεϊ τήν οικίαν του, ή, άν οΰ- 
δένα άλλον έχη πόρον, πωλεϊ έν τών τέκνων του. 
’Αλλ’ έκ τούτου δέν πρέπει νά συμπεράνωμεν δτι 
ό οφειλέτης φροντίζει τόσον πολύ περί τής ζωής 
τού δανεις-οΰ" δχι’ άλλ υπάρχει νόμος τις παρά 
τοϊς Κεϋλανοϊ; καταδικάζουν εΐς βαρεία; αποζημιώ
σει; τδν καταστάντα αίτιον αύτοχειοίας άλλου. 
Δύναται ήδη έκαστος νά λάβη . ιδέαν πόσον έπι- 
βλαβεϊ; είσιν αί συνέπειαι τοιούτου νόμου. Διότι, 
απειλών δτι θά φονευθής, έπιτυγχάνεις πάν ό,τι 
θέλεις, διότι φονευθεΐς μεγάλην βλάβην δύνασαι νά 
φέρης είς τδν έχθρόν σου.

(Εκ τή; ίστορ. τής Κεϋλάν).

Π Ε Ρ I Λ Η Ψ I Σ.
Βασιλική, ή Κόρη τή; Χίου.— Αύτόγραφο; τοΰ 

Αύτοκράτορος Ναπολέοντος έπιστολ,ή. — Εν θύμα 
(διήγημα). — Ελληνικαι έπιστολαί Β . Ερμούπο- 
λις καί Κυκλάδες. Ηθη Ασιανά. — Ποιήσεις. Ιί 
Λ'τύτης, υπδ Ε. Σαμαρτσίδη. Λ^ιΖ^ωσις ύπδ Γ. X. 
Ζαλοκώστα. ιΟ τάφος τοΰ ποι^τον, υπο Μύρωνος 
Νικολα’ί'δου. — Ποικίλα.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ!. Βαγιαδέρη. — Αύλ'τρίς 
Περσίς.

ΠΑΡΑΡ’Γ. ύ Τποκόμη; τής Βραζελυόννης.


