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ΑΓΓΕΛΙΑ

Αίτια ανεξάρτητα δλως τής ήμετέρας Οελή- 
σεως, καί προσκόμματα άπζντώμ.ενα αείποτε εις 
τήν αρχήν πάσης έπιχειρήσεως, έπέφερον μικράν 
τινα άτζξίζν περί τήν εκδ οσιν τής X ρ υ σ α λ- 
λ ί δ ο ς· Η διεύθυνσις χύτης δεν έφείσθη όμως 
ούδενος κόπου, ούδεμιάς προσπάθειας, όπως άρη 
έκ μέσου παν παρεμβχλλόμενον πρόσκομμα και 
δυνηθή ούτω νά εκπλήρωσή άνελλειπώς προς τούς 
συνδρομ.ητάς της και το κοινον πάσαν χύτης 
ύποχρέωσιν.

ii δη δέ ελπίζει ότι τοΰ λοιπού η έκδοσις τής 
X ρ υ σ α λ λ ί δ ο ς θέλει γίνεσθαι τακτικωτάτη 
καί ότι η διεύθυνσις θέλει εντός ολίγου κατορθώ
σει νά. έκδώση εγκαίρως τά δύω καΘυστερούμενα 
φυλλάδια καί ακολούθως νά δημ.οσιεύη έκαστον 
φυλλάδιον ακριβώς άνά πάσαν δεκαπενθημερίαν, 
ίσως ήτο ενταύθα αρμόδιον νά έπικαλεσθώμεν καί 
πάλιν την πρόθυμον συνδρομήν τού κοινού, το 
όποιον καί εν αρχή τής έκδόσεως τής Χρυσά λ- 
λ ί δ ο ς έφάνη εύμενές προς χύτην. At άφευκτοι 
οαπάναι προς συντήρησιν ένος τοιούτου περιοδι

κού' είναι, ώς πολλοί γινώσκουσιν, υπέρογκοι, 
ένω συνήθως τά εισοδήματα είναι" λίαν γλίσχρα, 
καί πολύ δυσκόλως έξαρκοΰσιν εις το νά καλύπτω- 
σι τάς δαπάνας. Εκ τούτου δύναταί τις νά συμ- 
περανη άν ελπίς κέρδους είναι ή παρορμώσα ημάς 
αιτία εις την εκδοσιν τού περιοδικού τούτου, 
διότι, καί άν ή ιδία πείρα δεν μάς άπεδείκνυε 
την απάτην μας, προγενέστερα όμως ή καί σύγ
χρονα παραδείγματα άλλων ναυζγησάντων πε
ριοδικών έδύναντο νά μάς άποθαρρύνωσιν, άν ή 
επιθυμία τού νά θεμελιώσωμεν έν σύγγραμμα έν 
ώ νά δύνωνται οί ημέτεροι λόγιοι νά δημοσιεύωσι 
τάς ιδέας των, δεν κατίσχυε πάσας άλλης ιδέας, 
ίίς δ έπικαλούμεθα την υλικήν συνδρομήν τού 
κοινού διά τήν επιτυχίαν τής έπιχειρήσεως μας 
ταύτης, έτι μάλλον έπικαλούμεθα καί τήν νοη- 
τικήν συνδρομήν τών ήμετέρων λόγιων, των 
δυνζμένων διά τού καλάμου των νά γράύωσί τι 
τερπνόν καί ωφέλιμον. Λς έλπίσωμεν ότι ή πρόσ- 
κλησίς μας αυτή δεν θέλει εύρει εντελώς άδιάφο- 
ρον τό φιλόκαλον κοινόν.

Προς εύ/αρίστησιν τών συνδρομητών ημών 
άπεφζσίσζυ.εν νά όημοσιεύωμεν ενίοτε και τινα 
τών εθνικών ημών ασμάτων τονισμένα διά κλει-
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δοκύμβαλον. ’Εν τώ προσεχή φυλλαδίω θέλομεν 
δημοσιεύσει τήν μουσικήν άσματός τίνος τοΰ ε
θνικού ποιητοΰ Σολωμοΰ, « Σχων την
ό,ΐόμαυρη ράχη xrJ.« τονισθέντος ύπο τοΰ φΛέλ.- 
λήνος μουσικοδιδάσκαλου Κυρίου Ρ. Παριζίνη.

Ή διενθυχοις τήΐ Χρνσα.Ι.Ιίόος.

ιι mm

'Επι τοΰ Ισθμού τής Κορίνθου, έν μέσω δύο 
άποτόμων βράχων καί ού μακράν τής θαλάσσης 
έκειτο το σπήλαιον τοΰ Σίννιδος τοΰ περιβόητου 
αύτοΰ ληστοΰ, όστις ένεδρεύων άπό τήν σύδεν- 
δρον καί δασύφυλλου είσοδον τοΰ σπηλαίου του, 
έπέπιπτε κατά τών άνυπόπτων διαβατών καί 
τους κατέσφαζε πριν ή προφθάσωσι νά ύπερασπι- 
σθώσι.— Αντίκρυ τοΰ μέρους τούτου ύπήρχεν 
υψηλός λόφος, άπολήγων εις τήν θάλασσαν δί
κην ακρωτηρίου, κατάφυτος έκ πεύκων, ροδο
δαφνών καί άλ.λων παντοδαπ<ν φυτών" έπί τής 
κορυφής τούτου ό Σίννις καθήμενος πολλάκις 
τής ημέρας, έβλεπε μακρόθεν προσερχόμενα τά 
θύματα, όσα ή ειμαρμένη ωθεί πρός τόν θάνα
τον. ’Ενίοτε πάλιν, άφοΰ έπί ματαίω περιέμενε 
πολλάς ώρας, δυσανασχετώ·/ καί παρωργισμένος, 
διότι δεν εΰρισκε λείαν, έσύναζε βαρείς λίθους καί 
έόριπτεν αύτούς κατά τών προσπελαζόντων 
άλιΛίν όσοι, καταπεπονημένοι ύπό τοΰ καύσω- 
νος, κατέφευγον είς τό ύπό τό άκρωτήριον σπη
λαίου, έπιζητοΰυτες δρόσου καί άνάπαυσιν" τούς 
έφόυευε δέ όχι διά νά τούς ληστεύση, διότι ήσαν 
πτωχοί καί μόνην περιουσίαν είχον τήν λέμβον 
καί τά δίκτυά των, άλλά διότι ή μαύρη αύτοΰ 
ψυχή κατηυφραίνετο εις τό κακούργημα.

Τιρόντι ό Σίννις ήτον αιμοχαρής καί άγριος 
καθώς οί αλαζόνες γίγαντες οι έπιχειρίσαντες νά 
άναβώσι τόν ούρανόν" έκ τούτων ελεγεν έγκαυχω- 
μενος ότι κατήγετο καί τούτων εκληρονόμησε 
ιαί τήν ύπεράνθρωπον ρώμην. Και περιεφρόνει 

μέν τούς εύεργέτας θεούς, όσοι πραύνοντες τά 
δεινά τοΰ έφημέρου βίου τών θνητών, εόιόαςαν 
αύτούς τήν δικαιοσύνην καί το φιλόνομ.ον, έλά— 
τοευε δέ τήν Βίαν, ήτις πρόδρομον έχουσα τήν 
τυφλήν οργήν άγάλλεται βλέπουσα τήν χύσιν 
τοΰ ανθρωπίνου αίματος.

ό Γίγας δέν κατώκει μόνος τό σπηλαιον, άλλά 

συνέζη μετ’ αύτοΰ καί ή θυγάτηρ του ’Αλκυών. 
Η περίφοβος καί εύπειθής αυτή ύπηρέτις οσάκις 
παρουσιάζετο ενώπιον τοΰ πατρός της, ύπό πανι
κού κατελαμβάνετο τρόμου, έπειδή ήτο ζωηρά 
εις τήν φαντασίαν της έντετυπωμένος ό τραγικός 
θάνατος τής μητρός της. Η μήτηρ αύτής πατέρα 
ειχεν άλιέα καί ώνομάζετο Φοινίκη" έν μια δέ 
τών ημερών καταληφθεϊσα ύπό τοΰ Σίννιδος κοιμω- 
μένη έπί τής παραλίας, ήναγκάσθη διά τής βίας 
νά τόν άκολόυθήση είς τό σπηλαιον καί νά γίνη 
σύζυγός του. Επειδή δέ έβδελύσσετο τό κακούρ
γημα, πολλάκις έν άγνοια τοΰ Σίννιδος, πρό τοΰ 
σπηλαίου ίσταμένη, άνήγγελλεν είς τούς οδοιπό
ρους ότι ή ζωή των διατρέχει κίνδυνον καί τούς 
συνεβούλευε νά άπομακρυνθώσιν έκεϊθεν.

Αλλ’ δ γίγας άνακαλύψας έπί τέλους τήν φι
λάνθρωπον ταύτην προδοσίαν καί μανιώδης γενό- 
μενος ήρπασε τήν Φοινίκην άπό μέσου τοΰ σώ
ματος, τήν έσήκωσεν ύψηλά καί τήν κατέρριψεν 
έπί τών βράχων. Ως δέ έ μέθυσος ρίπτει κατά 
γής τό ποτήριόν του καί τό κατασυντρίβει, ού- 
δείς δέ πλέον βρέχει είς τοΰτο τά χείλη του, 
ούτω καί ή Φοινίκη κατέπεσε συντριβεϊσα" μάρ- 
τυς τής ς-υγεράς πράξεως τοΰ Σίννιδος ήτον ή μικρά 
τότε ’Αλκυών, ή δέ αίματόφυρτος είκών τής μη
τρός δέν έξηλείφθη έκτοτε τής μνήμης της 
καί οσάκις έβλεπε τόν γίγαντα ρίγος τήν κατε- 
λάμβανεν, αν καί ούδέποτε τή άπέτεινε τραχείς 

λόγους.
Μίαν νύκτα λοιπόν πατήρ καί θυγάτηρ έκοι- 

μώντο έπί τών έκ χόρτου στρωμνών των, η μέν 
’Αλκυών παρά τήν είσοδον τοΰ σπηλαίου, ό δέ 
Σίννις είς τό βάθος, ό γίγας έκαλύπτετο δια χλα
μύδας έκ πορφύρας, λάφυρον Σικυωνίου έμπορου, 
έκοιμάτο δέ ύπνον βαρύν καί ταραχώδη, διότι 
κατέφαγεν άπλήστως κρέατα καί έπιεν οίνον, τά 
όποια οί ποιμένες καί οί γεωργοί τών περί; προ- 
σέφερον αύτώ ώς φόρον έπ’ έλπίδι νά σωθώσιν 
άπό τάς χεϊοάς του" άλλ’ οί δυστυχείς ησυχίαν 
ποτέ δέν εύρισκον καί καθ’ ήμέραν πικρίας έπο- 
τίζοντο. Καί δ μέν πατήρ έκοιμάτο, άλλ’ ή 
’Αλκυών ύπνον δέν είχε καί περιεστρέφετο είς τήν 
κλίνην της, άν καί ή σιωπηλή νύξ ήγγιζε περί 
τό τέρμα της. "Γήν πρωίαν έκείνην οδοιπόρος διήρ- 
χετο έκεϊθεν καί ό Σίννις τον εκρατησεν ήτο 
γέρων αδύνατος καί ρακένδυτης, λύραν όιά τής 
μιας χειρός κρατών καί διά τής άλλης άκουμβών 
έπίμακράς βακτηρίας. 0 Σίννις κατά τήν συνήθειαν 
άνύψωσε κατ’ αύτοΰ τό ρόπαλον, άλλ δ γέυρων

πεσών πρό τών ποδών του άνέκραξε,
— Διατί νά μέ φονεύσης Σίννι; τί όφελος θά 
σοί προκύψη έκ τοΰ θανάτου άνθρώπου τόσον 
πτωχού όποιος έγώ! μήτε πλούτη εχω, μήτε 
αγρόν, μήτε καλύβην διά νά στεγασθώ" περιφέ
ρομαι άπό πόλεως είς πόλιν καί, χάρις είς τάς 
Μούσας, εύρίσκω φιλοξενίαν είς τάς τραπέζας τών 
πλουσίων καί αποφεύγω τάς σκληράς συνέπειας 
τής πείνης.

— Είσαι λοιπόν άοιδός ; ήρώτησεν ό Σίννις, 
άς άκούσωμεν τήν φωνήν σου" μάθε ότι δέν εί
μαι έχθρός τών Μουσών, καί άν κατορθώσης νά μέ 
ήδύνης δέν θά άποθάνης.

0 γέρων έτάνυσε τήν λύραν αύτοΰ" καί έψαλλε 
τήν δικαιοσύνην τών άθανάτων θεών και τήν δό
ξαν τών βασιλέων, τών ποιμένων τών λαών" έξε- 
θείασε τήν λαμπρότητα τών νεοδμήτων πόλεων, 
τάς θοησκευτικάς πανηγύρεις, τούς άγώνας καί τά 
συμπόσια, τάς ήδονάς τοΰ οικιακού βίου καί τοΰ 
ήμεναίου. ’Αλλ’ ό Σίννις τόν διέκοψεν άποτόμως.
— Σιώπα, άνέκραξε, τά άσματά σου μέ παρορ- 
γίζουσι, γέρων! μισώ τάς πόλεις άνεξαιρέτως 
καί εύχομαι νά καταχωθώσιν δλαι ύπό τήν γήν, 
μισώ τούς βασιλείς, τούς όποιους σύ εκθειάζεις, 
τούς ποιμένας αύτούς, οΐτινες δι’ απατηλών λό
γων κατακλείουσι τούς άλλους άνθρώπους ώς 
ποίμνια έντός περιωρισμένων τειχών, διά νά τούς 
ύποδουλώσωσι.

Ο γέρων περιδεής γενόμενος έσιώπησε. Μετά 
μικρόν δέ πάλιν άνέλαβε τήν λύραν, μέ χεϊρα 
τρέμουσαν, καί διηγήθη τούς κατά τών θεών πολέ
μους τών γιγάντων" έξύμνησε τήν άνδρίαν των, 
άλλ’ έσιώπησε τά περί τής ήττης των. 0 Σίννις 
τότε κατεπραόνθη, καί άντί νά βλάψη τόν γέ
ροντα τόν έφιλοδώρησε καί τόν άπέλυσεν. ’Αλλ’ 
είς τήν ψυχήν τής ’λλκυόνος μεγάλην άφησαν 
έντύπωσιν τά πρώτα άσματα τοΰ έπαίτου, πρό 
πάντων τά έξυμνοΰντα τά; ήδονάς τοΰ οικιακού 
βίου. ’Εσκέπτετο μετά λύπης οτι ποτέ δέν θά 
άποκτήση μήτε σύζυγον, μήτε τέκνα, καί οτι ή 
ξηρά καί άγονος ζωή της θά διέλθη έν έρημία. 
ιδού διατί δ ύπνος δέν έκλειε τά βεβαρημένα 
βλέφαρα τής νέας κόρης.

Η αυγή ύπέφωσκεν έν τώ σπηλαίω διά τών 
φύλλων τών δένδρων καί έκείνη ήγρύπνει άκόμη. 
Εγείρεται τότε καί άναβαίνει έν σπουδή έπί τής 
κορυφής τοΰ άκρωτηρίου" ό ήλιος έχρύσωνε διά 
τών άκτίνων του τήν θάλασσαν καί τά κύματα 
ώμοίαζον φλόγας, τά πτηνά έχαιρέτων τήν 

αυγήν κελαδοΰντα, καί ή πρωινή αύρα έσειε τούς 
κλάδους τών πευκών.

Η Αλκυών μόνον ένδυμα έχει πλατύν καί λευ
κόν πέπλον, τον οποίον ατυχής τις νέος ήγόρα- 
σεν έκ Κορίνθου μετ’ αργυρού ψελλίου καί περι- 
ρεραίου έκ μαργαριτών, διά νά τό προσφέρη δώ- 
ρον είς τήν μνηστήν του" άλλ’ δ άθλιος! δέν 
έπανεϊδεν έκτοτε μήτε τήν μητέρα του μήτε 
τήν μνηστήν του! ό Σίννις τόν έφόνευσε, τόν δέ 
πέπλον έδωκε·/ είς τήν Αλκυόνα, ήτις ήναγκάσθη 
νά τόν ένδυθή άν καί μετ’ άπεχθείας, διότι δέν 
έτόλμα νά άπειθήση είς τόν πατέρα της" τό 
περιδέραιον όμως καί τό ψέλλιον ποτέ δέν αετε- 
χειρίσθη.

Η νέα κόρη στηρίζεται όρθια έπί τών βράχων" 
ξανθοί καί βοστρυχώδεις πλόκαμοι κυματίζουσ ν 
έπί τοΰ αλαβάστρινου λαιμού της, αί χεϊρες καί 
οί πόδες είναι λευκότατοι, μόνον τό πρόσωπόν 
της είναι ήλιοκαές. Οί οφθαλμοί της οί γλαυκοί 
είναι διαυγείς καί λαμπροί ώς τό καθαρόν τής 
κρήνης ύδωρ" είναι ύψηλή, καί βαδίζουσα προσκλί- 
νει δλίγον ώς άνθος λεπτοφυές.

Η ’.Αλκυών μετά πολλής προσοχής θαυμάζει 
τής προβαινούσης ημέρας τό μαγευτικόν θέαμα. 
Ταχύπλοοι λέμβοι διασχίζουσι τά κύματα" άνα- 
πετανύουσι τά ιστία καί ό άνεμος τά φουσκόνει. 
Ακούονται μακρόθεν τά εύθυμα άσματα τών 
άλιέων άναμιγνυόμενα μέ τόν φλοίσβον τών 
κυμάτων. ’.Αφ’ ετέρου έπί τής ξηράς φαίνονται 
δάση, λειμώνες καί κοιλάδες, καί έδώ μέν βό- 
σκουσι ποίμνια, άκούονται αί φωναί τών ποιμέ
νων, τό βλήχημα τών προβάτων καί αί ύλακαί 
τών κανών" είς δέ τήν πεδιάδα, τήν κατάφυτου 
άπό χρυσοΰς άστάχεις, φθάνουσι θερισταί μέ τά 
δρέπανά των, έκεϊ δέ πλησίον περιμένει φορτη- 
γή άμαξα ύπό βοών έζευγμένη καί ό βουκόλος 
νωθρώς έπί τοΰ ζυγού άκουμβών καί τήν <υ.άστ·- 
γα είς χεΐρας έχων, κυττάζει μειδιών τάς δια- 
βαινούσας νεάνιδας.

Δάκρυα πικρά έβρεξαν τότε τούς οφθαλμού, 
τής ’Λλκυόνος. — Ω Νηοηΐδες, φωνάζει, σεις αί 
κατοικοΰσαι τούς βυθούς τών ωκεανών, διατί 
έγώ νά μή ζώ μαζί σας είς τήν θάλασσαν, είς τά 
άνάκτορα τής άργυρόποδος Θέτιδος, νά κοιμάμαι 
έπί καλάμινης στρωμνής ύπό τόν φλοίσβον τών 
κυμάτων, καί νά μή άκούω ποτέ τό ψυχορρά- 
γημα τών θνησκόντων ! ’Ακούσατε νύμφαι τών 
δασών, καί τών λειμώνων ! άς ήδυνάμην νά ζώ 
μεθ’ υμών είς τά δροσερά σπήλαια, όπου κατα-
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Φεύγετε τάς ώρας τοϋ καύσωνος, καί τήν νύκτα 
ύπδ την λάμψιν τή; Φοίβης, τής ώχρας θεάς, 
νά συγχορεύω έπ: τής δροσερός χλόη; ! ώ, τότε 
θά άπέφευγον βεβαίως τήν τρομερά·/ θέαν τοϋ χυ - 
νομένου α'ίματο; ! Αλλ’ ίσως είναι ασέβεια έγώ ή 
θνητή νά ζητώ συμμετοχήν τών αγαθών ύμών 
τών αθανάτων. Αλλ οίμοι, εύχομαι τοΰτο, διότι 
δεν δύναμαι νά εκλέξω φίλην έκ τών νεανίδων 
καί τών νέων τ ·>ν συνηλικιωτών μου’ ολοι μέ φο
βούνται καί μέ αποστρέφονται έξ αιτίας τοϋ πα
τρός μου. Προχθές γυναίκες χωρικά1, έκάθηντο καί 
συνομιλούσα·. έγέλων, πηγαίνω προς αύτάς’ άλλ’ 
άμα έπλησίασα έσηκώθησαν μία μία, έφυγον καί 
μέ άφησαν μόνην, ή δέ καρδία μου κατεσπα · 
ράχθη. Χθες άκόμη άποπλανηθεϊσα μακράν τοϋ 
σπηλαίου συνήντησα τρεις χωρικούς ύπδ πλάτα
νον καθην-ένους’ οί δύο νεώτεροι έπαιζον αύλδν, ό 
δέ τρίτος δ πρεσβύτερο; τούς ήκουε. Τούς παρα
καλώ νά μέ όδηγήσωσιν’ ό εί: έκ τούτων μοί δει
κνύει τότε διά τή; χειρός σιωπηλώς τον δρόμον, 
καί άπεμακρύνθην καταλυπημένη διότι δέν μοί 
ώμίλησαν! ίϊ, θεοί σκληροί, διατί μέ καταδικά
ζετε νά διέλθω τήν νεότητά μου εις τήν έρη— 
μίαν ; όταν άποθάνη ό πατήρ μου τί θά γίνω 
έγώ ή άθλια ; θά τρέχω άπδ τόπον εις τόπον, 
καί δέν θά ευρίσκω άσυλον νά άναπαυθώ’ δέν θά 

τών έξυ- 
νά μέ Οω- 

περιποιήται όταν γηράσώ. 
ελείωσε τούς θρήνους της 

άγνωστον διευθυνόμενον 
καί ήτο «οπλισμένος βα
τής περικεφαλαίας του 

■οΰ ανέμου, ή χαλύβδινη άσπίς 

εις τδν ήλιον, καί εις τήν πλευ- 
ου ήχε1, άνηρτημένον βαρύ ξίφος. Λύπη κα- 

•ήν’Αλκυόνην, φανταζ-.μένην εις ποιον 
ί νέος ξένος, έπειδή κρίνει ώς 
ου ότι θά ήναι εις τήν ακμήν 
έπί μικρόν σκεπτική, άτενί- 
φθαλμού; πρδς τδν ούρανδν

εκ

έχω σύζυγον νά μέ ύπερασπισθή κατά τ 
οριζόντων με, δέν θά άποκτήσω υιόν 
πεύση βρέφος καί νά μέ ι

Μόλις ή ’Λλκυών έτι 
καί βλέπει οδοιπόρον 
πρδς τδ σπήλαιο·/’ άν 
δ'.ζει ταχέως, ή λοφιά 
κυμαίνεται ύπδ 
του άπαστρώπτ; 
ράν . 
τακυριεύει 
κίνδυνον έκτίθεται 
έκ τή; ευκινησία: ■ 
τή; ηλικία;. Μένει 
ζουσα ύστερον τού; ο· 
ανακράζει.
— Σύ φιλόςενε Ζεϋ μοί εμπνέει; 
σώσω τοϋ θανάτου τδν ξένον · 
καποποιό; τ·.; δαίμων επιζητεί τδν όλεθρόν μου ; 1 ώυ-οίαζε 
έπ.θυ'/.ώ άναμφιβόλως ο νέο; ούτος, νά έπανίδη 
διά τής βοήθεια: μου όσους αγαπά, άλλ’ έάν τδ 
έννοήση 5 πατήρ μου, θά μέ φονεύση ώς έφόνευσε 
καί τήν μ.ητέρα μ.ου ! είναι δ

τδν ξένον νά άπολεσθώ έγώ; ’Αγαπώ τδ φώς 
τοϋ ήλιου καί γλυκεία μοί φαίνεται ή ζωή, άν . 
καί πρδ πολλοϋ ή ψυχή μου είναι έμπλεως πι
κρίας ! Βοήθησαν μοι λοιπόν Ζεϋ, καί δδς ώστε 
καί ό νέος νά μή άποθάνη καί έγώ νά μή έπι- 
σκεφθώ προώρως τά σκιερά βασίλεια τοϋ Πλού- 
τωνος !

Τρέχει, καταβαίνει τδν λόφον δι’άποκρύφου 
άτραποϋ καί κρύπτεται όπισθεν ένδς δένδρου’ 
έκεΐ πλησίον ήτο καί ό ξένος, άλλά τδ πρόσωπό·/ 
του δέν έφαίνετο διότι έκυπτε πίνων ύδωρ
παρακειμένης πηγής, άλλ άφοϋ έσηκώθη καί 
έκάθησεν έπί τής χλόης, ή ’λλκυών τδν είδε 
έθαμβώθη, νέφος σκοτίζει τούς οφθαλμούς της καί 
ή όψις αύτής ώχειό καί έρυθριά άλ,λεπαλλήλως. 
ό ξένος είχε θειον κάλλος, εις τδ πρόσωπό·/ του τδ 
γλυκύ καί ύπερίφανον, ήκτινοβόλει ακμαία νεότης 
καί εις τούς 
ή άτρόμητι 
σώμά του έφαίνετο ευλύγιστο·/ 
Κάθηται 
δυνος τδν ήπεί 
τήν ιδίαν αύτοΰ άνδρίαν καί εί; τήν προστασίαν 

αγνώστου θεοΰ.
11 ’Λλκυών ταλαντεύεται, θέλει νά όμιλήση 

καί πάλιν τρέμει, άποφασίζει τέλος νά πλησιάση 
πρδ; αύτδν, άλλά έκεΐνος αίφνης έγείρεται, τδ 
βλέμμα του άστραπάς εκτοξεύει οργής, προβάλλει 
τήν ασπίδα καί έλκει τδ ξίφος. II νέα άφίνει πνι- 

καί βλέπε·.
. τοϋ αντιθέτου 

:όν ξένον έμειδίασε

καί

γηράν φωνήν, στρέφει τήν κεφαλήν 
τδν πατέρα της, όστις έφάνη έκ 
[θέρους καί όστις άμα είδε 

μειδίαμα σκληρόν.
II θέα τοϋ κολοσσιαίου καί αθλητικού Σίννιδο; 

άνεκάλει εί; μνήμην τού; προγόνου; αύτοΰ γίγαν
τας, τά τερατώδη έκεΐνα τέκνα τή; γής, οϊτινε; 
έξερρίζωναν μ.εγάλα δένδρα καί τά μ.ετεχειρίζοντυ 
άντί ροπάλων, άπέσπων άπό τά όρη τεραστίου: 
βράχου; καί τού; έσφενδόνιζον μακράν, ή συνε- 
λάμβανον τον ταύρον έκ τών κεράτων καί τδν 
έφορτόνοντο έπ’ ωμων σπαίροντα. καί μυκώμενον. 

I Αί κνήμαι καί οί βραχίονες 
την ιδέαν, νά χονδροί καί ρωμαλέοι, ώ; οί 

τούτον, ή μήπως i συντρόφων τοϋ Ηφαίστου’
•/ύττίΐ λέοντο;,

1 είχεν όψιν, οί οφθαλμοί ύπό 
οφρύων πϋρ έξέπεμπον καί

I διά δέ τών χειλέων του διεφαίνοντο όδόντε; μα- 
δίκα-.ον δ·.ά νά σώσω κροί καί οξείς ώ; λύκου. Ητο ένδεδυμένο; χάλκ·.-

•V

τοϋ Σίννιδο; ήσαν 
τών κυκλωπών, τών 
ή κόκκινη κόμη του 
ό πώγων του φλογος 
πυκνών σκιαζόμενοι’ 
απαίσια προεμήνυον

μέλανας οφθαλμούς του άπεικονίζετο 
ος καί εύγενής ψυχή του’ τδ ολον 

καί νευρώδες, 
ό άμέβιμνος ώς άν ήγνόει όποιος κίν- 

ιίλει, ή ώς άν είχε πεποίθησιν εις

νον θώρακα, κνημίδα; δερμάτινου; βαναύσω; κα- 
τειργασμένας, καί έκράτει διά τή; δεξιάς ^όπαλον, 
εί; τοϋ οποίου τδ άκρον ήσαν έμ.πεπηγμέναι αίχ- 
μ.ηραί λεπίδες.

Εν καί μόνον κτύπημα τοϋ ροπάλου έκείνου 
ήρκει νά κατασυντρίψη τήν κεφαλήν έφ’ ής κατέ
πιπτε, καί νά άποχωρίση αύτήν τοϋ σώματος, ώ; 
εύθραυστον άνθος.

0 Σίννις λοιπόν βλέπων τδν νέον προβαίνοντα 
πρδς αύτδν,

— Διατί, ώ ξένε, είπε, προχωρεί; μέ ήθος 
απειλητικόν, μέ γυμνόν ξίφος καί άσπίδα προβε
βλημένη·/ ; φοβείσαι ίσως μή δέν σέ άφήσω ν’ άνα- 
παυθής ολίγον έδώ ύπδ τήν σκιάν ; ΙΙσύχασον, μοί 
είναι λίαν προσφιλείς οί ξένοι, όσου; ό Ζεύς μοί 
αποστέλλει, καί δυσκόλως αποχωρίζομαι αύτών, 
πολλάκις μάλιστα τούς κρατώ έδώ πλέον ή όσον 
επιθυμούσε.

— Σίννι, άνταπεκρίθη ό άγνωστος, παϋσον 
τούς έμ.παικτικούς σου λόγους. Είπε; όμως καί 
άλήθειαν, διότι είμαι τωόντι άπεσταλμένο; παρά 
τοϋ Διό; καί τών άλλων ’ολυπίων Θεών, οιτινες 
ιδόντε; τήν κακίαν καί άσέβειάν σου έπεφόρτι- 
σαν έμέ τδν εύσεβή νά σέ τιμωρήσω. Ερχομαι 
δ’ έκτδς τούτου καί προς έκδίκησιν φίλου παρά 
σοϋ φονευθέντος. Οταν λοιπόν σέ ρίψω κατά γή; 
νεκρόν, καί οί οφθαλμοί σου διά παντός σκοτι- 
σθώσι, τότε, ώ Σίννι. έναγαλλόμενο; έπί τή νίκη 
Οά καθήσω εις τδ σπήλαιό·/ σου, καί άφοϋ άνα
παυθώ, θά μεταφέρω είς τδν οίκόν μου, καθ 8 
νικητή:, όλα σου τά πλούτη.

— Ξένε, αντείπε·/ ό Σίν/ις, μοί φαίνεται δτι 
οι Θεοί περί <’ον λαλεΐς μέ τόσον σέβας, φρικτά 
σέ ένέπαιξαν, καί δέν θέλουσι νά άπολαύση; 
έπί μακρά έτη τδ θαυμάσιον κάλλος, οπερ σοί 
έχάρισαν, άφοϋ πρόκειται μετ ολίγον ν’ άποθά
νη:. Τδν φίλον σου νά έκδικηθής μή έλπίζης, 
έτοιμάσθητι τούναντίον νά τδν άκολουθήσης. 
Δκουσον’ βλέπει; τάς δύο έκείνας πεύκα;, τών 
οποίων οί κλάδοι είναι περιπεπλεγμένοι; με
ταξύ τούτων καί τής πηγής, όπου πρδ μικρού 
έπιες, ύπάρχει ατραπός, άγουσα είς στενομήκη 
κοιλάδα’ ή κοιλάς αΰτη γέμει όστέων καί κύνε; 
πειναλέοι ωρύονται κύκλω αύτών, έπί δέ τών 
πνευκών κάθηνται όρνεα άναμένοντα τροφήν’ 
τών όρνέων λοιπόν καί τών κυνών βορά θά γί- 
νης σήμερον σύ, καθώς κα: όσου; πρδ σοϋ έφόνευσα.

0 άγνωστος άτάραχος καί πάντοτε προχωρών 
άπήντησεν άμέσως.

— Οί κύνε; καί τά όρνεά σου σήμερον τδ τε
λευταίου θά εύωχήσωσι, καί θά εύωχήσωσιν έπί 
τοϋ πτώματός σου. Αλλά πρός τί νά φΟ.ονεικώ- 
μεν ώ; παρωργισμένα γραίδια ; ά; πολεμήσωμεν 
ώς άρμόζε*. είς άνδρας.

— Στήθι, νέε ξένε, άνακράζει ό Σίννι;, επι
θυμώ νά έντυπόνω εί; τήν μνήμην μου όσου; φο
νεύω, καί ύπερχαίρω μ.άλιστα οσάκις τύχωσιν έξ 
αύτών έπισήμου δντες καταγωγής. Εικάζω έπο- 
μένω; ώ; έκ του πολυτελούς οπλισμού καί τή; 
θρασύτητο; τοϋ λόγου, ότι θά όφείλη; τδ ζήν 
εί; ενδόξους γονείς, είπε μοι λοιπόν ποιοι είναι.

— θησεύς ονομάζομαι, ώ Σίννι-, ό βασιλεύ; 
Λίγεύς είναι πατήρ μου καί ή Λίθρα ή σύζυγό; 
του, μήτηρ μου, μέ άνέθρεψε όέ Πιτθεύ; ό πάπ- 
ποςμου, ό συνετώτερο; τών θνητών. Πατρίδα 
έχω τά; ’Αθήνας, πόλιν ώραίαν και μεγαλο
πρεπή εί; ναού; καί οικοδομά;’ οί δ ’Αθηναίοι 
είναι άνδρεΐοι μέν έν πολέμω, δεξιοί δ’ εί; όλα; 
τά; τέχνας, καί πρό πάντων εί; τήν ναυτιλίαν. 
Γινώσκεις τόρα τί; είμαι, ποιοι οί γονείς καί ποία 
ή πατρίς μου.

— Τών βασιλέων απάντων μισητότερο; μοί 
είναι ό πατήρ σου, καί έκ τών πόλεων αί ’Αθήναι, 
δι’ 8 καί μετά χαράς θά πολεμήσω έναντίον σου.

Είπε καί καταθέτων το ρόπαλον έδραξε μέ
γαν λίθον, τδν όποιον μόλις δύο άνδρες ήδύναντο 
νά κινήσωσι, καί τδν ερ^ιψε κατά τοϋ Θησέως’ 
καί ό μέν λίθο; πεσών βαρύς έπί τήν άσπίδα 
τοϋ νέου ’.Αθηναίου κατεσύντριψεν αύτήν, ό δέ 
Θησεύς έκυλίσθη κατά γής. Η Λλκυών τότε άνα- 
βοά έκ τρόμου, ό δέ Σίννι; γέλα άσβεστον καί 
απαίσιο·/ γέλωτα, μακράν άντηχήσαντα. Τούτον 
άκούσάς ποιμήν, έκεΐ πλησίον καθήμενος, ώχρίασε, 
διότι ήξευρεν ότι ό γέλως τοϋ Σίννιδο; ήτο μή
νυμα θανάτου κα: άλλ.ου οδοιπόρου" έσύναξε λοι
πόν έν τάχει τού; κύνα; καί τδ ποίμνιόν του καί 
άπεμακρύνθη δρομαίως.

0 Θησεύς όμως έσώθη ώ; έκ θαύματος, καί 
άνεγερθεί; ώρμησε μ.έ ξίφος γυμνόν κατά τοϋ 
έχθροϋ’ έκεϊνο; δ’ έλαβε πάλιν εις χεΐρα; τό ρό
παλον. Τρις τό φρικαλέο·/ όπλο·/ καταπίπτει 
κατά τοϋ ήρωος Αθηναίου, καί τρίς έκεϊνο; έπι- 
δεξίως αποφεύγει τό θανατηφόρο·/ κτύπημα καί 
πληγόνει τον γίγαντα εί; τδ πρόσωπο·/, εί; τδν 
ώμον καί τελευταΐον εί; τό στήθος παρά τήν 
καρδίαν, τδν προεφύλαξεν όμως ό θώραξ καί μό
νον τδ δέρμα έσχίσθη, άλλά ταύτοχρόνω; έθραύ- 
σθη καί τδ ξίφος εί; χεϊρά; του. Τότε ό Σίννι;
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— Απδ πότε, Σίννι, έγεινες οίκτείρμων; διατί 
δέν ομολογείς δτι φοβείσαι τδν θάνατον; Μέχρι 
τοϋδε προσέβαλλες οδοιπόρους μή δυναμένους νά 
ύπερασπισθώσι, γέροντας, άδυνάτους, παιδία, ή 
καί γυναίκας καί δέν έδυσκολεύθης νά τούς φο- 
νεύσης, σήμερον δμως βλέπων δτι έχεις άνδρα αν
τίπαλον τρέμεις καί δμιλεΐς ύπούλως’ άλλά μή 
έλπίζης νά μέ πείσης’ δέν φεύγω άν δέν τι
μωρήσω τά έγκλήματά σου. Φύλαξον τδ ποτήριον 
σου, διότι δώρα ύπδ άνθρώπου ώς συ διδόμενα 
μοί είναι απεχθή. Εκτός τούτου καί σοϋ μή Οέ- 
λοντος εγώ θά τδ λάβω, διότι άφοϋ σέ φονεύσω 

δέν θά άνήκωσιν εις εμέ όλα σου τά πλούτη; θά 
λέγω εις τούς συντρόφου; μου «ιδού τδ ποτήριον 
δπου έπινεν δ Σίννις’ τόρα πίνω εγώ άντ’ αύτοϋ, 

διότι τδν έφόνευσα.
Ο Σίννις παροΐυνθείς έκ τών λόγων τούτων, 

ήγέρθη καί ήτοιμάσθη νά σηκώση τδν λίθον επί 
τοϋ όποιου έκάθητο, διά νά συντρίψη δι’αύτοϋ τδν 
θησέα’ άλλ’ εκείνος προλαβών έφορμά κατά τοϋ 
γίγαντο; εϊσέτι κύπτοντος, γονατίζει επί τών 
πλατέων ώμων του, τδν σφίγγει διά τής μιας χειρδς 
άπδ τοϋ λαιμοϋ καί διά τής άλλης συλλαμβάνων 
την κόμην καταβιβάζει την κεφαλήν κατά γής, 
καί τήν κτυπά βιαίως κατά τοϋ λίθου’ βαθεία 
πληγή ήνεώχθη τότε εις τδ μέτωπον τοϋ Σίννι- 
δος καί μαϋρον αιμα έκπηδά έξ αυτής. Ο Σίννις 
άφίνει φωνήν φρικαλέαν, ώς ό λύκος ύπδ τόξου 
βληθείς, άνεγείρεται σύσσωμος καί συγκεντρώ
νω·; έν τή απελπισία τάς δυνάμεις του άποτινάσσει 
τδν θησέα έκ τών ώμων καί τδν κρημνίζει κατά 
γής. ’Αλλ’ ό νέος άναπηδήσας άμέσως κατ αύτοϋ, 
πριν ή φθάση νά φυλαχθή τώ καταφέρει κε- 
ραυνοβόλον κτύπημα μεταξύ τών δύο όφρύων καί 
τοϋ άποσπά τδ δέρμα τοϋ μετώπου, τδ όποιον 

ι τότε καταπίπτει έπί τών οφθαλμών καί τοϋ έμ- 
( ποδίζει τήν δρασιν’ διά δευτέρου γρόνθου τοϋ 

θραύει τήν σιαγόνα καί τούς όδόντας. ό Σίννις 
άποτυφλωθείς καί κλονούμενος ώς μεθύων πίπτει 
κατά γής καί ματαίως προσπαθεί πάλιν ν’ 

άνορθωθή.
Τότε δ θτ.σεύς στρέφει κύκλιο τούς οφθαλμούς 

καί ζητεί όπλον διά τοϋ όποιου νά τδν άποκτείνη 
καί παρατηρήσας τδ ρόπαλον, τδ δράττει καί πλη- 
σιάζων τδν Σίννιν τδν κτυπά κατά κεφαλής, 
άμέσως δ’έξέρ^ευσεν έκ τοϋ θλασθέντος κρανίου 
δ έγκέφαλος, αί χείρες αύτοϋ τανύονται σπα- 
σμωδώς, τδ σώμα σπαίρει έπί μικρόν καί μένει 
ύστερον ακίνητον’ πτώμα νεκρόν καί άψυχον.

φρυάττει καί έφορμά μανιωδώς κατά τοϋ νέου, 
δστις οπισθοχωρεί, προβάλλων όμως πάντοτε τδ < 
μέτωπον. Αποκαμών έπί τέλους ό γίγας νά κατα- ■ 
φέρη τδ ρόπαλόν του κατά τοϋ άέρος έκσφενδο- ι 
νί£εε αύτδ κατά τοϋ Θησέως’ άλλ εκείνος κύ- : 
ψας γοργώς. διαφεύγει τδ κτύπημα, και τδ ρόπα- 
λον συρίζον έμπήγνυται εις τδν κορμδν δένδρου.

’Αφοπλισθέντων ούτω πως άμφοτέρων, ό θη
σεύς δράττει τδν Σίννιν άπδ μέσου τοϋ σώματος 
τδν σφίγγει, και προσπαθεί νά τδν άνατρέψη’ 
άλλ’ ό γίγας ακλόνητος συγκεντρόνει τάς δυνά

μεις του διά νά λυγίση τούς άκαμπτους καί νευ
ρώδεις ώμους τοϋ αντιπάλου του. Οι δύο μαχη- 
ταί όμοιάζουσι λίθινους άθλητάς παλαίοντας ακί
νητους' οί μυώνές των τανύονται, άσθμαίνουσι 
καί ίδρώς περιβρέχει τά σώματά των. Οί δφθαλ- 
μ.οί των φλέγονται έξ οργής, λέξιν δεν άρθρό- 
νουσιν, άλλά μαίνονται καί η καρδία αυτών πάλ
λει σφοδρώς. ό Θησεύς συναισθανόμενος τάς δυ
νάμεις αύτοϋ έλαττουμένας, άφίνει τδν γίγαντα 
καί αναπηδά βιαίως εις τά οπίσω’ ό δέ Σίννις 
αντί νά τδν καταδιώζη άποσύρεται και αυτδς, 
αναπνέει άπλήστως ως άνθρωπος μεγάλου ελαφρω
θείς βάρους, καί ούτος μέν κάθηται επί λίθου δ 

δέ θησεύς άντικρύ επί βράχου.
ός δέ δύο ταϋροι παλαίσαντες έφ’ ίκανδν καί 

άποκαμόντες κάθηνται κατά γής μέ οφθαλμούς 
πυριφλεγείς, μέ άφοισμένον στόμα καί ^ώθωνας 
καπνίζοντας, άνασείουσι δέ τά κέρατα καί κυττά- 
ζονται άπειλητικώς έτοιμοι νά άναλάβωσι τδν 
εως θανάτου αγώνα’ ούτω καί οί δύο εκείνοι πο- 
λεμισταί προσβλέπουσιν άλλήλους άτενώς καί 

δυσπίστως.
Μετά τινα χρόνον ώμίλησε πρώτος δ Σίννις, 

διότι φόβος κατέλαβε τήν ψυχήν του.
— Βλέπω θησεϋ, είπε, δτι οί θεοί σοί έδωκαν 

μεγάλην δύναμιν, διότι άκόμη δέν σέ κατέβαλα, 
άν καί θά άναδειχθώ τελευταίου άναντιρρήτως 
νικητής’ μέ έκίνησεν όμως εις οίκτον ή νεότης 
σου καί εις θαυμασμόν ή άνδρία σου, καί αποφά
σισα νά σοί χαρίσω τήν ζωήν, θά έπανίδης λοι
πόν καί τάς ’Αθήνας καί τούς γονείς καί τούς φί
λους σου’ πρδς ένθύμισιν μάλιστα θά σοί προσ
φέρω καί δώρον χρυσοϋν ποτήριον, τδ όποιον δει- 
κνύων πρδς τούς φίλους σου θά λέγης « εδώ έπι- 
νεν ό Σίννις, καί τόρα πίνω εγώ’ μοϋ τδ έδωσε ε!- 
άνάμνησιν τοϋ δτι δέν κατώρθωσε νά μέ κα- 

ταβάλη·»
ό θησεύς αποκρίνεται,

— ό Νέμεσις ! θεά στυγερά, άνακράζει δ θη
σεύς, βραδύνεις άλλά πάντοτε έκδικεϊσαΓ σέ εύ- 
χαριστώ διότι μέ άνέδειξας νικητήν. Σύ είσαι κυ
ρίαρχος τής οικουμένης’ άν δέν έμερίμνας, οί 
άνθρωποι κατασπαράσσοντες άλλήλους, θά έξω- 
λοθρεύοντο κατά μικρόν. Καταδκοκεις άνενδό- 
τως τδ κακούργημα καί εις τά άπώτατα τής 
γής, προδρόμους πάντοτε έχουσα τήν άφωνον 
αγωνίαν καί τον πελιδνόν τρόμον.

('έπεται συνέχεια)
Λ. DE TANOUARN.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
11 γραιριχη παρά τοΐς άρχαίοις 

(Συνέχεια· ϊδε φυίΐάΐ &’.)

Ούτως οί μεγάλοι άνδρες, ακριβείς εις τήν γε- 
νομένην πρόσκλησιν, άνεφάνησαν σχεδόν ταύτο- 
χρόνως. Περί τήν εβδομηκοστήν πέμπτην Ολυμ
πιάδα, άρχισε νά γράφη εις τδ πεζόν δ Φερεκύ- 
δης’ περί τήν εβδομηκοστήν έβδόμην δ Ηρόδοτος, 
άναχωρών άπδ τής Καρίας, ί,λΟεν εις ϊίλιδα ν’ 
άναγνώση τήν ιστορίαν του ένώπιον τής ελληνι
κής συνελεύσεως’ κατά δέ τήν αύτήν έποχήν, ό 
Αισχύλος, άναπαυθείς μετά τήν έν Σαλαμϊνι 
μάχην, έδημοσίευσε τήν πρώτην κανονικώς γρα
φόταν τραγωδίαν μετά τήν εξηκοστήν πρώτην 
ολυμπιάδα, δτε ή δραματική τέχνη εϊχεν έπε- 
ναηθή’ δ Επίχαρμος, ποιητής καί φιλόσοφος συν
άμα, παρίστανε τάς πρώτας κωμφδίας, καί δ 
Σιμωνίδης, διεγερθείς έκ τών στίχων τοϋ όμη
ρου, ούς κατά τήν εξηκοστήν έννάτην ολυμπιάδα 
ήρχιζε ν άπαγγέλλη δ Συρακούσιος ραψωδός Κύ- 
ναιθος, άπέκτα διά τών ποιημάτων καί έλεγείων 
του τήν προστασίαν τοϋ Κάστορας καί Πολυ- 
δεύκους, ένεκα τής όποιας έπεκλήθη δ Αγαπητός 
των θεών" τότε τά πάντα ώδευον εις τήν τε
λειότητα, δπερ είναι τών πάντων δ σκοπός. II' 
ρητορεία, ήτις μέχρι τής εποχής εκείνη; ήτον 
ένστικτόν τι προτέρημα, κατέστη έν τώ στό- 
ματι τοϋ Γοργία αληθής έπιστήμη’ δ Αθηνα- 
γόρας ήνοιγε τότε τήν σχολήν του καί έδίδασκε 
δημοσία έν Λθήναις τήν φιλοσοφίαν’ δ Πίνδαρος 
καί ή Κόριννα διεφιλονείκουν τδ άθλον τής ποιή- 
σεως, δπερ πεντάκις ήρπασεν ή Κόριννα, ό Σο
φοκλής διεδέχετο τδν Αισχύλον, καί δ Εύριπί- 
δης τδν Σοφοκλέα’ τέλος, δτε έγένετο έναρξις 
τοϋ πελοποννησιακοϋπολέμου, δ Σωκράτης διήνυε 

τδ τεσσαρακοστόν έτος τής ήλικίας του, δ ίπ- 
ποκράτης τδ τριακοστδν, δ Αριστοφάνης ήτο δε- 
καπενταετής, δ ’Αντισθένης είχε γεννηθή, δ δέ 
ΓΙλάτων μετ’ ού πολύ έγεννατο.

Τέλος, τετρακόσια καί τριάκοντα έν έτη πρδ 
Χριστοϋ, πεντήκοντα δέ μετά τήν έκτρατείαν τοϋ 
Ξέρξου, καί καθ’ 8ν χρόνον δ Φειδίας έπεραίου 
τδ άγαλμα τής Αθήνας, έκηρύχθη δ μεταξύ 
Σπάρτης και Αθηνών πόλεμος’ τοσαϋτα δέ ήσαν 
τά πλούτη τής τελευταίας ταύτης πόλεως, ώστε 
άπδ τής μετά τών Θηβαίων κατά τών Λακε
δαιμονίων γενομένη; συμμαχίας της, έλήφθη παρ’ 
αύτής καί τών περιχώρων της έρανος έκ πέν
τε χιλιάδων επτακοσίων αττικών ταλάντων, δη
λονότι δεκατριών εκατομμυρίων καί οκτακόσιων 
χιλιάδων φράγκων.

Κατά τδ πρώτον έτος τοϋ πολέμου τούτου 
έλαβε χώραν, έν τώ Οεάτρφ τών ’Αθηνών, ή με
ταξύ Εύριπίδου, Σοφοκλέους καί Εύφορίωνος πά
λη, καθ’ ·?,ν έκαστος έποίησε μίαν τραγωδίαν τής 
Μήδειας, ό Εύριπίδης ένίκησε τούς άντιζήλοος 
του, καί, κατά τδ λέγειν τοϋ Πλουτάρχου, τοι- 
οϋτος ήτο δ πρδς τάς σκηνικάς παραστάσεις έρως 
τών Αθηναίων, ώστε αί διαδοχικαί παραστάσεις 
τών Βακχίδων, τής Φοινίκης, τοϋ Οΐδίπου, τής 
Αντιγόνης καί Ηλέκτρας τοΐς έστοίχισαν πλειό- 
τερα ή όσα δ κατά τών ΙΙερσών πόλεμος. Τρία 
έτη μετά τήν παράστασιν τής Μηδείας, δ Εΰ- 
πολις έδημοσίευσε τάς κωμςοδίας του, δ δέ Άρις·ο- 
φάνης κατά τήν ογδοηκοστήν έβδόμην ολυμπιά
δα παρέστησε τάς Σιρήχάς του, ν.α). χατα τήν 
έπομένην ολυμπιάδα παρεστάθησαν αί NsgiiJai 
καί οί Άχαρνεΐς. Λί παραστάσεις αύται έφερον 
τήν διά τά τοιαϋτα θεάματα κλίσιν τών Αθη
ναίων εις τοιαύτην μανίαν , ώστε περί τά 
τέλη τοϋ πελοποννησιακοϋ πολέμου, δτε δηλαδή 
αί ’Αθήναι είχον παρακμάσει, διενεμήθη εις έ
καστον ’Αθηναίο·; μία δραχμή, όπως οί μή 
έχοντες τί νά φάγωσι πολΐται παρευρεθώσιν εις 
το θέαμα καί ούτω δυνηθώσι ν’ άπατήσωσι τήν 
πεινάν των.

Τά πάντα δ’ ώδευον συγχρόνως, ό Φειδίας ειρ- 
γάζετο τδν Ολύμπιον Δία του, δ Πολύκλειτος τδ 
άγαλμα τής Αργείας ίίρας, δ Σκόπας τήν Νιόβην 
του, (I) δ Κτεσίλας τδν Ονήσκοντα Κήρυκά του,

(I) Ελληνικόν τι Επίγραμμα άποοίδιι τό άγαλμα της
Νιόβης εις τδν Πραζιτέλην άλλ’ δΠλίνιος θετικως λέγει 

ήν εργον τοϋ Σκόπα.
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έν q>, κατά τόν Πλίνιον, έβλεπέ τι; τήν έν σώ- 
ματι έναπομείνασαν ψυχήν' καί ό Μύρων τού; 
μεγαλοπρεπείς αύτοΰ Βόας, ούς ό αύτοκράτωρ 
Αύγουστο; είχε διατάξει νά τεθώσι περί τον βω
μόν, τον ίστάμενον έν τώ προαυλίφ τοΰ έν τώ 
Παλατίνω λόφο» εις τον Απόλλωνα ιδρυμένου 

ναοΰ.
Μετά εϊκοσιν έτη, 5 πελοποννησιακός πόλεμο; 

είχε καταλήξει, όπως διαδεχθή αύτόν ό μεταξύ 
Θηβαίων καί Λακεδαιμονίων, κατά τον όποιον αι 
’Αθήνα:, έλευθερωθεϊσαι ήδη ύπό τοΰ Θρασυβού

λου έκ τή; τυραννία; τών τριάκοντα, συνήφαν 
συμμαχίαν μετά τή; Σπάρτη;' τέλο;, περί τήν 
εκατοστήν τετάρτην ολυμπιάδα, δηλαδή τριακό

σια εξήκοντα τρία περίπου έτη πρό Χριστού, α: 
εί; τά Αεΰκτρα καί τήν Μαντίνειαν μάχαι εφε- 
ρον τήν ένδοξον καί αίμόφυρτον εκείνην εκ τοΰ 
θανάτου τοΰ Επαμινώνδα ειρήνην.

Κατά τήν έποχήν ταύτην ήκμαζεν ό Ιίαρόά- 
σιος, ό Ζεΰξις, ό Πάμφιλος καί ό Τίμανθο;. Ανω
τέρω εϊπαμεν όποιοι ήσαν οί μεγάλοι ούτοι άν
δρες καί άπηριθμήσαμεν τά αριστοτεχνήματα των' 
παρήκμασαν δέ καθ’ δν χρόνον ή Μακεδονία, ήτις 
μέχρι τής έποχής έκείνης διετέλει έν άφανεία, 
ήρχιζε νά άναφαίνηται διά τή; μεγαλοφυ'ία; τοΰ 
Φιλίππου, καί τινες έξ αύτών ειδον ΐσω;, πρ’ν ή 
κλείσωσι τούς οφθαλμούς, τον μωρόν εκείνον 
τοΰ ναοΰ τή; Αρτέμιδος έμπρησμόν, τον διαφω- 
τίσαντα τήν γέννησιν τοΰ ’Αλεξάνδρου.

Κατά τήν έποχήν ταύτην έγεννήθη ό *Λπελ- 
λής. Τίνι τρόπω ό βασιλεύ; τή; τέχνη; συνήψε 
φιλίαν μετά τοΰ βασιλέω; τών μαχών, τίνι τρό
πω ό μέγα; καλλιτέχνη; έγένετο φίλο; τοΰ η
ρώο;, μένει ολω; διόλου άγνωστον' γινώσκομεν 
μόνον ότι ό ’Αλέξανδρο; έπεσκέπτετο μετ’ οΐ- 

κειότητο; τδν’Απελλή, διότι ήμέραν τινά λαλούντο; 
τοΰ Αλεξάνδρου περιγραφική; έ» τώ εργαστήριο» 
τοΰ Απελλοΰ καί παραλογιζόμενου έπί τής τέ
χνη;, ό Απελλή; συνεβούλευσεν αύτώ, μειδιών, νά 
σιγήση, καθότι οί εν τινι γωνία τρίβοντες τά 
χρώματα παΐδε; κατεγέλων αύτοΰ τά; κρίσεις. 
Καί μ’ όλα ταΰτα ή παρατήρησι; αύτη ούδόλω; 
έμπόδισε τον Αλέξανδρον τοΰ νά τώ δωρήση τήν 
Καμπάσπην, μίαν τών ώραιοτέρων παιδισκών 
του, ήτις τώ έχρησίμευσεν ώ; υπόδειγμα διά 
τήν Λι αδοομΙι ην Ά ροδίτη)· τοι·, καί νά έκ- 
δώση νόμον χορηγοΰντα εί; μόνον τόν ’λπελλή 
τό δικαίωμα τοΰ νά τόν ζωγραφίζη.

Τέλος, τριακόσια καί τριάκοντα τρία έτη πρό

Χριστού, έπειδή Δαρείος ό Κοδομάνος, επιδιώ

κω·? τό έργον τών προκατόχων του, οΐτινε;, πρό 
πεντήκοντα καί εκατόν έτών, κατείχον έν δου
λεία τήν ασιανήν Ελλάδα καί προσέβαλλον τήν 
ευρωπαϊκήν, πότε διά μυριάδων άνδρών, καί πότε 
όιά τοΰ χρυσού καί τών ραδιουργιών, ώνειροπό- 
λει τρίτην τινά επιδρομήν, ό ’Αλέξανδρο;, άφοΰ 
κατέστρεψε τά; Θήβας, έξαιρέσει μόνη; τή; τοΰ 
Πινδάρου οικίας, στρατολογεί τριάκοντα χιλιάδας 
πεζού; καί τέσσαρας χιλιάδας καί πεντακοσίους 
ιππείς, συναθροίζει στόλον έξ εκατόν εξήκοντα 
πλοίων, εφοδιάζεται μέ έβδομήκοντα τάλαντα, 
λαμβάνει ζωοτροφίας διά τεσσαράκοντα ημέρας, 
αποχαιρετά τον ’Απελλή, αναχωρεί άπό τής 
πατρίδας του Πέλλης, όδευε; διά τών πλευρών 
τής ’Αμφιπόλεως, διαβαίνει τόν Στρυμόνα πο
ταμόν, προχωρεί πέραν τής Εύβοιας, φθάνει μετά 
εϊκοσιν ημέρας εις τήν Σηστόν, μεταβαίνει άνευ 
άντιστάσεως εί; τό παράλιον τής .Μικρά; Ασίας, 
επισκέπτεται τό βασιλείου τού Πριάμου, επιστέ
φει μέ άνθη τόν τάφον τού Πατρόκλου, τοΰ έκ 
μητρός πάππου του, διαπλέει τόν Γρανικον, νικά 
τούς σατράπας, φονεύει τον Μιθριδάτην, υποτάσ
σει τήν Μυσίαν καί Λυδίαν, κυριεύει τάς Σάρ- 
δεις, τήν Μίλητον, τήν Αλικαρνασσόν, κατα
λαμβάνει τήν Γαλατίαν, διαπερα τήν Καππαδο
κίαν, ύποτάσσει τήν Κιλικίαν, συνανταται εις τάς 
πεδιάδ ας τοΰ Ισσού μετά τών Περσών, ού; διώ

κει ώ; κόνιν, ανέρχεται μέχρι Δαμασκού, κατα
βαίνει μέχρι Σιδώνος, κυριεύει καί λεηλαλατεί 
τήν Τύρον, περιέρχεται τρί; τά τείχη τής Γάζη;, 
σύεων όπισθεν τοΰ άρματός του Κοίτην τόν διοι
κητήν της, ώ; εσυρεν άλλοτε ό Αχιλλεύ; τόν 
Εκτορα’ υπάγει εί; τή·' Ιερουσαλήμ και τήν 
Μέαφιδα, θυσιάζει τώ ίεχωβαβ καί τή ϊσιύι, 
καταβαίνει τόν Νείλον, επισκέπτεται τήν Κά- 
νωπον, περιηγείται τήν Μοίριν λίμνην, φθά- 

ι νει είς τήν αρκτικήν αύτής όχθην, καί Οελχθεί; 
' έκ τή; καλλονή; τών ακτών εκείνων καί τοΰ ο

χυρού τής θέσεως, άποφασίζει νά κτίση αντί
ζηλον τής καταπιπτούση; Τύρου, καί τή; άνι- 
σταυ.ένη; Καρχηδόνος, καί αναθέτει εί; τόν αρ
χιτέκτονα νά τώ κτίση πόλιν, ήτις θέλει όνομα- 
σθή Αλεξάνδρεια, ένώ ουτος έκτελεϊ εκδρομήν 

τινα έν τή έρημο» όπως προσευχηθή έν τώ ναώ 
τοΰ πατρός του Διός Λμμωνο;.

Η εποχή αύτη ήν έποχή θαυμάσιων' δι’ όσον 
καί άν έοάνη παράλογο; η διαταγή τοΰ Αλε
ξάνδρου, ούχ ήττον έξετελέσθη' ό άρχιτέκτων

I

έχάραξε περίβολον δεκαπέντε χιλιάδων βημά
των έχοντα έκτασιν, είς δν έδωκε σχήμα μακε
δονικής χλαμύδος" διέτεμε δέ τό διάγραμμά του 
διά δύω κυρίων όδών, ών μία είχε μήκος χιλίων 

καί εκατόν βημάτων, ή δέ άλλη πέντε χιλιάδων, 
άμφότεραι δέ διακοσίων πόδών εύρος, καί ουτω 
η πόλις άναθρώσκει ούχί κατά μικρόν, ώς αί 
λοιπ'αί πόλεις, άλλ’ ένοπλος ώς ή Αθηνά άπό τοΰ 
εγκεφάλου τοΰΔιός.

Επανελθών ό νέος νικητής ευρίσκει τήν πόλιν 
του κτισμένην καί κατωκημένην' θεοί υπάρχου- 
σιν έντός τών ναών αύτής, λαός είς τάς οδούς 
καί πλοία έντός τών λιμένων της' ή νέα Αίγυ
πτος διαδέχεται μετ’ ού πολύ τήν άρχαίαν, τήν 
μυστηριώδη έκείνην Αίγυπτον, ήτις μετά τοΰ 
Νείλου κατέβη άπό τής Αιθιοπίας, καί ήτις ού- 
δαμού άλλοΰ υπάρχει ή εις τά έρείπια τή; Ελε

φάντινης καί τών θηβών. Η διαδεχθείσα αύτάς 
Τρωική Μέμφις μετ’ ολίγον θέλει παρέλθει, καί 
ουτω ή ώραία ελληνική πόλις ούδένα θέλει έχει 
νά φοβηθή άντίζηλον, πεποιθώς δ’ είς τήν τύχην 
του θέλει βαδίσει ό θεμελιωτής αύτής είς νέας 
νίκα;.

Κειμένη άναμέσον τής λίμνης της καί τών 
δύω αυτής λιμένων, βρέχουσα τούς πόδας της 
έν τώ Κηρυναϊκώ κόλπφ, καί κατοπτριζομένη έν 
τή Συριακή θαλάσση, ή ’Αλεξάνδρεια ήκουσε τήν
άντήχησιν τών πρός Ευφράτην καί Τίγριν κα- 
τευθυνομένων βημάτων του. Μία τοΰ άνατολικοΰ 
πολέμου πνοή τή έφερε τόν κρότον τής έν *Λρ- 
βήλοις μάχης, καί ήκουσε τήν θλιβεράν ήχώ 

τής πτώσεως τής Βαβυλώνος καί τών Σούσων' 
είδε δέ ροδοβαφή τόν ορίζοντα έκ τής πυρκαίάς 

τής Περσεπόλεως, καί έπί τέλους μετά ταΰτα ό 
μακρόθεν έρχόμενος ουτος κρότος ήφανίσθη όπι
σθεν τών Εκβατάνων, έν τή Μηδική έρήμω, είς 
τήν άντίπεραν τοΰ Αρίου ποταμού όχθην.

Οκτώ έτη μετά ταΰτα. ή ’Αλεξάνδρεια είδεν 
εισερχόμενου έντός τών τειχών της επικήδειου αρ- 
μ-α, όπερ έκυλίετο έπί δύο άξόνων,περί τούς όποιους 
έστρέφοντο τέσσαρες τροχοί κατά τόν περσικόν 
τρόπον έσκευασμένοι, καί ών αί άκτίνες καί τά 
σώτρα ήσαν κεχρυσωμένα' κεφαλαί λεόντων έκ 
χρυσού σφυρηλαττ.μένου, δάκνουσαι διά τοΰ στό
ματος λόγχην, έσχημάτιζον τά κοσμήματα τών 
χοινίκων' τό άρμα τούτο είχε τέσσαρας ρυμους 
ζυγών, τέσσαρες δέ ήμίονοι ήσαν έζευγμέναι έν 
ίκάστφ ζυγώ' έκαστη αύτών εφερεν έπί κεφαλής 
άνά ένα χρυσοΰν στέφανον, χρυσοΰς δέ κώδωνα;

είς άμφοτέρας τάς σιαγόνας, περί δέ τόν τράχηλον 
περιδέραια έκ πολυτίμων λίθων. Επί τοΰ άρμα

τος τούτου υπήρχε χρυσοΰν Οολοτόν δωμάτιον, 
έκτώ πήχεις έχον εύρος καί δώδεκα μήκος' δ 
θόλος αύτοΰ έκοσμείτο διά λίθων σαπφείρου, 
σμαράγδου καί άνθρακος' πρό τοϋ δωματίου 
τούτου έφαίνετο περίστυλος στοά στηριζομένη 
έπί στηλών ιωνικού ρυθμού, έν ή άνηρτώντο 
τέσσαρες πίνακες. 0 πρώτος τών πινάκων τού
των παρίστανεν άρμα πλουσιωτάτης εργασίας' 
έπ αύτοΰ έκάθητο πολεμιστής βαστάζων μεγα
λοπρεπές σκήπτρου, καί περί αύτόν ώδευεν ή 
μακεδονική φάλαγξ καί ό περσικός λόχος μετά 
τής έξ οπλιτών σχηματιζομένη; προφυλακής του. 
Είς τόν δεύτερον πίνακα παρίστατο συνοδία 
έλεφάντων «οπλισμένων ώς έν μάχη, καί φερόν- 
των έπί τού τραχήλου Ινδούς, καί έπί τής όάχιος 
Μακεδόνας καλυπτομένους ύπό τά όπλα των. 

Εν τώ τρίτφ παρίσταντο σώματα ιππικού, άπο- 
μιμούμενα τούς έν τή μάχη ελιγμούς. Τέλος, έν 
τώ τετάρτο» πίνακι παρίσταντο πλοία κατά τά- 
ξιν, ώς έν μάχη, καί έτοιμα νά προσβάλωσι τόν 
έν τώ βάθει τοΰ πίνακος φαινόμενου στόλον. Ανω 
τοΰ δωματίου τούτου, δηλαδή άναμέσον τοΰ 
φατνώματος καί τής στέγης, άπαν τό διάστημα 
κατείχετο υπό χρυσοτεύκτου τετραγώνου θρόνου,, 
κεκοσμημένου δι’ αναγλύφων ζωδίων άφ’ ών έκρέ- 
μαντο χρυσοί κρίκοι, καί διά τών χρυσών τούτων 
κρίκων διήρχοντο στέφανοι έξ άνθέων καθ έκάς-ην 
άνανεουμένων. Ανω τής κορυφής υπήρχε χρυσού; 
στέφανος τόσω μέγας, ώστε είς άνθρωπος ύψηλοΰ· 
αναστήματος ήδύνατο νά ϊσταται όρθιο; έν τώ· 
υπ’ αύτοΰ σχηματιζομένςο κύκλω' καί οτε τό· 
φώς τοΰ ήλίου προσέβαλλεν αύτόν, άνέπεμπε 
δίκην άστραπή; τά; άκτίνάς του. Τέλο; έν τώ δωχ 
ματίω τούτο», τώ έν τώ κέντρω τοΰ άρματος 
ίσταμένςο, εκειτο έπί άρωμάτων ό τοΰ ’Αλεξάν
δρου νεκρός.

0 αύτοκληθείς θεός είχεν έμπέσει είς κατά- 
χρησιν έν τινι συμποσίω διατριβών έν Βαβυλώνι, 
καί ό θάνατος έπαρουσιάσθη κατά τό τριακοστόν 
δεύτερον έτος τή; ηλικίας του, όπως τώ ύπεν- 
θυμίση ότι δέν ήτο άλλο τι είμή απλού; άν
θρωπος.

Εις τών δώδεκα στρατηγών, οδς ό θάνατος 
τού ήγεμόνος των άνέδειξε βασιλείς, καί εις τών 
τεσσάρων οΐτινες έμελλον νά διασώσωσι τό βα
σιλεών των, έφερε τό πένθος' έν τή μεγάλη έκεί- 
νη τοΰ κόσμου διανομή, τή γενομένη περί τό 
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Μακεδονίας, άφαιρέσας άπό τής Δικαίας μετέφε- 
ρεν εις τήν Ρώμην- ό ’λγήσανδρος, ό Πολύδω- 
οος καί ό ’Αθηνόδωρος, έργάται τού Λαοκόοντος' 
καί Ιΐυργοτέλης, ό χαράκτης, δστις ώς ό Απέλ
λας έν τή γραφική καί ό Λύσιππος έν τή ανδριαν
τοποιία, είχε τό προνόμιον νά χαράττη μόνος 
τήν κεφαλήν τού Αλεξάνδρου.

0 Τάχ.ιτος λέγει, δτι μετά τήν έν Ακτίω μά
χην ή Ρώμη ούδεν μέγα. παρήγαγεν- ό δέ Πλί
νιος, ότι μετά τόν θάνατον τού ’.Αλεξάνδρου ή 
τέχνη άπεσβέσθη. Αί δύω αύται προτάσεις είναι 
ίσως υπέρ τό δέον γενικαί. ό Τάκιτος υπήρξε 
σύγχρονος τού Σενέκα, τού Πλινίβυ, τού Πετρω- 
νίου καί τού Λουκιανού- καί ό Πλίνιος, εΐ καί 
λέγει δτι ή τέχνη έπαυσε τού νά λογίζηται άπό 
τής εποχής ταύτης, cessavit (leinde ars, λάλε\ 
[/.’όλα ταύτά περί τού Φαρνεσίου Ταύρου, ώς έργου 
τού ’Απολλώνιου κί.ί Ταυρίσκου, καί περί τού 
Κορμού ετέρου τίνος Απολλώνιου. Καθ Οσον ό 
αφορά τού: ύπ’ αυτού άν'αφερομένους ζωγράφους, 
είναι αληθές ότι ουτοι πάντες είναι δευτέρας 
τάξεως· ζωγράφοι

Οΰτω άμα μετά τόν θάνατον τού Αλεξάνδρου, 
ό κόσμος, καί κόσμον λέγοντες έννοούμεν τό ση- 
υιεΐον τούτο τής γής ένθα ό πολιτισμός διαλά;/.- 
πει, ό κόσμος, λέγομεν, δέν ήτο τίποτε άλλο 

εΐμή χάος καί σύγχυσις.
’.Αποθνήσκων σ ’Αλέξανδρος ειχεν αφήσει τον 

δακτύλιόν του τώ Περδίκκα. Παρά, τοίς άρ
χαίοις, ό δακτύλιος, ή ή σφραγίς, ήτο τό ορατόν 
τή: κυριαρχίας έμβλημα. Ο- εννέα αυτού συνετά.’, 
οοι. ό ’Αντίπατρος δηλαδή, ό Πολυσπέρχων, ό 
Ευμενής, ό Κρατερός, ό Αντίγονος, ό Πτολε
μαίος, ό Σέλευκος, ό Λυσίμαχος καί ό Κάσσανδρος, 

τώ άνέθηκαν τήν επιτροπείαν τών υιών τού 
’Αλεξάνδρου. ’Αλλά θελήσας νά ώφεληθή τού τί
τλου τούτου όπως άρπάση τήν παγκόσμιον μο
ναρχίαν, έσφάγη έν Αιγύπτιο, όπου έπολέμα κατα 
τού Πτολεμαίου, κατά τό 322 έτος προ Χρι
στού, δ έστι δέκα οκτώ μόλις μήνας, μετά τόν 
θάνατον τού '.Αλεξάνδρου.

Τούτον διεδέχθη ό Αντίπατρος. Η Μακεδονία 
έλαχεν ό κλήρος του, ή Ηπειρος καί ή Ελλάς. 
’Αλλ’ αί ’Αθήνα·., έν αίς άνένηψε τό πνεύμα τής 
ελευθερίας, έπανέστησαν κατά τού Αντιπάτρου, 
καί έξήγειρον καί τάς λοιπάς τής Ελλάδος πόλεις 
νά λάβωσι τά όπλα- άλλά νικήσας έν Λαμία, έκυ- 
ρίευσε τάς ’.Αθήνας, καί άπέθανε παραδώσας τήν 
άντιβασιλείαν τώ Πολυσπέρχοντι, τηρήσας δέ τά

φέρετρον τούτο, Πτολεμαίος, ό υιός τού Λάγου, 
δστις έκαυχάτο ότι ην αδελφός τού Αλεξάνδρου, 

καί ήν βεβαίως εις τών προσφιλέστερων εύνοου- 
υ-ένων ύπ’ εκείνου, είχε λάβει δι’ εαυτόν τήν 
Αίγυπτον, τήν Κυρηναϊκήν^ τήν Παλαιστίνην, 
τήν Φοινίκην καί τήν Αφρικήν- είτα, ώς παλλά
διου μέλλον νά διαφύλαξη έπί τρεις καί ήμ-.συν 
αιώνα:, τή - αυτοκρατορίαν εις τούς διαδόχους 
του, είχε μεταστρέύη από τής οδού που τό σώμα 
τού Αλεξάνδρου, καί έπανέφερεν αυτό όπως αί
τηση ταφήν έν τή πόλει εις ήν είχε δώσει κοι

τίδα.
Ταύτα πάντα είδεν άρα ο Λπελλής. Ε·. και 

αγνοείται ακριβώς ή εποχή τού θανάτου του, είναι 
βέβαιον όμως ότι έπέξησε μετά τόν Αλέξανδρον, 
διότι ό Πλίνιος διηγείται, ώς δείγμα τής περί τήν 
όμοιογραφίαν ικανότητάς του, ότι ριφθεντος αυτού 
ποτέ υπό τρικυμίας εις τάςάκτάςτής Αίγυπτου καί 
άναγκ.χσθέντος ν’άποβή εις Αλεξάνδρειαν; έτερο: 
ζωγράφος, έκ ζηλοτυπίας κινούμενος, έξτ,πάττσε 
τόν γελωτοποιόν τού βασιλέως νά προσκαλε- 
ση αυτόν ψευδώς όπως μεταβή εις τά ανάκτορα 
καί συνδειπνήση μετά τού κυρίου του. Αναμφι
βόλους ό Πτολεμαίος, ε· καί διετέλεσε φίλος τών 
τεχνών καί έπιστηυ.ών, ούδόλως ήγάπα προσω
πικές τόν Απελλή, διό, άμα ίδιον αυτόν, άνέ- 
στη πλήρης μανίας, καί, δεικνύων τώ καλλιτέ
χνη τούς κλητήρας του, τόν-ήρώτα τίς έξ αυτών 
τόν ποοσεκάλεσεν ώς έκ [/.όρους του- ό Λπελλής 
τότε λαβών έσβεσμένον άνθρακα εκ τής εστίας, 
•ηρχισε νά διαγραφή εικόνα τινά επί του τοίχου. 
’Αλλά, πριν η άπζρτ-.σθή ή κεφαλή, ό Πτολεμαίος 
διέκούεν αυτόν, άναγνωρίσας έκ τών πρώτων 

γ:αν.·/.ών τόν γελ.ωτοποιόν αυτού.
Εφ’ άπαντα τον χρόνον τής τού ’Αλεξάνδρου 

βασιλείας, καί ενόσω ό κατηκτητής ούτος έπε- 
δίωκε τήν τύχην έν τή Περσία καί τή Ινδική, 

οί Ελληνες, υπό τήν διοίκησιν τού Αντιπάτρου, 
άπήλαυον μακράν ειρήνην- άναμφιβόλως διαρ- 

κούσης της ειρήνης ταύτης, ής ή ράθυμος γλυ- 
κύτης έχαύνωσε καί αύτήν την αυστηρότητα τής 
Σπάρτης, ήκμαζον διάδοχοι τών Φειδιών, τών 
Πραξιτελών καί Μυρώνων, ό έκ Σικυώνος Λύσιπ
πος, δστις έχώνευσεν εις ορείχαλκον τούς είκοσι 
καί ένα εφίππους ανδριάντας τών ιππέων σωμα
τοφυλάκων τού ’Αλεξάνδρου, οιτινες άπώλεσαν 
τήν ζωήν κατά τήν διάβασιν τού Ερανικού δια- 
σώσαντες εκείνην τού ήγεμόνος των, καί τους 
οποίους ό Μέτελλος, μετά τήν κατάητησιν τίς 

κράτη του διά τον υιόν του Κάσσανδρον. ’

Κληρονομήσας τήν άντιβασιλείαν ό Πολυσπέρ
χων, έκληρονόμησε συνάμα καί τάς συνοδευούσα: 
αυτήν ταραχάς. At ’.Αθήνα·, έκυοιεύθησαν καί 
πάλιν ύπ’ αυτού. ’Εν τή πρώτη, αυτών πολιορκία 
άπώλεσαν τον Λημ,οσθένην, έν τη δεύτερα τόν Φω 
κίωνα- ακολούθως, θέλω·/ ν’ άφαιοέση από τού 
Κασσάνδρου τά παρά τού πατρός του κληροοο- 
τηθέντα αύτώ κράτη, προσεκάλεσε τήν μητέρα 
τού '.Αλεξ άνδρου Ολυμπιάδα, όπως θέση αύτήν 
έπί κεφαλής τών πραγμάτων- έπί πολύ δε ι/.αχό- 
[/.ενος, ώς έλεγεν, υπέρ τών συμφερόντων τών 
υιών τοϋ Αλεξάνδρου, έσφαξε τέλος καί τούς 
δύω μετά τού παππού των.

<1 Ευν.ένης, οστις άπό άπλού στρατιώτου είχε 
γενό εις τών προσφιλέστερων στρατηγών τού 
Αλεξάνδρου, ώστε νά νυν.φ-υθή και μίαν τών -υ- 

ναικών του, ήν ίσως ό «/.άλλον άφοσιωυ.ένος εις 
τά συμφέροντα τής δυστυχούς οικογένειας, ήτις 
έχςησίμευεν ώς πρόφασις πάντων τών φιλοδόξιον.

Αλλ έν -.ή γενομένη τού κόσχ.ου διανορεη, 
είχε λάβει ούτος μόνην τήν Κ αππαδοκίαν, έν ή ό 
γείτων αυτού Αντίγονος ουδέποτε τώ έσυγχώ- 
ρησε νά εγκατασταθώ αληθώς. Ουχ’ ήττον όμως 
επραξεν οτι ήδυνήθη ώς ανδρείος στρατηγός, ένί- 
κησε τόν Αντίπατρον καί έφόνευσε τόν Κεατα- 
ρόν. ’Αλλά, παραδοθείς εις τόν ’.Αντίπατρον, 
έσφάγη καί ούτος, τριακόσια δέκα πέντε έτη ποό 
Χριστού, δηλαδή μόλις έκτοι έτη μετά τόν τού 
Αλεξάνδρου θάνατον.

Ο Κρατερός άπήλαύε μεγίστ/,ς ΰπολήψεως 
παρά τοις Μακεδόσιν καί διά τινα χρόνον έγένετο 
σκέψις ν’ άφαιρεθή άπό τού Περδίκκα ή άντιβα- 
σιλε-ία καί δοθή προς αυτόν, άλλ’ ή έκλογή τού 
Αλεξάνδρου ένίκησε τήν υπέρ τού Κρατεροϋ γε

νικήν συμπάθειαν. Συμμάχησα: μετά τού ’Αντι
πάτρου, έφονεύθη ώς εΐδαμεν, κατά τό τριακο- 
στόν εικοστόν πρώτον έτος προ Χριστού.

<> Αντίγονος είχε λάβει ώς μερίδα τήν ’Ασίαν, 
καί πρώτος έλαβε τόν τίτλον βασιλεως. Καί ού
τος, ώς ό Περδίκκα:, ώνειρεύθη προς στιγμήν τήν 
”a--z σμιον μοναρχίαν, καί εις τούτο συνεβοήθη- 

αύτώ θαυμασιως ό υιός του Λημητριος, ό 
έπικληθείς πολιορκητής, καί δστις ήν αυτός εκεί
νος ό κατά τήν πολιορκίαν τής ί’όδου άποδώσας 
δημοσία τοσούτον σεβασμόν τώ Πεωτογένη- 

αλλ εκ τής γεννωμένης ισχύος του καταπτοη- 
θεντες οί λοιποί τού ’.Αλεξάνδρου στρατηγοί, συ- 

νϊ/-!*Ζγ)'ϊχν κατ αυτού, καί ούτω ί Αντίγονος

εφονεύθη κατά τήν έν ’ίσσώ μάχην, τριακόσια 
και έν έτος προ Χριστού. Ως έκαστος βλέπει, τά 
πράγματα έτρεχον ταχέως- εικοσιν έτη μόλι: ειχον 
παρέλθει άπό τού θανάτου τού’Αλεξάνδρου καί άπό 
τής περιδόξου χορείας τών περικυκλούντων αύτόν 
στρατηγών ούδείς έμενεν ήδη, είμή ό Πτολεμαίος, 
ο Σέλευκος, ό Λυσίμαχος καί ό Κάσσανδρος.

Εις τοιοΰτον χάος, τα άναγγέλλον τάς τελευ
ταίας ημέρας τής Ελλάδος, οί ’Αθηναίοι, ώς εί
παμε·/, είχον άποπειραθή ν’ άνακτήσωσι τήν ελευ
θερίαν των- άλλά καταστραφέντες εις τήν έν Λα
μία μάχην, ήναγκάσθησαν ν’ άγοράσωσι την ει
ρήνην πληρώνοντες τά έξοδα τού πολέμου, καί 
νά δεχθώσι μακεδονικήν έν ?.Ιουνυχία φρουράν- 
τότε ήρξαντο αί προγραφαί- οί έν τή μάχη τή: 
Λαμίας διατωθέντες δημοκρατικοί κατεδιώχθη- 
σαν πανταχόθεν υπό τών εχθρών των, ήρπά··η- 
σαν άπό τών ναών ένθα κατέφυγον, και μέρος 
αυτών έθανατώθη, μέρος δ’ άπεστάλη εις την 
Θράκην. Ταύτα πάντα έγένοντο έπί ’Αντιπάτρου.

(«.τετα: σιν/γεία ·’

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙ ΜΑΣ.

Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΑΡΠλΚΟΓΡ.

Έ.-Μσδ<λο>· r//c ζπγ« τό Ι85ί Έ.Ι.Ιηπχηρ 

i~a> αστάστων.

ΐΣυι/ίχιια, ϊ'ΰι Θ' .

ίδόντες τόν γέροντα έναπομένοντα κωφόν εις τας 

προσκλήσεις ήρχισαν νά τόν σείωσι- τότε άνέστη 
έξαλλος, ήνωθημετα τών συνεταίρων του καί κλο
νιζόμενος προύχώρει όμοΰ. μέ αυτούς.

Ο Οθωμανός αρχηγός έξελέξατο δι'έαυτόν καί 
τόν ταγματάρχην οικίαν τινα, ήτις τώ έφάνη 
καλλ.ιτερα πασών τών λοιπών- ΐκειτο αυτή εις 
μίαν πλατείαν έν τώ κέντρω τού χωρίου, καί ά- 
νήκεν εις ελληνικήν τινα οικογένειαν. Οί οικοδε- 
σπόται άπεδιό/χθησαν άπ’αϋτής, καί ούτω ό Μου- 
σταφά Εέης έσχεν ικανόν χώρον όπως καταλύση 
εν αυτή μετά τών γραμματέων του. τών αξιωμα
τικών τού επιτελείου του καί προσέτι μετά τών 
αιχμαλώτων του- απόσπασμά τι Αλβανών έσκη- 
νωσεν εις τήν θύραν τής οικίας, και δύω φρουροί 
έτεθησαν πρύ τού ύωματίου ένθα έκλείσθησαν οί 
«ίχμάλωτοι- οί λοιποί τών στρατιωτών διεσπάοη- 
σαν εις το χωρίον. εϊσ-ήλθον διά τής βίας εις τας
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οικίας τών έλλήνων καί έβίαζον αύτούς νά τοΐς 
χορηγήσωσι φαγητόν, κλίνας καί χρήματα.

Ο Αναστάσιος μετά τών συντρόφων αύτοΰ έ- 
δείπνησαν ξηρόν άρτον καί ύδωρ’ άλλ’ ό τε
θλιμμένος γέρων ούτε νά ©άγη ήθελε ούτε νά πίη, 
έ δέ Αναστάσιος ϊστατο παρατηρών αύτόν άφωνος' 
άλλά διατί νά έγγίση πληγήν πρός θεραπείαν τής 
οποίας δέν κατείχε ούδέ μίαν βαλσάμου σταγόνα;

Μετά μίαν ώραν περίπου ήνοίχθη ή θύρα, καί 
τότε δ ταγματάρχη; έπαρουσιάσθη εις τό δωμά
των φωτιζόμενος υπό τοΰ φωτός τοΰ ύπό τοΰ άλ- 
βανοΰτου υπηρέτου φ-ρομένου φαναριού. Μωρέ, 
είπε πρός αύτόν δ Δαργινκούρ, θέσε την κατά γής 
καί φύγε. 0 άλβανός ύπήκουσε, καί τότε ό ταγ
ματάρχης ελαβε τό φανάριον καί περιήλθε τό δω
μάτων φέρων τό φώς εί; τό πρόσωπον πάντων τών 1 
παρευρισκομένων, δπως άναγνωρίση τόν Αναστά
σιον καί τόν γέροντα δν είδε γονυπετοΰντα πρό 
τής εκκλησίας’ άναγνωρίσα; δ’ αύτούς’—Φίλε, εί
πε γαλλιστί πρός τόν ’Αναστάσιον, έπεθύμουν νά 
μάθω τήν αιτίαν δι’ ήν είδα νά χύνη τοσαΰτα 
δάκρυα ό γείτων σας’ ομολογώ δτι ή περιέρ
γεια είναι τό αμάρτημά μου.

— Αλλά δέν είναι καϊ τό ίδικόν μου, άπήντη 
σεν ό Αναστάσιος, έπομένως έγώ αγνοώ έκεϊνο 8 
σύ έπιθυμεΐς νά μάθη;’ έρωτησατε τόν ίδιον 
καί Οά εύχαριστηθήτε.

—— Τοΰτο δά υπερβαίνει τήν τουρκικήν άπά- 
θειαν! άνέκραξεν δ Δαργινκούρ, στοιχηματίζω 
δτι άν ηύρίσκετο έδώ δ ίδιο; Δερβέναγας ή περιέρ
γεια του ήθελεν έρεθισθή.

— 0 Δερβέναγας, κύριε ταγματάρχα, δέν έχει 
ιδίας λύπας ώς καί σείς, έπομένως δύναταί νά έ- 
νασχολήται εις τάς ξένας.

— Ας ίδωμεν, έδώ κάτι τι ιστορικόν κρύπτε
ται, καί αί ίστορίαι θά χορηγήσωσι θέλγητρα εις 
τήν διήγησιν τής είς τήν ’Ανατολήν έκστρατεία; 
μου’ θέλω νά τό μάθω. Ταΰτα $ίπών δ ταγμα
τάρχης, έλαβε θέσιν κατά πρόσωπον τοΰ γέροντος 
καί προσήλωσεν άναιδέστατα τούς οφθαλμούς έπί 
τοΰ έκ τών άπελπιστικών θρήνων διηυλακωμένου 
προσώπου του.

— Τί θέλετε άπό έμέ; τόν ήρώτησεν ό δυς-υ- 
χή; έκεΐνος.

— Τίποτε κακόν, τήν ιστορίαν σου, άπήντη
σεν ελληνιστί ό Δαργινκούρ.

— Καί τί τήν θέλετε;
— Ενδιαφερόμενος διά σέ.
— Φράγκε, άφε; με ησυχον.
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— Εύχαρίστησέ τον, Μπάρμπα Πέτρο, είπεν δ 

Σουλιώτης Δήμος, κάμε τον νά μάθη δλας τάς αν
δραγαθίας τών συμμάχων του.

— Εύχαρίστησέ τον, προσέθηκεν δ Αναστά
σιος, διότι άλλως δέν Οά σέ άφήση ούδεμίαν στιγ
μήν ησυχον.

— Ας είναι λοιπόν, άπήντησεν δ γέρων, ή ίς-ο- 
ρία είναι σύντομος’ άκουσέ την. Εγεννήθην εις τήν 
Πάργαν καί ή οίκογένειά μου κατέφυγεν είς τό 
χωρίον τοΰτο δταν έπωλήθη ή πατρίς μου είς τόν 
Αλή Τεπελέν.

— Νά! τά συνειθισμένα ψεύδη ! ούτω διέκο- 
ψεν δ ταγματάρχης τήν λέξιν τοΰ Παργίου, ή 
Πάργα δέν έπωλήθη.

■— Εχαρίσθη λοιπόν ;
— Ούτε τοΰτο.
— Πώς λοιπόν έγεινε τό πράγμα; άνέλαβε 

τόν λόγον ό Αναστάσιος.
— Δέν γνωρίζω τή άληθεί? νά σάς τό είπώ, 

άπήντησεν δ ταγματάρχης, διότι δέν έχω άκριβεϊ; 
περί τούτου πληροφορίας’ έκεϊνο τό όποιον γνωρί
ζω είναι, δτι οί φίλτατοι σύμμαχοι ημών Αγγλοι 
έφέρθησαν καί εις τήν περίστασιν ταύτην άληθώς 
γενναίοι.

— Πιθανόν ! άνταπήντησεν δ Αναστάσιος, α 
λέξεις καί τά πράγματα παρά τοΐς έξευγενισμέ- 
νοις έθνεσι λαμβάνουσι συνθηματικήν τινα έννοιαν 
πολύ διάφορον τής άρχικής αύτών σημασίας! έ- 
ξακολούθει, φίλε, τήν διήγησίν σου.

— Έδώ ηύξησα, έπανέλαβε νά λέγη ό Μπάρ
μπα Πέτρος, καί έδώ έδωσα τόν στέφανον τοΰ γά
μου μου είς τήν ώραιοτέραν άπό τάς κόρας δλων 
τών χωρίων τοΰ Πίνδου, ήτις μέ κατέστησε πατέ
ρα υίοΰ λαβόντος παρά τοΰ θεοΰ ώς δώρον άπα- 
σαν τήν μητρικήν ώραιότητα! Τό άνέτρεφα εί; 
τόν πρός τήν Ελλάδα έρωτα, εις τόν πρός τήν έ
λευθερίαν ενθουσιασμόν, μέ ελπίδα ν’ άνακτήσω- 
μεν αύτήν’ τό ύπεχρέωσα μάλιστα νά δρκισθή 
ενώπιον τοΰ θεοΰ δτι θέλει δράξει τά δπλα άμα 
ήκούετο έπί τών δοέων τή; Ηπείρου τοΰ πολέμου 
ή φωνή.

— Δηλαδή ότι ήθελε τρέξει εί; τόν όλεθρόν 
του ! ώραία πατρική άγάπη ! ούτω λέγων ό Δαρ- 
γινκούρ έσειε τήν κεφαλήν είς σχήμα έμφαϊνον 
συμπάθειαν κάί μομφήν συνάμα.

0 γέρων άνέβλεψε πρό; αύτόν καί έννοήσα; τήν 
σημασίαν τοΰ σχήματος εκείνου’ άμποτε, έοώνα- 
ξε, νά ήθελα δυνηθή νά προσφέρω τήν ζωήν του 
είς τήν πατρίδα! Δεν θά έθρήνουν ήδη οτι έσβέσ 

θη ή ζωή του έν λύπη καί άπελπισία.
— Καί πώς άπέθανε;
— Σάς είπα, δτι ήτον ώράΐος. ό Πασάς τών 

ϊωαννίνων έμαθε τοΰτο παρά τίνος άχρείου κατα
σκόπου, καί έπεμψεν άμέσως νά τόν ζητήση διά 
νά τόν προσλάβη είς τό χαρέμι του. 0 υιός μου 
ασθενεί, άπήντησα είς τόν φέροντά μοι τήν δια
ταγήν Τάρταρον’ τόν έπεμψα είς τό μοναστήριον 
τοΰ προφήτου Ηλία, καί δταν έπιστρέψη ίατρευ- 
μένος θέλω τόν παραδώσει είς τόν αύθέντην μας. 
0 Τάρταρος άνεχώρησε, έγώ δέ άπέστειλα άμέσως 
τόν Αθανάσιον είς τό μοναστήριον έκεϊνο, δεηθεί; 
τών μοναχών νά τόν κρύπτωσι μή τυχόν ϊδών 
τις άπό τούς έξω αύτόν είδοποιήση τόνΠασάν περί 
τήςάπάτης του’ άλλά ποΰ δέν ύπάρχουσι κατάσκο
ποι ; Μετά παρέλευσιν ένός μηνός οι καλόγηροι 
έλαβαν διαταγήν νά παραδόσωσι τόν υιόν μου είς 
ϊν άπόσπασμα Αλβανών δπερ άπεστάλη νά λάβη 
αύτόν άπό τών χειρών των, ή νά έτοιμασθώσι ν’ 
άποθάνωσιν έντός τών φλογών τοΰ πυρποληθησο- 
μένου μοναστηριού των. Οι Αρναοΰται έζήτουν τόν 
Αθανάσιον μέ κραυγάς φοβερά;, άπειλοΰντες,έν περι- 
πτώσει παρακοής, νά θέσωσι τό πΰρ πριν ή πα- 
ρέλθωσιν 24 ώραι.

Οί καλόγηροι μοίέμήνυσαν ταΰτα δι’έπίτηδες 
άπε^αλμένου, έγώδ’έσπευσα είς τό μοναςήοιον καί 
είσήλθον έντός κατά τήν τελευταίαν τών 24 ώ- 
ρών, κατά τήν ώραν τής παραδόσεως ή τή; κατα
στροφής. Εύρον τήν κοινότητα συνηγμένην είς τι- 
να πΰργον, δ Αθανάσιος ίστατο κατά μέρος άφω
νος καί ήσυχος κατά τό φαινόμενον’ κάτωθεν ή- 
κούοντο αί βλασφημίαι καί αί θηριώδεις άπειλαί 
τών Αρναουτών, οιτινες μή λαμβάνοντες άπάν- 
τησιν, έκρουον ήδη διά τής άκτηρίδος τών πυρο
βόλων των τάς θύρας τής εκκλησίας, καί περιέ- 

φρασσον τό μοναστήριον μέ ξηρά ξύλα καί 
άχυρα ... - Οί μοναχοί συνεπιέζοντο περί τόν 
ήγούμενον, καί τίς μέν έγνωμοδότει νά παραδοθή 
τό παιδίον’ τίς δέ, εί καί είχε τήν αύτήν γνώ
μην, έσιώπα αίσχυνόμενος, καί άλλος τέλος κατε- 
μέμφετο τοΰ ηγουμένου μεγαλοφώνως ώς θέλον- 
τος νά σύρη εις τόν όλεθρον τό μοναστήριον διά 
τή; άνωφελοΰ; άντιστάσεω;’ ό δυστυχής ηγού
μενος έθεώρει κατά διαδοχήν τού; καλογήρους 
του, τόν υίόν μου καί έμέ’ ήτο δέ φανερόν δτι 
ούδείς περί έαυτοΰ συλλογισμός κατεκυρίευε τόν 

νοΰν του, καί δτι ή πάλη έγίνετο άναμέσον τοΰ 
διά τόν ’Αθανάσιον οίκτου καί τής πρός τούς 
υιούς του έκείνους άγάπης.

Εγώ δέ έθεώρο υν αύτόν άσκαρδαμυκτεί φοβού
μενος μή ένδώση είς τήν άγάπην, εί καί έκ τής 
άνθιστάσεώ; του ούδέν καλόν ήδύνατο νά ποο- 
κύψη διά τόν Αθανάσιον, είμή τό ν’άποθάνη μάλ
λον ύπό τά έρείπια τοΰ μοναστηρίου πριν ή 
πέση είς τοΰ πασά τάς χεΐρας ! Μόλις μέ είχεν 
ίδή είσερχόμενον ετρεξε νά ώφθή είς τάς άγκά- 
λα; μου, είτα έλαβε τήν θέσιν τής άκινησία; καϊ 
σιωπής. 0 πάταγος τών κρουομένων Ουρών τής 
εκκλησίας τόν διέσεισε, καί έκαμε δύο πρός τι 
παράθυρον βήματα’ έκεΐ σταθείς, άνέβλεψε τήν 
πεδιάδα, καϊ μετ’ αύτήν τόν ούρανόν, λέγων’ ή 
μία είναι ώραία, δ έτερος είναι θειον πράγμα ! 
Προέβη δύο άλλα βήματα, ήγγισε τό θωρακεϊον 
τοΰ παραθύρου, καί έφερεν είς τά έξω τήν κεφα
λήν’ έγώ τότε μετά κραυγών έδδίφθην πρός αύ
τόν . .. καί έφθασα έν καιρώ δπως δράξω αύτόν 
άπό τής μακράς κόμης ! είχε διφθή κατακέφαλα 
άπό τοΰ παραθύρου’ εις πλόκαμος τών τριχών 
του μοί άπέμεινεν εις τάς χΛρας, έκεΐνος δέ έπε- 
σεν έν μέσω τών ’Αλβανών, καϊ έξέπνευσε. Ηθέ- 
λησα νά ριφθώ όπισθεν αύτοΰ, άλλά μέ έβάστα- 
σαν διά τής βίας, έλιποθύμησα, είτα άπώλεσα 
τό λογικόν, καί άνέκτησα αύτό δίδων τόν τελευ- 
ταΐον ασπασμόν είς τό πτώμα τής γυναικδς μου, 
ήτις άπέθανεν έκ τής λύπης ήν έδοκίμασε διά 
τήν στέρησιν τοΰ μονογενούς υίοΰ. ’Αμφότεροι 
έτάφησαν είς τήν έκκλησίαν πρό τής δποίας έγο- 
νυπέτησα κλ.αίων, καί είς έμέ δέν μένει κάν ή 
έλπίς ότι θά ταφώ πλησίον αύτών !

Οί Ελληνες ϊσταντο έν ήμικυκλίω περί τόν 
γέροντα’ τό διήγημα είχε τελειωθή καί πάντε; 
έμενον έτι είς τήν αύτήν θέσιν, άφωνοι, άκίνητοι, 
διότι έκαστος αύτών άναμιμνήσκετο τάς ιδία; 
θλίψει; καί δσα; ύπέφερεν άδικίας.

0 ταγματάρχη; τώ έσφιξε τήν χεΐρα τόσο, 
ίσχυρώ; ώστε δ Μπάρμπα Πέτρος θά έφώναζεν 
άν δέν ήτο έκ τής φυσικής λύπης ίκανώ; άναίσθη- 
τος, ώστε ούδέ κάν τό έννόησε.

— Δυστυχή ! είπε μετά ταΰτα. Φαίνεται δτι 
οί ανατολικοί ημών σύμμαχοι δέν ^υθμίζουν τήν 
διαγωγήν των πάντοτε πρός τού; κανόνας τή; 
δικαιοσύνη;’ άλλά, άπό τώρα κ’ έμπρός είμεθα 
ήμεϊς, καί τά πράγματα θά πηγαίνουν διαφορε
τικά’ σά; δίδω λόγον τιμίου ανθρώπου" κοιυ.ηθήτε 
ήσυχοι' καλήν νύκτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

ό ταγματάρχης έξερχόμενος άπό τοΰ δώμα-
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giw τών φυλακισμένων ήσθάνθη την ανάγκην 
ν’ άναπνεύση καθαρόν αέρα, καί πριν ή άποσυρθή 
έντός τοΰ κοιτώνός του ήθέλησε νά κάμη μικρόν 
τινα περίπατον. Μόλις είχε προχωρήσει βήματά 
τινα πρός τήν πλατείαν, καί.είδεν έκθαμβος τούς 
Αλβανούς ένασ/ολουμένους εις τό να στήσωσιν 

οργανον τι, τοϋ όποιου τήν χρήσιν, λησμόνησα; 
ήδη πάν οτι εϊδεν είς ’Ιωάννινα, δέν έδύνατο νά 

έννοήση. Ηρώτησεν οθεν ένα στρατιώτην' είναι 
ό σκόλοψ, τώ άπήντησεν έκεΐνος

— Καί διά ποιον τόν ίτοιμάζουσι;
— ό Μουσταφα Βέης τό γίνώσκει.
Λαβών τοιαύτην άπάντησιν ήρχισεν ό ταγμα

τάρχης νά άνησυχη έπανήλθεν είς την οικίαν καί 
άνέβη είς- τά δωμάτια οπού ^ρνζν.ό- τοποτ'Λρχ- 
της τοϋ ’Ισμαήλ Φράσαρη' εύρζ τότε αύτόν δί 
δοντα διαταγής, καί τον ήρώτησεν άν είχεν ειδή
σεις νέας τίνος στάσεως. 1

— όχι,- άπήντησεν ό Μουσουλμάνο;, πρόκει
ται μόνον περί μικρός τίνος ύποθεσεως.

— Δύναμαι νά τήν μάθω ;
— Καί διατί όχι; Ελχβον διχταγά; ν’ ανα

σκολοπίσω τούς οκτώ αιχμαλώτους άμα φθάσω 
είς τόπον οπού οί στασιασταί νά μή δύνανται νά 
μ’ ένοχλήσωσΓ μοί φαίνεται ότι τδ χωρίον τοΰτο 
είναι ό κατάλληλος τόπος.

— Πώς ! τούς Ελληνας εκείνους ;
— Ε, καί τί θέλετε νά τούς κάμωμεν ; το 

καλλίτερον είναι να έλευθερωθώμεν άπο αύτούς 
άπαξ διά παντός.

— Καί όμως ό Δερβέναγας ήθέλησε νά τούς 
σώση άπο της μανίας τών ’Αλβανών.

—■- Αληθώς, εις τά Ιωάννινα ύπάρχει ό ύμέ- 
τερος πρόξενος, άλλ' ενταύθα υπάρχω έγώ. Σείς 
ήδη υπηρετείτε τήν Πύλην καί οφείλετε νά σέ- 
βησθε τας διαταγάς καί τά μυστικά, τών ανώτε
ρων σας. Πάντες οί διά τον τύπον πεμφθέντε; 
Ελληνες εις τό μοναστήριον τοΰ. προφήτου Ηλία 
δεν προέβησζν έπεκεινα τοΰ χωρίου τούτου, το 
αύτο δε πρέπει να γείνη καί δια τούς έκτώ συνο
δοιπόρους ημών.

— Πρόσεξε, φίλε .Μουσταφα. εις ό,τι Οά σοί 
ήίπω, άπήντησε μέ άπόφασιν ό ταγματάρχης, άν 
ό άνασκολοπισμύ; έκτελεσθή Οά δώσης λόγον 
εις ςςό έθνος μου.

■— Εγώ δέν δίδω είς άλλον λόγον είμή είς τύν 
σουλτάνο*, είς τούς υπουργούς του και είς τον 
Λερβεγαγάν τής ’Αλβανίας.

— Iqi-qv. περιφρονεΐς τήν Γαλλίαν;

— Καί τίς προσεκάλεσε τούς Γάλλους ν άνα- 
μιχθώσιν είς τά ιδιαίτερα πράγματα τής ί'ψηλής 
ΙΙύλης; Ούτοι ευχαριστούνται νά λάβωσι τήν 
τιμήν νά πολεμώσι τούς εχθρού; αύτής.

— Ωραία τιμή, μά τήν πίστιν μου .' ώς άν οί 
υπήκοοι τής Τ. Πύλης έγίνωσκον νά πυροβολήσω- 
σιν άπαξ κάν κατ εύθεϊαν, άν δέν έλάμβανον τήν 
βοήθειαν τών συμμάχων των !... Οι σκύλο; ύπε- 
ρηφανεύονται διότι ημείς οί άνόνίτοι τούς στηρί
ζομε* έπ! τής κλονιζόμενης καί εύθραυστου έδρας 
των. Ο μωρός ούτος άξιοι νά μέ κάμη συμβοη- 
θόν τοϋ δημίου ? άλλ’ όχι, μά τήν πίστιν μου, 
τοΰτο δέν θά τό κάμη ποτέ !

Ενώ ό Δαργινκούρτ εξεθύμαινεν ελολύζων, καί 
άνεβοκαταβαίνων τά δωμάτια, ό Μουσταφα 
Βέης καθήμενο; έπί προσκεφαλαίου όκζαδόν, καί 
βαστάζών μακροτάτην καπνοσύριγγα, ήν έφερεν 
είς τό στόμα κατά μεμετρημένα χρονικά διαστή
ματα και μετά τίνος ρυθμού, ύπηγόρευε τάς δια
ταγής του είς δύο γραμματείς, καί έφαίνετο ώς 
λησμονών τήν παρουσίαν τοϋ εξηγριωθέντο; ταγ
ματάρχου.

Ούτος βλέπων οτι ουδόλως έφρόντιζον περί 
αύτοΰ, κατέστη παρά ποτέ μανιώδης, έπλησίασε 
δέ μετά τοσαύτης θυμού όρμής είς τόν τόπον 
ένθα έκάθητο ό Μουσταφα Βέης, ώστε μία τρά
πεζα έφ’ ής έκειντο χάρτη; καί μελανοδόχη, 
έρρίφθη έπί τοϋ ίδιου Μουσταφα, και'κατερύπωσε 
διά τής μελάνης το πλήρες κεντημάτων έκ πορ
φυρού μεταξοπτίλου αντερί του. Ο Μουσουλμάνος 
δέν έκινή&η άπδ τής θέσεώς του. καί ένώ μετά 
ταΰτα οί δύο γραμματείς του άνώρθωνον τήν 
τράπεζαν άνευ κραυγών θυμού, άνευ σημείου τί
νος ανυπομονησίας, 'θεώρησε τό όυπωθεν ένδυμα, 
είτα άναβλέψα; προς τύν ταγματάρχην, καί σεί- 
σα: ελαφρώς τήν κεφαλήν' ανόητε! είπε, καί νεύσα; 
είς τού; γραμματείς του να τύν άκολουθή,σωσιν, 
έξέβη άπό τοϋ δωματίου βραδέοις βήμασι, καί 
άφησε τύν Δαργινκούρ τεταρκγζ.ενον καί πλήρη 
οργής καί θάμβους.

Μετ’ όλίγας στιγμές έπανήλθεν είς εαυτόν καί. 
Οί Τούρκοι είναι και θά ήναι πάντοτε Τούρκοι ! 
ανέκραξε' τή άληθεία ήμην μωρός οτε ένόμιζα 

1 ότι μετεμορφώθησαν είς τόσους παρισιανούς, 
πιστεύσας είςτας φλυαρίας τών εφημερίδων μας 
καί έκείνας του αγγλικού κοινοβουλίου ! Καλήν 
με την έκαμαν ! δυστυχεί; Ελληνες ! Εγό) άρα 
είμαι καί τώρα ό Δαργινκούρ τών ημερών τοϋ 
Ιουλίου, έγ<υ ό όδηγήσα; ενταύθα οκτώ θύματα 

προωρισμένα διά τήν ποινήν τοϋ σκόλοπος ! καί 
θύματα τίνος ! τοΰ ίεροΰ τής πατρίδος έρωτος .' 
Οίμοι! δυστυχής! Οίμοι! κακοδαΐμων !

0 δυστυχής ταγματάρχη; έξέβη τοϋ δωματίου, 
τοΰ μάρτυρο; τών έξαπατήσεών του, καί έδραμε 
πρός τό δωμάτιόν τοΰ υπασπιστοϋ του. Νικόλα ! 
είπε, καί έλαβεν αύτόν άπό τή; χειρός μετά παρα
φορά;' αγαπητέ Νικόλα ! είπέ μοι τίν. τρόπω δύ
ναμαι νά σώσω τού; δυστυχεί; έκείνου;' επιθυμώ 
νά τό πράξω καί μέ κίνδυνον τής ιδία; μου ζωή;!

0 ’Αρναούτη;ΐμειδία«.
— Γελάς, μωρέ' έγώ όμως ομιλώ σπουδαίως. 

ό Νικόλαος έξηκολούθει μ.’ δλα ταΰτα λέγων.
— ’Αρχηγέ! γελώ βλέπων δτ. άπελπίζεσθε 

διά κακόν τοΰ όάοίου είναι εύκολο; ή θεραπεία.
— Εύκολος ! ποια είναι; ειπήτέ μοι άμέσως.
— Ο; ‘Αλβανοί δέν είναι Τοΰραοι ’Οσμανλϊδαι.

— Ωραία άνακάλυψι: !
— Θέλω νά είπω δτι ύπηρετοΰσι τήν Πύλην 

διά τό κέρδος καί ούχί^ιά τήν τιμ.ήν.

— Καί τί μέ τοΰτο;
* ·» \ , * * ν Κ— Αν ευρισκαν το συμφέρον των εις το να 

μή υπακούσουν θά τό έκαμναν άνευ ένδοιασμ.οϋ.
— Αν τοι; προσέφερον λοιπόν πολλά χρήματα;
— Αφηναν νά φύγωσιν οί Ελληνες, είτε θά 

εφευγον καί έκεΐνοι όμοϋ μέ αύτούς δπωςέπανέλ- 
Οωσιν είς τούς κόλπους τών έπί τών πατρικών 
όρέων οικογενειών των, όπου τά φερμάνια τοΰ 
Σουλτάνου δέν δύνανται ποτέ νά φθάσωσι.

— Μέ παρηγορείς· ύπαγε λοιπόν, καλέ μου 
Νικόλα, πρόσφερε 300 γρόσια εί; έκαστον των 
τεσσάρων Αλβανών, τών φρουρούντων τήν έξοδον 
τών αιχμαλώτων, καί έγό> σοί τά πληρόνω άμα 
έλευθερωθώσι.

— ί'πάγω καί ελπίζω νά σάς φέρω τάχιστα 
ϋ'.αλά; ειδήσεις.

Μείνα; μόνος 5 ταγματάρχη; ήρχισε τον συ
νήθη περίπατον έν τώ δωμκτίω, καταρώαενος 
τήν ήμέραν καί τήν ώραν καθ’ ήν έζήτει τήν 
άδειαν νά ύπηρετήση ένα γένος, άγνοοϋν τί έστι 
τιμή καί πίστι; είς τάς υποσχέσεις. ’Ενθυμήθη 
τότε τόν πατξρα του, τον σεβαστόν έκεΐνον άν- 
δρα, όστις έμόχθησεν εις τό νά έγχύση εί; τήν 
ψυχήν του τόν ύπέρ τοϋ άγώνο; τών Ελλήνων 
ενθουσιασμών, ύπέρ τών όποιων ειχέ ποτέ άγωνι- 
σθή έν Κρήτη . . . ένθυμ.ήθη τήν ιστορίαν ήν τώ 
διηγήθη ό γέρων Μπάρμπα Πέτρος, τήν θηριω
δίαν τών Τούρκων, τήν δυστυχίαν τών πιεζομ.έ- 
νων, καί ήρυθρίασεν έν τή ιδέα ότι επαυξάνει τόν 

σωρόν τών δυστυχημ.άτων των. Είναι άδύνατονΧ 
άνεκραύγασε τότε, νά μ.ένω είς τήν ύπηρεσίαν 
τών Τούρκων’ τό έδαφος δπερ πατώ μοΰ καίει 
τού; πόδα;!

Ενώ 5 Ταγματάρχη; ούτω πω; έβασανίζετο 
καί διετέλει τό άθυρμα σκοτεινών συλλογισμών, 
έπανήλθεν ό ύπασπιστής του, προς συνάντησιν 
τοΰ όποιου εδραμεν άμέσως καί ή κότα αύτόν. 
Είναι λοιπόν ελπίς;

— Περισσότερον παρά έθ.πίς! Η ύπόθεσι; έ- 
τυμβιβάσθη.

— Νικόλα ! τίμιε Νικόλα ! μά φέρει; άπό τόν 
θάνατον είς τήν ζωήν.

— Δέν έχομεν καιρόν νά χανοψ^ν- έντός ήμι- 
σεία; έυρας ή φρουρά θ’ άλλαχθή’ έ-^ώ πρέπει να 
υπάγω νά. παραλάβω τούς αιχμαλώτου;, σιΐς δέ 
νά ύπάγητε νά μάς περιμένητ,ε όπισθεν τοΰ χ<υ- 
ρίου, πρός το μέρος τοΰ Μετζόβο»υ, έκεΐ όπου 
άρχεται ιό δάσος τών δρυών. II οικία έχει μι
κρήν θυρίδα ήτις φέρει είς ένα κήπον' έκεΐθεν 
έξερχόμεθα καί μετά δέκα λεπτά θά · είμεθα 
έκτος κινδύνου' ύπαγε και μή λνσμον·ήσης τα 
χρήματα

' ό Δαργινκούρ κατέβη παρευθύς τάς κλίμακας, 
καί άπήλθεν εις τήν πλατείαν όπου οί σκόλοπε; 
ειχον έτοιμασθή, οί δέ στήσαντε; αύτούς Αλβανοί 
έκοιμώντο βαθέως, περιμένοντες πότε νά προσ- 
κληθίϋσιν δπως έπιστατήσωσι τό έργον διά τό 
όποιον είχον Ετοιμάσει τά όργανα. Ολίγοι φρουροί 
μόνοι ήγρύπνουν τραγωδοΰντε; τών πατρικών των 
έρέών τά άσματα. '(■>. Ταγματάρχη; διήλθε την 
πλατείαν, καί ούδείς φρουρός έτόλμησε νά τόν 
έμ.ποδίση, διότι άνεγνώρισαν αύτόν είς τό φώς 
μεγάλης πυράς, ήν είχον ανάψει έν μέσω τής 
πλατείας οί Λλ.βα-^ί όπως θερμαίνωντα·.' όδεύων 
ταχέως έφθασε μ.ετ όλίγας στιγμ.άς έξω τοΰ 
χωρίου καί έστάθη δπό γιγαντιαίαν π.νά δρϋν, 
αδελφήν έκείνων τοΰ πλησίον δοδωνικοΰ δάσους.

ό ούρανός έκαλύπτετο ύπό νεφών, καί ψυχρός 
έπνεεν ό άνεμος, άλλ’ό Ταγματάρχης δέν ήσθά
νετο τίποτε, τοσαύτη ήτο ή άτυπομονησίζ τής 
ψυχής του .... Οίμοι! άν τούς Τυλλάβωσιν ’ 
έσυλλογιζετο' άνοί δυστυχείς έκεΐνοι άπέθνησκον 
είς τύν σκόλοπα ! Α, Ταγματάρχα Δοργινκούρ ’ 
θά ήσο τότε άξιος νά όνοματθής ύπάσπιστή; τοΰ 
δημίου τών ϊωανίνων!

Μετά έν τέταρτον πής ώρας ήκούσθη βημά
των ήχος, καί άναβλέψας πρός τήν όδόν τοΰ 
χωρίου, είδε χωρικόν τινα κινούμενον καί φερό-
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δστις τή» έσφιγγε τήν χεΐρά.
— Ναι, άπεκρίθη ό νέος Ελλην, είς Παρισιους, 

είς τόν κόσμον τούτον είτε είς τόν άλλον, βε
βαίως θά συναντηθώμεν είς κανέν μέρος ! Αφησε 
μετά ταΰτα τήν χεΐρά ήν έσφιγγεν έντός τών 
ίδικών του καί μετέβη πρός τούς συντρόφους του.

0 Δαργινκούρ καί ό Νικόλα; ειδον αύτούς 
είσχωροϋντα; ύπό τάς δρϋς καί άφανιζομένους 
έντός τών ελιγμών τοϋ δάσους, είτα καί αύτός 
ό κρότος τών βημάτων των όλίγον κατ’ ολίγον 
έσίγησε' ούδέν ήκούετο έφεξής είμή αί έξεΐαι τοϋ 
θωός φωναί καί τοϋ άνέμου ή πνοή ήτις διερχο- 
μένη όρμητικώς άναμέσον τών δένδρων έκλινε 
τούς κλάδους αύτών.

— Ας έπανέλθωμεν είς τά καταλύματά μας, 
ειπεν ό ταγματάρχης πρός τό ? υπασπιστήν αύτοΰ' 
ή νύζ αύτη μάς έχορήγησε ώραΐον διά τό ήμερο- 
λόγιόν μας άρθοον.

έκ τοϋ Ιταλικού.

ΜΩΣΑ1ΚΟΝ
Οί άνθρωποι μή δυνηθέντες νά φέρωσι θερα

πείαν κατά τοϋ θανάτου, τής πενίας καί τής 
άμαθείας, άπεφάσισαν νά μή σκέπτωνται διόλου 
περί αύτών καί ούτω ζώσιν εύδαίμονες.

•

Επικίνδυνον είναι νά ανατολής μέν εις τόν 
άνθρωπον πόσον δμοιάζει πρός τά άλλα ζώα, νά 
μή ύποδεικνύης δέ είς αύτόν άφ’ ετέρου τό μεγα- 
λεΐόν του' ούχ ήττον επικίνδυνον είναι νά ύπερεκ- 
θειάζης τό μεγαλεΐον αύτοΰ καί νά τώ υποκρύ
πτω; τήν σμικρότητά του’ έπικινδυνωδέστατον 
δέ πάντων νά μένη εις παντελή άγνοιαν’ ωφέλι
μον είναι νά τώ Οέτης ύπ’ δψιν άμφότερα.

Β. Pascal.
■ *-

ό έρως είναι δένδρον αύτοφυές, ριζώνει βα- 
Οέως είς τήν ύπαρξίν μας, καί πολλάκις θάλλει 

καί είς καρδίας μεμαραμένας.
• Victor Hugo.

1
·

ύ έρως είναι τών άέργων ένασχόλησις. 
Διογένης.

Αί ρυτίδες είναι ό τάφος τοϋ έρωτος.
Sarrasin.

I
»

μενον πρός αυτόν, έπι τοϋ όποιου έπιπταν αι 
άκτίνες τής Σελήνης, ήτις έφεγγεν άπό τής σχι
σμής δια^ηχδέντος νέφους, δπερ κατ έκείνην 
τήν στιγμήν ισχυρά ανέμου πνοή είχε διασχίσει 
εις δύω. ϊψώσας τούς Οφθαλμούς εις τόν Ουρα
νόν τή» έφαίνετο δτι τό σύννεφον έκεΐνο ένεόύετο 
τήν μορφήν τοϋ πατρός του καί έλάμβανε τήν 

όψ'.ν εκείνου' έφαίνετο τό πρόσωπόν του, το 
σώμα του, καί ώς νά εύλογή διά τής χειρός του! 
όταν κατεβίβασε τό βλέμμα του, ό χωρικός είχε 
φΟάσει πλησίον, καί ήδη ό υπασπιστής αύτοΰ τόν 

έκάλει έξ όνόματος.
— Εδώ είμαι, άπήντησεν ό Ταγματάρχης.
— ίδέ τούς αιχμαλώτους.
— Φίλοι! άδελφοί μου!
ύ Δαργινκούρ ετρεξε πρός τούς δυστυχείς 

έκείνους μέ τάς άγκάλας ήνεωγμένας' μόνος ό 
Αναστάσιος έτόλμησε νά ριφθή είς αύτάς, οί λοι
ποί έκ συστολής καί σεβασμού εμενον περί αύτόν 
καί ηύχοντο πρός αύτόν πάσας τοϋ Ούρανοϋ τάς 

ευλογίας.
Εύεργέτης καί εύεργετηθέντες άπηλαυον τότε 

μίαν τών στιγμών έκείνων καθ’ άς άπεκδυομένη 
ή άνθρωπότης τόν γήϊνον πηλόν, πιστεύει έτι 
μάλλον είς τήν ούρανίαν καταγωγήν της.

— Φύγετε! σωΟήτε! είπε τέλος ό Δαργιν- 

κούρ.
— Ναι, προσέθηκεν ό Νικόλας, άμέσως φύγετε, 

γινώσκετε δλας τάς οδούς, καί εύκόλως θά ένω- 

θήτε μέ τούς έπαναστάτας.
— Ελπίζω αύριον νά εύρεΟώ μετά τοϋ Γρίβα, 

άπήντησεν ό Αναστάσιος, άλλά σείς, γενναίε 
Γάλλε, σείς, οΐτινες μένετε είς τήν εξουσίαν έκεί
νων τών τίγρεων!

— Μή ανησυχείτε δι έμέ, τίς δύναται νά έπτ 
θέση χεΐρά καθ’ ενός Γάλλου ; Η σημαία τοϋ με
γάλου έθνους ϊσταται άνω τής κεφαλής μου καί 
καθιστά: αύτήν άτρωτον.

— Τούτο μάς παρηγορεΐ, άνέκραξαν οί Ελληνες.
— Οχι, δέν τολμούν νά μ’ έγγίσωσι. Σάς δίδω 

όμως λόγον τιμίου ανθρώπου δτι θά έγκατα- 
λείψω μετ ολίγος ημέρας τόν Δερβέναγαν καί τά 
τηλεβόλα του. Δέν θέλω άλλας άράς κατά τής 
κεφαλής μου ! έπέσυρα τόσας έν Ρώμη, καί αγνοώ 
πώς διάβολον άπεφάσισα νά έλθω καί έδώ είς 
τήν Ιίπειρον νά λάβω τό δεύτερον μέρος αύτών. 
Υγιαίνετε, υγιαίνετε ! ’Ελπίζω νά συναντηθώμεν 
καί πάλιν είς Παρισιους. Τούς λόγους τούτους 
άπηύθυνεν ό ταγματάρχης πρός τόν ’Αναστάσιον
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η irsmiK συμμορία.
-

^ατά τά 1764 ή πόλις Μοντοβάν πά
λαι ποτέ πρωτεύουσα τών διαμαρτυρομένων, 
εί καί εκατόν παρήλθον άπό τής έποχής ε
κείνης έτη καί πολλάς κατέβαλον προσπά
θειας οί κατά καιρούς νομάρχαι προς καλ- 
Αωπισμόν αύτής, ούχ ήττον όμως ήτο κα!τότε 
ώς και άλλοτε πόλις ακανόνιστος, σκυθρωπή, 
ρυπαρά, αί οδοί αύτής ήσαν στενότατοι, 
αί οικοδομά! ογκώδεις άλλ’ άχάρεις και με
λανωπά!, παρέχουσαι <5ψιν φρουρίων μάλ
λον ή -κατοικιών. Ή νέα κυβέονησις, ώς 
προείπομεν, έπήνεγκε μέν αλλοιώσεις τινάς, 
ζατηδάφισε πολλούς πύργους, προμαχώνας 
καί άλλα κτίρια αμυντικά, άχρηστα πλέον 
τότε, άλλά τόσον έσπευσμένως έξετελέσθη- 
σαν όλα ταΰτα, ώστε, ώς συνήθως συμβαί
νει, πλεΐστα διέμειναν ημιτελή κα! παοεΐχον 
άπειρα προσκόμματα είς πήν έπιπέδωσιν 
καί εύθυγραμμίαν τών άγυιών. Είς δλαταύ- 
τα πρόσθες κα! τήν πατριαρχικήν έκείνην 
άπλότητα τών προπατόρων μας, οΐτινες 
οίκειοποιούμενοι τάς δημοσίας οδούς έπε- 
σώρευον φύρδην μίγδην πρό τών οικιών 
βαρέλια, καυσόξυλα κα! παντοίας άλλας ά 
καθαρσίας, κα! φαντάσθητι ά·> ·ΐ,το δυνατόν 
νά βαδίση τις άφόβως έν ζαιρώ νυκτος είς 
τόν ζοφώδη έκεϊνον λαβύρινθον

Οί κύριοι λοιπόν Δετιζάν, Δυβάλ, Δεβαρε- 
βρή δασμολογικοί δικασταί cour des aides), 
Δαρασσής πρωτόδικης, Μιχαήλ Βονρεπώ, 
ταμίας, κα! ό Μαυρίκιος Σαΐ'/βικτώρ άλ- 
λοτε ίλαρχος, διευθύνοντο τήν σκοτεινήν κα! 
ομιχλώδη νύκτα τής 2 Οκτωβρίου 1764 είς 
τήν οικίαν τοϋ προέδρου τοϋ δασμολογικού 
δικαστηρίου, όπου ήν μεγαλοπρεπής χορός, 
αύτών δέ προηγούντο οί ύπηρέται κρατούν
τες άνημμένας δάδας· έβάδιζον δέ βραδέως 
κα! άνά δύο συνδιαλεγόμενοι μετά πολλής 
σοβαρότητας περί τών παραδόξων γεγονότων 
τών διαδραματιζομένων άπό τινων μηνών 
είς Μοντοβάν.

Όμολογητέον, έλεγεν ό Δετιζάν έπιτει- 
οευομενος ύφος σκεπτικόν, ότι ή κατάστα- 
σι? μας είναι πρωτοφανής είς τήν ιστορίαν. 
Πόλις κατοιχουμένη ύπό τεσσαράκοντα χι
λιάδων κατοίκων μαστίζεται ύπό ολιγάρι

θμων ληστών, και έντούτοις μήτε ή δικαιο
σύνη τούς άνακαλύπτει, μήτε ή χωροφυλακή 
τούς συλλαμβάνει* τή άληθεία είναι πράγ
μα άνήκουστον είς τά χρονικά μας!
— Τό βέβαιον είναι, άπεκρίθη ό Δυβάλ Δε- 
βαρεβρή, ότι οίΜοντοβάνιοι ούτε έκ παρααό- 
σεως κάν ένθυμοϋνται κακουργήματα, δια- 
πραττόμενα μετά τοσαύτης δραστηριότητας!

— Τί τρέχει λοιπόν, κύριοι ·, ήρώτησεν 
ό ίλαρχος «ΛηΜάζων διά νά άκροασθή κα- 
/νήτερον.

— Έοωτατε τί τρέχει! καί πόθεν έρχε- 
σθε, προς θεού! αγαπητέ, κύριε Σαιν- 
βικτώρ, άνέκραξεν ό δικαστικός σύμβουλος 
όλος άπόπληκτος· τόσω μακρόθεν έρχεσθε 
ώστε νά άγνοήτε τά διατρέχοντα ;
— ΆπόΆλανσόν κατ' εύθειαν.
— Καί διεμείνατε έκεΐ πολύν καιρόν;
— Άπό του Πάσχα.
—Ά,τότε βεβαίως δέν γνωρίζετε τά ποί,υοι- 
ήγητα δυς-υχήματά μ.ας. Μάθετε λοιπόν ότι 
συμμορία ληστών μυστηριώδης καί αόρατος 
καταμαστίζει άπό καιρού τό Μοντοβάν* τρό
μος κα! φρίκη επικρατεί είς τήν πόλιν καί τά 
περίχωρα· άνά πάσαν στιγμήν ακούονται 
λαφυραγωγίαι οικιών, κλοπαί εμπορικών κα
ταστημάτων έν ώρα ήμέρας καί νυκτός· 
διαρρήξεις και είς αύτάς τάς οδούς τάς 
μάλλον συχναζομένας. Έβδομάς δέν πα
ρέρχεται χωρίς νάέχωμεν είς τήν είσαγελίαν 
καταμηνύσεις, άλλοτε μέν πτωχής γραίας 
τής οποίας θραύσαντες τόκ’Αεΐθροντοΰ δωμα
τίου της άφήρεσαν έως καί αύτά τά σκεπά
σματα τής κλίνης της, άλλοτε πλουσίου άρ- 
χοντος παραπονουμένου ότι ό/.α τά αργυρά 
σκεύη τής οικίας του μετέβησαν είς τήν βιαιό
τητα τών ληστών καί άλλα παρόμοια· έν 
έν! λόγω ούδενός φείδονται· άρχοντες, ίδιώ- 
ται, κληρικοί κα! αυτοί προσέτι οί γεωρ
γοί, όλοι ανεξαιρέτως τά αύτά πάσχουσι. 
Πρό ολίγων ήμερων έλήστευσαν τόν πύρ
γον τής Άύσώνος, προχθές άνέβησαν εις 
τόν εξώστην τοΰ Δεζαζιάκ, λοχαγού τής 
βασιλικής φρουράς, και χθές άκόμη τό έ- 
σπέρας οί κακούργοι άπετόλμησαν πρό τών 
πυλών αύτών τής πόλεως νά κακοποιήσω- 
σιν ένα διαβάτην.
— Όσα μοί διηγεΐσθε είναι πραγματικώς 
άκατανοητα, κα! έδυσκολευόμην νά τά πι- 
στεύσω έάν δέν τά ήκουον άπό τοΰ στόμα
τός σας.
— Έρωτήσατε καί τόν κύριον πρωτοδίκην.

39



306 ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. 307

Δαρασσή, είπεν ό πολύσαρκος ταμίας μέ 
φωνήν χλαυθμηράν, διότι τό ώρολόγιοντής 
μητροπόλεως έσήμανε τήν όγδόην, καί άν- 
μάς σταματάτε κάθε στιγμήν ’μέ τάς ιστο
ρίας σας, δέν Οά φθάσωμεν ποτέ.
— Φοβείσθε, Βονρεπώ;
— *Οχι, άλλά, παρακαλώ, άς προχωρώμεν.
— Έπηγαίνετε εις τοϋ προέδρου έάν έστοι- 
χηματίζομεν; ...
— Καί τοϋ Κροίσου τά πλούτη έάν μοί ύ- 
πέσχοντο δέν έπήγαινα, είπεν ό Βονρεπώ 
μέ τόνον αποφασιστικόν.
— ’Ελάτε, ελάτε, ησυχάσετε, είμεθα ισχυ
ροί απόψε, καί δέν πιστεύω οί κύριοι ίππόται 
τής μυστηριώδους συμμορίας ν’ αποφασίσουν 
νά μάς προσβάλωσιν.
— Εις άπάντησιν τής προκλήσεως ταύτης, 
άντήχησεν αίφνης άπό τοϋ άκρου τής πλα
τείας τοϋ Άρεος οξύς καί ποφατεταμένος 
συριγμός· και πάραυτα οί μέν ύπηρέται ρι- 
ψαντες τάς δάδας έφυγον άναβοώντες, οι 
δέ φίλοι τοϋ προέδρου περιεκυκλώΟησαν υπό 
στίφους άνδρών μεγαλοσώμων, φορούντων ε- 
πενδύτας λευκόφαιους, τών όποιων όμως 
μόνον αί μακραίγενειάδες διεκρίνοντο, τό οέ 
λοιπόν πρόσωπον έκρύπτετο ύπό τών κατα-· 
βιβασμένων καί διά μανδυλιου ποοσοεόεμέ- 
νων πλατυγύρων σπίλων των.
— Δότε δσα χρήματα έχετε καί δ,τι άλλο 
πολύτιμον, άνέκραξεν εις έξ αυτών διά 
φωνής βραγχώδους.

Άμέσως όλοι έσπευσαν νά ύπακούσωσιν 
εις τήν διαταγήν ταύτην, τήν ύποστηριζο- 
μένην διά τοϋ πιστολιού καί τής μαχαίρας, 
έκτος τοϋ ίλάρχου. Μόνος αύτός έτόλμησε 
νά άντ σταθή, καί άναλαβών τήν εύκινησίαν 
καί τήν άκτταδάμαστον άνδρίαν τών νεα
ρών του χρόνων, προσέβαλε οιά τής ράβοου 
τούς έπιτεθέντας κατ’ αύτοϋ ούο ληστάς, καί 
ίσως ήΟελεν έξέλθει καί νικητής τής πάλης 
ταύτης έάν έλειπεν ό Βονρεπώ, δστις έναγ- 
καλισΟείς αύτόν μέ όσην δύναμιν τώ άφη- 
σεν ή απελπισία καί ό τρόμος, τόν εμπόδιζε 
νά σύρη τό ξίφος· όθεν μή δυνηθείς νά λυ- 
τρωθή άπό τόν πυλύσαρκον ταμίαν καί παν- 
ταχόθεν προσβαλλόμενος, ένικήθη ύπό τοϋ 
πλήθους καί κατέπεσεν ύπό τά ανυψωμένα 
εγχειρίδια τών κακούργων, ένω οί φίλοι του 

: αντί νά τόν βοηθήσωσιν έφευγον κατόπιν 
τών ύπηρετών.

’Εν τούτοις οί προσκεκλημένοι ήρχισαν 
νά συνάζωνται εις τήν οικίαν τοϋ προέδρου

— Τί λέγεις Δαρασή;
__  Ναι, φίλτατε Μαυρίκιε, τόν ακούω, 
καί δέν δύναμαι δυστυχώς νά τόν διαψεύσω. 
Χθές τό εσπέρας τωόντι ήλθεν εις τήν οι
κίαν μου ένας χωρικός έκ Νηγρελίσσης κά- 
-ωχρος και μοί διηγηθη όλος τρέμων, δτι 
ένώ'άπερχόμενος έκ τής άγοράς διέβαινεν 
άπό παρακείμενον κεραμοποιεΐον,συνηντησεν 
άνθρωπον φοροϋντα έπενδύτην λευκόφαιον 
ό άγνωστος ουτος τόν έπλησίασε καί ήρχι- 
σε νά τώ όμιλή, άλλ’ δτι άμα έφθασαν εις 
τήν γέφυραν τήν έπί τής όδοΰ τών Παρι- 
σίων,'τόν έδραξεν αιφνιδίως άπό τοϋ λαι
μού καί βήξας δυνατά « τό βαλάντιον ή τήν 
-ζωήν σου» άνέκραξεν.
__ Ό θεό- νά μέ διαφυλάξη άπό τοιαύτην 
συνάντησιν, έτραύλισε τρέμων ό πολύσαρκος 
Μιχαήλ Βονρεπώ.
__νεχς Οά άπεθνήσκετε άπό φόβον έάν σάς 
συνέβαινε τό τοιοϋτον, είπεν ό λοχαγός γε- 
λών τί άπέγεινε μετά ταύτα, Δαρασσή ;
— Τρεις κακούργοι ένοπλοι, κρυπτόμενοι 
ύπό τήν γέφυραν, ώρμησαν τότε καί συνε- 
νωθέντες μετά τοϋ πρώτου συνέλαβον τόν 
χωρικόν, τοϋ έφραξαν τό στόμα καί τοϋ ά- 
φήρεσαν 238 φράγκα, δσα δηλαδή εύρον 
έπ’ αύτοϋ.
— Καί ή έξουσία κοιμάται; . . .
— Ή έξουσία άπέστειλεν άμέσως προς κα- 
ταδίωξίν των, άλλ’ άνευ άποτελέσματος.
— Περίεργον!
— Αμφιβάλλετε αγαπητέ λοχαγέ περί 
της δραστηριότητας τοϋ μοιράρχου κυρίου 
Δαγγλή;
— ’Απ’ εναντίας μάλιστα τήν θαυμάζω.
— Ή μήπως νομίζετε ύπερμέτρως έπιεική 
τον εισαγγελέα κύριον Σαδώκ ; .. .
— ’Επιεική! δέν πιστεύω μήτε καρδίαν νά 
έχη αύτός ό άνθρωπος, καί άν έχη, Οά ήναι 
ή άπό λίθον ή άπό σίδηρον.
— Καί μ’όλα ταύτα δένκατόρθωσαν είσέ- 
τι νά συλλάβωσι μήτε ένα καν έκ τής συμ
μορίας.
— Τότε Οά ύποκρύπτεται αιτία άγνωστος, ή 
οποία εκμηδενίζει τάς ένεργείας τών αρχών.
— Καί τόσω μάλιστα σπουδαιότατη, κύριοι, 
έξηκολούθησε 7.έγων ό πρωτοοικης τα- 
πεινώσας τήν φωνήν, ώς-ε ζητούσα ή δικαιο
σύνη ν' άνακαλύψη τούς ενόχους έπί μάλ
λον καί μάλλον πλαναται καί έρυθρια ένίοτε 
διά τάςύπονοίας της.
— ' Ας βαδίσωμεν ολίγον ταχύτερον, κύριε νό 

Μριλαρτίκ Δεμοντρικοΰ, δστις άγνοών τά 
τραγικά συμβάντα, δσα άνωτέρω διηγήθη- 
μεν, ήτο όλος άφωσιωμένος εις ύποδοχήν 
τών ξένων του.

Τό άνθος τής Μοντοβανικής κοινωνίας 
συνωθειτο εις τάς άπεράντους αίθουσας τού 
προέδρου, όπου ό πλούτος καί ή εύπρέπεια 
παντοΰ διέλαμπον. Χρυσοστόλιστοι τοίχοι, 
βαρύτιμοι τάπητες, πολυτελή παραπετά
σματα, ώραιαι γυναίκες καί μεγάλοι άρχον
τες, όλα δέ ταύτα άπαστράπτοντα ύπό μυ- 
ριοφώτους πολυελαίους· τοιαΰτα ήσαν τά 
άπαρτίζοντα τήν εσπερινήν συναναστροφήν 
τού κυρίου Δεμοντρικοΰ.

Έπί μεταξοπτύλων καί ροδοχρόων άνακλίν- 
τήρων παρεκάθηντο μεγαλοπρεπείς δέσποι- 
ναι καί άγλαόμορφοι νεάνιδες, άντικρύ δέ 
τούτων ήσαν παρατεταγμένοι μελανείμονες 
διχασταί καί άλλοι πολιτικοί καί τιτλοφό
ρο! άνδρες, φέροντες έπί κεφαλής άλευρωμέ- 
νην φενάκην, κομψά τρίχαπτα καί έπενδύτας 
πεποικιλμένους χρυσω και άργύρω. Όλοι 
ουτοι οι έκατονταπήχεις άρχοντες, ταμβακο- 
θήκην εις χέϊρας κρατούντες, συνδιελέγοντο 
χαμηλοφώνως, ενώ τουναντίον οί άσημοι 
άνθρωπίσκοι, σιωπώντες διά τό εύσχημον, 
ήκροάζοντο μέ τό μειδίαμα εις τά χείλη 
τάς εύαρέστους μωρολογίας καί τάς δηκτι- 
κάς παρατηρήσεις τών γυναικών, αίτινες, 
μιμούμεναι τήν μαρκησίαν Λαβάλ Δεμομω- 
ρανσή, τήν κορυφαίαν τών κακόγλωσσων 
τής εποχής έκείνης, έμυκτήριζον καί έκακο- 
λόγουν μετ’ άκαθέκτου ζήλου όλους ανεξαι
ρέτως τούς συγγενείς καί φίλους των. 'Οσά
κις μάλιστα οί ύπηρέται άνήγγελλον τήν 
ελευσιν κυρίας τινς, τό όνομα εκείνο έν 
ριπή οφθαλμού άπό στόματος εις στόμα 
φερόμενον, ποικιλοτρόπως έσχόλιάζετο. 
—ΙΙοϊος ήτον; ήρώτα ή μαρκεσία Δελαβάλ. 
—Ή έρασμία κυρία Δεπολινιάκ.
—Κάτι αργά μάς ήλθε;
—Έμελέτα φαίνεται τό μάθημά της, έ).ε- 
γεν ή κυρία Δεσπαρβές.
—Τού κλειδοκύμβαλού ίσως;
— θΖ1, μαρκησία· ό διδάσκαλος τοϋ υίοΰ 
της έβάλθη μέ τά όλα του νά τήν διδάξη 
τήν καλλιγραφίαν.
—Ακούσατε, ακούσατε· ποιον αναγγέλλουν -,

Ιην κόμησσαν Δεπρεσσάκ.
—Πώςσάςφαίνεται, κόμησσα άνευ κομητείας! 
—Αέν ήξεύρετε πώς απέκτησε τόν τίτλον 
αύτόν;

— “Ισως τήν εξευγένισαν οί ύπουργοί 
τής Α. Μεγαλειότητες.
—Παντάπασιν, έτιτλοφορήθη ύπό του κυνα- 
ρίου της.
— Ό! αύτό είναι περίεργον, διηγήθητέ 
μας πώς τό πράγμα συνέβη.
— Εύχαρίς-ως, κυρίαιμου· ή κυρία Πρεσσάκ 
γυνή άσημος,προγόνουςέχουσα ς-ρωματοποι
ούς, αφού έκληρονόμησε τήν πατρικήν περιου
σίαν, έπήλθεν εις αύτήν ή ιδέα νά έξευγενισΟή, 
καί νά έξευγενισΟή μέ δσω τό δυνατόν όλί- 
γώτερα έξοδα. 'Ημέραν λοιπόν τινά έπροσ- 
ποιήθη δτι έχασε τό κυνάριόν της καί αντί 
ολίγων φράγκων παρήγγειλε τόν δημόσιον 
κήρυκα νά φωνάξη καθ’ όλην τήν πόλιν 
ότι ή κ υ ρ ί ακόμη σσα ΔεΛρ εσσάκ 
προσφέρει ένα λουδοβίκιον ώς αμοιβήν εις 
τόν εύρόντα τήν Μύρζα της.
— Καί έκτοτε τής έμεινε τό κόμησσα ;
— Βεβαιότατα, διά τής συνδρομής τού χή- 
ρυχος, δστις έφύτευσε τό γενεαλογικόν δέν- 
δρον της εις Μοντοβάν.
—Μόλις είπε τάς λέξεις ταύτας ή καλοκά
γαθος βαρόνη Δεβαρεβρή, καί μέγας θόρυ
βος ήκουσθη άπό τής εισόδου, καί τό όνομα 
τής κυρίας Δαλλιε διεδόθη άπό στόματος 
εις στόμα- τό οε πλήθος παραμέρισαν εύσε- 
βάστως, άφήκε τήν είσοδον έλευθέραν εις 
τήν νεοελθούσαν κυρίαν.

Ή κυρία αυτή ήτο νεαρά γυνή, λεπτο- 
ψυής, γλυκεία, ξανθή καί μέχρι γοητείας 
αίδήμων, είχε δέ καί τήν ιδιότητα νά φαίνε
ται έπί μάλλον καί μάλλον ώραία εις το k 
βλέποντας αύτήν έφ’ ικανήν ώραν, προτέ
ρημα, τό όποιον έχουσι μόνον αί φυσιογνω
μία! έκειναι, έπι τών οποίων αντανακλάτε, 
ώς έπί κατόπτρου ή άγνότης τής ψυχής. 
'Οσάκις πρδς τούτοις απρόοπτος συγκινηοι.- 
έτάραττε τήν καρδίαν της, αί παοειαί 
έν τώ άμα έπορφυρόύντο,οί γλαυκοί οφθαλ
μοί της οιελαμπον καί ή φωνή τής κ::0ι- 
στατο περιπαθής καί αρμονική. Ήτο έν ό .·. 
λόγω καθ’ όλα άγγελόμορφος.

Εισήλθε λοιπόν καί πανταχόθεν διήγειοε 
τόν θαυμασμόν. Τούς μέν άνδρας έμάγε.ν: 
τό εύλύγιστον καί χαρίεν ανάστημά της, - 
αθώα έκείνη μετριοφροσύνη καί ό άφε . 
καλλωπισμός της· αί δέ γυναίκες έθαμβώ- 
Οησαν άπό τήν λάμψίν τών άδαμάντων τ. 
περιδέραιου της καί τήν πλουσιότητα τ ,. 
άλλης αύτής ενδυμασίας. ’Ενώ δέ διευθ - 
νέτο νά λάβη θέσιν, ώς έσυνήθειζεν, ειο - -
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νίαν τινά τής αιθούσης, παρατηρήσασα νέαν 
κρυπτομένην ύπό τό ριπίδιόν της, έξέβαλε 
ζραυγάς χαρμοσύνους καί έδραμε πρός 
αύτήν.

Έάν δέν εύρίσκοντο μεταξύ τόσων ξένων 
βεβαίως ήθελαν έναγκαλισθή τρυφερότατα, 
ύπείκρ,υσαι όμως είς τούς ξηρούς καί παγε
τώδεις νόμους τής εθιμοτυπίας, περιωρίσθη- 
σαν είς έν άπλοϋν σφίγξιμον τής χειρός, 
μετά τό όποιον ή Δαλλιέ λαβοΰσα τήν νέαν 
άπό τοϋ βραχίονας,
— Έλα Θηρεσία, είπεν, υπάγωμεν νά θαυ- 
μάσωμεν τά άνθη τοΰ κυρίου προέδρου.

Τφοντι ό Κ. Μαλαρτίκ είχεν ιδιαίτερον 
πάθος πρός τήν φυτοκομίαν, καί κατασκευά- 
σας.μεγαλοπρεπείς υαλίνους στοάς, συνέ- 
λεγεν έκεϊ άδραϊς δαπάναις τά εκλεκτότερα 
καί σπανιότερα άνθη καί τά έκαλλιέργει 
μετά μεγάλης φροντίδας- τήν δέ είσοδον 
δέν έπέτρεπεν είς τόν τυχόντα, άλλά κατά 
προτίμησιν είς τούς φιλτέρους τών φίλων 
του. Έκ τών προνομιούχων τούτων μία ήτο 
καί ή Δαλλιέ, καί διά τοΰτο ώδήγησεν έκεΐ 
χωρίς νά διστάση τήν φίλην της. “Αμα 
δ’ εύρέθησαν μόναι, έναγκαλισθεΐσα αύτήν,
— Θηρεσία, αγαπητή μου Θηρεσία, είπε, 
συγκινηθεΐσα μέχρι δακρύων, πόσον είμαι 
εύτυχής διότι σέ βλέπω και πάλιν.
— Καί πώς, δέν μέ έλησμόνησες ;
— Έγώ, ή έπιστηθιωτέρα σου φίλη !
— Αέγουν,έπανέλαβεν ή Θηρεσία άνησύχως 
πως, οτι είσαι πλούσια, εύτυχής καί παρά 
πάντων έπίζηλος- άλλ’ελπίζω ότι θάήσαι 
και καλή οποίαν σέ έγνώρισα είς τό μονα- 
στήριον, εις Μιλλώ.
— ΙΙλουσία ! πλουσία! ναι, είμαι τωόντι, 
είπε μετά πικρίας ή Δαλλιέ, άλλ’ εύτυχής! 
ά ! Θηρεσία, Θηρεσία, μή προφέρης ποτέ 
πλέον τοιαύτην βλασφημίαν!... καί κύ- 
ψασα τήν κεφαλήν έπί τοΰ στήθους τής 
Φίλης της άνελύθη είς δάκρυα.
— Τί σοΰ συνέβη λοιπόν ; ήρώτησε συμπα- 
θώς ή Θηρεσία.
— Πώς! αγνοείς εντελώς;
— “Ηκουσα μόνον ότι ένυμφεύθης σύζυγον 
έξ οικογένειας πλούσιας καί ισχυρός.
— Ό Θεός νά μή σέ άξιώση τοιαύτης ευ
τυχίας- προτιμότερος μυριάκις ό θάνατος!..
— Τί λέγεις, είναι δυνατόν!..
— Όταν μάθης τά δεινά μου είμαι βεβαία 
ότι θά μέ οΐκτείρης καί θά κινηθής είς δά
κρυα, διότι σύ δέν ομοιάζεις τάς γυναίκας 

έκείνας τάς τετυφλωμένας υπό τής κενοοο 
ξίας καί τοΰ πλούτου ... Ενθυμείσαι τόν 
τελευταϊον μας περίπατον έπί τών λόφων 
τοΰ Μιλλώ περί τάς άρχάς τής άνοίξεως;
— Άν τόν ενθυμούμαι; καί τόν λησμονώ 
ποτέ ! εκείνη ήτον ή στιγμή τρΰ πρώτου 
μας χωρισμού, μετά δεκαετή συμβίωσιν!..
— Έγώ ενθυμούμαι καί τάς έλαχίστας λε- 
πτομερείας- ή ήμερα ήτον ωραία, ό ήλιος 
ήκτινοβό/^ι, καί ημείς μετ’ απληστίας άνε- 
πνέομεν τήν ευωδίαν τών πλησιοχώρων δα
σών, καί π.εριδιεβάζομεν έπί τών άνθοστο- 
λίστων εκείνων δρομίσκων !..
—"ίΐ άλήθεια, πόσον ήμεθα τότε ευτυχείς! ..
— Άλ/.οίμονον Θηρεσία, ή καρδία μου σπα- 
ράσσεται οσάκις αναπολώ τό παρεΛθόν!,.. 
Τότε ήμεθα άμέριμνοι ώς τά πτηνά τά κε- 
λαδούντα έπί τών δένδρων, έσχηματίζομεν 
σχέδια ατελεύτητα. Έφανταζόμεθα τό μέλ
λον σύμφωνα μέ τάς επιθυμίας μας, καί 
τήν νεανικήν ζωήν μέχρι τοΰ, γήρατος σει
ράν άναλλοιώτου εύδαιμονίας.
— Τό ενθυμούμαι! είπεν ή Θηρεσία συγκε- 
κινημένη.
— Ενθυμείσαι πρός τούτοις ότι καθ’ ήν 
στιγμήν έχωρίσθημεν, είχομεν άρχίσει ερω
τικός τινας εκμυστηρεύσεις ;, .
— Ναι, καί ήτοιμάζεσο μάλιστα νά μοί 
είπης τό όνομα εκείνου, οστις διήγειρε τούς 
παλμούς τής καρδίας σου.
— Δύναμαι καί τόρα καθώς καί τότε νά σοί 
ομολογήσω τόν έρωτά μου έζεϊνον άνερυ- 
θριάστως, διότι εύγενέστερον αίσθημα δέν 
πιστεύω ούδέποτε νά συνέλαβεν άνθρωπίνη 
ψυχή. Τόν ήγάπων καί τόν άγαπώ, φευ! 
ακόμη μέχρι λατρείας καί διά παντός- άλλ’ 
ό έρως ουτος διετηρήθη είς .άμφοτέρους 
αγνός, αγνότατος, ώς έρως αγγέλων.
— ϊέ πιστεύω Αουζίλη, είπεν ή Θηρεσία, 
καί άπόδειξις τής μεγάλης αρετής σου εί
ναι, ότι δέν τήν διαφιλονειχοΰσιν ούδ’ αύ- 
ταί αί κατά τά πλούτη καί τήν καλλονήν 
αντίζηλοί σου.
— Τήν ήμέραν περί ής ό λόγος ήμην πλή
ρης ελπίδων, άν ένθυμήσαι, έπανέλαβεν ή 
Δαλλιέ καταπνίγουσα βαθύν στεναγμόν, 
διότι προσζληθεϊσα ύπό τών γονέων μου, 
καί πεπεισμένη περί τής πρός έμέ στοργής 
των, άπηρχόμην καθ’ όλα βεβαία ότι ή θέ
λησές των θά ήναι και ίδιζή μου θέλησις! .. 
άλλά πόσον ήπατώμην! ...
— “Ισως άκόμη πριν φθάσης τό συνοικέσιο'» 

θά ήτο συμπεφωνημένον; έψιθύρισεν ή Θη
ρεσία μετά πείσματος.
— Καί χωρίς κάν νά έχω γνώσιν τοΰ σχεδίου 
των. Ήθέλησα νά τοίς φανερώσω τά αισθή
ματα τής καρδίας μου, αύστηρόν όμως βλέμ
μα τοΰ πατρός καί τής μητρυιάς μου έπά- 
γωσε τάς λέξεις είς τά χείλη μου. Μάτην 
γονυπετούσα κατέβρεχον τούς πόδας των 
μέ δάκρυα- κυριευμένοι ύπό φιλαργυρίας 
καί ματαιοδοξίας έκώφευον είς τούς κλαυθ-

4^ύςμου, καί μέ έθυσίασαν ανηλεώς είς τά 
πάθη των. Όταν δ’ έπανήλθον ημιθανής 
άπό τής έχχλησίας, όπου ό πατήρ μου μέ 
ώδήγησε, καί συνήλθον είς έμαυτήν δια νά 
χύσω πύρινα δάκρυα, εύρέθην συνηνωμένη 
διά παντός, μαντεύεις μετά τίνος ;.. μεθ’ 
ενός παράφρονος!...
— Μετά παράφρονος, δίκαιε Θεέ !
— Ναι, μετ’ ελεεινού παράφρονος, τοΰ ο
ποίου ήναγκάσθησαν νά δέσωσι χεΐρας καί 
πόδας αμέσως μετά τήν τελετήν τοΰ γάμου, 
καί ^οΰ οποίου αί άγριαι καί άπαίσιαι κραυ
γαί μέ απελπίζουσι νυχθημερόν, διότι μοί 
ένθυμιζουσιν οτι φέρω άλύσεις, καί άλύσεις 
βαρείας καί φαρμαχευμένας! .. Ή Θηρε
σία θλίψασα ζωηρώς τήν χειρα τής φίλης 
της, ήνοιξε τό στόμα διά νά άποκριθή, ίσως 
δέ καί νά διηγηθή τά ίδια αύτής παθήματα, 
άλλ’ αίφνης ήκούσθη έξωθεν πολύς θόρυ- 
βοή) καί έπειδή ό κρότος βαθμηδόν ηύξανεν, 
αί δύο φίλαι άφήκαν τό ανθοκομείου καί 
μετέβησαν είς τήν μεγάλην αίθουσαν έκεϊ 
δέ θέαμα πάντι άπροσδόκητον έπαρου- 
σιάσθη.

II.

Η ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ,

^ϊσήλθον έξάπροόπτουοί κύριοιΔαρασ
σής, Δετιζάν καί Δεβαρεβρή πελιδνοί ύπό 
τοΰ τρόμου καί πνευστιώντες, κατόπιν δέ 
τούτων δύο ύπηρέται έφεραν έπί θρονιού 
τόν Μιχαήλ Βονρεπώ σχεδόν ημιθανή. 
Ας φαντασθή έκαστος ποίαν έντύπωσιν 

έπροξένησε τοιαύτη θεατρική παράστασις! 
Όλοι έμειναν ώς εμβρόντητοι, καί μόλις 
ό πρόεδρος Μαλαρτίκ, γέρων μικρόσωμος 
άλλ’ εύθυμος καί ζωηρός, συνελθών ειπεν 
έπίτέλους πρός τούς είσελθόντας.

Έξηγήθητε, κύριοι, είπέτε μας τί σας 
συνέβη...
—Εξηγούμαι, κύριε πρόεδρε, αμέσως, άπε
κρίθη μετά κόπου ό Δαρασσής, άλλά δια

τάξατε πρώτον, σάς παρακαλώ, νά μάς φέ- 
ρωσι καθίσματα καί ποτόν τι δυναμωτικόν.

Οί περιεστώτες έπροθυμοποιήθησαν ευ
θύς οί μέν νά φέρωσι καθίσματα καί διά
φορα ποτά, αί δέ κυρία». άλατα καί αρώ
ματα διά νά άναστήσωσι τόν πολύσαρκου 
ταμίαν, όστις διέμεινεν ακίνητος, ώς άψυ
χον άγαλμα.
— Δότε είς αύτόν ισπανικόν· οίνον, είπε 
χαμηλοφώνως Πολωνός τις αξιωματικός, 
καί άν δένπίη, σημεϊον ότι άπέθανεν !

Ό Μαλαρτίκ έκλαβών σπουδαίαν τήν 
συμβουλήν, παρήγγειλε νά φέρωσι τό ζη- 
τούμενον, καί είς τών ύπηρετών πληρώσας 
έξ αύτοΰ μέγα ποτήριον. τό έπλησίασεν είς 
τήν ρίνα τοΰ Βονρεπώ- ό δέ προγάστωρ φί- 
λοςμας ένώ- διέμενεν αναίσθητος είςπάντα 
τά άλλα φάρμακα, ήνέωξε τότε τούς οφθαλ
μούς, έδραξε μέ τάς χεΐρας τό ποτήριον 
καί κενώσας αυτό τρις κατά συνέχειαν, εξέ
βαλε βαθύν στεναγμόν καί έψιθύρισεν.
— Όποια καταστροφή!..
— Άλλά τί συνέβη τέλος πάντων ; ήρώ- 
τησε πάλιν ό πρόεδρος.
— Εις άπάντησιν ό Βονρεπώ έδειξε διά 
τοΰ βλέμματος καί τής χειρός τόν Δαρασσή, 
καί έζήτησε καί τέταρτον ποτήριον ισπα
νικού.
— Ή κατάστασις είς ήν μάς βλέπετε, εί
πεν ό Δαρασσής διά φωνής ήλλοιωμένης, 
καί δεικνύων τά κατεσχισμένα καί καταπη- 
λωμένα ένδύματά των καί τόν Δετιζάν άνευ 
φενάκης, δέν χρήζει νομίζω έξηγήσεως . . .
— Μήπως σάς έκακοποίησαν ;...
— Κακούργημα μέ τόσην θρασύτητα πι
στεύω άκόμη έως τόρα δέν διεπράχθη !
— Ό Βονρεπώ έξέβαλεν ύπόκωφον στεναγ
μόν καί έρρόφησε καί πέμπτον ποτήριον.
— ’Αμφιβάλλω άν θά μέ πιστεύσητε, έξη- 
κολούθησεν ό Δαρασσής μετ’ ήθους περι
δεούς, διότι τό πράγμα καταντά άπίστευ- 
τον θά έννοήσητε δ’ έκ τούτου ότι δέν ύπάρ- 
χει πλέον δημοσία άσφάλεια, άφοΰ τήν 8 
ώραν τής εσπέρας τέσσαρες δικασταί προσε- 
βλήθησαν ένόπλως καί έληστεύθησαν έπί 
τής πλατείας τοΰ Άρεος έντός αύτής τής 
πρωτευούσης τοΰ νομού !

Ποΰ είναι ό κύριος μοίραρχος; ειπεν ό 
πρόεδρος άναλαβών τήν σοβαρότητα καί 
τήν αξιοπρέπειαν τήν ύπό τής θέσεώς του 
έπιβαλλομένην.

Τό πλήθος παρεμέρισε καί προσήλθον
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δύο άνδρες, τούς όποιους άπαξ ΐδών τις ήτο 
πλέον αδύνατον νά τούς λησμονήση. Καί ό 
μέν αύτών κατάμαυρα ένδεδυμένος καί τήν 
φενάκην έχων μαύρην καί τάς άναξυρίδας 
καί αύτάς άκόμη τάς πόρπας τών υποδη
μάτων ήτον ύψηλός, ισχνός καί τό πρό- 
σωπόν του είχε τήν δυσειδή έκείνην ωχρό
τητα, τήν άποκτωμένην έκ τής νοσώδους 
άποφοράς τών σπουδαστηρίων οί δέ μι
κροί αύτοΰ όφθαλμοί, οί λευκόφαιοι, άδια- 
κόπως τό έγκλημα άνιχνεύοντες, ώμοίαζον 
κατά τήν στιλπνότητα καί τό βλωσυρον 
όφθαλμούς άρπακτικοΰ γυπός. Ή φυσιο
γνωμία του ήτον άπαθεστάτη καί ένέφαινε 
καθ’ όλα θέλησιν άκαταμάχητον καί άνεξι- 
λέαστον αύστηρότητα.

Ό δ’ έτερος έφερε τήν κυανήν καί άργυ- 
ροπάρυφον στολήν τής χωροφυλακής, είχεν 
άνάστημα ήράκλειον καί έφαίνετο πεντη
κοντούτης περίπου, τό δέ ερυθρόν πρόσω- 
πόν του, βίαιον προδίδον χαρακτήρα, διέσω- 
ζεν είσέτι τήν άνυπομονησίαν καί τό πϋρ 
νεανικής ήλικίας. Ή κατά τόν στρατιωτι
κόν συρμόν αλευρωμένη καί διά μελανής 
ταινίας προσδεδεμένη κόμη του έπηύξανε 
τήν ζωηρότητα τοϋ ήθους αύτοΰ. Τήν στιγ
μήν δ’ έκείνην ή έκτακτος λάμψις τών 
όφθαλμών καί ή σύσπασις τών όφρύων 
του άνήγγελλον έπερχομένην καταιγίδα.

"Αμα έπλησίασεν ό Μαλαρτίκ άναλαβών 
όλως βασιλικόν μεγαλεΐον καί ύφος ψυ- 
χρότατον.
— Κύριε Δαγγλή, είπε, ποιος είναι μοί
ραρχος είς τήν περιφέρειαν τού Μοντοβάν ;
— ’Εγώ, κύριε πρόεδρε.
— Καί εΐσαγγελεύς;
— Ό έδώ παρών κύριος Σαδώκ, άπεκρίθη 
ό μοίραρχος δεικνύων τόν ώχρόν καί μελα- 
νείμονα άνδοα, δν άνωτέρω περιεγράψαμεν. 
Δύναμαι τόρα νά μάθω, κύριε, πρός τί αί 
έρωτήσεις αυται;

— Έπειδή έοίσταζον περί τής ύπάρξεως 
στρατιωτικών καί δικαστικών άοχών, επι
φορτισμένων ιδίως τήν τηρησιν τής τάξεως 
καί τήν άσφάλειαν τών κατοίκων πόλεως, 
όπου ή ληστεία ένεργεΐται άναφανδόν πριν 
είσέτι νυκτώση.
— Όχι μόνον ληστεϊαι άλλά καί φόνοι, 
έτραύλισεν ό Δαρασσής.
— 1 Ιοΐον έλήστευσαν; ποιον έφόνευσαν; ήρώ
τησεν ό μοίραρχος άνορθώσας τήν κεφαλήν 
καί φλόγας τοξεύων άπό τών οφθαλμών.

— Έλήστευσαν τούς κυρίους έδώ, είπε ψυ- 
χρώς ό πρόεδρος, δεικνύων διά τής χειρός 
τούς δικαστής.
— Και έφόνευσαν τόν φίλον μας, έψιθύ- 
ρισεν ό Βονρεπώ.
— Ποιον φίλον ; ...
— Τόν Κ. Μαυρίκιον Σαινβικτώρ !
— ' ϊπερασπίσθη ώς λέων, έξηκολούθησεν 
ό Βονρεπώ στενών, καί ψυχρός ίδρώς πε
ριέβρεχε τό μέτωπό ν του, άλλά κατεβλήθη 
ύπό τοϋ πλήθους καί τόν άφησα έξηπλω- 
μένον έπί τοϋ λιθοστρώτου καί κολυμβώντα 
εις τό αιμα.

Ταΰτα άκούσαντες οί περιεστώτες έφρι- 
κίασαν καί ήρχισαν νά όμιλώσι χαμηλοφώ- 
νως, ό δέ μοίραρχος διέμενε σιωπηλός και 
ακίνητος ώςεί κεραυνόπληκτος· ό Βονρεπώ 
έν τούτοις έξηκολούθησε·
— Τον δυστυχή τόν Σανβικτώρ! προθύμως 
έθυσίαζον τό ήμισυ τής ζωής μου έάν ήδυ- 
νάμην νά τον σώσω ’ άλλ’ όλαι μου αί προσ- 
πάθειαι άπέβησαν μάταια’. άπέναντι τής 
φονικής μαχαίρας. Μόνη παρηγορία μοί μέ
νει ή συναίσθησις ότι τόν έβοήθησα μέχρι 
τής έσχάτης αύτοΰ στιγμής *
— Μή τόν πιστεύετε ! άπήντησεν αίφνης 
όπισθεν αύτοΰ φωνή ισχυρά καί μελωδική.

Ό Βονρεπώ έστράφη έπί του θρονιού καί 
έσκιρτησεν ίδών ώς φάντασμα ενώπιον του 
όρθ'.ον τόν Μαυρίκιον Σαινβικτώρ. Τά ένδύ- 
ματά του ήσαν ολίγον είς αταξίαν καί ή δε
ξιά αύτοΰ χειρ τετυλιγμένη είς καθημαγμένον 
μανδύλιον διά δέ τής άριστεοάς δράξας τόν 
παχύσαρκου ταμίαν τόν έσήκωσεν άπό τοΰ 
θρονιού και έκάθησεν ό ίδιος άντ’ έκείνου.
— Κύριοι, ειπεν ήσύχως, πριν άποκριθώ είς 
τάς έρωτήσεις τάς όποιας, δέν αμφιβάλλω, 
επιθυμείτε νά μοί άποτείνητε, έπιτρέψατέ 
μοι μίαν στιγμήν νά συνέλθω ολίγον.

Όλοι τόν περιεκύκλωσαν, καί όλοι εκτός 
τοΰ Βονρεπώ ήμιλλώντο τίς νά τόν πλη- 
σιάση. Πρώτος δέ πάντων έπροχώρησεν ό 
μοίραρχος καί δακρύων έθλιψε τρυφερώς την 
χεΐρα τοΰ παλαιού αύτοΰ συντρόφου.

Ευχαριστώ, φίλτατε Δαγγλή, είπε τέ
λος πάντων ό γέρων ίλαρχος, μέ ένομίζετε 
πιθανώς νεκρόν, κατά τήν διήγησιν τού δει
λού τούτου άνθρώπου ....

Ό Βονρεπώ διεμαρτύρετο μακρόθεν· άλλ 
έπιστραφείς ό Μαυρίκιος,
— Εισθε άνανδρος, κύριε Βονρεπώ είπε, το- 
νιζων τάς λέξεις, διότι μετεχειρίσθητε το

σώμά μου ώς προπύργιον, καί άφοΰ μέ έξε- 
θέσατε είς άναπόφευκτον θάνατον, έμποδί- 
ζοντές με νά ύπερασπισθώ, έτράπητε ύστε
ρον είς φυγήν. Σάς συγχωρώ, άλλά προσέ
ξετε νά μή έλθητε ποτέ είς επαφήν μέ τήν 
ράβδον μου!

Περιττή όμως ήτον ή προτροπή, διότι ό 
Βονρεπώ απλώς τήν άπειλήν άκούσας όπισθο- 
χώρησεν άμέσως, ό δέ Μαυρίκιος έξηκολού
θησε ούτω τήν διήγησιν έν μέσωάκρας σιγής.

θά ήκούσατε βεβαίως παρά τών φίλων 
πώς οί κακούργοι μάς έπετέθησαν είς τήν 
πλατείαν τού Άρεως· άφοΰ δέ οί άλλοι 
άπηλλάγησαν όπως ήουνήθησαν άπό τάς 
χεΐρας των, εύρέθην έν μέσω αυτών μόνος 
μετά τοΰ σάρκινου τούτου όγκου τοΰ όνομα- 
ζομένου Βονρεπώ. Έάν είχον τάς χεΐρας 
έλευθέρας καί έπρόφθανα νά σύρω τό ξίφος, 
πιστεύω ότι θά τούς έοιόρθωνα καλά άν καί 
ήσαν πολυάριθμοι, άλλ’ ό κύριος ταμίας 
έκρεμάσθη άπό τής δεξιάς μέ όλον τό βά
ρος του, καί μοΰ παρέλυσε τάς δυνάμεις, 
ώστε μή δυνάμενος ν’ άντιπαραταχθώ διά 
μόνης τής άριστεράς συνελήφθην καί έρ- 
ρίφθην κατά γής.
— Καί τότε ;.. ειπεν ό Δαρασσής.
— Τότε είδον έκ τοΰ πλησίον τόν θάνατον.
— Ά τούς κακούργους, τολμώσι νά έξέρ- 
χωνται άπό τάς φωλεάς των καί ένοπλοι.’
— Ήμην περικυκλωμένος ύπό εγχειρι
δίων, είίΐε σοβαρώς ό Μαυρίκιος Σαινβικτώρ, 
καί, ώς βλέπετε, (έδειξε τά κατατρυπημένα 
ενδύματα τουψ οέν άπεΐχον πολύ τού στή
θους μου !
— Έσώθητε λοιπόν ώς έκ θαύματος ! ειπεν 
ό Μαλαρτίκ ένόνων τάς χεΐρας.
— Τωόντι θαύμα σχεδόν ήτο.
— Έξηγήθητε, πρός θεού, Σαινβικτώρ, 
διότι μάς έκινήσατε είς άκρον τήν πε
ριέργειαν.
— Καθ’ ήν στιγμήν, φίλτατε Δαγγλή, ένό- 
μιζα ότι έφθασεν ή ώρα νά παρουσιασθώ 
ενώπιον τού Ύψίστου, εις τών ληστών, ό άρ- 
χηγός πιθανώς, συνέλαβε τήν ιδέαν νά μέ 
έξετάση εις τό φώς· δθεν λαβών μίαν άπό 
τάς δάδας, τάς όποιας άφησαν οί ύπηρέται, 
τήν έπλησίασεν εις τό πρόσωπον μου καί 
άμέσως ανέκραξε διά φωνής πνιγηρής. « ό 
κύριος Μαυρίκιος Σαινβικτώρ! κάτω τά 
ξίφη·» άμέσως οί κακούργοι έστάθησαν, καί 
σεβόμενοι τήν δοθεΐσαν διαταγήν, μέ άφησαν 
ελεύθερον· ευτυχώς δέ δέν έπληγώθην έκτος

τής έλαφράς αύτής άμυχής.
— Καί τί έγεινεν άκολούθως ;...
— Ήμην πλησίον τοΰ ληστοΰ, όστις μοΰ 
έσωσε τήν ζωήν, καί μά τήν πίστιν μου ή 
συναίσθησις τής εύγνωμοσύνης μέ κατέλα- 
βεν άφ’ έαυτής. Κύριε, τώ είπον, έξασκεΐτε 
άθλιον επάγγελμα, καί λυπούμαι είλικρινώς, 
διότι ή ψυχή σας είναι γενναία, καί άν Οελή- 
σητεμίαν ήμέραν δύνασθε, καί τό έπεύχομαι 
νά έπανέλθητε είς τήν οδόν τής άρετής, 
Αγνοώ πόθεν κινούμενοι μοί έσώσατε σή
μερον τήν ζωήν, άλλά βεβαιώθητε ότι δέν θά 
τό λησμονήσω ποτέ.
— Έκεΐνος τί άπεκρίθη ■ ..
— Δέν είπε λέξιν .. . έκτύπησε τόν πόδα 
όργίλως κατά γής καί μοί ένευσε νά άπο- 
μακρυνθώ* έννοεΐται δέ ότι άμέσως ύπή- 
κουσα.
— Κύριε Σαινβικτώρ, άνεγνώρισες έκ τής 
φυσιογνωμίας τίς ήτο;..
— Τίς ήτο; βεβαίως όχι άγαπητέμοι Σα
δώκ· άλλά καί άν τόν έβλεπα είς τό φώς 
καί τόν άνεγνώριζα, βεβαιώθητε, καί τό 
διακηρύττω πανδήμως, ότι δέν θά τόν έπρό- 
οιδα μήτε είς ύμάς μήτε είς τόν φίλον μου 
Δαγγλήν!..
— ’Αλλ’ άν σάς άνέκρινεν ή δικαιοσύνη;..
— Δέν θά άπεκρινόμην.
— Ούδείς έχει τό δικαίωμα, κύριε, είπε* 
έντόνως ό πρόεδρος, νά σιωπά όταν ή δι
καιοσύνη τόν έπιτάττη νά όμιλήση.
— Μέ συγχωρεΐτε, κύριε, διότι ημείς οί 
στρατιωτικοί φρονοϋμεν ότι ύπάρχει καί 
άλλη διαταγή σεβαστότερα τής δικαιοσύνης.’
— Καί ποια, κύριε;..
— Ή φωνή τής τιμής.
— Καί νομίζετε ότι είναι καθήκον τιμής ή 
σωτηρία επίφοβου κακούργου;
— Ναι, όταν ό κακούργος αύτός μέ σώση 
ριψοκινδυνεύων τήν ιδίαν ζωήν άλλ’ έκτος 
τούτου φιλονεικοΰμεν τόρα περί όνου σκιάς, 
διότι μήτε είδον μήτε άνεγνώρισα τόν περί 
ού ό λόγος άνθρωπον επειδή δέ ή περαιτέρω 
περί τούτου συζήτησις δέν Οά φέρη τίποτε 
νέον είς φώς, έπιτρέψατέ μοι νά σάς άφήσω, 
διά νά έπιμεληθώ τήν πληγήν τής χειρός 
μου. Ό γέρων ίλαρχος έξήλθε καί μετά τήν 
άναχώρησίν του σφοδρά πανταχόθεν ήγέρθη 
συζήτησις, περί τών εσπερινών συμβάντων

ί καί τής μυστηριώδους συμμορίας. Αί κυρίαι 
έν τούτοις Δαλλιέ καί Θηρεσία, ολίγον πρός 
ταΰτα ένδιαφερόμεναι, καί τυχοΰσαι εύ-
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χαιρίας έν μέσω τοΰ θορύβου και τής συγχύ- 
σεως, έπέστρεψαν εις τδ άνθοζομεΐον όιά 
ν’ άναλάβωσι τήν οιαζοπείσαν αύτών συνομι
λίαν. Ένόμισαν δέ ότι ύπεξέφυγον απαρατή
ρητοι, τρεις όμως κύριοι τάς παρηκολού- 
θουν κατά πόδα. Καί δ μέν τούτων τεσσα
ράκοντα, ή τεσσαράκοντα καί πέντε ετών 
ήτο καλοκαμωμένος καί ή κομψότης τής 
ενδυμασίας του έμαρτύρει άνθρωπον συνει- 
Οισμένον εις τδ εύ ζήν. Ό έξ έπικρόκου κυα
νού έπενδύτης αυτού, χρυσοϊς σειρητίοις πε- 
ποικιλμένος, συνέσοιγγεν ανάστημα εύ?,ύγι- 
στον καί συμμετρικόν καί συνηρμόζετο Θαυ- 
μασίως μετά τού έκ λευκού σηρικού έσωκαρ- 
οίου του- τδ δέ μεγαλοπρεπές καίδλως ηγε
μονικόν αυτού ήθος συνεκιρνατο μέ πολλήν 
γλυκύτητα καί αγαθότητα βλέμματος. Ήτον 
έν ένί λόγω ό τύπος τής εύγενείας καί τής 
πραότητας, ανάμικτος μέ δόσιν μελαγχο
λίας.

Ό δ’ έτερος έφαίνέτο νεότερος κατά δέκα 
περίπου έτη καί έφερε τήν κυανήν στολήν 
τού τάγματος τής πολωνικής Αεγεώνος, 
περισκε'λίδας λεύκάς καί άργυράς έπωμίδας. 
Έκ τής φυσιογνωμίας διεκρίνετο ότι ήτο 
ξένος, ώς οί πλειστοι τών αξιωματικών τής 
περί ής ό λόγος Αεγεώνος, τωόντι εΐχεν 
όλα σχεδόν τά ωραία χαρακτηριστικά 
τών κατοίκων τής άρκτου, ύψηλδν δηλαδή 
ανάστημα, πλατείς ώμους, οφθαλμούς άνευ 
βλεφάρων ύποπρασίνους καί απαθείς, κόμην 
μικράν καί ξανθήν, παρειάς ροδοχρόους καί 
χείλη μειδιώντα.

Αί χάριτες όλα’. τουναντίον καί ή γαλ
λική κομψότης διέλαμπον έπί τής φυσιογνω
μίας τού τρίτου νέου. Εΐχεν ούτος ανά
στημα οχι πολύ υψηλόν άλλ’ εύλύγιστον, 
καί έφορε’. μέ άφατου νεανικήν χάριν έπεν- 
δύτην έξ έπικρόκου κερασόχρουν καί χρυ- 
σόστικτον, περισκελίδας άργυρολεύκους καί 
περικνημίδας μεταξίνας λεύκάς. ΙΙρόσωπου 
εΐχεν ωοειδές εξαίσιου ζάλλους καί μελά
νες οφθαλμοί άπ-ήστραπτον ύπδ άλφιτωμέ- 
νην κόμην.

Τοιούτοι ήσαν οί τρεις άγνωστοι, οί τρεις 
αντίζηλοι ίσως, οί παοακολουθούντες ώς 
έκ συμφώνου τάς δύο νέας εις τδ άνθοκο- 
μεΐον. Καθ’ ήν δέ στιγμήν ή Δαλλιέ έκι- 
νήθη νά κλείση τήν θύραν, διέκρινε διά τών 
ύέλων τόν πρώτον έκ τούτων στραφεϊσα 
τότε καί χειρονομούσα απειλητικός ενώ ταύ- 
τοχρόνως έμειδία.

— Ά! σας συλλαμβάνω έπ’ αύτοφωρω, κύ
ριε ίππότα, είπε, παρακολουθοϋντά με! εισθε 
λοιπόν αδιόρθωτος;...
— Έπί τού αντικειμένου τούτου, ναι, τό 
ομολογώ ταπεινός, άπεκρίθη ό έπιπληττό- 
μενος, εύσεβάστως ύποκλίνων.
— Έν τούτοις έπρεπε νά ήσθε φρονιμότε
ρος εις τοιαύτην ηλικίαν*
— ‘Α, μή ποιήτε λόγον περί τής ηλικίας 
μου, διότι άλλως θά ομιλήσω καί έγώ πεο: 
τής καλλονής σας
— Άς ήναι, σάς συγχωρώ, διότι γνωρί
ζετε πόσον σας ύπολήπτρμαι... σοί συνι
στώ, Θηρεσία μου, τόν κύριον ιππότην Δάρκ, 
καθ’ όλα αξιέραστου· καί εις ύμάς, κύριε 
ίππότα τήν δεσποσύνην Θηρεσίαν Δαγγλή, 
στενωτάτην φί/,ην μου καί πανομοιότυπου* 
μου, καί σάς παρατηρώ ότι πρέπει νά τήν 
αγαπάτε πολύ, άν έπίθυμήτε νά σάς αγαπώ 
καί έγώ ολίγον.
— Τοιούτος όρος δέν είναι δυσάρεστος, οι’ δ 
καί προθύμως τόν παραδέχομαι.
— Βλέπεις, έξηκολούθησε λέγουσα ή Δαλ
λιέ, πόσον ό κύριος ιππότης είναι φιλό- 
φρων, άλλ’ άς μένη ήσυχος διότι δέν είμαι 
παντάπασι ζηλότυπος !
— Δυστυχώς, κυρία είμαι περί τούτου 
ύπερβέβαιος, ήξεύρετε όμως τί φοβούμαι;..
— Οχι, άς άζούσωμευ.
— Φοβούμαι μή ή έκλογή τής καρδίας σας 
άποβή άτυχης.
— Καί πόθεν παρακαλώ εξάγετε το άλλό- 
κοτον αύτδ συμπέρασμα; ά,.ήντησεν έρυ- 
Οριώσα ή Δαλλιέ.
— Μοί έπιτρέπετε νά ομιλήσω έλευθέοως;..
— Άναμφιβόλως κύριε....
— Ή ατομική σας άξια μοί έμπνέει πρό 
πάντων φόβον έάν ώμοιάζετε τάς πολλάς 
γυναίκας δέν θά ανησυχούν, άλλ’ έχετε αγ
γέλου ώραιότηταεΐσθε άγαθή, ένάρετος, καθ’ 
όλα τελεία· τόσαι λοιπόν άρεταί είναι δυνα
τόν νά μή συνεπιφέρωσι δυστυχήματα; ...
— Πώς, άνέκραξεν ή Θηρεσία, φρονείτε, ότι 
όσον αί γυναίκες είναι ώραΐαι, ενάρετοι καί 
άγαθαί...
—Τόσωκαίπιθανότερου, άν οχι καί βέβαιον, 
είναι δτι Οά σφάλλωσιν εις κακήν καί δύσμοι
ρου εκλογήν.
— Ό κύριος είναι παράδοξος, εΐπεν ή Δαλ
λιέ μειδιώσα, καί δικαίως τόν λέγουσιν έπι- 
κριτήν, τινές μά7?.στα καί φιλόσοφον.

(ακολουθεί)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ

ώ; γνωστόν, 
Γεώργιος Α 
πατρίδα του

11 ύπόθεσις τοΰ βασΛέω; μας, 
έίτεραιώθη κατ’ ευχήν. Ο βασιλεύ; 
φθάνων μετ’ ολίγον εις τήν νέαν 
πολλά; ελπίδας τών υπηκόων του έχει νά πραγ- 
ματοποιήστ,. Μετά έπανάστασιν οσω αναίμακτου, 
οσω ήρεμον καί αρμονικήν, ό νέος βασιλεύς πολλά 
έχει νά τζκτοποιήση, πολλά νά διόρθωση. Αί 
βάσεις τοΰ πολιτεύματος πρέπει οσω το δυνατόν 
νά έδραιωθώσιν ασφαλώς, νά άποδιωχθώσι δέ μα- 
κράν αί άφορμαί έξ ών κατέπεσεν δι ενός φυσή
ματος ή παρελθοΰσα τριακονταετής βασιλεία. II 
μεταβολή τή; φορολογίας, ή διόρθωσις τή; διοι
κητική; μηχανής, ή ελευθερία τών εκλογών, ή 
τακτοποίησις τών οικονομικών τοΰ κράτους, ή 
σύστασις γεωργικών τραπεζών, ή εύκόλυνσις τής 
εσωτερικής συγκοινωνία; δι’ άμαξητών οδών, και 
τόσα άλλα σπουδαία αντικείμενα πρέπει νά ληφ- 
θώσιν άμέσως ύπό σπουδαίαν ερευνάν και νά 
πραγματοποιηθώσιν.

Η προχθές το εσπέρας φθάσασα επιτροπή έ
φερε προς τήν εθνικήν συνέλευσιν τρία επίσημα 
έγγραφα. Τά δύω τούτων βλέπουσιν οί άναγνώ- 
σται ημών κατωτέρω, το δέ τρίτον είναι δια- 
κοίνωσίς τι; τοΰ έπί τών έξωτερικών υπουρ
γού τής Δανίας.

Εν Επτανήσφ ό ενθουσιασμός ύπερέβη πασαν 
προσδοκίαν. Τήν 6 ύπερμεσοΰντο; έτελέσθη έν 
Κερκύρα ύημοτελής τελετή υπέρ τής ένώσεως’ ο 
ενθουσιασμός τών κατοίκων τής πόλεω; ταύτης καί 
τών περιχώρων, ο'ίτινες συνήλθον άθρόοι, ήτον απε
ρίγραπτος’ οΰδ’ αυτοί οί Εβραίοι καθυστέρησαν 
κατά τόν ενθουσιασμόν, διότι τελέσαντε; έν τή 
συναγωγή αυτών δέησιν, ήνώθησαν κατόπιν μέ 
τό πλήρες ενθουσιασμού κοινόν.

Ο,τι απασχολεί ήδη τά πνεύματα όλων τών 
πεπολιτισμένων εθνών είναι ή έπανάστασις τής 
Πολωνίας. 1Γ ατυχής άλλ’ήρωϊκή αύτη χώρα, υπέρ 
λς αί συμπάθεια·. όλων έξεδηλώθησαν, διατελεϊ 
εισέτι ύπό τά όπλα, μ’ όλα; τάς διπλωματικά; 
επεμβάσεις τών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων παρά 
τή αυλή τής Πετρουπόλεως. Απόφασιν έχοντε; 
οί ατυχείς Πολωνοί νά έγκαρτερήσωσιν μέχρι; 
εσχάτων εις τήν άν,σον άλλ’ ηρωικήν ταύτην πά

λην, ούδόλω; τρομάζουσιν τάς ισχυρά; καί πολυ
πληθείς φάλαγγα; τού ρωσσικού στρατού. ’Αγω
νίζονται παλαίοντες προ; τόσα προσκόμματα, άλλ’ 
ό πόθος τής άνεξαρτησία; των τά πάντα κατα
βάλλει, τά πάντα ύπερπηδ^. ’Επί πεντηκονταε
τίαν όλην ύπομένοντες τόν όγκον τής ρωσσική; 
δεσποτείας, μάτην άνέμενον τήν πραγματοποίη- 
σιν τών όρων τών συνθηκών τού 1815. II ρωσ
σική κυβέρνησις διά διαφόρων μέσων προσπαθούσα 
νά έκριζώση παν αίσθημα άνεξαρτησία; άπό τάς 
καρδίας τών Πολωνών, μ.ετήρχετο πολιτικήν 
υπουλον καί καταπιεστικήν. Αί διδόμενα·. μετά 
πάσαν έπανάστασιν διαβεβαιώσεις περί πραγμα
τοποιήσει.); σχεδίων φιλελευθέρων έπί τοΰ πολι
τεύματος των έκ μέρους τής ρωσσική; αυλή;, ούτ 
δόλως έξετελοΰντο’ μάλιστα μεγίστη προσπάθεια 
κατεβάλλετο ύπ’ αυτής, δπως άντί έλευθερία; 
δέση έτι σφιγκτότερα τάς άλύσεις τών θυμάτων 
τής συνθήκης τοΰ 1815. ’Αλλά ή εποχή τών 
τοιούτων πιέσεων παρήλθεν βεβαίως, ή δέ σημαία 
τοΰ δεκάτου έννάτου αϊώνος, ή έπιγεγραμμένον 
έχουσα «'E.hvfte·, ία τώ>· ΐθιοτήζωκ» δεικνύει 
πόσον είναι ήπατημένοι οί ζητοΰντες έν τώ μέσω 
τοΰ πολιτισμού νά καθιερώσωσι τήν βίαν καί τήν 
αυθαιρεσίαν.

Δέν είναι βεβαίως ουδείς δστις νά μή συνεκινήθη 
άναγινώσκων τάς ωμότητας, άς διαπράττουσιν οί 
ρώσσοι στρατιώται έν ταϊς πόλεσι τής άτυχους, 
Πολωνίας. Αλλά τούτο υπήρξε μία τών κυριωτέ* 
ρων αφορμών τής έπευ.βάσεως, έστω καί φιλικής,, 
τών κυβερνήσεων πάντων σχεδόν τών Κρατών 
τής Ευρώπης, αίτινε; ύπείκουσαι εις τό "ενικόν 
αίσθημα τής συμπάθειας, άνέλαβον νά συμβουλεύ- 
σωσι τόν αΰτοκράτορα Αλέξανδρον, όπως ευρύνη 

: τάς ελευθερίας τής Πολωνίας, χορηγών τό ύπό 
I συνθήκη; τοΰ 1815 καθιερούμενον πολίτευμα, 

δώση δέ γενικήν άμνηστείαν.
Αλλ άν καί ό αΰτοκράτωρ Αλέξανδρο; φαίνε-

1 ται ύπισχνούμενο; τούτο τοΐς Πολωνοί; έν ταΐ;
1 προ; τάς δυτικά; δυνάμεις διακοινώσεσι του, οί 
Πολωνοί όμως άναλαβόντε; τόν τελευταϊον τών 
αγώνων των, σκοπόν έχουσι νά μή έγκαταλείψω- 
σι τά όπλα πριν ή άπολεσθόίσι πάντες ή ϊδωσι 
τήν πατρίδα των έλευθέραν. Αί έν Αγγλία 
καί Γαλλία εκδηλώσεις τής δημοσίας γνώμης 
σημαντικήν τοΐς παρέχουσιν έμύύχωσιν, οπω;

' εμμείνωσιν εις τήν άπόφασίν των ταυτην.
Κατά τήν λήξασαν δεκαπενθημερίαν οΰδεμία 

: συμπλοκή έγένετο άξια λόγου, άν καί τραγικά καί
40 '
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πλήρη ώμότητος επεισόδια δέν έλλειψαν. Οί ζωζ- · 
σοι άν καί κατορθούσι νά δ.ιαλύωσι συμμορίας 
τινας καί νά ζωγρώσι τούς αρχηγούς αύτών, δέν 
έλαττοβσιν όμως κατ’ ούδέν τόν ζήλον τών Πόλω- : 
νών ούδέ τό πλήθος τών μαχητών, διότι άδιαλεί- 
πτως νέαι νεοσυλλεξίαι σχηματίζουσι νέα σώμα
τα. Η έν Βαρσοβία επαναστατική κυβέρνησις εν
εργεί μετά Οάέρους καί έπιτηδειότητος, ής στε
ρείται ή τακτική κυβέρνησις.

Είς τάς σταλείσας εσχάτως ύπό τών δυτικών 
δυνάμεων ομοιομόρφους διακοινώσεις πρός τήν αύ
λήν τής Πετρουπόλεως δέν έδόθη είσέτι άπάντη- 
σις. Φαίνεται δμως δτι τό ζήτημα περιήλΟεν είς 
τήν έσχάτην αύτοΰ φάσιν, και οτι τό πέρας αύτοΰ 

δέν είναι πολύ μακράν.
Κατά τάς ένεργηθείσας έσχάτως έν Γαλλία έ- 

κλογάς τών αντιπροσώπων, οί έν Παρισίοις ύπο- 
ψήφιοι τής άντιπολιτεύσεως Θιέρσος, Φάβρος, Πι- 
κάρδος, όλιβιέρο; κλπ. διά μεγάλης πλειονοψη
φίας έξελέχΟησαν αντιπρόσωποι, μ.’ δλας τάς προ
σπάθειας καί τάς προκηρύξεις τοϋ ύπουργοϋ τών 
Εσωτερικών Περσιννύ καί τοΰ νομάρχου, δπως 
άποκλεισθώσιν, ιδίως ό Θιέρσος. ίίστε είς τό νο- 
μ.οθετικον Σώμα τής Γαλλίας Οά άριθμή ή άντι- 
πολίτευσις πλέον τών 20 άνδρών μεγάλην έχόν- 
των ύπόληψιν καί περιφήμων ρητόρων.

Η έν τώ Μεξικώ νίκη των Γάλλων καί ή άλω- 
σις τής Πουέβλα; παρέσχον άρκετήν ύλην είς τάς 
εύρωπαϊκάς έφημερίδας. ό αύτοκράτωρ Ναπολέων 
έπεμψε συγχαρητήριον έπιστολήν, πρός τόν έν 
-Μεξικώ άρχηγόν τών γαλλικών στρατευμάτων 
στρατηγόν Φώρεϋ, ό δέ Μηνύτωρ δημοσιεύει καί 
τήν επίσημον εκθεσιν τοϋ στρατηγού τούτου, 
κατά τήν όποιαν I 0,000 στρατιώται Μεξικανοί 
καί 900 άξιωματικοί παρεδόθησαν αιχμάλωτοι, 
άφοϋ ό άρχηγός αύτών r-ρατηγός όρτέγας μάτην 
έζήτησε προηγουμένως άπό τον γάλλον στρατη
γόν ν’ αναχώρηση μετά τών οπλών καί σημαιών, 
ύ στρατηγός Φωρέϋ αναγγέλλει έπί τέλους οτι 
ήτοιμάζετο νά βαδίση κατά τή; πρωτευούση; τοΰ 
Μεξικού.

Καί έν Πρωσσία τά πνεύματα είσί λίαν ανή
συχα. Αφού ή βουλή διεμαρτυρήθη έντόνως πρός 
τόν βασιλέα κατά τή; πορεία; τού ύπουργείου, 
άθετοϋντος άδιαλείπτως τό σύνταγμα καί μετερ- 
χομενου πολιτικήν εξωτερικήν εναντίαν τών συμ
φερόντων τοϋ έθνους, άνεβλήθη. 0 βασιλεύς τής 
Πρωσσία; κατά τά; τελευταία; ειδήσεις άπέρχε- 
ται εί; τά λουτρά τοϋ Καρόλου, δπως συνέλθτ. έκ

τών μεγάλων κόπων, ους ύπέστη παλαιών καθ’ ο

λοκλήρου τοϋ έθνους.
H πάλη αΰτη μεταξύ βασιλέως και λαού όσον 

κα1. άν παραταθή Οά λάβη βεβαίως εν πέρας, όπερ 
ως έκ τών εφημερίδων εικάζεται δέν Οά ήναι εύ- 
χάριστον διά την βασιλείαν. Απορίας άξιον φαί
νεται, πώς άφοϋ τόσα παραδείγματα έχουσιν οι 
βασιλείς προ τών οφθαλμών των, άτινα τόσω φα
νερά δεικνύουσιν αύτοΐς την δδόν, ήν πρέπει νά 
βαδίζωσιν απέναντι τών λαών των, αύτοΐ εξακο
λουθούν εναντίον τής Οελησεως αύτών νά διέπωσι 
σύστημα πιέσεως κα'ι μαρασμού, φέρον αύτούς εις 
τό χείλος τοϋ κρημνού.

Αφού ό διώκτης τής ελληνικής γλώσσης υπουρ
γός έπί τών εκκλησιαστικών τών Ηνωμένων Η
γεμονιών ούδέν άφησε μέσον δπως άποκλείση 
άπό τάς ελληνικά; εκκλησίας τήν Ελληνικήν 
γλώσσαν, διήρπασε δέ τήν περιουσίαν τών ελ
ληνικών μοναστηρίων, έφυλάκισε τούς ηγουμένους 
αύτών άσυστόλως και προπετώς, έδωκε τέλος τήν 

του, ώς άπορριφθείσης ύπό τοϋ ήγε- 
'α τής προτάσεώς του, περί άπελάσεως 

τοϋ Κ. Τέλλου διωρίσθη 
τών εκκλησιαστικών ό Κ. 

ις εκδότης τής « Ρωμανικής ’Επιθεωρή-

παραίτησίν του, ώς άπορριφ' 
μόνος Κούζα τής προτάσεώς 
14 ηγουμένων’ άντί 
προσωρινός ύπουργός 
όδοβέσκος 
σεως. »

Ο ηγεμών Κούζας διά θεσπίσματος ύπογε- 
γραμμένου παρά τοϋ ύπουργοϋ τών στρατιω
τικών Κ. Φλορένσκου καί δημοσιευθέντος διά 
τοϋ «lifqritopoc’’ τού Βουκουρεστίου έκήρυξεν 
εαυτόν απόλυτον άρχηγόν τοϋ μολδοβλαχικοϋ 

στρατού.
Ευχαρίστως παρετηρήσαμεν ότι έν Λονδίνο 

συνέστη φιλολογικός σύλλογος δπως διαφωτίζη 
τό Αγγλικόν έθνος περί τών εύχών καί επιθυμιών 
τών Ελλήνων, καί ύποστηρίζη ηθικώς πάσαν έπι- 
χείρησιν προς άνάπτυξιν τών υλικών καί ηθικών 
πόρων τής Ελληνικής χώρα;. Γνωρίζοντε; τήν 
μεγάλην σημασίαν ήν έχουσιν οί τοιούτου είδους 
σύλλογοι έν Αγγλία, πεπείσμεθα δτι μεγάλα; 
ώφελείας πρέπει ή Ελλάς νά προσδοκά έξ αυτού. 
Μέλη δέ τοϋ συλλόγου τούτου κατετάχθησαν άν- 
δρες λίαν διακεκριμένοι, οί πλεΐστοι βουλευταί, 
λόρδοι κλπ.

0 προσωρινώς προεδρεύων Κ. Κόχραν έδήλωσε 
τον σκοπόν τής συστάσεω; τοϋ συλλόγου, ό δέ 
παρ αύτοΰ είσαχθεί; Κ. Σ. Ξένο: διηρμ.ήνευσεν 
εκτενέστερου τόν σκοπόν αύτού. Γραμ.μ,ατεύς του 
οιλελληνικοΰ τούτου συλλόγου έξελέχθη ό Κ. ίω-

άννης όβριέν, άνήρ πολυμαθής καί ίκανώτατος, 
πρόεδρος οριστικός ό λόρδος Βρούχαμ καί άντι- 
πρόεδροι οί ΚΚ. Κόχραν, ναύαρχος Βούρνεϋ καί 
Μαγκουάϊρ.

Η ψιθυριζομένη άπό τίνος μεταβολή τού γαλ
λικού ύπουργείου έγένετο τέλος. Τό προσωπικόν 
τοϋ 'νέου ύπουργείου είναι τό εξής. Ροϋχερ, πρόε
δρος τού υπουργικού συμβουλίου, Βιλώλτος ύ
πουργός άνευ χαρτοφυλακίου, Βάρος ύπουργός τής 
Δικαιοσύνης, Δουροϋί ύπουργός τής δημοσίου έκ- 
παιδεύσεως, Βεχίκ ύπουργός τοϋ εμπορίου, Βουδέ 
ύπουργός τών έσωτερικών, Δε Μορνύ πρόεδρος 
τοϋ νομοθετικού σώματος’ οί ύπουργοί Βαλέβσκης 
καί Περσιννύ καί τοι άνευ χαρτοφυλακίου διατη- 
ροΰσι τούς τίτλους τών ύπουργών, δπως ένισχύω- 
σι τήν θέσιν τής κυβερνήσεως άπέναντι τών βου
λών. Διετηρήθησαν δέ είς τάς θέσεις των οί ύ
πουργοί έπί τών εξωτερικών, έπί τών οικονομι
κών καί έπί τών στρατιωτικών κ. κ. Δρουέν Δε- 
λουί, Φούλδ καί Ράνδωμ.

Εν τή Εθνική Συνελεύσει κατά τήν λήξασαν 
δεκαπενθημερίαν περιετράφησαν αί συζητήσεις έπί 
τής αίτηθείσης ύπο τοϋ ύπουργείου πιστώσεως 
τών 60,000 δραχμών πρός άποζημίωσιν τοϋ 
Γάλλου Σουλιέ. Οί έναντίοι τοϋ ύπουργείου κατη
γόρησαν αύτό έπί άνικανότητι κατά τήν διεξαγωγήν 
τής ύποθέσεως ταύτης, καί έπρότειναν τήν άντι- 
κατάστασίν του, προταθεΐσαν ύπό τοϋ πληρεξου
σίου Κ. Σαριπόλου, άλλ’ ή Συνέλευσις άπέέριψε τήν 
προτασιν μετά τήν άπολογίαν τών κατηγορουμένων 
ύπουργών. Εν μια τών συνεδριάσεων τούτων καί 
άμέσως μετά τήν έπιψήφισιν τής πιστώσεως ό 
ύπουργός τών Στρατιωτικών Κ. Δ- Ν. Βότσαρης 
έδωκε τήν παραίτησίν του, ώς ών έναντίο; αύτής. 
Γενομένης κατόπιν εκλογής πρός άντικατάστασιν 
αύτοΰ άνεδείχθη ύπουργός τών στρατιωτικών ό 
κ. Πάνος Κόρωναΐος.

Επιθυμούσα ή Συνέλευσις νά λάβη δσον οιόν 
τε τάχιον ό Βασιλεύς ημών τάς ήνίας τού Κράτους 
συμφώνως μέ τήν έπιθυμίαν τοϋ λαού, έκήρυξε 
διά ψηφίσματος της αύτόν ένήλικα.

II01 k I \ ι

ί’πειδή τόσα·, μεγάλα·. δυνάμεις έν Αμερική 

συγκρούονται καθ’ έκάστην, άφίνουσαι πολλάκις 
καταπληκτικούς αριθμούς φονευμένων καί πληγω
μένων έν τοΐς πεδίοις τών μαχών, καλόν Οεω- 
ρούμ,εν νά καταχωρίσωμεν ένταύθα τόν άριθμόν 
τών στρατιωτικών δυνάμεων τών διαμαχομένων 
μερών, έρανιζόμενοι αύτόν άπό τινα άλληλογρα- 
φίαν έκ Νέας ϊόρκης ύπό χρονολογίαν 3 Μαρτίου.

Κατά τόν παρελθόντα Αύγουστον ό τακτι
κός στρατός τών Βορείων Αμερικανών ήρίθμει 
43,01a στρατιώτας διοικουμένους ύπό 2,388 
αξιωματικών παντός βαθμού, έκτος τών μουσι
κών συμποσουμένων εις 1298 καί διευθυνομένων 
ύπό 40 άρχιμουσικών.

Οί έθελονταί τοϋ αύτού στρατού γεγυμνασμέ- 
νοι καί μή έφθανον τόν ύπέρογκον άριθμόν 1,092, 
402, έκ τών όποιων 37,08Q ήσαν άξιωματικοί 
παντός βαθμού, ήτοι 40 σρατηγοί, 200 ύποστρά- 
τηγοι, 1000 συνταγματάρχαι, 10,280 λοχαγοί 
καί 25,560 ύπολοχαγοί, άνθυπολοχαγοί κτλ. 
Είς τήν άνωτέρω ποσότητα προσθετέοι 18,800 
μουσικοί καί 15,080 ύπηρέται τοϋ στρατού, 
ίίστε κατά τοϋ Αύγουστον τού 1862 ό στρατός 
τών βορείων ’Αμερικανών ήρίθμει 1, 173, 023 
άνδρας. Αν δέ καί άπό τής εποχής ταύτης ό ς-ρα
τό; ούτος ήλαττώθη έπαισθητώς δνεκεν λειποτα- 
ξιών, άσθενειών καί πολλών άλλων αιτιών, πάλιν 
δμως ύπερβαίνει τάς 600 χιλιάδας, καί αν έξα- 
κολουθήση ό πόλεμος, δπερ είναι πλέον ή· βέβαιον, 
ο στρατός τών βαρειών Αμερικανών θέλει ύπερβή 
τό 1,000,000, καθόσον βεβαιοϋσιν ότι έν δσω 
διαρκεΐ η έπανάστασις ό Πρόεδρος τών ίΐνωμέ- 
νων Πολιτειών θέλει στρατολογεί άνά πάν έτος 
600,000 άνδρας.

Αι ναυτικαί δυνάμει; τών ενωτικών ήρίθμουν 
κατά τον παρελθόντα Δεκέμβριον 11 4 ιστιοφόρα 
πλοία καί 323 ατμόπλοια, φέροντα όλα όμοΰ 
3268 τηλεβόλα.

ύ δέ στρατό; τών άνθενωτικών κατά τά; π/.η- 
ροφορία; τοϋ άνταποκριτού τή; είρημένης αλλη
λογραφίας, αριθμεί 482 συντάγματα, ών ό αριθ
μός άείποτε είναι πλήρης, ί’πηρετούσιν όθεν είς 
τόν στρατόν τών νοτίων έπί τοϋ παρόντος 52’: 
χιλιάδες τών όποιων 25,000 είσιν άξιωματικοί 
παντός βαθμού, διεπόμενοι ύπό αυστηρά; πει
θαρχίας.

ό πρίγκηψ Κοντή; προσεκάλεσέ ποτέ είς γεύ
μα τόν άββα Βουαζενώ, άλλ’ ούτος λησμόνησα;
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εντελώς τήν πρόσχλησιν δέν έπήγε’ τήν επαύριον 
όμως έμαθε παρά φίλου του δτι δπρίγζηψ· δυση- 
•ρεστήθη μεγάλώ; εναντίον του. ό κ.Έουαζενώ λοι
πόν συναισθανθείς τό σφάλμα τού μετέβη είς τήν 
οικίαν τόΰ πρίγ-κήπος όπως τώ ζήτηση συγγνώ
μην. ύ πρίγζηψ άμα τον είδε τοΰ ..έστρεψε αμέ
σως τά νωύζ. Α; υύήλότατε, άνέκραξεν ό άβ- 
'βάς,ή Τρύ: υΟΛς εύγύώμοσύνη μου είναι άπειρος, 
διότι π£ηρο$ϊρήθέίς δτι δοίτηρεστήθητε εναντίον 
μου,' 'βλ^ϊΐώ £δή ότι μέ ήπάτησαν. — Κ αί πώς 
συμπεράίνετ: τύΰτό ; είπεν δ πρίγκηύ. — ’Εκ 

τοΰ ' οτι ή : ήμετέρ ■/. ΰύήλότής, μοϋ στρέφει τά 
νώτα, πράγυ.α τό όποιον δέν συνεΐθίζει νά κάμ.νη 
απέναντι τών εχθρών τής.
- ΪΟ,Ι r.'iO;-'s νι'αγοεέπυ νστ v/'vjfci ·.·..· ,.

.?ί7».ν,.ύ·ί ν«Λ ."ί-.-πύ .. .'-ο;

Ζητούνΐός ■ τοϋ Φραγζλίυου παρά τοΰ βασι- 
λέως Τής’ Γίρώάδίας ό.πέσ τής ’.Αμερικής, βοήθειαν, 
είπ'έ μόί,· ·τώ είπεν ό βασιλεύς, ποιαν χρήσιν θά 
κώμης1' αύτή;·;—ΊΙρος άνάκτησιν .τής ελευθερίάς, 
άπήντησεν ό φνλδορφος, θά. τήν μεταχειρισθώ, 
ήτι; είναι δικάίωμα έμφυτον τοϋ -άνθρωπον. ό 
βασιλεύς' μέτά τιύα σζέύιν άπήντησεν’ — ής βα
σιλεύς λάβ&ν τό άξιωμά μου. έκ διάδοχος δέν 
δύναμαι νά προσκρούσω είς τά μοναρχικά άξιώ 
ματα, διότι ωρ'.στα·. ήμεΐς μεν νά δεσπόζωμεν, 
οί δέ λαοί νά δουλεύουν.

Ιδού καί τά έγγραφα τοΰ Βασιλέως τής Δα- 
νιμαρκίας καί τοΰ Βασιλέω; ημών, περί ών ανω
τέρω έμ.νήαΟημεν.

1ΙΑ1Ε1Ϊ ΦΡΕΔΕΙΊΚΟΣ Ζ .

Έλέιο Θεού Βασιλεύς τής Λανιμαρκίας, 
τών Βανδάλων zed τών Γότδων, Αουξ 
τον -Σ/.έο'βιχ, Ο/.ΰπ,ίΐΓ, Στοομαρν, τώιν 
Αιδμάνων, τον Λαοννενβυύργου zed τον 
Όλδεμβανργ.ον

Ληλοποιοϋμει·'

Έχοντες ύπ’ όι/'iv τύ ψήφισμα τής Έδνυ 
ζης τίον Ελλήνων Συνελεύσεως τής 18(30 
ΛΓκρηοι» τρέχοντος έτους, diet τον όποιου 
ή Αϊτού Βασιλική ’ Γ-ύηλότης ο ΙΙρΐγκηψ 
Χριστιανός, Γουλιέλμος. Φερδινάνδος, Ά- 

δόλφος, Γεώργιος, δευτερότοκος Τϊός τής 
Αύτοΰ Βασιλικής'Τψηλότητος τον Πρίγκη- 
πος Χριστιανού τής Άανιμμρκΐας, έξελέγδη 
zed άνεζηρύχδη Συνταγματικός Βασιλεύς 
τώίν Ελλήνων, καί τό όποιον ψήφισμα ενε- 
'χειρίσδη'ΙΙμΐν δι ’Επιτροπής, άποΟταλείσης 
εις Κοπενάγην υπό τής είρημένηςΣυνελεύ- 
Οεως.

Καί δεωροΰντες ότι αί Ανλεά τής Γαλ- 
I λίας, τής Μεγάλης Βρεττανίας zed τής'Ρωδ- 
σίας, ώς προότάτιδες Άυνάμεις τής ' Ελλά 
ύυς, βυγκατετέΰησαν είς τήν εκλογήν ταύ
την διά τών αντιπροσώπων Αύτών, συνηγ- 
μένων είς Σι ΐ’οθοι» εν Λονδίνω"

'Εδέγδημεν zed δε/όμεδα διά τών παρόν
των έγγραφων, ίν όνόματι τής Λντοΰ Βασι
λικής Ύφηλότητος τον ΙΙρίγκηπος Χριστια
νοί', ΓουλιίλμΟν, Φερδινάνδου, Άδόλφου, 
Γεώργιον, τήν κληρονομικήν κυριαρχίαν τού 
Ελληνικόν Βασίλειον, ύπό τόν όρον τούτον, 
ότι αϊ ϊόνιοι Χϊ/όοι θέλουν σηνενω^η τώ 
Βαϋιλείν·).

Έγίνετο έν τω ΙΙμετέρωΆνακτόρεο τΟϋ 
Χριστιανοσβούργοο τήν 10 Ιουνίου τού έ
τους 1803 καί της Βασιλείας'ΙΙμών έτους 16-

Άπό τήν Βασιλικήν Ήμών χεϊρα καί 
σφραγίδα.

(υπογραφή/ ΦΡΕΛΕΡΙΚΟΣ Ζ. 

(προσνπογραιγήΐ Κ. ΆΑΑΑ.

ΠΡΟΣ ΤΗΧΕΘΜΚΗΧ ΣΓΧΕΑΕΓΣ1 λ

Κ ύ ρ ι ό ι !

Έπακονων είς τής καρδίας μου τήν ζωη
ρόν έπιδυμίαν, ένόμιδα προσήκον νά συνο
δεύσω διά προσωπικού μαρτυρίου των έμών 
αίσδημάτιον τό διάγγελμα, δι ού η Α· V. ό 
Βαόιλεύς τής Αανίας αποδί/εται εν όνόματι 
Μου τό στέμμα, όπερ τό Ελληνικόν Έ'δνος 
μοί ποοσήνεγζε. Θέλω μεταβή είς τήν νέαν 
Πατρίδα Μονμετ άγαλλιείσεως, ΐνα άποδεί- 
ξι.ι ιίμιν, ότι άπό τοΰδε μόνον κα&ήκον Ανα
γνωρίζω τό να 'ζήσεο καί αποκάνω ώς ιιγι:- 
δος Έλλην ύπέρ τής ευημερίας καί ανεξαρ
τησίας τής πατρίδος. Έγω ύέ τήν πεποίδη 
Οιι·, Κύριοι, ότι διά τής ύμετερας συνδρο
μής, διά νλς φιλίας τίόν Αννάμεων, προ πάν
των dt zed ίόίφς διατής ^οηδείας τοϋ Θεού,

τά συμφέροντα τής Πατρίδας, άτινα έσονται 
αεί καί παντού ήμέτερα, δέλονδιν εΰοδωδή 
πρός ωφέλειαν αύτής. λ

Χομϊ'ζομαι εύτυχής καί υπερήφανος, Κύ
ριοι, δννάμενος νά χαιρετήσω ύμάς δια τής
φωνής τών άγαδόίν καί χρηστών πατριωτών, 
οΐτινες κληδέντες ί.-το τής έμπιστοσύνης ύ- 
μώνήλδον έντα.δα μακράν τής πεπρίδος δια 
νιι ·χαιρ:τήσωσι πρώτοι ώς τόν ύμέτερον Βα
σιλέα. Ούτοι δέλ,ονΰι διαβεβαιώισει ύμας, ότι 
μέ ευρού έμπλεων συμπαδείας διά τήν τίπυ 
Πατρίδα Μου,κϊΆότι ενδέρμώς επιδνμώι να 
μεταβώ τάχμστα έν τω μέσώ άμίόν.

Αέχδητέ Με, Κύριοι, μετά τής εμπιστοσύ
νης εκείνης, ήτις κυριεύει τήν καρδίαν Μοί' 
ϋπερ ύμών, κμί διδάξατε Με νά ίρχ«(>ί)ώ usi)' 
ύμάίν ύπέρ τής εύτνχίας τής εοοάίας ΓΙατρί-

οδος Μου, τήν όποιαν είδε νιί ποοστατεύη 
παντοδύναμος !

Εν Κοπενάγη, τή 1'1 ’Ιουνίου 1863.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ'.

Η Ε Γ Α.

(Sonncl-)

Πώ; εσπεντε πχλ·;Λβούλοε άπίφασις τόΰ πλάστου
Τον γν'ινον παραοεισον εις κόλκσιν νά "ε’ύζ, ;

Τόν άνορχ επλ.ασε. Καλά. Τί ήθελε νά ζλεύ.',
Την σάρζ. ’ άπό τλ,ν σάρκα του, όστοΰν έκ της πλεν·

[?α; του ;

’Λοαμ. έπ: τοΰ πλάσματος αύτοΰ τοΰ τριτεεάττου 
Λπό τοΰ πρώτου υπνου σ-,υ μην εί/ες άναίλέψε: !

Σ ήγάπησεν όλόκζ.ηρον ήμέραν. Ποΰ νά στρέύη
Ιούς ερωτύλου; όρΟαλυ.ούς άλ.λοΰ, τού; γόητά; του ;

Άλλ’ οφ'.ς τήν επαύριον έςήλβεν άπό τ’ άνθη.
ΊΙτο τό οε’ρμα του στιλπνόν, τό χρώμά του .ποικίλου, 

ι Και ήλθε κ' είς τό Βλέμμα της τό ολέγον ,έΟερμάνΟη !

Ητον καιρός τόν χίεσινόν να ληπάονήίηΡφ'λον,
Κ’ ε’ντο'ς τη; κλίαιν γυναικός α.ιλάρεσκον ήσΟαΟβην - 

Καί μειοιώαα έκλινε καί έλαίε τό.μήλον

ΛΑ. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

ΤΑ ΘΑΓΜΑΤΑ ΊΊΤΣ ΕΙΠΣΊΐΙλΙΠΣ

Ποΰ πής άπληστου διανοίας
Ποΰ ό θνητός ό τολυ.ητίας

Θέλ'ει τούς τέρμονας ορίσει ;

Αΐέ τέχνην νέαν καΟ ημέραν
Της πρώην τερατωδεστέραν

Αύτός αύτόν θαμβοί κ’ έκπλ,ήσσει.

Γίγαντας έχει αοράτους
Δούλους πιστούς καί άκαμ.άτοΰς, 

Προθύμους εις τάς προσταγάς του.

Λτμ.ός, ’Ηλεκτρισμός ζαλ.οΰνται, 
Παντού άγγέλλοντες ίκνοΰνται 

Τά κράτη καί τάς έντολάς του.

Ούτως ό Ζεύς ποτέ συμμάχους
Δεινή; δυνάμεως καί τάχους, 

•ΐ’ρουροΰντας πρόσω καί κατόπιν,
•

Είχε Βριάρεων εκείνον, 
Και τους έργάτας τών πύρινων

Βελ.ών, τον Βροντήν καί Στερόπην.

Παντού, προφθάνει ταχυπόρος,
- έ τον αναχαιτίζει όρος,

Π Θάλ.ασσα εκτεταμένη.

Εις το υγρόν ιδού πεδίου
Λρμα τροχήλατον κυλίών 

ίσο: ν.έ δαίμονα προβαίνει ί

’Επί όδοΰ σιδπρηλάτου
Εις το πυρίπνουν όχημά του 

0 Κεραυνός ήνιοχεύει.

ί’πέρ τών ποταμών το ρέον 
1’δωρ ζ’ εις σπλάγχνα τών όρέων 

Ταχύς ώς άνεμος οδεύει.
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Το βάθος τής ’Αβύσσου βρέμει, 
Η γή άντιβροντα καί τρέμει’ 

Μάτην εντός στενού κοιτώνας

ύ.άκρατης Ατμός σφαδάζει- 
0 Νους ό βασιλεύς δαμάζει 

Την λύσσαν τοϋ φρικτοϋ Τυφώνος !

Διά δεινής, υπεράνθρωπου 
Τέχνης, τοϋ χρόνου καί τοϋ τόπου 

Κατάργησε τάς αποστάσεις.

Η αστραπή .τάς ερωτήσεις, 
II αστραπή τάς αποκρίσεις 

Διά γής φέρει καί θαλάσσης.

Προς τδν άστροφεγγή αιθέρα 
II μυριόφωτος εσπέρα 

Τών πόλεων του άμιλλάται.

Τοιοΰτον εχει αεί ρέον 
Φως κρουνηδόν, ήλιον νέον

Κ’ ημέραν ν’ άντιμηχανάται.

Ω άγχινοίας πολυτρόπου ’ 
Ζωγράφος άντί του ανθρώπου 

ό Ηλιος εις πινακίδα

’Εν άκαρεΐ στιγμής εικόνα 
Μέ χρυσήν γράφει λαμπηδόνα,

Ως μέ θεότευκτον γραφίδα.

Διά φαρμάκων λαθιπόνων
Τών δριμυτάτων άλγηδόνων

Τήν αϊσθησιν κατακοιμίζει.

Τδ Δι',ς πϋρ τά πάντα φλέγει’ 
ΐλλά τών οίκων του ή στέγη 

Ως ύδωρ τδ διοχετίζει.

Εις τυν πυθμένα τή; αβύσσου 
Ιίεριπατεϊ, παρών εξίσου

Κ εΐ; τών νεφών τάς άκρωρείας.

Πού θέλει φθάσει τίς έξεύρει; 
Τά πάντα εύρεν ή θά εύρη, 

Τά πάντα, πλήν τής ευτυχίας !

I. Κ ίΡΑΣΟΥΤΣΛΣ.

Η ΑΗΔΩΝ ΤΟΤ ΒΟΣΠΟΡΟΥ.

ΑίθερόλαρΛο πουλάκι 
Έκοθότουν μιαν «ύγή

Σ έν απόκεντρο κλαοάκι
Σ του Βοσπόρου την άκτη.

Καί κυττάζοντας τήν φύσι 
Πώς άνθοΰσε μέ χαρά,

Τδ φτωχό να κελαίδήση 
Κ’ έκειδ βίληαε σιγά’.

Άρχινδς . · . τήν σιγανή του 
Μόλις ξεβγάλε λαλιά,

Γύρου ακούστηκε ή φωνή του
'Ωσάν κλάψα χαρϊΐαχιά.

Ωσάν κλάψα ’ποΰ βερίζει 
Κάθε άνθρωπον σωθικά,

Ωσάν κλάψα ’ποΰ λυγίζει 
Κάθε άπόσκληρη καρδιά.

’Σέ λιγάκι τδ σιμόνει
Ένα φλύαρο πουλί,

Τδ φαιδρό τδ χελιδόνι,
Κι ’ άρχινα νά τοΰ ’μιλή.

• Γιατί τόσο λυπημένο 
e “ Γυρνάς πάντα μοναχό

• Καί παράπονο θλιμμένο
» Τραγουδάς μέ στεναγμό;

• Γιατί κρύβ’εσ’ όλο ένα
» Μέσ’ 'σ τ ’ απόκρυφα κλαδιά,

• Καί δέν Βγαίνεις ’ς τ’ ανθισμένα 
ν Περιβόλια φανερά ;

" Έβγα δίές ταΰς ιϊιμορφάδαις
” ΙΚοχει ή άνοιςι παντοΰ

“ Γήρα έκείναις ταΐς λαμπράδαις
V Εκεί πάνω τ' ούρανοΰ,

» Καί χαρούμενα τραγούδια
* Άντίς κλάψαι; θλιβεραΐς,

- Ψάλλε, ψάλλε ς' τά λουλούδια
» Καί 'ς ταΐς πράσινα·.; ίτιαΐς. »

Τό παράπονο τ’ αηδόνι
Σταματα’γιά υ.ςά στιγμή,

Κΐ άπαντα ’ς τό χελιδόνι
Μέ ό/.οτρέμουέ.η φωνή.

■> Μή μου λές χελιδονακι 
» Γιά νά ψάλλω δυνατά, 

θέ ν’ άκούση τδ γεράκι
» Καί θα ’ρθή έδώ σιμά.

u θέ ν’ άκούσουν οί κοράχοι
* Κι ’ άπό ζήλια μονομίά,

» Μοΰ χαλούνε σέ λιγάκι
» Τήν φτωχή μου' τήν φωλιά.

» Εδώ 'πα είναι γεμάτο
» Άπδ όρνια άρπακτικά,

» Καί τό χόρτο τό δροσάτο
» Κρύβει φειδία τρομερά.

ν Τώρα κάθουμαι θρηνώντας
.» Μά θά διής έναν καιρό

» Νά πετάξω τραγουδώντας
• ’Σ τδν γαλάζιον ουρανό.

» θά πετάξω μέ τά χρόνια
. » Τραγουδώντας φανερά,

• “Οταν λείψουνε τά όρνια
« Τά γεράκια τά σκληρά. ”

Έν Χάλκη, τή 1G Μαΐ'.υ 1863.

τδ παρόν . . .είναι αμφίβολον, άστατον, άστα- 
τώτερον ίσως και αυτών, ενώ τδ μέλλον είναι 
πλήρες ελπίδων, τδ φαντάζονται όπως θέλουν, και 
αί ώραι παρέρχονται ευφρόσυνοι ! Ευτυχείς αύταΐ 
. . . δυστυχείς όμως εκείνοι, όσοι περιπλανηθώσιν 
εις τά δάση κατά τοιαύτην εποχήν καί συναντή- 
σωσι κάμμίαν νύμφην’ ακριβά Οά πληρώσωσι τ-ήν 
τόλμην των άναμφιβόλως.

Ευτυχώς όμως δύο τινά σώζουσι τ-ήν Κεζρωπίαν 
έκ τής επικείμενης έρημώσεως. — ©ά έλθη ό Βα
σιλεύς σήμερον, αύριον καί νά μή παρευρεθώμεν 
εις τοιαύτην πανήγυριν ; λέγουσιν’ έπειτα σκέ
πτονται ότι υπάρχει οπωσδήποτε καί μικρά υπο
ψία, μή τοι ένεδρεύωσιν ακόμη οί πάριδες εις τά 
βαθύσκια δάση τά πέριξ τής πόλεως, καί δέν είναι, 
βλέπετε,, τόσον ελκυστική ή λερή φουστανέλλα. 
Αν ήσαν πραγματικοί Πάριδες, τδ πράγμα διέφε- 
ρεν, ίσώς μάλιστα τότε θά ήτο πολύζηλος ή 
έξοχή καί πολλοί Μενέλαο·. θά έθρήνουν τήν έγ- 
κατάλειψίν των ! . . τοϋτο δέ λέγομεν όχι ζαζο- 
λογοϋντες, άπαγε, ποιος κακολογεί ποτέ τδ ώραϊον 
φύλον ; ... απ’ εναντίας, πρδς έπαινόν του, διότι

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. ΤΑΝΤΑΛΙΔίίΣ.

0 άνθοστεφής Μάιος άπήλθε καί μετ- αύτοϋ 
άπήλθε καί ή δρόσος, τής φύσεως τά κάλλη εμα- 
ράνθησαν καί έξατμίσθη τών κήπων ή ευωδία 
ήλθε δ’ άντ’ αύτοϋ ό φλογερός Ιούνιος καμίνους 
θέρων άντί ρόδων, καί τά πάντα μετεβλήθησαν! 
Λί Αθήνα·., ή ουρανία αυτή πόλις, ή κατ’ έξαί- 
ρεσιν ζωηρά καί θορυβώδης, άρχισε νά έρημοΰται, 
καί οί κάτοικοί της οί άστατοι τρέπονται εις φυ
γήν, δραπετεύουσι καθ’ έκάστην. Εις μάτην οί 
ζα/κροπ/.άσται αγωνίζονται νά τούς άναχαιτί- 
σωσι διά μουσικών καί παγωτών, εις μάτην ο 
δήμαρχος καταβρέχει τούς περιπάτου;! Λί κυρίαι 
πρδ πάντων είναι ακράτητοι. Βλέπουσαι ότι δέν 
δύνανται νά έπιδείξωσι τά κάλλη των παρά ύπδ 
τούς φανούς τοϋ αεριόφωτος, άπεφάσισαν νά κρυ- 
βώσιν εις τά δάση ώς νύμφαι δυσηρεστημέναι, καί 
εκεί νά ρεμβάζωσιν έπί τοϋ μέλλοντος- λέγομεν 
δέ μέλλοντος διότι αί θυγατέρες τής Ευας ουδέ
ποτε σκέπτονται περί παρόντος, πολύ δέ όλιγώ- 
τερον περί παρελθόντος, επειδή ή μέν ένθύμισις 
τοϋ παρελθόντος έ/ει πάντοτε καί τινα; άκάνθας,

ή αρπαγή μιας Ελένης θά έγέννα νέον Τρωικόν 
πόλεμον καί δ τρωικός πόλεμος κατά φυσικόν λό
γον κανένα νέον όμηρον’ ποια λοιπόν Ελληνίς δέν 
επιθυμεί τήν δόξαν τής πατρίδος της; ποια δέν 
θά ήλαζονεύετο καί δικαίως ότι έγένετο αιτία ν’ 
άναφανή εις τήν 'Ελλάδα καί δεύτερος Ποιητής;

Αλλ’ ή έποχή εκείνη τών αρπαγών δυστυχώς 
παρήλθε, καί άν συμβή ποτέ καί κάμμία, δέν 
παρακολουθεΐται άπδ αιματηρούς πολέμους, οί δέ 
ποιηταί μας έχουσι τόσα πολλά αντικείμενα, 
διεγείροντα τόν ποιητικόν οίστρον των, ώστε δέν 
σκέπτονται πλέον νά ψάλ.λωσιν άρπαγάς’ έπειτα 
τδ κάτω κάτω τής γραφής δέν στερούμεθα καί 
Ομήρων-, τουλάχιστον είκοσι διαφιλονεικοϋν τά; 
δάφνας τοϋ πολυπάτριδος ποιητοϋ, καί έάν τού: 
έοωτήσητε, θά σάς διαβεβαιώσωσι μάλιστα, ότι τα 
έργα εκείνου στερούνται τών καλλονών τής νεω- 
τέρας ποιήσεως ! — Δέν νομίζομεν δ άκαιρον νά 
δώσωμ.εν μικρόν δείγμα τών ποιητικών τούτων 

! καλλονών δημοσιεύοντε; τό εξής οκτάστιχον 
προϊόν τής Μούσης συγχρόνου ποιητοϋ, άποστα- 
λέν άνωνύμώς προ; τήν διεύθυνσιν τή; Xpu- 

σαλλίδος.
. . . Προ σαράντα τριών καί έτι πλέον χρόνων 

Λνεχώρησα άπ’ τήν σχολήν τής Χίου, 
ώ; τό σύστημα γονέων καί προγόνων

καί έδόθηκκ στην τέ-χνην εμπορίου,
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δπ’ ώς έπεται, τδ πνεύμα σκορπισμένου
εις έμπορικήν έχων υπηρεσίαν, 

τδ κονδύλιον άφήκ’ αμελημένου
τώ Απόλλωνι προσφέρειν τήν Ουσίαν.

Αν τολμάτε είπήτε τόρα δτι δέν έχομεν ποιη- 
τάς! . . Λλλ’&ς έλθωμεν είς τδ προκείμενον. Ελέ- 
γομεν λοιπδν δτι ύπάρχουσιν έμπόδια είς την φυ
γήν καί έπομένως αναγκάζονται αί δέσποινα- μας 
νά άναβάλλωσιν είς τδ προσεχές έαρ τά ρωμαν- 
τικά σχέδιά των. Εν τούτοις τήν ήμέραν αί Αθή- 
ναι, καί τούτων ούτως έχόντων, είναι έρημοι, δέν 
φαίνονται είς τάς οδούς παρά μεγάλα άλεξήλ-.α 
καί ύπ’ αύτά έϋκνήμιδες Αχαιοί άσθμαίνοντες καί 
ίδρώτι περιχεόμενοι. Αμα δμως ό ήλιος δύση οί 

περίπατοι πλη,μμυρούσιν ώς έκ θαύματος πεζών, 
εφίππων καί εποχούμενων. Η όδδ; Πατησίων, ή 
τού Σταδίου καί ή πλατεία τού Συντάγματος 
είναι τής συγκεντρώσεως τά μέρη’ δλα δέ ταΰτα 
τά πολυκύμαντα πλήθη κατασταλάζουσιν εις τήν 
πλατείαν τοΰ Συντάγματος, οπού έναρμόνιος μου
σική καί τεχνικότατα παγωτά τέρπουσι τήν α
κοήν καί άναψύχουσι τά ύπδ τδ γλυκύ φέγγος τής 
σελήνης καθήμενα καί αναπαυόμενα ζεύγη.

Ελτ,σμονήσαμεν νά προσθέσωμεν δτι ύπάρχει 
καί τις διασκέδασις τήν ήμέραν καί αύτη είναι 
ή Εθνοσυνέλευσις.

Οι πατέρες τοΰ έθνους, έμπνεόμενοι άπδ αγνό
τατα καί πατριωτικά αισθήματα, άμιλλώνται τί; 
πρώτος διά τών συμβουλών του νά διαφώτιση 
τούς ύπουργού; καί έδραιώση τη,ν τάξιν καί τήν 
ασφάλειαν τής πατρίδος" το δέ βήμα τής Συνε- 
λεύσεως είναι χείμαρόός ευγλωττίας' ύποστηρί- 
ζοντε; μάλιστα τά έπιχειρήματά των καί διά χει
ρονομιών, συνεχώς .liar ίηργητικων, έπισύρουσι 
τάς ευφημίας τού ακροατηρίου καί τάς ευλογίας 
τού έξαποστείλαντος αυτούς λαού. Τόσω δέ ηδονι
κότερος είναι ό θρίαμβος τών πληρεξουσίων, καθ’ 
όσον μεταζύ τών άνευφημούντων αυτούς ακροατών 
ύπάρχουσι καί πολλαί αίδήμονε; παρθένοι, τών 
όποιων τδ ουράνιον μειδίαμα ανταμείβει πλου
σιοπάροχας τούς κόπους καί μόχθους αύτών.

Οίμοι τή; άστζσίζ; τών ανθρωπίνων ’ . . τί; 
προέβλεπεν δτι το φύλλον τή; Χρυσαλλίδας έπέ- 
πρωτο νά τελείωση έν διηγήσεσι τραγικών καί αι
ματηρών σκηνών ! καί όμως ή φοβερά πρζγμζτι- 

κότης πάρίσταται πρδ τών οφθαλμών μας άπδ 
τής 18ης τοϋ μηνδς Ιουνίου. Τδ τηλεβόλου έ- 
βρόντα, αί σφαΐραι έσύριζον, καί ήξεύρετε ποϋ 
κατευθύνοντο ; ήςεύρετε ποια έσχιζον στήθη !.. 
Αδελφών πτώματα εκειντο εκτάδην είς τάς 
οδούς τών Αθηνών, καί τδ αίμα αύτών έπότιζε 
τήν ξηρκν καί πολυδίψιον γήν" ό δέ δαίμων τής 
κολάσεως σατανικόν έγέλα άπδ τά υψη τοΰ air- 
θέρος.

Αφ’ ή; έπαυσαν αί νυκτεριναί φωναί τών μινα- 
ρέδων έπί τοΰ Παρθενώνας, τδ πτηνδν τής Αθήνας 
άπτο-ήτως κατεσκή,νου έν τή φωλεα αύτού καί 
εύφροσύνως έθεάτο τήν προβαίνουσαν καλλονήν 
τή; χώρας, τής δεσποίνης του' έπέπρωτο, φεΰ ? 
εις τάς παοαμονάς τής έλεύσεως τοΰ λαοποθήτου 
βασιλέως φωναί άγριώτεραι, άντηχοΰσαι έν τη 
σιγή τής νυκτδς, νά έκδιωξωσιν έκ τής άκροπόλεως 
τήν γλαΰκα τής Αθήνας, καί αύτήν μέν νά κα- 
λύύωσιν ερυθήματος, τήν δέ πόλιν πένθους καί 
θρήνων.

Πάθη χαλεπά καί ακαταδάμαστα, ακόρεστοι 
φιλαρχίαι, έξάπτουσι φιλοδοξών φρένας, καί έν 
μι? στιγμή ή δψις τής πρωτευούσης άλλοιοΰ- 
ται!. . . άλλ’ άς μή άνασύρωμεν τδν πέπλον, 
διότι όμμα άνθρώπου φρικιά ν’ αναμέτρηση τοι
αύτας πράξεις' άλλως τε τήν άπαθή καί αμερό
ληπτου έξιστόρησιν τών γεγονότων άφίνομεν εις 
τδν ειλικρινή κάλαμον τής ύπδ τοΰ δαίμονας 
τοΰ φα-ιριασμοΰ ανεπηρέαστου έφημεριδογραφίας' 
ήμεϊς δέ άς άνατείνωμεν χεΐρας ίκέτιδας καί άς 
εύχηθώμεν είς τδν υψιστον δπως ταχύνη τήν έ- 
λευσιν τού περιπόθητου ημών Βασιλέως Γεωργίου, 
ήτις είναι ή μόνη άγκυρα τής σωτηρίας τοΰ πο
λύπαθους Ελληνικού έθνους.

Οδτιι;.

Avoir τοΰ 9ον Αινίγματος

« ΑΓ.Ί.1ΜΛ »

ΑΙΝΙΓΜΑ ΙΟ0’·.

Φεύγω, τρέχω, οίν με βλέπεις 
Καί εντούτοις με μετράς-

Τόν λαιμόν μου ?ε «ν κό-Ιγ.ς 
Φορτωμένου μέ ά-ας.

"Ν. Γθ
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Ε Θ I Μ Α.

Oi FWU ΓΗΣ ΗΜΣ.
Ή άγορά τΰ>· ΰ.-τοόΐιγμάτνι'.— Ό τ^α.-ιζίττχ 

βΰτχος.—-Αί μιγάΑαι τωτ ΐ~αιτΰν ήμί^αι· 
—Ui Aa.-covccfoi χιΰ ci Σαχχύπΐί·—Ό χύων 
βιφστίΧής.
Tic δύω τί,; άγίχ; 'Γριάδο; τοΰ Μδντ κωδωνο

στάσια δεσπόζουσι τήν Ισπανικήν πλατείαν καί 
άνυψοΰνται, χ/.^ιίω; απέναντι τής όδοΰ Cuudolti. 
Εις τήν βάσιν τών πύργων τούτων φθάνει τις 
διά κλίμακο; έχούσης εκατόν τριάκοντα πέντε, 
βαθμίδας, ή; τά διάφορα τμήματα κρύπτουσιν. 
έπιτηδείως το πρανές τοϋ Ιΐινσίρυ λόφου και δί- 
δουσι τδν ζυριώτερον χαρακτήρα εις τήν ισπα
νικήν πλατείαν, ήτις είναι λίαν γνωστή εις πάν- 
σας τους έπισκεπτομένους τήνΦώμην. Διαζωμα- 
τα εΰρέζ και διάφοροι αντηρίδες δχακόπτουσι τδ 
μονότονου τής άναβάσεω; ταύτης, ήν έπιστέφει 
ές έρυθροΰ γρανίτου οβελίσκος, ευρεθεί; έν τοΐς 
κήποι; τοΰ Σκλλουστίου καί στηθείς έπί τοΰ πρδ 
τής έκζλ.ησίας προεκτείνομε/ου ανδήρου. *£φ’ ύ

λην τήν ημέραν, έπί τών υπό τών άκτίνων τοΰ 
ιταλικού ήλιου πλημμυρουμένων εκείνων βαθμί- 
δων, βλέπει τις έςηπλωμένους σκνηρώς κατά γής 
ή συσσωρευμένους έν γραφιζοϊς συμπλέγμασιν, 
υποδείγματα πάση; ηλικίας καί παντός -γέ
νους, άτινκ, κατά τήν στιγμήν εκείνην δέν' έχου- 
σιν εργασίαν εις τά εργαστήρια τών ζωγράφων. 
’Εκεί κάθηται ένδεδυμένος τά τετριμμένα πα- 
λαιά φορέματα του, φέρων τήν μακράν κόμην του 
και τήν μακράν λευκήν γενειάδα του ό Α i όι ν ι ο ; 
ΓΙ x τ ή ρ, ουτω καλούμενο; διότι χρησιμεύει αε
νάως ως υπόδειγμα προς παράστασιν τοΰ πρώ- 
του προσώπου τής άγιας Τριάδος εις τάς εκκλη
σιαστικά; γραφά;. Εν τώ τόπφ έκείνω εΰρίσκε- 
ται ό θηριώδης ληστής, μέλαν έχων τδ γένειον 
καί κωνοειδή φέρων πίλον, οστις κατά τήν στιγ
μήν εκείνην δέν έφρόντισε νά εφόρμηση κατά 
τής ταχυδρομικής άμάςης' κάθηται δ’ ίκλαδδν, 
καί βαστάζων διά τής μιας /ειρός εν κρόμμυον 
καί . διά τή; έτέρα; τεμάχιον, άρτου άτινα γεύε
ται άλληλ.οδ·.αδόχως. ’Εκεί έπίσης εύρίσκεται ή 
χ ω ρ ι κ ή, ής τδ έργον είναι νά προσεύχηται 
πρό τίνος εικονοστασίου, υψωμένους έχουσα 
πρδς τδν ουρανόν τους οφθαλμούς, ή νά παρου-


