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σιάζη είς τήν Παναγίαν το Or,λάζον βρέφος της, 
-ίς τάς μελανά; τρίχας τοϋ οποίου, κατά τήν ώ
ραν ταύτην, επιδίδεται είς Οήραν, ήτις δέ από
βλεπε·. βεβαίως πολύ μεγάλα ζώα. Έκεΐ είναι ό 
Αναπόφευκτος προσκυνητής τοΰ αγίου ’Ιακώβου, 
οστι; pts τήν βακτηρίαν του καί τά όστρακά 
του έπεσκέφθη όλους τούς θρησκευτικούς τόπους 
τή; Χριστιανωσύνης, άνεπαύθη ύπό τήν σκιάν τό
ξου υδραγωγείου τίνος ή λειψάνου στήλη; τινός, 
ήδη δέ, κεκλιμένος έπί τίς ράχεως, καί τόν πί
λον εχων μέχρι τών δφθαλμών, κοιμάται βαθέω; 
ώς άνθρωπο; δστις πραγματικώ; διήνυσε μακράν 
οδόν. Αμα τό βήμα ξένου τινός ήχήση έπί τών 
βαθμιδών έκείνων, δλα τά έν τώ όμίλω τούτω 
ευρισκόμενα παιδία άνΐστανται, τίθενται είς κϊ- 
νζσιν καί τείνουσι τήν χεΐρα δπως λάβωσι κανέ
να βαγιόκον. Αγγελοι είτε διαβολάκια είναι δλα 
σχεδόν ώραία, έχουσι τά μεγάλα και μαύρα των 
ομν.ατα τόσον ζωηρά καί λαμ.πρά, τό ένδυμά 
των ή ή απουσία τοΰ ένδύματος φαίνεται τόσω 
γραφική, ώστε είναι πολύ πιθανόν ό κατά πρώ
τον αποβιβαζόμενος έν Ρώμη ταξειδιώτη; νά μά 
εύρη έν τώ θυλακίω του νόμισμά τι δπως τοΐς τδ 
δώση. Ένίοτε καλλιτέχνης τις, ζωγράφος είτε 
γλύπτης, ϊσταται, έρευνα μετά προσοχής Sv υπό
δειγμα, τώ διατάσσε·. νά λάβη τοιάνδε ή τοι
άνδε θέσιν, κρίνει τά πλεονεκτήματά του είτε τάς 
ελλείψεις του, ειτα δίδει αΰτώ ένα βαγιόκον 
καί διαβαίνει.

Η κλίμαξ τής αγίας Τριάδος τοΰ Μδντ είναι, 
ή μάλλον είπεΐν η τ ο η αγορά τών έν Ρώμη υ
ποδειγμάτων. Κατά τόν τελευταίου χειμώνα, ά- 
γνοούμεν διά ποιους λ.όγου, τοΐς άπηγορεύθη νά 
συναθροίζωνται είς τδ μέρος τοΰτο, καί ήδη οφεί
λει τι; νά πορεύηται πρδς ζητησιν υποδειγμά
των είς την Σιστινείαν όδδν, πλησίον τή; Πισσι- 
καρπίας.

Η υφ’ άμών διαγραφεΐσα σκηνή παρίστατο 
έπί τών κατωτέρων βαθμιδών τών προσεγγιζου- 
σών εί; την πλατείαν τής Ισπανίας’ άλλ’ έπί τοϋ 
τελευταίου τμήματος, παρά την πρανή πλα
τείαν τή; άγια; Τριάδο;, βλέπει τι; άναφαινόμε- 
νον ένοκλάζοντα άνθρωπον, ού τά μακρά καί έπι- 
καμπή σκέλη είσί παραλυτικά. Οΰτο; προσέρχε
ται πρδ; σέ έρπων έπί τών γονάτων καί τών 
χειρών, έχων αντί όπλων δύο σιδηρά πέδιλα άμα 
φθίση εί; την πρέπουσαν άπόστασεν, άφαιρεΐ τδν 
πίλον του, σοί δεικνύει τδ έρυθροϋν πρόσωπόν του, 
τδ εύρωστου σώμά του, τδ σπινθηροβολούν ύπδ 

πανουργία; καί κακεντρεχείας βλέμμα του, ανοί
γει μειδιών στόμα σχιζόμενου μέχρι τών ώτων, 
καί σοί λέγει μέ φωνήν γλυχεΐαν καί προστάτιδα 
συνάμα* « Καλημέρα, κύριε, » είτα προσθέτει’ 
«Είναι καλό; καιρό;» ά «είναι κακό; καιρό; σή
μερον,» άναλόγω; τής καταστάσεω; τή; ατμό
σφαιρα;. Τδ 'υποκείμενον τούτο είναι 5 Βέππος, ό 
βασιλεύ; τών τή; Ρώμη; έπαιτών, καί ή διαρκής 

,μάστιξ τών περιπατούντων. Είναι γνωστός ό 
Βέππος ούτος είς τούς περιηγητής, όσω είναι γνω
στό; καί ό έν τώ Βατικανώ κορμό; τοϋ ίίρακλέ- 
ους, καί προσέτι έχει Sv έτι πλεονέκτημα έπί τοΰ 
μαρμάρου έκείνου, καθότι ούτος κατέχει ώραιο- 
τάτην κεφαλήν καί έξαίρετον στόμαχον, ό Αν- 
δερσων δστις έδόξασεν αύτδν έν τώ α υ τ ο σ χ ε- 
δ ί ω ποιητή του, τώ αποδίδει χαρακτήρα 
φρικωδη, καί βίον βδελυρόν’ άλλά τοΰτο είναι 
ποιητική άδεια, μή έχούσα ύπέρ έαυτής ούτε τήν 
αλήθειαν ούτε καν τδ ευπρεπές. Οί Ρωμαίοι διη
γούνται ότι δ Βέππος ήτό ποτέ επίσημο; τού 
τόπου του άνθρωπο;’ δύναταί δέ νά τδ πιστεύση 
τι;, κρίνων έκ τή; εύγενοΰς.συμπεριφοράς του, 
ήτις είναι όμοια τή; καλής ιταλική; συναναστρο
φής. Βεβαιοϋσιν ότι ό Βέππος άνήκει είς μίαν τών 
καλών οικογενειών μιάς τών τού Πάπα έπαρχιών, 
καί ότι ηλθεν είς Ρώμην νέος έτι διώκων τύχην. 
Η ασθένεια του τώ άπέκλειε πάν στάδιον’ ένηγ- 
καλίσθη όθεν τδ επάγγελμα τοϋ έπαίτου, τδ έπι- 
βάλλον όλιγίστους κόπους, καί άποφέρον πλειό- 
τερον άργύριον. Κατά μίμησιν τού Βελισσαρίου, 
τό θύμα τούτο τής τύχης δέν έκοινεν ανάξιον νά 
έπαιτή τδν οβολόν τοΰ διαβάτου, περιωρίσθη δέ 
μόνον εί; τδ ν’ άλλάξη τδ όνομά του. Επί Sv τέ
ταρτον τού αίώνος, καί έτι πλέον, έξασκεΐ τήν 
βιομηχανίαν του ταύτην, καί, τή βοήθεια τών 
πιλ.οκρούσεών του, τών παραλυτικών σκελών 
του, καί τής επωδής του έπί τοϋ καλού η κα
κού καιρού, κατώρθωσε νά συνάθροιση άρκετά 
στρογγύλην περιουσίαν. Φέρει ήδη ηλικίαν πεν- 
τήκοντα καί πέντε έτών περίπου’ έχει γυναίκα 
καί πλεΐστα τέκνα, εσχάτως δέ ύπανδρεύσα; τήν 
θυγατέρα του μετά τίνος εντίμου εμπόρου, τή 
προσδιώρισε προίκα, ήτις έδύνατο νά ήναι επιθυ
μητή εις πολλούς γαμβρούς.

Ημέραν τινά άπήντησα γνωστόν μου τινά έμ
πορον δστις ώδευεν έσπευσμένως είς τήν κλίμακα 
τή; πλατείας τής ίσπανίας, μεθ’ ού άντήλ- 
λαξα τάς επόμενα; λέξεις’ «Ποϋ ύπάγετε τόσω 
βιαστικά ; — Πρδ; τδν τραπεζίτην μου’ — Τδν

Τραπεζίτην σας! Καί ποιος είναι ό τραπεζίτης 
ό κατοικών έπί τής κλίμακος τής άγιας Τριάδο; 
τού Μόντ; — ύ Βέππος, καλέ ! Εχω ανάγκην 
εξήκοντα σκούδων (τριακοσίων φράγκων), καί θέ
λει μοί τά δανείσει άνευ τινός δυσκολίας.—Τή 
άληθεία ! — Δέν έχω τήν έλαχίστην περί τούτου 
αμφιβολίαν.» ό επαίτης τραπεζίτης Βέππος 
πληρώνει μικρόν τινα φόρον είς τήν κυβέρνησιν 
όπως έχη τδ δικαίωμα νά σταθμεύη είς τδ άνω 
μέρος τής κλίμακος καί άλοίμονον, είς τδν πτω
χόν έκεΐνον ομότεχνόν του, δστις άπεπειράτο νά 
άντιποιηθή τήν ιδιοκτησίαν του ταύτην! Οί 
γρόνθοι τού Βέππου δέν είναι παραλυτικοί. Συνή
θως περί μεσημβρίαν, φθάνει είς τδ γοαφεΐόν του, 
φερόμενος έπί τοϋ όνου καί οδηγούμενος ύπό τού 
υπηρέτου του. Ούτος είναι νεανίας ούχί χωλός, 
ακριβώς είπεΐν,1 φέρει δμως άντί στολής, Sv ζ ΰγος 
βακτηριών, διά νά έφαρμ.όζεται καί έπ’ αύτοΰ ή 
παροιμία. «Κατά τόν μαστρογιάννη καί τά κο- 
πέλ-.α του.» \μα πλησιάση ή νύξ ό Βέππος 
κλείει τό κιβώτιόν του, αληθές κιβώτιον οικονο
μιών, άναβαίνει έπί υψώματος τινός καί νεύει 
μεγαλοπρεπώ; νά τώ φέρη ό υπηρέτη; τδν όνον 
του. Βλέπων τις αύτδν θά τδν έξελάμβανεν άντί 
τού Σίο Φράνς Βάριγγ, καταλείποντος τό έν τώ 
άστε·. γοαφεΐόν του καί έπιστρέφοντος είς τδ μέ- 
γαρον τοΰ Πικκαδιλλύ. Τδ έργον τού τραπεζίτου 
έληξε, τδ κιβώτιον έκλείσθη, καί έφεξής ό Βέπ
πος δέν είναι επαίτη; άλλ’ έγεινεν εις Κύριος (.Si
gnor). Καί αληθώς, διατί νά θεωρώμεν αύτόν έπαί- 
τη.ν ; Αν όλα τά υποκείμενα άτινα ζώσι δι’ εξό
δων τοΰ δημοσίου είναι έπαΐται, ή Ί.'.-ζί.ίζ'.·/. τότε 

θά ήναι μακρά καί περιφανής. Ποιοι είναι οί βα
σιλείς έκεΐνοι οί μή έπαιτοΰντες τήν έλεημοσύνην 
βασιλική; επιχορηγήσει»; ; Μή καί αυτή' ή βα
σιλόπαις τής ’ ΐγγλία; δεν έτεινε τήν χεΐρα πρδς 
τήν βουλήν τών κοινοτήτων δπως λάβη τήν προί
κα τη; ; ό Βέππος δέν πέμπει κλήσεις καί δια
ταγής κατασχέσεως πρός τούς άρνουμένου; αύ- 
τώ τήν πληρωμήν τών φόρων" ό προϋπολογισμός 
του συνίστατα·. έξ αύτοπροαιρέτων δώρων. Διατί 
λοιπόν νά μ.ή άνακηρύξωμεν καί ημείς τδν Βέπ- 
πόν βασιλέα, τών τή; Ρώμης επαιτών ; . . .
•τ Εν ί'ώμη η επαιτεία είναι επάγγελμα. Εύτυ- ' 
χή; ό άνθρωπος ό γεννηθείς ανάπηρος ή έκεϊνο: I 
πρόςόνή μοίρα πέμπε·, απεχθή τινά δυσμορφίαν! ' 
Γούτο είναι κεφάλαιο·/ δι’ ού δύναταί τις ν’ άνοί- 
ςη τό εμπόριό·/ του Η ασθένεια, ήτις είναι -··/(·>- 
στ-ή ύπό τϋ όνομα ό Χορός τοΰ άγίού'

Γ κ ο ύ η άποφέρει κατ’ έτος εκατοντάδας τινα: 
ρωμαϊκών σκούδων’ αί ποοσβολαί τή; επιληψίας 
άποφέρουσιν ικανόν εισόδημα’ Sv ξύλινον σκέλο: 
ή παρόμοιόν τι έχουσιν επίσης τήν νομισματι
κήν άξίαν των. Τδ άτομον οπερ- έλαβε τήν τύ
χην νά κατέχηται ύπδ μιάς τών τοιούτων ασθε
νειών απαλλάσσεται πάσης έργασίας’ τίποτε άλ
λο δέν έχει νά κάμνη είμή νά εξαπλώνεται εί; 
τδν ήλιον, ή νά περιπατή ψαλμωδών μέ λυπηρόν 
τόνον’ « Είμαι δυστυχής κουλός, κύριε, ελεημοσύ
νην, διά τδ όνομα τού Θεού ! » Αν δέ εις βαγιό- 
κος έιφθή έντδς τού πίλου του τότε προσθέτει τδν 
έτερον τοΰτον επωδόν, «ό βεδς καί ή Παναγία 
καί όλοι οί άγιοι νά σ’ ευλογήσουν. » Δι’ αύτδν 
όριστικ·ή άρνησις δέν υπάρχει είμή δταν χω’:!.:' 
νά τώ άπαντήση; ιν, δψώσής τδν δείκτην τή; 
δεξιάς χειρός καί κΐνήση; αύτόν πρδς τδ 'Sv και 
τδ άλλο μέρος, όταν ίδή τδ σημείον-τούτο, άλλα 
τούτο μ.όνον, εγκαταλείπει πάσαν ελπίδα καί 
διευθύνεται πρό; έτερον διαβάτην. Τδ καλλίτερον 

προφυλακτικόν κατά τών έπαιτών τούτων είν·'·. 
νά έχη τι; μέλαιναν κόμην, νά φέρη τδν πώγωνα. 
νά καπνίζη καθ’ δδδν, νά όμιλή .ίταλιστί μονόν 
καί νά κάμνη διά τοϋ δείκτου Sv αρνητικόν ση- 
μεϊον. Δέν πρέπει μ’ όλα ταΰτα νά έκλάβ-η τ.; 
έκ τούτου οτι οί ί’ωμαΐοι δέν δίδουσι τίποτε εί: 
τού: πτωχούς των’ απεναντίας δίδόυσι πλειότερκ 
τών δσα δίδουσιν οί ξένοι, καί αύτοΐ δέ οί ';λι- 
γώτερον εύποροι έχουσι πάντοτε νά δώσωσί τι 
ώς έ).εη·Λοσύ·/η,ν.• ·

ί)ί έπκΐται, όταν ζητώσιν ελεημοσύνην, έχ·. ;- 
σι τύπους τ.νά: ού: έξετάζων τις- άνευρίσκει κρίσ., 
και λεπτότητα :κα·ζής πονηριάς. Αποσπώσι πλειό- 
τερον τού βαγιόκου άπδ τών γυναικών τών άριθ— 
μουσών τριάκοντα τούλάχιστον έτη, σνομάζ·. 
τε: αύτάς HK'S'lenioisi'I'esΊδεσποινίδα:). Ενίο
τε θαυμαστική τι; εκφρασι; ή τό έπίθετον ’ - 
ρ αία εγγίζεί τήν καρδίαν καί ανοίγει τό θυ; ύ- 
κ·.ον εκείνων, α’τ.νε; σπανίω: ήκουσαν τοιαύτ: - 
φιλοφρονήσεις. Ιϊύχά: πολλών καταχτήσεων άπ: - 
θύνουσ-.ν άπότελεσματίκώ; προ; τού; οίροοτ·: 
μόλις φυόυ.ενον μύστακα, εύχά; δέ ύπέρ τή: : - 
τηρίά; τών ΰυχών των φέρουσχ. τό αύτδ’άποτ:.- 
λεσμκ εΓ; λευκόφαιου: κεφαλά- οί τίτλοι τ 
’Εκλαμπρότατου, έξοχωτάτου καί τού υψηλό-.- 

του π-.λλάκι: άπονεμόμενοι εί: πρωτοπείρου: π_— 
ριη·Ύτά; έκ τή: τάξεω; τών απλών χρηριμεύουτ. > 
ένίοτε ώ; κλε’ς διά νά άνοιχθώσι χρηματ - 
φυλάκια, τά εποϊα θά έμενον κεκλυτ·:έν·ζ :
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τον άπλοΰν τοΰ κυρίου τίτλον.
Η τέχνη τοΰ επαίτου είναι επικερδής, οί έπαΐ

ται δε οί γινώσκοντε; να θέτωσι κατά μέρος τά 
κέρδη των ετοιμάζονται νά ζήσωσιν έν άνέσει όταν 
έπέλθη τό γήρας' « Τά μικρά ρυάκια σχηματίζου- 
σι τούς ποταμούς' » λέγει γαλλική τις παροιμία 
καί έτέρα παροιμία, ιδία εις τήν Πικαρδίαν (επαρ
χίαν μεστήν φερέοικων επαιτών), διαβεβαιοϊ ότι 
μία ρά/Wo; ίππηύιίωΐ συρο/ι^-η drat άντα&α 
ίνός άρόζρον. Εί; έκ τών τής ‘Ρώμης φίλων μου 
ό κόμη; Κ... ίλεγέ μοι ήμέραν τινά. « ΰπεχρεωθην 
άλλοτε νά έλαττώσω τόν άριθμόν τών υπηρετών 
μου, κ«'. κατά συνέπειαν τοϋ μέτρου τούτου, ήνα- 
γκάσθην ν’ άποπέμψω ένα έξ αυτών, καλούμενον 
Πέτρον. Μετά ίν έτος ίσως, μόλις ένύκτωνε, ακούω 
επαίτην τινά νά μέ ζητή ελεημοσύνην με φωνήν 
κλαυθμηράν άκούβας τήν γνωστήν μου έκείνην φω
νήν, έστράφην ζωηρώς, καί άνεγνώρισα τόν άρχαΐ- 
όν μου υπηρέτην. « Πώς! τώ είπα, σύ είσαι, Πέ- 
τρε, όστις ζητείς εις τούς δρόμους ελεημοσύνην ; 
Πώς κατήντησες εις τοιαύτην ένδειαν; Συγκινη- 
ΟεΙς δέ έκ τής θέσεως εις ήν είδα αύτόν, τώ έπρό- 
τει?α, εϊ καί δέν είχον άνάγκην, νά τόν παραλά
βω πάλιν έν τή ύπηρεσία μου καί νά τώ αποδώ
σω τόν πρώτον μισθόν του' άλλ’ έκεϊνος μοί άπήν
τησεν. ε Ευχαριστώ χιλιάκις τήν εξοχότητά σας, 
άλλά δέν δύναμαι νά δεχθώ τάς προτάσεις σας' 
διότι, διά νά σάς είπω τήν άλήθειαν, κερδίζω πε
ρισσότερα διά τής επαιτείας.

Αί μεγάλαι διασκεδάσεις καί τά μεγάλα κέρδη 
τών επαιτών γίνονται κατά τάς έορτάς τών προ
στατών άγιων, τών τελουμένων εις τάς πόλεις, τά 
προάζ-εια καί κώμος τής παπικής έπικρατείας. Κα
τά τάς ημέρα; έκείνης έξέρχονται ούτοι άπό τής 
‘Ρώμης σωρηδόν έπί βακτηριών, έπί φορείων, έπί 
αμαξών κινουμένων διά τής χειρός, είτε δι’ άλ
λης μηχανής καί σύρονται ή μεταφέρονται είς τόν 
τόπον όπου τελείται ή εορτή. Αί όδοί εύρίσκον- 
ται τότε πεφραγμέναι' έν τή διαβάσει δ’ έκάστη; 
άαάξης τείνουσι τήν χεϊρα καί άναπέμπουσι τούς 
ολοφυρμούς των, ό είς έξ αυτών έπικαλεϊται τήν 
προσοχήν σου έπί τών διεστραμμένων σκελών του, 
έτερος παρουσιάζει ένώπιόν σου ειδεχθές κολοβόν 
μέλος, καί τρίτος τις έκθέτει τά έλκη του' έκα
στος ζητεϊ νά έκτιμηθή, καί άν ό είς προσβάλλε
ται υπό έπιληψίας, έτερος καταλαμβάνεται ύπό 
τής παραλυσία; καθ’ ήν στιγμήν διαβαίνεις. ‘Η 
είς ένα δεδομένη ελεημοσύνη δέν σέ άπαλλάττει 
άπό τών ενοχλήσεων των, άλλά μάλιστα έπισύ- 

ρει έπί σέ καί τάς τών άλλων. Τό όνομά των είνα 
Αιγών' πολλαπλασιάζουσι τάς ικετευτικός κινήτ 
σεις των, τάς θορυβώδεις κραυγάς των, καί όσοι ώς 
έκ τών πραγματικών ασθενειών των εύρίσκονται 
προσηλωμένοι είς τήν θέσιν των πέμπουσι παιδία 
όπως σέ παρακαλέσωσι, τά όποια δέν σέ άφήνου- 
σιν ούτε ειρήνην ούτε άνεσιν’ όταν δέν έπιτυγχά- 
νωσι διά τών δακρύων, τά παιδία ταΰτα προστρέ- 
χουσιν είς μύρια χοροπηδήματα και μυρίους πι- 
θηκισμούς, ούς έκτελοϋσι καταδιώκοντα συνάμα 
μετ επιμονή; τό όχημά σου. Αν οί έπαΐται ούτοι 
θαυματοποιοί κατορθώσωσι νά σέ κάμωσι νά 
γελάσης έκέρδισαν τό ζήτημα καί μετ’ αυτού τόν 
βαγιόκον των' άμα έγέλασας, δέν έχεις πλέον τό 

δικαίωμα νά μένης άκαμπτος.
Είς οίανδήποτε άπόστασιν εύρίσκεται άπό τή; 

Ρώμης ή πόλις ή τό χωρίον τοϋ έορταζομένου 
αγίου, έκεϊ θέλεις εύρει άπαντας τούς δυστυ
χείς οΐτινες σέ καθικέτευσαν καί έπέπεσον κατά 
σοϋ είς τάς διασταυρώσεις τών οδών είτε έπί 

τών βαθμιδών τών έν τή πρωτευούση τοϋ ρω
μαϊκού κράτους εκκλησιών. Τίνι τρόπω έξετέλε- 
σαν τό ταξείδιον ; τοΰτο δέν δύνασαι νά τό έννο- 
ήσης, καί όμως ή παρουσία των σέ τό έπιβε- 

βαιοϊ.
Αγγλίς τις, υψηλής καταγωγής, διαμείνασα 

τόν χειμώνα είς τάς όχθας τοΰ Τιβέρεως, με
τέβη τό άκόλουθον θέρος είς τά λουτρά τή; Σιέ- 
νης, καί τήν επαύριον τής άφίξεώ; της ύπήν- 
τησεν έκεϊ τόν Βέππον, τόν βασιλέα τών επαιτών, 
τόν Βέππον, δν ειχεν αφήσει αίτοΰντα έλεημο- 
σύνην έν τή πλατεία τής άγιας Τριάδος τοΰ 
Μόντ . .. ύ Βέππος, ώς καί ή λοιπή άριστοκρα- 
τία ήθέλησε νά μεταβή είς τά λουτρά του, καί 
έκίϊ έξηκολούθ» τήν έξάσκησιν τοΰ επαγγέλ

ματος του.
Διάφορα αίτια έπαυξάνουσιν έν Ρώμη τόν ά

ριθμόν τών επαιτών, οΐτινες μένουσιν έν τή πό- 
λει εκείνη ώς τά μεσημβρινά φυτά, έντός Οερ- 
μαινομένου κήπου. Η κυβέρνησες δέν ευνοεί τό 
έμπόριον καί ούδεμίαν χορηγεί ένθάρρυνσιν είς τήν 
βιομηχανίαν. Η παπική πολιτική διατελεΐ ουσα, 
ώ; έκ τής φύσεώς της, έχθρά πάσης μεταβολής, 
καί η ακινησία της αύτη δέν ερεθίζει ούτε τήν 
άνάπτυξιν τών πόρων τοΰ τόπου, ούτε τήν ένέρ- 
γειαν τών κατοίκων του. Παραλείποντες κατά μέ
ρος τάς θεολογικάς σπουδά; καί τάς περί αρχαιο
λογίας έρεύνας, δυνάμεθα νά είπωμεν ότι η φιλο
λογία είναι νεκρά έν ίώμη. Ούχί μόνον ό τύπο;

δέν είναι έλεύθερος, άλλά, κυρίως τόπος δέν υ
πάρχει, έκτος άν θεωρήσωμεν ώς σπουδαίου φύλ- 
λον τό D i a r i ο Romano. Η έφημερίς 
αύτη είναι τοσοΰτον ξηρά καί έπιφυλακτική, καί 
τοσοΰτον νήφουσα ώς πρός τάς ειδήσεις όσον άλ
λοτε αί Acta diurna τών αρχαίων Ρωμαίων. 
Μ όλα ταΰτα γινώσκομεν ότι δ Αύγουστος έπαυ
σε τά; Acta diurna, ένώ τό Diario Romano 
έξακολουθεϊ νά δημοσιεύηται. ί'πό τήν εποψιν 
ταύτην, Πϊος δ θ’. έδείχθη μάλλον φιλελεύθερος 
ή όσον έφάνησαν οί Αύτοκράτορες. Τό περιοριστι
κόν σύστημα τής ^ωμαϊκής εκκλησία; παρεμπό
δισε τήν ορμήν τών πνευμάτων καί εκαμίν αυτά 
νά λάβωσι μακράν άκηδίας όξιν. Ας ή πεδιάς τή; 
ί*ώμης είναι έγκαταλελειμμένη είς τόν νοσηρόν 
άέρα, ούτω καί ή ψυχή τοΰ ρωμαϊκού λαού είναι 
έγκαταλελειμμένη εί; τήν οκνηρίαν, τήν γεννώσαν 
τήν έπαιτείαν.

θά έπίπτομεν όμως είς μεγίστην άπάτην έάν 
έφανταζόμεθα ότι πάντες οί έπαΐται τών δδών 
τή; Ρώμη; είναι Ρωμαίοι. Τό πλεΐστον μέρος αυ
τών είναι κυρίως ξένοι έρχόμενοι άφ’ όλων τών 
μερών τής ’Ιταλίας. Η Νεάπολι; καί ή Τοσκάνη 
πέμπουσιν άνά χιλιάδας, έκάστη δέ μικρά πόλις 
τή; Αβρουσσίας χορηγεί τό άνάλογόν της. ’Από 
άρκτου καί μεσημβρίας, άπό άνατολών και δυσ- 
μών συό^έουσι καί διαχειμάζουσιν έν Ρώμη' ή 
πόλις αύτη είναι δι’ αυτούς ίν κέντρον όπου δύ
νανται νά έντρυφώσιν έκ τών άπό τής τραπέζης 
τού πλουσίου ριπτομένων ψιχίων. Κατά τό θέρος 
επανέρχονται είς τάς πατρίδα; των, φέροντες 
μεθ εαυτών τά κέρδη των' (τινές αυτών εχουσιν 
έκατοστυίας σκούδων έρραμμένων είς τάς διπλώ
σει; τών φορεμάτων των), καί τά τέσσαρα πέμπτα 
τών δυστυχών τών θαμιζόντων είς τάς έκκλη
σίας καί τάς δδού; όταν δ υπό τοΰ όρατίου υ
μνηθείς Σωράκτη; καλύπτεται υπό χιόνος, άπέρ- 
χονται άμα ή χιών αύτη διαλυθή.

Λέγοντες ότι είσίν άπειρα τά έλέη τής παπικής 
κυβερνήσεω; άποδίδομεν δικαιοσύνην είς αυτήν. 
Αν άληθεύη ότι δέν ενθαρρύνει άρκούντως τό έμ
πόριον καί τήν βιομηχανίαν, είναι όμως άληθέ- 
στατον ότι ικανοποιεί δαψιλώς τάς άνάγκα; τών 
πενήτων. Αναλόγως τών προσόδων της, ουδε- 
μία κυβέρνησι; πράττει πλειότερον, ουδέ κάν όσον 
πράττει αύτη Εκάστη έκκλησία ίχει ίδιον κατά

στημα πτωχών (cas» dei poveri). Πολυάριθ
μοι ίταιρεϊάι, ώς ή τών Σακκόνων καί άλλων 
αδελφοτήτων, ένασχολούνται είς τό νά συνάζωσι

βοηθήματα ύπέρ τών δυστυχών. Πλουσίως πε
προικισμένα νοσοκομεία δέχονται τού; ασθενείς, 
καί διάφορα άλλα καταστήματα είσί καθιερωμέ
να είς διατήρησή καί άνατροφήν τών ορφανών. 
Η πρόσοδο; τών καταστημάτων τούτων άναβαί- 
νει είς τήν ποσότητα 840,000 ρωμαϊκών σκού
δων (πλέον τών 4,200,000 φράγκων). ’Εντός 

τών νοσοκομείων άριθμοϋνται κατ’ ετο; δώδεκα 
χιλιάδες ασθενεί; περίπου, εις μόνα δέ τά κα

ταστήματα τών έκθέτων παίδων είσάγονται τρεις 
χιλιάδες κατ’ έτος. Υπάρχει προσέτι νοσοκομεϊον 
τών ύπο άνά^ρωσιν άσθενών είς τήν αγίαν 
Τριάδα dei Pellegrini' §ν φρενοκομεϊον διά τχ- 
τρακοσίους τοιούτου; κακοδαίμονας, έτερον κα
τάστημα είς τόν άγιον Ιάκωβον διά τούς άνε- 
πιδέκτου; θεραπείας, έτερον είς τόν άγιον Χαρά
λαμπον διά τάς λεχούσας, και 8ν σχολεϊον τών 
βαναύσων τεχνών είς τόν άγιον Μιχαήλ. Δεκα
τρείς αγαθοεργοί έταιρεϊαι χορηγούσι προίκας 
είς πτωχά κοράσια, τό δέ δημόσιον ταμεϊον έξο- 
δεύει κατ’ έτος 32,000 ρωμαϊκά σκούδα (πλέον 
τών 160,000 φράγκων) πρό; τόν αυτόν σκοπόν. 
Δέον νά προσθέσωμεν έν πάσι τοΐς βοηθήμασι 
τούτοις, τά; ύπό διαφόρων αδελφοτήτων συναζο- 
μένας καί διανεμομένας ποσότητα;, καί προσέτι 
172,000 £ωμαίκά σκούδα (πλέον τών 860,000 
φρ.) διανεμόμενα ύπό τής έπιτροπής τών βοηθη- 
μάτο>ν. Δυστυχώς τά φιλανθρωπικά ταΰτα κατα
στήματα δέν διευθύνονται άρμοδίως όσον καί γεν- 
ναίως, ένεκα τούτου έν τοΐς νοσοκομείοις, καί πρό 
πάντων έν τώ καταστήματι τών έκθέτων βρεφών, 
ή άναλογία τών θανάτων είναι μεγίστη, καί μαρ
τυρεί ότι είναι άνάγκη μεγάλων υγειονομικών 
μεταρρυθμίσεων.

Η ϊ’ώμη κατέχει καί έτερον κατάστημα άξιον 
μυρίων επαίνων* τοΰτο είναι ό ξένων τοΰ αγίου 
Μιχαήλ, ευσεβές καί άρχαϊον καθίδρυμα, είς 8 ό 
καρδινάλιος Τόστης ένεφύσησε νέαν ζωήν καί έπέ- 
φερε πάσαν επιθυμητήν τελειότητα' αι προσπά
θεια! του όπως έπιτύχη τοΰ σκοπού ήσαν άξιαι 
τής εκκλησιαστικής Οέσεώς του, καί, χάρις είς 
αυτόν, ό ξινών τού αγίου Μιχαήλ κατέστη ύπό- 
δειγμα, τοΰ όποιου τόν συνετόν κανονισμόν καί 
τήν φιλελευθέραν σύστασιν όφείλουσι νά μιμηθώσι 
πάντα τά λοιπά έθνη. Τό καθίδρυμα τούτο είναι 
συνάμα άσυλον διά τούς γέροντα; καί νοσοκομεϊον 
διά τού; ασθενείς, σωφρονιστήριον δέ καί βιομη
χανικόν σχολεϊον συγχρόνως διά τήν νεολαίαν 
άμφοτέρων τών φύλων. Εντός τοΰ έκτεταμένου
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τούτου καταστήματος διδάσκεται δωρεάν ή μου
σική, ή ιχνογραφία, ή γραφική, ή αρχιτεκτονική, 
ή γλυπτική, καί άριθμοΰνται χίλιοι περίπου έρ- 
γάται ύφαίνοντες μάλλινα υφάσματα. Εντός τοΰ 
καταστήματος εκείνου σπουδάζουσι τάς έν τή 
μηχανική και βιομηχανία έφαρμοζομένας βελτιώ
σεις. Ως αναψυχήν όέ άπό τον τής βιομηχανίας 
καέ τών μαθημάτων κόπων, παριστάνουσιν άπας 
κατ’ έτος δράματα, ών ή υπόδεσις λαμβανεται 

άπό τής ιερά; γραφή;·
Εις τά πλείστα τών τής Ρώμης μοναστηρίων 

υπάρχει συνήθεια νά διανέμωσι περί μεσημβρίαν 
μερίδας ζωμού εί; πάντας τούς πτωχούς τους 
παρουσιαζομένου; εις τήν θύραν τοϋ μοναστηριού. 
Πλεϊστος όθεν έπαίται συναθροίζονται περί την 
μεσημβρίαν είς τήν θύραν τών μοναχών- έκαστος 
φέρω;; τρυβλίον καί κοχλιάριον ςύλινον, λαμβάνει 
τον είς αύτόν άνήκοντα ζωμόν, οστις συνήθως πε
ριέχει εντός κράμβην, καί τόν όποιο·· γευθέντε; 
έκ περιεργείας, δυνάμεθα νά κηρύξωμεν αυτόν ά- 
ξιον τοΰ μαγειρείου τοΰ περιφήμου Σογέρ’,.οί έπαϊ- 
ται έχουσι τήν αύτήν περί τοΰ ζωμοΰ εχ-εινου ίόεαν 
καί έκτιμώσιν αύτόν όσον καί οί γερουσιασταί 
έςετίμων τάς γλώσσας τών άηδόνων έν τή τρα- 
πέζη τοΰ Τιβερίου. Το σχήμα, τών άθλιων εκείνων 
8 λαμβάνουσιν αφού πληρωθή τό τρυβλίον των, 
χαρακτηρίζει οίκτρώς τό ανθρώπινον γένος- έκα
στος αποφεύγει τούς λοιπού; καί επιζητεί γωνίαν 
τινα απόκεντρου όπως καταβροχθίση έγωίστικώς 
τήν μερίδα, του- ή ιδέα τοΰ νά συμμερισθή αύτήν 
μετ’ άλλου φαίνεται είς αύτόν βύελυρά κλοπή.

ίΐτ?-αι συι-ίγεια) 

ο\1ΓΑ HEPF ΚΟΙΙΙΛΛΕΗϊ.

Π Δανιμαρκία ή πατρίς τοΰ νέου ημών Γ.α- 

σιλέως κείται πρύ; βορ’ραν τής Γερμανίας καί 
προς ανατ'Ρ.ά; τής Αγγλίας, περιβρεχομένη ύπο 
τής Γερμανική; και Βαλτική; θαλάσσης- συγκρο
τείται δέ ύπο τριών διακεκριμένων μερών άπο 
τήν ϊουτλάνδην, άπο τάς νήσους τή; Βαλτικής 
καί άπο τήν Ισλανδίαν μετά τών νήσων Ί’ηρών, 
καί κατοικείται ύπό όύο καί ήμ συ εκατομμυρίων 
ψυχών. II δημόσιο; πρόσοδο; αυτής είναι 45 ως 
έ····ιστα εκατομμύρια όεανμών.

II πρωτεύουσα τή: Δανιμαρκία; Κοπενάγη

κείτα: έπί τής νήσου Σηλανδίας, χωριζομένη άπό 
τή; Σουηδίας διά τοΰ Σουηδικού πορδμοΰ, κμί 
συγκοινωνεί διά γεφυρών μέ τό παρακείμενον νη- 
σίον τό καλούμενο·; Λμαγέρη. Εκ τής συνεπαφής 
δέ ούτως είπείν τών δύω νήσων σχηματίζεται 
ευρύχωρος λιμήν, δυνάμενος νά περιλάβη πλέον 
τών 500 πλοίων* ό λιμήν ούτος έχει είσοδον 
στενωτάτην καί χρησιμεύει ώς πολεμικός ναύσταθ
μος τής Δανιμαρκία;.

Περί τά μέσα τής δωδεζ.άτης έκατονταετη- 
ρίδος ή Κοπενάγη ήτο μικρόν πολίχνιον κατοι- 
κούμενον ύπό ευαρίθμων άλιέων, καί μόνον κατά 
τό 4 443 ό βασιλεύ; Χριστόφορος έξελέξατο 
τό άλλοτε μικρόν τοΰτο χωοίον ώς πρωτεύουσαν 
τοΰ βασιλείου του. ί’πέστη δέ η πόλις αύτη πολ
λά; καί αλλεπαλλήλους έπιδρομάζ ύπό τών Αν- 
σεατικών πόλεων άπό τοΰ 1428, κατά δέ τον 
δέκατο·; έβδοαον αιώνα έπολιορκήθη καί έβομβο- 
βολήδη ύπό τών Σουηδών. Συχναί πυρκαϊαι πολ- 
λάς συνοικίας τής πόλεως άπετέφρωσαν κατά τά 
έτη 1728, 1794 καί 1795, κατά δέ τό 1801 
ό στόλος αύτή; κατεναυμαχήθη ύπό τοΰ άγγλου 
ναυάρχου Νέλσονος. Τελευταία·; δέ καταστροφήν 
ύπέστη κατά τό 1807, δτε οί Αγγλοι άπίστως 
έβομβάρδισαν αύτήν- 400 οικία·. καί πολλά δη
μόσια κτίρια έν οίς καί ό περικαλλή; ναός τής 
Παναγία; κκτεστράφησαν έκ τοΰ βομβαρδισμού 
τούτου, δισχίλιαι έπαδον σημαντικώς καί πλέον 
τών 2,000 ανθρώπων έφονεύθησαν.

Η Κοπενάγη διαιρείται είς παλαιάν πόλιν, 
ήτι; άποτεφρωθείσα κατά τό 1794 άνφκοόομήθη, 
εις Νεάπολιν,::; Φρειδερικούπολιν καί εις Χριστια- 
νούπολιν, κείμενη·; έπ’ τής νήσου Λμαγέρη;.

II Λμαγέρη ή Αμάκ αγαι ό κήπος ούτως ειπείν 
τής I· οπενάγης, διότι έκείθεν μεταφέρονται τα 
λαχανικά καί τό γάλα είς τ-ήν κυρίως πόλιν, 
κατοικείται δε ύπό 6—7 χιλιάδων κατοίκων 
καταγόμενων άπό αποικίαν Ολλανδικήν εγκατα- 
σταδείσαν εκεί ύπο τοΰ. βασιλέω; Χριστιανού 
τού Β. κατά τον δέκατου έκτο·; αιώνα, καί όια- 
τηρούντων εΐσέτι τήν παλαιάν ενδυμασίαν, τά 
ηθη καί έθιμα τή; πρώτης πατρίδο; τ<υν- πολ
λοί μάλιστα λαλούσι μέχρι τοϋ yyv και τήν 
'/.WOζ'λώσσαν.

U αριθμό; τή; Κοπενάγη; φθάνει μέ-
χρ·.ς εκατόν τεσσαράκοντα χι/,'.αοων κατοίκων, 
πρεσβευόντων τό Λουθηρανικόν δόγμα, έκτο; 2400 
Ισραηλιτών καί 500 καθολικών. Η πόλις είναι 
περιτειχισμένη καί έπί τών προχωμάτων αυτής 

γίνεται ό περίπατος' περιέχει πολλά; πλατείας, 
κεκοσμημένα; ύπό αγαλμάτων καί Ανδριάντων, 
οικία; μεγάλα; καί ώραίας, πολλά δημόσια 
κτίρια καί μεγαλοπρεπή καταστήματα. Δια- 
κρίνοντα·. πρό πάντων ή καθεδρική εκκλησία, ή 
βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου καί τό βασιλικόν 
παλάτιον τό καλούμενου Χριστιανοσβοΰργον. Τό 
Ανάκτορον τοΰτο ανωκοδομήθη μετά τήν πυρ- 
καϊάν τοϋ 1794 καί είναι έν τών λαμπροτέρων 
ευρωπαϊκών κατά τήν μεγαλοπρέπειαν κα< τήν 
έντεχνον Αρχιτεκτονικήν. ό Φειδίας τών μεταγε
νεστέρων χρόνων ό διάσημο; Τόρβαλτς, τοΰ ό
ποιου έργα σώζονται καθ’ άπασαν τήν Γερμανίαν, 
εις τήν Δανίαν πρό πάντων φαίνεται ότι κατα
νάλωσε τόν πλεϊστον του καιρόν, διότι καί είς 
άλλα πολλά μνημεία τής πόλεως είργάσθη καί είς 
τό περί ού ό λόγος βασιλικόν παλάτιον, όπου 
πλήθος Αγαλμάτων καί αναγλύφων αύτοϋ ύπάρ- 
χουσιν, ιδίως ή είς Βα6ν.1&να είσοδος τοΰ vt-Ιε- 
ίάνόρον, έργον θαυμαζόμενον διά τήν μεγαλο
πρέπειαν καί τήν ζωηράν φαντασίαν.

Εκτός τούτου έχει ή Κοπενάγη καί τρία άλλα 
μεγάλα παλάτια μετασχηματισθέντα είς πλού
σια μουσεία, έν οί; εύρίσκονται πλούσια·, καί 
πολύτιμοι συλλογα’ι αρχαιοτήτων, εικόνων καί 
άλλων προϊόντων τής τέχνη;, καί είς ακαδημίας 
μία τών όποιων ή άχαύηρν.α τών ωραίων τε
χνών κύριον σκοπόν έχει τήν διάδοσιν καί τε
λειοποίησή τών διαφόρων τεχνών.

Διαπρέπει πρδς τούτοι; τό Πανεπιστήμιου τής 
Κοπενάγη;, είς τό όποιον φοιτώσι 1 300 περίπου 
μαθηταί διδασκόμενοι ύπό 55 καθηγητών, καί 
τό παράρτημα αύτοϋ τό Πολυτεχνείον. ί*πάρχουσι 
προς τούτοις καί άλλα πολλά ανώτερα εκπαιδευ
τικά καταστήματα, ή σχολή τής κτηνιατρικής, 
τή; ναυτικής, τών ύψηλών πολεμικών, τών μαθη
ματικών καί τής πολεμική; τέχνης.

Π Κοπενάγη είναι ή εστία τών φώτων τής βο
ρείου Ευρώπης, διό καί ύπάρχουσι καθιδρυμέναι 
εταιρία·, -προθέμεναι τήν διάδοσιν τών επιστη
μών καί τεχνών. Τοιαϋται είναι ή επιστημονική, 
ή τής μουσικής, η τών ωραίων τεχνών καί ή Αρ
χαιολογική. Η τελευταία αυτή προεδρευομένη 
υπό τοΰ βασιλέως τής Δανίας Φρειδερίκου τοΰ 
Ζ,ίδρυθεϊσα μόλις τό 1825 έτος Ανέπτυξε με- 

•γίστην ενεργητικότητα. Πλείστα συγγράμματα 
έκτος τής τακτικώς έκδιδομένης αρχαιολογική; 
έφημερίδος έδημοσιεύθησαν υπ’ αυτής. Μεταξύ 
δέ τ'·ν παρουσιασθέντων είς τήν εταιρίαν τζύτην

συγγραμμάτων καί διατριβών άπαντώμεν καί 
σύγγραμμά τι περί τών έν τώ ναώ τοϋ Ριγτσέδου 
βασιλικών τάφων, καθώς καί διατριβήν πολλοϋ 
λόγου άζιαν περί τή; κατασκευή; τών ποοδοόμων 
ή αιθουσών καθουμένων τών γιγάντων, υπό τοϋ 
κλεινού βασιλέως τής Δανίας συνταχθέντων τοΰ 
καί προέδρου τής εταιρίας.

Εκτός τής πλούσιας βιβλιοθήκης τοϋ Πανεπι
στημίου ύπάρχει καί ή βασιλική βιβλιοθήκη περιέ- 
χουσα τετρακόσια; χιλιάδας τόμους έκλεκτών 
συγγραμμάτων καί δεκαοκτώ χιλιάδας χειρόγρα
φα, έν οι; και πολυτιμοτάτην σανσκριτικήν συλ
λογήν. Ετέρα πολλοϋ λόγου αξία βιβλιοθήκη εί
ναι και η υπο τών άόελφών Κλασιένων συστηθεϊσα 
και περιλαμβανουσα 2ΐ>,000 τόμους συγγραμμά
των περί αγροτικής οικονομίας, φυσικής ιστορίας, 
μαθηματικών καί φυσικών έπιστημών.

Τό Μουσείου τών αρχαιοτήτων τών βορείων 
χωρών είναι έν τών πλουσιωτέρων τής Εύρώπης- 
ίδρυθέν κατά τό 1707, περιείχε κατά τό 1852 
δώδεκα χιλιάδα; περίεργα έργα, κατά δέ τό 1843 

προσετέθη είς τούτο ιδιαιτέρα αίθουσα, περιέχου- 
σα τάς άμερικανικάς Αρχαιότητας.

Αξία προσοχής είναι προσέτι καί ή φυσιολογική 
συλλογή Χριστιανού τού Η. καθώς καί τό όπλο- 
στάσιον τοϋ βασιλέως καί ή έν τώ πύογω τού 
Ροζενβ ούργου νομισματική Φυλλογή.

Μεταξύ τών φιλανθρωπικών καταστημάτων 
τής Κοπενάγη; διαπρέπουσι τό τού Φρειδερίκου 
Νοσοκομείου, τό πολιτικόν νοσοκομείον, τό μάιευ- 
•τήριον, τό ορφανοτροφείου καί τό σχολ.εΐον τών 
κωφαλάλων καί τών τυφλών.

H Δανία δέν έχει μέν πολλά καί πλούσια βιομη
χανικά καταστήματα, ή πρωτεύουσα όμως αυτής 
εύμοιροί τοιούτων έν οΐς τά άξιολογώτερα είναι 
τό βασιλικόν άγγειοπλαστίϊον, τό έργοστάσιον 
είς 8 κατασκευάζονται τά διά τόν ναυτικόν ιστία, 
τά ωρολογοποιεία καί μηχανονργεία.

Τό έμπόριον τής Κοπενάγη; όσημέραι αυξάνει, 
εύκολυνομένων τών συναλλαγών διά τής βασιλικής 
Τραπέζης, δι’ ασφαλιστικών εταιριών καί διά τής 
εύκόλου καί τακτικής συγκοινωνίας διά τε ξηρά; 
καί θαλάσση;

Είς έν τών προσεχεστέρων φύλλων τής Χρυ- 
σαλλίδος θέλομεν έκτενέστερον πραγματευθή περί 
τών ήθών, έθίμων κτλ. τής πρωτευούση; ταύτης 
τών βορείων χωρών τής Εύρώτης.
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Δεξου θεά τήν όποιαν σοί προσφέρω σήμερον 
Ουσίαν' είθε δέ καί άλλας πολλάς τοιαύτας είς 
τδ μέλλον νά σοί προσφέρω, εως ου καθαρι- 
σθή ή γή, η δέ ειρήνη καί ή δικαιοσύνη βχ- 

σιλεύση μεταξύ τών θνητών !
— Εύχαριστήσας ούτω τήν Νέμεσιν, άπεκ- 

δύει τδν γίγαντα τοϋ θώρακος καί τών κνημί- 
δων και τδν σύρει πρδς τήν κοιλάδα έκείνην, 
όπου ό Σίννις έσυνήθιζε νά έκθετη τά πτώματα 
τών φονευθέντων, όπως γίνη καί αύτός βορά 

τών ορνέων και τών κυνών.
Η Αλκυών εντούτοις ίδοΰσα τδν πατέρα της 

φονευθέντα, κατελήφθη ύπδ τρόμου’ « Λ ! έλεγε 
καθ' έαυτήν, ό ωραίος ουτος νέος είναι τή αλή
θεια φοβερός άφοΰ έφόνευσε τδν πατέρα [/.ου, 
τδν μέχρι τοΰδε αήττητο·/ ! Αν μέ παρατηρήση 
θά φονεύση καί έμέ’ πρέπει λοιπόν νά φύγω.» Και 
ή νέα πεφοβισμένη τρέχει πρός τδ παρακείμενον 
δάσος, άλλ’ ένώ έτρεχεν έκαμε κρότον καί ό 
Θησεύς στραφείς διέκρινε τήν κεφαλήν της έξέ- 
χουσαν τών χαμοδένδρων' αφήνει τότε αμέσως 
τδν Σίννιν καί αναπηδά πρδς καταδίωξιν αύτής. 
Εκείνη δέ βλέπουσα δτι κατεδιώκετο, έπιτα/ύ - 
νει τδν δρόμον καί μετά τινας έλιγμούς κατα
φεύγει εις τινα ελαιώνα. Εκεΐ οί ποιμένες τών 
περιχώρων άνήγειραν είς τάς λύμφας βωμδν, ό
πισθεν δέ τοϋ βωμού υπήρχε δασύφυλλος μυρ
σίνη. II ’Αλκυών λοιπόν κρύπτεται ύπό τήν α
σθενή ταύτην αιγίδα καί μέ καρδίαν πάλλουσαν 
ακροάζεται έάν τήν καταδιώκη ό νέος' συγχρό
νως αποτείνει διά φωνή; τρεμούσης προσευχήν 

πρδς τάς νύμφας,
« £1 Νύμφαι! λυπηθήτέ με, σώσατε με έκ τής 

οργής τοϋ ξένου τούτου, οστις μέ διώκει διά νά 

μέ θανατώση. Ενθυμηθήτε οτι πάντοτε σας προσ- 
έφερον δώρα, άλλοτε μέν κάνιστρα πλήρη καρ
πών, άλλοτε δέ άνθινου; στεφάνου;’ καί δέν 
σάς προσέφερα μέν θυσίας προβάτων καί άμνών, 
ώς συνηθίζουσιν οί τον, βωμόν τοϋτον έγείραν- 
τες ποιμένες, άλλ* άποφάσισά ποτέ νά θυσιάσω 
περιστεράν, καθ’ ήν στιγμήν έμελλα νά τήν φο-
νεύσω τήν έλυπήθην, ήνοιξχ τήν χεϊρα καί ε
κείνη αμέσως άπεπτη, χαίρουσα ότι άπέφυγε τδν 
θάνατον καί άνέκτησε τήν Ελευθερίαν. Ας είχον 
καί έγώ πτερά νά πετάςω εί; τόν αιθέρα ! Καί 
συ μυρσίνη, μή λησμονείς οτι έγώ σέ έφύτευσα καί

δτι πάντοτε σέ έκαλλιέργουν καί σέ έπότιζα κατά 
τους θερινούς καύσωνας. Κρύψόν με άπό τά βλέμ

ματα τοϋ φοβερού αυτού νέου.»
Ταΰτα έδεήθη ή ’Αλκυών. 0 Θησεύς εντού

τοις φθάνει, έμβαίνει είς τδν έλαιώνα καί διευ- 

θυνθεΐς πρδς τδν βωμδν καί τάς μύρτους, ανα
καλύπτει τήν φυγάδα, ήτις κατακυριευθεϊσα ύπό 
πανικού τρόμου, Εκρυψε τδ πρόσωπόν της είς τάς 
παλάμας καί τρέμουσα άνέμενε τδν θάνατον, ύ 

Θησεύς τήν κυττάζει έφ’ ικανήν ώραν, ύστερον 
έγγίσας αύτήν ελαφρώς, είς τδν ώμον είπε νά τόν 
άκολουθήση’ εκείνη τδν ύπήκουσεν άλλά δέν 
έτόλμησεν άπό φόβου ούδέ κάν νά τόν άτενίση. 
Οταν δέ έφθασε κατέναντι τοϋ βωμού τών νυμ
φών έγονάτισε καί περιπτυχθεΐσα τούς πόδας του, 

—«Ωνέε, άνεφώνησε, μή μέ φονεύση.ς, σέ έξ- 
ορκίζω’ γνωρίζω ότι εύκόλως δύνασαι νά μέ 
στερήσης τής ζωής, διότι σύ μέν είσαι ισχυρό
τατος, άφού καί τον μέχρι τοϋδε άήττητον Σίν- 
νιν κατέβαλες, έγώ δέ ασθενής καί ανυπεράσπι
στος. Μή νομίσης όμως ότι είμαι καί έγώ αί- 

: μοβόρος ώς τόν πατέρα μου, άπαγε ! τούναν
τίον ή θέα τοΰ αίματος μοί διεγείρει απέχθειαν 
καί φρίκην’ σήμερον τδ πρωί μάλιστα σέ διέ- 
κρινα μακρόθεν άπό τής κορυφής τοΰ λόφου, ένώ 
διευθύνεσο πρδς τδ σπήλαιον καί, μή προϊδούσα 
τά μετά ταΰτα, κατέβην μετά σπουδής διά νά 
σέ προτρέψω νά άπομακρυνθής έκεϊθεν καί νά σέ 
σώσω τοϋ Επικειμένου θανάτου. Αλλ’ ίσως δέν 
μέ πιστεύεις, διότι συνήθως οί κινδυνεύοντες κα- 
ταφεύγουσι πολλάκις εί; ψεύδη, διά νά λυτρω- 
θώσιν’ άλλ’ έγώ Επικαλούμαι μάρτυρας τούς άθα- 
νάτους θεούς, τούς τιμωροϋντα; τήν Επιορκίαν, 
οτι είπον αλήθειαν. Τί θα σ; ώφεληση ο θάνα
τός μου! ένώ άν μοί χαρίσης τήν ζωήν, δύναμαι 
νά φανώ χρήσιμο; ή ε·; σέ ή εί; τήν γραίαν 
μητέρα σου, ή καί εις τήν νέαν σύζυγόν σου, 
διότι καί ποιμενίς Επιδέξια είμαι καί κηπουρό: 
καί τάς τέχνα; τή; Αθήνας παρά τής μητρός μου 
Φοινίκη; έδιδάχθην. Αν μέ οικτείρης, θά υπηρε
τήσω πολλούς άκόμη χρόνους καί σέ καί τήν 
οικογένειαν σου, διότι είμαι νέα, ώ; βλέπεις, καί 
προ. ολίγων άκόμη έτών ήμην παιδίον, έτρεχα είς 
τά δάση καί εί; τόν αίγιαλον καί δέν έφαντα- 
ζόμην ότι έμελλαν νά άποθάνω τόσςο προώρως.

— Χέα κόρη, ό Θησεύς αποκρίνεται, έγέρθητι, 
δέν σέ κακοποιώ, διότι ή ψυχή μου δέν είναι 
σκληρά. Είς τήν πατρίδα μου τά; Αθήνας ύπάρ- 
χουσι ναοί τοϋ Ελέους’ καί ποιο; τωόντι έκ τών 

θνητών είναι βέβαιος δτι ποτέ δέν θά περιέλθη 
εί; τήν ανάγκην νά έπικαλεσθή τήν ϊλεων αυτήν 
θεάν! Μή φοβοϋ λοιπόν’ θά σέ φέρω εί; τά άνά- 
κτορά μου καί θά σέ δώσω είς τήν μητέρα μου 
Αίθραν, τήν σύζυγον τοϋ μεγαλόψυχου Αιγέως, 
τοϋ βασιλέως τών Αθηνών’ έγώ είμαι ό υίός 
του Θησεύς. Τπάγωμεν εντούτοις είς τδ σπηλαιον 
νά μοί δείξης ’τούς' θησαυρούς τοΰ πατρός σου, 
διότι κατά τδ δίκαιόν άνήκουσιν εις έμέ.

II Αλκυών έμβαίνει πρώτη καί κατόπιν δ Θη- 
σεύς’ άνάτίτει δάδα καί τδ σπήλαιον όλον κα- 
ταφωτίζεται. Τότε έφάνησαν άτάκτως σεσωρέυ- 
μένα τήδε κάκεϊσε καί άνηρτημένα είς τούς τοί
χους τόύ σπηλαίου όπλα κυνηγετικά, πολεμι- 
καί πανοπλία·., δέρματα, υφάσματα πολύτιμα 
καί Ενδύματα καθημαγμένα.

Τού Θησέως τήν προσοχήν έφείλκυσαν κατά 
πρώτον τά όπλα, δθεν έπλησίασε πρδς αύτά 
καί αφού τά έξήτάσε προσεκτικώς έστράφη, πρδς 
τήν Αλκυόνα καί είπεν’

— Ηλπιζα νά ευρώ μεταξύ τών όπλων τοϋ 
πατρός σου καί μίαν χαλκίνην ασπίδα. Είς τό 
κέντρον τής άσπίδος αύτή; έντεχνος ζωγράφος 
έχάραξε τούς θεούς τοϋ όλύμπου, καθημένου; 
έπί στιλβόντων θρόνων, είς δέ τά άκρα αύτής τάς 
ώρα; τού έτους, δάση, βουνά, θαλάσσας, ποτα
μούς καί κατάφυτου; πεδιάδας, άλλά δέν τήν 
ευρίσκω, μήπως ήξεύρης πού είναι;

— Είδα πολλάκις τδν πατέρα μου κρατούντα 
τήν περί ή; ό λόγος ασπίδα’ τόσω μάλιστα τώ 
ήρεσκεν, ώστε, φοβούμενος μή πάθη υπό τής υ
γρασίας, τήν έφύλαξεν εις αύτό έδώ τδ κιβώτιο». 
Καί ή Αλκυών εφερεν είς τδν Θησέα. τήν ζητου- 
μένην ασπίδα, άμα δ ό ήρως τήν είδε δέν ήδυνή- 
θη νά κρατήση τά δάκρυα.

—Ω προσφιλή μου ϊφιτε, άνέκραξε, σοί έδώρη- 
σα τήν ασπίδα ταύτην, άλλά δέν σέ έπροφύλαξε | 
δυστυχώ/; τού θανάτου ! έάν ήμην πλησίον σου 
δέν θά άπέθνησκες, ή τούλάχιστον θά συναπεθνή- 
σκομεν, άλλ’ οί θεοί άλλως ήβουλήθησαν, σέ 
εστέρησαν τής σωματικής ρώμης καί σέ έπροί- 
κισαν μέ πολλά άλλα προτερήματα’ είχε; προ 
πάντων τήν μορφήν ώραίαν καί τόσον αρμονικήν 
τήν φωνήν ! Σέ ύπερηγάπων ύπέρ πάντα; τού; 
φίλου; μου’ άλλά δέν υπάρχεις πλέον καί δέν 
ήςιώθην μήτε μνήμα κάν νά σοϋ στήσω, τδ δέ 
σώμα σου κατεσπαράχθη άναμφιβόλως ύπδ τών 
ορνέων !

Η Αλκυών τον διέκοψε.

—Θησεύ, είπεν, έγνώρισα τόν ϊφιτον τδν όποιον 
θρηνείς, ήτο πραγματικώς ωραίος καί ή φωνή του 
μελςοδική’ άπέθανεν, άλλά δέν κατεσπαράχθη 
υπό τών κυνών καί τών ορνέων, διότι έγώ — καί 
τούτο βεβαίως θά πραΰνη τήν πικρίαν τής θλί- 
ψεώ; σου — τώ άπέδωκα τάς όφειλομένας είς 
•ίου; θανόντα; τιμάς.

— Σέ εύχαριστώ, ώ νέα κόρη, άνεφώνηόεν ύ 
Θησευς’ έδή-ρησόν με άμέσως έκεΐ, όπου άνα- 
παύονται τά οστά τού Ιφίτου.

II Αλκυών έξέρχεται τοΰ σπηλαίου καί δει
κνύει πρός τόν Θησέα ελαίαν, έπειποΰσα ότι έκε 
παρά τάς ρίζας τη; κεΐνται τά λείψανα τοϋ φίλου 
του. ύ ήρω; τότε ερρανε τό μνήμα μέ άφθονα 
δάκρυα καί άφού άνεκούφισε τοιουτοτρόπως τάν 
τεθλιμμένων ψυχήν του έπέστρεψεν εις το σπή
λαιό·/. Καταληφθεί; υπό συγκινήσεω; διχ τήν 
πρός τόν φίλον αύτοΰ διαγωγήν τής θυγατρός 
τόϋ Σίννιδος, ήτένισεν αύτήν ήπίως καί τήν ήρώ- 
τησε πώς ώνομάζετο.

— Αλκυών, άπεκρίθη έκέίνή.
Αλκυών ! ίσως θά ώνομάζετο Ούτως ή μή

τηρ σου ή άλλη τις συγγε·/ή; σου ;
— Οχι, άλλ’ ιδού πώς μοί έδόθη τό όνομα 

τούτο. Η μήτηρ μου σ-νχνάκι; μοί διηγήθη ότι 
συνεπεία έριδος μετά τοϋ πατρός μου, ήναγκάσθη 
νά φύγη κρυφίως, φέρουσα μχθ’ έαυτής καί τήν 
κοιτίδα όπου έκοιμιόμην βρέφος ούσα τότε ολί
γων ημερών, καταληφθεΐσα δέ υπό τής νυκτδ; 
καί άποκαμούσκ υπό κόπου, έξηπλώθη παρά τόν 
αίγιαλον καί άπεκοιμήθη. Εν τώ μεταξύ δέ ήγέρ- 
θη τρικυμία καί τά κύματα άναπηδώντα έπί τού 
αίγιαλοϋ παρέσυρον τήν κοιτίδα μακράν τή; μη- 
τρό; μου, ήτις έξυπνήσασα καί μή εϋροΰσά με 
ήρχισε νά φωνάζη καί νά διατρέχη τήν παραλίαν 
άνερευνώσα καί έπικαλουμένη τούς θαλασσίους 
θεούς, ϊνα τή άποδώσωσι τδ τέκνον της’ αίφνης 
λέμβος έπλησίασε καί δύο άλιεϊ; έξελθόντες έξ 
αύτής παρέδοσαν είς τήν μητέρα μου τδ όποιον 
έθρήνει τέκνον, έκείνη δέ έμπλεως χαράς άπεφά- 
σισεν άν.έσως νά μέ ονομώση Αλκυόνα, διότι καί 
ή κοιτίς μου έπέπλευσεν έπί τών κυμάτων ώς 
φωλεά Αλκυόνας.

Ούτως έλάλησεν ή νεάνις πρδς τον Θησέα’ άλλ’ 
έπειδή ή άνάμνησις τοϋ πατρός της τήν κατε- 
βασάνιζε καί έσυλλογίζετο μετά λύπης οτι ο 
Σίννις δέν θά λάβη τά; τιμάς τών θανόντων, άπε- 
φάσισε καί πάλιν νά άπευθύνη τόν λόγον προς του· 
νικητήν τοΰ γίγαντας.

42
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διεχύθησαν είς άγαλλίασιν καί μήτε άπόκρισιν 
μοί έδοσαν" ώστε τδ σώμα τοϋ πατρός μου Οά 
μείνη άταφον καί ήτιμασμένον !

Καί ή νέα κόρη άνελύθη είς δάκρυα.
Συγκινηθείς δέ τότε ό θησεύς ήγέρθη καί λα

βών πέλεκυν βαρύν καί ήκονισμένον διευθήνθη 
πρδς τάς έξωθεν τοϋ σπηλαίου πεύκα; καί ήρχισε 
νά καταφέρη ισχυρά κτυπήματα παρά τήν όίζαν 
ένδ; τών δένδρων τούτων, ύστερον τδ έδραξε διά 
τών χειρών του καί κχθέλκων αύτδ όωμαλέω; τδ 
έλύγισε. Τδ δένδρον τότε έτριξε καί θραυσθέν κα- 
τέπεσεν έπί τοϋ χόρτου.

Εν τούτοις κάτωθεν τοϋ λόφου ήκούσθησαν 
φωναί καί θόρυβος καί μετ’ ού πολύ έφάνη όμιλός 
γεωργών, ποιμένων καί ποιμενίδων μετά τών τέ
κνων αυτών" καί οί μέν γεωργοί φέρουσι μεθ’ εαυ
τών λευκήν δάμαλιν, οί δέ ποιμένες δύο κριούς, 
αί γυναίκες κάνιστρα γέμοντα καρπών, αί δέ νεά ■ 
νιδες στεφάνους έξ άνθέων. ό πρεσβύτερο; τών 
γεωργών, άμα έπλησίασαν, προέβη τών συντρό
φων του καί άποτανΟείς πρδς τδν Θησέα είπε"

— Φοβερέ πολεμιστά καί εύεργέτα, σοί εύ- 
γνωμονοΰμεν οτι μάς άπήλλαξες τοϋ κακού τού
του άνθρώπου, όστις καί τούς διαβάτα; εφόνευε 
καί ήμάς κατεμάστιζεν. Είσαι άξιος θεϊκών τι
μών, διότι τούς θεούς λατρεύομεν ώς.εύεργέτας" 
σύ λοιπδν ό ύπέρ τών άλλων μαχόμενος δέν είσαι 
ισόθεος; δέξου τά δώρά μας καί μή τά άποβάλης 
ώ; ευτελή. Λύριον, μεγάθυμε Θησεϋ, θά θύσωμεν 
είς τήν Δήμητραν, είς δέ τούς ύμνους τής θεά; θά 
προσθέσωμεν καί τδ όνομά σου, διότι έκείνη μέν 
γονιμοποιέ!, τά έργα μα; καί ωριμάζει τού; άστά- 
χυς τών αγρών, σύ δέ διά τή; νίκη; σου, παρέ
χει; ήμϊν άκίνδυνον τήν άπολάβήν τών καρπών 

“ήζ γί;.
— Φίλοι, αποκρίνεται ο Θησεύς-, είμαι θνητό; 

ώς υμείς, καί όταν αί μοΐραι -κλώσωσι τδ νήμα 
τή; ζωή; μου θά κμτέλθω εί; τδν αδην, ή δέ γή 
θά παραλαβή είς τού; κόλπου; αύτής τά οστά μου. 
Μή μέ παραβάλλετε λοιπδν πρδ; τού; θεούς, 
διότι φοβούμαι μή επισύρω τήν οργήν των, έπειδή 
τιμωροϋσι τού; κενοδόξου; θνητού;, όσοι θεωροΰ- 
σιν εαυτού; ίσου; τών αθανάτων. Τά δώρα ύμών 
εύχαριστώ; δέχομαι καί παντάπασι δέν περιφρο
νώ μήτε τού; άροτριώντα; τήν γήν, μήτε τού; 
ποιμαίνοντας τά ποίμνια εί; τά; βοσκάς, διότι 
έάν σείς δέν έργάζεσθέ, πόλε·.; μεγάλα·, δέν θά 
ύπήρχον, καί οί βασιλείς αύτοΐ ύπδ τή; πείνης 
θά έπασχον. Διά τοΰτο μισώ τού: βλάπτοντας 

— θησεϋ, είπε, πόσον οίκτρά είναι ή θέσις 
τοϋ δυστυχούς τοϋ έξαιτοϋντος χάριτος παρά τοϋ 
κυρίου του ! φοβείται και οχληρός μη φανή καί 
άρνησιν μή άκούση- Πρδ ολίγου τφόντι σέ παρε- 
κάλεσα νά μή με θανάτωσης καί σύ μοΰ έχάρισες 
τήν ζωήν, τόρα πάλιν σε καθικετεύω νά μοί έπι- 
τρέψης νά καύσω τδ σώμα τοϋ πατρός μου καί 
νά ενταφιάσω τά οστά του ύπδ τήν γήν, ήτις 
τδν έθρεψεν. Εάν κανείς δεν τδν κηδεύση, ή σκιά 
του δεν θά γίνη δεκτή εις τδν άιδην" πώς λοιπδν 
νά δικαιολογηθώ έγώ ή θυγήτηρ του, τήν οποίαν 
ποτέ δέν έκακοποίησεν, έάν τδν άφήσω άταφον ;

0 θησεύς έσκυθρώπασε, μικρόν δέ σιγήσας άπε
κρίθη· — Εύχάριστον άκουσμα δέν είναι, Αλκυών, 
ή παοάκλησίς σου, διότι άπόφασιν ειχον ώστε ό 
Σίννι; νά γίνη βορά τών ορνέων" άλλ’ έπειδή εν
θυμούμαι τήν πρδς τδν ϊφιτον αγαθοεργίαν σου, 
σοί επιτρέπω δ,τι έπραξε; ύπέρ τοϋ φίλου μου νά 
τδ πράξη; ύπέρ τοϋ πατρός σου" ποιος δμω; θά 

σέ βοηθήση νά Θέση; τδ σώμα έπί τής πυράς ;
— Σήμερον τήν πρωίαν είδον έδώ πλησίον θε- 

ριστάς, θά ύπάγω λοιπδν νά έπικαλεσθώ τήν συν
δρομήν των καί έλπίζω δτι δέν θά μέ άποπέμ- 
ψωσι, διότι ποτέ δέν τούς έβλαψα" άλλ’ ίσως 
φοβείσαι μή δέν έπανέλθω πλέον ; άλλά ποϋ Οά 
ύπάγω ; ποιος θά μέ δεχθή εις τήν οικίαν του; 
δέν έχω μήτε συγγενείς μήτε φίλους, Οά προτι
μήσω έπομένως νά κατοικήσω εις τά ανάκτορά 
σου ύπδ τάς διαταγας τής μητρός σου Αίθρας, 
παρά νά μή έχω ποϋ τήν κεφαλήν κλϊναι, καί νά 
ημαι εκτεθειμένη είς τάς ύβρεις, εις τήν πείναν 

καί είς τά άγρια θηρία
Είπε, καί κατανεύσαντος τοϋ ήρωος άπεμα- 

κρύνθη είς τήν κοιλάδα, έκεΐ δέ εύροϋσα θεριστά; 
-φορτώνοντας τά δεμάτια των έπί τών αμαξών, 
τοΐς είπε στενάζουσα, δτι ό πατήρ της δέν ύ
παρχε·. πλέον καί δτι τδν έφόνευσεν ό Θησεύς" 
μόλις έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας άμέσως εκείνοι 
άφησαν φωνά; χαρμόσυνου; καί προσκαλέσαντες 
καί άλλους έκεΐ πλησίον θεριστές καί γυναίκα; 
καί παιδία ήρχισαν νά έναγγαλίζωνται καί νά ά- 
σπάζωνται άλλήλουςλέγοντες,« ό Σίννις άπέθανεν! 
άπέθανεν ό Σίννις !» Ούδείς έν τούτοις έξ αυτιών 
δέν έδωκε πλέον προσοχήν ούδ’ άκρόασιν είς τήν 
Αλκυόνα, ήτις άπεμακρύνθη περίλυπος καί έπέ- 

στρεψε κατηφή; παρά τώ Θησεΐ.
Εκείνου δέ έρωτήσαντος διά τί έπέστρεψε μόνη; 
— Λλλοίμονον ! άπεκρίθη, κανείς δέν μέ είσή- 

κουσεν, άλλ’ άμα έμαθαν ότι άπέθανεν ό Σίννις

ύμάς, καί έφόνευσα τδν Σίννιν, όστις ήρπαζε λη- 
στρικώς τά έν κόποις καί ίδρώτι κτώμενα α
γαθά σας.

Ούτως έλάλησεν δ θησεύς πρδς τούς γεωργούς 
καί τούς ποιμένας" ούτοι δέ τήν μέν δάμαλιν καί 
τούς κριούς προσέδεσανείς τούς κλάδους τών παρά 
τδ σπήλαιον δρυών, άναρτήσαντες έπ αύτών καί 
τούς στεφάνους, τά δέ κάνιστρα άπέθεσαν κατά 
γής. 0 θησεύς τούς παραγγέλλει νά βοηθήσωσι 
τήν Αλκυόνα νά καύση τδ σώμα τοϋ πατρός της, 
καί νά φέρωσι πρδ τής ανατολής τοϋ ήλιου τής 
επαύριον δύο φορτηγούς άμαξας έζευγμένας είς 
δυνατούς βόάς, όπως δι’ αυτών μετακόμιση είς 
τήν οικίαν του τά πλούτη τοϋ Σίννιδο;,

όθεν οί μέν άλλοι άποσύρονται, μένουσι δέ 
τέσσαρες γεωργοί καί δύο. νεάνιδες" καί οί μέν 
γεωργοί κόπτουσι ξύλα καί παρασκευάζουσι με
γάλην πυράν, ίσην άνθρωπίνω άναστήματι, ή δέ 
Αλκυών βοηθουμένη ύπδ νεανίδων πλύνει τδ σώμα 
τοΰ πατρός της καί άλείψασα αύτδ έλαίφ, τδ 
έκάλυψε διά λευκής οθόνης" μετά ταΰτα οί τέσ- 
σαρε; άνδρες άναβιβάζουσι τδ σώμα έπί τής πυράς 
καί Οέτουσι πϋρ. Πάραυτα αί ρητινώδεις πεϋκαι 
άνάπτουσι σπινθηρίζουσαι καί ή εσπερία αύρα 
άναζωπυροϊ τάς πανταχόθεν έξερχομένας φλόγας.

0 θησεύς είσελθών είς τδ σπήλαιον παραδί
δεται είς ύπνον, οί δέ γεωργοί καί αί νεάνιδες 

απομακρύνονται. Η Λλκυών μείνασα μόνη θεωρεί 
ακίνητος καί έν θλίψει τήν πυράν, έφ’ ής καίεται 
τδ σώμα τοϋ πατρός της, ή δέ νύξ μετ’ όλίγον 
έπελθοϋσα καλύπτει τά πάντα ύπδ τδν μέλανα 
πέπλον της. Η σελήνη δέν ανατέλλει, άλλ. ολίγοι 
μόνον αστέρες άπαυγάζουσιν έν τώ μέσφ τοϋ 
σκοτεινού τοϋ ούρανοϋ θόλου.

Εν τούτοις ή πυρά καίει έν τώ μέσοι τοϋ σκό
τους ώς κάμινος πυροφλεγής, αί δέ φλόγες αύτής 
άλλοτε μέν άνυψοϋνται ευθείς πρδς τόν ούρανδν ώς 
λαμπάδες, άλλοτε δέ ύπδ τοϋ άνεμου κυμαίνον
ται ώ; τρικυμιώδης θάλασσα. Η Αλκυών κλαίει 
καί στενάζει, περί δέ τδ μεσονύκτιον ή κεφαλή 
τη; κλίνει καί ό ύπνο; έπιβαρύνει τά βλέφαρά της. 
Η ψυχή τη; εύρίσκεται έν μέσςο ύπνου καί έγρη- 
γόρσεως" βλέπει τρομακτικά; οπτασίας καί φά
σματα καταχθόνια παρέρχονται ένώπιόν τη;" καί 
ότέ μέν παρουσιάζεται ό πατήρ τη; ρίπτων περί 
αυτήν βλέμματα απαίσια καί άνασείων τδ ρόπα- 
λον, ότέ δέ ή προσμειδιώσα σκιά τής μητρός τη; 
υποκινούσα τά άχροα χείλη της ώ; θέλουσα δήθεν 
να τή δμιλήση, ύστερον δέ διαλυομένη" τέλος ό I σκεψιν τή; μητρός

θησεύς φοβερός μέν κατ’ άρχάς καί άπειλητικδς 
ύστερον δέ πράος καί φαιδρός.

Μόλις δέ ή ήώς ύπέφωσκε καί ή Αλκυών πλη- 
σιάσασα είς τήν σχεδόν άποσβεσθεϊσαν καί μόλις 
καπνίζουσαν - πυράν, συνέλεξε τήν κόνιν καί τά 

οστά τοϋ πατρός τη; καί θέσασα αύτά εί; ύδρίαν, 
κατηυθύνθη πρδς τάς μυρσίνας ύπδ τά; όποίας 
τήν προτεραίαν κατέφυγε, καί εκρυψεν ύπδ τήν 
γήν τά λείψανα τοϋ πατρό; της, άφοϋ προηγου
μένως έκύτταξε κύκλω αύτής ανησυχώ; μή τις 
τήν κατεσκόπευεν.

— 11 μυρσίναι, είπε, άν καί χθές δέν μέ άπε- 
κρύψατε άπδ τά βλέμματα τοϋ καταδιώκοντός 
με νεανίου, σάς εμπιστεύομαι όμως σήμερον την· 
κόνιν καί τά έστά τοϋ πατρός μου. Φυλάξατε 
αύτά πιστώς ΐνα μή τις τά περιύβριση. Εμέ δέν 
θά μέ έπανίδητε πλέον, διότι δ θησεύς Οά μέ ά- 
παγάγη μεθ’ έαυτοϋ καί θά μέ παραχωρήση είς 
τήν μητέρα του Λΐθραν. Χαίρετε λοιπδν μυρσίναι, 
καί σείς Νύμφαι τών όποιων έστόλιζον μέ άνθη 
τδν βωμόν, καί σύ ρυάκιον όπου τδ έαρ έλουον 
τούς πόδας μου ! Μακράν ύμών θά γηράσω καί 
δούλη θά άποθάνω είς ξένην γήν!

Επιστρέψασα είς τδ σπήλαιον εύρε τάς δύο 
φορτηγούς άμάξας, είς τάς όποίας επιστασία τοϋ 
Θησέως έφορτώθη τδ πλεϊς-ον καί καλήτερον μέρος 
τών θησαυρών τοϋ Σίννιδο;. Αί άμαξαι τρίξασαι 
έξεκίνησαν" δ θησεύς τάς παρακολουθεί, ή δέ 
Αλκυών βαδίζει πλησίον αύτοΰ έν σιγή, άλγος 
βαρύ φέρουσα έν τή καρδία αύτής.

IV.

Ετος παρήλθεν άφ’ δτου ή λλκυών συγκατοικεί 
μετά τής Αίθρας. Ητο γλυκεία τούς τρόπους, εύ- 
πειθής καί λίαν φίλεργος" τά χειροτεχνήματα της 
διέπρεπον κατά τδ κάλλος καί τήν λεπτότητα, 
διά τής βελόνης έκένια ζώα, δένδρα καί άνθη" 

καί ή Αϊθρα γοητευμένη έκ τών προτερημάτων 
αυτής έδοζολόγει καθ’ έκάστην τήν Αθήναν δτι. 
τή έξαπέστειλε τόσω έπιδεξίαν έργάτιδα καί ένε- 
κωμίαζε δαψιλώς τήν νέαν κόρην" οί έπαινοι δμως 
ούτοι έκίνουν τήν ζηλοτυπίαν τών άλλων γυ
ναικών.

ύ δέ θησεύς ήκολούθει τά ηρωικά αύτοΰ άθλα 
καί μήνας όλου; κατατριβών μακράν τών Αθηνών 
έπέστρεφε πάλιν εστεμμένος μέ δάφνας νέων νι
κών. Εν μια λοιπόν τών ημερών μετέβη πρδς έπί- 

του, τήν όποιαν καί εύρεν έν
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μέσω τών γυναικών της. Αμα τδν εΐδιν ή Αλ- μω;, ήτις τήνέμίσει περισσότερον όλων τών δού- 

κυών, έταπείνωσε τούς οφθαλμούς καί τάς εφεξής 

ημέρας έφάνη σκεπτική καί άφηρημένη’ τούτο 
ίδοϋσα ή Αίθρα είπε

— Τί έχεις, Αλκυών; μόλις ήρχισες τδ έργον 
σου καί άμέσως άπέκαμες ; μήπως δυσηρέστησε; 
τήν θεάν Αθήναν. καί εκείνη, σέ έστέρησε τοϋ μεγά- 
λου ζήλου, τδν όποιον μέχρι τοΰδε είχες υπέρ 

τών έργων τά όποια προστατεύει;
Μ Αλκυών δέν άπεκ,ρίθη, άλλ’ ήρυθρίασε καί 

δάκρυα ύγραναν τού; όφθαλμούς της.
Αλλ η Αίθρα ήτο γυνή φιλάργυρος καί παντρίοις 

τρόποι; προσεπάόει ν’ αύξηση τά πλούτη της’ 
προσεκάλεσε λοιπόν μεθ’ ημέρας τήμ Αλκυόνα καί,

ucr trtl *» 1./. .-J

Αλκυών. είσαι έν τή ακμή τή; νεότηρ 
καί ρωμαλέα, ζ««ί δέν είναι, έίόμέχως.. 

ζή; άνύπανδρος; εί; τδ 
τοΰ Καλλιδώρου, έγδ; τών δούλων 
θά γίνη,ς σύζυγός του καί θά απόκτησης

jr*jc ».t5<

λαν τής Αίθρας, τήν είδε καί άνεγερθεϊσα τής 
κλίνη; πλησιάζει τήν φίλην τη; Αγλαονίκην, 
κοινόν έχουσα τδ μίσος μετ’ αύτής.

— Εξύπνησον, Αγλαονίκη, είπεν’ ή Αλκυών 
έξήλθε πρδ ολίγου μετά πολλής προφυλάξεως, 
καί έχει φαίνεται κατά νοϋν κακόν σχέδιον, άς 
κατασκοπεύσωμεν λοιπόν τά διαβήματά της και 
άς άναγγείλωμεν τδ πράγμα εί; τήν Αίθρκν.

11 Δγλαρνίκη, πεισθεΐσα εις τούς λόγου; τής
1 Μελανθούς, εγείρεται καί τοιουτοτρόπως παρακο
λουθούσα καί αί δύο τήν δραπέτιδα κατά πόδα.

11 δέ Αλκυών κατευθύνεται τδ πρώτον εις τδ 
δώμα τών ανακτόρων καί έκεϊθεν περιεσκόπευσε 
τήν έν τώ σκότει υπνώττουσαν πόλιν καί τδν 

η%ος, .ζωηρά φύλακα αυτή; τον ώς γίγαντα φαινόμενου Τμητ
ή ρωμαλέα, καί δέν είναι επομένως καλόν νά τόν. ό γλ.αυκδς ουρανό; είναι αίθριος καί όμοιά- 

δ έξή; θά συγκατοικήση; μετά ζει άκύμαντον πέλαγος, πλην ολίγων καί αραιών 
ι. —0χσέως, νεφών έφισταμένων είς τδν καθαρόν αιθέρα. Η 

τέκνα, νέα κόρη άνατείνει τάς χεϊρας πρδ; τδν έναστρον 
τά όποια Οά υπηρετούν βραδύτερον τάτέκ,να.τοϋ Οόλον καί επικαλείται τήν βοήθειαν τής Αφρο- 
υίοϋμου. „ . Χ. ,,-A,W t p&t jwi

11 ’Αλκυών άκούσασα τούς λόγους τούτους τής 
κυρία; τη; έξεπλάγη καί έθλίβη καιρίως, γονυπε- 

πετήσασα δέ πρδ.αυτής’
— Σεβαστή Αίθρα, άνέκραξεν όλοφυρομένη, 

μή μέ βιάση,; νή κατοικήσω μετά τοϋ Καλλ»δώ- 

ρου ή άλλου τινδ; δούλου, δέν θέλω νά αποκτήσω 
τέκνα διότι άπεφάσισα νά μείνω άγαμο;, ώς καί ή 
Αθηνά, ή προστάτις τή; πόλεως ταύτης, οπού 
βασιλεύει ό μεγαλ.όψυχο; Α,ίγεύς, ό σύζυγός σου.

— Σήκω αμέσως, άπεκρίθη ή γραία παροργι- 
σθεϊσα έκ τή; άπαντήσεω; τής ’Αλκυόνος, καί 
έτοιμάσθητι νά μέ ύπακούσης. Μάθε δέ δτι ούδέ- 

ποτε αρμόζει οί δούλοι νά άντιλέγωσιν εις τούς 
αύθέντας των.

Είπε καί άπήλθε, καταλιπούσα τήν Αλκυόνα 
είς άκραν απελπισίαν. Αμα ένυκτωσεν ή ταλαί
πωρος νέα άνέβη εις τδν υπερώον θάλαμον όπου 
συνεκοιμάτο μετά τών άλλων γυναικών, άλλ’ ύ

πνον δέν είχε καί έσκέπτετο τίνι τρόπω νά άπο- 
ούγη τήν έκτέλεσιν τών διαταγών τη; Αίθρα;’ 
έπί τέλου; δ’ άπεφάσισε νά δραπετεύση, νά έπα- 
νακάμψη, εί; τήν πάτριον αυτή; γήν καί έκεί νά 
πορίζηται τά πρδ; τδ ζήν συνεργαζομένη μετά 

τώ / γεωργών.
Αφού λοιπόν αί άλλκι γυναίκες έκοιμ.ήθησαν, 

ή Αλκυών σηκόνεται, ένδύεται εί; τδ σκότο; καί 
εξέρχεται άψοφητί τοϋ θαλάμου’ ή Μελανθώ ό-

^ϊϊί* ;5τ αυι-νι»
— Παντοδύναμος θεά, λέγει, σύ ή θεών καί 

ανθρώπων δεσπόζουσα, ή έμψυχοϋσα τήν φύσιν 
και φαιδρύνουσα αύτήν, η προσγελώσα είς όλα τά 
πλάσματα τά κατοικούντα τά δάση, τάς κοιλάόας 
καί τδν εϋρύν ωκεανόν, διατί πρός με μόνην νά 
ήσαι σκληρά και άνοικτίρμων; Είθε νά άπέθνη- 
σκα, διότι προτιμότερο; είναι ό θάνατο; ζωής 
δυστήνου καί πάσης έλπίδο; έστερημένη; ! Τοΰτο 
καί μόνον σέ ικετεύω, ώ ’Αφροδίτη, μη μέ κατα
δικάστε νά γίνω σύζυγο; άλλου ! Οϊμοι! θά άγνοή 
αιωνίως τδ αίτιον τής φυγή; μου καί θά pis θεω- 
ρή ώς άπιστον δούλη,ν, ενώ έγ<·> τοσαΰτα υπέρ 
αύτοϋ πάσχω. Οχι, ή εικών του είναι βαθέω; έν- 
τετυπωμένη εις τήν καρδίαν μου καί όπου καί άν 
ύπάγω παντού θά μ.έ συνοδεύη, είτε εί; τά όρη, 
όπου ίσως θά φυλάττω τά ποίμνια, είτε είς τάς 
πεδιάδα; όταν θερίζω, ή είς τήνκαλύβην τού,γε
ωργού όπου θά κλώθω τά έρια τών προβάτων. 
Καί εις τδν άδην δέ αύτόν, άν προώρως κατέλθω, 
καί τότε θά τδν ίδω, καί τότε τά νενεκρωμένα 
χείλη μου θά θελ.ήσουν, πλ.ήν εί; μάτην, νά τον 
όνομάσωσι !

Η Αλκυών καταβαίνει τήν άγουσαν εί; τά προπύ
λαια τών ανακτόρων κλίμακα’ άλλ. αίφνης φθάσασα 
εκεί ίσταται, διότι παρετήρησε γυναίκα δρθίαν.

A. BE TANOL'ARN.
(έ.τεται σευάχνια^

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.

ΛΟΡΑΟΣ IllWHfil

·*■· <·■ ’εμ-

δωσιν τών πραγμάτων τί· 
απ’ άρχή; τοΰ υπέρ έλευθερί:

Κατά τήν δοθείσαν έν τή αγγελία τή; Χρυσαλ- 
λίδος ύπόσχεσιν έδημοσιεύσαμεν μέχρι τούδε μό
νον βίου; άνδρών φιλολόγων καί ποιητών, καί τδ 
μέτρον τοΰτο θέλου.εν ακολουθήσει ώς έπί τδ πολύ 
καί εφεξής. Τούτο, όμως δέν πρέπει νά μά; 
ποδίση νά έκθέσωμεν καί τού; ^ίου; πολιτικών 
άνδρών, οΐτινες όπωςδήποτε συνετέλεσαν εί; εύό- 

ή; ήμετέρα; πατρίδο; 
θερία; άγώνο; ημών μέχρι 

σήμερον. Πράττομϊν τοΰτο καί διότι έπιθυμοΰμεν 
νά δώσωμ.εν τοΐς ήμετέροι; άναγνώσται; ιδέαν 
τινά τοΰ μ,εγάλου πατριωτισμού καί τή; 
μνης, ήν εχουσιν οί μεγάλοι ουτοι άνδρε; τ 
κοινά τή; πατρίδος των πράγματα ασχολούμενοι, 
έξ άλλου δέ ίνα άπονείμωμεν τ' 
εύγνωμοσύνη; φόρον πρδς αύτού; δι 
σθησαν πρδς άπελευθέρωσιν καί ύποστ-ή 
ημετέρα; πατρίδος.

Καταχωρίσαντε; εις Sv τών τελευταίων φύλ
λων τής Χρυσαλλίδος τδν βίον τού μεγάλου 
φιλέλληνας καί σοφού τής Γαλλίας Σατωμβριάνδου 
πιστεύομεν ότι Οέλομεν ευχαριστήσει τήν περιέρ
γειαν τού κοινού περιγράφοντε; σήμερον καί τδν 
βίον τοϋ μεγάλου πολίτου τή; ’Αγγλία; καί 
εύεργέτου τή; Ελλάδος Λόρδου Παλμερστώνο;,

μερι-
ρί τά

. ____ 1
τόν όφειλόμενον τή;

·.’ οσονείργά- 
ξιν τή;

άνδρδ; δημοτικήν άποκτήσαντο; ύπόληψιν έν τή 
ή’αετέρα πατρίδι, ενεκεν τών φιλελληνικωτάτων 
αύτοϋ προσπαθειών έπί τών τελευταίων ημών 
δοκιμασιών. r

6 ύττοκέμη; Henry J.Tumble Πάλμερστων, 
είς τών διασημοτέρων πολιτικών τής Αγγλία;, πα
τρίδα έχε·, τήν Βροατλάνδην κομητείαν τή; Σου- 
θαμπτώνο;, γεννηθεί; τήν 20 ΐκτωβρίου 1785- 
έξ οικογένεια; ενδόξου, έλκούση; τήν καταγωγήν 
τη; άπδ τή; έποχής τή; κατακτήσεω; τή; νήσου 
Ιρλανδία;. Εΐ; τών προγόνων αύτοϋ δ Γουλιέλμο; 
Tembie ύπήρξε πρέσβυς διάσημο; τοΰ Καρόλου 
Β . ώστε έν τή οικόγενείά ταύτη ό πολιτικό; βίος 
είναι πολύ αρχαία; έποχή;.

Τά; πρώτα; σπουδάς του έκαμεν ό Πάλμερ
στων εί; τδ λύκειον τού Harrow, όπου ευθύ; έξ 
άρχή; έδειξε μεταξύ τών συμμαθητών του ευφυΐαν 
καί τάσιν εί; τήν σπουδήν μ.εγίστην. Μετά τήν 
άποπεράτωσιν δέ τών αυτόθι σπουδών του μ.ετέβη 
χάοιν τελειοποιήσεω; εί; Εδιμβούργου καί κατόπιν 
εί; Κναταβριγίαν. Τόσον δέ έθαυμάζετο διά τήν ευ
φυΐαν καί τά; άρε-.ά; του, ώστε άμα ένηλικιωθείς 
έτέθη υποψήφιο; αντιπρόσωπο; τού έν τή πόλει 
ταύτα, Πανεπιστημίου έκ μέρους τής μερίδος τών 
Τόρεις, άντί τού Κ. Πίττ άποθανόντο; κατά τήν 

| εποχήν τούτην (1806). ’Αλλ’ ή επιτυχία έστεψε
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τύν αντίπαλόν του Λόρδον Λανόρσβν, τόν οποίον 
ό Λόρδος Πάλμερστων συνηνττ.σε -ριετά πολλά έτη 
υπό τήν σημαίαν τών Ούΐγγων. Αποτυχών όμως 
έκ τής ύποψηφιότητ·ς ταύτης έξελέχθη αντιπρό
σωπος άλλης περιφέρειας, τής Νιουπόρτ, καί κατά 
πιν τής τοϋ πανεπιστημίου τής Κανταβριγίας, τό 
όποιον άντεπροσώπευσεν έπί είκοσιν όλα έτη άπο 
τοΰ 4 811 έως τοΰ 1331. *Από δέ τοΰ έτους 1835 
μέχρι σήμερον αντιπροσωπεύει τήν πόλιν Τίβερτον 
άνευ ανταγωνισμού.

ής αντιπρόσωπος μεγίστην έδειξεν ικανότητα 
εις τά παρουοιασθέντα ζητήματα έν τώ Κοινο
βουλίου, ώστε μόλις είκοσιπενταετής άνέλαβε τό 
χαρτοφυλάκων τοΰ υπουργείου τών Σρατιωταών, 
τό οποίον διετήρησεν έπί πολλά έτη έν τώ μέσο» 
τών αλλεπαλλήλων υπουργικών μεταβολών υπό 
τους πρωθυπουργούς Πόρτλανδ, Περσεβάλ, Καςτ- 
λιρίγ, Κάνιγγα καί Γκόντεριχ. Φύσει μετριόφρων 
δέν ήθέλησε νά έπιδιώξη άνωτέραν βαθμίδα δό- 
ξης, άν καί ήδύνατο διά μικρών προσπαθειών νά 
τό κατορθώση κατά τήν δμολογίαν τών τότε πο
λιτικών. Φιλάρεσκος εις άκρον έσύχναζεν εις τάς 
συναναστροφάς, έν αίς προσεπάθει αναμιγνυόμενος 
μέ τό ώράίον φΰλον νά έπιδεικνύη τήν ευφυΐαν 
του. Αρεσκόμενος δέ καθ υπερβολήν εις τά παρα- 
κολουθοΰντα αυτόν εγκώμια έν αύταϊς, περιεφρό- 
νει ούτως είπεΐν τήν δόξαν, ήτες ήδύνατο νά τώ 
προσγίνη έκ τών έν τώ Βουλευτηρίςο συζητήσεων. 
Οί πολίτικοι άνδρες τής Αγγλίας, ο'ίτινες είχον 
γνωρίσει τήν ικανότητα τοΰ Παλμερστώνος, έδυσ- 
θύμουν διά τήν αδιαφορίαν του ταύτην, καί ποτέ 
άναφέρουσιν ότι ό Κάνιγγ στενοχωρούμενος υπό 
τών βελών τής άντιπολιτεύσεως άνέκραξεν « άς 
ήδυνάμην νά τοΐς άντιτάξω τον Παλμερστώνα.»

II περί τά πολιτικά δμως φαινομένη αΰτη α
διαφορία του έληξεν όταν έπαρουσιάσθη είς τό 
Κοινοβούλιον τό περί χειραφετήσιως τών καθο
λικών ζήτημα, ΐϊδύνατο νά παρομοιοιθή ό Πάλ— 
μερστων μέ άνθρωπον, έξεγερθέντα έκ βαθέως καί 
μακροΰ ύπνου, καί άναλαμβάνοντα το έργον του. 
Τοσαύτην κατά τήν κοινοβουλευτικήν ταύτην 
πάλην άνέπτυξεν ευγλωττίαν, μεστήν έπιχειρη- 
μάτων έπιδεξίων καί έντονον, καί τοσοΰτον κατε- 
κεραυνοβόλησε τούς αντιπάλους του, ώστε ό θαυ
μασμός τοΰ κοινοΰ υπήρξε μύγας’ οί έντεχνοι 
λόγοι του τυπωθέντες άνά χιλιάδας άπλήστως 
άνεγινώσκοντο ύπό πάντων.

Μή συμβιβαζόμενος μέ τόν λόρδον Βελιγκτώνα, 
έζήτησε τήν άπο τοΰ ύπουργείου παραίτησίν του.

Εκτοτε έπί τινα χρόνον έπολιτεύθη κατά τάς ιδίας 
του πεποιθήσεις’ φρονών όμως ότι έπρεπε νά ταχθή 
είς μίαν έκ τών ύπαρχουσών μερίδων, όπως δύναταί 
να ώφελ.ή τήν πατρίδα του, έπροτίμησε τήν τών 
φιλελευθέρων, εις ήν συνετάσσετο τότε καί ή κοινή 
γνώμη έν Αγγλία.

Ίί ϊουλιανή έπανάστασις έπροκάλεσε τήν πτώ 
σιν τής μερίδος τών Τόρεις, έναντίον τών οποίων, 
πρωταγωνιστής μάλιστα είς τήν κατ’ αύτών πά
λην ήτο καί ό Λόρδος Παλμερστών. Ενεκα τούτου 
έλαβε μέρος είς τό σχηματισθέν υπό τοΰ κόμητος 
Γρέΰ ύπουργεΐον ώς ύπουργός έπί τών Εξωτερι
κών. Ελθών εις τό ύπουργεΐον τοΰτο έδειξε 
τόσην ικανότητα καί ένέργειαν, ώστε πάντες έ- 
πείσθησαν ότι ήτον ό μόνος κλάδος είς 8ν ήθελεν 
ευδοκιμήσει. Εγκολπωθείς καί ύποστηρίξας μετά 
ζέσεως τήν ύπο τοΰ Κάνιγγος έγκαινιασθεΐσαν πο
λιτικήν, είργάσθη μετά μεγίστης επιτυχίας έπί 
τών ύποθέσεων τοΰ Βελγίου, τό όποιον ειχεν άνα- 
κτήσει τότε τήν άνεξαοτησίαν του. ός έπιδέξιος 
πολιτικός ουδόλως έδωκε προσοχήν έπί τών βιεν- 
ναίων συνθηκών καί τών εχθρικών διαθέσεων τών 
βορείων Κρατών, άλλ’ έπροσπάθησε νά άποκατα- 
τόση τούς Βέλγους κράτος ελεύθερον καί συνταγ
ματικόν. Από κοινοΰ μετά τής Γαλλίας κατώρθωσε 
νά περιλάβη τήν χώραν ταύτην διαρκούσης τής έν 
Λονδίνο» συνόδου είς τήν χορείαν τών Ευρωπαϊκών 
κρατών, καί τό δλον του έργον εφεψε διά τής εκλο
γής βασιλέως, άνατραφέντος καί θαυμάζοντος τάς 
ύγιεΐςάγγλικάς άρχάς, τοΰ Λεοπόλδου. ό βασιλεύς 
ούτος,ό νέτωρ τώνήγεμόνων τήςΕϋρώπης,άναλαβών 
τάς ήνίας κράτους μόλις άνακτησαντος τήν άνεξαρ- 
τησίαν του, άποκατέστησεν αυτό εύδαιμον, θαυ- 
μαζόμενον ύπό πάντων διά τά πλούτη καί τόν 
πολιτισμόν του. ’λγαπώμενος ώς πατήρ ύπό τών 
ύπηκόων του, επισύρει τήν κοινήν ύπόληψιν τής 
Εύρώπης διά τήν ύγια πολιτικήν, ήν ακολουθεί 
καί διά τήν εΰδαιαονίαν ήν παρέσχε τοΐς ύπηκόοις 
του κατά τήν μακράν του βασιλείαν. Βάσκανος 
δαίμων άπέτρεψεν αΰτον νά έλθη είς τήν ήμετέ- 
ραν πατρίδα, ώς ειχεν άποφασισθή, διότι έάν ήρ- 
χετο, σήμερον ήθέλαμεν κατορθώσει καί ημείς νά 

j έπισύρωμεν τήν εύμένειαν καί τούς έπαίνους τής 
Εύρώπης. καί δέν ήθέλαμεν άπωλέσει ματαίως 
τριακονταετές διάστημα, κυλιόμενοι είς τόν βόρ
βορον τής έξωνήσεως τών συνειδήσεων καί τής δια
φθοράς. Επέπρωτο ή ώραία πατρίς μας νά ύποστή 
τοσαύτας δοκιμασίας ! έχομεν όμως πλείστας έλ- 
πίδας οτι θέλομεν ίδεΐ καί ημείς ημέρας ευτυχείς.

0 Λόρδος Παλμερστών δπως έπιτύχη τήν ευ
τυχή ταύτην λύσιν τής ύποθέσεως τοΰ Βελγίου, 
ήναγκάσθη νά παραβλέψη τά συμφέροντα ετέρου 
λαού, επίσης τήν κοινήν συμπάθειαν ύπέρ αύτοΰ 
κινοΰντος, τών Πολωνών, ύπέρ τών οποίων είτε 
νικώντων είτεήττωμένων ούδεμίανέδειξενένέργειαν.

’Επί ετέρου ζητήματος έπελθόντος τότε έδειξε 
μεχάλην δραστηριότητα καί πολιτικήν σύνεσιν. 
Κηρυχθείς κατάτών διεκδικούντων τούς θρόνους τής 
Ισπανίας καί Πορτογαλλίας ύπεστήριξε τάς νεα- 
ράς βασίλισσας Δόνα Μαρίαν και ’Ισαβέλλαν μ’ δ- 
λας τάς κατ’ αύτών ένεργείας τής αριστοκρατι
κής μερίδος. Η συναφθεΐσα συνθήκη συμμαχίας 
μεταξύ Γαλλίας, Αγγλίας, ίσπανίας καί Πορτο
γαλλίας, δι’ ής ύπεχρεόΰντο οί συμβαλλόμενοι 
νά ύποστηρίξωσι τάς μοναρχίας τών δύο» τελευ
ταίων κρατών κατά πάσης εσωτερικής άντιδρά- 
σεως καί εξωτερικής επιδρομής, οφείλεται είς 
τάς ένεργείας τοΰ Παλμερστώνος. Τοσαύτην δμως 
καταβαλών ύπέρ τών θρόνων τών επικρατειών τού
των μέριμναν, ουδόλως παρημέλησε τάς φιλελευ
θέρους αύτοΰ άρχάς, καθότι έκηρύχθη, ώς πάν
τοτε, ύπέρμαχος τοΰ αντιπροσωπευτικού συστή
ματος έν ταΐς χώραις ταύταις, μηδενίσας τάς ε- 
νεργείας τών άπολυτοφρόνων. Καί δταν άκόμη ή 
βασίλισσα τής ίσπανίας ήθέλησε νά κυβερνήτη 
απολύτως ό Πάλμερστων έκηρύχθη ύπέρ τής με
ρίδος τών έν τή χώρα ταύτη φιλελευθέρων, καί 
έμποδίσας τήν θριαμβευτικήν είσοδον τών επανα
στατών εις Λισαβώνα, έθεσε τάς βάσεις νέου συν
ταγματικού πολιτεύματος.

Καί έπί άλλων ζητημάτων ήττον σπουδαίων 
κατά τήν έποχήν ταύτην παρουσιασθέντων εις 
τον πολιτικόν ορίζοντα είργάσθη μετ έπιδεξιό- 
τητος καί θάρρους, έως ού ή άπομάκρυνσις τοΰ 
προέδρου τοΰ ύπουργείου Μελβουρνού τόν ήνάγ- 
κασε νά άφήση τό υπουργικόν έδώλιον καί νά 
έπανέλθη είς τον ιδιωτικόν βίον. Αλλ ή άπομά- 
κρυνσίς του αύτη άπο τής διευθύνσεως τών κοινών 
πραγμάτων δέν διήρκεσεν έπί πολύ,διότι τόν άπρί- 
λιον τοΰ έπομ.ένου έτους έπανήλθεν είς τό ύπουρ
γεΐον τών έίωτερικών.

Επί τής ύπουργικής του ταύτης περιόδου τά 
σπουδαιότερα πολιτικά ζητήαατα έπαρουσιάσθη- 
«αν. Τό ζήτημα τής Ανατολής έπέσυρε κυρίως 
την προσοχήν του. Αντί νά ύποστηρίξη ώς έπρατ
τες ο αρχηγός τής Γαλλικής κυβερνήσεως Θιέρ
σος την ύπό τοΰ Μεχμέτ Αλή κινηθεΐσαν έπανά- 
στασιν κατατοΰ Σουλτάνου, καί ούτως έξασθενών 

τήν οθωμανικήν αυτοκρατορίαν, νά διάνοιξη τήν 
οδόν τών κατακτητικών έπί τής Κωνς-αντινουπό- 
λεως σχεδίων τής ϊ*ωσσίας, ό Πάλμερστων ύπο 
μόνης τής ιδέας τοΰ μεγαλείου καί τών συμφε
ρόντων τής πατρίδος του έμπνεόμενος κατώρθω
σε νά συναφθή ή μεταξύ Αγγλίας, Αυστρίας, 
Τουρκίας καί Ρωσσίας περίφημος συνθήκη τής 15 
ίουλίου 1840 ή καλουμένη τής τετραπλής συμ- 
μαχίας- ό Μεχμέτ Αλής ήναγκάσθη ούτω νά 
παραιτηθή τής νικηφόρου κατά τόΰ Σουλτάνου 
έπαναστάσεώς του καί ύπεχρεώθη νά άποδώση 
τήν Συρίαν καί νά άναγνωρίση τήν κυριαρχίαν τής 
Τουρκίας. Είς τήν συνθήκην ταύτην ή Γαλλία δέν 
έπείσθη νά λάβη μέρος, καί ίσως τοΰτο ήθελε κα- 
ταςή αιτία Ευρωπαϊκού πολέμου εί μή άπεμακρύ- 
νετο δ θιέρσος τής διευθύνσεως τοΰ Γαλλικού 
υπουργείου.

Η επιτυχής ένέργειά του έπί τής σπουδαίας 
ταύτης ύποθέσεως (ταπείνωσε τήν Γαλλίαν, καί 
εδραίωσε παρά ποτέ τήν άγγλικήν πολιτικήν έν 
τή Ανατολή ένεκα δέ τής επιτυχίας του ταύτης 
ό λόρδος Πάλμεστρων κατέστη τό είδωλον τής 
κοινής γνώμης τοΰ αγγλικού έθνους καί άνεδείχθη 
ό πράγματι άρχηγός τοΰ ύπουργείου.

Μετά τινα καιρόν παρητήθη έκ νέου τού ύπουρ
γείου. καί έμεινεν έκτος τών πραγμάτων έπί πεν
ταετίαν σχεδόν άπό τοΰ 1841—1846, δτε τύν 
ίούλιον τού έτους τούτου έπανήλθεν είς τό ύπουρ
γεΐον τών εξωτερικών. Κατά δέ τήν υπουργικήν 
περίοδόν του ταύτην συνέβη ή Γαλλική έπανάτ-ασις 
τού φεβρουαρίου, ήτις παρ ολίγον έκλόνιζεν δλους 
σχεδόν τούς θρόνους τής Ευρώπης. ’Εν Αγγλία 
απεναντίας έδραιώθη τό τών Ούίγγων κόμμα, 
διότι δ Πάλμερστων έσπευσε νά άναγνωρίση τήν 
γαλλικήν δημοκρατίαν, έπιδοκιμάσας τήν ειρηνι
κήν προκήρυξιν τοΰ Λαμαρτίνου. Τπέθαλψε κατό
πιν τήν έπανάστασιν τής Βιέννης καί τοΰ Βερολί
νου καί ύπεστήριξε τόν βασιλέα Λεοπόλδον, κηρυ
χθείς έναντίον τής δημοκρατικής έν Βελγίιο με
ρίδος. Τπερεκθειάζων δέ τάς μεταέδυθμίσεις τοΰ 
Πίου θ', καί βλέπων άταράχως τάς νικηφόρους 
προόδου: τοΰ βασιλέως Καρόλου Αλβέρτου, σκο
πόν προέθετο νά βοηθήση τούς Ιταλούς έπανα- 
στάτας, είς οΰς βραδύτερου έδωκε καϊ χεΐρα βοή
θειας’ καί ήδη έργασθείς ύπέρ τών Ιταλών έγ- 
κατέλειψεν είς τήν ιδίαν αυτών τύχην τούς Ούγ
γρους ήρωϊκώς άγωνιζομένους ύπέρ τής ανεξαρ
τησίας των έναντίον τής Αυστρίας καί Ρωσσίας.

Κατά δέ τό I850 έπήλθε τό γνωστόν τοΐς



336 ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. 337

πάσι ζήτν,μα τοϋ Πασιφίκου, τοϋ οποίου τάς α
παιτήσεις ύποσττ,ρίζουσα ή Αγγλία απέκλεισε 
τούς λιμένας καί τά παράλια τής Ελλάδος. Διά 
τής επεμβάσεις τής Γαλλίας και κατόπιν σφο
δρών συζητήσεων καί έξηγήσεων, μετά τάς οποίας 
ό Γάλλος πρεσβευτής άπεσύρΟη δι’ ολίγα; ήμέ- 
ρας τοϋ Λονδίνου, ό αποκλεισμό; ούτος ήρθη. Η 
προς τήν Ελλάδα δυσμένεια αύτη τοϋ Παλμερ- 
στώνος έπήγαζεν έκ τοϋ προς τον ήδη έκπτω
τον βασιλέα όθωνα μίσους , του. Κατανοήσας έκ
τοτε τήν εναντίαν τών αληθών συμφερόντων τοϋ 
ελληνικού έθνους στρεβλήν πολιτικήν τοϋ ήγεμό- 
νος τούτου καί τήν ανικανότητα και αδιαφορίαν 
του ώς προς τήν διευθετησιν και διόρθωσιν τών 
εσωτερικών πραγμάτων τήςΐιλλάδος, έφέρετο δυς- 
μενώς προς αυτόν καί τάς ελληνικά; υποθέσεις.

?Εκ τής ύποθέσεως ταύτης τής Ελλάδος ανα
γνώρισε τήν άνάγκην νά έξέλθη τής μονώσεω; 
είς ήν ευρίσκετο τότε ή Αγγλία,, και νά σύναψή, 
στενωτέρας μετά τών μεγάλων δυνάμςων .σχέσεις’ 
δθεν και περιποιούμενος τήν ϊ’ωσσίαν παρέβλεψε 
τά τής Δανίας συμφέροντα είς το ζήτημα τοϋ 
όλστέ’ίν. Αλλ αί έκ τοϋ εξωτερικού έπελθοϋσαι 
ανησυχία·, ένεκα τής κατά τών απολύτων ηγεμό
νων έχθρικής διαθέσεως τοϋ υπουργείου του, και έκ 
τής θριαμβευτικής εισόδου τών προσφύγων Ούγ
γρων, προς δέ καί έκ τής εσπευσμένη; έπιδοκιμα- 
σίας τών έν Γαλλί? τελεσθέντων, ήν έδωκε 
χωρίς τής συμβουλής τών συναδέλφων του, 
κατακριθείς ήναγκάσθη νά άποσυρθή τού υπουρ
γείου, άντικατα σταθείς ύπό τοϋ λόρδου Γραν- 
βίλ κατά τον δεκέμβριον τοϋ I 85 Γ ολίγους μήνας 
βραδύτερον έξεδικήθη πληρέστατα τον διάδοχόν 
του, διότι δι' επιτήδεια; άντιπολιτεύσεως είς τι 
περί εθνοφυλακής νομοσχέδιον, έπήνεγκε τήν ανα
τροπήν όλοκ/.ήρου τοϋ υπουργείου· ότε δέ ο λόρ
δος Αοερδϊνος παρηγγέλθη νά σχηματίση ΰπουρ- 
γεΐον καί έκ τών δύω μερίδων, έπρότεινε καί είς 
τδν Παλμερστώνα νά συμμεθέξη αύτοΰ. Λναλαβών 
τήν διεύθυνσιν τών εσωτερικών, έπήνεγκεν εις τδν 
κλάδον τούτον βελτιώσεις σπουδαίας, αίτινες συ- 
νετέλεσαν όχι ολίγον είς αύξησιν τής δημοτικό- 
τητός του. Τέλος κατά τδν Οκτώβριον τοϋ 1855 
άνέλαβε τήν πρωθυπουργίαν μέ τδν τίτλον 
πρώτου λόρδου τοϋ θησαυρό φυλακείου. Κατά τήν 
ύπουργικήν του ταύτην περίοδον παρέσχε μέγιστα 
τεκμήρια τής διπλωματικής έκείνης ευθύτητας έ
νεκα τής οποίας ή επιρροή τής Αγγλίας μεγάλως 
έπεξετάθη έφ’ όλων τών έθνών. Μόλις ή συνθήκη 
τών Παρισίων ύπεγράφη κατά τήν 30 μαρτίου 
'1856, άποσπασθείς αίφνης τής Ι'αλλίας έζήτησε 
μετά τής Αυστρίας τήν μή έπέμβασιν έν ταΐς Πα- 
ριστρίοις ηγεμονία·.;, άντέστη δέ ένεκεν συμφέ
ροντος καθαρώς αγγλικού καί εις τδ ζήτημα τής 

τομής τού Σουέζ μετά ίσχυρογνωμοσύνης άκατα- 
βλήτου. Οτε δέ ή Βουλή τών κοινοτήτων άπεδο- 
κίμασε τήν πορείαν ήν έτήρησε τδ ύπουργειον εί; 
τδν πόλεμον τής Κίνας, ήναγκάσθη νά προβή εις 
τή.ν διάλυσίν της.Τδ ύπουργειον τότε ώφειλε νά πα
λαίση κατά τίς μεγάλης τών Ινδιών έπανας-άσεως, 
ήν καί κατέστειλε μετά τινα καιρόν. Αλλ’ ή πρδς 
τήν Γαλλίαν διαγωγή του πολλά; τώ έπροξένησε 
δυσχερείας, ένεκα τών οποίων καί έγκατέλειψε 
κατά τάς άρχάς τοϋ έτους 1858 τδ ύπουργειον’ 
καί όμως έξηκολοόθει νά άπολαμβάνη μεγίστης έν 
τώ Κοινοβουλίςο επιρροή;.

Έξηκολούθησε δέ πολιτευόμενος καί μακράν 
τών πραγμάτων μέ μετριότητα καί σύνεσιν τδν 
μεγάλου πάτρννπσμόν του έμφαινούσας, καί δέν 
ήργησε νά άναλάβη έκ νέου τάς ήνίας τών πραγ
μάτων τής πατρίδος του, βασιζόμενος είς τήν εύ
νοιαν καί τήν εμπιστοσύνην τής κοινής γνώμης.

Κατά τήν τελευταίαν ταύτην περίοδον τής άρ- 
χής του,ήτις καί μέχρι σήμερον διαρκεΐ, έδειξε τήν 
μεγάλην καί ακράδαντου ύπέρ .τών ελευθεριών 
τών εθνοτήτων πεποίθησίν του, ύποστηρίξας τήν 
Ιταλικήν ενότητα καί τούς ατυχείς ύπέρ τής ανε
ξαρτησίας των άγωνιζομένους είσέτι Πολωνούς. 
Συμβάσης προ ολίγων μηνών καί τής ελληνική; 
έπαναστάσεως, έδειξε καί πρδς τούς Ελληνας τήν 
αυτήν εύνοιαν. Αί ένέργειαί του πρδς εύρεσιν 
καταλλήλου ήγεμόνος διά τον ελληνικόν θρόνον 
καί ή πρω.τοβ.ουλία του είς τδ ζήτημα τής ένώ- 
σεως τής Επτάνησου ηύξησαν τήν πρδς τήν Αγ
γλίαν όφειλομένην ευγνωμοσύνην τών Ελλήνων, 
τδ δέ όνομά του κατές-ησε δημοτικόν παρ’αύτοϊς.

Ο Λόρδος ΙΊάλμερστώυ καίτοι ύπδ πολλών 
προσβαλλόμενος, ιδία δέ ύπό τοϋ Κ. Ούκάρδου 
καί τού κόμητος Φικελμοντου, είναι είς τών έςοχω- 
τέρων πολιτικών άνδρών τής ’Αγγλίας’ ούδείς μά
λιστα δύναται νά παραβληθή προς αύτόν κατά 
τήν έπιδεξιότητα τών συνδυασμών καί τήν έπι- 
τυχή διάκρισιν τών προσώπων καί τών πραγμά
των καί κατά τήν τόλμην καί αποφασιστικότητα 
περί τήν έκτέλεσιν τών άποφάσεών του. Εχει μο
ναδικήν ικανότητα νά διακρίνη τούς άνθρώπους, 
τούς όποιους γινώσκει νά μεταχειρίζηται πρός επι
τυχίαν τών σχεδίων του, ατινα άείποτε προύτί- 
θενται τδ μεγαλείου καί τήν δόξαν τής πατρίδος 
του. Μή έχων ώρισμένην μερίδα, ώς οί λοιποί πο
λιτικοί τής Αγγλίας, στηρίζεται μάλλον στερεώς 
είς τήν πεποίθησίν τής ικανότητά; του καί είς τήν 
δημοσίαν γνώμην, ήν αντιπροσωπεύει.

Έλθών εις γάμον κατά τδ 1839 μετά τής θυ- 
γατρδς τού κόμητος Μελβουρνού, δέν απέκτησε 
τέκνα, θέλει αφήσει όμως περιφανές όνομα καί με
γάλην μνήμην.

II ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ.
(Συνέχεια ΐ3ε φυλλαδίου 10).

— ’’Οχι, όχι, κυρία, ό,τι λέγω είναι αλη
θές· εξετάσατε δσας γυναίκας γνωρίζετε καί 
θά πεισθήτε, δτι ώς έπί τό πλεΐστον δέν εί
ναι παράλογα τά φιλοσοφικά μου αξιώματα.

Ένώ τοιαϋτα συνδιελέγοντο, ό Πολωνός 
αξιωματικός έπλησίασεν ακροποδητί είς τήν 
ύαλόφρακτον θύραν ωφελούμενος δ’ έκ τής 
στιγμιαίως έπελθούσης σιγής, ήτοιμάσθη 
νά εΐσδύση είς τό μυροβόλον άντρον, άλλ’ 
ήσθάνθη ότι τόν ήγγιζον, καί στραφείς είδε 
τόν νέον καί εράσμιον ιππότην, τόν φοροΰντα 
τόν κερασόχρουν επενδυτήν. Καί κατετα- 
ράχθη μέν τότε, άλλ’ άναλαβών τήν έμφυ
τον είς τούς βορείους φλεγματικήν ψυ
χρότητα,
— Έμέ ζητείτε, κύριε; ήρώτησε.
— Ναι, λοχαγέ, δέν προετίΟεσθε, νομίζω, 
νά είσέλΟητε είς τό άνθοκομεΐον ;
— Σκοπεύω τωόντι νά είσέλθω,
— Σάς προτρέπω λοιπόν νά παραιτηθήτε 
αύτοΰ τοΰ σκοπού !
— Καί διά ποιον 7ωγον; ειπεν ό λοχαγός 
πάντοτε άταράχως.
— Διά τόν λόγον ότι ή αδελφή μου συν
διαλέγεται κατ’ ιδίαν μέ φίλην της καί επο
μένως ή παρουσία αξιωματικού Πολωνοΰ θά 
φανή πιθανώς ανάρμοστος.
— Κύριε Δαγγλή, ύπέλαβεν ό λοχαγός 
μικρόν σιγήσας, ή παρουσία τοΰ Στανισλάου 
Αεζίνσκη δέν είναι ούδαμοΰ ανάρμοστος, καί 
μόνον διά τήν όφειλομένην είς τάς κυρίας 
αβροφροσύνην άποσύρομαι, άλλως όμως, 
βεβαιώθητε, ούδείς θά ευρίσκετο νά μοί έμ- 
ποδίση τήν είσοδον.
— Λοχαγέ, άπεκρίθη ό υιός τοΰ μοιράρ
χου άγερόχως, έξ έτη ύπηρέτησα είς τό 
τάγμα τής βασιλίσσης!..
— Καί πρός τί, παρακαλώ, μοί τό ένθυμί- 
ζετε; ...
— Διά νά σάς άναγγείλω απλώς δτι φέρω 
ξίφος καί ότι δέν συνειθίζω νάάκούω άπειλάς.
— ’Απειλήν δέν έπρόφερα, κύριε Δαγγλή, 
καί εύχομαι ποτέ νά μή καταντήσωμεν έως 
έκεϊ!
— Γά τής ειμαρμένης, κύριε, άντεΐπεν ό 
νέος, δέν άποτρέπονται καί νομίζω ότι μίαν 
των ημερών τούτων θά μετρήσωμεν τά 
ξίφη μας.
—- Θά προσπαθήσω, κύριε Δαγγλή, όσον τό 
επ εμοι, καί δι’δλων τών έντιμων μέσων νά 

προληφθή τοιοΰτον δυστύχημα- άλλ’ έν 
περιπτώσει έναντία, θά έχητε αντίπαλον 
γνωρίζοντα τά καθήκοντα του.
— Καί σεις, κύριε, έχθρόν άτρόμητον.

Τάς λέξεις ταύτας έπηκολούθησε ψυχρός 
χαιρετισμός καί άπεχωρίσθησαν, καί ό μέν 
Πολωνόςαξιωματικός έψιθύρισε σιγά «ή με 
γάλη αύτοΰ ανοχή άποδεικνύει ότι αί ύποψίαι 
μου δέν είναι άβάσιμοι·» ό δέ νέος Δαγγλής 
είσήλθεν είς τό άνθοκομεΐον καί άνήγγειλεν 
είς τήν αδελφήν του ότι είχε παραγγελίαν 
νά τήν έπαναφέρη είς τήν οικίαν τόσω δέ 
άποτόμως καί βεβιασμένως είπε ταΰτα, ώς-ε 
οί παρεστώτες έξεπλάγησαν, ή Θηρεσία ή- 
ρυθρίασεν, ό ιππότης Δάρκ έσεισε τήν κε
φαλήν καί ή κυρία Δαλλιέ μικρόν σκυθρω- 
πάσασα, ήγέρθη ύστερον καί μειδιώσα,
— Κύριε ίππότα, είπεν, άφοΰ ή Θηρεσία μάς 
φεύγει, προσφέρετε αύτή τόν βραχίονα, ό δέ 
κύριος Βίκτωρ θά πράξη τό αύτό, έλπίζω, 
πρός έμέ καί θά μοί έπιτρέψη συνάμα νά 
παραλάβω τήν αδελφήν του είς τό όχημά 
μου, διότιμετά τά σημερινά συμβάντα ήμεΐς, 
άν μείνωμεν μόναι, θά άποθάνωμεν έκ φό
βου καί δέν πιστεύω επομένως νά άρνηθή 
νά μας. συνοδεύση.

Ό Βίκτωρ άμέσως ύπήκουσε καί ή πρό 
ολίγου κατηφής καί άγρια μορφή του αί- 
φνιδίως ήκτίνοβόλησε. Δύο δέ τινα έσωσαν 
τήν εσπέραν έκείνην τήν ύπόληψιν τής κυ
ρίας Δαλλιέ, τήν οποίαν άλλως αύτός εξέ
θεσε μεγάλως ώς έκ τής έκστάσεως είς ήν 
έφαίνετο παραδεδομένος, μολονότι ήτο γνω
στός ώς αιωνίως άφηρημένος καί ιδιότροπος, 
είς τοιοΰτον όμως βαθμόν είχε φθάσει τότε, 
ώστε δέν ήκουσε τόν πατέρα του συνιστώντα 
είς αύτόν, ένώ διέβαινε πλησίον του, νά 
φυλάττη άγρύπνως τάς κυρίας. -
— Υπάρχει κίνδυνος ; ήρώτησεν ή Δαλλιέ, 
προσπαθούσα νά στρέψη άλλαχοΰ τήν προ
σοχήν τών παρεστώτων.
— Δι’ ύμάς οχι, κυρία, άπεκρίθη φιλοφρό- 
νως ό μοίραρχος· κίνδυνος έπαπειλεΐ μόνους 
τούς κακούργους, διότι αύτήν τήν φοράν, 
ώς έλπίζω, δέν θά μάς διαφύγωσι πλέον.
— Ό Θεός νά βοηθήση!
— Θά βοηθήση, κυρία, είπεν ό Σαδώκ άλ- 
λοκότως κυττάζων τόν ιππότην Δάρκ- νομί- 
ζομεν ότι κρατοΰμεν είς χεΐρας τόν μίτον 
τών μυστηριωδών αύτών μηχανορραφημά- 
των, καί πριν τής πρωίας, άν όχι άμέσως 
τόρα, θά μάθωμεν ποιος τά διϋφαίνει.

43.
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— Ήξεύρω πράγματα ανεκτίμητου άξίας.
— Λέγετε λοιπόν, κύριε, ειπεν ό είσαγ,γε- 
λεύς.
— Οά προσεφέρετε βεβαίως όχι ολίγα 
λουδοβίκια διά ν’ άνακαλύψητε τόν άρχηγόν 
~7,ς καταμαστιζούσης την χώραν μας συμ
μορίας.
— Άναντιρρήτως.
— Λοιπόν, φίλτατε Δαγγλή, γνωρίζω άν
θρωπον ικανόν νά σας διαφώτιση άμέσως 
περί τούτου καί ούτε δηνάριον άπαιτοϋντα 
παρά τοϋ δημοσίου ταμείου.
— Όνομάσατέ τον, κύριε, ειπεν ό ωχρο
πρόσωπος Σαδώκ.
— Ό περί ού ό λόγος, ύπέλαβεν ό ταγμα
τάρχης χαριεντιζόμενος, είναι....
—Ποιος λοιπόν; ανέκραξαν ταύτοχρόνως οί 
δύο ύπάλληλοι της δικαιοσύνης.
— Ό Μιχαήλ δέ Βονρεπώ, ταπεινότατος 
δοΰλός σας.
— 'Ομιλήσατε λοιπόν, φίλε μου, καί σάς 
άκούομεν.
— Δέν αμφιβάλλω περί τούτου παντάπασιν· 
άλλά πριν ομιλήσω, απαιτώ νά μοί ύπο- 
σχεθήτε λόγω τιμής, καί τούτο χάριν τής 
ατομικής μου άσφάλείας, ότι ούδείς άλλος 
ποτέ Οά μάθη δ,τι έδώ καταθέσω, διότι δέν 
έπιθυμώ νά μέ έπισκεφθώσι καμμίαν νύκτα 
οί ίππόται τοϋ σκότους καί νά μέ ζητήσωσιν 
λόγον τής ακριτομυθίας μου !
— Κύριε, ειπεν ό Εϊσαγγελεύς άξιοπρεπώς, 
μόνος ό θεός γινώσκει οσα έν τώ δωμα- 
τίω τούτω έκμυ στη ρεύοντα». εις τήν δικαιο
σύνην, οί δέ δικασταί έξερχόμενοι έντεΰθεν 
γίνονται ώς οί τοίχοι κωφοί, τυφλοί καί 
άλαλοι.
— Τόρα μάλιστα, διότι μά τήν άλήθειαν, 
άν δέν έλάμβανον προηγουμένως τοιαύτην 
ύπόσχεσιν καί ή χωροφυλακή σας ολόκλη
ρος δέν Οά κατώρθωνε νά μέ φέρη έδώ.
— Θά όμιλήσητε, τέλος πάντων J άνεβόη- 
σεν ό μοίραρχος, έξαντλήσας τήν ύπομονήν.
— Καλά, καλά, πώς άνάπτει άμέσως! Σας 
λέγω λοιπόν, κύριοι, ότι καθ’ ήν ώραν μάς 
έλήστευσαν, άν καί ήμην περίτρομος, μία 
τις περίπτωσις ένετυπώθη εις τόν νουν μου. 
Έπεσα καί εύρέθην πλακωμένος ύπό τοΰ 
φίλου μας Μαυρίκιου Σαινβικτώρ ούτω πως, 
ώστε δέν άνέπνεα, ένώ δέ προσεπάθουν νά 
σηκωθώ, είδα πλησίον μου τόν αρχιληστήν.
— Είδατε τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώ
που του ;

Καθ’ όλην αύτήν τήν συνομιλίαν καί με- 
χοισοΰ άνέβησαυ εις τό όχημα, ό νέος Δαγ- 
γλής τόσω ξένος καί αναίσθητος εις τά περί 
αύτόν συμβάντα έφάνη, ώστε ή άδελφή του 
μέ άπορίαν τόν ήρώτησεν άφοΰ έξεκίνησαν,
— Τί συλλογίζεσαι λοιπόν Βίκτωρ ; ..
— Δέν συλλογίζομαι τίποτε· είμαι εύτυχής!

Ή Δάλλιέ απέστρεψε τό πρόσωπον καί δά
κρυ θερμόν έκυλίσθη έπί τής ανθοδέσμης της.

III.
EV ΊΊΙι ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΛι.

Μετά τήν άναχώρησιν τής κυρίας Δα’/Άιέ, 
ό μοίραρχος καί ό εϊσαγγελεύς, συνοδευό- 
μένόι καί ύπό τοΰ Βονρεπώ, μετέβησαν έν 
σπουδή εις τό κατάστημα τής εισαγγελίας. 
Ό θυρωρός έμεινεν άπόπληκτος βλέπων 
αύτούς ερχομένους κατά τοιαύτην ώραν, 
διότι πρό πολλοΰ μεσονύκτιον είχε σημάνει. 
ΈνεδύΟη έν τούτοις όπως ήδυνήθη έκ τοΰ 
προχείρου, ήναψε φώς καί ώδήγησεν αύτούς 
κατά διαταγήν των εις τα δωμάτιόν τών 
ανακρίσεων. Τό δωμάτιόν τοΰτο, κείμενον 
εις τό δεύτερον πάτωμα, ήτο μικρόν, παλαιόν 
καί γοτθικής αρχιτεκτονικής ώς καί τό έπί- 
λοιπον κτιρίου, όλην δέ συσκευήν είχε τρεις 
έδρας πα'λαιάς, μελανήν τράπεζαν καί Ορονίον 
ξύλινου στιλβωΟέν ύπό τής πολυκαιρίας καί 
τής μεγάλης χρήσεως τών πρό ένιαυτώυ 
καθεζομένων έπ’ αύτοΰ ύποδίκων. Ό μοί
ραρχος διέταξε τόν θυρωρόν νά προσκαλέση 
άμέσως τόν ενωμοτάρχην τής πρώτης ενω
μοτίας, όνόματι Ξυπνητόν, αύτοΰ δέ άπελ- 
Οόντος καί τής θύρας κλεισΟείσης, άπέτεινε 
τόν λόγον πρός τόν ταμίαν,
—· Κύριε Βονρεπώ, είπε ζωηρώς,-τόρα εί
μεθα μόνοι καί δύνασθε έλευθέρως νά όμι
λήσητε.
— Έπιτρέψατέ μοι πρώτον, φίλτατε μοί
ραρχε, νά συνέλΟω άπό τόν κόπον ... Ουφ ! 
άυεφώνησεν ό παχύς Μιχαήλ έξαπλούμενος 
έπί μιάς έδρας, ανυπόφορος άυάβασις, ολί
γον έ'λειψε νά πάΟω ασφυξίαν !
— ΆναπαύΟητε, ειπεν ό Σαδώκ, καί ό ο
φθαλμός του, σπινθηρίζων ύπό ανυπομονη
σίας προσηλώΟη έπ’ αύτοΰ.
— λοιπόν ! ήρώτησεν ό μοίραρχος, άφοΰ 
περιεπάτζαεν έπί τινας στιγμάς έντός τοΰ 
ζοφερού καί ύγροΰ αύτοΰ δωματίου ώς λέων 
έντός κλωβού.
— Τί άνθρωπος ανυπόμονος .’ είπε στενά- 
ζων ό Βονρεπώ.
— Άς ήναι, είπέτε μας τόρα τί ήξεύρετε.

— Δέν ήτο δυνατόν.
— Έφόρει προσωπείου ;
— Δέν μοί φαίνεται· άλλ’ ειχεν ώς καί οί 
σύντροφοι του καταβιβασμέυους τούς γύ
ρους τοϋ πίλου του καί δεδεμένους ύπό τόν 
πώγωνα διά μανδυλίου, ώστε, καί φοβισμέ
νος άν δέν ήμην, δέν Οά ήδυνάμην νά δια
κρίνω τό πρόσωπον του.
— ’Εξακολουθήσατε, κύριε Βονρεπώ, δέν 
δυσκολευόμεθα νά πιστεύσωμεν ότι είσθε 
καταφοβισμένος.
— "Άλλος Οά έκαυχάτο ίσως περί τής άν- 
δρίας του, έγώ όμως είμαι φιλαλήθης, καί 
δέν κρύπτω ότι φόβος θανάτου μέ κατεκυ- 
ρίευσε, περιέμενον άπό στιγμής είς στιγμήν 
νά μέ σφάξωσι, καί δέν μέ διέφυγε ούδέ τό 
έλάχιστον κίνημά των. Χάρις λοιπόν εις τήν 
σύντονον καί απελπιστικήν αύτήν προσοχήν 
μου, διέκρινα καθαρώς, ότι τό ύποβαστάζον 
τόν πίλον τοΰ άρχηγοϋ μανδύλιον έλύθη έν 
μέσω τής πάλης καί έπεσεν έκεΐ πλησίον μας.
— Τόήρπασες; ήρώτησε ζωηρώς ό Σαδώκ.
— Καί πώς ήμποροΰσα, έτρεμα σύσσωμος· 
εύρέΟη όμως άλλος το?<μηρότερος έμοΰ.
— Τό έπήρεν ό Μαυρίκιος ;
— Τό έπήρε καί έδεσε τήν πληγωΟεϊσαν 
τότε χεϊρά του.
— Εΰρομεν τέλος έν σημείου ! ανέκραξε 
χαίρων ό μοίραρχος. Ά! άς διαφωτισΟή ολί
γον αύτό τό μυστήριου, άς μάθω μόνον ποΰ 
πρέπει νά διευθύνω τάς ένεργείας μου καί θά 
τούς κάμω τούς άθλιους νά πλήρώσωσιν 
ακριβά όσας πικρίας μέ έπότισαν.
— Κύριε Βονρεπώ, ειπεν ό Σαδώκ ψυχρώς 
καί τονίζων τάς λέξεις, έξεπληρώσατε καθή
κον ιερόν διαφωτίζοντες τήν έξουσίαν, καί 
σάς εύχαριστώ έν όνόματι τής δικαιοσύνης. 
Δύνασθε τόρα νά άπέλθητε.
— Διά νά ύπάγω νά μέ σφάξωσι καθ’ όδόυ; 
Δέν τό έχω κατά νοΰν, σάς εύχαριστώ πολύ 
διά τήν άδειαν.
— Πώς, δέν τολμάτε νά έπιστρέψητε εις 
τήν οικίαν σας;
— ’Άν καί άγαπώ τά χρήματα, χρυσόν νά 
μέ φορτώσητε, δέν διακινδυνεύω τοιαύτήν 
ώραν μόνος εις τάς στενωπούς τής πόλεως. 
—■ Καί λοιπόν τί μέλλει γενέσθαι;
— Άπόφασιν έχω ή νά φύγωμεν μαζύ, ή 
νά μέ συνοδεύση μία ενωμοτία, ή τέλος έν 
έσχάτη απελπισία νά κοιμηθώ εις τήν εισαγ
γελίαν.
— Έν τοιαύτη περιπτώσει, άπεκρίθη ό μοί- 

1 ραρχος, Οά διατάξω τόν Ξυπνητόν, τόν ό
ποιον άκούω άναβαίνοντα, νά σάς συνοδεύση. 
—- Δέν είναι τό βήμα τού Ξυπνητού, παρε- 
τήρησεν ό Σαδώκ, όστις είχε τήν άκοήν κα
θώς καί τήν όρασιν όξεΐαν.
— Έχετε τωόντι δίκαιον, ύπέλαβεν ό μοί
ραρχος, τείνων τό ούς, κύριε Βονρεπώ, έν 
έκ τών δύο, ή πρέπει ν’ άναχωρήσητε άμέ
σως ή νά μεταβήτε εις το παρακείμενον 
δωμάτιόν.
— Χωρίς φώς;
— Δέν πιστεύω νά φοβήσθε τά φαντάσματα· 
λοιπόν αποφασίσατε.
— Δύο κακών προκειμένων τό μή χείρον 
βέλτιστου, έτραύλισεν ό άτυχής Μιχαήλ, καί 
διευθύνΟη πρός τό δωμάτιόν, άλλ’ εννοείται 
όχι μέ πολλήν ορεξιν. — Έάν τά προέβλεπα 
αύτά, προσέθηκε πικρώς καί στενάζωνένω ό 
μοίραρχος έκλειε τήν θύραν καί τήν έκλεί- 
δωνε, δεν Οά ήμην τόρα κατάκλειστος είς 
τήν εισαγγελίαν ώς φυλακισμένος.
— Άλλ’ ό Δαγγλής κωφεύων εΐςτά παρά
πονά του, έπέστρεψε καί έκάΟησε παρά τω 
είσαγγελεϊ, όστις τώ είπε χαμηλή τή φωνή,
— Λάβετε θάρρος, κύριε μοίραρχε, καί κάτι 
Οά μάθωμεν άπόψε.
— Ό Θεός νά σάς είσακούση, φίλε μου, 
άλλά ποΰ βασιζόμενοι έλπίζετε ;
— Άπό την σπουδήν τοΰ άναβαίνοντος κα 
τά τοιαύτην ώραν τήν κλίμακα.
— Καί έμαντεύσατε ποιος είναι;
— Είναι ο Πέτρος Κορβϊνος, τόν ένόησα 
άπό τό ά’νισον καί άτακτου βάδισμά του.
— Ό Πέτρος Κορβϊνος !
— Σύσσωμος, κύριε μοίραρχε, άπεκρίθη 
μικρόν γερόντιου εΐσελΟόν άψοφητί καί κα- 
τευΟυνΟέν χωλάϊνον πρός τό ξύλινον Ορονίον, 
όπου καί έκάθησεν. Γστερον δέ άφοΰ έδιώρ- 
Οωσε τήν φενάκην του διά μικρού κτενιού 
καί έτακτοποίησεν έπί τό κομψότερου τά έν- 
δύματά του, προσέβλεψε μετ’ ήθους τόσω 
θριαμβευτικού τούς δύο άρχοντας, ώστε ό 
Δαγγλής καί χαίρων καί δυσαρεστούμενος 
διά τόν προπετή αύτοΰ τρόπον, τώ ειπεν
— Έλα διαβολόγερε, είπε μας, τί ήξεύρεις;
— Τίποτε άκόμη, κύριε μοίραρχε, άλ’Άόπως 
δήποτε σάς φέρω καλάς ειδήσεις.
— Λέγε γρήγορα, διότι βιαζόμεΟα.
— Ίδού τό μανδύλιον, τό όποιον είχεν 
άπόψε είς τόν πϊλόν του ο αρχιληστής.
— ΙΙοϋ τό εύρες, ήρώτησεν ό Σαδώκ.
— Ό κύριος Σαινβικτώρ έλθών είς τό κου-
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ρεΐόν μου διά νά τώ δέσω τήν πληγήν του, 
—επειδή είμαι και κουρεύς καί χειρουργός 
ταύτοχρόνως — τδ έλησμόνησεν έκεΐ.

Ό Σαδώκ και ό μοίραρχος τό ήρπασαν 
προθύμως και τό έξεδίπ/.ωσαν άλλά τί νά 
ίδοΰν εις μίαν τών γωνιών του ύπήρχον 
κεντημένα παράσημα ηγεμονικά!
— Τί σημαίνει πάλιν τοΰτο, είπεν άπόπλη- 
κτος ό μοίραρχος.
— Δέν καταλαμβάνω γρύ.
— Γνωρίζετε τά αρχικά αύτά γράμματα, 
Δαοωκ;
— Μήτε τά γράμματα γνωρίζω, μήτε τά 
οικόσημα.
— Κζΐί σύ, γεροπαμπόνηρε, ό τά πάντα εί- 
δώς, είδες πουθενά τοιαϋτα; ήρώτησενό μοί
ραρχος τόν κουρέα, δεικνύων τά κεντημένα 
οικόσημα.
— Πέτρος ό Κορβΐνος άνένευσεν άρνητικώς 
κεφαλήν τε καί χεΐρας.
— Μόνος ό Ξυπνητός είναι άξιος νά λύση 
τό ζήτημα, είπεν ό Σαδώκ.
— "Εστειλα νά τόν φέρουν καί έρχεται, άν 
δέν άπατώμαι.
— "Οχι, αύτήν τήν φοράν δέν άπατασθε.
— Έλα γέρο, πλησίασον και προσποιήσου 
ότι δήθεν διορθόνεις τά μαλλία μου, διά νά 
μή δώσωμεν ύπονοίας.

Ό χωλός άνεπήδησεν άπό τοΰ θρονιού, 
ήρπασε τό κτένιόν του καί ήρχισε νά τακτο- 
ποιή τεχνηέντως τούς βοστρύχους τοΰ μοι
ράρχου, ρίπτων ένταύτώ 'λοξόν και περίεργον 
βλέμμα προς τήν θύραν, οθεν είσήλθε τωόντι 
μετ’ού πολύ ό πολυζήτητος Ξυπνητός. Ό άν
θρωπος ουτος ήτο παλαιός απόμαχος, φαλα
κρός καί παν άλλο έκ πρώτης δψεως έφαίνε- 
το ή ξυπνητός, διότι τό εξωτερικόν του 
έδήλου τό αφελές καί χωρικόν μάλλον ή 
στρατιωτικόν, καί έάν οί κοίλοι αύτοϋ οφθαλ
μοί οί σκιαζόμενοι ύπό ύπολεύκων όφρύων 
δέν άνέδιδον ενίοτε φλόγας, ήτον αδύνατον 
νά ύποθέση τις δτι εις τό δν εκείνο ύπήρχεν 
ίχνος νοημοσύνης.

Καί δμως οξυδερκέστερος καί έπιδεξιώτε- 
ρος κατάσκοπος τούτου δέν ύπήρχε, διό καί 
ό Σαδώκ ό πρός πάντας δύσπιστος, ό έν 
ανάγκη καί έαυτώ δυσπιστών, έξετίμησεν 
εύθύς έξ αρχής τήν αξίαν τοΰ ανθρώπου καί 
τόν μετεχειρίζετο μετά μεγάλης προφυλά
ξεως. Καί τωόντι άν έβλεπέ τις τό οξύ καί 
εταστικόν βλέμμα, τό όποιον έρριψεν είσελ- 
0ών έπί τοΰ μοιράρχου, τοϋ είσαγγελέως 

καί τοΰ Κορβίνου, καί τό άφεή^ές ήθος δπερ 
άμέσως άνέλαβεν, ήθελε δικαιώσει πληρέ
στατα τήν περί αύτοϋ κρίσιν τοΰ Σαδώκί

Άφοΰ λοιπόν έχαιρέτησε περιέμενε σιω- 
πηλώς τάς διαταγάς τών άρχηγών του· ό δέ 
Δαγγλής δέν ήργησεν, διότι άπωθήσας τον 
Κορβΐνον, δστις προσποιούμενος αδιαφορίαν 
εθεσεν έν τάχει εις τούς κόλπους του τά 
κουρευτικά αύτοϋ εργαλεία, είπεν άποτό- 
μως, — Ξυπνητέ, αύριον πρέπει νά μάθω- 
μεν τόν κύριον αύτοϋ τοΰ μανδηλίου.
— Μάλιστα, κύριε μοίραρχε.
— Εκατόν λίβρας ανταμοιβήν θά έχης, 
προσέθηκεν ό, Σαδώκ.
— Σας ύπερευχαριστώ, κύριε είσαγγελεΰ, 
άπεκρίθη ό Ξυπνητός καί έκρυψε τό μανδή- 
λιον εις τόν κόλπον του.
— Δύνασαι τόρα νά άπέλθης.

Ό Ξυπνητός χαιρετήσας στράτιωτικώς 
κατηυθύνθη πρός τήν θύραν παρακολουθού- 
μενος ύπό τοΰ Κορβίνου· άφοΰ δέ άπεμα- 
κρύνθησαν άρκετά ώστε δέν ήκούετο πλέον 
δ κρότος τών βημάτων των, ό Δαγγλής καί 
ό εΐσαγγελεύς έξήγαγον τόν Βονρεπώ τής 
κρύπτης του, καί έπειδή έφοβεΐτο άκόμη, 
άπεφάσισαν φιλανθρώπως καί τόν έσυνώδευ- 
σαν μέχρι τής οικίας του.

Έν τούτοις ό ένωμοτάρχης καί ό κουρεύς 
έβαινον σιγώντες τήν άγουσαν εϊς τήν πλα
τείαν τοΰ Τετραγώνου· ό κουρεύς ήθελε καί 
δέν ήξευρε πώς ν’ άρχίση ομιλίαν, έπί τέλους 
κατέφυγεν είς τό τετριμμένου έπιχείρημα, 
τόν περί καιροΰ λόγον
— Τί διαβολόκαιρος είναι αύτός, καπετάν 
Ξυπνητέ, είπε, δέν άφίνει μαλλί είς τήν θέ- 
σιν του.
— Δι’ αύτό καί σύ, φαίνεται, μάστρο Κορ- 
βινε, υπήγες νά διορθώσης τά μαλλιά τοΰ 
μοιράρχου τοιαύτην ώραν.
— ’Έχεις δίκαιον, κουμπάρε, ύπέλαβεν ό 
χωλός, προσποιούμενος δτι δέν ένόησε τόν 
σκοπόν του λόγου, είναι αργά καί μ’ έπλά- 
κωσαν τά γηράματα, είδέ μή . .. .
— Είδέ μή, τί θά έκαμνες, γέρο κούτρα;
— Θά σέ έπερνα νά σφίξωμεν μία είς τής 
θείας Σπερμαθους τό μαγαζί.
— Σ’ εύχαριστώ, Κορβΐνε, μή πειράζεσαι! 
άκουσεδμως καί μίαν συμβουλήν ίδικήν μου.
— Συμβουλήν, παλλικαρά μου ;
— Ναι φιλικήν συμβουλήν. Ήξεύρεις τί λέ
γουν είς τής θείας Σπερμαθοΰς, όσοι σέ άκού-

■ ουν δταν ίεσαι μεθυσμένος καί πολύλογης ;

— Δέν ήξεύρω. Τί λέγουν ;
— Λέγουν δτι ή εισαγγελία σοΰ ύπεσχέ- 
θη εκατόν λίβρας άν άνακαλύψης τούς άρ- 
χηγούς τής ληστρικής συμμορίας.
— Ψεύματα, τό άρνοΰμαι· άλλά καί αλή
θεια έάν ήναι δέν πρέπει, νομίζω, νά σοΰ 
κακοφανή.
— Κακώς νομίζεις, Κορβΐνε.
— Καί διατί;
— "Ακούσε· θά σου ήρεσκεν έάν ήρχόμην 
είς τό μαγαζί σου, καί έπερνα τά κτένια 
καί τά ψαλλίδια διά νά διορθώσω τά μαλ
λιά τών μουστερίδων σου ;
— Δέν είναι τό ίδιον, διαφέρει πολύ, φίλε 
μου.
— Λάθος έχεις· καί σύ όποΰ όλα τά ήξεύ- 
ρεις, θά ήξεύρεις βέβαια τί έπαθεν ό παπάς 
τοΰ μύθου.
— Τί έπαθε;
— Έκαψε τά δάκτυλά του, διότι ήθέλησε 
νά έγγίση είς τό τηγάνι.
— Λοιπόν μέ συμβουλεύεις νά προσέχω ;
— Ναι, μή χώνεσαι παντοΰ διότι θά ζεμα- 
τισθής κάμμίαν ώραν.

Καί ό Ξυπνητός, μή δούς άκρόασιν είς 
τάς έπανειλημμένας διαμαρτυρήσεις τοΰ 
Κορβίνου, δστις έκρουεν ένταύτώ σφοδρώς 
τήν θύραν τοΰ κουρείου του διά νά έξυπνή- 
ση τήν σύζυγόν του, έσταύρωσε τόν επεν
δυτήν, κατεβίβασε τόν πίλον καί άπελθών 
δρομαίως έγεινεν άφαντος, καλυφθείς ύπό 
τοΰ σκότους καί τής ομίχλης. Ό δέ κου
ρεύς έκεντήθη ύπό επιθυμίας νά τόν πα- 
ραχολουθήση, άλλά δέν έτόλμησε, καί βλέ- 
πων δτι έλαβεν έναντίαν δλως διεύθυνσιν 
τοΰ στρατώνος τής χωροφυλακής, δέν έ 
χοιμήθη δλην τήν νύκτα συλλογιζόμενος καί 
ψιθυρίζων, « Ποΰ διάβολο πηγαίνει τοιαύ
την ώραν αύτός ό Ξυπνητός;...»

IV.

Η ΑΡΑΙΑ ΜΑΡΚΗΣΙΑ.

0 Τάρνος καί ό Τεσκοΰ , ένούμενοι 
δυτιχώς τοΰ Μονταβάν σχηματίζουν γωνίαν, 
έπί τής γωνίας δέ αύτής ύπήρχεν άλλοτε 
καπηλείαν περίφημον, γειτνιάζον μέ τό 
Μοναστήριον τών Καρμηλιτών καί μέ τήν 
οικίαν τοΰ επισκόπου· ή δέ αστυνομία συνέ
πεια συνεχών παραπόνων έκ μέρους τών 

μοναχών, σκανδαλιζομένων έκ της γειτνιά- 
σεως ταύτης καί τών παραστάσεων τοΰ έ
πισκόπου, τοΰ όποιου τά παράθυρα τής οι
κίας έβλεπον είς τόν τόπον αύτόν τής απώ
λειας, διέταξε καί έκλεισαν διά παντός τόν 
μικρόν οΐκισκον τών προπατόρων μας. ’Αλ
λ’ επειδή τό κακόν δέν έκριζοΰται εύκόλως 
καί άφίνει πάντοτε ίχνη, τό καταχθόνιον 
καπηλειού αντικατέστη τώ 1704 ύπό μι- 
κράς μοναχικής οικίας, τής οποίας τό μέν 
έξωτερικόν έδήλου τι ήσυχον καί σεμνόν, 
ούδείς όμως έβεβαίου ότι οί συχνάζοντες 
καί κατοικοΰντες αύτήν ήσαν έπίσης καλο
ήθεις. Κτήτωρ τής οικίας ήτο νέα άνθο- 
πώλις γνωστή είς δλην τήν έπαρχίαν ώς 
έκ τής καλλονής καί τοΰ πλούτου της καί 
έπονομοζομένη διά τοΰτο ύπό τής ένθου- 
σιώσης νεολαίας « ή ώραία Μαρκησία.»

Ό Ξυπνητός λοιπόν διευθύνθη πρός τόν 
κήπον τής περί ής ό λόγος οικίας μετά με
γίστης προφυλάξεως, καί διά νά μή προ- 
ξενώσι τά βήματά του κρότον έβάοιζε πα- 
ραπλεύρως τών τοίχων, δπου ή γή ήτον 
υγρά- δστις δέ τόν έβλεπε τότε θά έξε?<άμ- 
βανευ αύτόν ή κλέπτην ή νυκτοβάτην έρα- 
στήν. Σημειωτέου δέ δτι ή ομίχλη κατά 
τήν ώραν εκείνην ήτο τόσω πυκνή ώστε δέν 
διεκρίνοντο τά άντικείμενα είς δύο βημά
των άπόστασιν. Φθάς λοιπόν ύπό τό μονα
στήριον τών Καρμηλιτών έστάθη καί ήκροά- 
σθη μή παρηκολουθειτο· άφοΰ δέ έβεβαιώθη 
δτι δέν ύπήρχε φόβος καί άλλον κρότον 
δέν ήκουσε παρά τό μονότονον τρίξιμον τοΰ 
παρακειμένου άνεμομύλοό, έξηκολούθησε 
τόν δρόμον καί καταβάς τό κλιμακωτόν προ- 
αύλιον τοΰ μοναστηριού, έστράφη δεξιά καί 
διά τοΰ κήπου τών λευκοχιτώνων οσίων 
πατέρων διευθύνθη πρός τήν άτραπόν τήν 
άγουσαν είς τήν συμβολήν τών δύο ποτα
μών, τών οποίων τά ΰοατα έλαφρώς διεκυ- 
μαίνοντο καί μόλις διεκρίνοντο διά μέσου 
τής ομίχλης καί τοΰ έξ ιτεών καί λευκών 
φράκτου.

Ό Ξυπνητός ήλθεν είς τήν όχθην, έτεινε 
τό ούς πανταχοΰ καί άσφαλισθείς άπό τήν 
επικρατούσαν είς τήν πόλιν σιγήν, έσύρι- 
>- txz ςε οις.

Πάραυτα άσθενές φώς διά μέσου τής ο
μίχλης έφάνη άντικρύ πρός τόν κήπον τής 
Μαρκησίας· τοΰτο δέ ίδών ό Ξυπνητός έξή- 
γαγε καί προέτεινε μικρόν φανόν, τόν όποιον 
έκρυπτεν ύπό τόν έπενδύτην του. Ήκούσθη
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ύστερον κρότος κωπών καί λέμβος έφάνη έν 
μέσω τών ύπό τοΰ ποταμού εξατμιζόμενων 
ύποκυάνων αναθυμιάσεων καί άνθρωπος ά- 
νέκυψεν έκ τής πρώρας αυτής, φωνή δέ 
βραγχώδης καί απότομος ήρώτησε,
— « 1 ις ει; »
— Φίλος τής Μαρκησίας, άπήντησεν ό Ξυ
πνητός, ταπεινή τή φωνή.
— Τί θέλεις;
— ’Άνθη.
— Ποιος σέ έστειλε ; . ..
— Ό ΙΙιτόσχης!.. .
— Έλα μέσα.

Ό χωροφύλαξ δέν άνέμεινε καί δευτέραν 
πρόσκλησιν άλ'λ’ έπήδησεν είς τό εύθραυ
στον άκάτιον καί έκάθισεν έν σιωπή· ό οξυ
δερκής όμως κωπηλάτης τόν άνεγνώρισεν 
άμέσως.
— Σύ είσαι φον;ά; ήρώτησε.
— Όμιλει σιγά, σκυλόψαρο, ή νύκτα έχει 
αυτιά ! .. .
— Άν έχη αυτιά δέν πιστεύω νά βλέπη 
καί τόσω καλά, ώστε νά μέ γνωρίση μέ αύτά 
τά φορέματα ! . .
— Καλός καιρός διά νά ταξειδεύουν οί κα
τεργάρικες, γέρο Σιδηροπελέκα !. .
— Καί ωφέλιμος είς τούς ρευματισμούς 
μου, κρασοκανάτα! Πώς ήθελα τόρα νά έρ- 
ρρυφούσεν ό Τάρνος καί σέ καί μέκαίόλους 
τούς άλλους ! ..
— Θά χάση ή Βενετιά βελόνι, βλέπεις ! δέν 
θά έκοπίαζεν ό δήμιος τό κάτω κάτω τής 
γραφής· ένα μόνον άπό όλους λυπούμαι, 
τόν όποιον γνωρίζεις . . .
— Αν έχάνετο τό παλιοτόμαρό σου μόνον, 
Οά ήτο άκόμη καλήτερα !.. είπε τραχέως 
ό Σιδηροπελέκας.
— Θά λαβή καί αύτό τήν τιμήν του μίαν ή-

I 
κουτούς I
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μέρα, καί έννοια σου.
— Βέβαια, όταν πω7,ήσης τούς 
όσοι σου εμπιστεύονται!
— Ή αλήθεια είναι, γέρο Σιδηροπελέκα, ότι 
είναι φοβεροί κακούργοι.
— Κάθε ημέρα τούς τό λέγω· άς έμβαιναν 
μια ’ς τήν βάρκα μου καί...
— θέν θά έκέρδιζε τάς χιλίας λίβρας ό 
Κορβΐνος!
—Αί, καί άν μοΰ ’πιπτε ς τά χέρια μου ό 
γερο-κατεργάρης !

- Πσύχασε καί θά τόν ξεπαστρέψουν αυ
τοί...

Εβγαινε, έφθάσαμεν, ειπεν άποτόμως ό

πορθμεύς, ... έχεις καπνό;
Ό Ξυπνητός έξήλθε τής λέμβου, καί έξα- 

γαγών τό κλεφτοφάναρο·/, έφώτισεν έν τώ 
άμα τό άγροΐκον, κατερρυτιδωμένον καί κα
τραμωμένο·/ πρόσωπο·/ τού νυκτοπόρου πορ- 
Ομεως, καί έδωσε·/ είς αύτόν δράκα νικοτι- 
ανής, ένώ ό ναύτης έγέμιζε τήν καπνοσύ
ριγγα αύτοΰ ύποτονθορίζων ώς έσυνείθιζεν 
ύβρεις καί βλασφημίας, ό γηραιός χωρο
φύλαξ κατηυθύνετο πρός τόν οίκίσκον τής 
άνθοπώλιδος, καί έλεγε καθ’ έαυτόν

" Θά εύρεθώ πάλιν ένμέσω ληστών ! ’Αλ
λοίμονο·/ είς τούς τίμιους άνθρώπους, όσοι 
άναγκάζονται νά συχνάζουν είς τοιαύτας 
συναναστροφάς!»
Άγριαι ύλακαί μολοσσοΰ διέκοψαν τόν μο

νόλογον τούτον, πάραυτα δέ ή Ούρα τού 
οΐκίσκου τής Μαρκησίας ήνεωχθη άφ’ έαυ- 
τής, στραφεΐσα άψοφητί περί τούς στρο- 
φεις της, καί άνδρες δύο συή,λαβόντες έν 
τώ σκότει τον Ξυπνητόν ήρώτησα·/ αύτόν 
άπει7.ητικώς·
— Ποιος είσαι;
— Καλό παλλικάρι, βρε παιδιά τής κρεμά
λας !
— Άπλετος γέλως άντήχησε τότε καί ή-
κούσθη έσωθεν φωνή λέγουσα,
— ε*'?αΐ γαλάζιο

οΐ κρατούντες τόν

— Άφήτέ τι 
πτερό. (1)

Τότε οί δύο άνδρες
Ξυπνητόν ώδήγησαν αύτόν είς τήν αίθουσαν 
τής ύποδοχής τής ώραίας μαρκησίας. Είς 

ισόγειον ευρύχωρο·/ ταύτην αίθουσαν, 
καί πανδοχείο·/ καί άνθοκομεΐον ένταυ

τώ οΰσαν, εξήκοντα άνδρες κύκλω τραπεζών 
καθήμενοι έτρωγον καί έπινον Πας δέ τις 
βλέπω·/ αύτούς άπαξ μόνον ήθελεν επικυ
ρώσει όσα επίθετα άφθόνως τοΐς έπεδαψί- 
λευεν ό Ξυπνητός. Τωόντι πρόσωπα έμ- 
φαίνοντα κακουργοτέραν καί μοχθηροτέραν 
εκείνων φύσιν δέν ύπήρχον. "Ολοι δέ σχε
δόν ήσαν ένδεδυμένοι πλατυκρασπέδους έ- 
πενδύτας, χονδράς περισκελίδας καί περικνη
μίδας λεύκάς ύποδεδεμένας διά ποικιλο- 
χρόων ταινιών ύπό τό γόνυ· ομοιόμορφοι 
όμως ήσαν πρό πάντων κατά τούς πλατυ- 
πετάσσους πίλους των, τούς άνηγερμένους 
μέν έμπροσθεν, όπισθεν δέ καταβιβασμέ- 
νους. Εξ μόνοι τών άνθρώπων τούτων, έν-

:ην 
τ,'ί

(1) Οί χωροιολαχί; εφεραν το'τε χυανα πτερά ε’ς ii 
χοάνα των.

— Πώς! άνέκραξε·/ ό Ξυπνητός έκπεπ7.ηγ- 
μένος, μέ κάνένα άπό αύτούς τούς αχρείους;...
— Ή μαρκησία αντί άποκρίσεως ένευσεν 
ύπερηφάνως καί ζωηρώς.
— Καλά, καλά, ανακαλώ τόν λόγον μου, 
έψέ7λΐσεν ό Ξυπνητός· αλλά ποιος είναι ό 
εύτυχής αύτός θνητός; νά μού τρυποϋν τήν 
μύτη άν ίσως καί ύποπτεύωμαι κάνένα . . . 
δέν πιστεύω νά ήναι ό Πολωνός λοχαγός; ..
— Ποιον; έκεΐνο·/ τόν ξανθόν κολοσσόν, τόν 
ανάλατο·/; ...
— Ό Βουρβπώ άράγε ;...
— Χρήματα έγώ δέν λατρεύω.
— Μήπως ό μικρός βαρώνος Σαιντανδρέ ό 
γενικός καβαλιέρος τώνμεγά7.ωνκυράδων;
— Μέ τριγυρίζει καί αύτός άλλά μήτε τόν 

. συ7.7.ογίζομαι.
— Ποιον λοιπόν άγαπας, κ.αϋμένο παιδί; ..
— Ένα άπό τούς ίδικούς μας!. ..
— Τόν Μαύρο·/;...
— ΊΧαί, είπεν ή μαρκησία, καί χαρά διεχύθη 
εις τό περικαλλές αύτής πρόσωπο·/.
— Θά ήναι ώραΐος ιππότης, όταν έκβά7Λη 
τό προσωπείο·/, έψέ7/Λισεν ό ένωμοτάρχης 
περίσκεπτος.
— Έρασμιώτερος, άγαθώτερος καί μαγευ- 
τικώτερος αύτού δέν ύπάρχει ! ...
— Δέν θά ήναι ίσως πολύ νέος, ύπέλάβεν 
ό Ξυπνητός, κεντούμενος ύπό άκατασχέτου 
περιεργείας.
— Μέ έρωτας, νομίζω! είπεν ή μαρκησία 
σταθεΐσα καί βλοσυρόν αύτόν προσβλέψασα. 
’'Ακούσε καλά, παμπόνηρε, ό,τι θά σού είπω· 
έάν ποτέ τυχαίως ή έπίτηδες ίδης τό πρό
σωπόν του, ή μάθης τό όνομά του 
σου ότι δέν Θά έπιστρέψης εις τήν 
σου 
πος! . .
— Τό γνωρίζω πολύ καλά, ώραία μου κόρη, 
καί οι’ αύτό κ’ έγώ...
— θά άκολουθής τάς καλάς συμβουλάς, 
τάς οποίας δίδεις είς τούς άλ7.ους! . ..
— Πώς; άνεφώνησεν ή γηραιά άλώπηξ τής 
χωροφυλακής, καταληφθεΐσα ύπό θάμβους, 
έμαθες εύθύς ό,τι είπα εις τόν Κορβΐνον ;
— Τά πάντα είναι έδώ γνωστά, καί 7νάβε 
τά μέτρα σου, έάν μας άπατας! .. . Ένώ οί 
άνωτέρω συνδιε7κέγοντο, μέγας θόρυβος έ- 
πεκράτει εις τήν αίθουσαν βάκχεια άσμα
τα, συγκρούσεις ποτηρίων καί συγκεχυμέ
νοι φωναί πανταχόθεν έξήρχοντο και ηύξά- 
νοντο άδιακόπως’ άλ7·.’ αίφνης ήκουσθησαν

δεδυμένοι λευκόφαιους χιτώνας καί τούς 
γύρους τών πίλων καταβιβασμένους πρό 
τών οφθαλμών έχοντες ίσταντο μακράε τών 
συντρόφων των είς γωνίαν τινά τού σωμα
τίου σκοτεινήν. Μετά τών συμποτών παρε- 
κάθηντο καί τινες γυναίκες, τών οποίων ή 
ενδυμασία καί τό άλλο έξωτερικόν ήτον 
άνάλογον πρός τήν λοιπήν όμήγυριν.

Τόν είσελθόντα χωροφύλακα ύπεδέχετο 
ή μαρκησία, ήτις περιεπάτει άγερώχως ώς 
ά?,λη βασίλισσα έν μέσω τών ύπηκόων της. 
θαυμασία ήτον ή χάρις καί ή καλλονή τής 
νέας ταύτης γυναικός. Μικρά έκ τριχάπτων 
καλύπρα έξ ής έκυμαίνοντο άφθονοι βοσ-ρυ- 
χώδεις πλόκαμοι, πρόσωπο·/ περικαλλές τό 
όποιον ό Ταφαή’λος δικαίως ήθελε·/ έκλέ- 
ξεΐ ώς πρότυπον, εύλύγιστον ανάστημα καί . 
μικρός πούς ήρέμα κεκυρτωμένος, κατεμά- 
γευον τούς όρώντας. Τήν ώραν έκείνην 
έκράτει μυροβόλον ανθοδέσμην, τήν οποίαν 
άπό καιρού είς καιρόν έπ/.ησίαζε περιπαθώς 
είς τά ρόδινα χέί/.η της.’ Καί ή νοημοσύνη 
δέ αύτής δέν ήτον ύποδεεστέρα τών Οελγή- 
τρων της, διότι έξ ενός καί μόνου βλέμ
ματος ένεβάτευσεν είς τά άδυτα τής καρ
δίας τού μισανθρώπου χωροφύλακος.
— Τί σκέπτεσαι; ήρώτησε·/ αύτόν.

Ά7λ’ ό Ξυπνητός αντί άποκρίσεως έκί- 
νησε τήν κεφα7.ήν.
— ’Εννοώ, δέν ύποφέρεις βλέπω·/ με έδώ, έ;
— Δέν ύποφέρω καί 7«.υποΰμαι, ύπέλάβεν ό 
Ξυπνητός, στενάξας.
— ’Εντούτοις εδώ εύρίσκεσαι καί σύ, Ξυ
πνητέ, σύ, όστις είσαι ή δεξιά χειρ τής έ- 
ξουσίας καί έπρεπε νά τήν συνδράμης !. .
— ’Αλήθεια είπες, δέν είμαι όμως έγώ ό 
μαργαρίτης του Κουερσή, δέν είμαι είκοσι 
χρόνων, μήτε έχω τά ωραία αύτά μαύρα 
μάτια, τά όποια καί τόν διάβολο ξεμυαλί
ζουν ! ’’Επειτα νά σοΰ είπώ καί τό ύστερον 
έγώ δέν κρύπτομαι· παραβλέπω, τούς ά- 
φίνω καί κλέπτου'/, λαμβάνω μά7.ιστα καί 
μερίδα άπό τάς κλοπάς, μόνον καί μόνον 
διά νά άπομακρυνθώ τό ταχύτερο·/ άπό τόν 
κόσμον τούτον όπου τά πάντα, καθώς λέ
γει καί ό ηγούμενος τών Καρμη7.ιτών, είναι 
απάτη καί δόλος, καί νά ύπάγω νά ζήσω 
■εις τήν πατρίδα μου ήσυχα ώς τίμιος άν
θρωπος!...
— Όθεν ή τιμή σέ κρατεί έδώ ;
•— 'Ιερά καί άμό7.υντος τιμή ! .. .
— Καί έμέ λοιπόν κοατεΐ ό έρως !...

βεβαιώ- 
πατρίδα 

διά νά ζήσ-ης ήσυχα ώς τίμιος άνθρω-
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ύλακαί τοϋ φύλακος κυνός καί έν τώ ά[χα 
σιγή άκρα έπή'λθε.
— Αύτός είναι, άνέκραξεν ή μαρκησία, καί 
έτρεξε πρός τήν θύραν ό δέ Ξυπνητός, φρο- 
νίμως ποιων, άπεμακρύνθη εις τό σκοτεινόν 
μέρος τοϋ δωματίου καί έκειΟεν έν παλλού- 
ση καρδία είδε μετ’ ού πολύ είσερχόμενον 
τόν άρχηγόν τής μυστηριώδους συμμορίας.

Ό άγνωστος ούτος ανάστημα είχε μέ- 
τριον και ένδύματα πολυτελέστατα- έξ άρ- 
γυροστολίστου μελανοχρόου βελούδου καί 
χιονολεύκου όλοσηρικοΰ, άδαμαντοκόλλη- 
τοι δέ πόρπαι συνέσφιγγον τά ύποδύματά 
του. Έκρύπτετο ύπό μέλαν προσωπεΐον, 
ύπό τό όποιον δέν διεκρίνοντο είμή λευκοί 
όδόντες και δύο οφθαλμοί τόσω ζωηροί 
ώστε έφαίνοντο πϋρ βάλλοντες- ή δέ μυ
στηριώδης αΰτη μετεμφίεσις παρεΐχεν εις 
τόν βασιλέα τοΰτον τοΰ σκότους σατανικόν 
τι είδος καί ή παρουσία του ένεποίει τρόμον 
καί φρίκην άκατανίκητον είς τούς ύπηκό- 
ους του.

ΕίσήλΟε λοιπόν προηγουμένης τής μαρ
κησίας, βασταζούσης άργυρα καί φωτοβόλα 
κηροπήγια, διευΟύνΟη πρόςτό αντίπεραν τοΰ 
δωματίου καί έκάΟησεν έμπροσθεν μεγάλης 
τραπέζης- άποθέσας δ’ έπ’ αύτής δύο πι
στόλια έκυψε καί ώμίλησεν αρκετήν ώραν 
είς τό ούς τής μαρκησίας. ’Εν τω μεταξύ 
δέ τούτω οί παρεστώτες κακούργοι ισταντο 
σιγώντες. Έλεγες ότι, δεσμευόμενοι ύπό 
τοϋ περιβάλλοντος τόν άρχηγόν μυστηρίου, 
έκυπτον είς. αύτόν τόν αύχένα, ύπείκοντες είς 
δεισιδαίμονα τρόμον, καί άνέμενον άνυπο- 
μόνως νά έκτελέσωσιν όσας διαταγάς έμελ
λε νά διαβίβαση είς αύτούς διά τής μαρ
κησίας, ήτις μετ’ ού πολύ άπέτεινεν είς 
αύτούς τόν λόγον.
— Παιδιά, είπε διά φωνής έντονου, ό αρ
χηγός είναι δυσηρεστημένος !..

"Ολοι έφρικίασαν άκούσαντες τοΰτο, άλλ’ 
ώς ούδείς έτόλμησε ν’ άπαντήση, ή άνθο- 
πώλις έξηκολούθησε μέ τόν αύτόν τρόπον,
— Ήξεύρετε δτι ό άρχηγός έχει δικαίωμα 
ζωής καί θανάτου ! Σας οδηγεί, σας πλου- 
τεΐ καί σάς προστατεύει- άλλ’ δταν διατάττη 
πρέπει καί νά ύπακούητε.
— ’Εννοείται, άνεβόησαν όμοθυμαδόν, καί 
τήν ζωήν μας Ουσιάζομεν !
— Καί δμωςτέσσαρες άπό σάς έλησμόνησαν 
άπόψε είς τήν πλατείαν τοΰ *Αρεως τόν 
άρτον των. Ό άρχηγός διέταξε νά μή χυθη

αίμα, άλλ’ έκεΐνοι ήθέλησαν νά φονεύσωσι 
παρουσία αύτοΰ καί παρ’ όλίγον καί τόν ί
διον νά τΛηγώσωσι. Τίνος λοιπόν άξιοι 
είναι; ...
— Θανάτου ! είπέ τις ηράκλειος τό σώμα 
καί προσέβλεψεν άπειλητικώς πρός σύμ
πλεγμα συντρόφων ωχρών καί περίτρομων.
— Καλά λέγει ό Γρεναδιέρος, ειπεν ή μαρ
κησία- άς έλθουν άπ’έδώ ό Έριφας, ό Κου- 
ρελάς, ό Αυκοπόδης καί ό Καρλής!...

Οί τέσσαρες ένοχοι πελιδνοί ώς ό θάνα
τος έπροχώρησαν κλονούμενοι πρός τήν 
τράπεζαν, ό δέ Μαΰρος λαβών τά πιστό
λια τούς έσκόπευσεν άταράχως έν μέσω γε
νικής σιγής τοιαύτης, ώστε ήκούοντο οί 
παλμοί τών περιεστώτων- έχαμήλωσεν ύστε
ρον τά όπλα καί ώμίλησεν είς τήν μαρκη
σίαν.
— Ό άρχηγός σάς συγχωρεϊ ανέκραξε ζω
ηρώς έκείνη, διά πρώτην καί τελευταίαν φο
ράν !

Οί τέσσαρες λησταί έγονυπέτησαν τότε 
καί τό πλήθος ήλάλαξεν εύθύμως, χαρά δέ 
διέλαμψεν έπί τάς όψεις δλων, ίδόντων δτι 
τά λάφυρα τοΰ μηνός συνεσωρεύοντο κατά 
διαταγήν τής μαρκησίας πρό τοΰ Μαύρου. 
Άφοΰ δέ έμοιράσθησαν κατά τό σύνηθες είς 
τρεις μερίδας, ό Μαΰρος ήγέρθη καί άπω- 
Θήσας διά τοΰ ποδός μίαν τών τριών μερί
δων διευθύνθη πρός τήν θύραν έν μέσω τών 
ένθουσιωδών άνευφημιών τών συντρόφων 
απάντων ό ένθουσιασμός των μάλιστα δρια 
πλέον δέν είχεν, δταν ή μαρκησία τοΐς ά- 
νήγγείλεν δτι ό άρχηγός άνταμείβων τήν 
πρός αύτόν ύποταγήν των τοΐς έχάρισε τήν 
τών λαφύρων μερίδα του. Ό Ξυπνητός έν- 
τούτοις έπλησίασε τήν μαρκησίαν καί εί- 
πεν αύτή,
— Έρώτησε τόν άρχηγόν πριν φύγη, είς 
ποιον ανήκει τό μανδήλιον τοΰτο καί άν 
δύναμαι άκινδύνως νά είπω τό όνομα τοΰ κυ
ρίου του είς τήν Εισαγγελίαν.

Ή άνθοπώλις διεβίβασε τήν έρώτησιν 
καί τήν άπόκρισιν, ύστερον δέ συνοδεύσασα 
μέχρι τής έξω θύρας τόν άρχηγόν έν πα
ρατάξει, έπέστρεψε καί ένήργησε τήν δια
νομήν τών λαφύρων, τά όποια έπωλήθη- 
σαν άμέσως έκεΐ είς τούς κλεπταποδόχους 
τής συμμορίας.

Ό δέ Ξυπνητός έλαβεν έν καθαρά συνειδή- 
σει τό αναλογούν αύτω μερίδιον καί άπήλ- 
Οεν άνυψών τούς ώμους καί ψιθυρίζων, 

(ακολουθεί)

Έλαφρόπνοη αϊρα ζέφυρου
Τήν πτερούδα τη; νύχτας χαϊδεύει, 

Τό φεγγάρι τήν ύττιρη νεύει
Εις τήν γή φιλική του ματιά.

Είναι ξώρα;. ίρμ’α, αγριάδα. 
Ούτε γρϋ στο Βουνό άγρικιέται 

Ούτε φύλλο κανένα δέν σειέται
Στήν όλόανθη δενδροφυτειά.

Κουρασμεναις κοιμούνται άνάρτ,α 
Ή, πικρόστιφαις ίλαις φροντίδα:;, 

Μύρια πάθη κα'ι πόθοι κ ’ έλπίδες 
Κι’ άλλα τόσα περίσσια δεινά.

Τώρα ή φύσι παρόμοια είναι 
Πείαμμενων, θαρρεί;, κοίμητηρι, 

Ποΰ ό ύπνο; κτρατώνττ; σκαφτήρι 
Νεκροθάφτη; κοινός λογυρνα.

Κάπου κάπου ακόμα κανένα 
θαμποφέγγει επάνω αστέρι

Και ξανοίγει τό μάτι τά μέρη
Ποΰ κοιμούνται Βαθεΐα κ ’ οί νικροί.

Σίγαζα, σιγαλά τό σκοτάδι
Αντισκόφτει κ’ εδώθε προβαίνει 

Άπ’ τό δάσος έκειό φοβισμένη.
Σαν λαγόν πατησιά έλαφρή.

■ Μή σιμώση;, μόν μέριασε πίσω 
Μια φωνή βγαίνει μέσ άπ τό χάσμα

* Αν και ήσαι ανθρώπινο πλάσμα 
“ Μήν πατήσν,ς ετούτη τήν γή.

• Εί; τά σπλάγχνα τη; μέσα κοιμούνται 
" Σέ γλυκόϋπνο ύλοι δυμένοι

“ Χιλιάδες νεκροί -απλωμένοι
» Μή σοΰ δώσουν κατάρα κι ’ οργή ·

Ωιμέ ! ποϋ ν' άκούση τά λόγια 
Μ·ά ψυχή πώχει μέσα της λάβρα !

Σέ λιγάκι έντυμένη ’ς τά μαύρα
Μιά παρθένα προβάλλει «ιμά.

Μιά παρθένα χλωμή 'σάν τό θειάφι, 
Μέ μαλλιά πεταχτά ξεπλεγμένα,

Κι ’ άπ ’ τό κλάυμα μέ μάτια πρησμένα 
Καί μέ χέρια κ ’ έκεΐνα χλωμά.

Χάμω ψάχνει τηρώντας τό χώμα 
Κι' άπ’ τό σκότος βοήθεια κράζει,

Νά την τώρα . . . μιά πέτρα σκεπάζει 
Μετά ξέπλεχα πλούσια μαλλιά.

Γονατίζει . . . «πάνω τηράει 
Και χτυπώντας τά στήθ^α τη; κλαίει

Δυστυχία της ! αρχίζει νά λέη 
Μ ’ δλοτρέμουλ.η μιά σιγαλιά.

• ΤίΙρ6ε πάλ' ή πιστή σου αγάπη
• Μέ λουλούδια νωπά νά σέ βάνη,

» Ήρθε πάλι νά χάψη λιβάνι, 
» Κα5ώ; σώταςε ναναι πιστή.

» ΤΗ;θα πάλι πιστά νά σφουγγίζω
• Τήν δοοιιά άπ ' τό μνήμα σου 'πάνω

» Καί «οντήλ: καί λάδι νά Βανω
• Στην κανούλα μή λάχη σουστή.

— » Μή σιμώνης μόν''μέριασε ’πίσω, 
‘Η φωνή δυνατώτερα κράζει,

• Τόν γλυκό του τόν ύπνο πειράζει
Ί1 κλαψούρα σου, κόρη, αύτή.·

'βΐμέ ! πο’.ά φοβέρα ήμπόρειε 
Τά οτεράτης σιμά νά άπλώση I

'Γήν παρθέν ’ άπ ’ έκεΐ νά σηκώση 
Ποιά φωνή ήμπορεϊ δυνατή ;

Τόν σταυρό.πουναι ’πάνω 'ς τό μνήμα 
Αγκαλιάζει σφικτά τρομαγμένη, 

» Άχ ! Βοήθα, Σταυρέ, τήν καϋ-κένη, 
.Μή μέ δίωξη ή άγρια φωνή.»

Έτσι λέγοντας ξέχαμα ρίχνει 
Άπεζαίφνου τό άαπρο της σώμα,

Καϊ πιλει τό άπόνετο ’χώμα 
Όπου κρύβει τ’ αθώο κορμί.

Συμφορά ! τήν φορά πιά ετούτη 
Ή φωνή δέν την κράζει εκείνη,

Τώρ’ άκέρτ,ος δ Χάρος άφίνει 
Τήν μεγάλη φωνή του μέ μιά !

Τώρα πλέον ετούτη το -χώμα 
Δεν φιλεΐ ώς πριχοϋ μέ λαχτάρα,

Μόν' τό χώμα φιλεΐ μέ λιμάρα 
Τήν αθώα αύτής παρθενιά.

Έν Χάλκη, τή 6 Μαίου 4863.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ.
1
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ΔΕΚΑ IIΕ ΝΘIIΜ Ε ΡΟ Ν
0 πολιτικός όρίζων ώς έκ τών πολωνικών δια- 

τελεϊ εΐσέτι τεθολωμένος. Αν καί ή άπάντησι; 
τοΰ έν Πετρουπύλει ανακτοβουλίου δέν έδόθη εΐ
σέτι όσον αφορά τούς προτεινομένους ύπδ τών με
γάλων Δυνάμεων έξ ορούς καί την συγκρότησιν τή; 
Συνόδου, έχομεν όμως λόγους σπουδαίους νά διστά- 
ζωμεν περί τής παραδοχής αυτών. ’Αλλά δεν έξ- 
αρτάται έκ μόνης τής άποδοχής τής ρωσσικής αυ
λής ή λύσις τοΰ συνταράσσοντος τδν ευρωπαϊκόν 
κόσμον ζητήματος τούτου, απαιτείται καί ή συγ
κατάνευσή τών άγωνιζομένων Πολωνών, αΐτινες 
μικράν δεικνύουσιν ώς πρδς τοΰτο υ-έριμναν. Βε- 
βαιοΰται μ,άλιστα ότι ή ’Εθνική Κυβέρνησις έπεμ- 
ψε πρδς τάς Δυνάμεις διακοίνωσιν, έν ή συν πολλοί; 
άλλοι; δυσπαραδέκτοις δροις, έξαιτεΐται καί τδν 
κατάπλουν τών συμμαχικών στόλων εις τήν Βαλ
τικήν καί τήν συγκρότησιν τών συνδιασκέψεων είς 
Βαρσοβίαν. Είς τινα περί τών πολωνικών έν τώ 
κοινοβουλίω συζήτησιν ο Λόρδος ΐίαλμερςων α
πάντων είς έπερώτησίν τινα, έάν τωόντι ή Αγγλία, 
έν περιπτώσει πολέμου μεταξύ Γαλλίας καί Ρωσ- 
σίας, δέν δύναται νά μείνη ούδετέρα, είπεν δτι 
οΰδεμίαν άνέλαβεν ύποχρέωσιν απέναντι πραγμά
των τών όποιων αδύνατον νά προ'ίδη τις την άνα- 
πτυξιν, καί δτι ή’Αγγλία είναι έλευθέρα νά πράξη 
δ,τι ή τιμή καί τά συμφέροντα αύτής απαιτούσιν.

Η κατάληψις, τής πρωτευούσης τοϋ Μεξικού καί 
αί σύμφωνοι μέ τάς περνάσεις παραχωρήσεις τοΰ 
αΰτοκράτορος Ναπολέοντος έπροξένησαν είς τδ κοι
νόν τής Γαλλίας άρίστην έντύπωσιν. Ας χρησιμεύση 
τούλάχις-ον ώς παράδειγμα ή πορεία τοΰ μεγαλο
φυούς τούτου ηγεμόνας είς τούς δυ^ροποΰντας ν 
άναγνωρίσωσι τήν ανάγκην τής αλλαγής συς-ήμα- 
τος, καταδικαζομένου ύπδ τοϋ πολιτισμού καί 
τής κοινής γνώμης τών λαών.

Εν Βερολίνω τά πνεύματα διατελούσιν ύπδ τδ 
κράτος σφοδρά; διεγέρσεω;" προ ολίγου έκ μικράς 
αφορμής, δοθείσης έκ τής έκβολής ένοικιαστοϋ τί
νος ύπδ τής άτυνομίας, έλίγου δεϊν διεταράττετο 
ή ήσιχία τής πόλεως ταύτης, ήτις κατά πά
σαν πιθανότητα δέν θά μείνη έως τέλος ασάλευ
τος. Π κυβέρνησις όμως τοΰ Κ. Βίσμαρκ έπιμένει 
είς τήν διαγραφεΐσαν οδόν αύτής, αδιαφορούσα είς 
τήν κατ’ αύτής απέχθειαν τής κοινής γνώμης.

ή έπί τοϋ ίονικοϋ ζητήματος έκδοθεϊσα έγκύ- 
κλιος τοϋ Λόρδου Ρώσελ είναι έν τών ώραιωτέρων 
εγγράφων, άφ δσα έξεδόθησάν ποτέ άπδ γραφείου 

πολιτικού άνδρός. ’Εν τή έγκυκλίφ ταύτη ό άγ- 
γλος ύπουργδς τών ’Εξωτερικών ήθέλησε νά φανή 
συνεπής είς δσα διεκήρυξεν άλλοτε δι’ έτέρας έ·ρ· 
κυκλίου άφορώση; τά ιταλικά πράγματα, καί διά 
τών περί διεθνούς δικαίου θεωριών του, άς καθιε- 
ροΐ έν τή περί ή; ό λόγος έγκυκλίω, ό Λόρδος 
Ρώσελ διαψεύδει τήν είς πολλούς ένυπάρχουσαν 
ιδέαν δτι οι διπλωμάται ουδέποτε ύπείκουσιν είς 
γενναία καί υψηλά αισθήματα. Αν έξαιρέσωμεν 
συντόμου; τινάς διπλωματικός φράσεις καί αθώα; 
περιτροφάς, άς μεταχειρίζεται ό ευγενής Λόρδος 
πρδς δικαιολόγησιν τής μέχρι τοϋδε τηρήσεως τή; 
προστασίας, νομίζει τι; δτι άναγινώσκει άρθρον 
τι ίονική; έφημερίδος, έν φ έξετάζεται ύπδ δλως 
Εθνικήν έποψιν ή συνθήκη τοϋ 1813, δυνάμει τή; 
όποια; αί νήσοι εκείνα: έτέθησαν ύπδ τήν προς-α- 
σίαν τής Αγγλίας,

Καί αληθώς οί πολιτικοί τής Επτανήσου, οϊτι- 
νες άπδ τού 1848 έπεδίωκον κυρίως τήν άρσιν τή; 
προστασίας, ώς σκοπόν τής συνθήκης έκείνης έθεώ- 
ρησαν άεΐποτε τήν πρδς τδ συμφέρον τής Επτα
νήσου έγκαθίδρυσιν τής προστασίας, καί έπί τή; 
θεωρία; ταύτης έβάσισαν τήν πολιτικήν πορείαν 
των. Τήν σήμερον δέ ούτω πως έξηγεϊ καί δ Λόρδο; 
Ρώσελ^τδ πνεύμα τή; συνθήκη; έκείνης, καί άπεκ- 
δυόμενος πάντα έθνικδν εγωισμόν άποφαίνεται ότι 
ουδέν δικαίωμα έχει ή ’Αγγλία έπί τών νήσων ε
κείνων, διότι παρέλαβεν αύτάς ώς τινα παρακα
ταθήκην, ήν ώφειλε ν’ άποδώση άμα τά αίτια τά 
προκαλέσαντα τήν ένεχειρίασίν τη; ήθελον έκλεί- 
ψει. Η ΈφηριερΙς τών Συζητήσεων, λαλοϋσα περί 
τής έγκυκλίου έκείνης, άποφαίνεται, καί δικαίως, 
ότι ούδείς τού δημοσίου δικαίου θεωρητικός συγ- 
γραφεύς ήδύνατο νά λαλήση γλώσσαν συμφωνο- 
τέραν πρδς τδ αιώνιον δίκαιον έκείνης, ήν λαλεΐ ό 
Λόρδος Ρώσελ. Τή αλήθεια, ή τροπή ήν λαμβάνου- 
σιν όσημέραι τά πράγματα τής Εάρώπης είναι 
ευχάριστος διά πάντα τής έλευθερίας φίλον, καί αί 
καθιερούμεναι όλοέν άρχαί, άρχαί δλως άντικεί- 
μεναι πρδς τάς τής ιερός Συμμαχίας, είναι θρίαμ
βος τοϋ δικαίου, δστις, άς έλπίσωμεν, θέλει έχει 
ευεργετικά άποτελέσματα έπί τών σχέσεων τών 
διαφόρων εθνών τής Ευρώπης. Αν παραβάλη τις 
τάς πρό τινων έτών διδόμενα; άπαντήσει; ύπό 
τής αγγλική; κυβερνήσεως είς τάς κατά τής προ- 
τασία; διαμαρτυρήσεις τών Επτανησίων μέ τήν 
σημερινήν γλώσσαν αυτής, καί άναμνησθή τήν 
σκληρόν διαγωγήν, μεθ’ ής προσηνέχθη πρδς αυ
τού; διά πάσαν ύπέρ τής ίνώσεως εκφρασίν των,

λου δέν ύπέσκαπτον τάς βάσεις τοϋ θρόνου έκείνου, 
ήθελε βεβαίως διατηρηθή έπί πολύ εΐσέτι. Λϊβυ- 
χ<·; ύπδ τήν έπήρειαν τών τελευταίων συμβάν
των ή ύπεράσπισις τοϋ ήμετέρου έθνους απέναντι 
τών ριπτομένων κατ αύτοϋ κατηγοριών, αποβαί
νει δυσχερής, καί ή ήμετέοα γραφίς δυσκόλως δύ
ναται νά έλαττώση τάς κακά; έντυπώσεις άς θέ- 
λουσι διεγείρει αί τελευταϊαι παρεκτροπαί ημών 
είς τάς ψυχάς τών καί άλλως καθ’ ημών προοία- 
τεθέιμένων. Τδ ποτήριον τούτο έφείλομεν να τδ 
πίωμεν μεθ’ ύπομονής, δπως έξίλέώσωμεν, ε! δυ
νατόν, τήν κακήν μοϊραν τού έθνους ήμών. Εθνη 
όμως πολύ προΛ’αίτερον ήμ.ών έν τώ πολιτικό βίω 
είσαχθέντα, καί μ’δλον τούτο είς πολλά καί μεγα- 
λήτερα παραπτώματα έξολισθήσαντα, ά; υ.ή ρ·- 
ψωσι»καθ’ήμών μετά τοσαύτης σπουδής τδν λίθον. 
Αί έπαναστάσεις, οίανδήποτε έχουσι τήν αρχήν, 
έξάπτουσί φυσικώ τώ λόγω καί τά πάθη, καί τότε 
τδ λογικόν πολύ ολίγον ισχύει. Τοιαύτη είναι ή 
ίσορία τών έθνών, ούδ’ ήτο δυνατόν ήμεΐ; νά έξαι- 
ρεθώμεν τοΰ γενικού κανόνος.

Καθ’ όσον δ’ άφορα τήν σημερινήν κατά*ασιν 
τή; Επτανήσου, αύτη δέν είναι έργον άποκλε·.- 
7ΐκόν τής προ^ασίας. 0 Επτανησιακός λαό; « 
έπί ενετοκρατίας έλάμβανε μέρος είς τά πολιτ; ,ά 
πράγματα, και ελευθερίας μ,ετεϊχε, καί ίκανλς 
ευημεροΰσε πριν τής αγγλική; προστασία;, 
ασθένεια τών κατά καιρού; κυβερνήσεων, ■ υ 
ών έπήγαζαν πάντα τά κακά τοΰ τόπ 
ήτο το μεγαλήτερον αύτών έλάττωμα, άπό - ,ΰ 
όποιου ή άγγλική κυβέρνησις έμενε βεβαίως απ ,'· 
λαγμένη. Αλλ’ ή ισχύς τή; κυβερνήσει·;; τα> ,; 
ήτο άπλοΰν προσόν καί ούχί αρετή επίκτητο;, .■ ί 
έπομένω;τά έξ αύτής άπαρρέοντα αγαθά, ή άσ. ι- 
λεια καί ή τάξις, ήτον ή φυσική συνέπεια κύβε: ,- 
σεως διατελούση; ύπό τήν άμεσον προς-ασίαν 
τών μεγάλων τής Εύρώπης Δυνάμεων. Ουδοί. 
οθεν πρέπει νά θαυμάζωμεν άν παραβάλλων 
τον ελληνικόν λαόν, τόν τοσούτους αιώνα; δ· 
τείίσαντα ύπό άφόρητον ζυγόν, πρδς τόν λάΰν 
τή; Επτανήσου τον μηδέποτε γευθέντα τό πικρ' / 
της αληθούς δουλείας ποτήριον, ευρίσκει αύτ' 
εύτυχέπερον καί εύδαιμονέ^ερον, ουδέ πρέπει ·. ό 
θεωρήσητις τήν τυχόνεύδαιμονίαν του έργον άπ,- 
κλειστικόν τής αγγλικής προ^ασίας.

θέλει ομολογήσει μεθ’ ημών δτι β αίνο μεν είς νέαν 
όλως πολιτικήν, ήτις δέν έχει βάσιν τδν έγωϊσμδν 
τοϋ ίσχυροτέρου.

’Αλλ’ ή ΈγημερΙς των Συζητήσεων είς τδ τέ
λος τοϋ άρθρου της, έν ω έξετάζει τδ ζήτημα 
τοΰτο, έπιφέρει καί τά επόμενα' «όπως άθωώση 
τις τήν ’Αγγλίαν άπδ τών μ,ομφών, άς έπέρριψαν 
κατά τής έν Επτανήσω κυβερνήσεώς της, άρκεϊ, 
λέγει, νά παραβάλη τις τήν κατάστασιν τών νήσων 
έκείνων πρδς τήν νϋν κατάστασιν τής Ελλάδος. Η 

Επτάνησος είναι τόπο; άκμαϊος, πλούσιος, ευτυ
χής, ειρηνικός, πείραν έχων τοΰ συνταγματικού 
βίου, τόπος δστις προσαρτάται είς τόπον κατε- 
Τραμμένο,»· καί κάταβεβρωμένον ύπδ τριακονταε
τούς άναρχίας, ένθα κατέστη άδύνατος καί ή μο
ναρχία καί η δημοκρατία έπίσης, καί δν ό τελευ
ταίος ιστοριογράφος του, δ κ. Γρενιέ, έν τινι συγ- 
γράμματι γέμοντι γεγονότων, παρΐ7? fy-'·'* 
τόπον βάρβαρον σχεδόν.»

Εκαγο; πείθεται, πι^ευομ.εν, ότι άμφότεραι αί 
εικόνες αύται, ή τε τής Επτανήσου καί έλλάδος 
είσίν υπερβολικός κεχρωματισμέναι. Τδ καθ -ημάς, 
ούδ’ ή Επτάνησος έφθασεν είς τδ μή περαιτέρω 
τής πολιτικής καί κοινωνικής άναπτύξεως, ούδ’ ή 
Ελλάς κατήντησεν άληθής κοίλα; τοϋ κλαυθμώ- 
νος, είς τήν είσοδον τής όποιας παρ’ ολίγον νά έ- 
πιγράψη δ έντιμος συντάκτης τό περίφημου εκείνο 
τού Δάντου' «Laseiale ο voi cb’enlrate ogni 
speranza. » Υπάρχει όμως εις τού; ανωτέρω 
λόγους δόσις τι; αλήθειας, ήν δέν θέλομεν μ* όλον 
τόν έθνικδν ήμών εγωισμόν ν’ άρνηθώμεν. ’Αλη
θώς κατά τδ διάβημα τής τριακονταετούς μοναρ
χίας πολλάκις διεταράχθη ή τάξις έν Ελλάδι, άλ
λά διότι συνέβησαν ποΰ κα· ποΰ εί; τινα; έπαρ- 
χίας τού κράτους ^κσιαστικά τινα εφήμερα κινή
ματα, δέν δυνάμεθα νά συμφωνήσωμεν ότι ή 
κατάστασις αύτη δύναται δικαίως νά κληθή τρια
κονταετής Αναρχία. Είς τόπον νεώ^ί είσαχθέντα 
έν τώ πολιτικό βίω, ένθα ή έγκαθιδρυθεΐσα δυνα
στεία δέν είχε ρίζας είς τά; παραδόσεις τοϋ λαού, 
ούτε περιεβάλλετο μέ κανέν έ: έκείνων τών πλεο
νεκτημάτων άτινα συνήθως γοητεύουσι τήν φαν
τασίαν καί τάς καρδίας τών έθνών, ε'ίπετο ότι ό 
θρόνος εκείνος ήθελε σαλεύεται κατ’ άρχάς όμοΰ 
μέ τήν τάξιν καί ησυχίαν. Καί όμως έν μέσω τών 
πολιτικών τρικυμιών καί καταιγίδων καί ή τάξις 
βαθμηδόν έτηρίζετο, καί ή υλική εύημερία τοϋ 
τόπου προήγετο, καί άν πολιτικά σφάλματα 
προσεπιτιθέμενα άσυνέτω; τδ ίν κατόπιν τοΰ άλ
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Μούσα τής έπιφυλλίδος! άς φύγωμεν, άς φύ
γωμεν άπό τής καταραμένης ταύτης χώρας, όπου 
τ, άδελφοκτόνος έρι; ίδρυσε τδν θρόνον της, έξορί’ 
σασα πάσαν άρετήν, παν γενναΐον καί υψηλόν αί
σθημα. Ας φύγωμεν! αί άναμνήσει; τής άδελφο- 
κτονίας μοί είναι όδυνηραί και είναι αδύνατον νά 
τάς άποφύγωμεν. Είς έκάστην γωνίαν μία κηλίς 
αίματος μοί παρεμποδίζει τήν διάβααιν’ άλλάσσω 
τότε δρόμον, διότι φρίκη μέ καταλαμβάνει όταν 
άναλογισθίϋ δτι πατώ έπί αιμάτων, άλλά καί 
έκεΐ δύσκολον είναι νά μή απαντήσω τά ίχνη τή; 
άδελφοκτονίας. Εκάστη οικία φέρει έπί τών τοί
χων της τά ίχνη τής λύσσης καί μανίας μας, άπό 
δέ ττ,ς ύδρορρόη; μιας έξ αύτών αντί όμβρίμου 
ύδατος έχύθη θερμόν αίμα ! Αλλως τε ποια θέλ
γητρα έχουσι κατά την ώραν ταύτην αί Αθήναι; 
0 μιαιφόνος Αρης κατετρόμαξε τούς πάντας, ιδίως 
δέ η βραγχνή καί άγρια φωνή του κατεπτόησε 
τάς δειλάς περιστεράς τής πρωτευούσης,αίτινες έγ- 
καταλείψασαι τάς φωλεά; των, μετέβησαν εις 
άλλα; χώρας, όπου η άγρία τοϋ πολέμου φωνή 
δέν ακούεται, ούδέ κηλ,ίδες αιμάτων καταμολύ- 
νουσι το έδαφος.

Τούτου ένεκα ό Πειραιεύς κατέστη ό κληρο
νόμος τών Αθηνών. Μή έχων τήν κακήν τύχην 
νά ήναι ή πρωτεύουσα τής Ελλάδος, μένει πάντη 
ξένος εις τά φονικά δράματα, τά όποια παρα- 
σκευάζουσιν οί πολιτικοί της. Μόλις μίαν ώραν 
απέχει άπδ τής πρωτευούσης, καί δμω; ένώ είς 
τάς’λθήνας ούδείς έτόλμα έπί δύο ημέρα; νά έξέλ- 
θη τής οικίας του, έν Πειραιεϊ, άνδρες τε καί γυ
ναίκες άμέριμνοι καί άφοβοι διεσκέδαζον παρά τά 
έρείπια τοϋ αρχαίου ναοΰ τής Εύπλοίας Αφροδί
της, καί έλεεινολόγουν «.όνον τήν τύχην τών ’Α
θηνών, ότε εβλεπον τούς φυγάδας καταφθάνοντα; 
αγεληδόν όπως σωθώσεν έν τή πόλει των.

I ίδη ό Πειραιεύς ανθεί καί ακμάζει* φαίνεται 
δέ δτι ή δυστυχία τών ’Αθηνών φέρει τήν ευτυ
χίαν εκείνου. Οταν αί ’Αθήναι καταληφθώσιν ύπδ 
•μανίας τινδς, έκτος τοϋ ότι οί ’Αθηναίοι κατα- 
φεύγουσιν εις τδν ειρηνικόν Πειραιά, άλλά καί ό 
λιμην αύτοΰ πληροϋται πολεμικών πλοίων 
ερχομένων πρό; σωφρονισμόν τής άντάρτου πόλεως, 

καί τότε τό έμπόριον κινείται, πολύς δέ χρυσός 
διαχέεται άπό τών χειρών τών υίών τής Αμφι- 
τρύτης' αί μουσικαί τότε τών δυνάμεων πάσης τής 
Ευρώπης κατακηλούσι τάς άκοάς τών έν Πειραιεϊ 
διατριβόντων, έν δέ τή πλατεία τής Τερψιθέας 
Αγγλοι, Γάλλοι, ί’ώσσοι καί Ιταλοί σπεύδουσι νά 
προσφέρωσι τήν λατρείαν των είς τήν ελληνικήν 
ωραιότητα, τήν οποίαν μέχρι τοϋδε ριόνον έγίνω- 
σκον έκ τής ίέν Λούβρο» ’Αφροδίτης τής Μήλου, ή 
έκ τών έν τώ Βρεττανικφ Μουσείο» τριών Μοιρών 
τοϋ Παρθενώνας, ή τέλος έκ τής έν Φλωρεντία ’Α
φροδίτης τών Μεδίκων. 'Γούτο ονομάζεται χαίοχή. 
Αν ή Ελλάς τρομάζη. άκούουσα τήν λέξιν ταύτην, 
άν οί έκτος τής Ελλάδος όμογενεϊ; φρίττωσιν είς 
τδ άκουσμά της, οί Πειραιεϊ;, οΐτινες είδον έκ τοϋ 
πλησίον τό θηρίον καί ηγγισαν αύτό, όμολογούσ-.ν 
οτι οί όνυχες αύτοΰ καί οί οδόντες του δεν είναι 
τόσφ σαρκοβόροι ώς διαθρυλλεϊται. Πολλοί μάλι
στα λέγουσιν, δτι τό έτος 1-854 άναφέρεται παρά 
τών Πειραιέων ώς έποχή χρυσοφόρος, καί. επομέ
νως ώς έποχή ,διεγείρουσα εις τούς έμπορους τοϋ 
Πειραιώς προσφιλέστατης άναμνήσει;.

Πρδς τούτοι;, ή έν Αθήναις διατριβή παρέχει 
καί έτερόν τινα κίνδυνον. Π Συνέλευσις άφοΰ προ
χειρίση άπαντα τά μέλη αύτής ύπουργούς, όπερ 
θά συμβή έντός βραχύτατου χρόνου, Οά άναγκα- 
σθή νά έξέρχηται τοϋ βουλευτικού περιβόλου είς 
πάσαν υπουργικήν άνανέωσιν, καί μέ κλεισμένους 
τού; οφθαλμού; θά ζητή υπουργού; καί θά συλ- 
λαμβάνη τού; διαβαίνοντας, καί τότε δυστυχία 
είς ον τινα έμπέση είς τάς εξακόσια; χεΐρά; της. 
Η νομίζετε ότι τό νά γενή τις σήμερον υπουργός 
είναι μικρόν δυστύχημα;

Αλλοτε είς τά; ευκλεείς τής συνελεύσεως ημέ
ρας αι Αθήναι εΰρισκον τούλάχιστον διαφέρον εις 
τάς συζητήσει; της, καί τδ κοινόν έτρεχεν «κου
ραστώ;,καί παρηυρίσκετο ολοκλήρους ώρας είς τάς 
συνεδριάσει; της. ’Αλλ’ οίμοι/ τδ κοινόν σήμερον 
θρέφεται πρός άλλους νέου; θεούς,διότι οί παλαιοί 
τό άηδίασαν, καί ήδη ή συνέλευσις μένιι «μέ τούς 
Νάρθηκας έρημους, μέ ριμμένκ τά τεμένη. » 
Αληθώς άθλια τις μουσική παιανίζει έκάστην κυ- 
ριακήν έν τή κατ’ εύφημισμόν όνομασθείση πλα
τείς τή; Όμονοίας, όπου συμπεριδινοϋνται φύρ
δην μίγδην ιππείς τε καί πεζοί καί έν άρμασιν’ 
άλλά καί έδώ κινδυνεύεις νά καταπατηθής ύπό 
γαυριώντός τίνος ίππου, ή νά κατασύντριβες ύπό 
τόν τέταρτον τροχόν άμάξης τινδς άν δέν μετράς 
διά τοϋ διαβήτου έκαστον βήμ-ά σου. Η μόνη ά-

ς τις, και 
έκείνους 

ις έπιγρα-

ληθής ψυχαγωγία, ήτις έμεινεν έν ’Αθήναις, εί
ναι ψυχαγωγία διά τούς φίλους τής άρχαιό- 
τητος καί τή; τέχνης, καί ταύτην παρέχουσιν 
οί παρά τήν είσοδον τών ’Αθηνών άνακαλυπτό- 
μενοι άρχαϊοι τάφοι. Εκεϊ πορευόμενό: 
βλέπων κατά σειράν τούς προαιώνιους 
λίθους καί άναγινώσκων τάς επιτύμβιου: 
φάς, μεταφέρεται είς τού; ένδοξους χρόνου; τής 
Ελλάδος’ τότε λησμονών τό παρόν καί τάς οδύνα; 
του, αισθάνεται ηδονήν μετρίαν μέν άλλ άμικτον 
λύπης, ΐοέ τόν τελευταίον έκείνον λίθον, τόν έ- 
σχάτως έκχωσθέντα’ είναι άπλοϋν άνάγλυφον ευ
τελούς τέχνης, άνευ αετώματος ή πλαισίου, άνευ 
βάθρου τέλος πάντων, άνευ επιγραφής, καί όμως 
ή παράστασις έχει τι τερπνόν. Παρά μικράν τινα 
τράπεζαν πεπληρωμένην βρωμάτων καί καρπών 
κάθηνται δύο εύσαρκοι γέροντες, καί εκατέρωθεν 
αύτών δύο νεάνιδες. Είς τό κάτω μέρος τοϋ άνα
γλύφου φαίνεται φθάνον τό πορθμϊϊον τοϋ Χάρω- 
νος, καί έντός αύτοΰ ό όκλαδόν καθήμενος γέρων 
πορθμεύς του τείνει τήν χεϊρα καί λαμβάνει τά 
πορθμεία παρά τοϋ ενός τών παρακαθημένων είς 
τήν τράπεζαν. Η παρ’ αύτόν καθεζομένη γυνή, 
στηρίζουσα τήν μίαν χεϊρα έπί τού ώμου του, 
παραινεί αύτόν διά τής άλλη; είς τήν πληρωμήν 
τών πορθμείων. Η μορφή τοϋ Χάρωνος ούδέν έχει 
τό φοβερόν’ είναι καί ουτος εις γέρων, ώς καί πάν
τες οί λοιποί, φέρει δέ μανδύαν άνευ χειριδών, καί 
είναι άτελέστερον τών λοιπών προσώπων έξειργασ- 
μένος. Τό περίεργον είναι ότι ό λιθοξόος, λησμο- 
νήσας ότι ό ερέτης τοϋ ελαφρού πλοιαρίου είναι 
εί; καί μόνος, έσημείωσε τέσσαρας κώπα; είς τήν 
μίαν τών πλευρών αύτοΰ, ώστε άν ύποθέσωμεν 
ότι άλλαι τέσσαρες θά ύπάρχωσιν είς τήν έτέραν 
τών πλευρών, Οά παραδεχθώμεν ότι τό άκάτιον 
τοϋ Χάρωνος έκινείτο δι’ οκτώ κωπών, άς βεβαίως 
δέν έδύνατοόλας νά θέτη είς κίνησιν μόνος ό Χάρων. 
'Γούτο είναι όθεν προφανής άπροσεξία τού τεχνίτου.

’Αλλά πας τις έρωτά μετά περιέργειας, όποϊός 
τις ήν άρα ό Διονύσιος έκεϊνος, έπί τοϋ πολυτελούς 
τάφου τοϋ όποιου τοσοϋτοι στίχοι εγοάφησαν ό
πως δηλώσωσι τήν λύπην,ήν άφησεν ό θάνατός του 
είς τούς φίλους, τήν μητέρα καί τάς άδελφάς ; 0 
καλός έκεϊνος ταύρος, ό έν σπασμωδική κινήσει 
ίσταμενος έπί τοϋ άνωτάτου μέρους τοϋ τάφου, 
τί αρα δηλοΐ; έχει σχέσιν τινά πρός τόν θάνατον 

τοϋ πολυκλαύστου Διονυσίου, ή είναι άπλοϋν τής 
νεότητος καί ρώμης τοΰ ένταφιασθέντος έμβληαα; 
Τίποτε δέν μάς λέγουσι περί τούτου, ούδ’ οί' έν

τώ θρηοιώ 5άχω, οί δημοσιευθέντες άλλοτε έν τή 
ούδ’ οί έν

ώς έπεταΓ
«Σώμα μέν ένθάδε σδν, Διονύσιε, γαία καλύπτει, 

Ψυχήν δ αθάνατον κοινό; έχει ταμία;.
Σοί; δέ φίλοι; καί μητρί κασιγνήταις τε λέλοιπας 
Πένθος αείμνηστον σή; φιλίας φθίμενος.
Δισσαί δ αυ πατρίδες ή μέν φύσει, ή δέ νόμοισιν 
^τερξαΫι πολλής ένεκα σωφροσύνης.

ώ βάθρο», οΐτινες έχουσιν

>

Εκ τούτων τών ς-ίχων μανθάνομεν μόνον ότι ό 
Διονύσιος ουτος ήν τις τών μετοίκων, διότι είχε 
δισσα; πατρώας καί ότι ήν ό μόνος άέρην γόνο; τής 
οικογένειας,διά τούτο άφησεν ό θάνατός του άπα- 
ραμυθήτους τάς τε άόελφάς καί τήν δυστυχή μη
τέρα ούδ ήτο βεβαίως τι; τών επιφανών ά^·.ν, 
διότι ή ιστορία ούδόλως μνημονεύει τι 
Ενταύθα δέ όπου, κατά τήν μαρτυρίαν^ϋ Παυ- 

σανίου, έφαίνοντο οί τάφοι τόσων ενδόξων άνδρών, 
ούδείς μέχρι τούδε άνεκαλύφθη έξ έκείνων-ούδ’ειναι* 
έλπίς,πι-εύομεν, ν’ άνακαλυ^/Γά μεγάλα ονόμα
τα έπισυρουσι,φυσικω τώ^^^ρτον φθόνον καί τήν 
οργήν τών μεταγενες-έρώ^ενεών’ διά τούτο, ένώ 

ασημα ολως άσήμων άνδρών μνημεία διεβιβάσθη- 
σαν άλώβητα μέχρι; ήμών, κατες-ράφησαν πάντα 
τά τών μεγάλων άνδρών. ό χρόνος ολιγωρεί φαί
νεται νά ρίψη τά βέλη του κατά τοιούτων άσήμων 
λίθων. Αλλως τε δέ, τί πλειότερον Οά έμανθάνο- 
μεν περί Περικλέου; τοΰ Ξανθίππου, καί Σωκρά- 
τους τοϋ υιού Σωφρονίσκου, άν έπί τίνος λίθου άνε- 
γινώσκομεν τά ονόματα αύτών; Μή ολόκληρος ή 
οςορία τής εποχή; έκείνης δέν είναι ανεξάλειπτος 
επί τοϋ τάφου τών μεγάλων έκείνων άνδρών έπι- 
γραφή ; Αναμέσον τών δύω άνωτέρω τάφων Μολοσ- 
σικός τις κύων, έκ φαιού λίθου άριστα καί φυσι- 
κώτατα έξειργασμένος, φρουρεί καθήμενος οκλα- 
δόν επί τού τάφού τού κυρίου του. Ούδεμία έπι- 
γραφή, ούδέν έμβλημα έξηγεϊ τί πλέον’ πιστός ό 
κύων ουτος, καί μετά είκοσιν ίσως αιώνα; μένει 
άγρυπνών ενταύθα’ ίδέ πώς αίρει τήν κεφαλήν, 
ίδέ πώς μεριμνά είσέτι μή τι; ασεβή; πλησιάσας 
ταράςη τήν κόνιν τοϋ προσφιλούς αύτώ νεκρού !

• » »

Λίσις τον \0ον Αίήγματος

.ΧΡΟΝΟΣ .

Ν. Γ θ
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Σ τών Ψαρών .· . άβμα ποιη&εν μεν παρά ΣοΖωμΟϋ, τονιβ9εν δε παρά'ΡαφαήΙον Παριζίνη.
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