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(Σννίχιια ίδε φυλίάδ. 26.)

ΑΗ θέλομεν απαριθμήσει τούς διαφόρους τύ
πους, οίτινες προηγούντο ή συνώδευον τον γά
μον κατά τά διάφορα τής Ελλάδος μέρη. Η σπου
δαιότερα τών προ τοΰ γάμου τελετών ητο τ, των 
μνή,στρων ή τοΰ άρραβώνος. Εν ταύτη προεξήρ- 
χε πάντοτε ό κατά φύσιν ή κατά νόυ,ον κηδε- 
μών τής νεόνυμφου, έκατέρων δέ τών συμβαλλό
μενων μερών οί συγγενείς παρευρίσκοντο ώς μάρ
τυρες- Η πλήρωσις τής διατυπώσεως ταύτης έδι
δε την ϊσχύν και το κύρος εις τον γάμον, ώς ε
πίσης καί την νομιμότητα εις τά έξ αυτού μέλ- 
λοντα νά γεννηθώσι τέκνα. Τά πάντα δέ πείθου- 
σιν ημάς νά πιστεύσωμεν, ότι οί γεννώμενοι εκεί
νοι παϊδες έκ τής τυχόν έκτελεσεως γάμου χωρι’ 

τής προηγουμένης εκείνης αναπόφευκτου τελετής 
τού ά^αβώνος έστερούντο τών κληρονομικών αυ
τών δικαιωμάτων. Κατ’ αυτήν δέ τήν εορτήν 
τού ά^αβώνος ώριζεν ό άνήρ τά άντίφερνα τής 
γνναικός.

Ετεραι τελεταΐ έτελούντο κατ’ αυτήν την r,- 
μέραν τού γάμου, ή αμέσως πρό αυτής. Η πρώτη 
πασών, προτέλεια γάμων ή προγάμ.εια καλού
μενη, συνίστατο εις Ουσίας καί προσφοράς προς 
τούς ποοστάτας τού γάμου Θεούς. Κοινώς πι
στεύεται ότι αί Ουσίαι αύται έτελούντο την πα
ραμονήν τών γάμων, άλλά χωρίον τι τού Εύριπί- 
δου φαίνεται ΰποδεικνύον ότι οΰχί πάντοτε συνέ- 
βαινεν ούτως. Εις τάς γενομένας ταύτας θυσίας 
προΐστατο ό πατήρ τής νύμφης, προσεφέροντο δέ 
αύται, κατά τον Πολυδεύκην, τη Ηρα, τη ’Αρτέ- 
μιδι καί τή Ειμαρμένη, προς τάς όποιας οί με- 
μντ,στευμένοι άφιέρουν τάς άπαρχάς τής κόμης 
των. Κατά τον Σικελιώτην Διόδωρον προσεφέρον
το τώ Δίϊ, τή δέ Ηρα τά καλούμενα τέλεια ή 
προγάμεια, άλλ άναμφιλέκτως οί Θεοί τούς ο
ποίους έπεκαλούντο τήν ημέραν τού γάμου διέφε- 
ρον κατά τούς διαφόρους τόπους’ ήσαν ό ούτοι 
ενίοτε θεοί εγχώριοι. Ετέρα τις τελετή απανταχού 
τής Ελλάδος τηρουμένη ήτον ότι τά εις γ άμον 
συναπτόμενα μέλη έλούοντο εις ύδωρ, το όποιον 
έπρεπε νά άντληθή από ειδικής τίνος πηγής- Τού
των λοιπόν προτελεσθέντων ή νύμφη έφέρετο περί 
δυσμάς ήλίου από τής πατρικής οικίας εις τήν τού 
συζύγου. Εφέρετο δέ έφ άμάςης υπό η,μιόνων 
ή βοών συρομένης έδρα τις έν εΐδει κλίνης- Εκα
τέρωθεν αυτής παρεκάθηντο δ σύζυγος καί τις 

9



cc ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ. ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ, 67

τερπνής αύτών συμβιώσεως. Οί δέ λοιποί τότε 
έψαλλον πρδ τής θύρας τοϋ θαλάμου τδν γαμικδν 
ύμνον ή έπιθαλάμιον, όπως άναφέρει αύτδν δ Θεό
κριτος έν τώ δεκάτω όγδόω είδυλλίφ, όπου έξυ- 
μνεΐ τδν γάμον τής Ελένης καί τού Μενελάου. 0 
σχολιαστής μάλιστα αύτοΰ παρατηρεί ώς πρδς 
τοΰτο, δτι ήσαν έν χρήσει δύω έπιθαλάμωι, ών 
ό μέν ψαλλόμενος τδ εσπέρας έκαλεΐτο καεααοι- 
μητνώς, δ δέ τήν πρωίαν άκγιρτικός.

Η έπιοΰσα τών γάμων, ή πρώτη δηλονότι η
μέρα, καθ’ ήν ή νύμφη μετέβαινεν είς τήν νέαν 
αύτής κατοικίαν έκαλεΐτο ίπαύ.Ιια. Τήν ημέραν 
ταύτην οί νεόνυμφοι έδέχοντο παρά τών φίλων 
των τά συνήθη δώρα. Ε τέραν δέ τινα ημέραν κα- 
λουμένην άπαΰΛα, πιθανώς ή τρίτη μετά τούς 
γάμου;, ό νυμφίος κατέλειπε τήν οικίαν αύτοΰ 
καί μετέβαινεν είς τήν τοϋ πενθεροϋ, όπου ή γυ- 
νή αύτοΰ ένεφανίζετο διά τίνος ένδύματο; ά.ταυ- 
.Ιιστηρία καλουμένου. Μεταξύ δέ τών προσφερο- 
μένων δώρων τή νύμφη ύπήρχον καί τινα &ra- 
κα.Ιυπτήρια καλούμενα, διότι προσεφέροντο αύτή 
τήν πρώτην φοράν καθ ήν ένεφανίζετο άποκε- 

καλυμμένη.
Ετέρα τι; τελετή σηνήθης μετά τδν γάμον 

συνίστατο εις θυσίαν τινα, τήν οποίαν προσέφερεν 
δ άνήρ καθ’ ήν ημέραν ή γυνή αύτού άνεγράφετο 
μεταξύ τών μελών τή; φυλή; εί; τήν οποίαν αύ- 

τδς άνήκεν.
At λεπτομόρειαι αύται περί τοΰ γάμου δέν 

πρέπει νά θεωρηθώσιν ώ; έν ισχύει ύπάρχουσαι 
πάντοτε καί καθ’ δλα; τάς περιστάσεις’ αύται ά- 
ποβλέπουσι πρδ πάντων τά; Αθήνα; κατά τούς 
τελευταίου; χρόνους.

Εν Σπάρτη έπίσης ώς καί έν Αθήναις ή τελε
τή τοΰ άρραβώνο; έθεωρεΐτο ώς άναπόσπαστο; 
άπδ τοϋ γάμου, άλλ’ υπήρχε καί ιδιαιτέρα τις 
συνήθεια παρά τοϊς Σπαρτιάταις, ή αρπαγή τή; 
μνηστή; ύπδ τοϋ μελλονύμφου, αρπαγή άλλως 
γινομένη τή συγκαταθέσει τών συγγενών ή κη- 
δαιμόνων αύτής. Η νύμφη δέν μετέβαινεν άμέσως 
μετά τδν γάμον είς τδν οίκον τοϋ άνδρδ; αύτής, 
άλλ’ έπί τινα χρόνον έβλεπον λάθρα άλλήλους, 
μέχρις ού ήρπαζεν αύτήν δ νυμφίος άγων εί; τδν 
οικόν του. Η αύτή συνήθεια φαίνεται ίσχύουσα 
καί έν τή νήσω Κρήτη.

Αί γυναίκες καθόλου παρά τοϊς Ελλησιν έλα- 
χίστης τιμή; καί ύπολήψεως ήξιοΰντο. Ο τε ’Α
ριστοτέλης καί ό Πλάτων ώριζον δι αύτάς θέσιν 
καί άξίαν παρά τώ οίκω τοϋ άνδρδς λίαν δευτε- 

τών πλησιεστέρων αύτοΰ συγγενών ή έπιστηθίων 
φίλων, παρανύμφιο; ή νυμφευτής καλούμενος, 
(gar^on d’ honneur).

Η ακολουθία συνέκειτο, κατά τάς περιστάσεις, 
έκ πολυαρίθμων προσώπων, τών οποίων τινέ; έ- 
φερον τάς νυμφικός δάδας. Εν τισι τόποι;, olov 
έν Βοιωτία, ύπήρχεν η συνήθεια νά καίωσι τδν 
άξονα τών τροχών τής άμάξη; πρδ τής οικίας 
τοϋ νυμφίου εις άπόδειξιν δτι ή νύμφη άπαξ είσ- 
ελθοΰσα εις την οικίαν ταύτην δέν έπρεπε πλέον 
νά έςέλθτη- Εάν δ σύζυγος είχεν ήδη νυμφευθή καί 
πρότερον, η νύμφη τότε δέν συνωδεύετο ύπ’ αυ
τού τοϋ ίδιου εί; την οικίαν του, άλλ’ ύπό τίνος 

τών φίλων του, δστις διά τούτο εκαλείτο νυμ- 
φαγωγός. Ητε νύμφη, ής ή κεφαλή έκαλύπτετο 
ύπδ πέπλου, καί ό νυμφίος ήσαν ένδεδυμένοι τά 
λαμπρότερα αύτών ενδύματα καί εστεμμένοι ύπ 
άνθέων, αί δέ θύραι τή; οικίας αύτών έκοσμοΰν- 
το ύπδ στεφάνων. Προβαινούση; καθ’ όδδν τής 
ουνοδείας τδ ασμα τοϋ Τμεναίου αντηχεί είς τδν 
αέρα, συνοδευόμενον ύπδ τών αύλών, οί δέ νεό
νυμφοι έδέχοντο τούς ασπασμούς καί τάς εύχάς 
τών άπαντώντων, καί τέλος είσήοχοντο είς τήν 
οικίαν τοΰ νυμφίου, όπου ή νύμφη ώδηγεΐτο πι
θανώς ύπδ τής μητρδς φερούσης δάδα άνημ.μέ- 
νην, έπί δέ τών εισερχομένων έχεον αρώματα είς 

σημεΐον ευτυχίας.
Μετά ταύτα έδίδετο τδ νυμφικόν συμπόσιον, 

δπερ συνήθως έγίνετο έν τή οικία τοΰ νυμφίου ή 
τών συγγενών αύτοΰ. Τδ συμπόσιον τούτο δέν ή
το απλώς μόνον τερπνή συναναστροφή, άλλ’ εί
χε καί τινα ύψηλοτέραν σημασίαν. Επειδή δηλο
νότι ό γάμος έν Ελλάδι είς ούδεμίαν σχεδδν δη
μοσίαν διατύπωσιν, είτε πολιτικήν είτε θρησκευ
τικήν, ύπεβάλλετο, καί επομένως δι’ ούδεμίάς αυ
θεντικής πράξεως έπεμαρτυρεΐτο, τδ γαμικδν ε
κείνο συμπόσιον άνεπλήρου τήν έλλειψιν ταύτην. 
Οί συνδαιτημόνες έδύναντο νά μαρτυρήσωσιν έν 
άνάγκη ότι ό γάμος ήτο τετελεσμένος. Εν τώ 
δείπνω τούτω έγίνετο παράβασις τής κοινής συ
νήθειας τοϋ άποκλείειν τάς γυναίκας τών συμπο
σίων’ συμ.μετεϊχον λοιπδν αύται τούτου, πλήν πα- 
ρεκάθηντο είς χωριστήν άπδ τών άνδρών τράπε
ζαν μετά τής νεονύμφου, φερούσης πάντοτε τήν 
καλύπτραν. Μετά τδ δεΐπνον παρελαμβάνετο ή 
νύμφη ύπδ τοΰ συζύγου καί ώδηγεΐτο είς τδν 
νυμφικόν θάλαμον. Κατά τινα δέ νόμον τού Σό- 
λωνος εισερχόμενοι έκεϊ οί νεόνυμφοι έτρωγον ό- 
μού ίν κυδώνιον είς σημεΐον τής γλυκείας καί

ρεύουσαν. ό τελευταίος τούτων άπαριθμών τά κα
θήκοντα αύτών άποδίδει είς αύτούς τήν φροντίδα 
τής οικιακής οικονομίας (ταμιεία), τήν έπαγρύ- 
πνησιν έπί τών οικείων δούλων ή έλευθέρων (θε
ραπεία) καί τήν φυσικήν ανατροφήν τών τέκνων 
(παιδοτροφία). ής πρδς τδν τρόπον δέ τοΰ ζήν αύ
ται διετέλουν άποκεχωρισμέναι είς τούς γυναικω- 
νίτας, όπου έκράτει αύτούς αιχμαλώτους ζηλό
τυπο; τι; έπαγρύπνησις. Ούδέποτε έξήρχοντο χω
ρίς τής άδειας τοΰ συζύγου, καί ούδεΐς έδύνατο 
νά είσέλθη εί; αύτά; άπόντος έκείνου. Καί έδεί- 
πνουν μέν άπδ κοινοΰ μετά τοΰ οικοδεσπότου, 
άλλά μόνον δτε δέν παρευρίσκοντο ξένοι συνδαι- 
τημόνες, ούδέποτε δέ συνώδευον αύτδν άπερχό- 

μενον νά συμποσιάση άλλαχοϋ. Παρατηρητέον ό
μως ότι ή γυνή δέν διητδιτο κατ’ αύτόν τδν τρό
πον καί κατά τού; ηρωικούς χρόνους. At γυναί
κες άπήλαυον τότε μεγαλητέρας τιμή; καί ελευ
θερίας, καί ή ενωσις τών δύω φύλων είχε χαρα
κτήρα γενναίας άγάπης κάί άφοσιώσεως, ήν δέν 
άπαντά τις ύστερον έν ’Αθήναις. 11 αύτή παρα- 
τήρησις αρμόζει νά γίνη καί διά τάς δωρικός πο
λιτείας καί ιδίως διά τήν Σπάρτην. Η έπιείκεια 

τών Σπαρτιατών πρδς τδ άσθενέστερον φΰλον έ- 
χλευάζετο ύπδ τών ϊώνων, καί ή ύπ’ αύτών άπο- 
διδομένη είς τάς γυναίκα; έλευθερία έπέσυρε κατ’ 
αύτών τήν χειριστήν ύπόληψιν.

Εν Ελλάδι καί πρδ πάντων έν ’Αθήναις ή αύ- 
στηροτέρα πίστι; άπητεϊτο παρά τών γυναικών 
πρδς τού; άνδρας, ένώ άπερώριστος έλευθερία ά- 
φίνετο εις έκείνους.Εάν ή γυνή περιέπιπτεν είς μοι
χείαν ό άνήρ αύτής ώφειλε ν’ άπολύση αύτήν ά- 
τιμαζομένην’ τδ διαζύγιον ήτο σύνηθες καί ή γυ
νή έδύνατο νά έγκαταλείψη τδν άνδρα αύτής, ώς 
ό άνήρ τάνάπαλιν έκείνην. ’Αλλ’ έάν τδ έτερον 
τών διαζευγνυομένων μελών έγκαταλειπόμενον ύπδ 
τού έτέρου συνησθάνετο ότι δέν είχε δώσει ικα
νά; αιτία; εί; τοΰτο, έδύνατο νά ένάξη τδ έγ- 
καταλεϊπον μέλος, καί τότε τδ δικαστήριον άπε- 
φαίνετο περί τής άκυρώσεως ή έπικυρώσεω; τοΰ 
διαζυγί ου. Καί ταΰτα μέν περί τοΰ έν ’Αθήναις 

καί έν γένει παρά τοϊς Ελλησι γάμου, ηδη δέ θέ- 
λομεν πραγματευθή περί τοϋ γάμου παρά τοϊς 
Ρωμαίοι;.

Β.

Ό γάγΛς παρά τοϊς 'Ρωμαίοις.

Κν ίώμΐ} δ νόμιμος γάμος έκαλεΐτο δίκαιος γά

μος (justum matrimonium) καί ήτο διττός, ό 
γάμος cum conventione uxoris in manum viri, 
τουτέστιν οπότε ή γυνή έδίδετο καθ’ δλοκληρίαν 
είς τδν άνδρα, καί δ ήττον άπόλυτος, δστις άφί- 
νων κατά μέρος τήν διατύπωσιν ταύτην άπετέλει 
ένωσιν ούχί τοσούτον πλήρη. Αμφότεροι ούτοι οί 
τύποι είς τάς αύτάς ύπέκειντο συμφωνίας, έπρεπε 
δηλονότι νά ύπάρχη ίνωσις νόμιμο; κατ’ άμοιβαίαν 

συναίνεσιν έκατέρων τών μελών, άτινα έπρεπε νά 
ήναι ώριμα είς γάμον. Αί δέ τοΰ νόμου συνέπειαι 
ώ; πρδς τήν αύθεντίαν τοΰ πατρός έπί τών τέ
κνων ήσαν ώσαύτως αί αύταί καί κατά τά δύω 
ταύτα είδη τοΰ γάμου.

0 παρά Ρωμαίοι; γάμος δύναται νά θεωρηθή 
α) ώς πρδς τά; συμφωνίας καί τούς όρους είς τού; 
όποιους ύπεβάλλετο, β) ώ; πρδς τούς άκολουθοΰν- 
τας αύτδν τύπου; καί γ) ώς πρδ; τάς τοΰ νόμου 
συνεπείας.

Τά προσόντα καί τδ δίκαιον δπως συμφωνηθή 
νόμιμος τις ενωσις άπετέλει δ,τι παρά τοϊς Ρω- 
μαίοις έκαλεΐτο cODnubium, λέξις περιλαμβά- 
νουσα πάσας τάς συνθήκας τοΰ γάμου. Εν γένει 
δέ δύναται νά όρισθή ότι τδ CODnubium μόνον 
μεταξύ Ρωμαίων πολιτών ίσχυεν. Εάν δέ ποτέ έ- 
πετράπη ή μή έκπλήρωσις τοΰ άπαραιτήτου τού
του όρου μεταξύ τών δύω μερών, τοΰτο ήτο εξαί
ρεσε;. Κατ’ άρχάς δέν ύπήρχε connubium μετα
ξύ πατρικίων καί δημοτών, άλλ’ δ Κανυλήϊος νό
μος έτροποποίησε τδ τοιοϋτον καί οί νόμιμοι γά- 
μοι έπετράπησαν είς άμφοτέρας τάς τάξεις.

Περιστάσεις τινές έκώλυον τδν γάμον μεταξύ 
προσώπων, άτινα άλλως έδύναντο νά συνάψωσι 
μετ’ άλλων. Ούτω π. χ. δέν έγίνετο γάμος μετα
ξύ συγγενών τοιούτου ή τοιούτου βαθμού. Η τοΰ 
πατρός συγγένεια έκώλυε τδν γάμον είτε τδν κα
τά φύσιν είτε τδν καθ’ υίοθέτησιν, καί δέν έδύνα- 
τό τις νά νυμφευθή τήν θυγατέρα του ούδ έάν έ- 
χειραφέτει αύτήν’ έπίσης δέν συνήπτετο γάμο; 
μεταξύ άδελφών. Εδύνατό τις δμως νά νυμφευθή 
τήν θετήν άδελφήν του χειραφετουμένην. Νόμιμον 
δέ κατέστη μετά ταύτα νά νυμφεύηταί τις τήν 
θυγατέρα τού άδελφοΰ αύτοΰ, άφού έδωκε τοιοΰ- 
τον παράδειγμα δ Κλαύδιος, λαβών είς γυναίκα 
τήν Αγριππίναν’ πλήν δ νόμος ούτος δέν έλαβε 
κύρος είμή διά μόνου τοΰ παραδείγματος τούτου, 
καί κατά τούς χρόνους τοΰ Γαίου δέν έπετρέπετο 
νά λαμβάνη τις είς γυναίκα τήν κόρην τής άδελ- 
φής του. Η έξ άγχιστείας συγγένεια έπίσης άντέ- 
κειτο κατά τινα; βαθμούς είς τδν γάμον. Ούτω;
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χής ή χρήσεως (usu). Εάν δέ άμφότερα τά μέλη 
έστεργον εις το έτερον είδος τοΰ νομίμου γάμου, 
ή νύμφη ώφειλε νά άπουσιάζη τρεις νύκτας κατ 
έτος, ώστε νά διακόπτηται ούτως ή συνέχεια τής 
άναγκαίας κατοχής' β) τελετή τις θρησκευτική 
έλάμβανε χώραν farreum ή confarreatio καλου- 
μένη, καθ’ ήν προσεφέρετο τοίς θεοϊς πλακοΰς έξ 
άλεύοου (far), καί άπηγγέλλοντο ενώπιον δέκα 
μαρτύρων λέξεις τινές έγκυρον καθιστώσαι τον 
γάμον* γ) είσήγετο τέλος ή γυνή εις τήν οικογέ
νειαν τοΰ άνδρος αυτής διά τίνος πράξεως coem- 
plio καλουμένης. Η πράξις αύτη άπετέλει, ώς έξ 
αυτοΰ τοΰ όνόματος δείκνυται, είδος τι πωλήσεως 
μεταβαινούσης τής γυναικός άπδ τής πατρικής 
έξουσίας εις τήν τοΰ συζύγου.

Ο άρραβών θεωρούμενος ώς προεισαγωγική τε
λετή τοΰ γάμου έτελεϊτο ένίοτε, άλλά δέν έθεω- 
ρεϊτο καί άναγκαϊος. Εγίνετο δέ άντί συμβολαίου 
ή ύποσχέσεως μεταξύ τοΰ μέλλοντος συζύγου άφ 
ενός καί ίου διδόντος τήν γυναίκα πατρδς ή κη
δεμένος άφ’ ετέρου. Η τελετή τοΰ άέόαβώνος εκα
λείτο sponsalia.oi δέ μνηστευόμενοι sponsus καί 
sponsa, τουτέστιν έγγεγυημένος καί έγγεγυημένη. 
Το συμβόλαιον τοΰτο παρεϊχεν ίσα δικαιώματα εις 
άμφότερα τά μέρη, καί έν περιπτώσει παραβιά- 
σεως έπέβαλλε δικαστικήν άγωγήν καί άπαίτησιν 
άποζημιώσεως' έδύ-νατο δέ νά διαλυθή'έκ συμφώ
νου. Οστις δήποτε δέ συνήπτε κατά τον αυτόν 
χρόνον δύω τοιαΰτα συμβόλαια εις δύω διάφορα 
μέρη ύφίστατο άτίμωσιν. ϊνα δέ άάραβωνισθή τις 
ώφειλε νά ύπερβη το έβδομον έτος τής ηλικίας του ·

Αί κύριαι συνέπειαι τοΰ-γάμου ήσαν ή εξουσία 
τοΰ πατρδς έπί τών τέκνων, τά αμοιβαία καθή
κοντα τών συζύγων, οιτινες τών αυτών τιμωριών 
ένοχοι καθίσταντο έν περιπτώσει παραβιάσεως τών 
καθηκόντων τούτων, καί τά δίκαια άμφοτέρων 
ώς προς τά άγαθά καί τήν περιουσίαν.

ό γάμος έθεωρεϊτο ώς Οεμελιών έπί μιας μόνη; 
άτομικότητος τήν άτομικότητα τοΰ άνδρος καί 
τής γυναικός. II τελεία αύτη έξομρίωσις consor
tium omnis vitae καλουμένη έστηρίζετο έπί τής 
άδιαλείπτου συνοικήσεως καί τής αμοιβαίας συ- 
ναινέσεως, διότι ή μονομερής θέλησες τών μερών 
ήδύνατο" νά λύση τον συζυγικόν σύνδεσμον καί .νά 
έπιφέρη τδ διαζύγιον.

Οσάκις ό γάμος έτελεϊτο cutn conventione ή 
νύμφη, ώς άνωτέρω έ^ρέθη, μετέβαινεν εις τήν 
οικογένειαν τοΰ συζύγου'· ή προσωπικοτης αυτής 
έστηρίζετο έπί τής εκείνου, οστις ήτο ό δίκαιος

δέν έδύνατό τις νά Χά€·η εις γυναίκα τήν προγο- 
νήν, τήν νύμφην, τήν μητρυιάν αυτοΰ κτλ.

Ενωσις μεταξύ άνδρδς καί γυναίκας, ήτις τυχόν 
ήθελε μολυνθή διά τίνος ανομήματος,δεν ήτο πλέον 
γάμος- ό άνήρ δεν είχε νόμιμον γυναίκα ουδέ τά 

τέκνα νόμιμον πατέρα και επομένως ή πατρική 
εξουσία ουδόλως ίσχυεν επ’ αυτά. Αλλ’ όμως τά 
περιοριστικά ταΰτα μέτρα δεν έθεμελιοΰντο επί 
εγγράφων διατυπώσεων, άλλ άνήκον εις την με- 
γάλην εκείνην μερίδα τής ρωμαϊκής νομοθεσίας, 
τήν στηριζομένην επί τού κατ’ έθος δικαίου (jus 

moribus constitutum).
0 ουσιώδης όρος τοΰ γάμου ήτο ή συναινεσις. 

« Η συναινεσις, λέγει δ Ούλπιανδς, τών συναπτο- 
αένων καί τών άφ’ ών έξαρτώνται προσώπων». «0 
γάμος, προσθέτει, δεν ύφίσταται εις τήν σαρκικήν 
ένωσιν, άλλ’ εις τήν συναίνεσιν ». Εντεύθεν επε- 
ται ότι οί μή οντες ανεξάρτητοι (sin’ juris) δεν 

ειχον το δικαίωμα νά συνάπτωσι γάμ.ον. Τδ δι
καίωμα τοϋτο ύπεβάλλετο εις τον όρον τής συναι- 
νέσεως τών νομίμων αυτών κηδεμόνων. Βέβαιον 
δέ είναι δτι κατά τούς πρώτους χρόνους δ πα
τήρ ήδύνατο νά συνάψη εις γάμον τον ανήλικον 
αυτοΰ υίον ή τήν θυγατέρα του χωρίς νά ζητήση 

πρότεοον τήν συγκατάθεσιν αυτών.
Εν Ρώμη ήτο καθιερωμένη ή μονογαμία, επο

μένως άνομος έθεωρεϊτο ή μετά δευτέρας γυναικός 
ενωσις, εάν μή πρότερον έλαμβάνετο τδ διαζύγιον 
κατά τούς δωρισμένους τύπους.

ό γάμος δ cum conventione λεγόμενος διέ- 
©ερε τοΰ sine convenlione ώς πρδς τάς αμοι
βαίας σχέσεις τοΰ άνδρδς καί τής γυναικός. ό πρώ
τος ώς απαραίτητον όρον είχε το νά καταστήση 
τήν γυναίκα οικοδέσποιναν (mater families). Κα
τά τούτον ή γυνή μεταβαίνουσα εις τήν οικογέ
νειαν τοΰ άνδρος αυτής έλάμβανε τήν θέσιν καί 
τά δίκαια θυγατρος τής οικίας’ κατά δέ το έτε
ρον είδος ή γυνή έμενε παρά τήν ιδίαν αυτής οικο
γένειαν, διατηροΰσα ήν είχε καί πρότερον θέσιν, 
καί άντί οίκοδεσποίνη; ήτο απλή σύζυγος. Το εί
δος δέ τοΰτο τοΰ γάμου εις ούδεμίαν ,διατύπωσιν 
ύπεβάλλετο" το μόνον σημεϊον τής υπάρξεως αύ- 
τοΰ ήτο ή συνοίκησις, matrimonii causa, ιϊ συ- 
νοίκησις αυτή καί τδ άποτέλεσμα αυτής δ γάμος 
ήδύναντο νά μαρτυρηθώσι διά διαφόρωνάποδείξεων.

Το πρώτον είδος τοΰ γάμου (cum conventione) 
έτελεϊτο κατά τρεις διαφόρους τρόπους ά) όταν 
γυνή τις έζη μετά τίνος ώς άνδρος αυτής επί Sv 
έτος έγίνετο νόμιμος αυτοΰ γυνή διά τής κατο

αυτής κληρονόμος, καί δέν ήδύνατο πλέον νά ά- 
ποκτήση νέαν περιουσίαν δι’ έαυτήν, ουδέ τον 
σύζυγον αυτής νά εγκαταλείπει, άν καί έκεϊνος ή
δύνατο νά τήν άποβάλη. όσάκις δέ έτελεϊτο sine 
convenlione, ή γυνή εξακολουθούσα νά μένη 
μέλος τής ιδίας αύτής οικογένειας ούδεμίαν άλ
λην πολιτικήν σχέσιν είχε μετά τοΰ συζύγου, ή 
οποία υπήρχε μεταξύ δύω πολιτών ρωμαίων, έκ
τος τοΰ ότι αυτή ή φύσις εδιδεν εις αυτήν τδ 
δικαίωμα νά καταστή ή μήτηρ τών τέκνων τοΰ 
άνδρδς αύτής, καί τοΰ ότι ώφειλε πίστιν εις αυ
τόν, καθόσον ή αμοιβαία συναινεσις διετήοει τήν 
συζυγικήν συνοίκησιν. Αλλ’ ή κατά νόμον ύπαρξις 
αύτής έμενεν ή αυτή ώς καί πρότερον, διιτήρει 
τήν άτομικότητα αυτής καί ή περιουσία της έμε
νε κεχωρισμένη άπδ τοΰ άνδρός της.

Μετά τήν διάλυσιν τοΰ γάμου τά διαχωριζό
μενα μ.έλη έδύναντο νά συνέλθωσι καί πάλιν εις 
γάμον, πλήν ή δημοσία γνώμη έθεώρει ώς μάλ
λον αξιοπρεπές διά τήν γυναίκα τδ νά μή συνάψη 
έ τερον γάμον.

Απόκειται ήδη νά περιγράψωμεν τάς συνήθειας 
καί τελετάς τάς τηρουμένας κατά τήν έκτέλεσιν 
τοΰ παρά τοΐς ρωμαίοι; γάμου. Λφοΰ πλέον ό γά
μος συνεφωνεϊτο υπό τών συμβαλλομένων μερών 
συνεκροτεϊτο σύνοδός τις έκτε τών συγγενών καί
φίλων άμφοτέρων τών οικογενειών ένίοτε έν τή 
ο ικία τής νύμφης. Σκοπός δέ ταύτη; ήτο ή διασά- 
φησις τοΰ περί γάμου συμβολαίου γεγραμμένου 
οντος έπί άβακίων, καί έπικεκυ ρωμένού υπ άμφο
τέρων τών μερών. Κατά τον ίουβενάλην φαίνετα. 
ότι κατά τήν έποχήν τουλάχιστον τών αύτοκρα- 
τόρων ό μνηστήρ έφήρμοζε δακτύλιον εις τδν δά
κτυλον τής μνηστής του ώς σημεϊον πίστεως. 
Κατά τού; τελευταίου; δέ χρόνου; τής δημοκρα
τίας συνήθεια ή-ο νά άρραβωνίζωνται οί μελλό
νυμφοι άπδ τή; παιδικής έτι ηλικίας των.

θί ρωμαίοι έθεώρουν τινα; ημέρα; ώς ακαταλ
λήλους είς τήν τέλεσιν γάμων, είτε έ'νεκεν τοΰ 
θρησκευτικού χαρακτήρος αυτών τούτων τών η
μερών, είτε έ'νεκεν τών αμέσως επομένων, διότι 
η νύμφη ώφειλε νά τελέση τήν επιούσαν τών γά
μων αύτης θρησκευτικάς τινα; τελετάς, αϊτινες 
δέν ήδύναντο νά γίνωσϊν εις άποφράδας ημέρας. 
Αί ήμέραι καθ’ ά; δέν έγίνοντο γάμοι ήσαν αί κα- 
λένδαι, αί νόναι καί αί είδοί έκάστου μηνδς, δ- 
λαι αί άποφράδες ήμέραι (dies atri), ολόκληροί 
οι μήνες Φεβρουάριος καί Μάιος καί μέγα; αριθ
μός εορτών. Αί δέ χήραι έδύναντο νά ύπανδρεύ- 

ωνται κατάτινας ημέρας, αΐτινες έθεωροΰντο ώ? 
ακατάλληλοι είς τούς γάμους τών νέων.

Κατά τήν ημέραν τών γάμων, τήν οποίαν κα
τά τούς πρώτους χρόνου; ουδέποτε ώριζον εάν 
μή πρότερον έσυμβουλεύοντο τού; οιωνού;, ή νύμ
φη ενεδύετο μακρόν τινα καί λευκόν χιτώνα, κε- 
κοσμημένον ύπό πορφυρών θυσάνων καί ταινιών. 
0 χιτών οΰτος έκαλεϊτο tunica recta, έκρατεϊτο 
δέ περί τήν δσφύν αύ-.ών διά τινο; ζώνης, τήν ο

ποίαν δ νυμφίος έπρεπε νά λύση τό εσπέρας. Η 
νυμφική αυτή; καλύπτρα flammeum καλουμένη 
ήτο χρώματος ανοικτού κίτρινου, ώς επίσης καί 
τά υποδήματα αυτής, ή δέ κόμη της έχωρίζετο 
διά τής αιχμής τίνος δόρατος.

Ως ίδομεν άνωτέριο τρία ήδη γάμων ήσαν έν 
χρήσει, ών τά δύω πολίτικα! πράξεις απλώς όν
τα, υπ’ οΰδεμιά; πιθανώς θρησκευτικής τελετής 
συνωδεύοντο. Τδ μόνον είδος τοΰ γάμου, δπεο 
συνωδεύετο υπό τοιούτων τελετών ήτο τδ καλού- 
μενον confarreatio. Κατά τήν τελετήν τοΰ γά
μου τούτου έθυσίαζον πρόβατου, τοΰ όποιου με
τά ταΰτα ή δορά έξετείνετο έπί δύω εδρών, έφ’ 
ών έκάθηντο ο τε νυμφίο; καί ή νύμφη, άμφότεροι 
κεκαλυμμένοι τήν κεφαλήν. 0 γάμος τότε έτε
λεϊτο διά τή; άπαγγελίας διατυπώσεώς τίνος 
ή έπισήυ.ου τίνος εύχής, καί μ.ετά τοΰτο προσε
φέρετο καί δευτέρα θυσία. Πλακοΰς έξ άλεύρου 
έκ σίτου πεφρυγμένου καί μετά άλατος μεμιγμέ- 
νου παρεσκευάζετο υπό τών έστιάδων καί έφέρε- 
το προ τής νύμφη; άπαγομένης εις τδν οίκον τοΰ 
άνδρδς αυτής. Λγν εϊται δέ άν ό πλακοΰς ούτο; 
ήτον δ αυτό; οστις mustaceum έκαλεϊτο καί διε- 
νέμετο τδ εσπέρα; εις τού; προσκεκλ.ημένου; εις 
τήν οικίαν τοΰ νυμφίου.

11 νύμφη έφέρετο είς τδν οίκον τοΰ άνδρος 
προς το εσπέρας' άνεχαιτίζετο δέ κατά τινα φαι- 
νομένην βίαν ύπδ τών χειρών τής μητρδς αύτής. 
η τοΰ άντικαθιστώντος αυτήν προσώπου. Καθ 
όδόν συνωδεύετο υπό τριών νέων ένδεδυμένων τήν 
περιπόρφυρον τήβενναν, καί τών όποιων οί γονείς 
έζων έτι. Εις τούτων έφερε πρό τής νύμφης δάδα, 
οί δ’ άλλοι δύω έβαινον εκατέρωθεν αύτής τήν χεϊ- 
ρα ,δρέγοντες. Π νύμφη έφερεν άτρακτον καί ύλα- 
κάτην πλήρη λίνου. Ετερό; τι; παϊ; camillus ο
νομαζόμενο; έφερεν έντδς άγγείου κεκλεισμένου ερ
γαλεία τινα καί παιγνίδια. Π συνοδεία τέλος συν- 
έκε·.το ύπδ πολυαρίθμων φίλων άμφοτέρων τών 
μ.ερών, τών οποίων ή παρουσία κατά τήν περί- 
στασιν ταύτην έκαλεϊτο officium. ό Πλούταρ.
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τής οικίας, άνέτρεφον τά τέκνα, έπηγρύπνουν πρδς 
τιμήν τής οίκογενείας καί μετεϊχον τής αύτής 
σχεδδν τιμής καί ύπολήψεως τής άποδιδομένης 
καί πρδς τούς άνδρας. Αντί δέ τής άπομονώσεως 
καί τοΰ περιορισμού είς τδν δποΐον ύπεβάλλετο ή 
Ελληνίς γυνή, τούναντίον ή Ρωμαία οικοδέσποινα 
κατά τδν χρυσοΰν τούλάχιστον αιώνα τής δημο
κρατίας κατείχε τδν πρόδομον, τουτέστι τδ έπι- 
σημότερον μέρος τής οικίας.

χος λόγον ποιείται περί πέντε λαμπάδων έν συ
νήθεια ούσών κατά τδν γάμον, .χωρίς δμως νά α- 
ναφέργ, έάν αυται έφέροντο ύπδ τής συνοδείας δπως 
διαφωτίζωσι ταύτην, ή έάν άνήπτοντο έν τή οί- 
κίφ τής νύμφης διαρκούσης τής τελετής τοΰ γάμου.

Αμα έφθανον εις τήν οικίαν τοϋ νυμφίου τής 
οποίας ή Θύρα έκοσμειτο υπδ στεφάνων έκ φύλ
λων δένδρων καί άνθέων, ή νύμφη, ήρπάζετο καί 
έφέρετο ύπεράνω τοΰ κατωφλιού τής θύρας ύπδ 
φόβου, μήπως προσζρούση τδν πόδα καί ουτω δοι- 
ση τόπον είς άπαίσιον τινά οιωνόν. Πρότερον δμως 
ένέδυον τούς σταθμούς τής θύρας ύπδ έρίου καί ή- 
λειφον αύτούς μετά λίπους καί πιμελής λύκου. 0 
νυμφίος ύπεδέχετο ταύτην καί τή προσέφερεν ά- 
λευρον καί ύδωρ, έκ τών οποίων ώφειλε νά γευθή· 
Ητο δέ τοΰτο ή σύμβολον καθαρισμοΰ ή συμβολι
κή εκφρασις τοΰ ασπασμού. Εχαιρέτα δέ αύτδν ή 
νύμφη λέγουσα τάς καθιερωμένας ταύτας λέξεις 

« ubi lu Cai us ego Caia ». Ακολούθως αύτη έ
κάθητο έπί τίνος δέρματος άρνίου, δπου παρέδιδον 
είς αύτήν τάς κλεΐς τής οικίας’ δεϊπνον δέ προσ- 

φερόμενον εϊς τε τούς συγγενείς καί φίλους τούς 
τήν συνοδείαν άποτελοΰντας έδιδε πέρας συνήθως 
είς τήν τελετήν. Πολλοί συγγραφείς ποιούνται 
μνείαν άσματος τίνος δημοτικωτάτου. Talasius 
ή Talasio καλουμένου καί ψαλλομένου κατά τδν 
γάμον, άλλ’ άγνοοΰμεν πότε έψάλλετο, έάν δηλα
δή τελουμένου τοΰ δείπνου, ή κατά τήν πρδς τήν 
οικίαν τοΰ νυμφίου γινομένην πομπήν, δπερ καί 
πιθανώτερον.

Εύκολον είναι νά φαντασθή έκαστος δτι τοιαύ
τη τις τελετή αδύνατον ήτο νά έκτελήται χωρίς 
νά δίδη χώραν είς πολλούς χαριεντισμούς. Καί 
τφόντι δ όβίδιος δμιλεϊ περί άσέμ.νων τινων α
σμάτων τά οποία ήκουέ τις ψαλλόμενα πρδ τής 
θύρας τοΰ νυμφικού Οαλάμ.ου. Μετά τδ δεϊπνον ή 
νύμφη ώδηγεϊτο είς τήν νυμφικήν κλίνην ύπδ κυ
ριών, αίτινες είς πρώτον γάμον μόνον είχον έλθει. 
Η κλίνη αύτη τιθεμένη είς τδν πρόδομον τής οι
κίας έκοσμειτο μεγαλοπρεπώς, πληρουμένη άνθέων. 
Τήν έπομένην ήμέραν δ νυμφίος προσέφερεν ένίοτε 
είς τούς φίλους αύτοΰ έτερον συμπόσιον nepotia 
καλούμενου’ ή δέ νύμφη, ήτις κατά ταύτην τήν 
ήμέραν έλάμβανεν είς χεΐρας τήν διεύθυνσιν τής 
οικίας, έτέλει θρησκευτικός τινας τελετάς, αίτινες 
πιθανώς ήσαν θυσίαι είς τούς έφεστίους θεούς.

ό κοινωνικός βίος ό μετά τοΰ άνδρδς τών Ρω
μαίων γυναικών κατ’ ούδέν ωμοίαζε πρδς εκείνον 
τών Ελλήνων. Ειχον είς χεΐρας τήν διεύθυνσιν

ΤΟ ΕΜΦΥΤΟΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.

Ο Κ. Βεοσέλ επιτυχών θέσιν ύπολαχαγοΰ είς 

τδ τάγμα τοΰ ιππικού τδ δποΐον έστάθμευεν εις 
Μέτζ, ήτο νέος πλούσιος, εύειδής, πλήρης πνεύμα
τος καί γενναιότητος. Αγων δέ τδ είκοστδν έτος 
τής ήλικίας του, εύρίσκετο είς τήν εύτυχή έκεί
νην έποχήν τής ζωής, καθ’ ήν δλαι αί έντυπώσεις 
τής φαντασίας γεννώνται έκ τής καρδίας. Αί έ- 
πωμίδες, τδ ξίφος τδ δποΐον έλαμπεν είς τδ πλευ
ράν του καί τδ δποΐον έθεώρει ώς τδ βργανον τής 
δόξης του, ή ώραία του στολή ήτις άνεδείκνυε 

περισσότερον τήν χάριν τοΰ άναστήματος καί τής 
μορφής του, έν γένει δλα τά έπακόλουθα τοϋ 
νέου σταδίου τδ δποΐον ήσπάσθη τδν έπλήρουν 
χαράς καί έλπίδος.

Αλλ’ έπρεπε παρευθύς ν’ άναχωρήση διά τδ 
Μέτζ διά νά προσκολληθή εις τδ τάγμα του δ 
πόλεμος έμελλε ν’ άρχίση καί ίσως δ Βερσέλ έδι
δε τελευταϊον αποχαιρετισμόν είς τήν φιλτάτην 
του Ερνεστίνην, τήν δποίαν ήγάπα περισσότερον 
τής δόξης καί τής ζωής, δσον σχεδδν αύτήν τήν 

τιμ.ήν του.
Η έρνεστίνη έζη άπό τινων μηνών είς Χαλδν 

μετά τής Κυρίας δέ Βαρβίλ, μ,ητρός της. At δυω 
αυται Κυρίαι, συμπαθητικαί διά τάς άρετάς των, 
ήσαν έπίσης καί διά τήν θέσιν των, ήτις δέν ητο 
εύτυχής. Ε’ς μόνον ύπηρέτης πολύ γέρων έφρόν- 
τιζε διά τήν μετρίαν θεραπείαν καί νομίζω δτι 
ή Ερναστίνη έκέντα έν τώ κουπτώ διά νά προ

μηθεύσω) είς τήν μητέρα της τινάς τών άπολαύ- 
σεων εκείνων, αίτινες μάς έδόθησαν μέν κατ’ άρ

χάς ύπδ τής πολυτελείας, κατήντησαν δμως με
τά ταύτα τής έσχάτης άνάγκης.

0 Βερσέλ ίδών τήν Ερνεστίνην δέν ήδυνήθη νά 
ύπερνικήση έρωτα, δστις τώ έπαρουσιάζετο ύπδ 
τδ σχήμα άξιεράστου καί θελκτικωτάτης άρετής, 
έπειδή δέ ύπολήπτετο κκί ήγαπάτο ύπδ πάντων,
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ή Κυρία δέ Βαρβίλ δέν είχε λόγους νά τώ άπα- 
γορεύση τήν είσοδον εϊς τήν οικίαν της καί νά πε- 
ριστείλη κλίσιν, ήτις ήδύνατο μίαν ήμέραν νά έ- 
πικυρωθή, γινομένη νόμιμος. Η ελπίς τοΰ νά ένώση 
μίαν ήμέραν τήν Ερνεστίνην μετά τοΰ Βερσέλ έ- 
στηρίζετο πρδς τούτοις καί είς τδ δτι ό νέος ήτο 
απόλυτος κύριος τής περιουσίας του καί τών θε- 
λήσεών του, καί έξεφράσθη διά τρόπου θετικού 
περί τών σχεδίων του, τών όποιων ή Κυρία δέ 
Βαρβίλ, καθδ γυνή φρόνιμος καί άγαθή, ένόμισε 
καθήκον της νά επισπεύσω) τήν έκτέλεσιν.

»Δέν γνωρίζετε άκόμη τδν κόσμον, άγαπητέ 
μοι Βερσέλ, τώ έλεγεν έκείνη, καί θέλετε άπδ 
τώρα νά δεθήτε διά δεσμών, οΐτινες διαρκούν καθ’ 
όλην τήν ζωήν! ό έρως τδν ύποϊον ή θυγάτηρ 
μου σάς εμπνέει μάς τιμά άναμφιβόλως, άλλ’ άν 
καί πτωχή, ποτέ δέν θά καταχρασθώ τοΰ πό
θου ένδς νέου διά ν’ άσφαλίσω εις τήν κόρην μου 
υπαρξιν λαμπράν, τήν δποίαν ϊσως ποτέ μετανοή
σετε διότι τή έδώκατε. Υπηρετήσατε τήν πα
τρίδα καί τδν βασιλέα σας’ σπουδάσατε τδν κό
σμον όποιος είναι, αποκτήσατε πείραν, καί άφοΰ 
σταθμίσητε έτκςαμένως τά αίσθήματά σας, καί 
ταΰτα έγκριθώσιν ύπδ τοΰ λογικού σας, ποσώς δέν 
θά έναντιωθώ εις τδν έρωτα τοΰτον, τδν δποΐον 
σκέψις βαθεϊα θέλει ωριμάσει. Στάδιον τιμ.ής άνοί- 
γεται ένώπιόν σας, πρέπει νά βαδίσητε μέ βήμα 
στερεόν. Κατά τδ διάστημα τής άπουσίας σας θά 
σάς ένθυμώμ,εθα καί συχνάκις θά δμιλώμεν περί 
ύμών" σάς επιτρέπω νά μάς γράφητε, καί δταν 
ή έκστρατεία τελειώση, ή χείρ τής θυγατρός μου 
θά στεφανώση τήν σταθερότητά σας. ό Βερσέλ 
έπεσεν είς τούς πόδας τής Κυρίας δέ Βαρβίλ καί 
ώμοσεν εις τήν Ερνεστίνην έρωτα διαρκή δσον ή 
ζωή του.

Ανεχώρησε λοιπόν εις Μέτζ ενθυμούμενος πάν
τοτε τήν φιλτάτην του Ερνεστίνην’ έκεϊ δέ έτυχε 
φιλοφρονεστάτης ύποδεξιώσεως ύπδ τών αξιωμα
τικών τοΰ τάγματός του’ ή ύποδεξίωσις αυτή, 
κολακεύουσα τήν φιλαυτίαν του τώ άπέδωκε συγ
χρόνως καί τήν ζωηράν καί έλευθέραν έκείνην 
ευθυμίαν, ήτις άν καί τώ ήτο φυσική, ή άπομά- 
κρυνσις όμως έκ τής Ερνεστίνης τδν είχε κάμει 
νά τήν χάση κατά τδ διάστημα τού ταξειδίου. 
Μόλις έφθασε καί άμέσως προσεκλήθη τδ αύτδ 
εσπέρας είς γεύμα στρατιωτικόν· Τά λαμπρά φα
γητά, οί έκλεκτοί οίνοι, ή ελευθερία έκείνη ήτις 
προΐσταται πάντοτε είς τάς συναθροίσεις τών ς-ρα- 
"ιωτικών, συνειθισμένων νά διατρέχωσι τούς αύ-
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τούς κυνδύνους, δλα ταΰτα συνέτεινον εϊς τδ νά 
άποδώσωσιν είς τδν δεϊπνον ζωηροτάτην ευθυμίαν. 
Κατά τδ έπίδειπνον ή έλευθερία μετατράπη όλί- 

γον είς ακολασίαν* ό νοΰς τών συμποτών έβραζεν 
ώς οί οίνοι οΐτινες άφθόνως έχύνοντο. Συνώμοσαν 
νά μεθύσωσι τδν νεοελθόντα, δστις ένόμιζε κα- 
θήκόν του νά παραδέχηται εύχαρίστως δ,τε οί 
συνάδελφοί του άπήτουν παρ’ αύτοΰ.

Δυστυχώς δ Βερσέλ δέν είχεν άκόμη συνειθί- 
σει εις τδ είδος τοΰτο τής ζωής’ ταχέως έχασε 
μέρος τοΰ λογικού του καί τοΰ έμεινε τόσον δλί- 
γον ώστε δέν ήξευρε τί έλεγεν ή τί έκαμνε, καί 
ή εύθυμία του, ζωηρώς διεγερθεϊσα έκ τών α

τμών τοΰ καμπανίτου, καί τών αστεϊσμών τών 
νέων συντρόφων του, όπερεπήδησε τά δρια τά ό
ποια ή κοσμιότης άπήτει.

Τπήρχεν είς τήν αύτήν τράπεζαν καί άντικρύ 
του γέρων τις αξιωματικός δστις άν καί εξηκον
τούτης δέν είχεν είσέτι ύπερβή τδν βαθμόν τοΰ 
ύπολοχαγου ούτος ήτο δ ίππότης δε Μοντλούκ, 
γενναίος, πλήρης τιμιότητος καί άπλότητος, άλλ’ 
ϊσως ολίγον παράξενος είς τήν ένδυμασίαν του καί 
τούς τρόπους του. Ιίγαπάτο παρ’ δλων τών άξιω- 
ματικών τοΰ τάγματος είς τδ δποΐον πρδ πεντή
κοντα έτών είχεν είσέλθει, καί έσέβετο ύφ’ δλων, 
άν καί ή μετριωτάτη τύχη τδν είχε κρατήσει εις 
κατώτερον βαθμόν. 0 ίππότης δε Μοντλούκ έμει- 
δία μετ’ άνεξικακίας είς δλους τούς λόγους τών 
νέων καί άπεκρίνετο μετ’ άγαθότητος είς τούς α
στεϊσμούς των, καθ’ δσον δέν ύπερέβαινον τά δρια 
τής εύσχημοσύνης. Η άπλ.ότης τών τρόπων του ή- 
τις ώμοίαζεν ολίγον πρδς βαρβαρότητα προσέβαλλε 
τήν τεταραγμένην φαντασίαν τοΰ νέου Βερσέλ, καί 
ένόμισεν δτι δύναται νά χλευάση τδν σεβάσμιον 
τοΰτον στρατιωτικόν, τοΰ όποίου έλησμόνησε τά 
έτη καί δέν γνωρίζει είσέτι τάς άρετάς’ δ ίππότης 
δε Μοντλούκ βλέπων νέον άγνωστον νά φέρηται 
πρδς αύτδν μέ τδ ελεύθερον έκεΐνο καί απρεπές ύ
φος, καί έκπλαγείς, έζήτησε διά βλέμματος σο
βαρού νά τον άνακαλέση είς τδ σέβας τδ όποιον 
τώ ώφείλετο, καί τδ δποΐον ούδείς μέχρις έκείνης 
τής ημέρας είχε παραγνωρίσει. Αλλ’ δ δυστυχής 
Βερσέλ δέν ήτο πλέον είς έαυτόν" ό τρόπος τοΰ 
γέροντος Μοντλούκ άντί νά τοΰ φανή σεμνοπρεπής, 
τούναντίον τώ έφάνη γελοίος, καί ήρχισε νά λέ- 
γη δ,τι δ γενναίος καμπανίτης τώ ένέπνεε. Καί 
έξέφερε μέν τήν ώραν έκείνην εύτράπελον τινά 
φράσιν δι ήν έσεμνύνετο, έμελλεν δμως νά τήν 
πληρώση πολύ άκριβά τήν επαύριον.
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ό έσχατος γόνος τής οίκογενείας του καί δέν κα
τέχει σχεδδν τίποτε, άλλ’ έχει τήν εύγενή έκεί
νην υπερηφάνειαν, ήτις αρμόζει είς τήν καταγω
γήν του, πάσχει έκ τής· δυστυχίας μου, άλλά δέν 
θέλει καί νά ερυθριώ είς τδν μάταιον τούτον κό
σμον, όπου ή πτωχία θεωρείται σχεδδν άτιμία. 
Μετά τινα καιρόν, ίσως μετ’ δλίγας ήμέρας ή. 
σκληρά αύτη κατάστασις ελλείψει, και τότε θά έ- 
παναλάβωμεν τδ όνομά μας καί τά δικαιώματα 
μας. Αλλ’ έως τότε ή Ερνεστίνη καί έγώ δφει- 
λομεν νά ζήσωμεν είς τήν άφάνειαν, ήτις αρμόζει 

εις τήν δυστυχίαν.
«Αγάπα λοιπδν τδν Κ. δέ Μοντλούκ καί σε- 

βάσθητι αύτδν ώς πατέρα. Γέρων, έχει Ανάγκην 
σεβασμού" πτωχός, ίσως είναι δλίγον παράξενος. 
Πρόσεχε πρδ πάντων μήπως έννοήση ότι γινώ- 
σκεις τδ- μυςικόν του, διότι ποτέ δέν θά τδ συγ- 
χωρήση ούτε είς τήν κόρην του ούτε είς έμέ. Δέν 
ήθελον ποτέ, τδ έκμυστηρευθή, άλλά μετά τήν· 
άναχώρησίν σου δέν ήδυνήθην ν’ άρνηθώ είς τήν- 
Ερνεστίνην κλαίουσαν, τήν παρηγοριάν τοϋ νά 
έμπιστευθώ τδν πατέρα της ε’ς τάς φροντίδας τοϋ 

καλλιτέοου μου φίλου. »
Κάτωθεν δέ τής έπιστολής τής μητρός της, ή.

Ερνεστίνη είχε γράψει τάς δλίγας ταύτας λέξεις:
»Θά πιστεύσω τδν έρωτα τοϋ Βερσέλ είς.το- 

σέβα; τδ δποϊον Οά έχη πρδς τδν πατέρα μου.» 
Είναι, δύσκολον, νομίζω νά περιγράψω τήν έντύ- 
πωσιν ήν έπροξένησεν είς τδν νέον Βερσελ ή έπι- 
στολή αύτη. Ηρυθρίασε,.έταράχθη, έσυγκινήθη ύπδ 
ελέγχων συνειδήσεως τών δποίων ή αιτία τοϋ ητο 
είσέτι άγνωστος. Πώς ! δ γέρων αυτός Αξιωματι
κός τδν όποιον χθές έν τή υπερβολή τής μέθης 
του μετεχειρίσθη μέ τοιοϋτον τρόπον, ό σεβάσμιος, 

έκεΐνος άνθρωπος είναι λοιπόν δ πατήρ τής Ερνε
στίνης ! Ανεπαισθήτως ή μνήμη του έξεγείρεται, 
ένθυμήθη τέλος τούς άστεϊσμούς είς τούς όποιους, 
ύπέπεσε, καί ήσθάνθη πόσον ήσαν Απρεπείς ε- 
ξερχόμενοι έκ στόματος νέου πρδς γέροντα άξιο- 
σέβαστον καί δυστυχή. Ανεγνώρισε τα σφάλμα
τά του καί έσκέπτετο πώς νά τά έπανο.Οώση,. 
ότε αίφνης έκτύπησεν ή Ούρα καί ό υπηρέτης του 
είσήλθεν Αναγγέλλω* τδν ιππότην δέ Μοντλούκ.

Είς τδ όνομα τούτο, είς τήν Απροσδόκητον 
ταύτην έπίσκεψιν ό Βερσέλ έμεινε πρδς στιγμήν 
άπολιθωμένος’ έσκέπτετο νά έγερθή καί νάπροχω- 
ρήση πρδς τδν ιππότην δέ Μοντλούκ, ούτος όμως 
δέν τού έδωκε καιρόν, άλλά καθίσας. έλευθέρως, 
τδν έθεώρει κατά πρόσωπόν μέ ύφος σεμνοπρεπές 

Η στιγμή τοϋ αποχωρισμού εφθασε, μεσονύ
κτιον έσήμανε και έκαστος Αξιωματικός άπεσύρ- 
θτ, είς τά ίδια. Μόλις δ Βερσέλ είσήλθεν είς τδ 
δωμάτων του, έπεσεν είς την κλίνην καί. έκοιμη- 
θη διά τοϋ γλυκυτέρου και βαθυτέρου ύπνου. ως 
άνθρωπος διανύσας ευχαρίστως τήν ημέραν

Τήν επαύριον έξύπνησε πολύ ενωρίς άλλά με 
ιδέας δλιγώτερον ευχάριστους παρά τδ σύνηθες’ 
ή πρώτη σκέψις του ήτο διά τήν φιλτάτην του 
Ερνεστίνην’ μετενόησε πολύ διότι παρεδόθη μα
κράν αυτής, έστω καί πρδς στιγμήν, ^είς εύθυμίαν’ 
προαίσθημα δέ τι τώ έλεγεν ότι δέν θά τήν 
έπανίδη ίσως πλέον. Απαίσιαι Αναμνήσεις, κρυφία 
ταραχή, άνησυχίαι μάιαιαι, τών δποίων δέν ήδύ
νατο νά έννοήση τδ άντικείμενόν, προσέβαλλον το 
πνεϋαάτου καί’ τήν ψυχήν του. 0 ύπηρέτης του 
εισέρχεται έν τούτοις είς τδ δωμάτιό* του καί τοϋ 
έγχειρίζει επιστολήν έκ τής έπιγραφής τής δποίας 
ένόησεν δ Βερσέλ ότι προήρχετο έκ τής κυρίας 
δέ Βαρβίλ. Μέ δποίαν δομήν ήνοιξε τήν έπιστολήν 
έν τή δποία θά τοϋ εγραφον περί τής Ερνεστίνης, 
ίσως δέ καί'αυτή ή ιδία είχε προσθέσει δλίγας λέ- 
ξει εις τήν έπιστολήν τής μητρός της! Η καρδία 
του είναι πλήρης χαράς καί πάσα ιδέα λύπης ε- 
ξηφανίσθη έκ τής φαντασίας του. Ανέγνωσε δε 

τά έξής : ,
«Συγχωρήσατέ μοι, άγαπητέ μοι Βερσέλ, ύι ό,τι 

μέχρι σήμερον διεφύλαττον μυστικόν άπδ σάς’ 
βεβαίως ήσο άξιος ολοκλήρου τής έμπιστοσύνης 
μας, άλλ’ ή θέσις μας μοι. επέβαλλε ν ύποχρέωσιν 
διά τήν δποίαν ή καρδία μου μετενόει. Επίστευ- 
σας βεβαίως ότι ήμην χήρα Αρχαίου στρατιωτι
κού, άλλ’ ήπατήθης’ δ σύζυγός μου ζή άκόμη, 
είναι πλησίον σας, είναι είς τδ τάγμα σας. Σε πα
ρακαλώ Βερσέλ περιποιήθητι τδ κατά δύναμιν τδν 
ιππότην δέ Μοντλούκ’ είναι λίαν Αξιότιμος άν
θρωπος, είναι πρωτότυπον τής ειλικρίνειας καί 
χρηστότητος, είναι πάν ό,τι έχω Αγαπητότερο* 
είς τούτον τδν κόσμον, καί έάν δλ’ αυτά τά αί
τια δέν σέ πείθουν νά τδν άγαπήσης καί νά τδν 
σέβεσαι, είναι τέλος δ πατήρ τής Ερνεστίνης, τής 

φιλτάτης σου Ερνεστίνης.
»Η έκμυστήρευσις αύτη σ’εκπλήττει, καί απο

ρείς βεβαίως πώς δέν φέρω τδ όνομα τοϋ συζύ
γου μου. Τδ όνομα έκεϊνο είναι έντιμον, καί Απέ- 
χομεν τοϋ νά τδ φέρωμεν ένόσω ή σκληρά τύχη 
δέν μάς τδ συγχωρεΤ Αναρίθμητοι δυστυχίαι μ’ 

έκαμαν νά χάσω τήν δλίγην περιουσίαν, ήν ο πα
τήρ μου μ’ άφήκεν. ό ιππότης δέ Μοντλούκ είναι

καί οφθαλμούς πλήρης σοβαρότητος- Μετά τινα 
δέ στιγμήν έμφαντικώς σιωπών, δ γέρων Μον
τλούκ ελαβε τδν λόγον καί είπε μετά πολλής 
άταραξίας καί Αξιοπρέπειας’ » Κύριε δέ Βερσέλ, 
πεντήκοντα ετη είμαι είς τήν υπηρεσίαν, έπολέ- 
μησα υπέρ τής πατρίδος καί τοϋ βασιλέως μου, 
καί έλαβον πολλάς έντιμους πληγάς. Εάν ή τύχη 
δέν μέ διέκρινε εις τήν πληθύν καί μ’ άφίνει ν’ 
άποθάνω είς αφανή βαθμόν, ή τιμή δμως μέ συν
οδεύει μέχρι τών χειλέων τοϋ τάφου. Η τιμή αύ
τη, Κύριε δέ Βερσέλ, υπήρξε πάντοτε οδηγός μου 
είς τδ μακρδν καί έπίπονον στάδιόν μου, είναι τδ 
μόνον άγαθδν τδ όποιον μοί μένει καί μέ παρη- 
γορεϊ διά τάς άναριθμήτους στερήσεις τάς δποίας 
ή τύχη μοί έπέφερεν. Εντούτοις Κύριε άντί τοϋ 
σεβασμού τδν δποϊον αί λευκά! μου τρίχες έπρε
πε νά σάς έμπνεύσωσι, σείς δ εικοσαετής έξεφέ- 
ρατε άστεϊσμούς υβριστικούς έναντίον άνθρώπου ! ·

— Αχ ! Κύριε ! . . — Μή μέ διακόπτετε, σάς 
παρακαλώ. Η δμιλία αύτη ίσως σάς φαίνεται έκ- 
τεταμένη, ίδού λοιπδν τήν συντέμνω. Μέ υβρί
σατε, Κύριε δέ Βερσέλ, καί έρχομαι νά σάς ζητήσω 
ίκανοποίησιν. — Σεις, ώ Θεέ μου ! — Μάλιστα 
έγώ δ ίδιος, έξηκολούθησεν δ γέρων Αξιωματικός 
μέ τήν αύτήν ψυχρότητα’ ένομίσατε, Κύριε, ότι 
προσβάλλετε γέροντα Αδύνατον καί άνευ ύπε
ρασπίσεως ; ήπατήθητε μεγάλως. Η τιμή ποτέ 
δέν είναι Αδύνατος, ευρίσκει πάντοτε μέσον 
ν’ Απωθή τήν ΰβριν καί νά καθίσταται σεβαστή’ 
ήξεύρει νά έκμηδενίζη όλα τά πλεονεκτήματα έφ’ 
οί; ή νεότης έπαίρεται. Δέν σάς προτείνω ποσώς 
νά κτυπηθώμεν διά τοϋ ξίφους, διότι δέν θά 
στέρξητε’ δέν θά θελήσετε βεβαίως ν’ άγωνι- 
σθήτε κατά τήν ρώμην καί τήν έπιδεξιότητα 
μετά γέροντος τοϋ δποίου ή μέν χειρ δέν είναι 
στερεά, ή δέ δρασις είναι Αδύνατος έκ τής προβε- 
βηκυίας ήλικίας. Αλλ’ επειδή είμαι δ κύριος τών 
όρων κα? τής εκλογής τοϋ όπλου, θά ρίψωμεν 
τούς κύβους, κύριε Βερσέλ, θά πυροβολήσωμεν, καί 
δ εύτυχέστερος θά διασκορπίση τδν εγκέφαλον 
τοϋ άλλου. — Νά σάς διασκορπίσω τδν εγκέφα
λον ! Εγώ ! ώ μυριάκις προτιμότερο* ν’ άποθάνω, 
άνέκραξεν δ Βερσέλ έκτδς έαυτοΰ καί περίπατων 
είς τήν αίθουσαν μέ ζωηράν συγκίνησιν. — Κά- 
μνετε κακά νά φείδεσθε τής ζωής μου, είπεν ύπε- 
ρηφάνως δ γέρων. Εγώ, έάν ή τύχη βοηθήση, δέν 
θά φεισθώ ποσώς τής ΐδικής σας. Χαίρετε Κύριε 
Βερσέλ, καλήν άντάμωσιν, άπόψε είς τάς έκτώ 
είς τδ προτείχισμα. Λάβετε καί ένα μάρτυρα.

Είπών ταύτα δ ιππότης δε Μοντλούκ έξήλθε 
καί έκλεισεν άποτόμως τήν θύραν, άφήσας τδν δυ
στυχή Βερσέλ είς οίκτροτάτην κατάστασιν. όποία 
Αρχή ! μέ ποιον μέλλει νά κτυπηθή; μετ’ έκείνου 
τδν δποϊον ώφειλε νά σέβηται και ν’ άγαπά, μεθ’ 
ένδς γέροντος, τέλος μετά τοϋ πατρός τοϋ άγα- 
πατητέρου του δντος είς τούτον τδν κόσμον !

•Οχ», δχι, είπε, δέν θά δεχθώ ποτέ τήν μο
νομαχίαν ταύτην, δέν δύναμαι, δέν πρέπει έπί τέ
λους νά τήν δεχθώ. . . Ομως τί θά υποθέσουν περί 
έμοϋ ; τί θά είπουν οι συνάδελφοί μου; τί θά εί- 
πή δ Κ. δε Μοντλούκ, Θεέ μου 1 τί νά κάμω ; » Μ 
Απειρία τοϋ Βερσέλ καθίς-α έτι δυσκολωτέραν τήν 
θέσιν του. Καί άλλοτε μέν ήθελε νά ύπάγη νά εύ
ρη τδν Κ. δε Μοντλούκ νά τώ δμολογήση παρ
ρησία τδ σφάλμα του, νά τοϋ ζητήση συγχώρησιν 
καί νά τώ δώση οίανδήποτε άλλην ίκανοποίησιν, 
έκτδς τής ολέθριας έκείνης. .. .

Αλλ’όχι, είναι πολύ άργά’ δ ιππότης δε Μον 
τλούκ τδν προσεκάλεσεν είς μονομαχίαν καθ ήν 
αί δυνάμεις είναι ϊσαι εκατέρωθεν, διότι ή έκ- 
βασις αύτής εναπόκειται είς τήν τύχην. Η συγ
γνώμη θά φανή ώς ύπαγορευθεϊσα ύπδ τοϋ φό
βου’ ό δέ Βερσέλ θά Οεωρηθή ώς άνανδρος ύπδ τών 
συναδέλφων του, και ή ιδέα αύτη τδν έκαμε ν’ 
άνατριχιάζη.

«Καλά λοιπόν 1 άς ήναι, δέχομαι τήν μονομα
χίαν ! μάλιστα τήν δέχομαι μέ όλους τούς όρους 
του. 0 Θεός άς μοί ήναι μάρτυς ότι δ φόβος τοϋ 
θανάτου δέν έπιρ^εάζει ποσώς τάς σκληράς Αβε
βαιότητας ύπδ τών δποίων έταράχθην, καί ο
μνύω. .. » Εκαμε δέ έκείνην τήν στιγμήν γενναίαν 
άπόφασιν ήτις καθησύχασε τήν ταραχήν τής ψυ
χής του.

Αλλά νέαι σκέψεις τδν βυθίζουν πάλιν παρευθύς 
είς νέας στενοχώριας. Τί θά είπή ή Ερνεστίνη ό
ταν μάθη οτι δ έραστής της έφονεύθη ύπδ τοϋ 
πατρός της ; πόσα δάκρυα θά χύση ! πόσον θά τή 
φανώ ένοχος ! Οά μάθη ίσως ποτέ τί συμβαίνει 
είς τήν καρδίαν μου ; θά γνωρίση τήν αμετάβλη
τον άπόφασιν τήν δποίαν έσχημάτισα ; άντί νά έ
χω πρδς τδν Κ. δε Μοντλούκ τάς ύπδ τοϋ έρω
τος ύπαγορευομένας μοι φροντίδας καί περιποιή
σεις, είμαι έγώ όστις έλαβα τήν Αναίδειαν νά τδν 
ύβρίσω δημοσία ! Αχ ! δυστυχή Βερσέλ! Εάν άπο- 
θάνης ή καταφρόνησις καί τδ μίσος τής Ερνεστί
νης θά σέ παρακολουθήσωσιν είς τδν τάφον ! δέν 
δύναμαι νά ύποφέρω τήν ιδέαν αύτήν. » Εσκέφθη 
νά γράψη Αμέσως πρδς τήν Κυρίαν δε Μοντλούκ
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ζαί νά την ειδοποίηση έκ προοιμίων περί δλων τών 
λεπτομερειών τούτου τοΰ συμβεβηκότος. ® Οταν 
δέν θά υπάρχω πλέον, έλεγε, θ’ άναγνώση τήν ε
πιστολήν μου εις την Ερνεστίνην. Η Εονεστίνη θά 
μέ κλαύση καί δέν θά μέ καταφρόνηση . . . Αλλά 
διατί νά τάς ειδοποιήσω προηγουμένως περί δυ

στυχήματος τδ όποιον θά μάθουν πολύ αργά ; 
διατί νά φέρω τήν απελπισίαν προτήτερα είς καρ

δίαν την δποίαν άγαπώ ; »
Εν τούτοις έπλησίασεν είς τδ γραφεΐον του, ζ.αΐ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΝΕΚ.ΡΟΤΑΦΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΆ ΕΣΧΑΤΩΣ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ 

ΑΥΟ ΑΓΑΛΜΑΤΑ.

Οΐ άπδ τοΰ Πειραιώς άνερχόμενοι είς Αθήνας 
τδ πρώτον αντικείμενου 8 άπαντώσι καθ’ οδόν 
είναι τδ παρά τήν νέαν είσοδον τής πόλεως άνα- 

σκαπτόμενου άρχαΐον 
νεκροταφείου- II πρώ
τη νύζις τής ύπάρ- 
ξεως τάφων έν τώ 
χωρίω τούτφ έδό
θη πρδ πέντε περί
που έτών, δτε πρδς 
διαχάραξιν τής νέας 
εισόδου καί πρδς ίσο- 
πέδωσιν τής όδοΰ ά- 
νεσκάφη μέρος τοΰ γη
λόφου τούτου. Ο: ερ
γαζόμενοι τότε οδο
ποιοί άνεκάλυψαν τυ- 
χαίως δύο επιτύμβιους 
•λίθους είς τδν ένα τών 
όποιων παρίστατο έν 
άναγλύφω οπλίτης μα-

Τοξότηί

χόμενος, είς δέ τδν έτερον γυνή άποχαιρετώσα 
τούς συγγενείς αυτής. Ι£ είκών τοΰ πρώτου έ- 
δημοσιεύθη πρδ πολλοΰ έν τή άρχαιολογική 
έφημερίδι, άμφότεροι δέ οί λίθοι ούτοι κα- 
τετέθησαν έν τή πλατεία τοΰ Θησείου. Εκτοτε 
έφαίνετο βεβαία ή υπαρξις καί άλλων τάφων, 
καί πας τις ήλπιζεν οτι ό γήλοφος έκεϊνος θά ά- 
νεσκάπτετο δσον τάχιον, άλλά παρ’ έλπίδα έφυ- 
τεύθησαν έπ’ αύτοΰ κυπάρισσοι καί άλλα δενδρύλ
λια πρδς λύπην μεγάλην τών φίλων τής τέχνης. 1Ϊ 
τύχη δμως έφάνη μάλλον φιλάρχαιος τών τότε διε· 
πόντων τάς άνασκαφάς, διότι αυτή πρδ δύω περί
που έτών έφερε τήν δίκελλαν τοΰ γεωργοΰ άνω ττ,ς

έκαμε τήν διαθήκην του διά τής όποιας άφηνευ 
όλην του τήν περιουσίαν είς τήν Κυρίαν δε Μον
τλούκ καί τήν ’Ερνεστίνην. Αφοΰ δέ τήν υπέγρα
ψε καί τήν έσφράγισεν έξήλθε τοΰ δωματίου του 
διά νά διασκεδάση ολίγον τήν άπελπισίαν, ήτις 
τδν κατείχε' διέτρεξε λοιπδν τάς όδούς τοΰ Μέτζ 
χωρίς νά γνωρίζη ποΰ πηγαίνει, τόσον μάλλον δυ
στυχής καθ’ δσον δέν ειχεν ούδένα φίλον είς τδν 

δποΐον νά έκμυστηρευθή τήν λύπην του.
(άκολουθεΐ).

άκάνθου τής έπικοσμούσης τήν ύψηλοτέραν στή
λην τοΰ νεκροταφείου τούτου, καί έπομένως εξυ- 
πνίσθη τέως καί ή περιέργεια τών ήμετέρων. Εν 
τή Άρυσα.Ι.ίίόι έγένετο πολλάκις λόγος περί τών 
άνακαλυφθέντων ένταΰθα τάφων, καί έν τινι τών

φυλλαδίων αυτής έ" 
δημοσιεύσαμεν καί 
τάν εικόνα τοΰ ώ
ραίου άναγλύφου τοΰ 
παριςώντος ένα τών 
έ>· ΚορΙνθω πίντε 
ι'.τ.τέωζ, ώς μαρτυρεί 
ή έπί τής βάσεως ά- 
ναγινωσκομένη έπι- 
γραφή. Η δη δέ δη- 
μοσιεύομεν τδ ιχνο
γράφημα δύω τελευ
ταϊον άνακαλυφθέν
των άγαλμάτων, έ- 
χόντων μέγεθος τδ 
ήμυσι τοΰ φυσικού, 
καί ών τδ μέν παρι- 
στά Σειρήνα φέρου-

σαν υπδ μάλης χελώνην, τδ δέ άνδρα όκλά- 
ζοντα είς τδ γόνυ καί ώσανεί σύρονυτ βέλος 
άπδ τής φαρέτρας. Η θέσις τοΰ σώματος του 
τελευταίου τούτου είναι, ώς καί έν τώ ίχνο- 
γραφήματι φαίνεται, λίαν άνετος, τά καθέκαστα 
δμως είσίν άμελέςατα έξειργασμένα, καί καθολου 
αί πτυχαί άτεχνώς διεσκευασμεναι. Αλλα και 
δ ιματισμός αύτοΰ είναι λίαν περίεργος καί νο- 
μίζομεν δτι ούδαμοΰ απαντάται δμοιος τούτου. 
0 τοξότης ούτος, καί άς καλέσωμεν αύτδν τοξό
την άπδ τοΰδε διότι τοιαύτη είναι η πιθανωτίρα 
εικασία, φέρει άντί πάσης άναβολής σύντομον χι
τώνων, στενάς έχον χειρίδας, καί συγκρατούμε- 

νον περί τήν δσφύν διά στενής ταινίας ή ζώνης. 
Η άναβολή αύτη δέν είναι βεβαίως ελληνική, 
ομοιάζει δέ μάλλον πρδς τάς ύπδ τών βαρβάρων 
φερομένας, ώς βλέπομεν είς τήν άρχαίαν έκείνην 
γραφήν τήν παριστώσαν, κατά τήν κοινοτέραν 
δόξαν, τήν έν ίσσώ μάχην, καί σωζομένην έν τώ 
Βορβωνικώ Μουσείφ. Επίσης άξιον περιεργείας εί
ναι δτι έν τώ άγαλματίφ τούτω διατηρείται κα- 
θαρώτατα ό χρωματισμός τής ζώνης καί τής ύ- 
ποτιθεμένης φαρέτρας, ατινα είσί χρώματος ερυ
θρού' φαίνονται δέ καί έν τή παρυφή τοΰ χιτωνίου 
τά ίχνη μικρών τι- 
νων γραπτών κο
σμημάτων πιθανώς 
χρυσών. Εν τή βρα
χεία ταύτη είς τδν 
αρχαιολογικόν κό
σμον εκδρομή, δέν 
εχομεν τδ παράπαν 
σκοπόν νά έπιχει- 
ρήσωμεν τήν λύσιν 
τοΰ πρδ πολλοΰ έ- 
πασχολοΰντος τούς 
αρχαιολόγους σπου- 
δαιοτάτου ζητήμα
τος περί τοΰ άν έ
χρωμάτιζον οί άρ- 
χαϊοι γλύπται τά 
μαρμάρινα άγάλμα- 
τά των ή όχι' ώς 
έν παρόδω δμως λέ
γομεν, δτι λογικώς 
συλλ,ογιζόμενοι Οφεί
λομε ν νά παραδε
χθώμεν δτι έν τή 
καλή έποχή τής τέ
χνης άφηναν οί με-

Σιιςήν

γάλοι εκείνοι καλλιτέχναι αμίαντον τδ φυσικόν . 
κάλλος τοΰ Πεντελικοΰ είτε Παρίου λίθου, άλλά, 
δέν δύναται τις ν’άρνηθή (καί ένταΰθα ό λόγος δέν 
είναι περί τορευτικής) δτι ένίοτε μετεχειρίζοντο 
τής γραφικής τήν επικουρίαν πιθανώς οί καλλιτέ- 
χναι εκείνοι δσοι δέν ήσαν βέβαιοι περί τής ίκανό- 
τητος τής γλυφίδος των.Δέν έχουσι δέ δίκαιον δσοι 
ισχυρίζονται ότι ή χρήσις τών χρωμάτων ήτο γε
νική διά τδν λόγον δτι εύρέθησαν ίχνη χρωματισμού 
είς τινα άγάλματα είτε είς άλλα τής γλυπτικής έργα. 
Τδ καθ ήμάς πιστεύομεν δτι δπου έτίθεντο χρώ
ματα έκεϊ καί διετηρήθησαν αύτά ή τουλάχιστον 

έμεινον τά ίχνη των μέχρις ήμών, καί έπομένως 
λογικόν είναι νά παραδεχθώμεν τήν ύπαρζιν χρω
ματισμού δπου εύρίσκομεν αύτδν ούχί δέ καί έκεϊ 
δπου ούδέν ίχνος χρωμάτων φαίνεται. Οθεν ούτε 
έκ τοΰ δτι άπαντώμεν ένιαχοΰ χρώματα είναι ορ
θόν νά συμπεράνωμεν δτι παντού καί πάντοτε οί 
άρχαϊοι γλύπται έχρωμάτιζον τά έργα των, ούτε 
πάλιν έν ώ εύρίσκονται μέχρι σήμερον χρώματα 
είς πολλά τοιαϋτα έργα, δυνάμεθα, δι’ δσον καί 
άν άντίκειται τοΰτο είς τάς περί καλού σημερι
νής ιδέας μας, ν’ άρνηθώμεν δ,τι πραγματικώς έ-

γένετο ενίοτε' έπανα- 
λαμβάνομεν δέ νά εϊ- 
πωμεν δτι πρδς συμβι
βασμόν τών άνωτέρω 
είναι άνάγκη νά παρα
δεχθώμεν ο,τι καί σή
μερον έτι γίνεται, δη
λαδή δτι άπειρόκαλοι 

τεχνϊται έπρόσθετον 
καί τδν χρωματισμόν 
είς τά άτεχνα έργα των 
καί ιδίως είς τά έκ γής 
οπτής ειδώλια, έν οις 
ό χρωματισμός διετη- 
ρήθη ζωηρός καί μέ- 
χρις ήμών, ώς φαίνε
ται είς τά έν τώ άρ- 
χαιολογικώ μουσείφ 
τών Αθηνών σωζόμενα. 
Ούδέποτε πιστεύομεν 
δτι τήν άπαστράπτου- 
σαν λευκήν έπιφάνειαν 
τών άγαλμάτων τής 
Μηλίας Αφροδίτης ή 
τής τών Μεδίκων έκά- 
λυπτε ποτέ χρώμα οί- 

ονδήποτε' άν δέ ποτέ έγένετο τοιοϋτό τι είς τά 
τής αρχιτεκτονικής έργα, έγίνετο βεβαίως μετά 
καλλιτεχνικής φειδωλίας.

Τδ ώραιότερον δμως πάντων τών άνευρεθέντων 
έν τω χώρω τούτω άρχαίων γλυπτικών έργων 
είναι άναντιρ^ήτως ή έκ Πεντελησίου λίθου Σει- 
ρήν, ήτις διετηρήθη κάλλιστα, καί μόνον έλλεί- 
πουσιν άπ’ αύτής οί πόδες καί ή μία χειρ, ώς 
έν τώ δημοσιευομένω ίχνογραφήματι φαίνεται. 
Περιπαθώς κλίνουσα πρδς τά άριστερά τήν κεφα
λήν, φέρει ύπδ μάλης τήν χέλυν, έκ τοΰ Οστρά
κου τής οποίας κατεσκεύαζον οί αρχαίοι τάς λύ-
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ραςτων (I) έπί δέ τού καλού αύτής προσώπου ή 
έπικαΟηχένη γλυκεία μελαγχολία ανάγγελλε·. τώ 
διαβάτη ότι θρηνεί νεκρόν τινα, πιθανώς μαυσι- 
κόν. Δύω ετεραι μικραί Σειρήνες ευρισκόμενα·. έν 
τω αρχαιολογικά μ.ουσείω είναι πολύ κατώτερα; 
κατά τήν τέχνην, ουδέ δύνανται νά παραβληθώ- 
σι προς τήν Σειρήνα ταύτην, ήτις δύναται νά Οεω- 
ρηθή ώς έν τών καλλίτερων τής γλυπτικής έργων, 
άτινα διεσώΟησαν έν Ελλάδι. Εκτος τών ανωτέρω 
είιρέθησαν καί δύο μικροί λέοντες μέτριας τέχνη;, 
ολίγα μικρά πήλινα αγγεία, ή μάλλον τεμάχια 
αγγείων, καί τινες φιάλαι έξ ύέλου.

Αλλ’ ή έγχωσις τού νεκροταφείου τούτου είναι 
ζήτημα, ού ή λύσις είναι λίαν δυσχερής. Τδ μόνον 
βέβαιον β δύναταί τις νά εϊπη είναι δτι τδ επι
κείμενον χώμα είναι φορητόν’ διατ'ι δέ συνε- 

σωρεύθη ενταύθα, ή πότε καί ύπδ τίνος συ?ε- 
σωρεύθη δέν δυνάμεθα νά τδ μαντεύσωμεν. Οτι 
δέ κινεί τήν περιέργειαν έκαστου είναι ή εις διά
φορα ύψη Θεμελίωσις τών επιτύμβιων τούτων 
στηλών, έξ ού δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι ό 
γήλοφος ούτος δέν έσχηματίσθη διά μιας, καί δτι 
ενώ ή έπιφάνειατήςγής ύψούτο βαθμηδδν διά νέου 
έπιχεομένου χώματος, πολλοί νεκροί έν τώ μεταξύ 
χρόνφ εύρισκον ενταύθα ταφήν. Οί πλείστοι δμως 
καί περιφανέστεροι τών τάφων εύρίσκονται κατά 
σειράν, οί μέν έπί μικρού λιθόκτιστου καί διά 
κονιάματος έπικεχρισμένου κρηπιδώματος, οί δέ 
έπί ετέρου τειχίου έκ τετραγώνων λελαξευμένων 
λίθων συγκειμένου. Αν, ώς οί πλείστοι εΐκάζου- 
σιν, εύρισκόμεθα έπί τής ιερά; λεγάμενης οδού, 
καί άν εκατέρωθεν τής οδού ΐσταντο τάφοι, άρα 
οί άνακαλυφθέντες είσίν οί τάφοι τής μιάς πλευ
ράς τής οδού, οί δέ τής έτέρας θά ηύρίσκοντο άρ- 
κτικοδυτικώς καί παραλλήλως τών μέχρι τούδε 
εύοεθέντων, άλλ είς τδ μέρος τούτο ολίγα χώ
ματα ύπάρχουσι καί επομένως μικρά ελπίς ύπάρ- 
χη σπουδαίων ανακαλύψεων. Πιθανώτερον είναι 
νά εύρεθώσι πρδς τδ αντίθετον μέρος τάφοι, διότι 
ή ευθεία γραμμή τού άνομοίου κρηπιδώματος
προχωρεί μέχρι ,τίνος, είτα λήγει καί σχηματί-

(I) Ό Λουκιανός είς τινα τών Θεών διάλογον του μας 
δίδει πλήρη τήν περιγραφήν της αρχαίας λύρας. '<) ’Α
πόλλων λάλων έν αύτώ περί της έπιτηδειότητος τοΰ άρτι- 
γεννήτου Έρμου, λέγει καί τα ακόλουθα περί της μουσι
κότητας του. « Χελώνην που νέκραν ευρών ίργανον άπ’ 
αυτής συνεπήξατο" πήχεις γάρ έναρμόσας καί ζυγωσας, 
έπειτα κολλάβους έμπηξα; καί μαγάδα ύποθείς καί έντει- 
νάμενος επτά χορδάς έμελφδει πάνυ γλαφυρόν ...»

ζουσα άμβλεϊαν γωνίαν στρέφεται πρδς μεσημ
βρίαν καί εισδύει μάλιστα έντδς τού άποκεκομ- 
μένου βράχου. Περίεργον δέ είναι καί τδ τών 
Θορυκίων μνημείον. *Εν τή ούτω πώς σχηματισ
μένη ταύτη γωνία υπάρχει βάσις λιθόκτιστος ής τδ 
εμβαδόν αποτελεί τέταρτον κύκλου’ έπι. τής μιας 
τών πλευρών, είτε τών άκτίνων ισταντα·. δύω 
πλακωταί στήλαι, φέρουσαι τά ονόματα τών τε- 
θαμμένων, δλων Θορυκίων, έπί δέ τοΰ τόξου 
ϊστατο ή προμνημονευθεϊσα ανάγλυφος στήλη 
τού Θορυκίου ίππέως.

Ελπίζομεν δτι ή διακοπή τών εργασιών τής ά- 
νασκαφής δέν θέλει παραταθή έπί πολύ, καί δτι 
άφαιρουμένων δλων τών ξένων χωμάτων, θέλομεν 
εδρειϊσως ενταύθα καί άλλα καλλιτεχνήματα.Μετά 
τήν άποπεράτωσιν τής άνασκαφής δμως δέν πρέπει 
ν’ άφεθή τδ χωρίον εις τήν σημερινήν αυτού δύιν. 
όλίγαι κυπάρισσοι φυτευόμενα εϊ τε άλλα δεν
δρύλλια σχηματίζοντα μικρόν τι άλσος, Οέλουσι 
ποιεί εύορόσυνον τήν θέαν εις τούς άπδ τού Πει
ραιώς άνερχομένους, καί τδ μικρόν τούτο νεκροτα- 
φείον, είς ϊ ανάγκη νά μεταφερθώσι καί πάσαι αί 
προηγουμένως άνευρεθείσαι στήλαι, θέλει άποτε- 
λέσει είδος τι μουσείου ενώ θάεύρίσκη τις συνηγ- 
μένα έργα διαφόρων εποχών τής αρχαίας τέχνης

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΜΟΥ.

Φίλε Κοσμά· — είναι πρωί, έβδομη μόλις ώρα. 
‘Σ τα μαλακά σου στρώματα συ βοχαλίζεις τώρα, 
Καί ίσως ονειρεύεσαι περί Νυμφών κι θυρίδων, 
’ Ενώ έγώ έγρηγορών σε τώρα συλλογοΰμαι 
Κ’ έν ονειρον παράδοξον, δπερ απόψε εϊδον, 
Να σοί έκθέσω προσπαθώ, καθώς τδ ενθυμούμαι. 
ΙΙλήν είμαι καί ειλικρινής πολύ καί δέν σοί κρύπτω, 
"Οτι δέν είμαι βέβαιος κ ’ εισέτι άμφιρβέπω, 
’Αν ημαι ήδη έξυπνος, ή ονειρον αν βλέπω, 
Κ’ ένφ έγώ φαντάζομαι ότι σοί γράφω ό τάλας, 

Παραλαλώ κ’ εύρίσκομαι ’ς τοΰ ύπνου τάς άγκάλας. 
Άλλ’ βχι, φίλε, πιστευτόν — καλώς τδ ένθυμοΰμαι* 
ΕΪμ’ έξυπνος σέ βεβαιώ, τώ 5ντι δέν κοιμούμαι, 
θα προσπαθήσω νά πειΟθώ κ’ έγώ καί σέ να πείσω. 
Κάθημαι μόνος* χάθημαι είς πράσινον σκαμνίον* 
Πέριξ μου βλέπω έπιπλα κ’ ένα σωρόν βιβλ.ίο,ν· 
Αισθάνομαι ψυχρός αήρ να μ’ έρχεται άπ’ δπίσω. 
Στρέφω καί βλέπω* ανοικτό είν' όπισθεν ή Ούρα* 
Ήγέρθην καί τήν έκλεισα μέ δργισμένην χεΐρα· 
'Εμπρός μου τδ παράθυρον καί φαίνεται ό κήπος* 
Βλέπω τά φύλλα πράσινα και στρογγυλά τά μήλα, 
Κ' ή δράνα 'ς τδ παράθυρον, καί της βροχής ό κτύπος 
Ακούεται νά παταγη είς τά πυκνά της φύλλα. 
Τοσαϋτα αισθανόμενος είμ’ έξυπνος νομίζω. 
Καί δύναμαι νά στιχουργω διά νά σέ ζαλίζω.
Μέ νοΰν λοιπόν προσεκτικόν καί ’τανυσμένα ώτα 
Τδ ονειρον μου άκουσον, βωμαντιχέ ίππότα.

Ι'.ϊμεθα έφιπποι ·δμοΰ, έπί ωραίων ίππων,’ 
Κ' έτρέχομεν ταχύτατοι, ώς αετοί, ώς βέλη ! 
Είν’ ονειρον· ς τδν ύπνον μου τδ εϊδον, ιό; σέ εϊπον* 
Άλλως, τδ τόσον τρέξιμον θά μ’ έκοπτε τά μέλη, 
Καί θά σοί έκραζα συχνά, φθάνει, μή τρέχεις, στάσαυ ! 
Καθώς συμβαίνει πάντοτε, δπότε ιππασίαν 
Όμοϋ διοργανίζομεν, — ούχί εις οπτασίαν, 
Ουχί έγώ ’ς τδν ύπνον μου καί συ ’ς τά νυχτικά σου. 
Άλλ’ έστω· ή παρέκβασις μ’ είναι συγχωρημ.ένη.
Ένώ λοιπόν έτρέχομεν, ώςάν δαιμονισμένοι, 
Εις πεδιάδας αχανείς, είς άπεράντους τόπου.-, 
Κι' δπίσω μας άφήναμεν καί ζώα καί ανθρώπους 
Καί δένδρα καί οικήματα κι ’ αγρού:, τδν κόσμον δλον, 
Κ έμπρδς έτρέχομεν, εμπρός, μέ βίαν τών ανέμων, 

Εςαίφνης κατεμαύρισε τοΰ ουρανού τδν Οόλον 
Μέ νέφη μαύρα κι’άγρια τής τρικυμίας Δαίμων. 
Αί αστραπαί διέσχιζαν μέ λάμψιν άπαισίαν 
Ι'οΰ ζοφερού δρίζοντος τήντρομεράν σκοτίαν· 
Καί μετά πασαν αστραπήν, τοΰ κεραυνού τδν βρόντον 
Αριστερά καί δεξιά ήχούαμεν ’ς τδν δρόμον* 
Οι Ιπποι αφήνιασαν, ώρθώθησαν μέ τρόμον 
Και εοακνον τούς χαλινούς μετά λευκών δδόντων. 
Καιηυςαναν τρομαχτικοί τών κεραυνών οί κρότοι, 
Και ή βροχή κατέπιπτε, κ ή χάλαζα μέ λύσσαν. 
Εσυριζε, κ οί άνεμοι λυμένοι πάντεςήσαν. 

Περί ε’μέ δέ βαθμηδδν έπηκταινον τά σκότη 
Καί έστενοΰτο γύρω μου i μελανός δρίζων 
"Ωςτε ποσώς δέν έβλεπα τούς Οφθαλμούς γυ-.ίζων, 
Δέν έβλεπα καί σ’ έχασα, μηδ' ήξευρα πού ήσο, 
Μηδ’ ήξευρα τδν ίππον μου πού νά τδν οδηγήσω.
Εκραυγασα, « Κοσμά, Κοσμά, τί έγεινες, πού είσαι;» 

Δεν άπεκρίθης ουδέ γρΰ, καί έφοβούμην μήπως 
Είς βάραθρα σ’ έχρήμνισεν δ έντρομος σου ίππος,
II μήπως κεραυνόπληκτος δπδ τοΰ ίππου κεΐσαι. 

Ταΰτα ένώ μέ ταραχήν καί δέος έσκεπτόμην, 
Ησθανθην αίφνης κάτω μου τδ έδαφος έκλεΐπον 
Και μέ δρμήν έντδς τής γης, Κοσμά, έβυθιζόμην, 
Μόλις τδ σώμα μου κρατών έπάνω είς τδν ίππον.

Κ’ έβυθιζόμην μέ δρμήν, στενώς έναγκαλίζων 
Τδν τράχηλον τοΰ ίππου μου, καί σφιγγών τά πλευρά του 
Μέ τάς τρεμοΰσας κνήμας μου- δ δ’ ίππος χρεμετίζων 
Δέν ήτον όλιγώτερον δειλός τοΰ άναβάτου* 
Εαπάρασσον τά μέλη του, καί διά λακτισυ.άτων 

Οί πόδες του τ’ άπωλεσθέν έζήτουν στήριγμά των. 
Καί έτρεμαν μή κρημνισθώ άπδ τδν πήγασόν μου, 
Καί τελειώσω τήν φριχτήν αυτήν οδοιπορίαν 
Μέ κουτροβάλαν φοβεράν, μακράν, ύποχθονίαν, 
Και πέσω τέλος άσχημα καί σπάσω τδν λαιμόν μου ! 
"Οσα ϋπέστην βάσανα δέντά έκφράζει στίχος. 
Κοιμώμενος άνάσκελα ποτ έπί της στρωμνής σου, 
Και συ άν έπεσας ποτέ εις αχανούς αβύσσου 
Πελάγη, δπου ουδέ φως, ουδέ αήρ, οΰδ’ήχος, 
Καί δ'που απελπίζεσαι τδ βάθος του νά ευρης. . . 
Άν τούτο έπαθες ποτέ, τί έπαθα ήξεύρεις.

’Εκεί, έξαίφνης τ’ άλ.ογον μο’ι έφυγ’ άπ’ τά σκέλη, 
Κ ’εΰρέθην, δέν ήξεύρω πώς καί πού, έξαπλωμένος 
Εις ένα μαλθακώτατον σοφαν, οπού ασμένως 
’Εκάθισα κ’έτάνυσα τά κεκμηκότα μέλη. 
Έπειτα πε'ριξ έστρεψα τδ βλέμμα ζαλισμένος, 
Κ’ εϊδον ότι εύρίσκομαι έντδς λαμπρού χοιτώνος, 
Μέ κάτοπτρα καί μ’ έπιπλα ποικίλα στολισμένου, 
’Αλλ’ άμυδρώς μ’ έν μόνον φώς κηρίου φωτισμένου. 
Συγχρόνως παρετήρησα οτι δένήμην μόνος* 
Εκεί, ςτήν άκραν τοΰ σοφά,’ςτούς πόδας μου πλησίον, 
Μία μορφή έσάλευε, π/.ήν δέν μετεκινεϊτο 
Τήν έβλεπα περίτρομος* δέν ήξευρα τί ήτο* 
Βρυκόλαχας ή άνθρωπος, δρνεον ή θηρίον. 
Παρατηρώ μέ προσοχήν καί βλέπω δύο) φώτα 
Νά λάμπωσι ’ς τήν κορυφήν τοΰ παραδόξου οντος.
‘Ρΐγος μέ έχυρίευσε καί έτοεμον άκόντως, 
Κ’ είς τδ διπλοΰν εκείνο φώς έγΰρισα τά νώτα. 
Χωρίς νά βλέπο) τίποτε· τότε ήσθάνθην όμως. 
Ότ ’ ή μορφή άνέβαινε κα τά τήν κεφαλήν μου. 
Μετά δλίγας δέ στιγμάς ό δεξιός μου ώμος 
Ίίσθάνθη Οώπευμα χειρός. Έκράτουν τήν πνοήν μου 
Καί έφοβούμην μήποις καν τήν βϊνα μου κινήσω 
Μήπως άνοίξο) τ’όμμα μου καί ρίψο> κανέν βλέμμα 
Κ ’ ένδ; θηρίου τρομερού τά όμματ’ άντιχρύσω, 
"11 φάσμα μορμολύκειο» ζητούν νάπίη αίμα. 
ΙΙλήν πώς άνετριχίασα μέ φρίκην χαί μέ τρόμον, 
"Oto ήσθάνθην έξαφνα εκείνου; τούς δακτύλους 
Νά προχωρώσι βαθμηδόν κι’ άφίνοντες τδν ώμον, 
Νά φθάσωσι ’ς τδγένειο, κι’έως τού κάτω χείλους .'

Θάρρος δ άχρος κίνδυνος εις τάς ψυχάς εμβάλλει, 
Καί όντως άνθρωπος κοινός, ’ς τήν ώραν τοΰ άγώνος 
'Ατρομο; ήρως γίνεται. Άλλ.’ όμως τόσοι άλλοι 
Εϊπον αυτά, μουσοτραφείς μύσται τοΰ ’ Ελικώνος, 
"Ωςτ’ είναι πάντη περιττόν έγώ νά σ’ εξηγήσω 
Τήν μεταφυσικήν τροπήν, τάς μυστικάς αιτίας, 
Αϊτινέ; θάρρος έμφυσοΰν είς τάς δειλάς καρδίας. 
Τήν ιστορίαν μου λοιπόν άς έξακολουθήσω.

Αλλά ήξεύρεις; τ’ ονειρον αυτό μοί φέρει ζάλην ! 
Εγώ, ό υπνοβατικήν μή έχων φαντασίαν,



ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ. ΧΡΤΣΑλΛΓΣ.

Και μ’ ησυχίαν πάντοτι χοιμωμενος μεγάλην, 
Ni ταραχθώ άπ’ βνειρον ! ή μάλλον οπτασίαν !. · . 
Ή μάλλον άποκάλυψιν !!!... Πλήν Λ, δ φαρμασόνος, 
Ούδ’ οπτασίας δέχεσαι. ούδέ αποκαλύψεις, 
Καί ίσως έπαιρόμενος ’ς τά φώτα τοϋ αίώνος, 
Τδ χϋρος τοϋ ονείρου μοι» τολμήσης ν’ άποββίψης. 
Κ' έν τούτοις είς τάς θαυμαστός ποιήσεις τοΰ Όμηρου, 
'Οπότε μνεία γείνεται ποτέ περί ονείρου 
Σοί λε'γει, Sn έρχεται τ’ οναρ άπδ τδν Δία, 
Καί δι’ αύτδν τά όνειρα εϊν’ ίερά και θεία- 
Επίσης ’ς τά θεόπνευστα βιβλία τών έβραίων 

Καθώς είσέτι έν αυτή τή Νέα Διαθήκη 
Εις τήν δποίαν, ω Κοσμά, πίστις τυφλή άνή,κει, 
'Οπότε πρδς τδν Βαλαάμ, ή πρδς τδν Ζεβεδαΐον, 

Είτε εις άλλου έκλεκτοϋ τδ άγιον κεφάλι 
’Εν ονειρον προσε'ρχεται εις πτέρυγας άγγί^Μν, 
Ή εξηγούν τδ παρελθδν, ή έρευνοϋν τδ μέλλον, 
Περί τής θείας του πηγής τίς τότε άμφιβάλλει ;
'Λλλαι ήμεροι ! Έν αύτώ τώ μιαροί αιώνι, 
Άν ονειρον τδν ύπνον σαυ ποτέ διαταράςη, 
θα σ’ είπη δ ιατρός, άφοΰ τήν γλώσσάν σουχυττάξη, 
Ότ οίνον έπιες πολύν ή έφαγες πεπόνι ! 
Τήν σήμερον οί άνθρωποι λατρεΰουσι τήν ύλην, 
Καί σ’ εξηγούν μέ γράμματα καί μέ τήν επιστήμην 
Πράγματα μόλις μένοντα είς τοϋ θνητού τήν μνήμην, 
Μόλις χωροϋντα ’ς τοϋ στενοϋ κρανίου του τήν πύλην ! 
Πλήν συ δέν νοστιμεύεσαι πολλήν φιλοσοφίαν, 
Κι’ άνευ σχολίων περισσών άς είπω τδ τί εϊδα. 
Τήν τόσην μου σνγχώρησον, φίλε, πολυλογίαν 
Εις μίαν μόνην δέν χωρεϊ τδ ονειρον σελίδα.

Ότε λοιπδν προσήγγισεν ή χειρ τοϋ χείλους έως, 
Εγω τδ στόμα ήνοιξα κ’ έδάγκασα γενναίως 
Τδν δάκτυλον τδν εχθρικόν. Μία φωνή οξεία 
Ήκουσθη αίφνης κράζουσα- «Μέ σφάζουν ί προδοσία !· 
Φωνή δξεΐα γυναικός·. άμέσως έννοήσας 
Τδ γένος της, έγύρισα τήν κεφαλήν καί εϊδα 
Έν πρόσωπόν κατάμαυρον, βαθύτερου της πίσσας, 
Κ’ £ν ζεϋγος δφθαλμών λαμπρών μεγάλων ώς δςρείδια, 
Κι’ όδόντας . . . Πλήν περιγράφάς δέν άγαπώ, διότι 
Δέν μ’ άγρυπνα τδ τρόπαιου τοΰ ψάλτου Παναγιώτη, 
Καί τρέμω μή μέ μυρισθή και σε ίση τήυ ούράυ του 
Ό δηκτικδς έπιχριτής τοΰ άτυχούς άπάυτ ου ! 
Μεταχειρίσθητι λοιπού τάς ίδιχάς σου γνώσεις 
Άν ταύτην τήυ περιγραφήυ ποθής νά συμπλήρωσής.

Άμα τδ μέλαυ προσώπου εϊδου, καιρού δέν χάνω, 
Τήν σφίγγω άπδ τδν λαιμδν μ’ 5λα τά δυνατά μου, 
Τδ γόνατό» μου δέ πατών ’ς τδ στήθος της έπάνω, 
Κράζω μ’οργήν «Τίςεϊσαισό; καί τίζητεϊς κοντά μου;» 
Άλλά έκείνη σιωπά, κι’ ασθμαίνει πνιγομε'νη.
Τήν χείρα έχαλάρωσα δλίγον τι- α Όμίλει 
Τίς εϊσαι ; τί ζητείς έδώ ; ποϋ εϊμαι; τί συμβαίνει ; 
Κ’ έκείνη λέγει- « Δια σέ ήνέωξεν ή πύλη
Τοΰ Άδου, κ’ εϊσαι σήμερον ό ξένος τοΰ πατρός μου- 
Καί εϊναι δ Διάβολος πατήρ μου, βςτις θέλων 
Ασφαλισμένου νά ιδή τής κόρης του τδ μέλλον, 
Σ’ έξέλεξεν, ώς άξιου να γείνης σύζυγός μου. 

Εϊμαι λοιπδν πρωτότοκος θυγάτηρ τοΰ Διαβόλου, 
Καί ήδη σέ φιλοξενώ, ποθοΰσα νά σ’ άρέσω. 
Πλήν συ δέν εϊσ’ εύχάριστος μήτ’ εύγενής διόλου. 
Αί! μήμοϋ σφίγγηςτδν λαιμόν. Ώ' 'Ω! οίκτίρμωνέσο!■ 
Μέ έκαμψε τδ γοερδν τών πνιγηρών κραυγών της. 
Καί ήγειρα τδ γόνατου άπδ τά μαϋρα στήθη, 
Καί άφησα έλεύθερον τδν μέλαινα λαιμόν της. 
Κ’ έκείνη ’ς τήν άγκάλην μου περιπαθώς έχύθη, 
Κ ’ ήσθάνθην είς τά χείλη μου τά φλογερά της χείλη. 
Και σύζυγόν της μ’ έκραξε, και τρυφερώς μ’ έφίλει- 
Φαντάσου τήν δδύνην μου, φαντάσου τδν θυμόν μου 
Σεμνόν έρύθημα αίδοΰς μ’ ήλθ’ έπί τοΰ προσώπου, 
Τήν Σατανοϋν άπέσπρωξα μετά βαρβάρου τρόπου, 
Κ·.’ ώς άντιφάρμακον χαλδν έκαμα τδν σταυρόν μου. 
Εκείνη άμα δ σταυρός έγένετο δ θείος,

Τή» δόναμίν της ίχασε καί ήρχισε νά τρέμη 
Εγώ δέ λόγον τρομερόν εϊπον α&οσχεδίως. 

Έγύριζεν ή γλωσσά μου ώς μΰλος, ώς ανέμη. 
Ώ κάθαρμα, έκραόγασα, ώ ξόανον, ώ τέρας Γ 
Ένόμισας θά συζευχθώ Σατανικήν γυναίκα, 
Ένώ έπάνω εις τήν γήν, τής Εύας κόρας δέκα 
Έχω άν θέλω, άπδ σέ πολδ ώραωτέρας ! 
Πώς ! άτρωτος διέμενα ’ς τήν γίν τοσούτον χρόνον. 
Διά νά γείνω, μιαρά, ’ς τήν κόλασιν βορά σου ! 
Τόσος παρθένους άφησα λεύκάς, μόνον καί μόνον 
Διά νά μέ νικήσωσι τά μαϋρα θέλγητρά σου ! 
Άφες νά φύγω άπ’ έδώ, άλλέως θά σοί δείξω 
“Οτι δυνάμεις άπδ σέ έχω περισσοτέρας. 
Τρόπον νά φύγω δείξου μοι, άλλέως θά σέ πνίξω,. 
ΤΩ Σατανοΰ, ω ξόανον, ώ κάθαρμα, ώ τέρας !» 
Καί τδν σταυρόν μου έκαμα έν είδει έπιλόγου, 
Καί έβλεπα άν φαίνεται δ ίππος μου διόλου, 
Άλλ’ ούτε ίππον έβλεπα ούτε ουράν άλογου, 
Καί μ’ εϊχεν υποχείριον ή κόρη τοϋ Διαβόλου. 
Άλλ’ ομω ς τήν έφόβισαν τά πτερωτά μου έπη, 
*Η ίσως τήν έδάμασε τδ τοϋ σταυρού σημεΐον. 
Ούτως ή άλλως, έμεινε σιωπηλή πλησίον 
Καί μ’ ομματα έρωτικά καί τρυφερά μέ βλέπει. 
«Άφοΰ, μοί λέγει, ή στοργή κι’ δ ένθερμος μου ερως 
Δέν σέ έλκύουσι σκληρέ, καί θέλεις νά μ’ άφήσης, 
Φύγε ! Μ’ αναίσθητου ψυχήν σ’ έπροίκισεν ή φύσις-· 
Μακράν μου φύγε, ύπαγε είς ό,τι θέλεις μέρος. 
Άλλ’ έπειδή δέν εϊν’ έδώ δ κόσμος τών άνθρώπων, 
Κ’ έδώ ήμεΐς δέν εχομεν τούς ίδικοός σας νόμους. 
Καί ούδ’ έχομεν τηλέγραφον, ούτε σιδηροδρόμους, 
Διά νά φύγης έτερον θέλω σοί δείξει τρόπον.» 
Μοί λέγει, καί λαμβάνουσα μικρόν τι καλαμαρι 
Άπδ τήν τράπεζαν έκεϊ, μοί λέγει μειδιώσα· 
«Κάθισ έδώ, πριν ίκατδν μέτρηση θνητού γλώσσα,. 
ΊΙ άμαξά μου είς τήν γήν έπάνω θά σ’ έπάρη.» 
Ώργίσθην καί άνέκραξα· «Είσαι γυνή και άνους ! 
Μήπως χωδωνοστάσιον χωρεϊ ποτέ ς' ά μπά ρ ι 
Μήπως φυτεύουσι ποτέ είς γάστραν τούς πλατάνους1 
Πώς νά καθίσω γίνεται έγώ, είς καλαμάρι !» 
Δέν άπεκρίθη τίποτε, πλήν μέ τήν μαΰρην χείρα 
Μέ έδείκνυε προστακτικώς τδ μελανοδοχείου. 
Μή έχων καί καλήτερα, άπόφασιν τδ ’πήρα, 
Κ’ έκάΟησα μέ προσοχήν είς τδ μικρδν άγγείον.

Αλλ’ αίφνης, ώ τοΰ θαύματος1. Σατανική μαγεία! 
Τά μέλη μου συστέλλονται, άπδ λαιμόν εις χείρα, 
Άπδ τά ώτα ’ς τά νεφρά, άπ’ ώμου ίως κνήμην, 
Είς τρόπον ώςτε εγεινα μικρός μικρός, ώς μυία. 
Τδ τί συνέβη έπειτα δέν μ’ έμεινε ’ς τήν μνήμην. 
Δέν ενθυμούμαι άλλο τι, πλήν ότι μ’ ήλθε ζάλη, 
Κ’ έγύριζεν δ ούρανδς τριγύρω ώς σφονδύλη, 
Καί τδ άγγεΐον ’ς τδ κενόν φρικτώς έκατραχύλει 
Καί δψηλα μ’ άνήγχιρε δύναμίς τις μεγάλη. 
Δέν ένθυμοϋμαι τίποτε, σοί λέγω, έκτος ίτι 
’Ηχούσα κρότον τρομερόν εις τδν ταχύν μου δρομσν. 
Ώς κρότος ήτο κεραυνού Ί Έςύπνησα μέ τρόμον 
Πέριξ μου βλέπω- εϊν’ αύτή ή κλίνη μου ή πρώτη, 
Καί ουτος εϊναι δ κοιτών καί τοΰτο τόλουτρόν μου, 
Τοΰτο είναι τό στήθος μου, τοΰτο τδ πρόσωπόν μου. 
Καί εϊμαι καθώς ήμην πριν, ούχί μικρός ώς μυίαν ! 
Κι’ δ κρότος βςτις εκοψε τδ νήμα τοϋ ονείρου, 
’’Ητον δ υπηρέτης μου, δ'ςτις πασαν πρόκαν, 
Τήν θύραν χρόνων, απ’ έμέ διώκει τδν Μορφέα.

Άνήσαι όνειρόμαντις, άν ήσαι δνειροχρίτης 
Έξήγησον μοι τ! ονειρον- Τί προσημαίνει ή θέα 
Της μαύρης ; τί δ έρως της χ’ οί έναγκαλισμοί της

ΦΙΛΩΝ.

ΤΟ ΡΟΔΟΝ.

Μέ τάς γελώσας καλλονάς τοϋ Λυκαυγούς γεννάταί 
Τδ ρόδον δτ ό ούρανδς τήν γήν μέ δρόσον βαίνει, 
Εις τά ευώδη φύλλα του ό ζέφυρος πλαναται 
Κ’ ή αύρά του ήδύπνοος εις τδν λειμώνα στένει.

Μίαν πρωίαν ήνοιγε δειλόν τδν κάλυκα του 
Εν ρόδον καί ύπδ αίδοΰς ώς κόρη ήρυθρία,
Η αηδών έφίλησε τδ θάλλον φύλλωμά του 
Καί είς τά πέταλα αύτοΰ έχύθη αρμονία.

Ως βασιλεύς έφαίνετο πρδ τών λοιπών άνθέων
Οσα τοΰ κήπου έστεφον τδ μυρισμένον χώμα, 
Τά θέλγητρά του έψαλλεν ό ρύαξ σιγορρέων 
■ r ’ * r X * f ■ .Κ εις εαυτό επέσυρε τοΰ Λυκαυγούς τδ δμμα.

Χαρίεσσα άλλά δειλή έμβαίν’ είς τδν ανθώνα 
Παρθένος χαί τδ βλέμμα της έπί τοΰ ρόδου ρίπτει, 
Τήν χείρά της τήν απαλήν άπλόνει είς τδν κλώνα 
Κόπτει τδ ρόδον άλλ’αΰτδ ώχρδνέμπρός της πίπτει.

Εν δάκρυ τότε έρρευσεν άπδ τ’ αγνόν της δμμα 
ύμμα πού δέν έμάρανεν είσέτ’ ή δυστυχία* 

Ηρεμα έψιθύρισε τδ βοδινόν της στόμα
Κ ή αύρα τών χειλέων της ταράττη τά κλωγία.
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Ζωογονεί τδ δάκρυ της τά μαραμμένα φύλλα 
Καί πάλλουσα άπδ τήν γήν τδ ρόδον άναρπάζει, 

Τήν βλέπε: και κρυφογελά ή ψάλτρα φιλομήλα 
Τά δύο τέκνα τής αυγής περιχαρής έτάζει.

Ω ! οΰτως δταν συμφορών μάς κατατήκουν πλήθη 
Καί ή νεότης μας ώχρά ώς άνθος φυλο^έει, 
Εν βλέμμα, καί τδ παρελθδν έπισκιάζ* ή λήθη 
Εϊς λόγος, καί οί πόθοι μας άναγεννώντ’ άκμαϊοι.

ΧΕΟΚΛΗΣ Γ. ΚΑΖΑΖΗΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ·
Εν τώ ’Εθνίκώ Ημερολογίφ, δπερ ό Κ. Μαρίνος 

Βρετδς έξέδωκε πρό τίνος έν Παρισίοις, υπάρχει 
πρδς τή πλουσιωτάτη άλλως καί ποικιλωτάτη 
ύλη, καί κατάλογος τών άπδ τέλους τής ΙΕ έκα- 
τονταετηρίδος μέχρι του 1832 άναφανέντων λο

γιών Ελλήνων κληρικών τε καί λαϊκών, ών ό α
ριθμός ορίζεται είς 446 ώς εξής.

Εξ Αθηνών 1 8, έξ Ανδρου 2, έκ Δακίας 8, έξ 
Εφέσου 1, έκ Ζακύνθου 18, έξ Ηπείρου 59, έκ 
Θετταλίας 53, έκ Κερκύρας 27, έκ Κεφαλληνίας 
21, έκ Κρήτης 69, έκ Κυθήρων 5, έκ Κύπρου I 9, 
έκ Κωνσταντινουπόλεως 38, έκ Λευκάδος 7, έκ 
Μυσίας I, έκ Μιτυλήνης 2, έκ Νάξου 4, έκ Πά
ρου 1, έκ Πελοποννήσου 39, έκ Σμύρνης 5, έκ 
Σκιάθου 1, έκ Σκοπέλου 1, έκ Τραπεζοΰντος 4, 
έκ Φιλιππουπόλεως 6, έκ Χίου 37.

Επαινοΰντες τδν άνδρα δι’ ήν κατέβαλε πρδς 
έκδοσιν τοΰ έπωφελοΰς τούτου καί λίαν περιέργου 
ημερολογίου προσπάθειαν καί δαπάνην, συνάμα 
δε φρονοΰντες δτι, άν έκαστος τών παρ ήμϊν φ·- 
λοτιμηθή νά πρόσθεση είς τδν κατάλογον τούτον 
δσους λογίους ό εκδότης τοΰ ήμερολογίου, έξ ά
γνοιας ή λήθης παρέλειψε, μεγίστην είς τήν έθνι- 
κήν φιλολογίαν υπηρεσίαν θέλει προσφέρει, έρχό- 
μεθα δπως μνημονεύσωμεν λογίων τινων Ελλήνων 
μή συμπεριλαμβανομένων είς τδν ρηθέντα κατά
λογον, εύχόμενοι δπως καί άλλοι πράξωσι τδ 
αύτό. Αλλως τε οποίον άρα πρέπει νά ήνε είς 
πάντα Ελληνα μάλλον περισπούδαστον μέλημα 
τοΰ είδέναι τά ονόματα τών αοιδίμων ίκεί- 
νων άνδρών, οϊτινες έν ώρφι δουλείας έπροοι- 
μίασαν διά τών φώτων καί τών συγγραφών αύτών 
τήν έθνικήν ήμών παλιγγενεσίαν ;
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αύτών σώζεται παρά τφ· έπ’ άδελφή. γαμβρώ αύτοΰ· 
Κ. Λεωνίδα Σταμάτη καί δημοσιευθήσεται προ
σεχώς — Σύγχρονος αύτοϋ έγένετο ό έκ Λέκας 
’Ιωάννης Λεκάτης, άνήρ ευφυής καί έγκρατέστχτος 
τής Ελληνικής γλώσσης, ου σώζεται υπόμνημά τι 
περί Σάμου, Σύνταγμα Γενικής Ιστορίας καί διά
φοροι λόγοι ανέκδοτοι. Προς δέ, ό Ιωάννης Σφοίνης 
έκ Μαραθοκάμπου διδάξας την Ελληνικήν έν τε 
Πάτριο καί άλλ αχό σε, δημοσιεύσας έπίτομόν τινα 
Ηθικήν καί έχων διάφορα άλλα ανέκδοτα συγ
γράμματα. Αλλά καί δ Λογοθέτης Λυκούργος r 
σπουδάσας περί τά τέλη τής παρελθούσης εκατον
ταετηρίδας έν τή έν Κωνσταντινουπόλει τότε άκ- 
μαζούση Πατριαρχική Σχολή καί την ιατρικήν πρό 
τοϋ άγώνος έπαγγειλάμενος, υπήρχεν είς τών λο- 
γιωτέρων τής έποχής του, ώς έμφαίνεται καί έκ 
τών πολυαρίθμων σωζομένων επιστολών του. Ε- 
γένοντο δ’ έν Σάμω καί διάφοροι δημώδεις ποιη- 
ταί, ένός δ' αύτοϋ, τού ίερομονάχου Νεκταρίου, 
ό Arnohlus Passow περιέλαβε ποιημάτιά τινα 
έν τή Συλλογή τών Ϊ’ωμαϊκών αύτοΰ τραγωδιών, 
ίίστε δ Κ. Βρετός παραλείπει 2ς λογίους έκ Σάμου.

Παραδοξοτέρα δμως φαίνεται ήμϊν ή σιγή αύ
τοϋ, καθ’ δσον άφορί τήν Πάτμον, ής τό σχολεϊον 
έγένετο Sv τών άριστων τής έποχής του. Πατρίους 
λογίους ήμεΐς τούλάχιστον γνωρίζορ.εν τούς εξής 
οκτώ, περί ών ίδέτω δ βουλόμενος Μελετίου Εκ
κλησιαστικής ίστορίας τόμον Δ'. καί τήν έν ταΐς 
ΙΓ καί ΙΔ' φυλλαδίοις τής Χρυσαλλίδος ήμετέραν 
περιγραφήν τής Πάτμου. Α. Μακάριον τόν Ιερό — 
διάκονον, 8ς ήν άνήρ εύσεβεία και δσιότητι βίου 
σεμνυνόμενος, πολυμαθής καί είδήμων τής Ελλη
νικής καί Λατινικής, πεπαιδευμένος τήν τε θύρα
θεν φιλοσοφίαν καί τήν ιεράν Θεολογίαν. Ούτος 
άποθέμενος τήν βιωτικήν μέριμναν, κατέγινεν είς 
τήν ρ.ονήν τής Πάτμου έν τή μελέτη καί άναγνώ- 
σει τής θείας Γραφής καί τών συγγραμμάτων τώ* 
ιερών πατέρων- έκεΐ δέ καί σχολεϊον συγκροτήσας,. 
άπεβίωσε τώ 1737 πολλούς άναδείξας μαθητάς.

; Συνέγραψε ρητορικήν ελληνικήν συμβάλλουσαν εις 

. ιεροκήρυκας, ήτις καί έτυπώθη, ερμηνείαν περί 
ί συντάξεως Γραμματικής, διαφόρους ερμηνείας καί 

σχόλια είς λόγους Πατέρων, καί λόγους είς απλήν 
φράσιν πολλούς, έν οίς καί τυπωθεϊσαν ίεράν Σάλ- 
πιγκα" τούτου χειρόγραφον περί εκκλησιαστικής 
καί άλλης ύλης σύγγραμμα σώζεται παρά τώ έν
ταΰθα βιβλιοπώλη Κ. ’Εμμ. Γεωργίου. Β'. Δανιήλ 

τόν Κεραμέα, άνδρα λίαν εύπαίδευτον, οστις συ- 
νέγραψεν « Ερμηνείαν είς τό τέταρτον τής τοϋ

Καί πρώτον άρχόμεθα άπό τής ιδιαιτέρας ήμών < 
πατρίδος Σάμου. Η εξαιρετική θέσις, είς ήν ή I 
νήσος αυτή εύρέθη μετά τήν άλωσιν τής Κων- < 
σταντινουπόλεως, συνέπεια τής οποίας έπί ένα 
περίπου αιώνα καί αυτή διετέλεσεν έρημος, δέν ■ 
έπέτρεπε νά άναφανώσι τέκνα αύτής άνδρες παι- ■ 
δείας καί μαθήσεως, οίους άνέδειξεν ή Χίος, Κύ- . 
προς, Κρήτη καί άλλαι υπό τούς Φράγκους εύνο- ι 
μουμένως πως διατελοϋσαι νήσοι τοϋ Αρχιπελά
γους. Καί μετά τόν κατά τήν ις·'. εκατονταε
τηρίδα συνοικισμόν τής Σάμου, ή απόκεντρος ■ 
θέσις της, αί πειρατικοί έπιδρομαί καί αί έκτοτε 
περιστάσεις δέν ήσαν φύσεως υποβοηθουσης τά 
πρός παιδείαν δργώντα πνεύματα. Εν τούτοις 
έφάνησαν πρό τοϋ 1832 καί τινες Σάμιοι λόγιοι, 
ικανά συγγράψαντες, άλλά μή δυνηθέντες ώς έξ 
άνεχείας ή άλλων περιστάσεων νά δημοσιεύσωσι 
τά συγγράμματά των- καί δμως Σάμιον ούδέν» 

άναφέρει λόγιον δ Κ. Βρετός.
Επί τής υπό Μωάμεθ Β' πολιορκίας τής Κων

σταντινουπόλεως διέτριβεν έν τή πόλει έκείνη Σα- 
μία τίς όνόματι Εύφροσύνη,ήτις μεταβάσα είςΣάμον 
μετά τήν άλωσιν, συνέγραψεν έκεΐ Πΐνττ\κονθή- 
pspor, σύγγραμμα έν ώ διηγείτο τά έπί πεντή
κοντα ήμερος τής πολιορκίας τής μεγάλης έκείνης 
πόλεως διαδραματισθέντα, πρός δέ καί έτερον 
Τά Σαριών. Τά συγγράμματα ταΰτα ήμεΐς δέν 
έδυνήθημεν νά ίδωμεν, άλλ’ έπληροφορήθημεν παρ’ 
άνθρώπων άξιοπίστων δτι σώζονται είς τινα τών 
βιβλιοθηκών τοϋ όρους Αθωνος. Μετά τήν γυναίκα 
ταύτην έδΰνάμεθα νά προσθέσωμεν καί τον Ιάκω
βον Βασιλικόν, δστις περί τώ 1 560 έδημοσίευσεν 
εις Βυρτεμβέργην Λατινιστί Ιστορικόν τι σύγ
γραμμα, εί μή ήγείροντο περί τής πατρίδος αύτοΰ 
άμφιβολίαι παρά τοϋ Χαμμήρου, ίσχυριζομένου 
ότι δ Βασιλικός ούτος ήν Κρής καί ούχί Σάμιος.

Περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος έφάνησάν 
τινες λόγιοι Σάμιοι, ών οί μέν είσί γνωστοί, 
έτεροι δέ τοΐς πολλοϊς άγνωστοι. Πρώτος δέ τού
των καταριθμητέος ό έκ Βαθέος αοίδιμος άρχιερεύς 
Λιτίτζης Πανάρετος, άνήρ μεγίστης άρετής καί 
παιδείας, ώς φαίνεται έκ τών περισωζομένων έτι 
άνεκδότων εκκλησιαστικών αύτοϋ διδαχών. Μετ’ 
αυτόν έπεται δ έκ Καρλοβασίων Γεώργιος Κλεάν
θης, άνήρ καλλιεργήσας έπιτυχέςατα τάς Μούσας, 
καί ψαλών μετά χάριτος άμιμήτου τόν Αρην καί 
τόν Ερωτα. Τούτου τώ 1830 έδημοσιεύθησαν υπό 
τίτλον « Συλλογή ήρωϊκών ποιημάτων υπό Γ. 
Κλεάνθους » διάφορα ποιήματα" τό δέ σύνολον 

Θεοδώρου τοϋ Γαζή Γραμματικής, φιλοπονηθεϊσαν 
χάριν τών φιλομαθών καί έν Ενετία τώ 1804 
δημοσιευθεϊσαν,» καίδςτις διεδέξατο είς τήν Σχολήν 
τής Πάτμου τόν Μακάριον.— Γ . Μισαήλ τόν τή! 
Πάτμου κλεινόν διδάσκαλον — Δ. Παίσιον τόν 
Καραπατάν, 8ν περί πολλοΰ καί οί εύρωπαΐοι σο
φοί έποιοΰντο — Ε. Κύριλλον — ΣΤ . Παίσιον— 
Ζ'. Νικόδημον, οΐτινες πάντες εύδοκίμως είς Πάτ
μον έδίδαξαν—Η’. Ιερεμίαν Γ. τόν Πατριάρχην 
Κωνσταντινουπόλεως, άνδρα εύσεβεία καί τρόπων 
χρηστότητι σεμνυνόμενον, ειδήμονα τής Ελληνικής 
γλώττης καί τής ’Εκκλησιαστικής παιδείας, περί 
ου ίδέ Προκόπιον παρά Φαβρικίω είς Ελληνικής 
Βιβλιοθήκης Τ· Π. σελ. 538.

Μετά τούς Πατμίους τούτους λογίους καταριθ 
μητέον τόν έκ Κουτάλεως Βασίλειον, δστις έδί- 
δαξεν είς Πάτμον, καί συνέγραψε πολλά Ελλη
νιστί τε καί χυδαϊστί, άλλ’ άνέκδοτα μείναντα 
(Μελέτ. Δ. 221).

Δέν μνημονεύονται έπίσης έν τώ καταλόγω τοϋ 
Κ. Βρετοΰ δύο Σινωπεϊς, δ Δαμιανός Παρασκευας, 
ιατροφιλόσοφος, είδήμων τής Ελληνικής, Λατι
νικής, Ιταλικής καί Ρωσσικής, πεπαιδευμένος τή 
φιλοσοφία καί ιερςί Θεολογία, δστις συνέγραψε | 
Λατινιστί υπέρ τοϋ συςήματος τοϋ Ούολφίου διά
φορα φιλοσοφικά καί ιατρικά συγγράμματα, καί 
δ Παναγιώτης Σινωπεύς, όστις τή περί τής έκ- 
πορεύσεως τοΰ Αγίου Πνεύματος κακοδοξία τών 
Λατίνων συνταχθείς, συνέγραψε πρός άπολογίαν 
αύτοΰ σύγγραμμά, τι δπερ δέν έξεδόθη. Σώζονται 
δ αύτοΰ μόνον έπιστολαί τινες Ελληνιστί γε- 
γραμμέναι. ίδέ Λάμιον Τόμ. 9. σελ. 144.

Είς τούτους προσθετέον τόν έκ Λέρου Γεράσι- 

σιμ.ον, μητροπολίτην Ηράκλειας, μεταφράσαντα 
καί έκδόντα είς κοινήν διάλεκτον τόν Αρμενό- 
πουλον, καί τόν έκ Μήλου Ιωσήφ Γεωργειρήνην 
άρχιεπίσκοπον Σάμου, περί ού δ Μελέτιος λέγει 
«Ιωσήφ Γεωργιρένσιος άρχιεπίσκοπος Σάμου, δςτς 
άποστατήσας έφυγεν είς Αγγλίαν, δποΰ έλαβεν 
έκκλησίαν είς Λόνδραν καί ιερουργούσε κατά τούς 
άνατολικούς. Συνέγραψε τήν παρούσαν κατάτασιν 
ϊαμου, Νάξου καί Πάρου.» Μέλλοντες έκτενέστε- 
ρον νά πραγματευθώμεν περί τοΰ ιεράρχου τούτου 
έν τώ έκδοθησομένω Β'. τόμοι τών ήμετέρων Σα
μιακών, δέν δυνάμεθα νά κρύψωμεν τήν άπορίαν 
ήμών πόθεν δ Μελέτιος ήρύσθη τήν πληροφορίαν 
αύτού δτι ό άρχιερεύς ούτος άπέστη τής ελληνι
κής έκκλησίας, διό τόν κατατάσσει μεταξύ «τών 
περίφημων πεπαιδευμένων eupanalar είς τόν 1Ζ'.

αιώνα.» Τό σύγγραμμα τού Ιωσήφ φέρον τίτλον 
«Περιγραφή τής παρούσης καταστάσεως τής Σά
μου, Ικαρίας, Πάτμου καί όρους Αθωνος » άνατίθε- 
ται «τώ ΐψηλοπρεπεστάτφ τε καί πορφυρογεν- 
νήτω άρχοντι κυρίφ ίακώβω τώ ήγεμόνι τής με- 
γαλοπόλεως Εβοράκου,” έτει 1678" είς χυδαϊκήν 
γλώσσαν γεγραμμένον, δπως τεκμαιρόμεθα καί έκ 
τού Vheler (voyage de Dalmatie, de Grece et 
du Levant) λέγοντος «pour ce qui est de Sa
mos, de Nicarie, et de Palmhos, je ne repc- 
terai point ce que Joseph Georgirene, arche- 
veque de Samos en a dit fort amplement dan* 
son histoire, qui a ete traduile en Anglais 
du Grec vulgaire par un scavanl theologies 
d’Angleterre, a qui je renvoye le lecleur.» 
It προτασσομένη είς τήν περιγραφήν άφιερωτική 
έπιστολή τού Ιωσήφ, είς τήν άρχαίαν Ελληνικήν 
γεγραμμένη, μαρτυρεί αισθήματα έλληνικώτατα, 
ώστε ούδαμού υπάρχει υπόνοια αποστασίας" έπι- 
μαρτυρεϊ δέ τοΐς λόγοις ήμών τούτοις καί δ Le 
Quien είς τό Oriens Chrislianus, λέγων «No
stra aetale Joseph Georgirenes archiepisco- 
pus Sami, in Angliam e patria a suis exagi- 
tatus venit, cui Londini ecclessia concessa 
est, in qua ritw suo Graeco ecclesiastica sa
cra preeesque peragebat ■ vir vasrae iodolis, 
qui interim Sami, Nicariae et Patmi insu
larum hodiernum statum Graeco vulgari i- 
diomate descripsit.»

Τέλος δέον ν’ άναφέρωμεν καί τούς έκ Ψαρών 
δύο λίαν πεπαιδευμένους άδελφούς Μώρους, άμφο- 
τέρους τόν τού αρχιμανδρίτου βαθμόν φέροντας. 
Εκ τούτων δ είς, Γρηγόριος καλούμενος, συνεστή- 
σατο καί Ελληνικόν έν τή πατρίδι αυτού Σχο
λεϊον, έν τώ δποίω πολλούς παιδας έξεπαίδευσεν- 
ήκμασαν δέ ούτοι περί τά μέσα τής παρελθούσης 
εκατονταετηρίδας. Ετερος έκ Ψαρών λόγιος υπήρξε 
καί ό άρχιμανδρίτης Νικηφόρος Καλημέρης, περ!· 
τάς άρχάς τής παρούσης έκατονταετηρίδος μεγί- 
στην παρά τών κατοίκων άπολαμβάνων έπί παι
δεία καί άρετή υπόληψιν.ό άνήρ ούτος ώς έπιβεβαιοϊ 
δ Κ. υποναύαρχος Νικόδημος έν τοΐς Απομνημο- 
νεύμασιν αυτού, προεϊπε τώ 1 808 τήν είς Ρωσσίαν 
καταστροφήν τοΰ Ναπολέοντος καί τήν άνάστασιν 
τής Ελλάδος, ίδέ περί αύτού vmI χρονολογίαν 
Κυριάκού Μελι^υτου.

Αλλά καί έν ταΐς τυπογραφίαις, άς άριθμεΐ δ 
Κ. Βρετός παραλείπει νά προσθέση τήν τής Χίου, 
ήτις συνέστη τώ 1819 υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ έκ

11



ΧΡΤΣΑΑΛΙ2. ΧΡΤΣΛΛΛΙΣ. 83ss

Φρανκφόρτης Eebyroffer, ίχουσαν χαρακτήρας έκ 
Γαλλίας, τήν τών Κυδωνιών, ήτις συνέστη περί τδ 
1820 καί διήρκεσε μέχρι τής καταστροφής τής 
πόλεως έκείνης και τήν τής Σάμου,ήν συνειγήσαντο 
αύτόσε τώ 4834 ό I. Αεκάτης χαί Γ· Κλεάνθης. 
Ούτω δέ προσθέσαντες είς τδν κατάλογον τών λο
γιών Ελλήνων τού Κ. Βρετοΰ έζ Σαμίους, σκτω 
Πατμίους, ένα Κουταλιανδν, δυο Σινωπεϊς, ενα Αέ
ριον ένα Μήλιον καί τρεις Ψαριανούς, πρδς δέ 
άνακοινούντες καί τρεις τυπογραφίας, άς εκείνος 
παρέλειψε, καταπαύομεν τήν σύντομον ταύτην 

MW»'·’· ΕΠΜ ΣΤΜΤαΣΒΣ

ΣΥΝΟΨ1Σ ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 
εραπσΰεϊσα fdr ύηό Λ· Π αππαρηγοπού.Ιου, ex- 
ίοθέίοα δε ύπδ Ν. Β. Νίκη, 6ι6.1ιοπώ.1ου. Er 
’.■ίΰήταις 1864. Τιμάς αι δρ· 1,25. Τδ βιβλίον 
τοΰτο συνιστώμεν ώς μεθοδικώτατον εις τούς έπι- 
θυμοΰντας νά λάβωσι γνώσιν τής έξοχωτέρας πε
ριόδου τής ιστορίας τοΰ Ελληνικού έθνους. Τδ δλον 
πόνημα διαιρείται είς τεσσαράκοντα δύο μαθήματα, 
ών τά επτά πρώτα πραγματεύονται έν συντόμω 
περί τής πρώτης αρχής τών άρματωλών, καί τής 
ένέτει 4 769 έπαναστάσεως τής Πελοπόννησου. 

ΠΟΙΚΙΛΑ.

ΤθΤ τηλεγράφου ή χρήσις τόσον έγενικεύθη έν 

Ευρώπη, ώστε έν Λονδίνω π. χ. ύπάρχουοιν έκτος 
τών άλλων και δύο τηλέγραφοι εύκολύνοντες τήν 
έντδς τής πόλεως άνταπόκρισιν'καί ό μέν έξ αυτών 
δι’ όγδοήκοντα τηλεγραφείων μεταδίδει αγγελίας 
άπδ καταστήματος είς κατάστημα καθ’ δλας τής 
πόλεως τάς διευθύνσεις άντί μετριωτάτης πληρω
μής' ό δ' έτερος είναι οίκιακδς ούτως είπεϊν τη
λέγραφος, υπηρετών μόνους συνδρομητάς οΰχί δε 
και τούς μή τοιούτους. ό έμπορος φέρ είπεϊν ό 
κατοικών είς τδ έν άκρον τής πόλεως, καί έχων τδ 
εμπορικόν γραφεϊόν του είς τδ έτερον άκρον, δύ- 
ναται νά συγκοινωνή καθ οίανδήποτε ώραν μετά 
τής οικογένειας του, δι’ επίτηδες ήλεκτικοΰ 
σύρματος χορηγουμένου ύπδ τής Λιευθύνσεως 
τών τηλεγράφων, ώστε διά τού τρόπου τούτου ό

έμπορος επιθέτων τδν δάκτυλον έπί μικρού κομ
βίου δύναται άπδ τού γραφείου του, άνευ έπεμ— 
βάσεως τρίτου προσώπου, νά κοινοποιή εις τήν 
σύζυγόν του άφόβως καί ασφαλώς ό,τιδήποτε μυ
στήριον θέλη, καί τάνάπαλιν. Εάν δέ τύχη νά φθά- 
ση μία είδησις καθ’ ήν ώραν ούδεϊς παρευρίσκ»- 
ται είς τδ δωμάτιον, όπου κεϊται ό μικρός τηλέ
γραφος, ή είδησις έκείνη σημειοΰται μόνη της έπί 
μικράς λευκής ταινίας.

Μιχρογράφησις xirixur διά τής φωτογρα
φίας. Αλλοτε 'ίνα άναχθή είς μικροτέραν κλίμακα 
γεωγραφικός χάρτης ή άλλο αρχιτεκτονικόν σχέ- 
διον άπητεϊτο καί χρόνος καί κόπος οΰκ ολίγος 
καί μαθηματικά έργαλεΐα καί πολλοί υπολογισμοί. 
Εσχάτως δμως διά τής φωτογραφίας δλα ταΰτα 
διευκολύιθησαν, ώστε εις απλούς φωτογράφος τή 
βοήθεια τής μηχανής του έκτελεϊ έντδς ήμισείας 
ώρας έργασίαν, τήν όποιαν ευδόκιμος μηχανικός 
μετά πολλάς ίσως ήμέρας ήθελε φέρει είς πέρας 
καί έπί αδρά, εννοείται, αντιμισθία.

Τελειοποίησές τής τυπογραφίας. Πρδ όγδοή, 
κοντά έτών μόλις ήν κατορθωτόν νά έκτυπωθώσι 
700 φύλλα έφημερίδος έν μια ήμέρ?, ώστε ήτον 
αδύνατον έφημερίς εχουσα χιλίους συνδρομητάς νά 
έκδίδεται καθ’ έκάστην, ένώ σήμερον έν μηχανικόν 
πιεστήριον κινούμενον διά τού ατμού έκτυποι έν 
μια ήμέρ? 150,000 φύλλα έφημερίδος, τρισμεγί
στου μάλιστα σχήματος, ώς είναι λόγου χάριν ό 
έν Λονδίνω έκδιδόμενος Χρόςος, ούτινος έκαστον 
φύλλον έμπεριέχει δεκάκις οίανδήποτε μεγάλη» 
Αθηναϊκήν έφημερίδα.

Η φύσις,λέγει ό Βουφών,πλάττει ένίοτε αν
θρώπους τεραστείως πολυσάρκους, καί τοιούτοι α- 
παντώνται ώς έπί τδ πλεϊστον είς τήν Αγγλίαν. Εν 
έτει 1750 έζυγίσθη είς νέος έμπορος 20ετής καί 
εύρέθη δτι είχε βάρος 609 Αγγλικάς λίτρας. Εννέα 
δέ άνθρςοποι μέτριου αναστήματος περιεκλείοντο 
όλοι όμού έντδς τού έπενδύτου του κομβομένου 
Τώ 1775 ανήγγειλαν αί έφημερίδες ότι άπέθανεν 
ό παχύτερος Αγγλος' οΰτος πάλιν έλιγας ημέρας 
πρδ τού θανάτου του είχε βάρος 689 λίτρας, μη 
δυνάμενος δέ πρό τινων έτών νά περιπατή πεζώς 
περιεφέρετο πάντοτε έφ’ άμάξης, καί I 4 άνθρω
ποι τδν μετέφερον είς τόν τάφον του.

Καί είς τήν Ελλάδα δμως ύπάρχουσιν άνθρω
ποι παρά φύσιν πολύσαρκοι καί πολυφάγοι' διη
γούνται μάλιστα περί ένδς δστις κατέφαγε πολλά 
έκατοστύας Κριτικών Γραμματίων καί έν τούτοι 
δέν έπαθε δυσπεψίαν, καί περί ετέρου δστις κατε- 

«Η

€ρόχθιζε κατ’ έτος ολοκλήρους κομπανίας Ιταλών 
ηθοποιών' έν έτος μάλιστα παρ’ ολίγον κατέπι- 
νεν ώς έπιδόρπιον καϊ αυτό τδ θέατρον ! .. .

Καταρράχτης. Στρατιωτικόν απόσπασμα πε- 
ρϊπλανώμενον πρδς κατοπτέυσα παρά τάς δχθας 
τοΰ ποταμού Σνέκυος, ήκουσεν ύπόκωφον καίπα- 
ρατεταμένον πάταγον, έπειδή δέ ό κρότος δέν έ- 
παυεν άλλ’ έξηκολούθει έπί δύο ολοκλήρους ήμέ
ρας, οί αξιωματικοί τού αποσπάσματος, ύπδ πε
ριέργειας κεντηθέντες, άπεφάσισαν ν’ άνακαλύ- 
ψωσι τήν αιτίαν, όδηγούμενοι λοιπόν ύπδ του 
κρότου έφθασαν μετά πολύμοχθον πορείαν είς θέσιν 
ένθα είδον έν μεγίστη έκπλήξει τδν ποταμόν Σνέ- 
κυν καταπίπτοντα ολόκληρον ώς κρυσταλλώδες 
σώμα άπδ ύψους 198 ποδών εις άποκρήμνους 
βράχους, δθεν πάλιν κατήρχετο παφλάζων 700 
ετι πόδας δι’ άλλεπαλλήλων καταρρακτών έν ά- 
ποστάσει επτά μιλίων. 0 νέος ουτος καταρράκτης 
κατά μέν τδν όγκον είναι ίσος τώ Νιαγάρα, ύπερ- 
βαίνει δέ αΰτδν κατά τδ ύψος 38 πόδας !

Σιδηρόδρομος άπ’ Άθητωτ είς Πειραιά. Τήν 
4 0 τρέχοντος Φεβρουάριου ήρχισαν τέλος πάντων 
αί προκαταρκτικά! έργασίαι τού πολυθρυλλήτου 
άπ’ Αθηνών εις Πειραιά σιδηροδρόμ.ου καί ήρχισαν 
διά τής διατμήσεως τού άντικρύ τής 'Αγίας Τριά- 
δος λοφίσκου. Ελπίζομεν δέ δτι ή συγκοινωνία 
μεταξύ τών δύο τούδων πόλεων δι’ άτμαμαξών 
γιγνομένη θέλει άνοιξη εύρύτερον στάδιον είς τδ 
έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν.

2ΣΟΡΒΟΑΟ3 ΚΡΗΣ.

ΧαλΕΠΩΤΑΤΟΣ πόλεμος συνίστατο ήδη τώ 

1439 άναμέσον τής Ενετικής Αριστοκρατίας καί 
τοΰ Δουκδς τών Μεδιολάνων, είς τδν όποιον καί 
έτεροι προσετέθησαν τών έν Ιταλία δυναστών καί 
τά πλήθη αύτού κατεϊχον τήν λίμην τήν νύν κα- 
λουμένην Γάρδαν (1) και τάς περιθεούσας δχθας,

(1) Βηνάκοε παρά τοϊι άρχαίοις- «λίμναςοέ εΤναίφησιν 
» It τοΐς ορεσιν ('Αλπεσι) πλείονς μέν, τρεις δέ μεγάλα?· 
» ών ή μέν Βηνάχος έχει μήκος πεντακοσίων σταδίων, 
χ πλάτος δέ εκατόν πεντήχοντα,έχρεϊδέ ποταμόςΜίγκιος». 
Στραβ· Β, δ' § 208.— ‘Ο δε ήμετερο; Ευγένιο; μετα- 
φράζων τόν 159 στίχον τοΰ Β'τών Γεωγραφικών teque 
Eluctibus et fremitu assurgens Benace έγραψε« Σεΐό 
τε Β η ν ά κ η, ή πόντιον όίδμα εγείρεις ». Καί ενταύθα 
άς μα; συγ/ωρηθή νά παρατηρήσοιμεν δτι είμέν οδτος α
ποτείνεται μετά τοΰ Λατίνου ποιητοϋ προς τους οφθαλμούς, 
Hi αποτείνεται δμως καί προς τά ώτα ώς έκεΐνος. 

ώστε καί αί άμφικείμεναι πόλεις Βρεξία (Brescia) 
καί Ούήρων (Verona) έτρεχον τδν έσχατον τής 
άλώσεως κίνδυνον. Επειγόμενοι πανταχόθεν οί Ε

νετοί στρατιώται κατώρθωσαν τελευταϊον, τέ- 
μνοντες όδδν, νά διεξέλθωσι διά τού άρκτικού μέ
ρους τής λίμνης, τδ οποίον ύπέρ τά άλλα πλήθει 
μέν όχι άγενούς χώρας, άλλά περιζώννυται έξ 
άπροσβάτων σρέων. Ητο δέ παρά τήν διέξοδον 
ταύτην λιμήν ονομαζόμενος Τούρβολος, τδν όποιον 
καταλαβών ό στρατηγός έγραψε πρδς τήν Αριστο
κρατίαν δτι έτμήθη ή όδδς, δθεν και τδν έχθρδν 
ήδύναντο νά έκδιώξωσι καί τάς άπειλουμένας πό
λεις ευκόλως νά βοηθήσωσι. Πρδς έπίτευξιν δέ τού 
σκοπού ήτο άναγκαϊος στόλος' άλλά πώς νά κα
τορθωθώ τδ τοιούτον ένθα ούτε δρυμοί παρήβαν 
πρδς ναυπηγίαν, ούτε ποταμοί πρδς διαγωγήν 
πλοίων. Εν ω δέ πολλά καθ’ εαυτούς έσάλευον τα
λαντευόμενοι τήν γνώμην οί συγκλητικοί καί τά 
πράγματα έπί πολλάς ήμέρας ήσαν μετέωρα, Ελ- 
λην τις όνόματι Σόρβολος, Κρής τήν πατρίδα, προ- 
σελθών είς τήν Σύγκλητον έδήλωσεν δτι, εάν έχο- 
ρηγούντο είς αύτδν τά χρειώδη, θα^ούντως άνε- 
δέχετο τήν μετακόμισιν τού στόλου άπδ τής Βε
νετίας είς τήν λίμνην Γάρδαν. Τολμηρόν έφάνη είς 
τήν Σύγκλητον καί ύπέρ παν άλλο δυσχερέστατον 
έργον ή μεταφορά στόλου πλέον ή έπί διακόσια 
μίλια μεταξύ κρημνών καί ζυγών δρέων’ δθεν ό 
έπαγγελλόμενος έλογίσθη κατ’ άρχάς ώςληρώδης 
καί φρενόληπτος Γραιχύλος. Πολ.λών δέ λεγόντων 
περί αυτού σεμνούς λ.όγους καί έπαινούντων τήν 
ευφυΐαν, έτι δέ καί αυτού ίσχυρώς καί άτρέπτως 
έπιμένοντος είς τήν γνώμην, τελευτώσα ή Σύγ
κλητος άνεπείσθη καί έπέτρεψεν είς αύτδν νά 
πράξη κατά τδ δοκούν. ό δέ προθύμως άπτόμε- 
νος τοΰ έργου, ταχέως άνείλκυσεν άπδ τού ναυ
στάθμου δύο τριήρεις, τέσσαρας κέλητας καί είκο- 
σιπέντε σκάφας, καί άνω διά τού ποταμού Αθέ- 
σιος (Adige) ήγαγεν άπαντα είς Ούηρώνα. Εκεϊ- 
Οεν δέ, βόας ύποζεύξας άνά τέσσαρας, καί αύτδς 
άεί ό έπινοήσας τδ έργον ήγούμενος καί έπιστα- 
τών, αισίως διήνυσε τήν όδδν άπασαν μέχρι τή: 
κώμης Μαύρου. Ενταύθα ύποθέμενος ξυλίνους κυ
λίνδρους είς τάς τριήρεις ϊνα έπιτρέχωσιν άκωλί- 
τως καί τά μικρότερα πλοϊα είς άμάξας έπιβι- 
βάσας, ήλαυνε διά πεδίων σχεδόν ομαλών έπί έξ 
μίλια, καί διά τών μεγίστων άγώνων τών έργα- 
τών καί τών υποζυγίων μετήνεγκε τδ φορτίον είς 
τήν καλουμένην λίμνην τού 'Αγίου Ανδρέου. Εφί- 
στανται δέ είς αυτήν, ώσπερ τείχος, άβατοι καί
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η}; ήπειρον. Καί είμέν ό βασιλεύς ούτος, ώς διο- 
ρύξας έν τή υπώρεια τοϋ Αθωνος ισθμόν ώς δώδεκα 
σταδίων, είς τόπον μάλιστα πεδινόν καί όχι με
γάλους έχοντας γεωλόφους, ίστορήθη ώς κυριάρ- 
χης καί καταφρονητής τή; φύσεως, καί τό όχι 
δυσχερές αΰτοϋ έργον έξεθείασαν μέν οί Λατίνοι, 
πολλοί δέ τών νεωτέρων έτόλμησαν νά λογισθώ- 
σιν ώς Ελληνικόν μϋθον, πόσον άρα μεγαλήτερον 
θαυμασμόν πρέπει νά διεγείρη τό υπό τοϋ Κρτ,τό; 
έπινοηθέν καί εύτυχώς διαπραχθέν επιχείρημα; 
Εσυρε μέν καί ό Μωάμεθ τάς διήρει; καί τριήρει; 
διά ξηρά; καί καθείλκυσεν αύτάς είς τόν λιμένα 
τή,ς πολιορκουμένης Κωνσταντινουπόλεως,καί τολ
μηρόν ήτο βέβαια καί ταχύ τό έργον. Αλλ’ έξ 
περίπου μιλίων ήτο ή οδός έκείνη καί όχι διακο- 
σίων, ούτε υψηλά όρη καί ποταμοί διελάμβανον 
τήν πορείαν. Καί όμως τών έκ,πεπληγμένων βυ
ζαντινών ιστοριογράφων ό μέν άναβοά rif ποτέ 
ήχονσεν ή i<U τοιοΰτον έργον; (1) ό δέ εικάζει 
οτι δ Σουλτάνος έμιμ.ήθη τόν Αύγουστον καί Νι
κήταν τόν Πατρίκιον, δτε διά τοϋ ίσθμ.οϋ τής Κό
ρινθου σύραντε; τά πλοία μετεκόμισαν αύτά εί; 
τήν άντιπέραν θάλασσαν (2). Αλλ αύτοί ούτοι οι 
ιστορικοί, διά τήν μεγάλην τών Ελλήνων καί τών 
Ιταλών πρός άλλήλου; συναλλαγήν καί έπιμ-ιξίαν 
δέν ήδύναντο ν’ άγνοώσι τά κατά τόν Σόρβολον, 
καί ώφειλον ίσως δρθότερον νά πιστεύσωσιν ότι 
ό Ελλην ούτος, ώφελήσα; τού; αλλοεθνείς, έδω- 
κεν δχι έκ πρόνοιας εις τόν Μωάμεθ, τό παρά
δειγμα έπιχειρήματος, ούτινος η, μίμησις άπέβη 
όλεθρία εις τό έθνος. Αλλά καί Ενετοί ιστοριο
γράφοι σψιαιτέρα; εποχής καλοΰντες όχι μόνον 
φοβερόν, άλλά καί ανήκουστου και μάλιστα υπε
ράνθρωπου τό κατόρθωμα τοϋ Μωάμεθ, δικαίως 
δύνανται νά κατακριθώσιν ώς έπιλήσμονε; τών 
πατρίων αύτών παραδόσεων (3) Ημείς δέ δφείλον- 
τε; δικαίως ν’ άναγράφωμεν εί; τά ήμέτερα δ,τι 
εθνικόν εί; τών άλλογινών τά Απομνημονεύματα 
εύρίσκομεν διεσπαρμένου, έν ώ έπαινοϋμεν τό ευ
φυές καί έργώδε; μηχάνευμα άνδρό; Ελλη.νος, άσ- 
μένως ύπενθυμιζομεν δτι μετά τρεϊς καί ήμίσειαν 
εκατονταετηρίδα; έτερος Ελλην Μαρίνο; Καρβού- 
ρης, διά τή,; εϊ; Πετρούπολιν μετακομίσει»; ύπε- 
ρόγκου τινό; πέτρας, έπεχείρησε καί συνετέλεσε 
τό μέγιστον τών έργων δσα μέχρι τή; εποχής έ
κείνη; έγίνωσκεν ή μηχανική.

(1) Μιχ. Δονκ. ίστορ. Κ, 38.
(2) Φραντζ. Χρον. Β, γ'. Κ, γ'.
(3j Sagredo, Mem. ist- <le’ Monarc. ottora. σ. 5G.

άπορρώγε; πετραι,πρός έζομάλισιν τών δποίων είρ- 
γάσθησαν πολυάριθμ.οι χωρικοί, έως ού ίπιλεηναν- 
τε; δπωσοΰν την τραχύτητα εύκόλυναν την διάβα- 
σιν εις τά πλοία,άτινα διαπεραιωθέντα τήν λίμνην, 
άνείλκυσαν είς τόν ζυγόν τοϋ αντικειμένου όρους.

Επίπονος ητο ή άνάβασις διά τούς λίθακας καί 
τά λοφώδη τής γής έπαναστήματα, έξ ών καθί
στατο σκολιά καί δύσβατος ή πορεία, και μικρό; 
ρύαξ διά τών έκεϊ διασφάγων αγόμενος έχαρά- 
δρωσε καταδ^έων τό άπόκλιμα τοϋ όρους, και έκ 
τής πληθώρας αύτοΰ εις τενάγη και βράχε* δύ- 
σπορα προσέπιπτον οί άναβαίνοντες. Εύμεγέθει; 
βώλοι καί λίθοι καί κορμοί άποτετμημένων δέν

δρων ριφθέντα έξ έκατέρας όχθη; έγεφύρωσαν τόν 
ρύακα, καί μ.ετά πολλοϋ κόπου καί μόχθου είς την 
υπερτάτην ράχιν τοϋ όρους άνέσυρ’αν τά πλοία. 
Πολλάκις ίδον, λέγει ό Σαβελλικός έυ.βριθής ιστο
ριογράφος, τά όρη έκεϊνα, και τοσοϋτο; πάντοτε 
μ.'ε κατέσχε θαυμασμός, ώστε ούδεΐς ήθελε μέ 
πείσει ποτέ ότι επίνοια ή δύναμις ανθρώπινη ϊσχυ- 
σε νά σύρη τηλικοΰτον όγκον διά τής ορεινής έκεί- 
νης τραχύτητος, έάν έπί τοϋ κλίτους τοϋ όρους 
δέν ήσαν έτι καταφανή, τά σημεία καί ευδιάκριτοι 
οί όλκοί καί αί παλαιαί τών αμαξών τροχιαί, έξ 
ών έναργώς άποδεικνύεται ότι τό άξιομνημόνευτον 
τοΰτο έργον έπράχθη έπί τών καθ ήμά; χρόνων.

Ούδέν ήττον τή; άναβάσεω; ήτο πολύμοχθος 
ή κατάβασις’ μάλιστα δέ, προκειμένη; ήδη ολι
σθηρά; καί δυσπόρεύτου κατωφερεία;, είς πάντας 
έφαίνετο αναπόδραστος ό κίνδυνος ότι φορτίον 
τόσον δυσήγωγον έμελλε, κατακρημ-νισθέν είς τάς 
υποκείμενα; πέτρας, νά συντριβή διά τής προσ- 
ρήξεως είς μυρία θρύμματα. Αλλά δέν είχε περί 
τούτου τήν αυτήν γνώμην ό Σόρβολος, δστις 
απτόητος άμα καί επίμονος, εκατόν πλοίον περιέ
ζωσε διά στιβαρών σχοινιών, ώστε ή ρέμα καίέπι- 
τη,δείως άπαντα κατεβίβασεν είς την πεδιάδα. 
Οθεν κατά τόν τρίτον μήνα άφ’ ή; παρέλαβε τά 
πλοία άπό Βενετίας, καθείλκυσεν αύτά εί; τόν 
λιμένα Τούρβολον, όπου άναληφθέντα άπό τής 
οθοράς όσην έ-αθον έκ τήί παραδόξου χερσοπο- 
ρίας, είς άδόκητον βλάβην τών εχθρών έχρησί- 
μευσαν κατ’ έκεϊνον τόν πόλεμον (1)·

Δυνάμεθα λοιπόν, καί έν πιστοτέρα άληθεία., 
νά εϊπωμεν περί τοϋ Σορβόλου δ,τι περί τοΰ Ξέρ- 
ξου είπον οί ρήτοτε; καί οι ιστορικοί π.Ιεΰσαι όια

(5) Sabellico, dellist Venez. Deca III. L,III. μετφ. 
Ίταλ.— Petri Justiaiani,Rerum Veactarum liistoria 
L. VIII.

Εμπρός! χρυσοί μου συνδρομηταΐ, εμπρός! .. .

Πλήν μή ταράττεσθεείς τοϋ διαβόλου τό στρα
τηγικόν αύτό πρόσταγμα- διότι ούδεΐς, νομίζω, 
είναι κίνδυνος, δταν καί οί δεμένοι αξιωματικοί 
ένός στρατοΰ έχουν τόσην δύναμιν, ώστε νά στέλ- 
λουν σήμερον εί; κόρακα; τού; δέσαντα; αύτούς 
χθέ; άκόμη τολμητίας. Οταν αί όχλαγωγίαι άνα- 
γωρίζωνται άπό σοφούς υπουργού; μάλιστα ώ; 
συνταγματικώτατα έθιμα, καί ά; η,ναι υπέρ αυ
τών, διότι άν δέν ήναι, τάς στέλλουν τότε είς τόν 
Γκαρπουλά καί τά; κλείουν εί; τόν Μενδρεσέ, νά 
συνταγματισθώσιν αί άναρχικαί!. . .

’Εμπρός, καλοί μου φίλοι, έμπρός ! καί μήν άνη- 
συχήτε, παρακαλώ, είς τοϋ πειρασμού σας τήν 
άθώαν αύτήν πρόσκλησιν* ακόμη, βεβαίως, δέν 
σα; λέγω πληρώσατε έμπρός* διότι έχω δείγματα 
καί παραδείγματα τής έλευθεριότητό; σας, δλοι, 
μά τήν αλήθειαν, πληρώνετε δπως δύνασθε τόν 
φόρον σας εϊ; τόν Σατανά. Άλλ’ εμπρός! έμπρός, 
είναι τό σύνθημα τή,ς ήμέρας, είναι τοΰ βαίνοντος 
πολιτισμού ή άπαίτησις, είναι μια; μεγάλη; Κυ
ρίας —- δηλαδή μιά; μεγάλη; ιδέας — τό γνώ
ρισμα, τη,ν όποιαν ένειροπωλοΰμεν πάντοτε ήμεΐς 
οί μικροί__

Εμ.πρός! λοιπόν πονηροί άναγνώσται, δσοι 
μειδιάτε εύφυώ; πω;, πρίν άκόμη έμβλέψητε εί; 
τή,ς Χρυσαλλίδα; τά τρυφερά φύλλα, έμπρός! εμ
πρός καί σεϊ; άναγνώστριαι τοϋ διαβόλου, ακού
ραστοι, δλος ό κόσμο; εμπρός ! — Δηλαδή έγώ 
έμπρός καί σεϊ; άκολουθήτε με" έξηπλωμένας ή 
καθημενου; επί τοΰ έλαστικοΰ άνακλίντρου σας 
σκοπόν έχω νά σάς κουράσω σήμερον περιηγού
μενοι νύκτα καί ημέραν καί καθ’ ύπνον ακόμη, τά; 
Αθήνας, τήν εξευγενισμένη πρωτεύουσαν τοϋ Βα
σιλείου τή,ς Ελλάδος, τά Ιεροσόλυμα τή; άρχαιό- 
τη,τος, τοΰ Κέκροπο; την έρωτότροπον, την ίο- 
στεφανον ώς την ώνόμασε ποτέ ό πάππος
μ.ου Αριστοφάνης.

S1, πόσα δέν έχω νά σάς είπω περίεργα καί πόσα 
δέν έχετε νά μάθετε παρ’ έμ.οΰ μυστήρια άπειρα ’ 
ω; είναι άπειρος δ άριθμός τών παρ’ ήμϊν έξ έ- 
παγγέλματος άεργων, τών πατριωτών έφημεριδο- 
γράφων, τών πανσόφων πολιτικών μας. Απειρα 

καφενεία — τών πέντε λεπτών ό καφές— ζαχα
ροπλαστεία οικονομικά καί περιποιητικά άκόμη 
πλήθος, έμπορικά καί παντοπωλεία πλησμονή, 
χαρτοπαιγνεϊα Αναρίθμητα καί αύτά (είς τά όποϊα, 
έν παρενθέσει, συχνάζει καί τις φίλος μου παίζων, 
καί κερδαίνων τόν chAtfoJor, όχι έμέ, άλλά τόν έν 
Τουρκίι?, τούλάχιστον αν έκέρδιζε τήν Τουρκίαν, 
δ Αντίμαχός του δέν ήθελε σκάζει άπό πείσμα 
διότι ένας πάππος του κάπως έκαψαλίσθη καί 

αύτός μέ τούς Τούρκους. Άπειρο; ή διαφθορά είς 
τόν πολιτισμόν, ή πολιτέλεια έν τ^ κοινωνίοι, 
ή έρωτοτροπία είς τάς ώραίας, ή φιλοκαλία είς 
ταϊς άσωταις, ώ; είναι τέλος πάντων άπειρος, κα
θώς μαντεύω, σεμναί τή; Χρυσαλλίδο; σύντροφοι, 
ή περιέργεια καί μεγίστη ή προθυμία σας νά ακο
λουθήσετε τό προσφιλές σας δαιμόνων, τόν ειλι
κρινέστατου αύτόν φίλον τών Ονειροπολήσεων, ’τών 
παρθενικών ρεμβασμών σας,διερχόμεναι μετ’αύτοϋ, 
άν ή ανάγκη τό καλέση, καί διά τής μεγάλης 
καπνοδόχου, τοϋ — gaz — άνευ κρινολίνου δμως, 
αρκεί νά ήσθε βέβαιαι, οτι ίχνη μυρόεντα καί έκεϊ 
ώς έν τώ μέσω τή; λεωφόρου τών Άα,Ιΰν συναν
τήσεων σκοοποϋσαι καί μέρος μόνον τής αθώα; 
λευκότη,τό; σας άφίνουσαι, χωρίς νά λάβητε έκ 
τή; θαυματουργού άσβόλης αύτής είμή τόσην, 
δση μόλις έπαρκεϊ εί; βαφήν τής φθινοπωρινής κό
μης σας, άρκεϊ λέγω νά ήσθε βέβαιαι, δτι καί άπο 
τοΰ ύψους αύτή; σκοπεύω νά σάς έξηγήσω, οχι 
βέβαια πώς έκ βαναύσου ύλη; κατασκευάζεται 
τό λαμπρόν αύτό φώς τό όποιον φέγγει μύστη- 
ριωδώς, -δταν είναι σκότος, διότι τοΰτο τό είξεύρει 
καί δ Κύριο; Δήμαρχο; :

’Αλλά νά σά; δείξω έδώ μέν έκεϊνον, δστις έπί 
δέκα ήδη ήμόρας κρύπτεται είς τό στέγασμα 
μιά; αρχοντική; οικίας, διά λόγου; υψηλής πολι
τικής, τρεφόμενος, δ πτωχός, άπό τά άθωα πε- 
τεινά τοΰ ούρανοΰ καί τά άφωνα σψάρια τή; 
θαλάσση;, ώ; όσιό; τι; πελαζόμενος — πλήν δχι 
εΐ; την έρημον ... χάριν τή; ώραίας—Πατptdoc—

’Εκεϊ δέ, πέραν μιά; πλατείας, τί; είναι δ έχέ- 
μυθο; διαγγελεύς ενός άριτοκράτου έρωτος, διά τόν 
όποιον ό ευαίσθητο;—Λαμαρτϊνος,—ό εύνοούμενος 
ποιητής, ήθελε χύσει δάκρυ οίκτειρμοϋ έίς μίαν 
κλαθμηράν του στροφήν" δ παμπόνηρο; — Paul 
de Kock — ήθελεν άφεύκτως γελάσει καί δ αγα
θότατος — Βερανζέ — δέν ήθελε γράψει, διότι 
έγραψεν ήδη :

. · · L’amour a peur des grand ’mamans.
Mais ;i prix d or combien de vieilles
Ont it lenr gages des amants. . .
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άλλ’ έντδς τής πόλεως καί περί την πόλιν τών 
Αθηνών, άπδ τήν δποίαν μόνον βάσιλεΐς διώκον
ται—εννοείται μέχρι τοΰ έπαράτου έτου;1862— 
καί ήτιςάν δέν είναι τώ δντι παράδεισος,περιέχει 
δμως ο,τι καί εκείνος μέ μόνην τήν διαφοράν τού 
συρμού,δστις υπήρχε μέν καί είς τούς άγίορς εκεί
νους χρόνους πλήν πολλά γυμνός καί μονότονος— 
κατά τάς γραφάς. —

Καί τίς δέν βλέπει σήμερον νά πλανώνται 
έλεύθεραι είς τήν πόλιν τής Παλλάδος δορκάδες 
καί τίγρεις οχι τετράποδες πλέον, διότι δέν είναι 
τού συρμού, άλλά δίποδες, πιθήκους καί άλώπε
κας ένδεδυμένας άνθοωπίνως πως, πετεινά τοϋ 
ούρανού καί ερπετά τής γής, ζώα μικρά μετά με
γάλων, τά δποΐα ούτε δ μακαρίτης Αίσωπος άν 
έζη, έδύνατο νά κάμη νά δμ.ιλήσουν πλέον ώς άν
θρωπος καί τά δποΐα δμως άναγνωρίζεις άπδ τά 
πλούσια δέρματα, τάς ποικιλοχρόας πτέρυγας 
καί τάς ούράς αύτών τάς παχεΐας, αίτινες σα- 
λεύουσι μέ χεΐρας άλαβαστρίνους καί κεφαλάς 
άγαλμάτων!. .

Πλήν τούς άγγέλους ; ώ, συγγνώμην’ παρ ολί
γον νά λησμονήσω τούς άγγέλους μέ τά ζανζε- 
Λίνια καί τά μεταξωτά αυτών πτερά καί άντί 
Παραδείσου, νά παρφδή σω άλλην κιβωτόν τού 
Νωε σωζωμέντν ούτ’ έγώ δέν είξεύρω που, άπδ 
κατακλυσμόν έμπορικών στάσεων καί χρεωκοπιών, 
αίτινες μάς άπειλοΰσιν χάρις είς τήν νέαν τάξιν 
τών πραγμάτων’ ένώ ή άνοικονόμητος Εύα δέν 
οίκονομεϊται πλέον μέ τήν μίαν πλευράν τού πτω
χού λδάμ, άλλά καί τήν ψυχήν καί τδ σώμα 
θέλει καί τήν καρδίαν καί τδ βαλάντιον πλήρες, 
δλα τά θέλει είς τδν παράδεισόν της αύτδν, δπου 
δέν είναι, νομίζω, άνάγκη νά άναζητήσωμεν -καί 
ένα πειρασμόν, διότι άν δέν είμαι έγώ$ άφεύκτως 
είσθε σείς, άναγνώςα, διά νά μήν είπω ώραία μου 
άναγνώστρια’ — καί τότε δέν υπολείπεται πλέον 
ειμή δ άπηγοοευμένος έκεϊνος καρπός, τδν δποΐον 
δμως άμφιβάλλω άν θά εΰρωμεν σώον και άκέ- 
ραιον, διότι καθώς μαντεύω άπο τους φλοιούς, 
οΐτινες πίπτουν έκάστην πρωίαν είς το κοφινακι 

, τού καθαριστού τών δδών, πιστεύω δτι άν δέν 

; έφαγώθη, άναμφιβόλως έσάπη.
Εν τούτοις έκρίθη καί άπεφασίσθη καί μόνον 

δέν έτέθη, άλλ’ άφηρέθη μάλι-α ή μεγάλη σφρα- 
γ’ς τοϋ Σολομώντος’ δ Σατανάς έ^ρίφθη είς τήν 
κοινωνίαν καί τά πάντα ήδη ένώπιον ύμών διά 
τής σατανικής του δυνάμεως γεννήσονται δρατά.

Εμπρός λοιπδν, άκολουθήσατε είς τήν τερπνήν

καί τδ δποΐον επιτρέψατε νά μεταφράσω διότι ά- < 
τυχώ; δέν εννοώ γαλλικά — ώ; έξή;:

. . · ’Αλήθεια πω< 8 ίρως φοβάται ταΐς γρΐ)«"ς.
Πλήν μέ χρυβάοι πόσαι, ώ, πόσαι απ’ αύτάς
Δέν ?/0υν στο πλευρό των αχααιους έραστας ; · · · ι

— Νά σάς έξηγήσω, δέ διατί δ μικρός Παπα- ‘ 
γάλλος, τή; χαριεστάτης κόρης — Κοραλλίας — 
ψιττακίζει πάντοτε:

» Αγγελέ μου, μέ άγαπας;
Ενώ έκείνη εναντίον τών θερμών πόθων τής 

ψύχρας καρδίας της επαναλαμβάνει τυπικώτατα : 
» Μέ άγαπας ; σέ άγαπώ. 
Δέν μέ αγαπάς; δέν σέ άγαπώ. » 

και καθώς μαντεύετε, και έγώ δέν σάς άρνοϋμαι, 
ή νέα δέν τδν αγαπά.

— Νά μάθητε προστούτοις, διατί δ Κύριος 
Μ.. . θυμόνει, άνατρέπει πάν τδ προστυχδν, καί 
μόνον τδν πρόστυχον νυκτικόν του σκούφον άφί- 
νει’ προκαλεϊ σκηνάς, ολίγον τραγικάς μέν ένίοτε, 
αίτινες δμως άπολήγουν πάντοτε εις κωμωδίαν 
μέ μίαν καί μόνην, άλλ’ άστείαν τώ δντι πράζιν 
— δταν άνακαλυπτη έντδς τή; εστίας του τεμά
χια χάρτου κεκαυμένα, ένώ είναι βέβαιος, βε
βαιότατος μάλιστα, δτι δέν είναι ίδικά του.

— Και διατί ή Κυρία Μαργαρώ — δνομα κοι
νόν— έπιβάλλει είς τδν ταλαίπωρον σύζυγόν της 
μέ ταΐς κακίαΐς καί μέ ταΐς φωναΐς, ώς οί Αγ
γλοι είς τούς κατοίκους τού Ούρανίου κράτους μέ 
τδ κανόνι καί μέ τδ σπαθί, νά πίνη πάντοτε — 
πλήν οχι δπιον—άλλά τέϊ, ένώ αύτή, ή έγωί- 
στρια, προτιμά τδν καφέ.

— Διατί τούτο, διατί έκεΐνο καί διατί τέλος 
νμ ύπάρχωσι, διατί δλα ταΰτα τά διατί, τά δ
ποΐα μά τον θεδν ! βλάπτουν καί τήν ύγείαν ένδς 
ευαίσθητου άνθριόπου, δέν είναι άλήθεια άναγνώ- 
στα ; ένώ ή καλή μας αστυνομία κοιμάται δπου 
τύχη άμέριμνος καί έξυπνα ή άθεόφοβος κατά 
τύχην μόνον τήν τριακοστήν έκαστου- μηνδς ή 
τέλος πάντων, κατόπιν οχλαγωγίας.

Εμπρός λοιπδν έάν σάς γαργαλίζη τδ περίερ
γον, τδ μυστηριώδες αύτδ ΰιαζί' καί πρέπει νά 
«άς γαργαλίζει, καί πολύ μάλιστα έκτδς έάν δέν 
ήσθε απόγονοι τών εύγενών πατέρων μας τής 
Εύας και καί τού λδάμ καί έγώ δ τότε ύποβο- 
λεύς Σατανάς σας, δστις θά σάς δείξω καί πάλιν, 
θά σάς δείξω τδ μυστήριον τού γινώσκειν καλόν 
καί πονηρόν,τδ δποΐον θά άναζητήσωμεν οχι πλέον 
είς τδν μυθώδη παράδεισον άπδ τδν δποΐον ήθε- 
λεν υπάρχει κίνδυνος νά μάς διώξουν και πάλιν, 

αύτήν περιήγησιν, ήτις βεβαίως δέν θά ήναι έφά— 
μιλλος τοΰ θαυμάσιου έκείνου μυθιστορήματος 
— voyage autour de ma chambre — ούτε θά 
έμοιάζη τδ καταπληκτικόν ταξείδιον τού Γχ2ού- 
Μερ, μολονότι έχω ίσως νά σάς δείξω καί έγώ 
πολλούς καί δχι ένα μόνον μικρομέγαν έπανα- 
στάτην, ούχ ήττον θέλω προσπαθήσει νά χρω
ματίσω θελκτικόν σκηνογράφημα η τούλάχιστον 
γελοιογραφικόν τι πανόραμα καί προσέχετε είς 
τδν χρωματισμόν, διότι θά προσθέσω :

Ερύθημα αίδούς, έκεΐ όπου συνήθως συναντάται 
ή άναίδεια, χωρίς νά παρεξηγηθώ οτι προσφέρω 
έκδουλεύσεις είς τής έξουσίας τά όργανα καί 
έκληφθώ άπό τινας ώς συμπολιτευόμενος.—πλήν 
καί μέ κάποιον λευκόν θά αλείψω έκεϊ όπου δέν 
υπάρχει ποσώς χρώμα, χωρίς νά θέλω, διαμαρ
τύρομαι μάλιστα, οτι δι’ αύτού προσβάλλω τής 
Συνελεύσεω; τούς καθαρούς πολιτικούς καί θυ
μώσουν μαζή μου’ θά ρίψω μόνον ολίγον ίόχρουν 
φώς, έκεϊ οπού υπάρχει παχυλώτατον σκότος, καί 
εννοείται, οτι δέν υπάρχει φόβος μή σκοτίσω τά 
λαμπρά φώτα τοΰ κυρίου υπουργού τής παιδείας 
καί έν άπελπισία άποτυφλωθή’ καί ολίγον πράσι
νον δμως, γλυκείας έλπίδος.εϊσέτι είναι άναγκαιό- 
τατον, πλήν πολλά έλαφρδν, διά νά μή ύποθέση 
υπερβολικός τις έπαναστάτης, ότι έντελή; άπελ
πισία κυριεύει τήν πολιτείαν, ή τήν έπανάστασιν 
καί αύτοχειριασθή.—Επί τέλους δέ, θά χύσω πολύ 
καί βαθύ κυανοΰν, σταθερότητας χρώμα, καί δέν 
μέ μέλλει καθόλου άν οί εύαίσθητοι τής πρωτευ
ούσης θνητοί υποθέσουν, οτι τδ χαρίζω είς τδν 
άστατον, τδν πλάνον έρωτα, όστις κατοικεί τάς 
καρδία; τών Αθηναϊκών προπάντων άγγέλων μας.

Εμπρός λοιπόν καί πάλιν καί πάντοτε αρχί
ζω άφ’ δπου 'ίσταμαι καί ίσταμαι εις έν κέντρον 
χωρίς, σάς ομνύω είς τήν μορφήν μου, νά μέ άρέ- 
σουν ποτέ τών ρόδων, ούτε τοΰ έρωτος τά κέν
τρα............

— Και όμως τδ καφενεΐον τής Ώραίας 'EJ- 
.Ιάδος ώς κέντρον μοί είναι προσφιλές, έχει ώ- 
ραίαν, συγκινητικήν καί διά τδν διάβολον άκόμη 

ιστορίαν.
Γπήρξε πάντοτε, είναι άληθές, καί έφαίνετο 

κέντρον οίκοκυραίων καί ιδιότροπων, ό Σκολούδη; 
καί ό Νεβιλ, οί φίλοι μου, έκεϊ συνηντώντο’ σταθ
μός άέργων καί περιέργων, διότι πεπαυαένοι υ
πάλληλοι καί έργολάβοι έκεϊ εδιδον συνήθως 

rendez-vous — ορμητήριο ν ενθουσιώδους νεό- 
πητος, ήτις εύρίσκουσα πολλάκις ότι εϊξευρε πλει- 

ότερα γράμματα τών διδασκάλων της δέν παρευ- 
ρίσκετο εϊς τάς παραδόσεις των, διά νά εύρίσκε- 
ται έκεΐ.

Πλήν δμως υπήρ ξεν, είναι έπίσης άληθές 
καί χαλκεϊον μυστηριώδες επίφοβων συνωμοσιών, 
κανονοςάσιον ζωής κατά τού θανάτου, νέων ιδεών 
πολιτικόν κέντρον κατά τοΰόποίου έτόλμησε τότε 
νά λακτίση εϊς παντοδύναμος Διενθυντής Αστυνο
μίας καί έθραυσε διά παντός τούς χρυσοΰς άστυνο- 
μικούς πτερνιστήρας του καί μόνον τήν τρελλήν 
καί πυρέσσουσαν κεφαλήν του κατώρθωσε νά σώση 
είς τής Κύθνου τά ιαματικά λουτρά.— Ενθυμεϊ- 
σθε, νομίζω, τδν πτωχόν Δημητριάδην, έγώ τού
λάχιστον δέν τδν έλησμόνησα, .

— Κατόπιν καί μετ’ ολίγον πάλιν ολόκληρο; 
δυναστεία θελήσασα νά έκδικηθή τδ πάθημα τοΰ 
προσφιλούς της άστυνόμ,ου, έλάκτιζε καί αύτή, τδ 
κατά δύναμιν,βλέπετε, άλλά τδ κέντρον ητο σκλη
ρόν,σκληρότερον καί τών έκ χάλυβος πετάλων της, 
τά όποϊα έθραύοντο καί τή έπροζένουν πόνους 
μόνον πολλούς καί πείσμα λυσσώδες. Ελαβε δέ 
τδ μέτρον, ένθυμεϊσθε, ό μεγάθυμος Ασβουργίδης 
νά τρέχη καλπάζων δσάκις διήρχετο ένώπιον τοΰ 
άηδούς αύτοϋ καφενείου, δώτι δέν έφαίνετο τόσω 
καλόν είς τήν μεγαλειότητα του νά άντικρύψη άπό 
τίνος νώτα υπερήφανα, καί είχε δίκαιον, ήθελε 
πάντοτε νά βλέπη μέτωπα ταπεινά.

Λοιπόν « άγγελέ y/ου» εϊπε μίαν αύγητ τού 
δκτωβρίου είς τήν φιλτάτην του Αμαλίαν’ καί έ
ξήλθε μετ’ αύτής είς περιοδείαν διά νά λησμο- 
νήση τόσα άλλα καί ταΐς άηδείαις αύταϊς, φέρων 
υποσχέσεις καί δώρα είς τούς πιστούς έπαρχιώτας 
του’ διέταξε δέ άνυπερθέτως νά κλείση τδ καφε- 
νεϊον τής Ωραίας Ελλάδος, άφοϋ είχε κλείση δύο 
γυμνάσια καί τδ πανεπιστήμιον.
^Αλλ δ διάβολος τάφερε (όχι μόνον έγώ,) και 
άντί τούτου άεργοι καί περίεργοι, ιδιότροποι καί 
οίκοκυραΐοι, νέοι καί γέροντες στρατός καί λαό; 
λαδς καί στρατός καί έπί κεφαλής ό στρατόλαος 
τού έκλεισαν τάς θύρας τών παλατίων ένθα έσπευ 
δε νά είσέλθη, διότι ένα; κάποιος Γέρω-Γρίβας έξ 
Ακαρνανία; τδν έδίωκε καί τδν έκαμε νά φύγη 
διά τδ Βάύε>'-Βάύε>·, όρκισθέντα νά μήν έπανέλθη 
διά παντός είς τήν άχάριστον Ελλάδα έκτδς έάν 
τδν καλέσωσιν πλέον Αύτοκράτορα τής μεγάλης 
ιδέας.

Α, ένθυμήθην’ έπειδή ό λόγος περί Γερω-Γρίβα. 
άκούσατε νά σας άναγνώσω ολίγους,μόλις είκοσιτέσ* 
σαρας στίχους ένδς φίλου μου ποιητοΰ έξ έκείνων
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μάλιστα κατ’ άνωτέραν διαταγήν νά τούς φιλ.οξε- 
νήσωσιν είς κάνέν αστυνομικόν υπόγειον.—Αλλως 
τε ή εύθυμος φλυαρία των, τά άστεΧα ανέκδοτα 

καί οί ευφυέστατοι μΰθοι δσους έκ τοΰ προχείρου 
έπλαττον, ένώ κατεγοήτευον τον ιδιοκτήτην τοΰ 
καταστήματος καί έκέρδαινον τήν πίστην του, 
έπροκάλουν μειδίαμα καί άπδ αύτδν τον μάλλον 
ήγκυστρωμένον μύστακα τοΰ σοβαρωτέρου χωρο- 
φύλακο;- οί γέροντες οίκοκυραϊοι έσχημάτιζον κύ
κλον περί τήν ζωηράν νεότητα, ή,τις ύπευθύμιζεν 
ίσως είς αύτούς εποχήν τινα παραλυμένης ζωής 
των ή τούς έθέρμαινεν άνεξόδως καϊ διήρχοντο 
μίαν ακόμη τούλάχιστον ώραν τής συνήθους αϋ
πνίας των χωρίς ρευματισμούς καϊ βηξήματα. Καί 
αυτοί τέλος οί τόσον έξυπνοι κατάσκοποι άπεκοι- 
μώντο πολλάκις τόσον άμέριμ,νοι, ώστε μόνον τ· 
ήγανακτισμένον σάρωθρον τών υπηρετών ιούς έ- 
δίωκεν έξω τής θύρας καί διωγμούς άνήγγειλλ.ον τήν 
έπαύριον είς τον προΧςάμενον, όμνύοντες είς το ίδιον 

αυτών πάθημα, τό όποιον δέν έπιστεύετο, μέχοις 
ού, ώ, τοΰ θαύματος ! έπαλήθευσε μίαν αυγήν.

Δ, τήν ώραίαν εκείνην έποχήν ! ώ, το λαμπρόν 
καφενεΐον τής ώραίας Ελλάδος ! Ελπίζω δτι δέν 
θά σέ λησμονήση ή άςορία, όπως δέν θά σέ λησμο
νήσει ούτε ό όθων ποτέ- ή μεγάλη Κυρία τής τιμής 
του, ακόμη θά βλέπη καθ’ ύπνον τούς ίππότας σου 
μειδιώντας χαριτωμένα είς τήν διάβασιν τοΰ μοο- 
μ.ολυκείου αύτής,ώς δ Καβριώνης είς τήν έμφάνησιν 
τοΰ Κυρίου καί τής Κυρίας Πιπελέτου. Οί ξένοι 
θά σέ έπισκέπτωνται, είμαι βέβαιος, ώς κάτι τι 
περίεργον, οί νεανίαι αδελφοί, μετά τήν ένωσιν 
τής Επτάνησου είς σέ θά φοιτώσιν ώς άξιον 
τής φιλελευθέρου φήμης σου’ καί οίαδήποτε Ελ
ληνική έξουσίά, άρκεϊ νά πρεσβεύη ώς ή παροΰσα, 
τάς άρχάς τή; έπαναστάσεω; ήτις τήν έγέννησε, 
θά σεβασθή το μέγα προνόμιον, τό όποιον ό όθων 

καί ό Δημητριάδης σοί έχάρισαν καϊ ή μεγάλη ε
θνική μεταβολή διετήρησεν — ώστε καϊ είς το 
μέλλον δεκάς κατασκόπων, άς-υνομικών κλητήρων 
καί χωροφυλάκων ίστάμενοι έξαιρετικώ; έκτός 
καί πρό τών θυρών σου, δπω; καϊ σήμερον θά έπι- 
βάλλωσι πάντοτε πρδς τού; φιλήσυχου; ήδη θα- 
μώνα; σου έν είδος σεβασμού, τό όποιον μόνον οί 

ευσεβείς προς τό παρτ.Ιθντ έννοουσι.

ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ.

οϊτινες άλλ’ ιδιότροποι γλυκύφθογγοι ώς ή Φι
λομήλα, κρύπτονται διά νά ψάλλωσι τδν έρωτα 
η την πατρίδα, καί τούς οποίους ς-ίχους εννοείται 
δέν μοϊ έδωσεν, άλλά τδ ύπέκλεψα, διά νά μήν 
εϊπω τω ηρπασα, ώς τολμηρός εραστής άπδ δειλήν 
παρθένον φίλτμα, διά τδ όποιον εκείνη μέν δέν 

ήθελε βεβαίως δυσαρεστηθί, ένώ ό φίλος μου θά 
βυμώ.ση άν τολμήσω καί τούς δημοσιεύσω- ακού
σατε λοιπόν καί άς μένωσι παρακαλώ μεταξύ μας 
διότι είναι τοΰ φίλου μου Γ. Παράσχου.

Μέ τήν ελευθερία αα« ή άνωςι γυρίζει,
Καϊ λάμπ’ δ ήλιος στα βουνά κ’ ή δάφνη, λουλουδίζει. 

’Ελάτε νά τδ στρώβωμε, παιδιά μου, αράδα αράδα, 
Και νά χαροΰμε τή ζωή, ίδώ στην πρασινάδα.

Τριάντα χρόνων βάσανα σέ μιά στιγμή ξεχνάμε, 
Και δούλοι άν ξεκινήσαμε, έλευθερο: γυρνάμε !

Ζεστοί άκόμ' άπ’ τή φωτιά και των τουρκών τή νίκη, 
Τδ δαμασκι μαχαίρι μας δέν ήχαμε στή θήκη, 

Kat νάσου! μας έπλάκωσεν δ Μπαυαρίζο; πάλι, 
Τή λείεντιά μας σέ ζυγδ χειρότερο νά βάλη !

Ποΰ εϊναι τώρα νά μας δη στά ελατ’ άποκά,του, 
Τήν ώρα πώς σκοτόνομε μέ τά γλυκά κρασιά του.

Ταμπουρωμένος σά θεριό σέ πέτρινο παλάτι,, 
θαρδοϋσε πώς μας έπνιγε .τδ φονικό του μάτι, 

Πλήν άστραύεν δ Ίτζ Καλές, βροντδ τδ Παλαμήδι, 
Κι’ δ Ι'έρω-Γρίδας ρίχνεται στούς βράχους σάν τδ φίδι. 

Σηκώθηκεν ή ’Ρούμελη, σηκώθηκ’r’Αθήνα, 
Και παίρνει τήν αναπνοή κατά τή Σαλαμίνα !

Ι'υμνδ τδν εδεχθήκαμε άπ' τά γυμνά του δάση, 
Τοΰδώκαμε τδ αΐμά μα: νά πιή κάι νά χορτάση· 

Πλήν άλλο αίμα ήθελε, κ’ έσβόσθη καν σάν κρίνοι 
Τά νειάτα τοΰ Σκαρβέλτ. μας καί τοΰ Μωραϊτίνη. 

"Ας πάη τώρ’ άν άγαπδ, τήν μοΐρά του νά κλαίγη, 
Κ·.' άς πη πώς ήταν όνειρο — κάνένας δέν τοΰ φταίγει !

Δ, τήν ώραΐαν εκείνην εποχήν ! ενθυμούμαι α
κόμη, διότι πολλοί ίσως έλησμόνησαν, ενθυμούμαι, 
δταν περί τήν μαρμαρίνην τοΰ καφενείου τούτου 
τράπεζαν καθήμενοι οί Ιππόται των Αναργύρων, 
ή εκλεκτή εκείνη και θαλερά ανθοδέσμη τήςνεό- 
τητος, επεινον τέϊ, διά νά θεραπεύσωσι τήν άνόη- 
τον πείναν των εις ώρας βαθείας νυκτύς, και δτε 
τά οικονομικά τοΰ αδελφικού βαλαντίου των, και 
όχι τής Πατρίδος είς ήν ώμνυον, δέν τοϊς έπέτρε- 
πον νά άνησυχήσωσιν, ούτε τον ξενοδόχον δστις 
έκοιμάτο οικογενειακά»; δ τρισόλβιος, ούτε τάς 

περιπολίας, αιτινες ήσαν πρόθυμοι, προθυμότατοι

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΙΙΟΥ.
(Συνεχεία, ί3ε φνίΐάδιον 2G).

— Σεις οίταξειδεύοντεςέν δπλοις και διατρέ- 
χοντες τήν γήν υπό τήν σκιάν τής σημαίας 
σας,ύπδτήν σκεπήν δηλαδή τήςπατρίδος σας, 
σείς οί καθ’ έκάστην συγκινούμενοι και ύπδ 
τής φιλοδοξίας και τών ανδραγαθημάτων 
ύποκαιόμενοι δέν φαντάζεσθε πόσον είναι 
σπαραξικάρδιον τό νά διατρέχη τις τάς κώ- 
μας, τάς πόλεις καί τά Έθνη μόνον καί μό
νον διά νά έπισκεφθή εδώ μέν έκκλησίαν,έκεΐ 
δέ άρχαΐον πύργον ή ναόν νά έγείρηται τής 
κλίνης τήν τετάρτην μετά τό μεσονύκτιον, 
άφυπνιζόμενος από τάς φωνάς άνοικτείρμο- 
νος οδηγού καί τούτο διά νά ίδη τόν ήλιον 
άνατέλλοντα άπό τάς κορυφάς τών ’Άλπεων 
ή τής Λίτνης· νά διέρχηται ώς άποθαμέ- 
νον σχεδόν φάσμα διά μέσου τών ζώντων 
εκείνων σκιών, τών ανθρώπων άποκαλουμέ- 
νων νά μή ήξεύρη ποΰ νά σταθή, νά μή εύ 1 
ρίσκη γήν όπου νά καταβάλη ρίζας, νά μή 
ξχη μήτε έν στήριγμα, μηδεμίαν καρδίαν φι
λικήν, ήτις νά παρηγόρηση τήν τεθλιμμένην 
ψυχήν του! Λοιπόν, φίλτατέ μοι 'Ρολάνδε, 
χθές τό εσπέρας αίφνης, έν μια στιγμή, έν 
άκαρεΐ, τό χάσμα αύτό τού βίου μου διά μιας 
έπληρώθη· άνέζησα δι’ ύμών· τήν χαράν τήν 
όποιαν έζήτουν και δέν εύρισκον, τήν άπε- 
γεύθητε ένώπιόν μου· χθές έγνώρισα τί έστιν 
οικογένεια, τήν εΐδον έν δλη αύτής τή γοη
τεία περικυκλούσάν σε. Όταν εΐδον τήν μη
τέρα σου, διελογίσθην ότι κάι ή μήτηρ μου 
τοιαύτη βεβαίως θά ήτο, βλέπων δέ τήν α
δελφήν σου εϊπον κατ’ έμαυτόν «’Εάν εΐχον 
αδελφήν έπεθύμουν νά τή ώμοίαζεν. Όταν έ- 
φίλησα τόν αδελφόν σου, είπα κατ' έμαυτόν 
ότι ίσα ίσα ήδυνάμην νά έχω έν παιδίον αύ
τής τής ηλικίας, καϊ νά άφήσω καϊ έγώ τϊ 
μετά θάνατον είς αύτόν τόν κόσμον, ένώ μέ 
αύτόν τόν χαρακτήρα τόν όποιον έχω, θά ά- 
ποθάνω ώς έζησα, τεθλιμμένος, σκυθρωπός 
μέν προς τούς άλλους, οχληρός δέ είς έ
μαυτόν. Ά.! είσαι εύτυχής, 'Ρολάνδε ! έ
χεις οικογένειαν, έχεις δόξαν, έχεις νεότη
τα, έχεις πράγμα τό όποιον καϊ είς τόν άν- 
δρα αύτόν πηγαίνει, έχεις κάλλος. Ούδεμία 
χαρά σοϋ λείπει, ούδεμίαν ευτυχίαν στερεί
σαι· σοϊ τό έπαναλαμβάνω, 'Ρολάνδε, είσαι 
δύτυχής, τρισευτυχής!
— Καλά ! εΐπεν ό 'Ροί,άνδος, πλήν λησμο
νείτε τό ανεύρυσμά μου, μιλόρδε !»

Ό σιρ ’Ιωάννης έκύτταξε τόν νεανίαν μέ 
βλέμμα απιστίας, διότι πραγματικώς ό 'Ρο- 
λάνδος έφαίνετο έχων τρομεράν ύγιείαν.

« Τό ανεύρυσμά σου τό ανταλλάσσω μέτό 
εισόδημά μου έξ ενός εκατομμυρίου,'Ρολάν
δε, είπε μέ αίσθημα βαθείας θλίψεως ό λόρ
δος 'Γάνλεϋ, έάν μόνον μέ τό ανεύρυσμά σου 
μοϊ δώσης αύτήν τήν μητέρα ήτις κλαίει άπό 
χαράν δταν σέ έπαναβλέπη, αύτήν τήν α
δελφήν ήτις λειποθυμεϊ άπό τήν χαράν 
δταν έπιστρέφης, αύτό τό παιδίον τό όποιον 
κρεμάται είς τόν λαιμόν σου ώς νέα καϊ ώ- 
ραία οπώρα είς νέον και ώραΐον δένδρον, έάν 
μόνον μ’ δλα αύτά μοϊ δώσης άκόμη αύτόν 
τόν πύργον μέ τάς δροσεράς σκιάς, αύτόν 
τόν ποταμόν μέ τάς χλοώδεις καϊήνθισμένας 
δχθας, αύτόν τόν κυανοειδή ορίζοντα, δπου 
φαίνονται, ώς άγέλαι κύκνων, λευκά καϊ ώ- 
ραΐα χωρία μέ τά βομβούντα κωδονοστάσιά 
των· τό άνεύρυσμά σου 'Ρολάνδε, δύναται νά 
φέρη τόν θάνατον έντός τριών έτών, έντός 
δύο έτών, έντός ενός έτους, έντός έξ μηνών, 
άλλ’ έξ μήνας τής τόσον ένεργού, τόσον πο- 
λυταράχου, τόσον γλυκείας, τόσον πλήρους 
συμβάντων, τόσον ένδοξου ζωής σου ! καϊ θά 
λέγω δτι είμαι εύτυχής. »

Ό 'Ρολάνδος έξεκαρδίσθη γελών, μέ έκεΐ- 
νον τόν νευρικόν γέλωτα δστις ήτο είς αύ
τόν ίδιάζων.

« ’Ά ! εΐπεν, ιδού δ περιοδευτής, ό έπιπό- 
λαιος περιηγητής, ό περιπλανώμενος ’Ιου
δαίος τοΰ πολιτισμού, δστις, μή διαμένων είς 
κάνέν μέρος, δέν δύναται νά έκτιμήση ούδέν, 
είς ούδέν νά έμβαθύνη· κρίνειέκαστον πράγμα 
άπό τήν αίσθησιν, τήν όποιαν τώ προξενεί, 
καϊ λέγει, χωρίς νά άνοιξη τήν θύραν έκεί- 
νων τών καλυβών, δπου είναι κεκλεισμένοι 
αυτοί οί τρελλοϊ τούς όποιους λέγουν άνθρώ- 
πους«"Όπισθεν τούτου τού τοίχου είναι εύτυ
χής ό άνθρωπος ! »Λοιπόν,φίλε μου,βλέπετε 
αύτόν τόν ώραΐον ποταμόν ; αύτήν τήν ώραί
αν καϊ ήνθισμένην -χλόην, αύτά τά εύμορφα 
χωρία; Είναι ή είκών τής ειρήνης τής άθω- 
ότητος, τής άδελφότητος, είναι ό αιών του 
Κρόνου, είναι ό χρυσούς αιών, είναι ή Έ- 
δέμ, είναι ό παράδεισος, καϊ δμως όλα ταΰτα 
τά κατοικούν άνθρωποι, οϊτινες σφάζονται 
μεταξύ των. Οί δρυμώνες τής Καλκούτας, ·ί 
κάλαμοι τής Βεγγάλης δέν γέμουν άπό τί
γρεις θηριωδες-έρας καϊ άπό πάνθηρας σκλη· 
ροτέρους όσον αύτά τά εύμορφα χωρία, αύτή 
ή δροσερά χλόη, αί οχθαι αύτοΰ τού ώραίου 
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παοορμήσεών των, νά κάμουν άπηλπισμένον 
τόν θάνατον έκείνων τών δυστυχών- έν μέσω 
δέ έκείνων τών γερόντων, έβδομηκοντού- ■ 
την μικρόσωμου, πολύ καλλωπιστήν, πο
λύ κεκονιαμένον, καθαρίζοντα τό έκ τριχά- 
πτου ένδυμά του διά τήν πλέον μικράν σκό
νην, λαμβάνοντα τόν’Ισπανικόν ταμβάκοντου 
άπο χρυσήν ταμβακοθήκην μέ μονογραφήν έξ 
άοαμάντων, τρώγοντα τούς άρτίσκους του, 
τούς οποίους έχει είς πυξίδιον τής Σέβοης 
δπερ τώ έδώρησεν ή Κ. Δονβάρ^η, πυξίδιον 
κεκοσμημένον μέ τήν εικόνα τής δωρητρίας, 
αύτόν τόν εβδομηκοντούτην, πτερνοκοπούντα 
μέ τά έμβάδιάτου έπί έκείνων τών σωμάτων 
τά όποια δέν ήσαν πλέον παρά έν στρώμα 
ανθρώπινης σαρκός,καίκουράζοντα τόν βραχί- 
ονά του, ήτονισμένον οπό τήν ηλικίαν, κτυ- 
πώντα μέ βρύον έχον σφαιριδίου έπίχρυσον 
εκείνα τά σώματα τά όποια δέν τώ έφαίνοντο 
ίκανώς άποθαμένα, άρκούντως κοπανισμένα. 
Φεΰ ! άγαπητέ μου. Είδον τό Μοντεβέλλον, 
ειδον τήν Άρκόλην, είδον τό Τίβολι, ειδον 
τάς Πυραμίδας, ένόμιζα δτι δέν ήδυνάμην 
νά ίδω ούδέν τρομερώτερον. Καί δμως ή ά- 
πλή διήγησίς τής μητρός μου χθές, δταν 
είσήλθετε είς τό δωμάτιόν σας, άνώρθω- 
σε τάς τρίχας τής κεφαλής μου ! Μά τήν 
άλήθειαν, αύτό έξηγεΐ τούς σπασμούς 
τής πτωχής άδελφής μου τόσον καλώς 
δσον τό άνεύρυσμα έξηγεΐ τούς {δι
κούς μου.

Ό σίρ ’Ιωάννης έκύτταζε καί ήκουε τόν 
’Ρολάνδον μέ τήν περίεργον έκείνην άποοίαν 
τήν οποίαν τώ έπροξένουν πάντοτε αί μισάν
θρωποι ομιλία! τού νέου φίλου του- καί τωόντι 
ό'Ρολάνδος έφαίνετο άείποτε ένεδρεύων είς τήν 
γωνίαν τής συναναστροφής διά νά έπιπέση 
κατά τοΰ άνθρωπίνου γένους είς τήν έλαχί- 
στην περίστασίν, ήτις παρουσιάζετο ώς πρός 
τοΰτο. ’Εννόησε τό αίσθημα τό όποιον διή- 
γειρεν είς τό πνεΰμα τοΰ σίρ Ίωάννου 
καί μετέβαλεν δλως ύφος, άντικαθιστών 
τήν πικράν χλεύην είς τήν φιλανθρωπι
κήν οργήν.

«Είναι άληθές, είπεν, δτι έκτος έκείνου 
τοΰ αριστοκράτου δστις άπετελείωσεν ο,τι οί 
φονεΐς είχαν αρχίσει καί έβαφεν είς τό αίμα 
τάς έρυθράς ξεβαμμένας πτέρνας του, οί άν
θρωποι οΐτινες κάμνου αύτό τό είδος τής 
άνθρωποκτονίας είναι άνθρωποι τής έσχά
της τάξεως, άστοί καί χωρικοί, ώς έλεγαν 
οί πρόγονοί μας, όμιλοΰντες περί έκείνων

ποταμού. Άφοΰ έκαμαν έπικηδείους έορτάς 
είς τόν αγαθόν, είς τόν μέγαν, είς τδν αθά
νατον Μαράτον, τόν όποιον έπί τέλους, δόξα 
τώ θεώ ! έρριψαν είς τόν τόπον δπου ρί
πτουν τά ψοφιμαΐα ώς όντα καί μάλιστα 
ύπάρξαντα αείποτε ψοφίμι, άφοΰ έκαμαν επι
κήδειους έορτάς, είς τάς οποίας έκαστος έ
φερε κάλπην καί έχυνεν είς αύτήν τά δάκρυα 
τοΰ σώματός του, ιδού οί καλοί μας Βρεσσα- 
νοί, οι ήπιοί μας Βρεσσανοί, οί παχύνοντες 
ορνίθια, έσκέφθησαν ότι οί δημοκρατικοί ήσαν 
ολοι δολοφόνοι, καί τούς έδολοφόνησαν φορ- 
τώσαντες έξ αύτών άμαξας, διά νά τούς 
διορθώνουν άπό έκεΐνο τό έχρεΐον άλάττωμα 
τό όποιον έχει ό άγριος ή πεπολιτισμένος 
άνθρωπος νά φονεύη τόν δμοιόν του άνθρω
πον. ’Αμφιβάλλετε ; ’Ώ! φίλε μου, έπί τής 
όδοΰ τού Λονλεσωνιέρ,καί άν ήσθε περίεργος, 
θέλουν σάς δείξει τόν τόπον δπου, δέν είναι 
πλέον άπό έξ μήνας, διωργανίσθη φόνος δ - 
στις ήθελε προξενήσει φρίκην καί είς τούς 
σκληροτέρους μαχαιράδες μας τών πεδίων 
τής μάχης. Φαντάσθητε, άμαξαν φορτωμέ- 
νην φυλακισμένους τούς οποίους ώδήγουν 
είς Λονλεσωνιέρ, άμαξαν μέ κλίμακας, άπό 
έκείνας τάς μεγάλας άμαξας μέ τάς οποίας 
φέρουν τά μοσχάρια είς τό κρεοπωλείου- είς 
αύτήν τήν άμαξαν τριακοντάδα άνδρών τών 
οποίων δλον τό έγκλημα ήτο άφρων έξαψις 
ιδεών καί άπειλητικών λόγων δλους δεμέ
νους, μέ τήν κεφαλήν κρεμαμένην κάτω καί 
έξωγκωμένην άπό τούς, έπί τής άμάξης κτύ
πους, μέ τό στήθος άσθμαΐνον άπό τήν δί
ψαν, άπό τήν άπελπισίαν, άπό τόν τρόμον! 
Δυστυχείς, οΐτινες δέν έχουν, ώς έπί Νέρω- 
νος καί Κομμόδου, ούδέ τήν πάλην τοΰ ιππο
δρόμου,ούδέ τήν ένόπλω χειοί συζήτησιν τοΰ 
θανάτου,τούς όποιους ό θάνατος καταλαμβά
νει άδυνάτους καί άκινήτους, τούς όποιους 
σφάζουν είς τά δεσμάτων καί τούς τυμπα
νίζουν όχι μόνον ζώντας, άλλά καί μετά 
θάνατον έπί τοΰ σώματος τών όποιων,— δ
ταν είς αύτά τά σώματα ή καρδία έπαυσε 
νά κτυπά, —τό τύμπανου άντηχεΐ ύπόκω- 
φον καί αδύνατον, κοπανίζον τάς σάρκας, 
συντρίβον τά οστά- γυναίκας δέ παρατη- 
οούσας ήσύχως καί εΰθύμως αύτήν τήν 
σφαγήν, ύψονούσας ύπεράνω τής κεφαλής 
των τά τέκνα των χειροκροτοΰντα- γέρον
τας, οΐτινες δέν έπρεπε νά σκέπτωνται παρά 
νά άποθάνουν ώς Χριστιανοί, άλλ’ δμως συν- 
τελοΰντας, διά τών κραυγών των καί τών

οΐτινες τούς έτρεφον οί εύγενεΐς πράττουν 
αύτά κομψότερον. "Ιδωμεν άλλως τε, τί 
συνέβη είς Άβινιών, δέν ήθέλετε τό πιστεύ- 
σει έάν σάς τό διηγούντο, είναι άληθές ; 
Αύτοί οί κύριοι οί ληστεύοντες τάς ταχυ
δρομικός άμάξας δεικνύουν άκραν φιλοτι
μίαν- έχουν δύο πρόσωπα έκτος τής προσω- 
πίδοςτω», ότέ μέν είναι Καρδοΰσοι καί Μαν- 
δρΐνοι, ότέ δέ ’Αμάδες καί Γαλάορσοι. Διη
γούνται ιστορίας μυθώδεις περί αύτών τών 
ηρώων τής ληστείας. Ή μήτηρ μου μέ έ
λεγε χθές δτι ήτο εις όνομαζόμένος Λαυ
ρέντιος, έννοεΐτε καλώς, φίλτατέ μου, δτι 
Λαυρέντιος είναι όνομα τοΰ πολέμου, χρη- 
σιμεΰον νά κρύπτη τό άληθές όνομα, ώς 
κρύπτει ή προσωπίς τό πρόσωπόν, ήτο είς ο
νομαζόμενος Λαυρέντιος δστις συνήνονεν δ
λας τάς ιδιότητας ήρωος μυθιστορήματος. 
Ό ρηθείς Λαυρέντιος ήτο λοιπόν ώραΐος μέ- 
χρις ίδανικότητος,ήτο μέρος συμμορίας τίνος ίππότης μας ήγάπα πεοισσότερον τήν έ 
έβδομήκ----- *·'“ ~ ’·—·'■ —··- ...... ι------ —ΐκοντα δύω οπαδών τοΰ Ίηού, τούς 
όποιους έδίκασαν πρό όλίγου είς Ύσσενζώ- 
έβδομήκοντα μέν ήθωώθησαν, αύτός δέ καί 
εις έκ τών συνεταίρων του κατεδικάσθησαν 
μόνον είς θάνατον άπέλυσαν τούς ά Ο ώ ο υ ς 
διαρκούσης τής συνεδριάσεως, άπό τήν κα
τηγορίαν, καί άφήκαν τόν Λαυρέντιον καί 
τόν συνέταιρόν του διά νά άναβούν τήν λαι
μητόμον. Άλλά τί τά θέλετε, ό Λαυρέντιος 
είχε πολύ ώραίαν κεφαλήν καί δέν έπρεπε νά 
πέση ύπό τήν άγενή μάχαιραν τοΰ δημίου- 
οί δικασταί οΐτινες τόν έδίκασαν, οί περίερ- 

τομούμενον έλησμόνησαν έκείνην τήν σω- ι 
ματικήν σύστασιν τής καλλονής, πέςκαίέντώμέσωάνθρώπωνοΐτινεςτόνόνομά- 
ώς λέγει ό Μονταΐγνος. Ήτο γυνή τις είς ζουνμέ, τό όνομά του,δλωςέκθαμβοι βλέπον- 
τήν οικίαν τοΰ δεσμοφύλακος τής Ύσσεν- · 
ζώ, θυγάτηρ του, αδελφή του,
rr __ / > f Λ

γοι οΐτινες περιεμενον νά τόν ιύουν καρα- οικίας,κέντα λοιπόντόν ίππον του,εισέρχεται

άνεψιά του-ί ριέμενον νά τον ιδωσι δεδεμένον καί έφ’ ά 
ή ιστορία, διότι σας διηγούμαι ιστορίαν καί μάξης- διέρχι........ __________ ....
όχι μυθιστόρημα, ή ιστορία δέν ορίζει ού- τόμου δπου ό δήμιος έμαθεν δτι εις έκ 

wpaA/- ---- Λ .... *δέν ώς πρός τοΰτο- δπως καί άν ήναι ή γυ
νή οίαδήποτε καί άν ήτο ήράσθητόν ώραΐον 
κατάδικον τόσον σφοδρώς ώστε δύο ώρας 
πρό τής καρατομής, καθ’ ήν στιγμήν ό Λαυ
ρέντιος ένόμιζεν δτι Θά ίδη εισερχόμενου τόν 
δήμιον, καί έκοιμάτο ή προσεποιεΐτο δτι κοι
μάται, ώς γίνεται πάντοτε είς τοιαύτην πε- 
ρίστασιν, είδεν είσερχόμενον τόν άγγελον 
σωτήρα. Νά σάς είπω τί έμηχανεύθησαν 
ούδέν περί τούτου γνωρίζω, οιότι οί δύο έρα- 
σταί δέν είπον τάς λεπτομέρειας, καί είχον 
τόν λόγον των άλλά τό άληθές είναι, καί

σάς ύπενθυμίζω πάντοτε, σίρ ’Ιωάννη, δτι 
είναι άλήθεια καί όχι μύθος, τό άληθές εί
ναι δτι ό Λαυρέντιος εύρέθη έλεύθερος, λυ- 
πούμενος δτι δέν ήδύνατο νά σώση καί τόν 
συνάδελφόν του δστις ήτοείς άλλην ειρκτήν. 
Ό Ζανσονέ είς άλλην όμοίαν περίστασίν δέν 
ήθέλησε νά φύγη άλλ’ έμεινε καί συναπέ- 
θανε μετά τών Γιρονδίνων τών συνεταίρων 
του, άλλ’ ό Ζανσονέ δέν είχε τήν κεφαλήν 
τοΰ Άντινόου έπί τοΰ σώματος τοΰ Άπόλ- 
λονος- δσον περισσότερον ή κεφαλή είναι 
ώραία, έννοεΐται, περισσότερον τήν άγαπα 
τις- δεχθείς τήν γενομένην αύτώ προσφοράν 
έδραπέτευσεν ίππος περιέμενεν αύτόν είς 
τό έγγύς χωρίον ή νεάνις ήτις ήδύνατο νά 
βραδύνη τήν δραπέτευσίν του ή νά έπιφέρη 
είς αύτήν δυσχερείας, έπρεπε νά ύπάγη νά 
τόν εύρη έκεΐ άμα φέξη. Ή ημέρα ήλθεν 
ά/νλ’ ή νέα δέν έφάνη- φαίνεται δέ δτι ό 

έ- 
ρωμένην του παρά τον συνέταιρόν του, 
διότι έφυγεν μέν άνευ έκείνου δέν ήθέλησεν 
δμως νά φύγη καί άνευ τής έρωμένης του. 
Ήτο ή έκτη ώρα πρό μεσημβρίας, άκριβώς 
ώρα τής καρατομής, καί ή άνυπομονησία 
τόν έκυρίευε- πολλάκις έστρεψε τήν κε
φαλήν τοΰ ίππου του πρός τήν πόλιν, καί 
έκάστην φοράν έπλησίασεν είς αύτήν πε
ρισσότερον τήν τελευταίαν φοράν τοΰ ήλ- 
Οεν ιδέα τις είς τόν νοΰν, δτι συνέλαβον 
τήν έρωμένην του καί δτι θά τιμωρηθή άντ’αύ- 

| τοΰ, Ειχεν έλθειέντούτοιςέωςείς τάς πρώτας 

είς τήν πόλιν,διέρχεται μέ τό πρόσωπόν άσκε-
2..— * .. ' Λ.. Δ* " \ \ t

τες αύτόν ελεύθερον καί έφιππον, ένώ πε- 
ά- 

εται τήν πλατείαν τής λαιμη- 
: τών 

καταδίκων του έγεινεν άφαντος, βλέπει τήν 
έλευθερώσασαν αύτόν διασχίζουσαν μετά με
γάλης δυσκολίας τό πλήθος, οχι διά νά ίδη 
τήν καρατομήν αύτής, άλλά διά νά ύπάγη 
πρός αύτόν ίδών δέ αύτήν κέντα τόν ίππον 
του, όρμα πρός αύτήν, άνατρέπει τρεις ή 
τέσσαρας κεχηνότας περιέργους κτυπών αύ
τούς μέ τό στήθος τοΰ Βουκεφάλου του, τήν 
φθάνει, τήν ρίπτει έμπροσθεν τοΰ έφιππίου 
του, φωνάζει άπό χαράν καί γίνεται άφαν
τος σείων τον πίλον του, ώς ό Κονδέ 
είς τήν έν Λάν μάχην, ό δέ λαός έπευφή-
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μει καί αί γυναίκες έλεγον ότι ή πράξις ήτο 
ήρωϊκή καί ότι συνέλαβον έρωτα διά τόν 
ήρωα.»

Ό 'Ρολάνδος έσιώσησε, καί βλέπων ότι 
ό σίρ ’-Ιωάννης δέν ώμίλει, τόν ήρώτησε μέ 
τό βλέμμα.

«ΆκολούΟει, άπεκρίθη ό Άγγλος, σέ α
κούω, καί επειδή είμαι βέβαιος ότι αύτά μοϋ 
τά λέγεις διά νά φθάσης είς έν συμπέρασμα 
τό περιμένω.
— Λοιπόν, έπανέλαβε γελών ό 'Ρολάνδος, 
έχετε δίκαιον, φίλτατε, καί μέ γνωρίζετε, 
τή άληθεία ώς έάν είμεθα φίλοι τοΰ σχο
λείου. Λοιπόν γνωρίζετε ποιαν ιδέαν έστρε
φα όλην τήν νύκτα είς τόν νοϋν μου ; νά ί- 
δω έκ τοΰ πλησίον τί είναι αύτοί οί κύριοι 
τοΰ Ίηού.
— "Λ!! μάλιστα, έννοώ δέν ήδυνήθης νά 
φονευθής άπό τόν Κ. δέ Βαρζώλ, καί Οά ύ- 
πάγης νά δοκιμάσης νά θανατωθής άπό τόν 
Κ. Μοργάν.
— Ή άπό άλλον, φίλτατε σιρ Ιωάννη, ά- 
πήντησεν ήσύχως ό νέος άξιωματικός, διότι 
σάς βεβαιώ ότι ιδιαιτέρως δέν έχω ούδεμίαν 
αιτίαν κατά τοΰ Κ. Μοργάν, άπεναντίάς, 
μολονότι, όταν είσηλθεν είς τήν αίθουσαν, 
ή πρώτη ιδέα ήτις μοϋ ήλθεν ήτο νά πηδή
σω είς τον λαιμόν του καί μέ τήν μίαν μέν 
χεΐρα νά τόν πνίξω, μέ τήν άλλην δέ νά τοΰ 
άποσπάσω τήν προσωπίδα.
— Τώρα οπότε σέ γνωρίζω, άγαπητέμου 
'Ρολάνδε, άπορώ τωόντι πώς δέν έξετέλεσας 
τόσον ώραΐον σχέδιον.
— Δέν πταίω έγώ, σάς ομνύω, είχα σηκω- 
Οή, ό συνεταίρος μου μέ άνεχαίτισεν.
— Είναι λοιπόν άνθρωποι οϊτινες σέ άνα- 
χαιτίζουν ;
— Όχι πολλοί, αύτός μόνον.
— Ώστε λυπεΐσαι διά τοΰτο ;
— Όχι, σας βεβαιώ· έκεΐνος ό άνδρεΐος λη
στής τών ταχυδρομικών αμαξών έκαμε τό 
έργον του μέ θρασύτητα ήτις μέ ήρεσε· φύ
σει άγαπώ τά παλληκάρια· έάν δέν έθανά- 
τονα τόν Κ. Βαρζώλ, έπεθύμουν νά ήμην 
φίλος του. Είναι άληθές οτι δέν ήδυνάμην 
νά γνωρίσω πόσον ήτο άνδρεΐος παρά θανα- 
τόνων αύτόν. Άλλ’ άς όμιλήσωμεν άλλο τι. 
Λύτή ή μονομαχία είναι μία άπό τάς κακάς 
άναμνήσεις μου. Διατί άνέβην λοιπόν; Βε
βαίως, όχι διά νά σάς ομιλήσω περί τών ο
παδών τοΰ Ίηού, ούδέ περί τών άνδραγαθη- 

•μάτων τοϋ Λαυρέντιου.... 'Λ! άνέβην διά 

νά συνεννοηθώ μεθ’ ύμών δι’ ό,τι σκοπεύετε 
νά πράξετε έδώ. Θά καταβάλλω πάσαν προσ 
πάθειαν διά νά σάς διασκεδάσω,άγαπητέ μοι 
ξένε- άλλ’ είς τοΰτο βλέπω δύω δυσκολίας, 
τόν τόπον μου όστις δέν είναι παντάπασι 
διασκεδαστικός, τό έθνος σας τό όποιον δέν 
είναι παντάπασιν εύδιασκέδαστον.
— Σέ είπα, 'Ρολάνδε, άπεκρίθη ό λόρδος 
ΤανλεΟ, τείνων τήν χεΐρα προς τόν νεανίαν, 
ότι θεωρώ τόν πύργον τής Μαυροκρήνης ώς 
παράδεισον.
— Πολύ καλά. Πλήν, φοβούμενος μήπως 
μετ’ ού πολύ εΰρητε τόν παράδεισόν σας μο- 
νότονον, θά κάμω ό,τι δύναμαι διά νά δια- 
σκεδάσητε. Αγαπάτε τήν άρχαιολογίαν, τό 
Ούεστμίνστερ, τήν Καντορβερήν ; Ήμεΐς έ 
χομεν τήν έκκλησίαν τής Βρού, εν θαΰμα, 
τρίχαπτονγεγλυμμένονύπό τοΰτεχνίτου Κο- 
λομβάνου· ύπάρχει περί τούτου εν συναξά- 
ριον τό όποιον θά σάς άναγνώσω έν εσπέρας 
όταν δέν θά δύνασθε νά κοιμηθήτε. θά ίδη- 
τε τούς τάφους τής Μαργαρίτας δέ Βουο- 
βών, τοΰ Φιλίππου τοΰ ώραίου καί τής Αύ- 
στριακής Μαργαρίτας. ’Λγαπάτε τήν ά- 
λιείαν, άγαπητέ μου ξένε ; έχετε τόν 'Ρεβ- 
δοΰσον όλως διόλου πλησίον σας· νά άπλό- 
σητε τήν χεΐρά σας εύρίσκετε συλλογήν κα- 
λαμίδων καί άγκιστρών άνηκόντων είς τόν 
Έδουάρδον, συλλογήν δικτύων άνηκόντων 
είς τόν Μίχαήλον. Περίτών ιχθύων δέ γνω
ρίζετε καλώς ότι φροντίζω πολύ όλί- 
γον. ’Λγαπάτε νά κυνηγήτε; έχομεν τό δά
σος τοΰ Σειλλώνος εκατόν βήματα μακράν 
άπό ημάς· όχι τό κυνήγιον διά τών λαγο
νικών, παραδείγματος χάριν, πρέπει νά ά- 
φήσωμαν αύτό, άλλά τό κυνήγιον μέ πυρο- 
βόλον. Φαίνεται ότι τά δάση τών παλαιών 
μοναχών μας βρύουσιν άγριοχοίρων, αιγά
γρων, λαγωών, άλωπέκων. Ούδεΐς κυνη- 
γεΐ είς αύτά, διά τον λόγον ότι είναι 
τής κυβερνήσεως, και ή κυβέρνησις είς αύ
τήν τήν στιγμήν είναι ούδεΐς. Καθό ύπα- 
σπιστής τοϋ στρατηγού Βοναπάρτου, θά 
πληρώσω έγώ τό κενόν, καί άς ίδωμεν ποιος 
θά τολμήση νά είπη ότι είναι κακόν άφοΰ έ- 
κυνήγησα τούς μέν αύστριακούς έπί τοΰ Ά- 
δίζη, τούς δέ μαμαλούκους έπί τοΰ Νείλου, 
νά κυνηγήσω τούς άγριοχοίρους, τάς δορ- 
κάδας, τούς αιγάγρους, τάς άλώπεκας καί 
τούς λαγωούς έπί τοΰ ‘Ρεβδούσου. Μίαν η
μέραν άρχαιολογίαν, μίαν ημέραν αλιείαν 
καί μίαν κυνήγιον. Ίδού ήδη τρεϊς ήμέρας.

Βλέπετε, φίλε ξένε μου, δέν μάς μένει νά ά- 
νησυχώμεν πλέον παρά διά δεκαπέντε ή διά 
οεκαέξ.
— ’Αγαπητέ μου 'Ρολάνδε, είπεν ό σίρ 
Ιωάννης μετά βαθείας λύπης καί χωρίς νά 
άπαντηση είς τό πολυρ^ήμον σχεδίασμα τοϋ 
νεανίου άξιωματικοΰ, δέν Οά μοϋ είπης τί 
πυρετός σέ καίει, τί θλίψις σέ τήκει;
— Ά! παραδείγματος χάριν ; είπεν ό 'Ρο
λάνδος μετά γέλωτος οξέος καί όδυ- 
νηροΰ, ποτέ δέν ήμην τόσον φαιδρός όσον 
σήμερον τό πρωί, ύμεΐς έχετε τό σπλήν μι
λόρδε, καί βλέπετε όλα μελανά.
— Μίαν ημέραν θά γίνω πραγματικώς φί
λος σου, άπεκρίθη σοβαρώς ό σίρ Ιωάννης· 
έκείνην τήν ημέραν Οά μου είπης τά μυστι
κά σου, έκείνην τήν ημέραν θά λάβω έν μέρος 
τών δεινών σου.
— Καί τό ήμισυ τοϋ άνευρισματός μου... 
Πεινάτε, μιλόρδε;
— Διά τί μέ έρωτάτε ·;
— Διότι άκούω είς τήν κλίμακα τά βήματα 
τοΰ Έδουάρδου, δστις έρχεται νά μάς είπη 
ότι τό πρόγευμα είναι έτοιμον.

Καί τωόντι, μόλις ό 'Ρολάνδος έπρόφερε 
τήν τελευταίαν λέξιν, καί ή Ούρα ήνεώχΟη 
καί τό παιδίον έλεγεν:

«Μεγάλε άδελφέ 'Ρολάνδε, ή μήτηρ καί 
ή άδελφή ’Αμαλία περιμένουν τόν μιλόρδον 
καί σέ είς τό πρόγευμα.» Έπειτα λαβών τήν 
δεξιάν χεΐρα τοΰ Άγγλου, παρετήρησε μετά 
προσοχής τήν πρώτην φάλαγγα τοΰ μεγά
λου δακτύλου, τοΰ δείκτου καί τοϋ δακτυ- 
λιώτου.

«Τί παρατηρείς, μικρέ φίλε μου ; ήρώτη
σεν αύτόν ό σίρ Ιωάννης.
— Παρατηρώ έάν έχετε μελάνην είς τούς 
δακτύλους.
— Καί έάν είχον μελάνην είς τούς δακτύ 
λους, τί Οά είπη αύτή ή μελάνη ;
— Ότι Οά έγράψετε είς τήν Αγγλίαν. Θά 
έζητήσατε νά σάς στείλουν τά πιστόλιά μου 
καί τό ξίφος μου.
— Όχι δέν έγραφα, είπεν ό σίρ Ιωάννης, 
άλλά Οά γράψω σήμερον.
— Ακούεις, μεγάλε άδελφέ 'Ρολάνδε, μετά 
δεκαπέντε ήμέρας θά έχω τά πιστολάκιά 
μου καί τό σπαΟάκι μου !»

Καί ό μικρός, όλος εύχαρις, έπαρουσίασε 
τάς ροδόχρους καί στερεάς παρειάς του είς 
τόν σίρ Ίωάννην, όστις τόν έφίλησε τόσον 
τρυφερώς όσον ήθελε τόν φιλήσει πατήρ.

Έπειτα κατέβησαν καί οί τρεις εις τό έ- 
στιατόριον, όπου τούς περιέμενον ή ’Αμαλία 
καί ή Κυρία δέ Μοντρεβέλ.

ΚΕΦΑΑΑ1ΟΝ Ζ.

ΑΙ HJONAI ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

Αύθημερόν ό 'Ρολάνδος έβαλεν είς πράξιν 
μέρος τοϋ άποφασισΟέντος σχεδίου· ώδήγη- 
σε τόν σίρ Ίωάννην νά ίοη τήν έκκλησίαν 
τής Βρού.

Όσοι δέν τό ειοον, ήκουσα νά τό λέγουν.
Ό 'Ρολάνδος, όστις έσκόπευε νά λάβη 

τήν τιμήν νά δείξη είς τόν σίρ Ίωάννην τόν 
ιστορικόν του άδάμαντα καί τόν όποιον δέν 
είχεν ίδει πρό επτά ή οκτώ έτών, έξεπλάγη 
όταν, φΟάσας ένώπιόν τοΰ προσώπου, εύ· 
ρήκε τούς σηκούς τών άγιων κενούς, καί τά 
εικονίδια τοΰ πυλώνος καρατομημένα.

Έζήτησε τόν σκευοφύλακα· τόν περιεγέ- 
λασαν. Δέν ήτο πλέον σκευοφύλαξ.

Ήρώτησεν είς ποιον έπρεπε νά διευθυνθή 
διά νά λάβη τά κλειδιά. Τώ είπον είς τόν λο
χαγόν τής χώρο φυλακής δςτς δένήτο μακράν 
τό μοναστήριον τό παρακείμενον είς τήν έκ
κλησίαν τό είχαν κάμει στρατώνα.

Ό 'Ρολάνδος άνέβη είς τό δωμάτων τοϋ 
λοχαγοΰ, καί άνεγνωρίσθη ώς ύπασπιστής 
τοΰ Βονοπάρτου.Ό δέ λοχαγός, μέτήν παθη
τικήν ύπακοήν ύποδεεστέρου πρός τόν άνώ- 
τερόν του, τώ ένεχείρίσε τά κλειδιά καί τόν 
ήκολούΟησε κατόπιν. Ό σίρ Ιωάννης περιέ- 
μενεν είς τό προπύλαιον, θαυμάζων, μέ ό
λους τούς άκρωτηριασμούς τούς όποιους 
έλαβον, τάς άξιοθαυμάστους λεπτομέρειας 
τής προσόψεως τοΰ ναϊδίου.

Ό 'Ρολάνδος άνοίξας τήν θύραν ώπισθο- 
ορόμησεν άποέκπληξιν ή εκκλησία ήτο άκρι- 
βώς στοιβασμένη μέ χορτάρι, ώς τηλεβό- 
λον γεμισμένον έως τό στόμα.

«Τί είναι τοΰτο ; ήρώτησε τόν λοχαγόν 
τής χωροφυλακής-
— Κύριε άξιωματικέ, τοΰτο είναι μέτρον 
προφυλάξεως τής δημαρχίας.
— Πώς, μέτρον προφυλάξεως τής δημαρ
χίας
— .Μάλιστα.
— ΙΙρός τίνα σκοπόν;
— Νά προφυλάξη τήν έκκλησίαν. Ήθελον 
νά τήν κατεδαφίσουν, άλλ’ ό δήμαρχος έψή- 
φισεν ώστε πρός άγνισμόν τής λατρείας τής
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στροφή τών αψύχων πραγμάτων, τά όποια' 
δεν άνήχουσιν ούτε είς τούς χαταστρέφοντας 
αύτά ούτε είς τήν εποχήν, ήτις τά καταστρέ
φει. Είναι τό αύτό νά πυρπολώσι πλουσίω- 
τάτην βιβλιοθήκην όπου ό αρχαιολόγος δύ - 
ναται νά άναγνώση τήν αρχαιολογικήν ι
στορίαν μιας χώρας. Ώ ! οί βάνδαλοι καί 
οί βάρβαροι ! μάλλον δέ. είπεϊν, οί βλά
κες, οί έκδιχούμενοι έπί τών λίθων τά 
έγκ7.ήματα τοΰ Βοργία καί τάς ακολασίας 
τοΰ Λουδοβίκου ΙΕ'. Πόσον καλώς έγνώρι- 
ζαν τόν άνθρωπον ώς τό μοχθηρότατο';, τό 
καταστρεπτικώτατον, τό κακοποιότατον πάν
των τών ζώων, οί Φαραώ, οί-Μένητες, οί 
Χέοπες, οί Όουμανδύαι, οίτινες ώκοδόμουν 
πυραμίδας, όχι μέ κλάδους λινοΰφεΐς ή μέ 
λόφους έκ τριχάπτου, άλλά μέ όλότμητον 
συηνίτην λίθον πεντήκοντα ποδών μήκους. 
Θά έγέλασαν καλά έκ τοΰ βάθους τών τάφων 
αύτών δταν εΐδον τόν μέν χρόνον νά φθείρη 
έπ’ αύτών τό δρέπανόν του, τούς δέ σατρά- 
πας νά κατατρίβουν έπ’ αύτών τούς δνυχάς 
των. ’Ας οίκοδομώμεν πυραμίδας, φίλτατέ 
μου μιλόρδε, όπερ δέν είναι μέν αύσκολον ώς 
αρχιτεκτονική, δέν είναι ώραΐον ώς τέχνη, 
άλλ’ είναι στερεόν, καί έπιτρέπει, είς στρα
τηγόν νά εΐπη μετά τέσσαρας χιλιάδας έτών: 
« Στρατιώται, άπό τήν κορυφήν αύτών τών 
μνημείων σάς Οεωροΰν τεσσαράκοντα αιώ
νες ! » Σάς λέγω, έν τιμή άγαπητέ μου λόρ
δε, έπεθύμουν είς αύτήν την στιγμήν νά ά- 
παντήσω ανεμόμυλον διά νά. πολεμήσω μέ 
αύτόν ».

Καί ό 'Ρολάνδος, γελάσας μέ τόν βρον
τώδη συνήθη του γέλωτα, έσυρε τόν σιρ 
Ίωάννην προς τόν δρόμον τοΰ πύργου.

Ό σίρ Ιωάννης τόν έσταμάτησεν. «Πώς ’ 
είπε, δέν ήτο άλλο άξιοθέατον είς δλην τήν 
πόλιν παρά ή ’Εκκλησία τής Βροΰ ; ·»
— Άλλοτε φίλτατέ μου, άπήντησεν ό 'Ρο
λάνδος, πριν τήν μετατρέψωσιν είς χορτο- 
βολώνα ήθελα καταβή μέ ύμας εις τά σω- 
ματοφυλάκια τών δουκών τής Σαβοΐας, ήθέ- 
λαμεν ζητήσει όμοΰ διάβασίν τινα υπόγειον, 
ήτις ύπάρχει, ώς λέγουν, έχουσα περίπου 
μίαν λεύγαν μήκος, καί συγκοινωνούσα, ώς 
βεβαιουσι, μετά τοΰ σπηλαίου τής Καυση- 
ρίας· σημειώσατε δμως δτι δέν ήθελα προ
τείνει τοιαύτην δίασκέοασιν είς ούδένα άλ
λον είμή είς 'Άγγλον έμβαίνοντες έκεΐ θά 
ένεθυμεΐσθε τά Απόκρυφα τοΰ Ού- 

1 δ ό λ φ ου, τής περίφημου Άννης 'Ραοκ/άφ,

πλάνης είς ήν είχε χρησιμεύσει, να μετά- . 
τραπή είς χορτοβολώνα. » < 1

(1) Ό οήμ’.ο; τοΰ Βουργου προς χλεύην της άρεστοχρα- 
τίας ώνοαάσβη de Bourg·

'θ’'Ρολάνδος έξεκαρδίσΟη γελών, καί ι 
στραφείς προς τόν σίρ ’Ιωάννην : _ , ι

«Αγαπητέ μου λόρδε, εΐπεν, ή έκκλησία ■ 
ητο άξια περιέργειας, άλλά νομίζω ότι αύ- ■ 
τό τό όποΐοτν μάς διηγείται ό κύριος ούτος 
δέν είναι όλιγώτερον περίεργον. Θά εϋρετε 
πάντοτε, είτε είς Στρασβούργον, είτε είς 
Κολωνίαν, είτε είς Μεδιόλανα έκκλησίαν ή 
οώμον οίτινες θά αξίζουν τό ναίδιον τοΰ 
Βούργου,άλλά δέν θά εύρέτε πάντοτε διαχει
ριστές τόσον ζώα ώστε νά θελήσουν νά κα · 
τεδαφίσουν αριστοτέχνημα, καί δήμαρχον 
τόσον πνευματώδη ώστε νά τήν κάμη χορ
τοβολώνα. Σάς ύπερευχαριστώ, λοχαγέ, ι
δού τά κλειδιά σας.
— Ώς έλεγον είς Άβινιόν, δτε κατά πρώ
τον έλαβον τήν τιμήν νά σάς ίδω άγαπη
τέ μου 'Ρολάνδε, άπεκρίθη ό σίρ ’Ιωάννης, 
είναι λαός πολύ νόστιμος ό γαλλικός λαός.
— Τώρα, μιλόρδε, εΐσθε πολύ φιλόφρων, 
πολύ βλάξ πρέπει νά είπητε- αχούσατε- έννοώ 
τούς πολιτικούς κατακλυσμούς τούς άνατρέ- 
ψαντας τήν κοινωνίαν μας άπό χίλια έτη καί 
εδώ, έννοώ τάς Κοινότητας, τήν Ζακερίαν, 
τούς Μαλλοτίνους, τήν νύκτα τοΰ Αγίου 
Βαρθολομαίου, τήν Αίγαν, τήν Σφενδόνην, 
τάς δραγονάδας, τήν Έπανάστασιν έννοώ 
τήν 14 ’Ιουλίου, τήν 5 καί G ’Οκτωβρίου, 
τήν 20 ’Ιουνίου, τήν 10 Αύγούστου, τήν 2 
καί 3 Σεπτεμβρίου, τήν 30 ’Οκτωβρίου καί 9 
θερμοδότου- έννοώτήν δάδατών εμφυλίων πο
λέμων μέ τό Ελληνικόν της πΰρ άνάπτον 
είς τό αίμα άντί νά σβέση- έννοώ τήν πλημ
μυρίδα τών επαναστάσεων, ήτις άναβαίνει 
πάντοτε μέ τήν άμπώτιοά της, τήν όποιαν 
ούδέν δύναται νά αναχαίτιση, καί τήν πα- 
’λίρροιάν της τήν κυλίουσαν τά λείψανα τών 
Οεσμοθεσιών τάς όποιας ή άμπωτις έκείνης 
άνέτρεψεν- δλα ταΰτα τά έννοώ, ά’λλά λόγ
χη κατά λόγχης, ξίφος κατά ξίφους, άνορες 
κατ’ άνδρών, λαός κατά λαού- έννοώ τήν ά
σπονδον οργήν τών νικητών, έννοώ τάς αί- 
ματηράς άντιδράσεις τών ήττημένων, έννοώ 
τά πολιτικά ηφαίστεια τά όποια βρέμονται 
είς τά έγκατα τής γης, σείουσιν αύτήν, άνα- 
τρέπουσι τούς θρόνους, ρίπτουσι τάς μο
ναρχίας, κυλίουσι κεφαλάς καί διαδήμα
τα έπί τών λαιμητόμων- άλλ’ ο,τι δέν 
έννοώ είναι ή άκρωτηρίασις τοΰ συηνίτου λί
θου, ή άποκήρυξις τών μνημείων, ή κατα- 

άλλά βλέπετε ότι είναι αδύνατον. Είναι λυ
πηρόν, πλήν τί νά γείνη, άγωμεν.
— Αί ! που άγομεν ;
— Μά τήν αλήθειαν, καίεέγώ δέν ήξεύρω· 
πρό δέκα έτών ήθελα σάς οδηγήσει είς τά 
καταστήματα όπου παχύνουν τά ορνίθια. Τά 
ορνίθια τής Βρέσσης, τό γνωρίζετε, είχαν εύ- 
ρωπαϊχήν ύπόληψιν- τό Βοΰργον ήτο υποκα
τάστημα τοΰ μεγάλου σιτευτηρίου του Στρα
σβούργου. Άλλ’ έπί τής Τρομοκρατίας έν- 
νοεϊτε ότι οί όρνίθιοπαχυντάι έκλεισαν τήν 
άποθήκην των οστις έτρωγεν όρνίθιον χνο- 
μίζετο αριστοκράτης, καί γνωρίζετε τήν ά- 
δελφικήν έπωδήν : Ά ! τα ρ ά ρ ά, τ α ρ ά ρ ά, 
τα ρ ά ρ ά, ο ί ά ρ ιστ ο κ ρίάτ α ι εί ς τήν 
άγχόνην! Μετά δέ τήν πτώσιν τοΰ Ί’ο- 
βεσπιέρου, ήνοιξαν πάλιν, άλλά άπό τής 18 
τοΰ Καρποδότου, έξεδόθη διαταγή είς τήν 
Γαλλίαν νά μή τρώγωσι πλέον όρνιθας. 
Άδιάφορον, έλθετε, είς έλλειψιν όρνιθίων, 
θά σάς δείξω άλλο τι, τήν πλατείαν όπου 
έκαρατομοϋντο όσοι έτρωγον ορνίθια, παρα
δείγματος χάριν. Έπειτα, άφοΰ λείπω άπό 
τήν πόλιν, αί άγυιαί μας μετέβαλον όνομα.
— Αί δά, ήρώτησεν ό σίρ ’Ιωάννης, δέν εί
σαι λοιπόν δημοκράτης ;
— Έγώ, μή δημοκράτης, τί λέγετε ! νομίζω 
ότι είμαι αξιόλογος δημοκράτης, άπεναντίας 
καί είμαι ικανός νά άφήσω νά καή ό καρ
πός τής χειρός μου ώς ό Μ ο ύ κ ι ο ς Σ κ ε- 
βόλας, ή νά πέσω είς βόθρον ώς ό Κ ούρ- 
τ ι ο ς, διά νά σώσω τήν δημοκρατίαν, άλλ’ 
εχω τήν δυστυχίαν ό νοΰς μου νά ήναι πολύ 
καλά καμωμένος- τό γελοΐον καί χωρίς νά 
τό θέλω μέ γαργαλίζει είς τά πλευρά ώστε 
μέ καμνει νά σκάζω γελών. Παραδέχομαι 
άσμένως τό Σύνταγμα τοΰ 1791- άλλ’όταν 
ό πτωχός Χερώ δέ Σεσέλ έγραφεν είς τόν 
διευθυντήν τής εθνικής Βιβλιοθήκης νά τώ 
πέμψη τούς νόμους τοΰ Μίνωος ώστε νά δυ 
νηθή νά κάμη Σύνταγμα έχων ώς τύπον τό 
τής Κρήτης, έφρόνουν ότι έ’ζήτει τύπον όλί- 
γον μακράν καί ότι ήδυνάμεθα νά εύχαρι- 
στηθώμεν μέ τήν πολιτείαν τοΰ Λυκούργου. 
Φρονώ ότι ’Ιανουάριος Φεβρουάριος καί Μάρ
τιος, καίτοι μυθολογικοί όντες, ήσαν προ
τιμότεροι του χιονιστοΰ, ύετώδους καί άνε- 
μώδους. Δέν έννοώ δέδιάτί, ένώ έκαλεϊτο τις 
’Αντώνιος ή Χρυσόστομοςτώ 1789, καλείται 
Βρούτος ή Κάσσιοςτώ 1793. Ίδούπαραδείγ- 
ματος χάριν, μιλόρδε, μία καλή άγυιά ήτις 
ώνομαζετο, άγυιά τών ’Αγορών τών ώνίων, 

όπερ δέν εΐχέ'τι άπρεπες ού'δέ άριστοκρατι- 
κόν, δέν είναι άληθές; Λυτή λοιπόν Σήμερον 
ονομάζεται,περιμένετε,(ό 'Ρολάνδος έκύτταξε 
τήν έπιγραφήν) ονομάζεται σήμερον ή ά
γυιά τής έπαναστάσεως. ’Ιδού μία 
άλλη ήτις ώνομαζετο· ή άγυιά τής Παναγίας 
μας καί τώρα όνομάζεται ή άγυιά τοΰ 
Τ έ μ πλ ο υ. Διά τί ή άγυιά τοΰ· Τέμπλου ; 
Πιθανόν διά νά διαιωνίσωσι τό μέρος ένθα 
έκεΐνο τό κάθαρμα, ό Σίμων έπεχείρησε νά 
διδάξη τήν τέχνην τοΰ έμβαλλωματη είς τόν 
κληρονόμον εξήκοντα τριών βασιλεών- άνέ- 
λησμόνησα έν ή δύο μή μέ συνερισθήτε διά 
τοΰτο. Τέλος, ίδέτε αύτήν τήν τρίτηνάγυιάν· 
ώνομάζετο ή άγυιά Κρεβηέρ, όνομα ένδοξον 
είς τήν Βρέσσην, είς τήν Βουργονίαν καί είς 
τάς Φλάνδρας- ονομάζεται τώρα ή άγυιά: 
τή ς'Ομοσπο ν δ ίας. Ίϊ 'Ομοσπονδία είναι 
ώραΐον πράγμα, άλλά Κρεβηέρ ήτο ώραιότε- 
ρον όνομα. Καί έπειτα, βλέπετε ότι αύτη ά
γει κατευθείαν σήμερον είς τήν π/>ατεΐαν 
τής λαιμητόμου, τό όποιον είναι άδικον, 
κατ’ έμήν γνώμην. ’Επιθυμώ νά μή ύπάρ- 
χωσιν άγυιαί άγουσαι είς έκείνας τάς πλα
τείας. Αύτή όμως έχει έν πλεονέκτημα,άπέχει 
τοΰ δεσμωτηρίου εκατόν βήματα, καί.δΐ’αύ
τό οίκονόμει καί οίκονομεΐ έτι καί τώρα όΚ. 
δ έ Β ο ύρ γ (1) μίαν άμαξαν καί ένα ίππον. Ση
μειώσατε ότι ό δήμιος έμείνεν εύγενής. Άλ
λως τε, ή πλατεία είναι θαυμασία, καλώς 
διατεταγμένη διά τούς Οεατάς, καί ό παπ- 
πο ς μου ό Μοντρεβέλ, τοΰ όποιου αύ.τή εί
ναι φερώνυμος, προβλέπων βεβαίως τόν προ
ορισμόν της, έ"λυσε τό μέγα πρόβλημα τό 
είσέτι άνεπίλυτον ώς προς τά θέατρα, είς 
αύτήν δηλ. βλέπει τις καλώς πανταχόθεν. Έάν 
ποτέ μου κόψουν τόν λαιμόν, τό όποιον δέν 
εΐναι διόλου παράδοξον είς τούς καιρούς καθ’ 
ούς ζώμεν, έν μόνον θά μέ ‘Λύπη, ότι θά ή- 
μαι είς θέσιν όλιγώτερον καλήν καί θά βλέ
πω χειρότερα παρά οί άλλοι. Ά ! άς άνα- 
βώμεν τώρα αύτήν τήν μικράν άνάβασιν ι
δού ειμεθα είς τήν πλατείαν τοΰ σταδίου. 
Θί έπαναστάται μας τή άφησαν τό όνομά 
της διότι πο?ώ πιθανόν ότι δέν έγνώριζον τί 
σημαίνει- ούδ’ έγώ τό ήξεύρω καλήτερα άπό 
εκείνους, ά7<λά νομίζω ότι ένθυμοΰμαι ότι 
εις κύριος τής Έσταβαέρης έκάλεσεν είς 
μονομαχίαν δέν ήξεύρω ποιον κόμητα Φια- 
μΐγγον, καί έμονο μάχη σαν έπί ταύτης τής
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πλατείας. Τώρα, φίλτατε μου λόρδε, τό δε
σμωτήριο·? είναι οικοδόμημα τό όποιον Οά 
σάς δώση ιδέαν τινα τών ανθρωπίνων περι
πετειών. Ό Ζ'ιλ Βλάς δέν ήλλαξε τοσάκις 
έπάγγελμα όσον αύτό τό μνημεΐον ήλλαξε 
προορισμόν. Πρό τής άφίξεως τοϋ Καίσαρος, 
ήτο ναός τών Γαλατών ό Καΐσαρ τό έκαμε 
'Ρωμαϊκόν φρούριον άγνωστός τις άρχιτέ- 
κτων τό μετεμόρφωσεν είς οχύρωμα τοϋ 
μεσαιώνος- οί κύριοι τής Βαίης, κατά τό πα
ράδειγμα τοΰ Καίσαρος, τό μετεποίη.σαν πά
λιν φρούριον. Οί πρίγκηπες τής Σαβοΐας εί
χαν εις αύτό κατοικίαν έκεϊ κατώκει ή θεά 
τοΰ Καρόλου Ε'. όταν έπεσκέπτετο τήν εκ
κλησίαν τής Βρού, τήν οποίαν δέν έλαβε 
τήν εύχαρίστησιν νά ίδη τελειωμένην. Τέλος 
μετά τήν έν Λουγδούνω συνθήκην, δταν ή 
Βρέσσα έπανήλΟεν είς τήν Γαλλίαν, μετε- 
ποίησαν τό μνημεΐον τοΰτο είς δεσμωτήριο·?. 
Περιμένετέμε έδώ,μιλόρδε, έάν δέν σάς άρέ- 
σκουν ό κριγμός τών κιγκλίδων καί ό τρι- 
σμός τών μοχλών. "Εχω νά κάμω έπίσζεψιν 
είς μίαν φυλακήν.
— Ό τρισμός τών μοχλών καί ό κριγμός 
τών κιγκλίδων δέν είναι κρότος πολύ εύχά- 
ριστος, πλήν άδιάφορον ! έπειδή θέλεις νά 
άναδεχθής τήν ανατροφήν μου, όδήγησέ με 
είς τήν φυλακήν σου.
— Λοιπόν άς ύπάγωμεν εύθύς- μέ φαίνεται 
ότι βλέπω πλήθος άνθρώπων οϊτινες δει
κνύουν ότι επιθυμούν νά μοί όμιλήσωσιν.

Καί τωόντι, ολίγον κατ’ ολίγον έφαίνετο 
ότι δίεδίδετο θόρυβος είς τήν πόλιν. Οί άν
θρωποι έξήρχοντο άπό τάς οικίας των, έσχη- 
μάτιζον ομάδας είς τόν δρόμον, καί έδείκνυον 
ό είς είς τόν άλλον τόν 'Ρολάνδον μετά πε- 
ριεργίας.

Ό 'Ρολάνδος έσήμανε τόν κώδωνα είς τήν 
κιγκλίδα, ήτις κατ’ έκείνην τήν έποχήν ήτο 
είς τό αύτό μέρος δπου είναι καί σήμερον, 
άλλ’ήνοιγεν είς τό προαύλιο? τής φυλακής.

Πυλωρός τις ήλθε καί ήνοιξε.
«*Α! ά! είσαι σύ πάντοτε, παπά Εύγέ

νιε;» ήρώτησεν ό νέος. Έπειτα στραφείς 
πρός τόν σίρ Ίωάννην ;

«Ώραΐον όνομα δεσμοφύλακος, δέν είναι 
άή,ηθές, μιλόρδε;»

Ό δεσμοφύλαξ παρετήρησε μέ απορίαν 
τόν νεανίαν.

«Πώς συμβαίνει τοΰτο, ήρώτησεν, ώστε ό- 
πίσωάπότήν κικγλίδα, νάγνωρίζητε τό όνο- 
μάμου καίέγώνάμή γνωρίζω τό ίδικόν σας;

— Καλά ’. όχι μόνον γνωρίζω τό όνομά σου 
άλλ’ άκόμη καί τό φρόνημά σου ; είσαι πα
λαιός βασιλόφρων, παπά Εύγένιε!
— Κύριε, είπε περίφοβος ό δεσμοφύλαξ, μή 
κακούς άστεϊσμούς, παρακαλώ, χαί είπέτετί 
άγαπάτε.
— Λοιπόν, καλέ παπά Εύγένιέ μου; επιθυ
μώ νά ίδω τήν φυλακήν δπου έβαλαν τήν 
μητέρα μου καί τήν άδελφήν μου, τήν Κ. 
Μοντρεβέλ καί τήν θυγατέρα της.
— Ά! άνέκραξεν ό θυρωρός, πώς! είσθε ό 
κύριος Λουδοβίκος ; ήξεύρετε δτι έγείνετε 
ένα φοβερόν ώραΐον παλληκάρι;
— Καλέ τί λέγεις, παπά Εύγένιε ; Λοι
πόν σέ λέγω χαί έγώ τό αύτό, ή Ουγάτηρ 
σου, ή Καρλότα, είναι μά τήν άλήθειαν ω
ραία νέα. Ή Καρλότα μιλόρδε, είναι ή θα
λαμηπόλος τής άδελφής μου.
— Καί είναι πολύ εύτυχής. διά τοΰτο- έκεΐ 
είναι καλήτερα παρά έδώ, κύριε 'Ρολάνδε- εί
ναι αληθές ότι είσθε ύπασπιστής τοϋ στρα
τηγού Βοναπάρτου;
— Φεύ! Εύγένιε, έχω αύτήν τήν τιμήν. Σύ δέ 
ήθελες μάλλον νά ήμην υπασπιστής τού Κ. 
κόμητος δ’ Άρτουά ή τοϋ Κ. δουκός δ’ Άγ- 
γουλέμ ;
— Σιωπάτε δά, κύριε Λουδοβίκε. Έπειτα 
π7<ησιάσας είς τό ώτίον τοΰ νέου,

«Είπέτεμου, ήρώτησεν, είναι βέβαιον;
— Τί, παπά Εύγένιε;
— "Οτι ό στρατηγός Βοναπάρτης έπέρασεν 
άπό τό Λυόν χθες;
— Φαίνεται οτι κάτι θά ήναι, διότι τώρα 
τό άκούω δευτέραν φοράν. "Λ ! εννοώ τώρα

, διά τί μέ έκύτταζαν μέ περιέργειαν έκεϊνο·.
οί καλοί άνθρωποι καί έφαίνετο δτι ήθελαν 
νά μοϋ κάμουν έρωτήσεις τινάς. Είναι ώς σέ, 
παπά Εύγένιε, έπιθυμοϋν νά μάθουν τί πρέ
πει νά πιστεύσουν περί τής έλεύσεως τοΰ 
στρατηγού Βοναπάρτου.
— Δέν ήξεύρετε τί λέγουν άκόμη,κύριε Λου
δοβίκε ;
— Είναι τίποτ’ άλλο, παπά Εύγένειε ;
— Νομίζω ότι, είναι κάτι άλλο, πλήν σιγά.
— Τί λοιπόν;
— Λέγουν ότι έρχεται διά νά άπαιτήση άπό 
τό Διευθυντήριον τόν θρόνον τής Αύτοΰ Με- 
γαλειότητος τοϋ Λουδοβίκου ΙΗ'. διά νά 
τόν άναβιβάση είς αύτόν, καί ότι έάν ό πο
λίτης Γοχιέρος δέν στέρξη καθο πρόεδρος, 
νά τοΰ τόν άποδώση έκουσίως, θέλει τοΰ τόν 
άποδώσει μέ τήν βίαν.

(’Ακολουθεί),


