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Τηροΰντες την ΰπόσχεσίν μας ζαί θέλοντες νά 
καταστήσωμεν τήν Χρυσαλλίδα προσιτήν τοϊς 
πασιν έλαττοΰμεν τήν έτησίαν συνδρομήν τοΰ τρέ
χοντος έτους άπδ δραχ. 20 εις μόνον 16 διά τήν 
Ελλάδα και Επτάνησον, άναλογως δέ καί εις τδ 
εξωτερικόν κατά τδ έν τή τελευταία σελίδι τοΰ 
εξωφύλλου τιμολόγιον.

Ή JuvOurocQ τής Χρυσα.Ι.Ιίδος. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Κ ΑΙ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ

ΎΠΟ

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΓΑΣΤΙΝΟΟΤ.

I.

"Αραβες.
‘OH ΑΡΑΒΕΣ διαιτώνται έτι καί νΰν, ώ; καί 

κατά τήν εποχήν τοΰ Αβραάμ, τηροΰντες τήν 
αύτήν πατριαρχικήν απλότητα, τήν αυτήν φιλε- 
λευθερίαν και τήν αυτήν περιφρόνησιν τοΰ πολι
τισμού. Μόνην δέ τοΰ προφήτου του τήν διδασκα
λίαν γινώσκει ό άραψ* αύτή είναι πασα ή επι

στήμη του, καί ούδεμίαν άλλην έπιθυμεΐ. 00εν 
τδ Κοράνιον είναι τδ Αλφα και τδ ί’ΐμέγα, ή εγκυ
κλοπαίδεια τοΰ άραβος.

Τά παιδία διδάσκονται τήν άνάγνωσιν είς τό 
Κοράνιον, οί νέοι άποστηθίζουσι τά εδάφια αύτοΰ, 
αί δέ γυναίκες φέρουσιν αύτά εγκόλπια ένδον φυ- 
λακτηρίων" καί έν βραχυλογία, άνευ τοΰ Κορανίου 
τοΰ πολιτικού και θρησκευτικού τούτου κωδικός 
τοΰ Μουσουλμάνου, ούδέν υπάρχει, ούδέν γίνεται·

Ακολουθεί δέ ό άραψ κατά γράμμα τδ παρά
δειγμα τοΰ προφήτου του Μωάμεθ. Καί εΐ'·αι μέν 
φιλέμπορος καί ποιμήν, άλλ’ άποστρέφεται τήν 
χειρωναξίαν ζαί δυσκόλως υποτάσσεται αύτή. Αί 
δέ γυναίκες είσίν αί έργάτιδες τών φυλών, μυλω- 
θρίδες, άρτοποιοί, μαγείρισσαι, πλύντριαι, ρά- 
πτριαι κτλ.’ τέλος είσί τδ παν είς τούς συζύγους 
καί κυρίους αύτών, οϊτινες ώς ημίθεοι τά έπίπονα 
τών έργων περιφρονοΰντες ζατατρίβουσι τδν χρό
νον αύτών είς ιπποδρόμια, ή άπολαύοντες ύπδ τδν 
ήλιον αιωνίου άπραξίας, καί μόλις καταδέχονται 
νά ένασχοληθώσιν είς τάς έξω υποθέσεις των καί 
τάς έν τή άγορα συναλλαγής.

Φύσει δ’ άποστρέφεται ό άραψ τδν τιμώντα 
τήν έργασίαν πολιτισμόν, τά ήθη, πάντα τά έθιμα 
καί τήν ένδυμασίαν ήμών. Εορτάζοντες οί τής 
έρήμου άραβες τάς άποκρέω αυτών, ένδύουσι μαδ- 
ρόν τινα μέ τά ένδύματά μας καί περιάγουσιν
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αύτδν παίζοντες τά τερμποΰκα (χ) διά τής πόλεως 
έν μέσω τοΰ ασβέστου γέλωτος τοΰ πλήθους. Και 
ή σκηνή δέ αρμόζει εΐς τδν νομαδικόν καί θρη
σκευτικόν βίον τοΰ άραβος, οστις δέν τολμά. νά 
έπικαλήται τδν Αλλάχ έγκεκλεισμένος έν ταΤς 
κατοικίαις ημών, καθόσον έν τή σκηνίτιδι καλύβη ‘ 
έπαναπαύει τήν κεφαλήν είς τους κόλπους τής 
γής, τής φιλοστόργου έκείνης μητρδς, ήν δεκαπεν- 
τάκις τής ήμέρας . έναγκαλίζεται προσευχόμενος.

Μεγάλην δ’άνακούφισιν τών ταλαιπωριών του 
ευρίσκει ό μουσουλμάνος ό Μεσλέμ (υπομονητικός) 
έν τή λατρεία τοΰ Αλλάχ, τή αγάπη τοΰ προφή
του του καί τή πεποιθήσει είς τάς αιωνίους απο
λαύσεις, τάς μελλούσας νά έξάρωσι τά κακά καί 
τους μόχθους, οΰς ί/ει η έπίπονος τοΰ βίου πορεία.

όμοιος δέ τώ Ανταίω άούεται τδ μυστήριον 
τής ισχύος καί δυνάμεώς του άπδ ήρωϊκής καρτε
ρίας, άπτόμενος τοΰ έδάφους του, έπειδή ή γή 
είναι συνάμα ό ναός, τδ πρόναον, τδ ύποπόδιον 
καί τδ προσκεφάλαιον τοΰ τέκνου τοΰ Ισμαήλ· 
Προτιμά δέ τήν σκηνήν τής ευρωπαϊκής κατοι
κίας καί δι’ άλλας αιτίας, ώς δυνάμενος νά είσάγη 
έν αυτή καί τά κατοικίδια ζώα, τδν ίππον, τήν 
αίγα, τδ πρόβατον, τδν κύνα, άτινα άποτελοΰσι 
μέρος κατά τινα βαθμόν τής οικογένειας αύτοΰ. 
0 ίππος παίζει μέ τά παιδία, άνέρποντα εύθαρσώς 
είς τάς κνήμας του, -ό κύων λάπτει τά λείψανα 
τής ρουίνας (β) καί τοΰ χουσκουσσοΰ (γ) είς το 
αύτό ξύλινον πινάκιον, οπού ό κύριός του πρδ 
μικρού έφαγεν' αίγες δέ και πρόβατα προσκοι- 
τοΰσιν αυτώ καί έν συντόμςο τδ ζώον είναι μέλος 
τής κοινωνίας, δαιτυμών τής φυλής, υποδεέστερες 

αδελφός.
Οί εΰρωπαϊοι συγγραφείς έπήνεγκον καθόλου 

κρίσεις σφαλεράς περί τών Αράβων. Καίτοι ήττον 
πεπολιτισμένοι οί υίοί τοΰ Ισμαήλ, δικαιούνται 
όμως νά καλώντχι διδάσκαλοι ημών είς πολλά 
πράγματα, ώς έχοντες έμφυτου; όρμάς ίσχυρο- 
τέρας τών ήμετέρων, μή κατατρυχόμενοι ούτε ύπδ 
τών πολλαπλών ιδεών ημών καί άγνοοΰντες τάς 
άκαθέκτους φιλοδοξίας, τάς πυρετώδεις ανησυχίας, 
τάς μικροπρεπείς φιλαυτίας, τά άγχίστροφα πάθη, 
τούς φθόνους, τάς άκορέστους επιθυμίας, τάς άθυ- 

μίας καί τάς άπάτας ημών.
ύ θεός καί ή έρημος είσιν αί έπιθυμίαι τών 

άράβων, ή δέ εΐς Μέκκαν αποδημία είναι τδ ιδα
νικόν αύτών. Και έν ώ ήμείς περισπώμεθα άναγι-

(α) Είοος οργάνου. — (β) Άλευρος. — (γ) ’Αραβόσιτος.

νώσκοντες χιλιάδας συγγραμμάτων καί μυριάδας 
έφημερίδων, ούτοι έφιστώσι τήν προσοχήν των 
είς Sv μόνον βιβλίον, τδ Κοράνιον.

Εχουσι δέ άντί τών καθ ημέραν μεριμνών ημών 
άναλλοίωτον άταραξίαν, πρδς τά αναπόφευκτη 
τής ειμαρμένης κακά άκλόνητον υπομονήν, άντί 
τών ένδοιασμών τοΰ πνεύματός μας τήν φιλοθεΐαν, 
άντί τών υποκρισιών καί μικροπρεπειών ημών 
θαυμάσιου υπερηφάνειαν, καί έν βραχυλογία τήν 
ίσχύν, τήν μεγαλοπρέπειαν καί τάς άρετάς, άς 
δωρεϊται αΰτοίς ή μετά τής φύσεως διαρκής αύτών 
σχέσις.

Δυνάμεθα νά διδάςωμεν αύτούς τάς τέ^νας καί 
επιστήμης, άλλ’ αύτοί θά διδάξωσιν ημάς τήν 
άξιοπρέπειαν τοΰ βίου.

ό,τι δ έκπλήσσει έν πρώτοις τδν ξένον εισερ
χόμενου είς αραβικήν τινα κωμόπολιυ είναι ή θαυ- 
μασία ίλαρότης τώυ κατοίκων. Ούτοι περιβεβλη- 
μένοι τά έξ έρίου ράκη βαδίζουσιν άγερώχ···ς ώς 
θριαμβευταί. Ηθελε δέ τις ύπολάβει αύτούς ώς 
ημιθέους, τών οποίων ή άδιαλείπτως ατάραχος 
ψυχή δέν συμμετέχει τών άνθρωπίνων πόνων. Νο
μίζετε δυστυχή τά όντα ταΰτα, τά όποια ζώσε 
μέ ύδωρ, σΰκα καί κρίθινου άρτον, έρπουσιν είς 
τήν κόνιν καί κατακλίνονται έπί τής γης έκτε- 
θειμένα είς τάς άστασίας τοΰ καιρού ; Καί όμως 
δι’ αυτούς λύπη καί χαρά, τά πάντα εμπεριέχον
ται είς τάς δύο ταύτας λέξεις, ήλιος καί βροχή.

0 άραψ, ώς καί οί άλλοι λαοί, είναι απαύγα
σμα τής πέριξ αύτοΰ φύσει·,. Οστις είδε τδν ου
ρανόν τούτου τοΰ τόπου, άς άπεράντου; χώρας 
τής έρήμου, τά διάστροφα όρη τοΰ Τέλλ, φαινό
μενα ώς τά άπολελιθωμένα κύματα θαλάσσης 
μαινομένης, όςτις ήσθάνθη ώρειόμενα τά πάθη του 
ύπδ τδν ήλιον τών Τροπικών, φλέγοντα τάς αχα
νείς έκτάσεις, ή έρρέμβασε κατά τάς δροσοβόλου; 

καί διαυγείς νύκτας ύπδ τάς έλαίας καί τούς φοί
νικας τών ςάσεων, εκείνος γινώσκει, ώς άν διή- 
γαγε τδν βίου του είς τινα Δουάραν (α), τήν ηθι
κήν φυσιογνωμίαν τοΰ άραβος, τδ άπέριττον καί 
ηδυπαθές αύτοΰ, τδ δραστικόν έν τή πράξει, τδ 
αδρανές έν τή αναπαύσει, τδ φιλόξενου καί σκλη
ρόν αύτοΰ, τδ παράτολμου καί καρτερικόν, τήν 
αγχίνοιαν, τδν ενθουσιασμόν καί τήν άμάθειαν 
αύτοΰ.

0 άνθρωπος καί ή γή εχουσι σχέσιν στενωτά- 
την ώςε νά δμοιάζωσι. Διό καί η φύσις τής Αφρι

ζα) Σκηναί τεΟειμίναι ένκύκλω και αποτελάσαι κώμην.

κής, όποια καθόλου έκφαίνεται, έξηγεΧ τδν ήσυχου 
φαυατισμδυ, τήν ποιητικήν άξίαν καί τδν σωϊκδν 
βίου τοΰ άραβος.

Δέν υπάρχει δέ θέαμα περιεργότερον καί διδα
κτικότερου είς εύρωπαίον τοΰ τής αγοράς, διότι 
οί άραβες μή εχοντες ούτε δικαστήρια, ούτε ειρ
κτήν, ούτε χρηματιστήριου, ούτε έμποροδικεΐον, 
δημοσία καί έπί τής πλατείας νομοθετοΰσι καί 
εμπορεύονται.

Πορεύονται δέ είς τήν άγοράν οί ιθαγενείς όχι 
μόνον ϊνα διαπραγματευθώσι τάς έμπορικάς των 
υποθέσεις, άλλά καί πρδς συνάντησιν τών συγγε
νών καί φίλων αύτών έκ διαφόρων φυλών, μεθ’ ών 
μυριοτρόπως έκφράζουσι τάς συμπαθείας των. Πλη- 
σιάσαντες δέ άσπάζονται τήν κεφαλήν υπεράνω 
τών κροτάφων καί έγγίζουν άμοιβαίως τά βουρ- 
νούζια αύτών προθύμως μέ τήν χείρα ήν φέ- 
ρουσιν έπειτα είς τδ στόμα.

Οί γέροντες (οί Σείχαι) είναι παρά πάντων 
σεβαστοί. Αξία είκών τής άρχαιότττος. Πάντες 
τρέχουσιν άμιλλώμενοι είς ύπάντησιν αύτών, διά 
νά άσπασθώσι τδ φόρεμά των. Πρδς τάς τιμάς 
δέ ταύτας οί Σείχαι άπαντώσι πάντοτε ούτως 
«είθε ό Αλλάχ νά σέ βοηθή! είθε ό Μωάμεθ δια- 
φωτίζοι τάς τρίβους σου !»

Τότε πλέον άρχεται ή συνομιλία’ λαμβανόμενοι 
δέ έκ τοΰ λιχανοΰ προσέρχονται καί κάθηνται έπί 
τών ταπήτων τών έγχωρίων καφφενείων ϊνα συν- 
διαλεχθώσιν έν άνέσει ή άκροασθώσι τά άσματα 
τών περιπλανωμένωυ έαψωδών, οϊτινες άνακαθή- 
μενοι ώς αί μυθικαί σφίγγες ψαλμωδοΰσι πένθιμους 
ώδάς μέ φωνήν γοεράν, συνοδευόμενοι ύπδ τοΰ 
πλαγιαύλου, τής μονοχόρδου λύρας καί τοΰ μπεν- 
δαίρ (λεβητίου).

Πόσον τερπνάς ήμέρας άπραζίας διήγαγον ά- 
κροώμενος τής παραδόξου ταύτης μουσικής είς 
τά καφφενεία τών Μαύρων τοΰ Τλέμκεν ! Δημο
σιεύω ένταΰθα τδ επόμενον χαριέστατον αραβικόν 
άσμα έξ ού δύνανται οί άναγνώσται νά λάβωσιν 
ιδέαν τινά τής άραβικής ποιήσεως.

« ίΐ σύ ! ήτις είσαι λευκή ώς ίάσμη καί έχεις
* τδ βάδισμα τής δορκάδος, μά τούς οφθαλμούς 
» σου, δέσμιος είμαι τών βλεμμάτων σου ! ·

« Η ρόα είκονίζεται έπί τών παρειών σου. Εν
* τή υπερβολή τής παραφοράς μου άνέκραζον, ώ
* πόσον ή ώραιότης αύτής είναι είς έμέ μαγική
* σαγήνη. Η λύπη μου υπερβαίνει πάσας τάς
* άλλας. Τρυφερά Ούρΐς, τής δποίας αί χαριέ- 
’ σταται κινήσεις ύπερβαίνουσι καί τάς κινήσεις 

» τών χλωρών κλώνων, πότε θά ένωθώ μέ τδ 
» άντικείμενον τής λατρείας μου, πρδς απαλλαγήν
• τών βασάνων τών άφαιρούντων τδν ύπνον άπό 
» τών βλεφάρων μου;

« Ελθέ τήν πρωίαν είς τδν κήπόν μου τδν άρ- 
» δευμένον ύπδ τών ύδάτων τοΰ ούρανοΰ. Τδ έαρ 
’ πρδ μικρού μάς έπανέφερε τά άνθη’ ή πορεία 
» του είναι γλυκεία ώς ό Ζέφυρος’ ή δρόσος όμοία 
» μέ μαργαρίτας έάόιμμένους άτάκτως,· άναδίδει 
’ όσμήν μόσχου.

» Η δορκάς μου μέ εΐπεν, ιδού έγώ ήλθον νά 
» σέ εύρω’ αί ^οδοδάφναι κύπτουν νά μάς προ-
* σκυνήσουν, ή οσμή χρυσομήλου άρωματώδους 
» αναζωογονεί- τήν κόνιν τών νεκρών ».

Εν τή άγοοά ωσαύτως περατοΰνται αί έριδες, 
άποφασίζονται αί δίκαι, καί έν ύπαίθρω συνεδριά- 
ζουσι τά δικαστήρια, ένθυμίζοντα ούτω διά τής 

άπλότητος αύτών τήν έποχήν καθ’ ήν δ άγιος Λου
δοβίκος άπένεμε δικαιοσύνην ύποκάτωθεν δρυός.

Τδ δικαστήριον τών άράβων σύγκειται έξ ενός 
μόνον αγά, διακρινομένου έκ τής πλουσίας του 
ένδυμασίας, τοΰ ψάθινου κεχρωματισμένου καί έκ 

πτερών στρουθοκαμήλου κεκοσμημένου πίλου του. 
καί τοΰ έξ έρίου λεπτού βουρνουζίου του. Παρά 
τώ αγά γραμματεύς γράφει διά τής έκ φοίνικος 
γραφίδος του έκ δεξιών πρδς αριστερά τούς λόγους 
τοΰ ένάγοντος, τάς αντιλογίας τοΰ έναγομένου και 
τάς καταθέσεις τών μαρτύρων, οϊτινες διαιροΰσί 
τδ ζήτημα συνήθως είς ύπέρ ή κατά, ύ δέ αγάς 
έν άκρα άπαθεία απαγγέλλει πρόστιμον δέκα 
βουτζούτ, καταδικάζει είς πεντήκοντα ραβδισμού; 
διά βουνεύρων έπι τών νεφρών, επιβάλλει τήν σφρα
γίδά του έπί τοΰ χάρτου τοΰ γραμματέως καί 
ούτως ή δίκη πεοατοΰται. Εν ήιζισείφ δέ ώρα ό 
αγάς διεζπεραιοί ούτω τρεις ή τέσσαρας κρίσεις 
άκροαζόμενος καί δικάζων άνευ πολυλογίας.

Δέν είναι δέ σπάνιον νά βλέπη τις έν τώ μίαω 
τής αγοράς λέοντας κρατουμένους διά σχοινιού ύπδ 
ίμάμιδων ώς άκακα κυνάρια.

Θαυμασίων δέ πραγμάτων άπληστοι δντες οί 
άραβες άποδίδουσιν απλώς είς τήν θρησκευτικήν 
εύλάβειαν καί είς τήν μυστικήν ίσχύν τοΰ ιμάμη 
τήν έκπληκτικήν εύπείθειαν τοΰ λέοντος, δςτις 
άπεδεκάτιζε τδ,ποίμνιόν των, καί τδν όποιον ίερεύς 
άραψ δύναται νά ήμερώση τοσοΰτον ώςτενά τδν 
περιάγη είς δλα τά μέρη, τά χωρία καί τάς αγο
ράς, κρατών αύτδν μόνον διά τίνος μικροΰ έκ φοί
νικος σχοινιού ύπδ παιδιού θραυομένου. « Λρκοΰ- 
σιν έδάφια τινά τοΰ Κορανίου, λέγουσι, πρδς έκτέ-
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λεσιν τοϋ Θαύματος τούτου. » Διδ είς την κορδύ- 
λην τδν μπουρνουζίων πολλών ιμάμηδων έχόντω·» 
ώς μόνον πόρον ζωής τδ έλεος τών μουσουλμάνων, 
ρίπτονται έκατοστύες δηναρίων καί βουτζούτ. (α) 

Εν τούτοις οί άραβες όσον εύπιστοι καί άν φαί- 
νωνται, έπιτηροϋσιν ου.ωζ καί την έλαχίστνν κί- 
νησιν τοϋ λέοντος καί φρονίμως φερόμενοι άφί- 
νουσι κενδν διάστημα πέριξ τής μεγαλειότητός 
του. Ούδέποτε δέ ήκούσθη οτι αί τοιζΰται εκθέ
σεις λεόντων έπρ ξένησαν δυστυχήματα.

Ούδέν γραφικ ώτερον τής έν τή αγορά άφίξεωζ 
καραβανιού τής Σαχάρας. Ταΰτα τά Λ.1οΐα rz/c 
έρημου αισίως καταφθάσαντα, μυζώνται φρικω- 
δώς, σκιρτώσιν έκ δεξιών πρδς άρις-ερά, χορεύουα1 
παραδόξως, κινώσιν δλονέν τάς έξωγκωμένας ρά- 
χεις των καί έκτείνουσι δειλώς καί εύλαβώς τάς 
κεφαλάς των είς τόν καμηληλάτην, ό'ςτις ανακα
θίζει αύτάς μετά δυσκολίας κρεμάμενος είς τον 
τράχηλόν των, δπως άποθέση τδ έξ ερίων ή φοι- 
νικοβαλάνων φορτίον των, όπερ παραλαμβάνουσιν 
οί Ιουδαίοι έμποροι.

Ακολούθως δ καμηληλάτης καθήμενος έπί τής 
ράχεως ένδς τών ζώων του, έξάγει έκ τής τζε- 
βίρας (β) καπνοσύριγγα πλήρη αρωματικών χόρ
των καί άρχεται καπνίζω ν ήσύχως.

Θά ένθυμώμαι πάντοτε τήν απλότητα, τήν 
ευγένειαν, τήν θρησκευτικήν αταραξίαν άραβος 
τινδς τής έρημου 8ν είδον έν Τλέμκεν. ό μέλας 
οφθαλμός του άναπετής καί έξησκημένος νά θεωρή 
τούς ορίζοντας τής Σαχάρας καί νά διακρίνη έπί 
Τής άμμου τήν διάβασιν τών νομαδικών φυλών, 
έφώτιζεν ώς φάρο: οξεϊαν πρόσοψιν καί πρόσωπόν 
άσκητοΰ ήλιοκαές.

Δύο δέ τεμάχια δέρματος τράγου προσκεκολ- 
λημένα διά λεπτού σχοινιού είς τούς πόδας του, 
χιτών έξ έρίου (άββαδένιος) τετριμμένος, έσχι- 
σμένος καί κατακεκονιαμένος, ύπδ τδν δποΐον 
ύπετυποΰτο σώμα ξηρόν καί νευρώδες, κόκκινου 
κάλυμμα περικαλυπτόμενον ύπδ χαίκ (γ), καί 
περισφιγγόμενον έπί τής κεφαλής διά σχοινιού έκ 
τριχών καμήλου, ήσαν ή όλη ενδυμασία αύτοϋ. 
Δέν υπήρχε μεταξύ τοϋ πλήθους πρόσωπόν άλλο 
άγριον καί ύπεροπτικδν ώς τούτου. Μόνη ή ύπε- 
ρήφανος τοϋ λέοντος όψι; είχε τήν αναλογίαν κα'1 
τήν αρρενωπόν φυσιογνωμίαν τοϋ καμηληλάτου.

Δέν άπηύδουν παρατηρών τήν σφίγγα ταύτην 
τής ερήμου, έξήταζον τά καθέκαστα τοϋ βίου του, 

ένεσαρκούμην έν αύτώ καί έπεθύμουν νά τδν ήκβ“ 
λούθουν είς τάς απέραντους έρημίας, άς έμελλε νά 
διαβή πρδς μεταφοράν τοϋ έξ ερίων φορτίου του. 
Πόσον έμόχθησε ! πόσον έκινδύνευσεν ! άλλά καί 
οιον θέαμα κατεϊδε ! τήν έρημον, τουτέστι τήν 
σιγήν κα'ι τδ άπειρον πανταχοϋ ! Αφωνοι, ό ου
ρανός καί ή γή φαίνονται σφιγκτώς συνενούμενοι! 
Ατμόσφαιρα έξ ύποθέρμων ατμών παράγει τδν 
αντικατοπτρισμόν καί καλύπτει τδν ορίζοντα. Εν 
τώ μέσω δέ φλέγόμενων άμμων αί δποϊαι έκυ- 
μαίνοντο είς τδ διάκενον ώς χρυσοειδής θάλασσα, 
ή απαθής καί πεποιθυΐα τώ Θεώ συνοδεία (α) 
ακολουθεί τδν χαραχθέντα δρόμον ύπδ τών οδη
γών τής Σαχάρας. Μία πνοή τοϋ τρομερού νοτίου 
άνεμου τοϋ Σιμούν καί ή ύπδ δίνης άμμου έξά- 
λειψις τών δδηγούντων τύπων τών βημάτων άρ- 
κοϋσι νά πλανήσωσιν ή νά καταπλακώσωσι τήν 
συνοδείαν . . . Αλλά καί πόσον ώραΐον είναι τδ νά 
παλαίση τι; κατά τής έοήμου καί νά θριαμβεύση ! 
Καί μία άφραστος χαρά νά ίδη εις τδ διάκενον 
τήν Οασιν, ένθα τά αποξηραμένα χείλη δροσί- 
ζονται. καί νά εύρη τήν γλυκεϊαν άνάπαυσιν μετά 
τδν πόνον, τάς σκιάς καί τάς πολυφλοίσβους πη- 
γάς μετά τήν δίψαν, τά μειδιώντα πρόσωπα τών 
γυναικών καί τών τέκνων μετά τήν έρημίαν, καί 
τόν έρωτα μετά τούς κινδύνους τοϋ θανάτου !

Καί θά ήδύνατο αρά γε εύρωπαϊο; νά συνοδεύση 
τδν καμηληλάτην ερχόμενον έκ τών ενδοτάτων 
μερών τής Σαχάρας, τοϋ Τιμιμούν, τή; Ούάρλας, 
καί νά άρκήται καθ έκάστην, κατά τήν τρίμηνον 
οδοιπορίαν του έν τώ μέσω τών μεγίστων κυμά
των καί τών απείρων κινδύνων, εις ολίγον ύδωρ 
μόλις δροσίζον πτηνδν, καί εις ολίγον άλευρον 
έψημένον είς τόν Ηλιον, τήν ρουΐναν τοϋ οδοι
πόρου άραβος ;

Καί όμως έν τή άθλια ταύτη καταστάσει, ό 
νομάς έβίωσε πανευτυχής, άπηλλαγμένος μερίμνων 
καί πνευματικών άσχολήσεων καί ύπερεπήδησε τάί 
απείρους διαστάσεις τής μεγάλης ερήμου, μέ τήν 
απάθειαν καί ευτροφίαν τοϋ Στρουθοκαμήλου, τής 
Δορκάδος, καί τής Αντιλόπης. Διότι έκαστη δόνα · 
μις έχει τον προορισμόν της.

Οδοιπόρος, ποιμήν, νομάς, ζών έλευθέρως ύπδ 
τούς άπ-.ράντους ορίζοντας τής έρημου, δ άραψ 
τής Σαχάρας διετήρησεν έν τή εύτυχεϊ ταύτη ανε
ξαρτησία. χαρακτήρα ύψηλδν, θρησκευτικόν, ποιη
τικήν άξίαν, ζωηράν φαντασίαν, καί ζωηρόν τδ

(α) Καραβάνι. 

τής φύσεως αίσθημα. Ούτως ό τών χωρών τής 
Σαχάρας άραψ παρίστησι κάλλιον τοϋ άραβος 
τοϋ Τέλλ, τδν άληθή έθνικδν χαρακτήρα τής 
Αφρικής, καί είναι πιστόν άπεικόνισμα τής φυλής.

Φύσει νομάς δέν είναι δ άραψ, ώς τούτο λίαν 
πιστεύεται έν Ευρώπη, διότι τοιούτου είδους νο
μάδες έπί γής δέν ύπάρχουσιν’ εύτυχών όέ καί εύ- 
χαριστούμενος έξ έαυτοϋ δ άνθρωπος μένει, δέν 
επιζητεί καί δέν περιοδεύει’ εκτεθειμένος δέ είς 
τάς λεηλασίας τών διαφόρων τής Αφρικής κατα
χτητών καί μάλιστα τών τούρκων, δ άραψ συνε- 
δίασε τήν ύπαρξίν του ούτως ώςτε νά διαφεύγη 
τήν κτηνώδη βίαν. Εβόσκησε τά πο’ν.νιά του έπί 
τοϋ όρους, μετεποίησε τά υπάρχοντά του είς δου- 
ρόσια (α), έκρυψε τά χρήματα καί τδν σϊτόν του 
είς τούς σιλούς (β), καί έστεγάσθη ύπδ σκηνήν. 
Αμα δ’ άκούσας χρεμετίζοντα τδν εχθρικόν ίππον, 
έδίπλωσε τήν σκηνήν του, έλαβε τό άργύριον του 
καί κατέφυγεν είς τήν έρημον.

ΙΙρδ πάντων δέ μεριμνά δ άραψ περί τής ατο
μικής του ανεξαρτησίας, καί δέν αγαπά νά αισθά
νεται έπ αύτοϋ τήν κοινωνικήν καί διοικητικήν 
έπενέργειαν. Επιθυμεί νά ήναι αύτεξούσιος καί 
πάντη έλεύθερος είς τάς πράξεις του. Η δέ έν σύ
νολο» ζωή τών δυτικών κοινωνιών είναι αίνιγμα 
είς αύτόν, έννοοϋντα μόνον τήν ατομικήν ή οικο
γενειακήν τής φυλής ζωήν.

(άκολουθεϊ)

ΠΑΡΑΔΟΧΗ

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΡίϊΣΣΙΑ.

Τα ΣΩΤΗΡΙΑ διδάγματα τοϋ Εύαγγελίου, φωτί- 

σαντα τό εν κα-όπιν τοϋ άλλου άπαντα τά έν τή 
δυτική Σύρώπη κράτη, δέν έμειναν άγονα καί έν 

τή μεγάλη αύτοκρατορία τής Ρωσσίας. Περί τά 
μέσα ήδη τού θ. αίώνος Μ. X. πάντες οί παρά 
τδν Δούναβιν οίκοΰντες λαοί, Βούλγαροι, Μωραβοί 
καί οί Σλάβοι τής Ιλλυρίας είχον παραδεχθή τόν 
Χριστιανισμόν έπί τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ καί 
τοϋ διάσημου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
Φωτίου. Εκ τών γειτόνων των τούτων, μ.εθ’ ών 
ήρχοντο εις επαφήν οί λαοί τή; Ρωσσίας, μετεδόθη 
ό σπόρο; τή; χριστιανικής θρησκείας, ΐί μετα
γλώττισες μάλιστα τής Καινή; Διαθήκης είς τήν

(“) Douros, νόμισμα αραβικόν. — (β) Λάκκοι.

σλαβικήν γλώσσαν έχρησίμευσεν όχι ολίγον είς 
τήν έκ τοϋ σκότους εξαγωγήν τών έθνικώνί*ωσσων,  
διότι οί ιεροκήρυκες ήδύναντο νά έκθέτωσιν είς 
αύτούς τάς αλήθειας τοΰ Εύαγγελίου είς τήν γλώσ
σαν αύτών, καί ούτω νά έπενεργώσι σπουδαίως 
έπί τής καρδίας των.

(*) Νόμισικα. — (β) Πήρα. — (γ) Στροφών, σαρίκι.

Πρώτοι τών Ρώσσων οί έκ τής Δρουζίνης τοϋ 
‘Ριουρίκου ήγεμόνες τοϋ Κιέβου ’οσκόλδ καί Δήρ 
παρεδέχθησαν τδν χριστιανισμόν. Πορευθέντες ού- 
τοι μετά πλοίων πρδς τήν Κωνσταντινούπολή, 
έθορύβησαν τούς κατοίκους αύτών, διότι έτυχε νά 
άπουσιάζη δ αύτοκράτωρ’ δ πατριάρχης Φώτιος 
κατά τάς παραδόσεις έξέβαλεν έκ τοϋ έν Βλαχέρ- 
ναις ίεροϋ ναού τήν παρθενικήν τής Θεομ,ήτορος 
έσθήτα καί έβύθιτεν αύτήν είς τά κύματα’ τούτου 
γενομένου ή θάλασσα άνέβρασεν ύπδ τά πλοία 
τών εθνικών καί συνέτριψεν αύτά. 0 Οσκόλδ καί 
Δήρ φοβηθέντες σφόδρα έπίστευσαν εϊς τδν τιμω- 
ροϋντα αύτούς θεδν, καί δπήρξαν οί αρχηγοί τής 
νέας θρησκείας έν τή πατρίδι των. Εκτοτε μένει 
ώς μνημείου τοϋ θριάμβου τούτου τής Ελληνικής 
έκκλησίας δ είς τιμήν τής Παναχράντου Παρθένου 
επινίκιος ύμνος " Τή ύπερμάχω στρατηγώ τά 
νικητήρια κτλ. » δςτς κλείει μέχρι σήμερον πάντα 
όρθρον έπί τής πρώτης αύτοϋ έδρας.

Επανελθόντες οί ήγεμόνες τοϋ Κι βου είς τήν 
πατρίδα των διέδωκαν κατά μικρόν τδν σπόρον 
τοϋ Χριστιανισμού. Μετά όγδοήκοντα έτη άπδ 
τής έποχής ταύτης έν συνθήκη τινι διαπραγμα- 
τευομένη ύπδ τοϋ δουκδς Ηγωρ μετά τών απε
σταλμένων τή; Κωνς-αντινουπόλεως γίνεται μνεία 
περί τής :ν Κιέβω έκκλησίας τοϋ προφήτου ΙΙλιοϋ, 
ένθα ώρκίζοντο οί χριστιανοί Βαοιάγοι. Κωνσταν
τίνος δέ δ Πορφυρογέννητο; καί έτεροι χρονογρά
φοι Ελληνες άναφέρουσιν ότι έπί Οσκόλδου εστάλη 
παρά τοϋ αύτοκράτοοο; Βασιλείου τοϋ Μακεδόνο; 
καί τοϋ πατριάρχου Αγίου Ιγνατίου έπίσκοπος 
πρός τούς Ρώσσους πολλούς έξ αύτών έλκύσα; είς 
τήν χριστιανικήν πίστιν διά τοϋ θαύματος τοϋ 
Εύαγγελίου, τοϋ ψιφθέντος είς τάς φλόγα; καί μή 
καέντος. Απδ τοϋ S9I δέ έτους συνηριθμεΐτο με
ταξύ τών ύπδ τόν πατριάρχην Κωνσταντινουπό
λεως ύποτεταγμένων επαρχιών καί ή ρωσσική μη - 
τρόπολις. Πολλοί έκ τών αύτοκρατορικών σωμα
τοφυλάκων τής Κωνσταντινουπόλεως Βαριάγων 
ήσαν ήδη χρις-ιανοί,διότι οί Ελληνες αύτοκράτορες 
ούδεμίαν παοημέλουν εύκαιρίαν δπως καθοδηγή- 
σωσιν αύτούς εί; τήν πίστιν των, καί μαλάξωσιν 
ούτω δι αύτής τήν σκληρότητα τών ηθών των·
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δυναμένης τής θρησκείας ταύτης αισθητικής ούσης 
νά έλκύση τον εις τά πάθη εαυτού παραδεδομένον 
άνθρωπον, τούς δέ πρέσβεις τών έβραίων έρωτή- 
σας « Αλλά ποϋ ή γή υμών;’ και λαβών παρ’ 
αύτών άπάντησιν α έξηφανίσθη ύπδ τής θείας 
έργής διά τάς αμαρτίας τών πατέρων μας » άπέμ- 
πεμψε, μή θέλων νά παραλαβή τήν πίστιν τών 
άποκρουσθέντων. Βοαδύτερον πρέσβεις έκ μέρους 
τών χριστιανικών λαών τής Γερμανίας άφίχθησαν, 
όπως πείσωσι τδν Βλαδίμιρον εις τον χριστια
νισμόν, άλλ ούτοι τώ έφαίνοντο ξένοι, διότι έως 
τότε ή ‘Ρωσσία μόνον μετά τοϋ Βυζαντίου είχε 
σχέσεις' « υπάγετε εις τά ίδια εϊπεν αύτοϊς, διότι 
οί πατέρες ήμών δέν ήθέλησαν νά παραλάβωσι τδν 
χριστιανισμόν παρ’ υμών ».

Τρίτη πρεσβεία παρουσιάσθη ή Ελληνική. Οί 
λόγοι τοϋ σοφοϋ μοναχού Κωνσταντίνου συνεκί- 
νησαν τήν καρδίαν τοϋ έθνικοϋ μονάρχου. Ελέγξας 
τάς ελλείψεις τών άλλων θρησκειών, παρέστησεν 
είς τδν Βλαδίμιρον δ σοφός ίερεύς τοϋ ί’ψίστου 
τάς θείας βουλάς, τήν έξαγοράν τοϋ ανθρωπίνου 
γένους διά τοϋ αίματος τοϋ Χριστού καί τήν άν- 
ταπόδισιν έν τή μελλούση ζωή 0 Βλαδίμιρος 

ήκροάσθη μετά πολλής προσοχής τά περί τής 
χριστιανικής θρησκείας, καί άν εισέτι έδίσταζε 
νά παραδεχθή αύτήν, ούχ ήττον έδειξεν ευθύς 
τήν πρδς τήν αληθινήν πίστιν κλίσιν του. Άπο" 
λύσας τδν πρέσβυν μετά δώρων, διέταξε νά συγ- 
καλεσθή συμβούλων έκ τών γερόντων τού τόπου, 
δπως έξετάση μετ αύτών πρότερον περί τής πί- 
στεως, ήν ώφειλε νά παραδεχθή ό ρωσσικδς λαός. 
Μετά πολλάς συζητήσεις έν τώ συμβουλίω τούτω, 
άπεφασίσβή ν’ άποσταλώσιν εκλεκτοί άνδρες, μς 
τήν εντολήν νά έξετάσωσιν έπισταμένως καί έπί 
τοϋ τόπου τής λατρείας των άπάσας τάς θρησκείας, 
καί νά ύποβάλωσι μετά τήν επιστροφήν των τάς 
έντυπώσεις των.

Επορεύθησαν δθεν οί πρδς άναζήτησιν θρησκείας 
Ρώσσοι άπεσταλμένοι πρδς τήν Κωνσταντινουπο- 
λιν. Εκεί παρεστάθησαν είς τήν Οείαν λειτουργίαν», 
ήν έτέλεσεν 5. πατριάρχης μετ’ έξαισίας λαμπρό- 
τητος καί μεγαλοπρεπείας έν τώ περιφανεΐ ναώ 
τής Αγίας Σοφίας. Τδ μεγαλεΐον τή; ιερουργίας 
και ή τάξις κατέπληξεν αύτούς, δτε δέ έν τή 
μεταφορά τών άγιων δώρων καί τή Χερουβική 

ι υμνωδία εΐδον τούς νέους ψάλλοντας τόν τρισάγιου 
ύμνον έθαμβώθησαν, καί έμειναν έκστατικοί. Ιί 

; χριστιανική θρησκεία προσείλκυσεν αυτους, και 
, χωρίς περαιτέρω έξετάσεως έπανήλθον είς τήν πα~

Προσέτι οί αύτοκράτορες δέν έλειπον νά σύρωσι - 
τόν θαυμασμ.όν τών ρωσσων δια τής εκκλησια
στικής λαμπρότητος πρδς τδν χριστιανισμόν, έπι- . 
δεικνύοντες είς τούς απεσταλμένους αύτών έκτδς 
τών θησαυρών των καί τά Αγια λείψανα καί τάς ι 
πολυτίμους εικόνας καί τά δπλα τών παθών τοϋ ι 

Κυρίου.
Ταΰτα πάντα ήδυνήθησαν νά έλκύσωσι τούς 

λαούς τή; ‘Ρωσσία; είς τήν αληθή πίστιν’ μεγά- 
λως δέ συνετέλεσεν είς τούτο καί ή παραδοχή 
τοϋ χριστιανισμού υπδ τής κυβερνώσης τότε τήν 
‘Ρωσσίαν, ένεκα τής άνηλικιότητος τοϋ υίοΰ αυτής 
Σβιατοσλάβου, άνάσσης όλγας. Επιθυμούσα αύτη 
νά γνωρίση τόν αληθινόν θεόν κατέπλευσεν εις την 
Κωνσταντινούπολή τδ 965 έτος και έκεϊ έδέχθη 
τδ βάπτισμα έκ τών χειρών τού πατριάρχου Πο- 
λυεύκτου’ δ άνάδοχος αύτής αύτοκράτωρ Κωνςαν- 
τϊνος ό Πορφυρογέννητος έθαύμασε τήν σοφίαν τής 
ήγεμονίδος ταύτης. ό Νέςτορ διηγείται περιπαθώς, 
τινι τρόπςο ό πατριάρχης προεϊπεν είς τήν νεοφώ- 
τιστον άνασσαν τάς εύλογίας τών έπερχομένων 
ρωσσικών γενεών, καί τίνι τρόπω ή σεμνή Ολγα, 
ή μετονομασθεϊσα Ελένη, ίσταμένη μετά κεκλι
μένης κεφαλής, έδέχθη τάς διδαχάς τού ιεράρχου 
■περί τών νηστειών καί τών προσευχών, τής ελεη
μοσύνης καί τής έγκρατείας.

Επιστρέψασα είς τδ βασίλειόν της ή Ολγα δέν 

κατώρθωσε νά έλκύση είς τήν νέαν πίστιν της τον 
άγριον δούκα Σβιατοσλάβον. Αλλ’ ή μητρική έπι£- 
ροή ήδυνήθη νά έμποδίση αύτδν άπδ τής κατα- 
διώξεως τών δμοπίστων αύτής, καί νά άφήση 
έλευθέραν τήν έξάσκησιν τής νέας θρησκείας υπδ 
τήν προστασίαν της. Ούτως ό χριστιανισμός μή 
εύρίσκων κώλυμά τι έπεξετάθη βαθμηδόν, καί δτε 
βραδύτερον παρεδέχθη ώς θρησκεία τοϋ κράτους, 
οχι μόνον δέν άπήντησε σπουδαίαν άντίστασιν, 
άλλά καί προθύμω; παρεδέχθη ύπδ τών εθνικών 

Ρώσσων.
Πολλαί προτάσεις είχον γίνει προς τον ηγεμόνα 

τής ρωσσία; ύπό τε τών μωαμεθανών Βουλγάρων 
καί τών έβραίων τής Χαζαρίαςπρδς παραδοχήν τοϋ 
θρησκεύματος των, διότι βλέποντεςοί· πλησιόχωρο'- 
ούτοι λαοί τδν ζήλον αύτού ύπέρ τών εθνικών θεών, 
ών έπολλαπλασίαζε τά είδωλα, έτρεφον μεγάλας 
ελπίδας τού νά έλκύσωσιν έκαστοι ύπέρ τ οϋ θρη
σκεύματος αύτών τήν καρδίαν τού ισχυρού τούτου 
κυριάρχου. Αλλ’ αί έλπίδες αυτών έματαιώθησαν’ 
διό τι τδν μέν μωαμεθανισμόν άπε^ιψεν ένεκα τής 
«συμφωνίας του πρός τινα τυπικά έκείνων, καίτοι 

τρίδα των χριστιανοί ’■ήν ψυχήν. « ϊστάμενοι 
έντδς τοϋ ναοϋ, είπον πρδς τδν Βλαδίμιρον, δέν 
έγνωρίζομεν ποϋ ευρισκόμεθα, διότι ουδέν παρό
μοιον ύπάρχει έπί τής γής’ έκεϊ αληθώς παρευρί- 
σκεται 5 θεός έν τώ μέσφ τών άνθρώπων, καί δέν 
δυνάμεθα νά λησμονήσωμεν τήν οποίαν εϊδομεν 
ωραιότητα. Πάς άνθρωπος γευθείς άπαξ τοϋ γλυ
κέος δέν θέλει άνεχθή πλέον τδ πικρόν, ούτω καί 
ήμεΐς δέν δυνάμεθα έπί πλέον νά μείνωμεν έν τώ 
έθνισμώ. 8 Οί δέ Βοϊάροι βλέποντες εισέτι τδν 
ηγεμόνα διστάζοντα « έάν δέν ήτο έρθή ή ελλη
νική πίστις, δέν έδέχετο αύτήν ή μ.άμμη σου 
όλγα» είπον. Τδ όνομα τής σεβαστής ταύτης γυ- 

ναικδς έφερε τδ ποθουμενον άποτέλεσμα.
Ακολουθών δμως τήν προπατορικήν συνήθειαν 

ο Βλαδίμιρος έπορεύθη μετά τών πλοίων αύτού 
πρδς τήν Κορσούνην τή; Ταυρικής Χερσονήσου, 
υποτελή ούσαν εί; τούς αύτοκράτορας τής Κων
σταντινουπόλεως, δπω; κυριεύση αύτήν, καί δεχθή 
εκεί τήν νέαν θρησκείαν.

Μετά μακράν δέ και άτυχή πολιορκίαν κατώρ
θωσε νά κυριεύση τήν πόλιν, ειδοποιηθεί; παρ’ 
ένδς τών πολιορκουμένων περί τή; στερήσεως τοΰ 
ΰδατος έάν κατώρθουνά άποχετεύση τά ύδραγω- 
γεϊα αύτή;. Κατά τδ διάστημα τής πολιορκίας 
είχε έκφράσει τήν άπόφασιν του δπως δεχθή τδν 
χριστιανισμόν, έάν έκυρίευε τήν πόλιν ταύτην· 
Εξαπέστειλεν δθεν πρέσβεις πρδς τού; Ελληνα? 
αύτοκράτορα; άμα είσελθών, δπω; ζητήσωσιν ώς 
σύζυγόν του τήν άδελφήν αύτών Ανναν, ό αύτο
κράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως έδέχθη τήν πρό- 
τασιν, μέ τήν συνθήκην δμως νά δεχθή ό Βλαδί- 
μιοο-ς τδν χριστιανισμόν, τδν όποιον έκεϊνο; ύπε- 
σχέθη νά δεχθή, διότι είπε, πρδ πολλοϋ ήρεύνησα 
καί ήγάπησα τήν ελληνικήν θρησκείαν.

II άπόγονο; τών καισάρων έφθασεν εις Κορ- 
σούνην μετά Κλήρου καί έπεισε τδν ηγεμόνα νά 
ταχύνη τήν βάπτισίν του. Κατά σύμπτωσιν δέ ό 
Βλαδίμιρος έπαθεν οφθαλμίαν’ δτε δέ ό επίσκοπος 
τής Κορσούνη; έπέθηκε τήν χείρά του έπί τοΰ 
βαπτιζομένου άνέβλεψεν αίφνης καί « εΐδον τδν 
αληθινόν Θεόν » ,άνεφώνησεν. Τδ παράδειγμά του 
ήκολούθησε μέγα πλήθος εις τής Δρουζίνης, έκπλα- 
γέντες έκ τή; θαυμασία; αύτοΰ σωτηρία;.

Μετά τήν εί; Κίεβον έπάνοδόν του έβάπτισεν ό 
μέγας Δούξ τούς υίοΰ; του, καί ήρξατο καταστρέ
φω·? τά μνημεία τού έθνισμοϋ.Περιβεβλημένος μετά 
παντός τοϋ οίκου αύτοΰ ύπδ τής άληθοΰ; πίς-εως, 
προσεκάλεσε τδν λαόν εις τήν παραδοχήν τής νέας

θρησκείας, προκηρύξας δτι ό μή βαπτιζόμενο; είναι 
έναντίος του. Τά πλήθη εσπευσαν νά παραδεχθούν 
τήν νέαν πίστιν προθύμως. Συγκινητική ύπήρξεν 
ή σκηνή τής βαπτίσεως’ τήν εικόνα ταύτης παρι- 
στά ό Νέστωρ λέγουν' οί μέν ισταντο έντδς τού 
ύδατος μέχρι τοϋ λαιμού, οί δέ μέχρι τού στή
θους, κρατούντες είς τάς χεΐρα; τά τέκνα των 
σι ιερείς άνεγίνωσκον άπδ τών οχθών τού ποταμού 
τά; προσευχάς, ονομάζοντες δι’ ένδς μ.όνον ονό
ματος ολόκληρα πλήθη.

Ουτω; είσήχθη ό χριστιανισμό; έν Ρωσσία. Οί 
ηγεμόνες καί ό ελληνικός κλήρος πολλάς κατέ- 
βαλον προσπάθειας, καί μεγάλα προσκόμματα 
άπήντησαν έωσού φέρωσιν είς πέρας τδ μέγα τούτο 
έργον.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ ΓΕΡΑΚΗΣ’

Ο ΠΕΡΙΩΝΥΜΟΣ ούτος άνήρ, -δστις έκ μικρών 
όρμώμενος, επέτυχε ν’ άνέλθη έπί τά ανώτατα 
άςιώματα τού έν Ινδική Λναμικτικοΰ κράτους, τί- 
τλφ μέν ύπουργού, πράγματι δέ άντιβασιλέως 
τοΰ Σιάμ, έγεννήθη έν Αργοστολίω τής Κεφαλλη
νίας περί τά μέσα τού δέκατου εβδόμου αίώνος· 
0 Πατήρ αύτού Γεώργιος, μή ών φαίνεται το- 
σούτον εύπορος, έπεβίβασεν αύτδν, παΐδα έτι δντα, 
εί; άγγλικόν τι πολεμικόν πλοίον, έν ω διά τε 
τδ εύτολμον καί τδ άγχίνουν αύτοΰ προήχθη 
είς τού; άνωτέρου; βαθμούς’ άλλά βαρυνθεί; δψιαί- 
τερον τδν ναυτικόν βίον, παρητήθη τών βαθμών 
αύτοΰ , καί προσκολληθεΐς είς τήν τότε άκμάζου- 
σαν εταιρίαν τών Ινδιών, έξετιμήθη παρ’ αύτής 
δεόντως καί έπέμφθη, ώ; αντιπρόσωπο; αύτής 
εί; Ισπανίαν και Κίναν. Αύτόσε διαμείνας έτη 
τινα, καί μετερχόμενο; τδ έμπόριον, ού μόνον 
έξέμαθε τήν γλώσσαν καί τά ήθη τών έγχωρίων, 
άλλά καί '.κανά χρήματα έκέρδισε. Τό τελευταίου 
τούτο τδν παρεκίνησε ν’ άποσυρθή τής υπηρεσία; 
τής εταιρίας, δπως μετέλθη μόνο; τδ έμπόριον. 
καί δή ναυλώσας πλοϊόν τι δι’ Αγγλίαν, έφώρτω- 
σεν αύτδ διά διαφόρων έμπορειών, άλλά κατά 
τδν πλούν ναυαγήσας ε.’ς τήν παραλίαν τή; Μα- 
λαβάρης, μόλις έπέτυχε νά σωθή, άπωλέσας έν τώ 
ναυαγίω έκείνφ δ, τι έκ τής πολυχρονίου εργασία; 
αύτοΰ έκέκτητο.

Καθώς συνήθως συμβαίνει εις τούς μεγάλου? 
άνδρας, δυστυχήματά είσι τά πρώτα πρδς τήν ύ- 
ψωσιν αύτών βήματα. Εις Μαλαβάρην ό Γεράκη?
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συνεσχετίσθη πρός τινα πρέσβυν τοΰ Σιάμ, δστις 
επανερχόμενος έκ Περσίας, είχεν υποστή επίσης 
ναυάγων εις τήν αύτήν παραλίαν, ό τοΰ Σιάμ 
πρέσβυς συμπαθών πρδς τδν ομοιοπαθή αύτοΰ Γε
ράκων, καί ευρών έν αύτώ προτερήματα τοΰ νοδς 
καί καρδίας, ού μόνον ήσθάνθη πρδ; αύτδν μεγί- 
σττ,ν αγάπην καί ύπόληψιν, άλλά καί τδν προ- 
σεκάλεσε νά τδν συνοδεύση εις την πρωτεύουσαν 
τοΰ Σιάμ. Ευχαρίστως έδέχθη ό Γεράκης τήν 
πρότασιν τοΰ πρέσβεως, καί άκολουθήσας αύτδν, 
έπαρουσιάσθη ύπ’ εκείνου εΐς τδν Ba^xa^ir ή 

πρωθυπουργόν τοΰ αύτοκράτορος τοΰ Σιάμ, Θαοΰ- 
Ναράγιος, όςτς πάλιν έσπευσε νά τδν παρουσίαση 
εί; αύτδν τδν ίδιον αύτοκράτορα, προσθείς καί 
τους επαίνους, όσου; υπέρ τοΰ Γερακη ό πρεσβυ; 

τώ ειχεν εκφέρει.
Ac γνώσεις τοΰ Γεράκη, αί άρεταί αύτοΰ καί 

ή αγχίνοιά του έπεισαν τδν αύτοκρατορα τοΰ 
Σιάμ, δστις άνήρ μεγαλόφρων ών, δέν έδύνατο 
νά μεταχειρισθή τοΰ; αμαθείς καί βαρβάρου; υ
πουργού; τοΰ κράτους του, επαξιως τών μεγα 
λουργών σκοπών του, δπως επωφεληθή έκ τής υ
πηρεσίας τοΰ ξένου Κεφαλλήνος. Καί δή άποθα- 
νόντος μετ’ ού πολύ τοΰ πρωθυπουργού του, 
κατέστησεν αύτδν διάδοχόν του. Εύγνώμων διά 
τήν τιμήν ταύτην δ Γεράκης, άλλά μή Θέλων 
νά έρεθίση τήν ζηλοτυπίαν ή τδν φθόνον τών 
εγχωρίων, δέν έδέχθη τοΰ αύτοκράτορος τδν διο
ρισμόν, άλλά παρεκάλεσεν αύτδν νά διορίση έτε
ρον πρωθυπουργών έκ τών μεγιστάνων, αυτός δ’ 
ύπεσχέθη νά συντελέση διά τών γνώσεων καί 
τών συμβουλών του εις τήν εύημερίαν τού κράτους. 
Τοιαύτη γενναιόφρων διαγωγή, ώς ήν έπόμενον, 
ώφειλε νά έπαυξήση τήν πρδς αύτδν ύπόληψιν τού 

αύτοκράτορος.
Άναλαβών ούτως σ Γεράκη; τώ παντοδυνάμου 

τίτλφ τοΰ συμβούλου, τήν απόλυτον κυβέρνησιν 
τοΰ κράτους, αφού διά τή; διπλωματικής αύτοΰ 
ίκανότητος επέτυχε νά ^υθμιση τα; εις ου κα
λήν κατάστασιν ευρισκομένας έξωτερικάς σχέσεις, 
έστρεψε τήν προσοχήν αύτοΰ καί πρδς τδ έσω- 
τερικόν. Γνωρίζων δτι ή πηγή τής εύδαιμονίας 
έκάστου λαού είναι ή έμπορία, ταύτην δ είχον 
όλοσχερώς σχεδόν εΐς χείρας των τότε οί -Οθω
μανοί, μετεχειρίσθη τοιαΰτα λεπτά μέσα, ώστε 
ό έμπορικδς κλάδος περιήλθε καθ’ ολοκληρίαν 
είς τού; αύτόχθονας, οίτινες καί ήρξαντο δοεπό" 
μενοι μέγιστα; ώφελείας, άνθ ών ηύξησαν τήν 
πρδς αύτδν ύπόληψιν καί εύγνωμοσύνην των.

Άλλ’ ό φθόνος, 8ν δέν κατασιγάζουσιν ούτε αε 
εύγενέστεραι διαθέσεις, ούτε αί μεγαλήτεραι άρεταί, 
ήγειρε τήν ειδεχθή αύτοΰ κεφαλήν καί κατά 
τοΰ Γεράκη 0 πρωθυπουργός εκείνος, δν ή αύτα- 
πάρνησι; τοΰ Γεράκη άνύψωσεν έπί τήν αξίαν 
έκείνην, ραδιουργούμενο; ύπό τίνος άγγλου καλού
μενου Βάΰρων, ήρξατο προσπαθών νά καταστήση 
ύποπτον παρά τώ αύτοκράτορι τον σύμβουλον 
αύτοΰ' άλλ’ ό μονάρχης έννοήσας τήν δολοπλο
κίαν τδν μέν πρωθυπουργών, τιμωρήσας, απέ
λυσε, διόρισε δ’ έτερον άντ’ αύτοΰ' τοσοϋτον δ 
έτρεφε θαυμασμόν πρδ; τον Γεράκην, ώστε έκή- 
ρυξεν δτι ήν έτοιμος νά άποδεχθή πάσαν παρ 
αύτοΰ προτεινομένην μεταρρύθμισιν, μηδ’ αύτοΰ-

τού χριστιανισμού εξαιρούμενοι).
Εν τοΐς πρότερον χρόνοι; διάφοροι Δομινικανό'· 

καί Φραγκισκανοί ιερείς είχον προσπαθήσει νά
είσαγάγ-ωσι τήν θρησκείαν τού Εύαγγελίου είς 
τοΰ; βαρβάρου; τή; ινδική; λαούς, άλλ’ ούδέποτε
ή επιτυχία έστεψε τά; προσπάθειας των' καθ δν 
δέ χρόνον ό Γεράκης ήκμαζεν είς Σιάμ, νέαι άπό· 
πειραι κατεβάλλοντο ύπό τριών Γάλλων έπισκό- 
πων, δθεν δέν έλειψεν οΰτο; νά δράξηται τής
πειριστάσεως ταύτης, όπως είσαγάγη τδ Εύαγγέ- 
λιον είς τδ Σιάμ, Ομίλησε λοιπόν τά δέοντα πρδς
τδν βασιλέα καί αί προτάσεις αύτοΰ, ού μόνον 
εύμενώς είσηκούσθησαν, άλλά καί τόπος εύρύχωρο; 
έδόθη είς τούς τρεις έκείνους έπισκόπους, καί άδεια 

τοί; έχορηγήθη ϊνα κτίσωσι μετ δλίγ'ον καί μονα- 
στήριον έπ’ δνόματι τοΰ Αγίου Ιωσήφ.

II έπιτυχία τών επισκόπων ένεθά^ρυνε τούς 
’ΐησουΐτας, ών τινες μετέβησαν είς Σιάμ πρδς έ- 
πέκτασιν τών προπαθειών των' συνες-ήσαντο λοιπον
αύτόσε τή προστασία πάντοτε τοΰ Γεράκη, σχο
λείου, έν ω άδραί; δαπάναις έξεπαίδευον τά τέκνα 
τών εγχωρίων. Άλλ’ αί προσπάθειαι τών άπο- 
στόλων τούτων, ήρξαντο νά προκαλώσι την ορ
γήν τών Σιαμιτών ιερέων καί τών φανατικών εν 
γένει, ώστε ό Γεράκη; έντδς ολίγου έπείσθη ότι 
όπως συνέχη τδν λαόν ώφειλε νά παρεμβάλη καί 

ξένης τινδς δυνάμεώς ισχυρά; τήν επενέργειαν.
Βασιλεύς τότε τής Γαλλίας ήν σ Λουδοβίκο ς 

ΙΔ! οστις ένώ άφ’ ένδς διά τών όπλων του κατέ
στησε περιάκουστον τδ κράτος αύτοΰ, άφ ετέ
ρου ύπήρχε θερμός προστάτης τών μουσών κα'ς 
ύπέρμαχος τής χριστιανικής θρησκείας. Επεισε 
λοιπόν ό Γεράκης τδν αύτοκράτορα τοΰ Σιάμ ν 
άπευθυνθή πρδς τοΰτον διά πρεσβείας καί ζητή ση 
τήν ύποστήριξίν του είς έργον τοσαύτην τιμήν· 

περιποιοΰν είς τούς συνεργοΰντα; πρδς κατόρθω- 
σίν του, καί τρεις Μανδαρίνοι, έφωδιασμένοι μέ 
τά αναγκαία έγγραφα τή; τε αύλής των καί τών 
Γάλλων έπίσης άνεχώρησαν διά Παρισιού;, συνο- 
δευόμενοι καί ύπδ δύο ιεραποστόλων Γάλλων, καί 
μετά πολλάς κακουχίας, έπενεγκούσας τδν θάνα
τον τοΰ ένδς τών Μανδαρίνων, άφίκοντο έπί τέλους 
αύτόσε.

Μετά μεγίστης λαμπρότητο; καί πολυτελείας 
δ Λουδοβίκος, γνούς τδ αίτιον τή; πρεσβείας έ
κείνης, έδέξατο τούς απεσταλμένους, καί έκφρά- 
ζων αισθήματα φιλικότατα πρδς τδν αύτοκράτορα 
τού Σιάμ, έξελέξατο καί αύτδς πολυμελή έπι- 
τροπήν ήν έπεμψε μετ’ αύτογράφου επιστολής πρδ; 
τδν αύτοκράτορα, υποσχόμενο; αύτώ άκράδαντον 
τήν φιλίαν καί δπος-ήριξίν του. Η πρεσβεία άφίκε το 
είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ Σιάμ κατά Οκτώβριον 
τοΰ 1685, καί μετά λαμπράν ύποδοχήν, δ Γε
ράκης έπετράπη ύπδ τοΰ βασιλέως του νά συνυ- 
πογράψη συνθήκην μετά τών πρέσβεων τοΰ Λου
δοβίκου ΙΑ’, δυνάμει τής οποίας ή χριστιανική 
θρησκεία ήθελε τοΰ λοιποΰ κηρύττεσθαι έλευ- 
θέρα, καί οί προσήλυτοι ούχί μόνον δέν θέλουν 
καταδιώκεσθαι, άλλά καί άπολαμβάνει ιδιαίτερα 
προνόμια, δ δέ αύτοκράτωρ τών Γάλλων ύπε- 
χρεώθη νά πέμψη στρατιωτικήν δύναμιν όπως έν 
ανάγκη ύπερασπίζη τδν αύτοκράτορα άπδ πάσης 
έπαναστάσεως τών ύπηκόων του. Τήν συνθήκην 
ταύτην παραδέχθη καί δ Λουδοβίκος, καί στρα
τιωτικόν σώμα έστάλη μετ’ ού πολύ είς τήν πόλιν 
Βαγκώκ, πρός έκπλήρωσιν τών όρων τής συνθήκης-

Μόλις έγνώσθη έν Εύρώπη ή τοιαύτη μεταξύ 
τοΰ βασιλέως τών Γάλλων καί τοΰ αύτοκρά
τορος τοΰ Σιάμ συμμαχία, καί οί Ολλανδοί καί 
οί Πορτογάλλοι ήρξαντο 
λεμοΰντες τάς εύγενεί; τοΰ Γεράκη καί τοΰ Σια- 
μίου μονάρχου προθέσεις, συνωμοσία δέ άνε- 
καλύφθη τεκταινομένη κατά τών δύο τούτων. 
0 Γεράκης διετάχθη παρά τοΰ αύτοκράτορος νά 
λάβη πάντα τά πρδς άποσόβησιν τοΰ κινδύνου 

. μέτρα’ προσέβαλε λοιπόν είς διάφορα μέρη τούς 
συνωμότας καί έπαναστάτας καί έπανήγαγε τήν 
τάξιν είς δλον τδ κράτος' άλλά φοβούμενος νέαν 
τινά κατά τοΰ βασιλέως του έπιβουλήν, τδν επεισε 
νά ζητήση παρά τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου διακο- 
σίους σωματοφύλακας, ούς εκείνος έπεμψεν εύχα- 
ρίστως, συναπος-είλας δμοΰ καί είς τδν Γεράκην τδν* 
μεγαλός-αυρον αύτοΰ δι’άς ύπηρεσίαςτώ προσέφερεν.

Αλλά προσήγγιζε τδ τέλος καί τοΰ ένδόξου

άναφανδόν καταπο-

άνδρδς τούτου. Είς έκ τών Μανδαρίνων πρώτης 
τάξεως συγγενής τοΰ αύτοκράτορος, καλούμενο- 
Πιτράκος, άνήρ έπιτήδειος είς ύποκρισίαν za't 
δόλον, ωφελούμενο; έκ τής δυσαρέσκειας, ήν ή ξε- 
νοκρατεία είχε προκαλέσει παρά τε τοϊς φανατικοί, 
έγχωρίοις καί τοί; ίερεΰσι, καί βλέπων ότι ό βα
σιλεύς, ένεκα τής προβεβηκυίας αύτοΰ ηλικίας δέν 
έδύνατο νά κράτηση πλέον μέ χείρα στιβαοάν 
τδ σκήπτρον, άπεφάσισε νά τδ άρπάση αύτός. 
Συνεννοηθείς λοιπόν μετά τίνος θετού υιού το?, 
Μονάρχου, καλουμένου Μομπίτ, ύψωσε τήν ση
μαίαν τής έπαναστάσεως, προσκαλών τδν λαόν 
δπω; εκδίωξη τού; ξένους άπδ τδ κράτος, ό Γε
ράκη; είδοποιήθη αμέσως περί τής έπαναστάσεως 
ταύτης, άλλά πρίν λάβη μέτρα οριστικά έθεώρήσε 
φρόνιμον, νά ζητήση τάς διαταγάς τοΰ αύτο
κράτορος, δυστυχώ; δέ ούτος είχε πέσει έπι- 
κινδύνως ασθενής καί επομένως δέν έδύνατο νά 
έκτελέση μετά τής άπαιτουμένης ταχύτητος ό,τ, 
ώφειλε νά πράξη κατά τοιαύτα; περιστάσεις. 
Άλλως τε καί ό άρχιστράτηγος τών Γαλλικών 
στρατευμάτων Δεφάρζ, προσκληθείς νά υποστή
ριξή τδν αύτοκράτορα, ήρνήθη νά παράσχη δρα" 
στηρίαν συνδρομήν, τώ λόγω ότι ήτον δλίγη ή 
ύπ’ αύτδν δύναμις δπως άντιπαραταχθή κατά 
τών πολυαρίθμων έπαναστατών. Εκπλαγέίς δ Γε
ράκης έπί ταϊ; προφάσεσι ταύταις τοΰ ψοφοδεοΰ. 
άρχιστρατήγου, καί μόνον ύπέρ της σωτηρία; 
τοΰ εύεργέτου βασιλέως του μεριμνών, παραλαμ- 
βάνει όσους έδύνατο πλείονας άνδρας καί μετα
βαίνει είς τά ανάκτορα πρδς περιφρούρησιν αύτοΰ- 
Αλλά μετ ολίγον πολιορκεϊται ύπδ πολυαρίθμων 
βαρβάρων καί μετά μικράν τών δλίγων οπαδών του 
άντίστασιν, συλλαμβάνεται, καί διαταγή τοΰ nt- 
τράκου, ^ίπτεται σιδηροδέσμιος είς τάς φυλακάς, 
ένθα μετά πολλάς βασάνου; φονεύεται. Τήν αύτήν 
τύχην ύφίσταται καί δ ασθενών αύτοκράτωρ, δ δέ 
Πιτράκος διάδοχος αύτοΰ άναγορευθείς, δεικνύε, 
ολην τήν μανίαν του κατά τών χρις-ιανών καί λοιπών 
προσηλύτων, οΰς άπανθρώπως παραδίδει εί; τόν 
θάνατον, καί αί γαλλικαί δυνάμεις αύται αναγκά
ζονται μετ’ού πολύ ν άπέλθωσιν έκ τοΰ Σιάμ, ένε
κα τής έπιμέμπτου διαγωγής τοΰ άρχηγοΰ αύτών-

Τοιοΰτον δδυνηρδν τέλος ελαβεν δ Κωνσταν
τίνος Γεράκης, δν δ Φορβώνιος, καί τοι έχθρδς αύτοΰ, 
ομολογεί «άνδρα ψυχής μεγάλης καί εύγενοΰς, 

" άγχινοία; έξαισίας καί ικανή; διά τά; μεγαλη- 
τέρας έπιχειρήσεις, άς έκεϊνος έδύνατο νά φέρη 

ι εί; πέρας μετά πολλής έμπειρίας καί φρονήσεως. »
18
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ΠΕΡΙ TUN ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΑΑΗΣΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.

I ΠΑΡΧΕΙ ηλικία τίς, καθ’ ήν τά πάντα προσ- 
μειδιώσιν εις τδν άνθρωπον, ούδέν νέφος επι
σκιάζει τδ μέτωπον αύτοΰ, και αδιαφορών περί 
παντδς άλλου, εί; έν καί (/.όνον αύτδς άποβλέπει, 
τήν τέρψιν καί τήν θυμηδίαν. Η ηλικία αυτή 
είναι ή παιδική. Πόσον ταχύπους, πόσον εύκαμ
πτο; είναι δ παΧς, πόσον ανήσυχο;’ δ νοΰ; του 
εί; έν καί μόνον περιστρέφεται, τήν παιδιάν, 
αί χεΧρές του, οί πόδες του δέν έχουσιν ήσυ- 
χίαν, θέλει νά τρέξη, νά παίξη, νά διασκέδαση.
II ηλικία εύτυχής, πόσον ταχέως παρέρχεσαι, 
πόσον οί έν σοί διατελοΰντε; δέν έκτιμώσι τήν 
αξίαν σου! Τότε μόνον σοΰ άναμιμνήσκονται, όταν 
είσελθόντες είς τά πέλαγη τοΰ πολυκύμαντου τού
του βίου, προσκρούωσι τήδε κάκεϊσε εί; τού; 
ύφαλου; αύτοΰ’ άλλ’ εί; μάτην πλέον, οί χρόνοι 
τής άνθρωπίνης εύδαιμονίας άνεπιστρεπτεί πα- 
ρήλθον και αί αναμνήσεις έπαυξάνουσι τδν 
πόνον . . .

Καί μή νομίση;, φίλτατε άναγνώστα, ότι ε
πιθυμώ νά ψαύσω τά; πληγάς σου, ούδ’, έτι προσ- 
φιλεστέρα άναγνώστρια, νά σοΰ επαναφέρω είς τήν ■ 
μνήμην, νΰν δτε ό έρως ίσως, ή ζηλοτυπία, ή α
πελπισία?; άλλα παραπλήσια αισθήματα σοΰ κατα- 
βιβρώσκουσι τήν καρδίαν, τήν εύδαίμονα εκείνην 
ηλικίαν, καθ’ ήν έν άθωότητι παίζουσα μέ τά 
μικρά νανία σου (κοΰκλες) διήνυε; βίον τερπνόν καί 
άτάραχον. Μακράν έμοΰ ό βέβηλο; ούτο; στο
χασμό;! θέλω μόνον αναφέρει τάς έν χρήσει 
παρά τοϊς άρχαίοις παιδιά;, έκ διαφόρων συγγρα
φέων συλλεχθείσας, ίν μόνον παρά σοΰ, φίλτατε 
άναγνώστα, μειδίαμα έξαιτούμενος, ένα δέ βύθιον 
στεναγμόν μετά βλέμματος ίλαροΰ καί παρά σοΰ. 
ώ γλαυκώπι; μου φίλη.

Οί άρχαΧοι Ελληνες έθεώρησαν αείποτε τήν γυ
μναστικήν ώ; άχώριστον σύντροφον τής σωμα
τική; εύεξία;’ δι’ δπερ καί Γυμνάσια είχον, καί 
διάφορα είδη αγώνων καί παιδιών συνεστήσαντο’ 
καί περί μέν τών αγώνων ούδόλως πρόκειται 
ένταΰθα, διότι πολλοί πολλαχοΰ λόγον έποίησαν’ 
άλλά περί τών παιδιών θέλομεν είπεΧ, αλφαβη
τικοί; αύτά; κατατάσσοντες καί παρατηροΰντεζ 
ο'ίαν σχέσιν έχουσιν έκεΧναι πρδς τάς παρ’ ήμΧν 
συνήθεις. Δέν νομίζομεν δέ έκτδς τοΰ προκειμένου

νά είπωμεν δτι καί τις γραμματικός ί’ωμαΧος, 
Τράγκυλλος ΣουητΧνος έγραψε βιβλίον έν περί τών 
παρ’ Ελλησι παιδιών, δπερ δμως άπώλετο καί 
μόνον έκ τοΰ Σουΐδα καί τοΰ Τζέτζου γνωρίζεται 
ήμϊν.

Πρώτον εϊδο; παιδιάς θέλομεν αναφέρει τήν 
ΛγχοτύΛητ, ήν έτεροι’έΪΓζοΓίί.ώμ· λέγουσι’ταύ
την δέ, κατά Πολυδεύκην, καί ‘/.τ.τάιία καί KvCv- 
alriar ώνόμαζον. Επαίζετο δέ πάντοτε άπδ δύο 
παχδα; ούτως’ είς αύτών φέρων τάς χείρα; πρδς 
τά όπισθεν, συνέπλεκε τού; δακτύλου;’ ό δέ έ
τερο;, ένθεί; τδ γόνυ είς τάς χεΐρα; έκείνου, καί 
άναλαβών τοιουτοτρόπως εαυτόν, έφέρετο μέχρι; 
ώρισμένου τίνος μέρους, κρατών τούς οφθαλμούς 
τοΰ φέροντος’ ειτα δ’ έναλλάξ δ έποχος καταβαί- 
νων, έφερε τδν έτερον καί ούτω καθ’ έξής. Ενίοτε 
δέ οί ήττηθέντε; είς άλλα; παιδιάς υπεχρεοΰντο 
νά φέρωσι τοιουτοτρόπως τούς νικήσαντας μέχρι 
τινδς άποστάσεως.

ΆγχΙαΜκ ό χαί'Αχι.Ι.Ιεύς, καλούμενος’ όποιο·/ 
είδους παιδιά ήν αύτη άγνοοΰμεν, διότι δ Βαλ- 
σαμών, παρ’ φ καί μόνφ εύρηται, μόνον τδ όνομα 
αύτής άναφέρει. «Εοικε δέ διά τά τών τοιούτων 

κανόνων επιτίμια έπινοηθήναι τά βασιλικά παί- 
γνια, τδνΚοντοπαίκτην δηλαδή, τδν Μάρωνα, τδν 
Αγχία.Ιοχ.«

Αγχόνη. Τδ όνομα τής παιδιάς ταύτης δέν 
ήχεΧ καλώς εί; τά ώτα, άλλά καί αύτή καθ’ 
έαυτήν ή παιδιά ήν βάρβαρο; καί παρά τοΧ; θρσιζίν 
ιδίως έν χρήσει. Επαίζετο δέ, ώς βεβαιοΧ δ Αθή- 
ναιος έν συμποσίοις καί διά λαχνού ούτως’ έκ 
τίνος ύψους ήρτάτο βρόχος στρογγύλος, κάτωθεν 
δ’ αύτοΰ έτίθετο λίθο; τις, έφ’ &ν άνέβαινεν δ 
λ.αχών κρατών δρεπάνιον καλώς ήζονισμένον καί 
έθετε τδν βρόχον περί τδν τράχηλον αύτοΰ. Ταύ- 
τοχρόνως έτερός τι; ωθεί βιαίως τδν λίθον, ώστε 
δ δυςυχή; έκεΧνος έμενε κρεμασμένος’ καί άν μέν 
έπρόφθανε διά τοΰ δρεπανιού νά κόψη τδν βρόχον, 
καλώς’ άλλως άπεπνίγετο, τών παρεστώτων γε- 
λώντων έπί τφ θανάτω έκείνου· Παιδιά τώ όντι 

αξιοζήλευτο;!
Αίγ.Ιη, ή; τδ όνομα παρά Σουΐδα μόνω ώς παι

διά; άναφέρεται.
Αχιτητίχόα, ■ΐ,ν οί παίζοντε; ήμιλλώντο πρδς 

άλλήλου; τί; μάλλον τών άλλων νά διατηρηθή 
έπί περισσότερον χρόνον ακίνητο;.

Α ναχρουσία, παιδιά τι;, παρ Ησυχίω, έπί τή; 
σφαίρα;

Α -ΐούκίρασχίχύα. Αύτη ώμοίαζε πρδ; τήν παρ 

ήμΧν τυφλομυίαν. ΠαΧ; τις έκάθητο έν τώ μέσω, 
κλείων τούς οφθαλμούς, τών λοιπών άποδιδρα- 
σκόντων’ έπειτα εγειρόμενος, έτρέπετο πρδς εύ- 
ρεσιν τών άποδράντων, οϊτινες ώφειλον νά φθά- 
σωσι καταδιωκόμενοι είς τδν τόπον έκείνου.

Απόρραξις, παιζομένη διά σφαίρα; «Η δέ 
άπόρραξις, λέγει δ Πολυδεύκη;, έδει τήν σφαΧραν 
εύτόνω; πρδ; τδ έδαφο; ρήξαντα, ύποδεξάμενον 

τδ πήδημα τή; σφαίρα; τή χειρί, πάλιν άντι- 
πέμψαι, καί τδ πλήθος τών πηδημάτων ήρι- 

ΟμεΤτο. *
Άρτιό far, τά παρ’ ήμΧν μοχά ή ζυγά, ά

τινα έπαίζοντο διά κυάμων, άμυγδάλων, καρύων, 

ένίοτε δέ καί άργυρίου.
Ασχω.Ιιασμύς, δστι; κυρίως, κατά τδν Σχο

λιαστήν τοΰ Αριστοφάνους, έπαίζετο εί; τήν έορ- 
τήν τοΰ Διονύσου, τήν καλουμένην Ασκώλια, 
ούτω’ πληροΰντε; άσκδν οίνου, έθετον αύτδν εί; 
τδ μέσον, καί δ πηδήσας αύτδν ένί ποδί, έλάμ- 
βανεν άθλον τδν οίνον. Ενίοτε δμως δ άσκδ; ήν 
κενός καί αέρι πεφυσημένος, ώστε οί προσπα- 
θοΰντες νά τδν πηδήσωσι, συνεχώς επιπτον καί 
όπεκίνουν τδν γέλωτα τοΧ; θεωμένοις.

Αστραγα-Ιισμός. Η παιδιά αύτη έπαίζετο 
διά τριάκοντα καί πέντε άστραγάλων, ών αί μέν 
ήσαν θεών έπώνυμοι, αί δέ ήρώών, αί δέ ένδόξων 
άνδρών, αί δέ έταιρίδων, αί δέ άπό τινων συμβε- 
βηκότων κατά τιμήν ή χλεύην. Ούτω μία έκα
λεΐτο Βιρεχίχης πΑόχαμος, έτέρα Ααριΐος, έτέρα 
Γραΰς, Ευριπίδης, Atxivrpur, Στησίχορος, Α Λέ· 
ζαχδρος, 'Αντίγονος, Κώος καί Χίος, ήτις έδύ

νατο Sv.
Άφιντίνδα. Σχηματίζοντες κύκλον τινά έρρι- 

πτον έντδς αύτοΰ δστρακον, καί έκεΧνος, ού τδ 
βστρακον δέν έξήρχετο τοΰ κύκλ.ου ένίκα.

ΒασιΛίνδα. Είς τών παίδων διά λαχνού έξε- 
λέγετο βασιλεύς, οί δέ λοιποί στρατιώται καί 
δούλοι του λογιζόμενοι, ώφειλον νά έκτελ.ώσι πα- 
ραχρήμα τάς προσταγάς έκείνου.

ΒόΑγων τ.αϊγνιον, δπερ παρά τοΧς Πέρσαις 
ιδίως ΰπήρχεν έν χρήσει’ άγνωστον δμως διατελεΧ 

καί δποίου είδους ήτο.
Γραμμαί, Γραμμισμός καί Αιαγραμμισμδς, 

ή παρ’ ήμΧν ντάμα, ώς είκάζομεν έκ τού Ησυ
χίου λέγοντος « παιδιά τις έξήκοντα ψήφων λευ
κών καί μελανών έν χώραις έλκυομένων »

Γώνος, παιδιά τις παλαιστρική.
ΑιαΑαός, είδος παιδιάς, έν ή διέλεγον τάς 

ψήφους.

Αιείχυστίνδα.. Επαίζετο αύτη ώςέπί τδ πολύ 
έν ταΧς παλαίστραις, άλλά καί άλλαχόθι ούτω’ 
τών παίδων είς δύο μοίρας διανεμομένων, οί μέν 
είλκον τούς δέ, ένα είς κρατών, καί προσπαθούντες 
τις νά υπερίσχυση.

Έ.Ιχύστίνδα. Εστηνον δοκόν άνδρομήκη τε- 
τρημένην κατά μέσον- διά δέ τής όπής έπέρων 
σχοινίον, ου τά; άκρα; έκοάτουν δύο νεανίσκοι, 
κατά νώτα έστραμμένοι καί άνθέλκοντες άλ
λήλου;, καί δστις έδύνατο νά σύρη τδν άλλον 
ή νά τδν άναβιβάση μέχρι τή; οπής τή; δοκού, 
ένίκα’έλέγετο δέ ήπράξις αοτηΣχαπίρδανε.Ιχειν.

Έμβαχύ.ΙΑη. ΠαΧς τις προσποιούμενος τδν 
έπαίτην, περιήγε τήν χεΧρα, παρακαλών τούς 
παρεστώτας νά έμβάλωσι νόμισμά τι είς τδ κοΧλον 
αύτής. 0 δέ κάλλιον υποκρινόμενο; τδν έπαίτην 

ένίκα.
Έμποδίζιιν, παιδιά; είδος παρ’ Ησυχίφ λέ- 

γοντι « Εμποδίζων, ίσχάδας μασσώμενος, τούτο 
δέ φασίν είρήσθαι έπί τώ μισθώ ταΧς μίλίσσαις 
ίσχάδας μαοσωμένων’ τούτο δέ φασί τινε; είδος 
είναι παιδιάς. »

Έζάγω χω.Ιδν τραγίσχον παιδιάς είδος παρά 
Ταραντίνοι; ιδίως έν χρήσει.

’^χ\ ω ΉΑιε. Οταν νέφος τι έπεσκίαζε 
τδν ήλιον, οί παΧδες ποιοΰντε; κρότον, έβόων 
εζεχ, ω ipLlt η.ίιε, έξ ου καί ή παιδιά ώνόμασται.

Έπίχοινος, Έπίσχυρος ή Έιρηχή, παιδιά τις, 
ήν ούτως δ Πολυδεύκης περιγράφει. “ Η δέ παι
διά διά σφαίρας παίζεται, κατά πλήθος διαστάν- 
των ίσων πρδς ίσους, ήτοι μέσην γραμμήν ά- 
τρυπον έκλυσάντων, ήν σκύρον καλούσιν, έφ ήν 
κατατιθέντε; τήν σφαΧραν, έτέρα; δύο γραμμά; 
κατόπιν έκατέρα; τή; τάξεω; καταγράψαντες, 
τούς υπέρ ετέρους οί προανελόμενοι ^ίπτουσιν, 
οί; έργον ήν έπιδράξασθαί τε τής σφαίρας φερο- 
μένης καί έπιβάλλειν έως άν οί έτεροι τούς ετέρου; 
έπί τήν έτέραν γραμμήν άπώσο>νται » Και ό 
Εύστάθιος εί; ύδυσσεία; θ'. «Οι σφαιρίζοντε; έπί 
λατύπη; έστώτες, ήν σκύρον φαμέν, βολή άλλή- 
λους έξεδίωκον.»

Έποστραχισμός, τά παρ’ ήμΧν καλούμενα ύω 
μάχια' δηλονότι οί παΧδες λαμβάνοντε; όστρακα ή 
λιθάρια, έ^ιπτον αύτά έπί τή; έπαφανείας τή; 
θαλάσσης, καί ουτινος τδ δστρακον πρίν βυθισθή 
έποίει περισσότερα άλματα, εκείνο; ένίκα.

Έςβοθϊνν, είδος παιδιά;, ήν ήγάπων λίαν οί 
Ταραντίνοι.

Έρεδρισμύς, τδ παρ’ ήμΧν σημάύι, τουτέστι
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λίθον τινά στήσαντες εϊς τι μέρος, προσεπάθουν 
διά σφαιρών ή λίθων νά τον ανατρέψωσι πόρρω- 
Οεν- κα'ι δστις άπετύγχανεν, έφερεν έποχον τδν 
έπιτυχόντα έπί τών ώμων του, κεκλεισμένοις 
οφθαλμοϊς, μέχρις ού άφικνεΐτο άπλανώς έπι τδν 
χρησιμεύσαντα ώς σκοπός λίθον, οστις εκαλείτο 
(ίιόρος.

'Eyetirda κα'ι fptrrirtia,παιδιά διά ττ,ς σφαίρας 
παιζομένη καί ουτω καλουμένη είτε άπδ Φεν- 
νίδου τοΰ πρώτου εύρόντος αυτήν, ή διότι ητον 
είδος τι φενακισμοΰ. ό κρατών τήν σφαίραν προ- 
σεποιεΐτο δτι θά κτυπήση τινά, ένώ δ έκεϊνος 
έφευγεν ή έπροφυλάσσετο, ούτος τήν ένιπτε πρδς 
τά άνω άσκόπως, έλκύων τδν μυκτηρισμόν τών 
παρεστώτων έπι τοΰ φεΰγοντος.

ΈωΛοχρασία, ήτις συνήθως έπαίζετο κατά τάς 
έορτάς τοΰ Διονύσου, ιδίως τήν πρωίαν. Εκαστος 
τών κωμαζόντων νέων ώφειλε νά θέση πλησίον 
του ώρισμένον τί άγγεϊον οίνου, και δστις δέν 
ήθελε δυνηθή μέχρι πρωίας νά πίη αύτδ, περ·.ε- 
χεϊτο υπδ τών λοιπών συμποτών γελώντων.

Ζατρίκιο»·, τδ και παρ ήμϊν γνωστόν- παρά 
τοΐς άρχαίοις δνειροκρίταις έθεωρεϊτο μεγίστης 
σημασίας δταν έβλεπον αύτδ καθ’ ύπνον, ιδία οί 
στρατηγοί, βασιλείς ή άρχοντες.

παιδιά δι’ ιμάντων παίζόμενη 
ούτω- περιέβαλλον τινα μέ ιμάντα λαβυρινθώδη, 
τδν οποίον συνέδεον μέ τι παττάλιον, καί δστις 
έδύνατο νά τύχη τήν διπλόην ένίκα.

‘/π.τά<, παιδιά δι’ ής έφέροντο έπ άλλήλων, 
δίκην ίππων. (Ακολουθεί). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑνΕΓΝΩΜΕΝ μετ’ επιστασίας τέσσαρα φυλλά

δια τής καλλιτεχνίας τοΰ καθηγητοΰ τής Αρχαιο
λογίας έν τφ ήμετέρω Εθνικώ Πανεπιστημίφ κυ
ρίου Ραγκαβή, πρώτου έξ ών ήμεΐς γνωρίζομεν έκ 
τών διδασκόντων έν τή φιλοσοφική σχολή δόντος 
τό καλδν παράδειγμα τύποις έκδοΰναι τήν τών 
διδασκόμενων ύπ’ αύτοΰ μαθημάτων σειράν, όπό- 
σην δέ τήν ωφέλειαν έποίσει ή τής καλλιτεχνίας 
εκτύπωσες τοΐς φοιτηταΐς τής φιλοσοφικής σχολής 
αναγκαζομένοις μέχρι τής χθές νά άντιγράφωσιν 
έν ταΐς παραδόσεσι κα'ι τηρώσι τά αύτών αντί
γραφα πλήρη σφαλμάτων και έλλειπεΐς ή λελαν- 
θασμένας τάς πρδς τους αρχαίους καί νεωτέρους

τών συγγραφέων παραπομπάς, δσα συνεπάγει ή 
αντιγραφή καί ή περί ταύτην ταχύτης, ούκ άνάγκη 
είπεΐν. Ού μήν άλλά και τοΐς φιλαρχαίοις καί φι- 
λίστορσι τών ομογενών λυσιτελής έσται ή από- 
κτησις έργου τοιούτου, άνακηρύττοντος τδ περί 
τάς ώραίας τέχνας ιδιοφυές καί άμίμητον τών 
ήμετέρων προγόνων πνεΰμα, έμφυσησάντων ζωήν 
έν τοΐς λίθοις καί είκοσι καί άπεικονισάντων έν τή 
άμόρφφ και τραχεία: λίθω ή έν μετάλλοις τήν, 
ήν έν τώ νφ αύτών συνέλαβον καί διετύπωσαν 
μαγευτικήν ιδέαν τοΰ καλοΰ καί τών διαφόρων 
ψυχολογικών καταστάσεων του άνθρώπου. Η γέ- 
νεσις τής τέχνης, ή κατά μικρόν πρόοδος αύτής, ή 
ακμή καί παρακμή, προς δέ ή ιστορία καί κατά- 
στασις έν τώ νΰν τών ώραίων μνημείων, ά οί πρό
γονοι πρδς σπουδήν καί θαυμασμόν κατέλιπον 
πάσι μέν τής παιδείας και άναπτύξεοις μετασχοΰ- 
σι, ιδία δ’ ήμϊν τοΐς Ελλησι, τοΐς κατά μέγα 
μέρος και έκ τών τοιούτων προσπορισαμένοις τήν 
ελευθερίαν, έστίν άξιοσπούδατα καί λυσιτελέςατα.

Τδ έξαίρετον τοΰτο σύγγραμμα τοΰ φιλοπονω- 
τάτου καί πολυγραφικωτάτου τών έν ήμϊν λογίων, 
σκοπόν προτίθεται τοΰτο μέν νά άπαλλάξη τους 
φοιτητάς τών χαλεπών πόνων τής Αντιγραφής 
καί συντόμους άπεργάσηται τάς πρός τήν σπουδήν 
τοΰ κλάδου τούτου ένασχολήσεις αύτών, τοΰτο δέ 
νά διεγείρη τδν πρός τά άρχαϊα σεβασμόν ήμών 
τών Ελλήνων, πρδς τά περίδοξα έκεϊνα λείψανα 
τών ένδοξων έκείνων τεχνιτών, τών άμιμήτων τής 
φύσεως μιμητών, ών καυχώμεθα δτι έσμέν Από
γονοι. Τό σύγγραμμα τοΰτο πληρώσει τήν άπδ 
πολλοΰ ύφισταμένην έλλειψιν τοιούτου έγχειριδίου, 
διότι τδ τοΰ Ροσσίου μεταφρασθέν έκ τοΰ γερμα
νικού έστίν έλλειπές καί δυσνόητον τοΐς μικρόν 
έντριβέσι τής Ελληνικής γλώσσης, ώς ελληνιστί 
συντεταγμένον.

ύ κύριος Ραγκαβής καί έν τώ σπουδαίφ τούτω 
έργω διαπρέπει καί διά τδ ποιητικόν αύτοΰ πνεΰμα 
παρενείρων εικόνας ποιητικά; καί παρομοιώσεις 
καταλλήλους, δι’ ών τέρπει καί διδάσκει, ούδέ 
μικρόν πονών τον Αναγνώστην, άλλ έπαναπαύων 
τδ πνεΰμα αύτοΰ καί νέαν παρέχων δύναμιν πρδς 
έξακολούθησιν. Το φιλοπόνημ.α τοΰτο, ΐνα διά 
βραχέων είπω, περιέχει πληθύν οάσεων, έν αίς 
μετ’ επίπονον οδοιπορίαν ευρίσκει τις ύδωρ δρο
σερόν, σκιάν πυκνήν, ζεφυρίτιδα αύραν τερνήν καί 
καρπούς ώραίους καί πεπείρους. Αναμίξας τό τερ
πνόν τώ σπουδαίω έπεζήτησε τήν χάριν καί τδ 
ένδιαφέρον τδ προερχόμενον έκ τής άναγνώσεο»; 

εφήμεροι, ούδ’ έξαρτώμενοι έκ τής αύθχιρέτου 6ε- 
λήσεως τών Ατόμων ή τών εθνών" αλλ’ έν αύτή 
τή φύσει έγκείμενοι έτέθησαν άμετάβολοι καί άί- 
διοι. ό τής πλάσεως τούς αμετακίνητους νομοθε- 
τήσας θεσμούς, καί είς πάνσοφον αρμονίαν τδ σόμ
παν καί έκαστον μέρος αύτοΰ συνδυάσας, έθετο καί 
τούς κανόνας τούτους έν φιλοστόργφ προνοία, ώς 
μαγικήν καί εύφρόσυνον αλυσιν μεταξύ τής ψυ
χής καί τοΰ έκτδς αύτής κόσμου. Ούτως ή ορασις 
έπλάσθη, ώστε νά τέρπηται έπί τώ άχανεΐ τοΰ 
ωκεανού, έπί τώ κυανω τοΰ αίθέρος. έπί τή χλόη 
τών πεδιάδων, ή ακοή ώστε νά θέλγηται ύπδ τοϋ 
άσματος τής άηδόνος, καί ύπδ τοΰ τών τόνων 
συνδυασμού, τοϋ άπατελούντος τήν διατονικήν 
κλίμακα- καί τά αισθήματα ταΰτα είσίν ούχί αυ
θαίρετα, άλλ’ έξ αύτοΰ έξαρτώμενα τοΰ οργανι- 
σ,ΛΟΰ τών άνθρωπίνων αισθητηρίων.

Τών άναγκαίων τούτων κανόνων τό σύνολον 
άποτελεϊ τδ καθόλου καί άπολύτως καλδν, τδ 
ήδη καί ύπδ τοΰ Πλάτωνος πρεσβευόμενον (ίππ. 
μειζ.), σύναρχον τή πλάσει, σφραγίδα έντελείας 
έπιτυπωθεΐσαν ύπδ τής χειρός τοΰ δημιουργού έπί 
τών πλασμάτων του, Ανεξάρτητον μέν άπδ τής 
Ανθρώπινης βουλήσεως, αισθητόν δέ τώ άνθρώπω 
διά τής Αρμονίας τής ψυχής αύτού μετά τής έξω 
πλάσεως. Καί δσω μ.έν εύγενέστεραι αί ψυχαί, 
όσφ συγγενεστέρως άνεπτυγμέναι πρδς τήν θείαν 
φύσιν αύτών, όσω πρδς τήν ιδίαν αύτών φόσιν 
όξυδερκέστεραι, τόσςο εύαισθήτότεοαι πρός τδ κα
λόν καί τάς εντυπώσεις αύτοΰ, όσςο δέ μάλλον τή 
ύλη συνεσκοΤισμέναι, τόσω άμβλύτερον διακείμε- 
ναι πρδς αύτών τήν αίσθησιν.

Καί τούς μέν τής βιομηχανίας κανόνας ανα
καλύπτει ή σκέψκ καί διδάσκει ή έμ.πειρία. Είσί 
δέ καί τινες τών καλλιτεχνικών ύπδ μακράς καί 
αύτοί πείρας ανευρισκόμενοι καί κυρούμενοι, ώς 
φέρ’ είπεΐν δ τής διατονικής κλίμακος, περί ού 
ούδείς διαφωνεί δ γεγυμνασμένην έχων τήν ακοήν. 
Τούς πλείστους δμως αύτών, τδν άφορώντα έν 
παραδείγματι, τών χρωμάτων τήν Αρμονίαν, διο- 
ρά, καί κατά τδ μάλλον καί ήττον εφαρμόζει 
μόνη ή εύφυΐα, πολλάκις ούδ’ αύτή έχουσα αύτών 
καθαράν ττν συνείδησιν- έννοεΐται δ’ ότι κλίμα, 
άγωγή, τρόπος καί βαθμός άναπτύξεως, διάφοροι 
έτεραι περιστάσεις, διαθέτουσαι τάς ψυχάς παν- 
τοίως, άλλοιοΰσι πολλάκις τάς αισθητικά; αύτών 
δννάμεις, καί καθιστώσιν αύτάς είς βαθμούς δια
φόρους τής άντιλήψεως τού καλού δεκτικάς, ή 
πρδς τήν κατάληψιν τών άμυδροτέρων αύτοΰ κα-

πραγμάτων ωφελίμων, καί όμολαγοΰμεν, oTt επέ
τυχε πληρέστατα. 0 άδάμας καί οί σάπφειροι 
λάμπουσι μάλλον ένδεδεμένοι καί προσκεκολλη- 
μένοι χρυσώ καί άργύρω ή μόνοι έν ταΐς θήκαις 
τοΰ άδαμαντοπώλου. 0 κήπος, ΐνα ή τερπνός Α
παιτείται νά έχη τήν ποικιλίαν καί τάξιν έν τοΐς 
άνθεσι καί τοΐς δένδροις.

Τοιούτου όντος τού συγγράμματος τούτου δέν 
θεωρούμεν άπό σκοπού συλλέγοντες γενικάς τινας 
ιδέας, ούχί πρδς σύστασιν τοΰ έργου, διότι αύτδ, 
προελθδν έκ καλάμ-ου δοκίμου, έστίν άφ έαυτοΰ 
Αξιοσύστατου, άλλ’ ίνα προσφέρωμεν τοΐς άναγνώ- 
σταις τής Χρυσαλλίδος, τοΐς μή εύτυχήσασιν έτι 
νά άποκτήσωσιν αύτδ, τροφήν τερπνήν, ούτως 
είπεΐν, επαγωγόν καί ώφέλιμ,ον. Ει έκ τών χιλιά
δων βιβλίων τών τυπωθέντων άπδ τής έλευθερώ- 
σεως ήμών τά πλεϊστα είσί μυθιστορία·., σπάνια 
δέ τά χρήσιμα καί σπουδαία, δπόσον πρέπει νά 
χαίρωμεν βλέποντες δημοσιευόμενον τδ φιλοπό- 
νημα τοΰτο έν ταΐς σελίσι τοΰ όποίου έξις-ορεΐται 
ή προγονική ήμών δόξα καί έκτίθεται τδ ύψος καί 
ή μεγαλοφυΐα τών ήμετέρων πατέρων ; Δυστυχώς 
αί καλαί συγγραφαί παρ’ ήμϊν είσί τοσούτφ σπά- 
νιαι, οσω ή άνακάλυψις νέου πλανήτου καί ή έμ- 
φάνεια κομήτου.

Κατά πρώτον ό συγγραφεύ,ς όρίζων τί έστιν ή 
αρχαιολογία, τίθησιν ώς δριον αύτής τήν ίδρυση» 
τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας ή τήν κατάλυσιν 
αύτής, διότι, λέγει, καθ’ έκατέραν τών έποχών 
τούτων άλλοιοϋται δι’ ήμάς ή φάσις τοΰ κόσμου, 
καί ·εαν μ-ορφήν περιδύεται ό έθνικδς ήμών βίος. 
Τδ όριον δέ τοΰτο, όπερ τίθησιν ό κύριος Ραγκαβής 
έστί τδ μόνον ακριβές καί δίκαιον καί μάλιστα 
πρδς ήμάς τούς Ελληνας, διότι εί καί πλεϊ- 
στα τών άρχαίων μνημείων καί οικοδομημάτων 
κατεστράφησαν υπό τοΰ φανατισμ.οΰ τών τότε 
χριστιανών, ούχ’ ήττον περιεσώθησαν κομισθέντα 
έκ τής Ελλάδο: είς Κωνσταντινούπολή πολλά έξ 
αύτών, καί διότι έκ τής μελέ.της καί σπουδαίας 
παρατηοήσεως τών προγονικών έκείνων έργων νέος 
ρυθμός διά τήν ιστορίαν τής τέχνης έλαβε σύτα- 
σιν. Πρδς δέ τούτοις καί ούκ όλίγας ποριζόμεθα 
έκ τής έποχής έκείνης γνώσεις περί τών αρχαιο
τήτων τής Ελλάδος, γνώσεις άτελεϊς μέν, άναγ- 
καίας δέ τή ιστορία τών καλών έργων.

ιδού δέ πώς κατωτέρω έκτίθησι τούς κανόνας 
καθ’ ους παραγόμενον τδ προϊόν τής τέχνης δύ
ναται νά άρέση τή ψυχή.

« Είσί δ’ οί κανόνες ούτοι, ούχί μεταβλητοί καί
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νάνων ύξυδερκεϊς. Η Οεί<χ άχτι; θλάται καί απο
συντίθεται έν τώ πρίσματι τών διαφόρων εθνών 
ή ατόμων, κατά τάς έξεις ή διαθέσεις αυτών, 
καί τό, κατ’ αντικείμενου, άπόλυτον καλόν, απο
βαίνει, καθ’ υποκείμενον σχετικόν. Ούτως ένώ j 
Ελλην εΐςτό αμιγές έντέρπεται κάλλος, τού ΐνδοΰ 
ή έκδεδιητημένη φαντασία ένασμενίζεται είς τά 
τέρατα, ή δ’ αμβλεία τοΰ Αιγυπτίου αϊσθησις 
άρκεϊται εΐς τά σκληρά και τά άμορφα. Καί είσί 
μέν οί ένίοτε τό αισχρόν ώς καλόν έκλαμβάνοντες, 
ούδείς όμως και τ’ άνάπαλιν’ διότι Απαιδαγώ
γητος ψυχή δύναται μέν ν’ άγνοή τήν θείαν αύτοΰ 
μορφήν, ούχί δμως και ίδοΰσα αύτήν νά τήν πα
ραγνώριση και νά τή άρνηθή τήν αυτή όφειλομέ- 
νην λατρείαν. »

Εκ τοΰ τερπνού τέλος καί διδακτικού τούτου 
συγγράμματος κατανοεί εύχερώς ό άναγνώστης, 
δτι τό καλόν, τδ ώραΐον και ή Ελλάς τής αρχαιό
τατος είσ'ι λέξεις συνώνυμοι, μίαν καί τήν αύτήν 
έχουσαι έννοιαν καί δύναμιν. Τό σύγγραμμα τοΰτο 
τοΰ Κ. ί’αγκαβή διεγεϊρον τόν θαυμασμόν ήμών 
δύναται νά καταστήση εύλαβεστέρους πρδς πάν 
εργον έξελθδν έκ τής γλυφίδος τών αρχαίων τε
χνιτών Ελλήνων, δύναται τέλος νά διδάξη καί 
μόρφωση. Αίσχος ήμΐν τοΐς άπογόνοις έκείνων τών 
άνδρών, τών καθ* δλους τούς χρόνους θαυμκισθέν- 
των ύπδ τών περιλάμ,πρων τής οικουμένης νόων, 
αίσχος διά τής πρδς τά αρχαία περιφρονήσεως καί 
παχυλής άμαθείας νά έπισύρωμεν καθ ήμών τήν 
δικαίαν μομφήν τών ξένων, τών έπισκεπτομένων 
τήν ώραίαν καί μαγευτικήν ήμών χώραν. Τά έκ 
τοσούτων αιώνων περισωθέντα ταΰτα μνημεία 
τών ήμετέρων προγόνων είσί κτήμα ού μόνον 
ήμών άλλά καί παντός ξένου ζητούντο; νά ώφε- 
ληθή έκ τής σπουδής αύτών' ούδ’ έρχονται βέβαια 
οι ξένοι καί πεπαιδευμένοι περιηγηταί Ευρωπαίοι 
διά νά ιδωσιν ήμάς τούς νεωτέρους Ελληνας, δσον 
διά νά θαυμάσωσιν δσα ή ευφυΐα τών αρχαίων κα- 
τέλιπε κτήμα ές αεί τοΐς μεταγενεςήροις. « Διατί 
έστρεψα πρδς στιγμήν, γράφει ό Βύρων είς τδν 
πειρατήν του, τάς σκέψεις μου πρδς σέ καλή τών 
Αθηνών πόλις; Διότι ούδείς δύναται νά ρίψη 
βλέμμα μόνον έπί τών θαλασσών σου, ούδείς δύ
ναται νά άκούση τό όνομά σου, δσον καί άν η ή 
άρξαμένη διήγησις ένδιαφέρουσα, χωρίς ή μαγική 
σου μνήμη νά τδν άδηγήση έφ’ δλου τοΰ έπιλοί- 
που. Πώς δύναται νά σ’ έξυμνήση δ ποιητής, τοΰ 
οποίου ή καρδία δέν γνωρίζει τίνι τρόπω δύναται 
ν’ άποσπασθή άπδ σοΰ ούτε έν χρόνω ούτε έν 

τόπω άλλά μένει πάντοτε κεκλεισμένη ύπδ θελ- 
γήτρου εις τδν περίβολον τών Κυκλάδων σου ;”

όπόσοι ξένοι δέν έψεξαν ήμάς διά τήν πρδς τά 
αρχαία λείψανα, αύτήν τήν ένδοξον κληρονομιάν 
τών προγόνων ήμών, αδιαφορίαν καί βανδαλικόν, 
φεΰ ! ποτέ τρόπον. ίδού τί κατά τδ έ 550 δ Γάλ
λος Πέτρος Γύλλιος ίστορήσας τά τοΰ Βυζαντίου 
ιδού τί έγραψε καθ’ ήμών. « Πρόσθες, λέγει, καί 

τών Γραικών τήν άκραν αμάθειαν, οίτινες φαίνε
ται, δτι άπερρόφησαν δλον τδ τής λήθης πόμα, 
διότι έκ τούτων ούδείς ούτε ένθυμεΐται τά ίχνη 
καί σημεία τών έν τή πόλει άρχαίων μνημείων, 
δπου ποτέ αύτά ισταντο, ούτε φροντίζει δϊά νά 
μάθη' άλλά καί οι έκ τοΰ ίεροΰ αύ τών καταλόγου, 
ούτε γνωρίζουσι τούς τόπους, ένθα πρό τινων χρό
νων είσετι υπήρχαν τά κρημνισθέντα ιερά σκηνώ
ματα. »

Περαίνοντες τήν σύντομον ταύτην σκιαγραφίαν» 
είςήν αφορμήν έδωκε τδ πολύτιμον σύγγραμμα 
τοΰ πεπαιδευμένου κυρίου ί’αγκαβή, δέν δυνάμεθα 
ή έκπληροΰντες καθήκον ιερόν νά προσγράψωμεν 
πρδς διδασκαλίαν ήμών δσα ποτέ ό αύτοκράτωρ 
Μανουήλ ό Παλαιολόγος είπε πρδς τδν υίδν αύτοΰ 
ϊωάννην « έγκλημα γάρ ήμΐν, ούχ δπερ υπερβαίνει 
τδ πεφυκδς τδ ήμέτερον, ούδέ δσαγε μή δέδωκεν 
ήμΐν δ βίος μαθεϊν, ούδέ άπερ ούκ έπέτρεψε καιρός 
ή σύμπτωμά τι καί τύχη' άλλά δι’ εκείνα μόνον 
άποδώσομεν εύθύνας έξης απαντες, δσα περ έξδν 
ήμΐν είδέναι, ή μαθεϊν τή τε οϊκοθεν σπουδή, καί 
τή παρ’ έτέρων διδασκαλία, ήμεΐς τε μήτε είδέναι 
σπουδάσομεν πόνοις ήμετέροις, μήτε μαθεϊν έθε- 
λήσομεν παρά τών εΐδότων. (λόγο» Τ’ ·)

Είθε τά σοφά ταΰτα λόγια γένοιντο αιτία νά 
κατασταθώμεν εύλαβέστεροι πρδς τήν άρχαίαν 
ήμών δόξαν, ήν δ χρόνος διά τών χρυσών πτερύ
γων του μετήνεγκεν είς θαυμασμόν άπειρων γενεών 
καί ήτις είς αιώνας αιώνων έσεται τδ εντρύφημα 
παντός έφιεμένου τελείας πνευματικής μορφωσεως.

Μ I. ΒΡΛΤΣΑΝΟΣ.

Η ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Το ΔΕΒΟΝΣΙΡείναι κομητάτον τερπνότατον τής 
Αγγλίας' δ δδοιπόρος διατρέχων έν βία τάς πλού
σιας αύτοΰ έξοχάς, ρίπτει έπ’ αύτών βλέμμα έπά- 
φθονον, διότι βλέπων πανταχοΰ χλοερούς λειμώ
νας, σύσκια δάση, κήπους εκτεταμένους, πύργους 

κεκρυμμίνους έν τώ μέσφ τών δένδρων, νομίζει 
ότι οί ευτυχείς ίδιοκτήται εύκόλως έκεΐ τήν πό
λιν κατά τήν άνοιξιν καί τδ θέρος λησμονοΰσι, 
καί έπιδιδόμενοι είς τά κάλλη τής φύσεως άποδιώ- 
κουσι μακράν αύτών τά πάθη καί τήν κοινωνι
κήν τύρβην. Καί όμως τά παράθυρα τών ωραίων 
τούτων οικημάτων μένουσι κεκλεισμένα κατά τήν 
έποχήν ταύτην, αί δενδροστοι/ίαι σιωπηλαί, οί 
κήποι περιπεφραγμένοι, καί ούδεμία φωνή ακούε
ται που έν τοΐς μαγευτικοί; τούτοι; τόποι;. Μα
ταίως ζητεί; έπί τών δωμάτων καί έπί τών πο
ταμίων οχθών δραπέτιδα τινα έσθήτα, ή πέ- 
τασσον ιταλικόν, καλύπτοντα τήν ξανθήν χαριέσ- 
σης τίνος κυρίας κεφαλήν. Ερημία παντού επι
κρατεί, σιωπή νεκρική βασιλεύει έπί τών τερπνών 
τούτων έπαύλεων. Τά άνθη αύξάνουσι, διαχέοντα 
τήν άρωματώδη αύτών οσμήν, άλλ’ ούδείς έν- 
τουφά είς τά μΰρα ταΰτα τής φύσεως, έκτδς τοΰ 
άρδεύοντος κηπουροΰ. ό δρίολος ψάλλει έπί τάς 
ιτέας, ή αηδών θρηνεί είς τά δάση, άλλ’ ό βοσκός 
μόνος τάς άκούει, αύτδς μόνο; Απολαμβάνει τών 
μυστηριωδών τούτων φωνών τήν μαγείαν, φυλάτ- 
των τά ποίμνιά του είς τά πλησιόχωρα δάση.

Οτε δμως τελευτώντο; τοΰ Σεπτεμβρίου άρχί- 
ζουν νά πίπτωσι τά φύλλα καί νά πλησιάζη δ 
χειμών, δ ωραίο; κόσμος τσΰ Λονδίνου έρχεται 
νά κατοικήση έν ταϊς έρημίαις ταύταις. Τότε 
πάσα ή έπαρχία λαμβάνει νέαν ζωήν, αί πρδ πολ
λοΰ z-εκλεισμέναι δικλείδες Ανοίγονται τέλος εις 
τά; ακτίνα; ωχρού ήλιου. Εφθασεν ό καιρό; τών 
μακρών περιπάτων, τών θορυβωδών κυνηγεσίων, 
τών παρατόλμων ιππασιών. Οί εύγενεΐς τοΰ Λον
δίνου τρέχουσι κατόπιν τή: άλώπεκος, άψηφοΰν- 
τες καί άνεμον καί βροχήν, αί δέ κυρίαι ένεκα 
τή; κακοκαιρίας θερμαινόμεναι παρά τήν έστίαν 
έντρυφώσιν εί; τά; ήδονάς τοΰ αγροτικού βίου, 
άναγινώσκουσαι ωραία; περιγραφής ρωμαντικών 
ποιητών.

Μεταξύ τών τερπνότερων καί μεγαλητέρων 
έπαύλεων τοΰ κομητάτου τούτου συγκαταοιθμεϊ- 
ται καί ή τοΰ Βριδγονάλ. Επί τή; Ούρα; τής εισό
δου τής έπαύλεω; ταύτης άνεγίνωσκέ τι; κατά 
τδν έκτώβ.ιον τοΰ 1801 τήν λέξιν ενοικιάζεται, 
έκ δέ τοΰ Αμαυρού χρώματος τή; έπιγραφής έδη- 
λοΰτο, ότι πρδ πολλοΰ χρόνου ή έπαυλις περιέμενε 
ξένου;.ίίραίαν δέ τινα πρωίαν τοΰ φθινοπώρου τοΰ 
αύτοΰ έτου; τέσσαρα πρόσωπα, ύπδ πολλών ακο
λουθούμενα υπηρετών έσταμάτησαν εί; τάς κιγ- 
κλιόας. ό θυρωρός εσπευσε νά άνοιξη, εΐς δέ τών 

ξένων ήρώτησεν άν έπβτρέπετο νά έπισκεφθώσι 
τδ οίκημα·

0 ξένος ούτος ήτο σχεδόν πεντηκοντούτης, μέ
τριος τδ σώμα καί ήλιοκαυμένος' έφερεν ενδυμα
σίαν πολυτελή, έπενδύτην έκ κασιμιρίου λευκού, 
παρυφασμένον μέ γουναρικδν, είς δέ τους δακτύ
λου; του πολυαρίθμου; άδάμαντα: αστράπτοντας. 
Εν γένει εκ τε τής ενδυμασίας καί τών χαρακτή
ρων του έφαίνετο ότι ήτο μεγαλέμπορό; τις τών 
Ινδιών, μεταφέοων ύπδ τδν βόρειον ουρανόν τήν 
πολυτέλειαν καί τά; ασιατικά; έξεις.

Η συνοδεία του συνέκειτο ύπό τίνος νέου ύψη- 
λοΰ, φέροντος στολήν αξιωματικού τοΰ ναυτικού, 
καί δύω κυριών στηριζομένων έπι τών βραχιόνων 
του. Η μέν τούτων δεκαεξαετής μόλις, μελαγ- 
χρινή καί ωχρά, εύκαμπτος τδ σώμα καί καλώς 
κατεσκευασμένη, διεκρίνετο πρδς τούτοις διά τή; 
λεπτότητος τών χαρακτηριστικών καί τή; σκε
πτική; έκφράσεως τοΰ βλέμματός της. Η έτέρα 
βεβαίως ήτο ή μήτηρ της.

Οι ξένοι έπεσκέφβησαν τδν πύργον, τους κήπου; 
καί τδ δάσο;. ό Κ. Μεβερνή, ούτω; ώνομάζετο 
δ πεντηκοντούτης άνήρ, δέν έκρυψε παντάπασι 
τήν έκπληξίν του διά τά θαυμαστά πράγματα, 
τά όποια άνά παν βήμα άπήντα, διότι παντού ή 
αρμονία καί ή τάξις έβασίλευον, έδώ μέν έν τώ 
μέσω πυκνοφύλλων δένδρων ύψούτο κρήνη έκ 
λευκού μαρμάρου, πέριξ τής οποίας αγάλματα 
'ίσταντο καί άνθη ποικίλα καί χλόαι ύπήρχον, 
έκεΐ δενδροστοιχίαι κανονικώταται προεφύλαττον 
τδν περιπατοΰντα άπδ τοΰ άέρος τήν σφοδρότητα 
ή τού ήλιου τάς καυστικάς ακτίνας, καί έν γένει 
τά πάντα έθελγον τδν κατά πρώτον εισερχόμενου.

— Είναι παλάτιον Νηρηίδων, έλεγε, δέν έχο- 
μεν ανάγκην νά τρέχωμεν άλλοΰ. Πώς σάς φαίνε
ται, κυρίαι, ή ωραία αύτη έξοχή; δέν νομίζετε ώ; 
νά έγένετο επίτηδες δι’ ήμάς ;

Στραφείς έπειτα πρδς τδν οίκοφύλακα τδν ήρώ
τησεν είς ποιον ώφείλετο ή μεγαλοπρεπής δια
σκευή τής έπαύλεω;.

— Φαντασθήτε, κύριε, άπεκρίθη ό άγαθδ; φύ- 
λαξ ότι τέσσαρες Αξιόλογοι νέοι ήλθον πρό τινων 
έτών νά έπισκευάσωσι τήν έπαυλιν, σχεδόν έγκα- 
ταλελειμμένην τότε, διότι δ ιδιοκτήτης είναι κη
πουρός τής ίαμάΐκας καί πρδ πολλοΰ δέν έπανήλ- 
Οεν είς Αγγλίαν, ό πύργος ήτο έν κακή καταστή
σει, άκανθαι καί τρίβολοι έκάλυπτον τδ ύπδ τ?.ς 
δενδροστοιχίας έδαφος, οί μήκωνες έλευθέρω; 
έφύοντο εί; τους κήπους, τά δέ αγάλματα ήσαν
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δέν έχουν πλέον 
ότι είς

—- Δέν είναι πρωτοφανές τοΰτο, διότι δύνα
ται παντού νά συμβή. Τά αυτά ήκουσες νά λέγων- 
ται καί περί τοΰ λόρδου ί’αρμούδ;

— Αυτές δέν έχασε τίποτε, κύριε, άλλ’ επειδή 
εις τήν οικίαν του ήρχοντο αί έπισημότεραι οίκο- 
γένειαι τοΰ Λονδίνου έγύμνονον αύτάς’ ώστε έπι 
τέλους ούδείς συγκατάνευε νά μείνη παρ’ αύτώ 
πλέον τών δύο» ήμερών. Μόλις παρουσιάζοντο καί 
έσπευδαν νά τόν άποχαιρετήσωσιν’ ό διάδοχος 
τούτου κόμης Ταλβότ, άνθρωπος ζηλότυπος καί 
φιλάργυρος δέν έδέχετο επισκέψεις, άλλά νύκτα 
τινα άφήρεσαν άπό τδν δάκτυλον τής γυναικός 
του τόν πολύτιμον νυμφικόν άδάμαντα αύτής 

καθώς καί άπαντα τά κοσμήματα της.
— Παράδοξον, ειπεν δ Κ. Μωβερνή’ έδώ απαι

τείται σκέψις, άλλά σύ, πτωχέ μου Ιωάννη, μοΰ 
έκλεψες πολλά και φοβείσαι μήπως τήν πάθης κα ΐ 
σύ τώρα. Πήγαινε νά κοιμ.ηθής και μή σέ μέλλει.

— Αύτό είναι εύκολον νά τό είπητε, κύριε, 
διηγούνται όμως καί άλλα πολλά’ άνατριχιάζει 
όλο τό κορμί μου’ λέγουν ότι εύοον άνθρωπόν τινα 
νεκρόν εις τό δωμάτιόν του.

— Δέν έχεις δπλα δειλέ ; κοιμήσου μέ τόν 
άράπην, όστις τρομάζει καί αύτόν τόν διάβολον. 

Αύριον βλέπομεν τί θά γίνη.
0 Ιωάννης έξήλθεν ένθαδ^υνθείς ολίγον, ο δε 

Κ. Μωβερνή έλεγε καθ’ έαυτδν, ένώ δ θαλαμηπό
λος του τόν έβοήθει νά έκδυθή.

— Μοΰ αρέσουν τά έκτατα καί δέν Θά δυσα- 
ρεστηθώ άν μέ γυμνώσουν’ θά μείνω έδώ καί άν 
πρόκειται νά χάσω είκοσι .χιλιάδας γυνέας !

Εν τούτοις παρήλθε μήν καί ούδεμία κλοπή 
διεπράχθη έν τή οικία’ δ Κ. Μωβενρή είχε κρύψει 
μέχρι τοΰδε τήν κακήν ύπόληψιν τής έπαύλεως, 
άλλ’ έν κρύπτω είχε λάβει δλα τά προφυλακτικά 
μέτρα, έναντίόν πάσης απόπειρας πρός κλοπήν. 
Ημέραν δμως τινά, άποβαλών έντελώς πασαν 
υποψίαν, άπεφάσισε νά καταστήση τερπνόν τό 
γεύμα διά τών διηγήσεων τού ίωάννου. Κατέβη 
είς τό έστιατόριον καί πλησιάσας γελών τόν ά
ξιωματικόν τοϋ ναυτικού, ^εμβάζοντα περί την 

εστίαν.
— Καλημέρα, φίλτατε Γουλιέλμε, είπε κτύ

πων αύτόν είς τόν ώμον, πώς έπέρασες τήν νύκτα;
0 Γουλιέλμος έστράφη καί έσεισε τήν κεφαλήν 

χωρίς ν’ άπαντήση.
— Θεέ μου! άνέκραξεν δ Κ. Μωβερνή, μήπως 

είδες κακόν δνειρον ; δ έρως σοΰ άφήρεσε τόν 
ύπνον ! ή άκόμη δέν έγένετο δ γάμος καί ήρχισαν

άνατετραμμενα. Οί νέοι ούτοι ένοικιασταί προ- 
σκαλοΰν τεχνίτας πανταχόθεν κηπουρούς, κτίςας, - 
σκηνογράφους καί έντός τριών μηνών καθιστώσι ■ 
θαυμασίαν τήν έπαυλιν. Αλλά παραδόςως πως 
άφοΰ οί νέοι διασκέδασαν λαμπρότατα, έχοντες 
τήν οικίαν ανοικτήν καί διερχόμενοι τάς νύκτας 
εύθυμούντες καί παίζοντες, άνεχώρησαν περί τάς 
άρχάς τής άνοίξεως. Δέν δύναμαι νά τούς λησμο
νήσω, πρό πάντων τόν κύριον Ζάμ Βίλλερσ, όστις 
ήτο δ νεώτερος πάντων καί ίππότης αληθής.

— ίίραία ιδέα, είπεν ό Κ. Μωβερνή, καί λυ
πούμαι μεγάλως ότι δέν έτυχε νά γνωρίσω τοιού- 
τους εύγενεΐς νέους. Αλλ’ είπέ μοι, έμεινε κενή ή 

οικία έκτοτε;
—· Ες εναντίας κύριε, κατ άρχάς ήλθεν δ λόρ

δος Πάγετ, κατόπιν δ λόρδος ί’αρμούθ, καί τέλος 
τό επόμενον έτος δ κόμης Τελβότ.

— Περίεργον! ύπέλάβεν δ Κ. Μωβερνή φαίνεται 
ότι δέν εύχαριστοΰνται έπί πολύ διαμένΟντες εδω.

Τό αύτό εσπέρας ή οικογένεια έγκατεστάθη εις 
τόν πύργον, ό νέος κύριος άπεσύρθη μετά τόν 
δεϊπνον είς τό δωμάτιόν του, άλλ αίφνης ύπηρέ
της τις είσήρχετο τεταραγμένος λίαν καί τώ λέγει 
περιστρόφων τόν πίλον του είς τάς χεΐρας,

— Λυπούμαι διότι σάς άφίνω, κύριε Μωβερνή, 
άλλά δέν δύναμαι νά μείνω εις τήν οικίαν ταύτην’ 
είδον τούς χωρικούς καί .. .

— Τί θέλεις νά είπης, άνέκραξεν δ Κ. Μωβερνή.
— Α ! κύριε, δέν γνωρίζετε ποΰ είσθε !
•— Είμαι εϊς Βριδγονάλ, καί θά μείνω πολύν 

καιρόν, άν θέλη ό Θεός.
— Είπέτε κάλλιον, άν ό διάβολος θέλη, διότι 

είς τήν οικίαν τούτου ευρίσκεσθε.
— Τά παραμύθια τής Χαλιμάς μέ λέγεις;
— Τό βέβαιον είναι, κύριε, ότι συνέβησαν έδώ 

σκηναί τραγικαί, καί ένεκα τούτων ούδείς θέλει 
πλέον νά κατοίκηση πρό δύω έτών ένταΰθα.

— Τρεις ή τέσσαρες λόρδοι καί άλλοι τόσοι 
εύγενεΐς κατώκησαν, κάί ήμεΐς λέγεις νά μή τό 
κατορθώσωμεν;

— Ναί! άλλά νομίζω ότι 
τήν διάθεσιν νά έπανέλθωσι’ πιστεύετε 
διάστημα ένός έτους δ λόρδος Πάγετ έχασε τριά
κοντα χιλιάδας λίρας στερλίνας είς αύτήν τήν 

οικίαν;
— Είς τό παιγνίδιον;
— Δέν θά ήτο δεινόν’ τά έχασεν άπό τό χαρ

τοφυλάκων του. Ποιος ένήργησε τήν κλοπήν; 
ούδείς γινώσκει.
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αί οικιακαί έριδες ; Κάμμία πάλιν ιδιοτροπία, 
άλλ’ υπομονή, όλα θά τά διορθώσω.

0 άξιωματικός τοϋ ναυτικού έγερθείς είπε μέ 
φωνήν σοβαράν είς τόν Κ. Μωβερνή’

— Εχετε έμπιστοσύνην εις τούς άνθρώπους 
σας;

— Ολους τούς έφερα άπό τάς Ινδίας, άπήντη
σεν ό Κ. Μωβερνή.

— Παράδοξον! άπεκρίθη ό Γουλιέλμος! έν 
τούτοις * ευρίσκεται κλέπτης εϊς τήν οικίαν σας’ 
δέν ηθέλησα νά παραπονεθώ είς τάς άρχάς, άν 
καί έν διαστήματι ένός μηνός έχασα τό χαρτοφυ- 
λάκιόν μου, τά όπλα μου καί τήν προσφιλή εικόνα 
τής θυγατρός σας. 11δη όμως νομίζω καθήκόν μου 
νά σας ειδοποιήσω περί τοΰ αντικειμένου τούτου.

— Αστεΐϊύεσθε, κύριε Δομόνδ; είπεν δ Μω
βερνή έκπεπληγμένος.

— Τό χαρτοφυλάκων ήτο είς το γραφεΐον 
μου, έξηκολούθησεν δ ναυτικός, τά όπλα ήσαν 
άνηρτημένα πλησίον μου καί τήν εικόνα είχον το
ποθετήσει ύπεράνω τής εστίας, όπου βεβαίως χθές 
τήν πρωίαν θά τήν ε’ίδετε’ όλα ταύτα έχάθησαν !

— Η θύρα ήτο άνοικτή ; άνέκραξεν δ Μω
βερνή.

— Ητο καλώς κεκλεισμένη, καθώς καί τό 
παράθυρον.

— Λοιπόν, έπανέλαβεν δ Κ. Μωβερνή, άπα- 
τασθε, φίλε μου, ή δ ίδιος είσθε ό κλέπτης’ δπως- 
δήποτε δέν πρέπει νά. λυπήσθε διά μικρά πράγ
ματα. Πιστεύω όμως ότι περισσότερον παντός 
άλλου θά σας λυπή ή άπώλεια τής είκόνος.

— Αναμφιβόλως ! ύπέλάβεν ό Γουλιέλμος, οί 
♦.δάμαντες ησαν σπάνιοι.

0 Κ. Μωβερνή έδηξε τά χείλη καί προσέθηκεν’ 
·’-· κυρίαι έρχονται καί πρόσεξον μή τάς τρόμα
ζες' άς μή γίνη λόγος περί τής ύποθέσεως ταύ
της, διότι είναι άνωφελές διά ποταπά πρά
γματα νά έξαφθή ή ζωηρά φαντασία τής θυ
γατρός μου. Ηξεύρετε πόσον ή Αννα είναι ευερέ
θιστος, τό παραμικρόν τήν ταράττει’ ή ζωή τής 
τρυφερής αύτής νέας χρήζει περισσοτέρων περι
ποιήσεων. Εγώ άπό μικρής της ηλικίας τήν άφη
σα καί έλαβεν έπ’ έμοΰ απεριόριστον έπιρροήν’ 
φοβούμαι νά τήν δυσαρεστήσω είς τό παραμικρόν’ 
ομοιάζει τά άνθη έκεϊνα τά δποΐα μαραίνονται 

άμα τά έγγίση χείο’ διά τούτο μή προσφέρεσθε 
τόσον άπωτόμος πρός αύτήν, τήν είδον πολλά
κις είς μόνον τόν τόνον τής φωνής σας νά άνα-

Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν είσήλθεν ή κυρία δέ 
Μωβερνή μετά τής θυγατρός της και έκάθησαν είς 
τήν τράπεζαν.Τό γεύμα υπήρξε σιωπηλόν,καί μό
νον πρός τό τέλος ί σίρ Ούίλλιαμ ήρώτησε τόν μαΰ
ρον, όστις τόν ύπηρέτει, έάν τό ταχυδρομεϊον είχε 
φθάσει. Είς τήν άπόκρισιν δέ τοΰ υπηρέτου δ κύ
ριος δέ Μωβερνή έστράφη πρός τόν γαμβρόν του.

— 0 πατήρ σας δέν μάς ειδοποίησε, τώ είπε, 
πότε θά έλθη’ σκοπεύει φαίνεται νά μάς κατα- 
λάβη έξ άπροόπτου, καθώς έν καιρώ μάχης δ 
έπιτήδειος ναύαρχος καταλαμβάνει τόν έχθρόν.

— 0 Κ. Δορσέτ έχει καλούς κύνας καί λαμ
προύς ίππους, είπεν ή Αννα, καί θά περιμένη έν 
υπομονή τήν άφιξιν τού κόμητος.

— Δέν φαίνεσθε, κυρία, πλέον έμοΰ ανυπόμο
νος, ειπεν δ αξιωματικός τοΰ ναυτικού.

— Αφήσατε αύτάς τάς παιδαριώδεις φιλο- 
νεικίας, είπεν ή Κ. Μωβερνή άνησύχως’ άλλ’ ένώ 
ώμίλει ήκούσθη ήχος σάλπιγγος, καί δ Ούίλιαμ 
έσηκώθη έκ τής τραπέζης και είπεν εις τόν Κ. 
Μωβερνή. — Ακούετε; είναι οί ύπηρέται τοΰ γεί- 
τονός μας Ελλιότου καί σημαίνουν τήν δπισθο- 
χώρησιν. Δέν έρχεσθε νά ϊδήτε τό χυνήγιον ; Η 
δεσποσύνη Μωβερνή άνεσήκωσε τούς ώμους περι
φρονητικές, δ δέ σίρ Ούί'λιαμ έξήλθε μετά σπου
δής, άρνηθέντος τού Μωβερνή νά τόν συνοδεύση.

Οταν δ νέος έξήλθεν,οί άλλοι έσιώπησαν’ διότι 
ή μέν Αννα άπέφευγε νά άκούση τάς επιπλήξεις 
τοϋ πατρός της, ούτος δέ πάλιν δέν έκρινε κατάλ
ληλον τήν εύκαιρίαν διά νά έξυμνήση κατά τό 
σύνηθες τά πλεονεκτήματα τού βαρόνου, όστις 
ολόκληρον τήν ήμέραν περιπλανηθείς είς τάδάση, 
έπανήλθε μόλις δτε ένύκτωσε. Ο Μωβερνή κατά 
τό διάστημα τούτο ήρεύνησε τήν οικίαν άπό τής 
στέγης μέχρι τών υπογείων.

Τήν έπαύριον έξυπνήσας τήν δεκάτην έυραν τής 
πρωίας καί θαμβωθείς άπό τό φώς τής ημέρας, 
διότι δ ήλιος είχεν ύψωΟή πολύ ύπεράνω τού δρί- 
ζοντος,ήθέλησε νά ίδη είς τό ώρολόγιόν του πόσα: 
ώρας έκοιμήθη. Τό ώρολόγι'.ν έλειπε. Εκπλαγείς 
δ’ έκ τούτου ήγέρθη ταχέως καί έτρεξε πρός τήν 
τράπεζαν, όπου τήν προτεραίαν είχεν άποθέσει 
άρκετά τραπεζικά γραμμάτια, άλλά καί ταύτα 
δεν ύπήρχον πλέον έκεΐ. Τότε ήρχισε νά περι
πατά, είς τό δωμάτιόν του μεγάλοι; βήμασι, 
σκεπτόμενος έάν έπρεπεν ή οχι νά φύγη έκ τού 
πύργου’ άφοϋ δέ αρκετήν ώραν έταλαντεύθη,

— Μά τόν άγιον Γεώργιον, είπε χειρονομώ·?
1 αποφασιστικά, έχω περιέργειαν νά ΐδω πώς θά

19

S

a

-



146 ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ. ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ.

τελείωση ή ύπόθεσις αυτή. Δέν φεύγω αν προη
γουμένως δέν μάθω ποιος ένεργεϊ δλα ταΰτα.

Μετά τινας δμως ήμέρας αί κλοπαί έπανελή- 
φθησαν, και οί μυστηριώδεις κλέπτσι πολλά συ
νάμα δωμάτια έπεσκέφθησαν’ ό σιρ Ούΐλιαμ έχα
σε καί άλλα χαρτοφυλάκια, καί προσέτι τδ κι
βώτιου τδ περιέχον τά άδαμαντοκόλλητα κο
σμήματα, άτινα έμελλε νά δωρήση είς τήν μνη
στήν του. 1'1 Κ.Μωβερνή δέν εύρεν ούδέ έν έκ τών 
πλουσίων κασιμιρίων της, και ό σύζυγός της.ήναγ
κάσθη έπί τέλους νά ζητήση μεγάλα χρηματικά 
ποσά άπο τδν έν Λονδίνου τραπεζίτην του. Αί 
άρχαί τής κομητείας είδοποιηθεϊσαι,- έθεσαν εις 
κίνησιν δλους τους υπαλλήλους τών. Πολιορκή- 
σαντεςδέ τήν οικίαν, έφύλαττον αύτήν νυχθημερόν, 
ήλλαξαν τούς ύπηρέτας, άλλ’ δλα ταΰτα τά προ
φυλαχτικά μέτρα άπέβησαν άνωφελή. Μία δμως 
αλλόκοτος περίπτωτις. κατέπεισε τδν Μώβερνή 
νά έμμείνη είς τήν άπόφασιν του κάί νά μή ανα
χωρήσω έκ τοΰ πύργου, δπου συνέβαινον αί μ.υ- 
στηριώδεις κλοπαί’ τδ δωμάτιόν δη/.'αδή τής ()·->- τήςθερμ.ότητος.
γατρός του έλ.ησμονήθη όλ.οτελώς ύπό τών κλε-| 
πτών, καί ούτως απέκρυψαν εις τήν Ανναν τά είς 
τά άλλα δωμάτια τοΰ πύργου συμβαίνοντα.

• · . .(ακολουθεί)

ΦΪ1ΊΚΑΙ ΗΕΑΕΤΑΙ
ΚΪΕΡ1ΦΑΝΕΙΣ άνδρες ολόκληρον τδν βίον.αύτών 

αφιέρωσαν είς τήν σπουδήν τήςφύσεως και διά τών 
σοφών παρατηρήσεων των παρέσχόν εις τήν ά/θοω- 
πότητα πηγήν άνεξάντλητον πλούτου’ άλλ’ έκτδς 
τής μεγάλης υλικής ώφελείας τά συγγράμματα 
τών εύεργετών τούτων τής ανθρωπότητας ήνοιξάο 
ς-άδιον εύρύτερον είς τήν φιλοσοφίαν καί είς άλ.λας 
πολ.λάς έπιστήμας. Ίοσω δέ περίεργος καί έπα · 
γωγδς είναι ή άνάγνωσις τών περιγραφών των, 
ώστε άδιστάκτως νομίζομεν δτι θέλομεν ευχαρι
στήσει'τούς άναγνώστας τής Χρυσαλλίδος κατα- 
χωρίζοντες έκ διαλειμμάτων μικρά τούτων α
ποσπάσματα ύπδ τδν τίτλον ΦυσιχαΙ ιιεΛέται, 
καί πρώτον άρχόμεθα άπδ τής.

Α ί/τρικί/C θεςψότητος rf.C Γ'Ίΐ.

Αί έκ τής διαφοράς τών ωρών τοΰ έτούς προ- 
ερχόμεναι μεταβολαί τής θερμοκρασίας, ό καύ- 
σων δηλαδή καί τδ ψύχος δέν έπενεργοΰσι σχε- ' κρατήσωσιν

δδν παντάπασιν ύπδ τήν έπιφάνειαν τής'γής, 
καί άπεδείχθη διά πολλών πειραμάτων δτι είς· 
έλάχιστον βάθος υπάρχει θερμοκρασία στάσιμος 
καί αναλλοίωτος, ίσοδυναμοϋσα πρδς τδν μέσον, 
δρον τής θερμοκρασίας τοΰ τόπου ένθα γίνεται 
ή άνασκαφή. ■ Εκ τούτου, εξηγείται διατί τδ ύδωρ 
τών φρεάτών τδν μέν χειμώνα μάς φαίνεται 
θερμδν, ψυχρόν δέ κατά τδ θέρος. Προχωρή- 
σαντες δμως βαθότερον τοΰ σημείου τούτου τής 
στασιμότητάς παρετήρησαν ότι ή θερμοκρασία 
αυξάνει βαθμηδόν καί αυξάνει κατά ένα βαθ- 
μ.δν άνα 33 '.μέτρα βάθους, δθεν ύπελογίσθη δτι 
είς βάθος 3,000 μέτρων ύπό τήν έπιφάνειαν τής 
γής ύπάρχει θερμοκρασία 100 βαθμών, θερμο
κρασία δηλαδή τοΰ ζέοντος ΰδατος, καί είς βάθος 
20,000 μέτρων θερμοκρασία 666 βαθμών, ήτις. 
διαλύει έ.ντελώς τά. πλεϊστα τών θειούχων σω
μάτων, ’Επομένως περί τδ κέντρου τής γής δη
λαδή είς βάθος 6,366,000 μέτρων, έάν ύποθέσω- 
μεν δτι ύπάρχει ή αύτή αναλογία τής αύξήσεως 

Οά ευρωμεν θερμοκρασίαν 200,
000 βαθμών, τήν οποίαν αδυνατεί ανθρώπινος 
νους ν’ άντιλ.ηφθή. Διά τοΰτο έχομεν διδόμενα 
νά πιστεύωμ.εν μάλλον δτι ή θερμοκρασία δέν 
αυξάνει διηνεκώς καθ δμοιο.ν λόγον, άλλ’ δτι 
εις βάθος 150,000 ή 200,000 μέτρων παύει τοΰ 
ν’ αύξάνη καί περιορίζεται είς μόνιμον θερμοκρα
σίαν 3 ή ί χιλιάδων βαθμών, ής άνωτέραν ή έπι- 
στήμη δέν δύναται νά παράξη και ήτις δλα άνε- 
ξαιρέτως τά . σώματα διαλύει, δσω σκληρά καί 
Λ ~ αν ωσι.

Εκ τών παρατηρήσεων δέ τούτων συνάγεται 
ότι ή γή όχι μόνον άρχήθεν ήτο, άλλά καί τώρα 
άκόμη' είναι είς κατάστασιν ρευστήν έκτδς τής 
επιφάνειας της, ήτις έστεέροποιήθη άποψυχραν- 
θεϊσα διά τής εξωτερικής έπιδράσεως τής άτμ.ο- 
σφαίρας καί' άπολ.έσασα ούτω τήν αρχικήν αύτής 
θερμότητα.

II στερίοποιηθεϊσα αύτη επιφάνεια, ή μάλλον 
είπεϊν ό έξωτερικός ούτος φλοιός, παραβαλλό
μενος πρδς τήν διάμετρον τής γής, έχούσης μήκος 
ίσον προς 12,000,000 μέτρα καί πλέον, είναι 
μηδέν’ δηλαδή εις τεχνητήν σφαίραν έχουσαν 
διάμετρον ϊσην πρδς δύο μέτρα ό στερεός φλοιος 
τής γής ισοδύναμε! πρός ί ή 6 χιλιοστά τοΰ μέ
τρου καί έπί συνήθους μέτριου μεγέθους σφαίρας 
πρδς λεπτόν φύλλου χάρτου. Τοιαΰτα λοιπού 
λεπτά περικαλύμματα πώς είναι δυνατόν νά συγ- 

ύλην ρευστήν'πεντάκις ή καί έξάκις 

βαρυτέραυ τοΰ υδατος, καί νά άνθέξωσιν έστω καί 
εις τήν έλαχίστην δόνησιν, άν μή ώσι τά συγκρα- 
τοΰντα αύτά μόρια συμπαγέστερα καί πυκνώ- 
τερα τών τοΰ γήινου φλοιοΰ ;

όθεν τήν αυτήν αναλογίαν πρέπει νά έχωμεν 
πρό Οφθαλμών καί περί τής γής, διότι καί αύτής 
ό φλοιός είναι σχετικός ασθενής καί πολλαχοΰ 
διερρωγώς, έπομένως δέν αντέχει είς τάς διηνε
κείς μεταμορφώσεις καί άλλ.οιώσεις τοιαύτης φλο
γιστικής μάζης, δυναμένης τά πάντα νά μετα- 
ίάλλη έν άκαρεϊ είς ατμόν, άμα έλθη είς συνά
φειαν μετά τής εξωτερικής ατμόσφαιρας, ουσης 
βχετικώς πολύ, έϊαφροτέρας. ’

Αξιόν δέ θαυμασμοΰ τφόντι εϊναι, δτι ή δυ- 
βαναλογία αύτη τής στερεής έπιφανείας τής γής 
πρδς τήν διάμετρον τής ξυστής μάζης τοΰ έμβα- 
δοΰ αύτής δέν έπάγει καταστροφής πολ.ύ μεγα- 
λητέρας, παρ’ δσας σήμερον βλέπομεν έπί τής έπι
φανείας του πλανήτου μας.

Ο ©ΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ.

‘Ο Θεός τόν Θάνατον,
Λυτρωτήν τών πόνων’, 

Έπεμψεν είς άρρωστον
Άνδρα γεωπόνον,

Νά τω δώση άνεσιν
Τών δεινών καί κόπων,

Καί εις άναπαύσεως
Νά τόν φέρη τόπον.

Έφθασεν ό Θάνατος,
Κ' έπί της χαλύβης

Του πτωχοϋ έχάθισεν
Ώς ή ορνις ίβις.

Στεναγμοί ήκούοντο,
Οίμωγαΐ χαί θρήνοι·

*Ολη χατεσείετο
Στέγ' ή καλάμινη..

Πε'ντε εξ άνήλιχα,
Και άπό μητέρα 

’Ορφανά, τόν θνήσκοντα
Έκλαιον πατέρα.

■ θνήσκεις, πάτερ, έκραζον
Κύκλωθεν της κλίνης,

Και ήμδς τά έρημα
Άχ ! που μάς άφίνεις ;>

Ήχουσεν δ θάνατος
Καί τά έλυπήθη,

Οΐκτιρμόν ήσθάνθησαν
Τ’ άπονα του στήθη.

■Άπρακτος έπέστρεψε
ΙΙρός τόν Κόριόντου·

Κ’ένταυτω φοβούμενος
Τόν φριχτόν θυμόν του,

Άφωνος εις τ’ ούρανοΰ
"ϊστατο τάς. Ουράς·

— α Διά τί,· ω Θάνατε,
■ Μέ χενάς τάς χεϊρας ;>■ ·

Είπεν έκ τοΰ θρόνου του
■ ’ Ό Θεός· κ έκεΐνος,

■ι Μ’ έκαμψαν τά δάκρυα,
Τών μικρών δ θρήνος.

• Ε ■ ' .

.* Διά τά παντέρημα
Τίς θά προνοήσή,

"Οταν καί δ μόνος των
Βοηθός τ’άφήση ;»

« Τρίξε, είπ δ ’Αναρχος,
Τρέξε ν’ απόσπασης

Λίθον·άπό τ’ άμετρα
'Βάθη τής θαλάσσης. »

Είπε, -λ είς τήν θάλασσαν,
’Δίχως νά βραδύνη, : j

Ώς βολίς δ Θάνατος
Πίπτει μολυβδίνη.

Καί εις τά ο’ράνια
Μετά τάχους ’σου

Φέρει τόν ζητούμενοι»
Λίθον τής αβύσσου.

—·.« Θραΰσε’ τον. »— Είς δάκτυλα 
Δύω τόν λ.αμβάνει,

Τόν συντρίβει, κ’ ένδον του 
Σκώληξ ζώο έφάνη.

Τότε δ Πανάγιος
Έκραξεν δργίλος,

Καί δ θόλος έτρεμε
Τ’ ούρανοΰ δ κοΐλ.ος.
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« Τις εις τα ανήλια 
Βάθη, άποχρίαου!

Συντηρεί τον βχώληχά 
Τούτον της αβύσσου ;

« Τίς όμοΰ δι' άπαντα 
Προνοεΐ τά όντα ;

Τις γινώσχει μέλλοντα,
Πρότερα, παρόντα ;

« Τίς έμοϋ, ω κάθαρμα !
Κ άλλων γνοιρίζει

*11, ζωήν η θάνατον
Πότε νά ,χαρίζη ;» .

Κ’ ενταυτω· τδ σκήπτρόν του 
Αϊο' ή οεζιά του,

Δίδ’ εις τό μετάορενον 
Μίαν τοΰ Θανάτου.

’ΊΙστραψε χ’ έβρόντησε,
Τον χατακωφαίνει,

Και κωφός δ Θάνατος
Άπδ τότε μένει.

Μάταια τά ώτά του
Ό κλαυθμός μας κρούει.·

Δεν ακούει δέησιν,
Θρήνου; δέν-ακούει.

1. ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ.

Πνράμίϊ er 'rfpiepiixij. Άνεκαλύφθη εσχάτως 
έν Καλιφορνία πυραμί'ς όμοιοτάτή πρδς τάς έν 
Αιγύπτιο ύπαρχούσάς κατάτδ σχέδιον, μικρότερα 
δμως κατά τάς διαστάσεις’ οί δέ έγχώριοι αρχαιο
λόγοι συμπέραίνουσιν δτι ή πυραμίς αύτη έχ»η- 
σίμευσεν αντί τάφου εΐς τινα Φαραώ Αμερικανόν.

ίΟ daijtwr [ΐετημ<[>ιισ[ΐίϊΌς. Είς μίαν τών βο
ρείων έπαοχιών τής Γαλλίας υπηρέτης ίατροΰ ή- 
γόρασε μίαν κίσσαν καί βαθμηδδν τήν έσυνήθισε 
νά λαλή μέ' τραγικήν φωνήν «ώ Λουδοβίκε, είμαι 
πολύ ασθενής. »Τό νοήμον τοΰτο. πτηνδν ήγαπάτο, 
ώς είκδς, παρά τοΰ’ κυρίου του καί πολλής έτύγ- 
χανε παρ’ αύτώ περιποιήσεως’. άλλ’δμως τδ αχά
ριστου δραπετεύει έν μια τών ημερών καί άπβ 
στέγης είς στέγην καί άπδ δένδρου είς δένδρου 

φθάνει είς κωμόπολιν καλουμένην Κουτιχίνην. 
έκεΐ εις έκ τών έγκατοίκων ίδιον αύτό έπί κλάδου 
καθήμενον, είσέοχετα^ δρομαίως είς τήν οικίαν 
ίου, λαμβάνει τό δπλον, πυροβολεί, καί ή δυστυ
χής κίσσα πίπτει κατά γή; σπαράσσουσα. Ο δε 

Νεμβρώδ ,ούτος χωρικός δνόματι Λουδοβίκος,λαμ
βάνει εις χεΐρας τήν κίσσαν -καί φυσά τά πτερά 
της διά νά ίδή έάν ήναι παχιΐα’ άλλ αίφνης έ- 
κείνη στραφεΐσα πρδς αύτδν λέγει μέ λυπηραν 
φωνήν «ώ Λουδοβίκε,είμαι πολύ ασθενής.» ό τα
λαίπωρος κυνηγός άκούσας ταΰτα ρίπτει καί κίσ
σαν καί δπλον καί φεύγει κράζών, δτι ό διάβολος 
μετεμορφώθη είς κίσσαν !

*,* Τά ζώα δέν στερούνται νοημοσύνης’ πα
ράδειγμα δέ τούτου εστωσαν τά εξής.

Οι λύκοι ποτέ δέν διαβαίνουσι ποταμού; ή 
χείμαρρους άνά εΐ; καί χωριστά, διά τδν φόβον 
μή παρασυρθώσιν ύπδ τοΰ ρεύματος’ άλλά συγ- 
κρατοΰνται δάκνοντες .ό επόμενος τήν ούράν τοΰ 
προηγουμένου καί σχηματίζοντες ούτως αδιάσπα

στου άλυσον.
Οταν δέ πάλιν στενοχωρηθώσιν ύπδ τής πείνης 

καί δέν εύρωσι τροφήν, συναθροίζονται καί τρέ- 
χουσι κυκλικώς δ εΐς κατόπιν τοΰ άλλου" δστις 
δ’ αύτών άποκαμών πέση πρώτος κατά γή;, κα· 
τατρώγεται ύπδ τών λοιπών, ώσεί διά κλήρο» 
είχε προορισθή νά θεραπεύση τήν πείναν τών άλλων.

♦

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Τδ Γρηγοριανδν ήμερολόγιον έγένετο παρα
δεκτόν έν Άγγλίρ· μόλις κατά τδ 4 752, δηλαδή 
170 έτη μετά τήν σύστασιν αύτοΰ’ επειδή δέ 
προέκυπτε διαφορά έξ ένδεκα ημερών, άπεφασίσθη 
ν’ άφαιρεθώσιν έκ τοΰ έτους εκείνου ένδεκα ήμέ
ραι ώστε έμειναν 354. Τόσφ δ’ ακατάληπτου έ- 
φάνη τοΰτο είς τάς κατωτέρας τάξεις τοΰ λαού, 
ώστε παρεπονοΰντο αναφανδόν λέγοντες,δτι ή κυ
βέρνησες εκλεψεν έξ αύτών 4 1 ήμέρας.

Γνωστόν είναι δτι ό Φεβρουάριος έχει 28 
ήμέρας καί, όταν τδ έτος ήναι έμβόλιμον ή βισεκ- 
τον 29’ συνέπεσε λοιπόν νά ήναι τά γενέθλια κυ
ρίου τίνος τήν 29 Φεβρουάριου, ώστε μόνον άνά 
τετραετίαν έώρταζεν αυτά. Ελεγε δέ άστειευόμε- 
νος είς ηλικίαν τεσσαράκοντα έτών, δτι δωδεκάκις 
μόνον εΐχεν εορτάσει τά γενέθλιά του.

"·~Ζ

Νηστεία καί προσενχή ! . . .

Ε4 ΑΤΩ ή παράλυτο; κρεώφαγία ! κάτω αί ά
σεμνοι ’Αποκρέω ! αί προσωπίδες κάτω, καί όμοΰ 
μέ αύτά; οί Υπουργοί, καί τά πολιτικά αύτών 
όργια κάτω!

Ζήτω ή κχθαρά Λεύτερα ! Ζητώ ή τεσσαρακο
στή! ίδου αί μεγάλα·, νηστεία·. αϊτινες ύπόσχονται 
τδν παράδεισον, καθώς καί αί μεγάλα·, οικονομία·, 
τοΰ κράτου; άρχοντα;— Πλήν τδ ν.έον Υπουρ- 
γεΐον υπόσχεται τούλάχιστον καί αύτό v.oxxira 
ν.ΰγά-ζ* Πάσχα : ·

Εί; ταΰτα, ώς πάντοτε, περιστρέφεται καί 
σήμερον τινών Ολιγόπιστων χριστιανών ή εύσεβής 
έρώτησις— τινών δυσκόλων πολιτικών ή πονηρά 
άπορία.

Μολονότι καί οί μέν πιστεύουν, δτι καθαρίζον
ται τή'ς Αποκρέω τά παραπτώματα μέ μόνην 
τήν νηστείαν τοΰ έγκληματικοΰ κρέατος, καί 
τήν έξακολόύθησιν τών άθώων αμαρτιών των.

Καί άλλοι πάλιν πρεσβεύουν δτι αί γενικαί 
•ίκονομίαι εί; ά; συμπεριλαμβάνονται καί αύτοί, 
είναι σπατάλη, ή δέ κατ’ έξαίρεσιν σπατάλη 
άναμφιλέκτως είναι οικονομία . . .

Τδ κατ εμέ — Χΐ! Χΐ ! — αδιαφορώ, μικρό; 
τής κοινωνία; πειρασμό; ών,κρούω εύθυμο; τδ κύμ- 
βαλόν μου εί; τά; θύρα; σας, ζηλότυποι σύζυγοι, 
ύπδ τά παράθυρά σας, πονηραί παρθένοι, κατά 
τδ έγχώριον εθιμον καί χαιρετώ έξ ίσου :

Εν μεγαλοσ/ημον Υπουργείου, καί άς φέρη 
πλήρη άφεσιν αμαρτιών τοΰ παρελθόντος καί άς 
ύπόσχεται ζωήν εύδαίμονα τού μέλλοντος έν οι
κονομία και νομιμοφροσύνη.

— Οπως καί τήν καλογραίαν, Τεσσαρακοστήν, 
ήτις αύστηρά καί αδυσώπητος έρχεται νά κατα- 
στρέψη τήν κραιπάλην τών συμποσίων νά έπι- 
βάλη σιγήν εί; τών οργίων τάς φωνασκία; καί νά 
πατήση ή σκληρόκαρδος, τδ άσπΟϊρον πτώμα τής 
αποκρέω, τής όποια; οί παράφοροι θειασώται μ.α- 
ταίως πάσχουν νά παρατείνωσι τήν ζωήν μίαν 
είσετι ήμέραν, μίαν ακόμη στιγμήν, παραδιδόμε- 
νοι είς ασεβή εύθυυ,ίαν, ένώ τής έκκλησίας ό κώ- 
Ίων προσκαλε) είς σύννοιαν τδν πιστόν ....

Διότι, ή τών αγίων πατέρων Σύνοδος, δέν όμ.ο·.- 
άζει δυστυχώς τδν φίλον μου τδν Πάπαν, δτι; 
λησμονηθείς ποτέ και τήν τρίτην ακόμη ήμέραν 
μιας τεσσαρακοστής έν τώ μέσω τών μυστικών 
δείπνων τών άποκρέω του — τάς όποιας έώρτα- 
ζε καί αύτός ώς άνθρωπος— διά νά καλύψη 
τδ σκάνδαλον, -ε’κάλεσεν είς εκκλησίαν τούς νη
στεύοντας καί μή νηστεύοντας κατ’ εκείνα; τά; 
ημέρας, του; εγκρατείς καρδιναλίους του, έψαλεν 
έν κατανύξει καί θεία έκστάσει έν — Te De uni— 
έπί δύο ό'οχληρού; όύρα; και έκήρυξεν έν τέ- 
λει άπ άμβωνος, θρακική τή φωνή, έκήρυξε τά; 
άποκρέω ήλικιωθείσα; κατά . δύο έπί πλέον ή-
μ.έρας !— Ζ,ι’ιτω ύ Χριστιαι ικώτατος Πάπας'.

Αλλ οί ευλογημένοι ϊυνοδικοί είναι καλόγηροι 
αδυσώπητο; καί ούτί τήν παάαράτ Λευτέραν,

Λτζ αύτήν άφίνουν νά κρεωφάγη, έστω καί ά
νευ προσωπίδος.

Απεναντίας δέ είναι ικανοί, έάν άπελπισθώσιν 
δτι οί άπλοι κανόνες των, τής έκκλησίας οί ευαγ
γελικοί άφορισμοί δέν σωφρονίζουν τά άπολωλότα 
^ής άποκρέω, νά έπαναφέρωσι τδν τρομερόν εκεί
νον νόμον τού Μεγάλου Καρόλου, δστις έγραφε 
ποινήν θανάτου άνέκκλιτον είς τον παραβάτην 
τή; άγιας καί μεγάλης τεσσαρακοστής — εννοείτε 
βεβαίως τά γλαφυρά λατινικά :

« Si quis sacrum quadragesimale jejuniuni
...........conlerr.pserit el carnem comederit
morle moriatur. »

Καί πιστεύσατέ το, φίλοι μου, τδ κάμνουν σ-ή- 
μερον’ διότι μόνος ό Καρδινάλιος Οθων, έάν δέν 
έδυνήθη νά αύξήση τά όρια τής Ελλάδος διά τής 
Ηπείρου καί Θεσσαλίας, κατεγίνετο -δμως άνεν- 
δότως νά αύξηση τά όρια τών άποκρέω, συμπερι- 
λαμβάνων κα·. τήν καθαράν Δευτέραν, έλευθέραν 
πάσης προλήψεως.

Τόν ένθυμεΐσθε πώς παρευρίσκετο έκ τών πρώ
των πάτοτε είς τά ιστορικά μα; χού.ίουμα, Ζχ·. 
βέβαια μέ προσωπίδα, ώ; Ερρίκο; ό Δ. εί; ό
μοια; ημέρας, καί παρακαλουθούμενος, ώς λέγουν 
τά χρονικά, ύπδ δέκα χιλιάδων άνοήτων! ένώ διέ- 
τοεχε τάς όδού; τής πόλεως μεταξύ τοΰ Δουκος τοΰ 
Guise καί τοΰ Viclry’ ούτε έδιδεν δ ύθων ώς ό 
Ερρίκο; τήν εσπέραν έκείνην έπίσημον χορόν εί; 
τά ανάκτορα προς τού; Υπουργούς καί τούς έν 
τέλει — τοΰτο έσκέπτετο νά τδ πράξη ίσως, έάν 
δέν έσπευδε νά κάμη τάς Άποκρέω του είς τήν 
ρωμαντικήν Παυαρίαν.

I Άλλ’ δπως δήποτε τδν ένθυμεΐσθε μέ τήν κομ-
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ρεξούσιοι. κολασμένοι, τρέξατε έκεϊ κάτω νά κα- 
θαρισθήτε τούλάχιστον είς τής στείρας Καλλιρ
ρόης τά μυστηριώδη ρείθρα.—

Μολονότι ή Καλλι^όη, παρθένοι μου, δέν ήτο 

πάντοτε τδ έπίγειον καθαρτήριον τών αμαρτη
μάτων τής άποκρέω’ — άλλ’ ήτο — ακούσατε 

τί ήτο :
Είς τούς ωραίους έκείνου; χρόνους τής μυ

θικής άρχαιότητος, καθ’ οδς οί θεοί έγίνοντο άν
θρωποι και οί άνθρωποι θεοί, ή Καλλιρρόη ήτο 
μία ώραία παρθένος, ώραιοτάτη μάλις-α’ δέν δύ
ναμαι νά είπω μόνον ώς ίμδς, θελκτική άναγνώ- 
στρια, διότι έκείνη είχε τής Αθήνας τούς κυανούς 
οφθαλμούς, ένώ σείς έχετε νομίζω τούς βαθεϊς 
μιας Κιρκασιανή; όδαλ.ίσκη;' — είχεν ανάστημα 
άγάλματΟς καί συστροφάς κύκνου, ένώ σείς εί
σθε νωχελής τής μ.εσημ.βρία; κόρη μέ παρισινήν 
άνατοοφήν’ — τά έόδα καί τά κρίνα έπλασαν 
τήν φαντασιώδη μορφήν έκείνης; ένώ δ Ζέφυρος 
προσέφερε τήν μυροβόλον πνοήν του, καί αί χά
ρισες έπαιζον έπί τού μειδιάματος τών αβρών 
χειλέων ττ.ς— Εις υμάς όμως ευρίσκει τις τήν 
μαγικήν άνοιξιν καί τοΰ φθινοπώρου τδ μυστή
ριον. Δι' έκείνην τέλος δ έρως ήτο θεός, δι’ ύ
μάς . . . δι’ ύμάς είναι, νομίζω, δν μικρόν παι- 

δάριον.
Τής ώραίας λοιπδν αύτής Καλλιρρόης ήράτο 

περιπαθώς δ νεανίας Βορράς καί παρηκολούθει αύτήν 
είς τάς περί τδν ϊλισσδν έκδρομάς της, άλλά μα
ταίως προσεπάθει νά τήν συναντήση ύπδ τάς δα
σεία; πλατάνους. ϊΐλίσθαινεν επίτηδες έπί τή; 
χλόης, ώ; σκιά διά νά τήν πλησιάση, ένώ έπαιζε 
μετά παρθένων ομηλίκων της, άλλ’ έκείνη μόλις 
ησθάνετο τήν . παρουσίαν του, εφευγεν ώς πο
νηρόν πτηνδν είς τήν προσέγγισιν τοΰ κυνη
γού —

Ποσάκις δέν ήθέλησε νά είσδύση είς τά παρ- 
θενικά της δώμ.ατα, άλλ’ αί Ούραι καί τά πα
ράθυρα ήσαν πάντοτε ερμητικώς δι’ αύτδν κεκλει- 

σμένα.
Απηλπισμένος έψαλλεν ώς δ Απόλλων τδν έ

ρωτά του έν μέση νυκτί, άλλά τήν εΰρισκε τήν 
άνάλγητον πάντοτε κοιμωμένην. Καί οσάκις περί 
τήν αύγήν είς τήν έμφάνισίν της έπί τοΰ έξώ- 
στου, ύφ’ δν δ ταλαίπωρος διενυκτέρευσε παίζων 
τήν λύραν του είς τόνους κλαυθμηρούς, έζήτησεν 
έλεος, παρεπονέθη θερμώς, ή άκαμπτος Καλλιρ
ρόη, Κυρία μου, άπεσύρετο άδιάφορος, αναίσθητος 

μάλιστα είς τόσην περιπάθειαν.

ψήν του φουςανέλλαν χορεύοντα μάλιςακατά τούς] 
πρώτους χρόνους τών ίρώτωχ του πρδς ττ,ν Πα
τρίδα! τδν ένθυμεϊσθε μεταξύ δέκα χιλιάδων τού- 
λάχιςον βεβακχευμένων, πωλούντα ψευδή δημο
τικότητα είς ϊν ποτήριον οίνου ζαί 8ν έρεθιςικδν 
ραπανάκιον, τά όποια έδέχετο έκ τών χειρών 
τοϋ εύθυμοΰντος λαοΰ του, δπως τδν ένθαρρύνη 
είς ττ,ν ασέβειαν.

Επείσμονεν, είναι άληθές, τ, δεσποτιζή Αμα
λία καί ήλεγχε τάς Κυρίας τής τιμής της καί 
έπετίμα τούς ύπασπιστάς του, όχι διότι δ’ ΟΟων 
άντεστρατεύετο εις τής ίερά; συνόδου τούς ά- 
φορισμ.ούς,— καθόσον ή χρυσή έκείνη καρδία ούτε 
διά τδν Πάπαν έδιδεν οβολόν. — Αλλ εφοβεϊτο 
μ.ήποτε δ Αγγελός, της πλανηθή εις τοΰ ριτινί- 
του τδν μυροβόλον άφρδν καί καταντήση τής 
χαΟαςχϊς Λιυτέρας ύ Βαοι.Ιεύς.

Εντούτοις, Κύριοί μο·;, δ κόσμος αύτδς, τδ 
νοήμον κοινδν τής πρωτευούσης, ό εύσεβής λαδς 
τής ορθοδόξου ανατολικής έκκλησίας έτρελλάΟη, 

ώς βλέπετε, μέ τά ασεβή του κού.Ιοιψα.

■« Μασκαράοις καί πολιται 

Σταϊς κ'ολόναις να βρεΟήτε ! «

Ούτω πώς σάς καλεϊ είς τάς οδούς, τής κα
θαρής Δευτέρας ό Αθηναίος, χαρίεις καί τρυφερός 
ώς τά πράσσα καί τά κρόμια μέ τά οποία είναι 
εστεμμένος καί μειδιά προς όλους, καί πρδς τδν 
τοίχον είς δν προσκρούει, μειδιά έρατεινά είς τδν 
άφρδν τοΰ ριτινίτου οίνου του με τδν οποίον είναι 

φρικτΐ ερωτευμένος.

α ©ίέ ! πάτων και κονδύλων 

. Και πίπτων καί κατρακυλών !"

Διόλου δέν χαλαρώνει τδ θωρυβώδες του κύμ- 
οαλον, τήν μελίτακτόν του .-τ.Ιοαχοϋ, τήν οποίαν 
στραγγίζει καί πίνει — πίνει αθεόφοβα — διά 

νά καθαρισθή τέλος πάντων δ Χριστιανός είς 
τής καθαράς Δευτέρας τήν πολλά νησττ,σιμόν 
μέθτ,ν.

Χί, Χί! ιδού, σάς προσκαλεϊ νά στήσετε τδν 
χορόν περί τάς γιγαντώδεις τήλας τοΰ Ολυμπίου 
Διδ;, όχι βέβαια είς τιμήν τοΰ Πεισιστράτου 
οστις ήρχισε τήν άνέγερσιν τοΰ ναοΰ τούτου’ ούτε 
είς μνήμην τοΰ λδριανοΰ δστις μετά εξακόσια πε 
ρίπου έτη έφερεν είς πέρας τδ αιώνιον αύτδ μνη- 
μεϊον, άλλ ύπέρ άναπαύσεως τής κεκοιμένης δού

λης σας Αποκρέω.
Τρέξατε λοιπδν άναγνώσται άκό.Ιαστοι, άνα- 

γνώστριαι ασεβείς, ϊπουργοί αμαρτωλοί καί πλη

Μετά μίαν δμως νύκτα, καθ’ ήν ή καρδία της 
μόνη δέν έκοιμάτο, ή δέ φαντασία επλασεν ίν 
γλυκύ δι’ αύτήν όνειρον καί τήν άφύπνησε τοΰ 
Βο^ρέω; τδ περιπαθές ασμα, άπεφάσισε νά τδν 
άκροασθή συμπαθέστερον' ήγέρθη καί προσεκολ- 
λήθη ήμίγυρ-νος ώς ήτο, είς τδ ήνεώγμένον κατά 
τύχην ή τδ δποΐον ήνοιξεν επίτηδες καί μετά 
προσοχής ήμίφυλλον τού παραθύρου τάς

Καί άφοΰ έπί πολλ,ήν ώραν ήκουσε καί ησθάν- 
θη ο,τι μέχρι τή; στιγμής έκείνης δέν ησθάνετο, 
τδν πρώτον δηλαδή παλμόν καί ττν έλαφράν 
συγκίνησιν τή; μαγνητιζομένης καρδίας.— Αί
φνης άνορθόΰται, ώς ή έξ απροόπτου Ό’εαθείσα 
Αρτεμ·.; ένώ έλούετο, διότι παρετήρησεν η ιδιό
τροπος, δτι άντί νά κλαύση ένώπιόν της ό-έρο^ί 
Βοέδάς, ,έμειδίασεν άπεναντίας είς τήν έμφάνι
σίν τη; —

Εξέλαβε λοιπόν τδ πάθος του ώς προσπο'ησιν, 
ευρε ψυχρά, παγετώδη τά παράπονά του καί έκλει
σε μέ πείσμα τδ παραθυρόφυλλο.·, δρκισθείσα εί; 
τήν παρθενικήν της αιδώ, νά μή άνοιξη ποτέ είς 
τήν έπιτετηδευμένην τρυφερότητα τοΰ πλάνου 
Βορρέως, καί άν άκόμη τδν . έβλεπε νεκρόν ύπο 
τούς πόδας της.

0 άθλιος Βορράς ! φαντασθήτε, συμπαθεί; παρ
θένοι, τήν απελπισίαν του.

Αφού έπί "τινα; στιγμάς έμεινε σιωπηλός καί 
κόσμος ολόκληρος συνετρίβετο έντδς τής νεανικής 
του καρδίας,έξερράγη αίφνης καί μανία φοβερά τδν 
κατέλαβε. Εξωθεν ήκούοντο οί κοπετοί καί οί θρή

νο: του, ή απελπισία καί ή οργή του — Χιλιάκι; 
έέρίφθη νά συντρίψη τήν τρελλήν κεφαλήν του κατά 
τής θύρας, κατά τών παραθύρων καί τών τοίχων, 
οΐτινες περιέκλειον τήν καρδίαν, τδν νοΰν του, 
άλλ είς μάτην’ — αί κιγκλίδε; μόνον, οί ϋελοι 
συνετρίβοντο, καί αύτός κατεξεσχισμένος έφυγε 
πρδς τά όρη, έχάθη πρδς τά; πεδιάδας καί τά 
σπήλαια καί αί φάραγγες έδέχοντο'τούς καθημαγ- 
μένου; στεναγμούς του, ένώ ή πόλις έλεγεν <>ύ 
-γε.ί.Ζόη Βορράς ! ό τρελλός Βορράς !ο

Παρήλθε πολύ; καιρός έκτοτε καί ή Καλλιρρόη 
είχε λησμονήσει τδν διώκτην τη; — ότε μίαν 
πρωίαν μετέβη νά λευκάνη τδν παοθενικδν πέπλον 
της έπί τής Πέτρα;. . . άφ’ ής κρημνίζονται τοϋ 
ϊλισσοΰ τά διαυγή νάματα είς μικρόν καταρράκτην 

καί πλημμυροϋσι μικρόν βάραθρον, παραπλεύρω; 
τοΰ όποίου ύπήρχεν έννεάκρουνο; πηγή.

Ενώ λοιπδν χαριέντως κύπτουσα πρδς τδ έρ
γον της δέν έσκέπτετο κάν άν έπαιζε τοΰ άνέμου 

τδ έλαφρδν πνεΰμα μέ τήν άκραν τοΰ ποδήρους χι- 
τώνός της, καί περιέργως είσεχώρει ή παιγνιώδης 
άκτίς τοΰ Φοίβου, άπδ τής γυμνής σφύρας πρδ; 
τήν κνήμην τοΰ γραφικού ποδός της, δστις καθι
στά ρεμ.βδν τδν Απόλλωνα καί τήν Αφροδίττν 
ζηλό τύπον,

Αίφνης — ό Γρε.έ.έόη Βοφρίας άκούεται μία 
φωνή — εγείρεται καί στρέφεται έντρομος ή Καλ
λιρρόη.

ίΐς νέφος χειμώνο; άγριον, ώς στρόβιλλο; κ·- 
νιορτοϋ κατήρχετο τδν ύπεράνω αύτή; λοφίσκον 
άσθμαίνων ό Βορρά; καί σχεδδν τήν προσήγγισε.

Κοτε^ορυβήθη’ — μέρος καταφυγή; δέν ύπήρ- 
χε διά τήν Καλλιρρόην, ό παρθενικδς πέπλος της 
παρεσύρθη είς τδ. βάραθρον..............

— Είς τδ βάραθρον κα: έγώ ! έφώνησε καί 
έρρίφθη κατά κεφαλής εντός αύτοϋ.— Εσώθη έκ 
τής αρπαγής, τήν οποίαν πρδ πολλοΰ έμελέτα 
κατά νοϋν ό τρελλός — πλήν δέν έσώθη καί έκ 
τοϋ θανάτου.

11 ώραία Καλιρρόη τών Αθηνών,έπνίγη ή πτω
χή, αγνή παρθένο; άκόμ.η, εί; τά κρυσταλλώδη 
ύδατα τοϋ βαράθρου καί ούδ’ έφάνη πώποτε τδ 
νεκρόν τη; σώμα. . .

Εί; θεός, λέγεται, ότι μετεμόρφωσεν αύτήν είς 
νύμφην, όπως καί τον τρελλδν Βο^ρέαν έν ύπουρ- 
γικώ συμβουλίω έκήρυξαν θεδν, οί θεοί.

Εκτοτε ή Εννεάκρουνος πηγή ώνομάσθη Καλ
λιρρόη καί εί; τιμήν τοϋ Βορρέω; ήγέρθη ναός.

ίδού τ! ήτο, συμπαθή κρινολίνα μ.ου καί ελα
στικά μαλακώφ, ιδού τί ήτο ή Καλλιρρόη εί; τή; 
όποία; τζ στείρα ρείθρα πνίγονται.κατ’ έτο; καί 
μέχρι σήμερον, ούχί σεμναί κόρα·., οπω; σώσωσι 
τήν παρθεν.κήν των αιδώ, άλλ’ αί άσεμνοι άπο- 
ζρέω, καί ή καθαρά Δευτέρα προσφέρει τά έξοδα 
τή; τ-ζφή; των’ — ένώ χίλια·, δ ίο μορφαί δύ
σμορφοι έκ τή; αϋπνίας καί τή; μέθη; άκολου- 
θοϋσι παράφοροι καί έν κατανύξει τήν έκφοράν.

— Είναι, άπαρηγόρητος έκεΐνο; έκεϊ ό εύγενή; 
βρακοφόρο:.'— ΐδέτε τον πώ; κλαίει καί οδύρε
ται, ένώ ύποθέτει; δτι τραγωδεϊ’ — μικράν μόλις 
παρηγοριάν ευρίσκει ό δυστυχή; εί; τήν χ<ι- 

■ τάτα του, τήν οποίαν περιπτύσσεται καί γλυ- 
; κοφιλεϊ.

— « Τί ) ά τ?/»· χάμω τή ζωή !. . . . έκφωνεϊ 
άπηλπισμένα ό πλησίον αύτοΰ καί σύρει τδν λάζον 
του νά αύτοχειριασΟ’/Γ μικρά πληγή άκριβώ; περί
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έργόχειρον, τδ όποιον ή άπομόνωσις τοϋ χειμώνας, 
τή ένέπνευσεν είς ώραν μεγάλου ψύχους ή είς 
στιγμάς ελαφρά; θερμότητος. , . .

— Δέν είναι αληθές χαρίεσσαι άνάγνώστριαι;
— Αναμφιβόλως συμφωνείτε μετ’ έμοϋ, τρο

μεροί εργολάβοι τών καρδιών !’
Κατά τον προσφιλή τούτον μήνα, δστις μάς 

φέρει τήν πρώτην τρελλήν χελιδόνα καί μας 
χαρίζει τά άνθη, ή εύαίσθητος νεότης ομοιάζει 
τήν άβραν Χρυσαλλίδα μου — εννοείται πρίν 
γίνη περιοδικόν σύγγραμμα — καί διέρχεται τάς 
ώραίας ημέρας της είς τούς κήπους καί τούς α
γρούς τερπομένη είς τήν έξάνθησιν τών δένδρων 

καί τήν έκβλάστησιν τών φυτών.
Συνήθως όμως άπδ πρωίας μέχρι; εσπέρας ή 

άφροντις νεάνις σκαλίζει καί ποτίζει τόν μικρόν 
της ανθώνα, κατασκοπεύουσα τοσάκις τής ημέρα ς 
τά μόλις σημειούμενα φ'ύλα, όσα σχίζουν αύθα- 
δώς τών φυτωρίων της τδν οφθαλμόν, μέχρις ού 
ό κάλυξ προδώση τοϋ άνθους τήν χροιάν καί 
μετ’ ολίγον τδ άρωμα τών πρώτων ίων, βαλσα- 
υ.ώνοντήν ατμόσφαιραν,προκαλέση τάς δραπέτιδας 
έκείνας μέλισσας, δσαι περιβου.βούσι θριαμβευτι- 
κώς καί έρχονται νά έκμυζήσωσι τής αίδοΰς τά 
μΰρα είς την άφατον ηδονήν παρθένου μέλιτος.

Αγνοώ διατί είς τήν θέαν αύτών προσηλοϋται 
καί ρεμβάζει ή παρθένος έκείνη καρδία' τούτο 
ήξεύρω μόνον, οτι δπόταν τδ τοιοϋτον συμβή είς 
τήν άκακον νεότατα, γεννώνται τότε είς τών καρ
διών τούς μ.υςηριώδεις κήπους άνθη τινα άγνως-α 
μέν, πλήν θελκτικότατα είς τήν δειλήν έμφά- 

νισίν των.
Είς δέ τάς πολυπάθει; υπάρξεις τά άνθη ταύτα 

άναγεννώνται ούχ ήττον είς έκαστον Μάρτιον τού 
βίου των, άλλ’ όμοιάζουσι τά έπί τών ερειπίων 
καί τών τάφων φυόμενα αιγοκλήματα, τών οποίων 
τδ άρωμα παρωδεί τήν προσφιλή ψυχήν εκείνης, 
ή εκείνων, τούς όποιους τοσούτον περιπαθώς ή- 
γάπησκν έπί τής γής. . . ·

Οίμοι ! ή τρυφερά χλόη, τά εύοσμα άνθη, τά 
θάλλοντα δένδρα, τδ πάν έπανευρίσκει τήν νεό
τητα, το μύρον τήν λαμπρότητα του.

Καί τ-4 πτηνά αύτά έπάνευρίσκουν τήν άνοι- 
ξιν, τάς αύτάς φώλεάς, τάς αύτάς απολαύσεις, 
τούς έρωτας καί τά άσματα των.

— Μόν.ος ό ταλαίπωρος άνθρωπος, μόνος αύτός 
αποθνήσκει κατ’ ολίγον, ένώ ζή μίαν ακόμη 

άνοιξιν............
ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ.

ττ,ν κνήμην τδν φέρει εις συναίσθτ,σιν καί οι φίλοι 
τόν συγχαίροντας ένώ θαρρεί οτι τον συλλυποϋντα·..

— Δύο αλύγιστα φέσια παρεκεϊ, ήμιξύριστοι. 
κρόταφοι και κεκρύφαλοι ύπερμεγέθει; μορφό- 
νουσι πατριαρχικήν τράπεζαν' τρώγουν τά κόλυβα 
ττ,ς μακαρίτιδος και πίνουν άντί νά χύσωσι τον 
οίνον έπί τοϋ μνήματός ττ.ς, ένώ μία σεμνότυφος 
μελαγχροινή ψάλλει, φαίνεται, μελαγχολικά τδ 
« αικ,ψοι ir όόω. . . καί ό χορδ; επαναλαμβάνει 
μεγαλοφώνως — fyzar / — δηλαδή — αμήν.

Τέλος πρδς τδν λόφον τοϋ νεκροταφείου μία 
αύτόχΟων ορχήστρα, παρωδεί ολόκληρον φιλαρ
μονικήν εταιρίαν και κατενθουσια δέκα ταπεινά; 
φυσιογνωμίας εις πλήρη κρασοκατάνυξήν, αϊτινες 
πιστεύεις, ότι συντ,θροίσθησαν επίτηδες έκεϊ απέ
ναντι τοϋ κοιμητηρίου, διά νά άποσπάσουν ώς 
άλλοι σρφεΐς άπδ τοϋ Χάρου τούς όνυχας τάς κοι- 
μωμένας Εύρυδίκας των.

Αλλ’ ούτε χοροί, παρ’ έλπίδα, έστηΟησαν σήμε
ρον, ούτε οί οικοκυραϊοι τών πολιτών άνεμίχΟησαν 
ώς άλλοτε εις τά άσεΰέσζατα χυύ.Ιουμα, νά πίω- 
si και αύτοί μίαν, τρώγοντες τά περισσεύματα 
τής Τυζ,ι>ής τω>· είς τδ πείσμα τής σκελετώδους 

τεσσαρακοστής.
Ποϋ καί ποϋ μόνον προέβαινον ταπεινοί, δύο 

ή τρεϊς αξιοπρεπείς πίλοι, καί σπάνια τινα άνα- 
χωρητικά μαλακώφ έκαΟάριζον τής καθαρά; Δευ
τέρας τδ βέβηλου έδαφος.

Αί άμαςαι καί οί ίπποι ήσαν πολυπληθέστεροι 
ίσως σήμερον έπί τής παρά τδν ϊλισσδν πρδ μικρού 
άνοιχθείσης λεωφόρου,ίππόται όμως καί καλλοναί 
νησταλέαι περιεφέροντο' τής δε άριστοκρατιδος 
κομψότητος ή-παντελής έλλειψις, ήτις έκαθαρί- 
ζετο βεβαίως αλλαχού — χωρίς ύποθέσντε 
είς τήν έκκλησίαν — έμαρτύρει τήν παρακμήν 
τοϋ κολασμένου αυτού εθίμου. Τδ όποιον θέλει 
πέσει βεβαίως μίαν ημέραν ύπδ τών τοσούτων 
αναθεμάτων, τοσούτων σκανδάλων καί τής μεγά
λης κατάρας τών συνοδικών —Αμήν !

Καί θέλει μάς μένει τότε άγνή ή καλογραία τής 
μεγαλοσχήμου μονής, ή μακρά τεσσαρακοτή μας, 
τής δποίας είναι αχώριστος σύντροφος ό Ρω

μαίος Μάρτιος,
Ο ιππότης Μάρτιος εϊναι ό πρώτος μ*ν τής 

«νοίξεως, καθ’όν πάσα ευδαίμων, τρυφερά ύπαρςις, 
πάσα καρδία πάλλουσα ζωής, αδύνατον νά κλει- 
σθή έντδς δωματίου, νά καθήση περιωρισμενη 
καί μεθ’ υπομονής νά έργασθή έπί τοϋ ωραίου 
κεντήματος της, νά συμπλήρωσή τδ εκλεκτόν

—Ή! έξεφώνησεν ό Μιχαήλ, άν δέν έκ- 
τυποΰσα τό πόδι μου θά έπήγαινα ό ίδιος, 
άλλά σήμερον μέ τά τρεξήματα το έδιώρ- 
Οωσα. Ιάκωβε! Ιάκωβε! Ό ’Ιάκωβος έφθα
σεν, ό δέ Έδουάρδος παρεστάθη οχι μόνον 
έωσοΰ έδόθη ή διαταγή είς τόν νέον ν’ 
άναχωρήση είς Μοντανιάκ, άλλά καί έως 
δτου άνεχώρησε. Έπειτα άνέβη διά νά κάμη 
δ,τι ό σίρ ’Ιωάννης καί ό 'Ρολάνδος, δηλαδή 
νά κα’/.λωπισθή.

Είς τήν τράπεζαν, έννοεΐται, δέν έγεινε 
λόγος περί άλλου τίνος πράγματος έκτος 
τών κατορθωμάτων τής ήμέρας. Ό Έδου
άρδος πρό πάντων ήούνετο είς άκρον νά ό- 
μιλή περί τούτων καί ό. σίρ ’Ιωάννης νά Θαυ- 
μάζη τήν άνδρίαν, τήν έπιδεξιότητα, καί τήν 
ευτυχίαν τοΰ 'Ρολάνδου· δθεν έπλούτιζε καί 
έποίκιλλε τήν διήγησιν τοΰ παιδός.

Ή κυρία Δε Μοντρεβέλ, έφρικία άκούουσα 
τάς λεπτομέρειας τής .διηγήσεως, καί δμως 
ήθελε νά έπαναλαμβάνωσιν άπειράκις είς 
αύτήν. έκάστην λεπτομέρειαν. Έξ όλων δέ 
τούτων ένόησεν έπί τέλους σαφώς δτι ό 
'Ρολάνδος έσωσε τήν ζωήν τοΰ Έδουάρδου.
— Τόν εύχαρίστησεςτουλάχιστον; ήρώτησε 
τό παιδίον ή κυρία Δε Μοντρεβέλ.
— ΙΙοϊον νά ευχαριστήσω;
— Τον μεγάλον σου άδελφόν.
— Καί διατί νά τόν εύχαριστήσω ; είπεν ό 
Έδουάρδος· δέν ήθελα κάμει καί έγώ τό 
αύτό;
— Τί τά θέλετε, κυρία μου, είπεν ό σίρ ’Ιω
άννης, είσθε μία δορκάς ή οποία χωρίς νά 
τό ύποπτεύση έγέννησε λέοντας.

'Π ’Αμαλία κατέβαλε καί αύτή μεγάλην 
προσοχήν είς τήν διήγησιν ταύτην καί πρό 
πάντων δτε οί κυνηγοί έπλησίασαν εις τήν 

I Μονήν. ’Απ’ έκείνης τής στιγμής ήκροάσθη 
μετά προφανούς άνησυχίσς προδιδομένης 

' έκ τών οφθαλμών της, καί τότε μόνον ήρ- 
. χισε ν’ άναπνέη δτε οί τρεϊς κυνηγοί φονεύ- 
σαντες τόν κάπρον καί μή έχοντες μηδεμίαν 
άφορμήν νά έξακολουθήσωσι τήν πορείαν 
των άνά μέσον τοΰ δάσους, ιππέυσαν καί

• έπέστρεψαν είς τόν πύργον.
Περί τό τέλος τοΰ γεύματος ήλθον καί

• άνήγγειλαν δτι ό ’Ιάκωβος έπέστρεψε μετά 
' δύο χωρικών έκ Μοντανιάκ, καί δτι ουτοι
• έζήτουν πληροφορίας ακριβείς περί τοΰ μέ

ρους δπου οί κυνηγοί άφήκαν τό ζώον.
> Ό 'Ρολάνδος ήγέρθη διά νά ύπάγη νά 

δώση τάς ζητουμένας π?>.ηροφορίας· άλ/e
20

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΗΟΥ-
(Συνέχεια, ίδε φυλλάδιον 3S}.

"Ολα ταΰτα έλέχθησαν μετά τής συνήθους ( 
τώ Έδουάρδω ζωηρότητος, ένώ ή κυρία Δέ ( 
Μοντρεβέλ κατήρχετο τήν κλίμακα διά ν’ ; 
άνοιξη τήν θύραν τής αυλής. (

Ήθέλησε δέ νά καταβιβάση ή ιδία τον , 
Έδουάρδου άπό του ίππου, άλλ’ έκεΐνος έ- ( 
πήδησεν έλαφρώς κατά γής καί τήν ένηγ- - 
καλίσθη μετά στοργής. Κατ’ έκείνην τήν 
στιγμήν έφθασαν ό 'Ρολάνδος καί ό σίρ ί 
Ιωάννης, συγχρόνως δ’ έφάνη είς τδν έξω- - 
στην καί ή ’Αμαλία. Ό Έδουάρδος άφήκε ( 
τήν μητέρα του ανησυχούσαν πλησίον τοΰ > 
'Ρολάνδου, δστις ήτον δλως αιμοσταγής καί ■ 
φοβερός τήν θέαν καί έτρεξε πρός τήν ά- : 
δελφήν του έπαναλαμβάνων τήν αύτήν διή- 
γησιν τήν οποίαν έδιηγήθη καί είς τήν μητέ
ρα του· άλλ’ ή ’Αμαλία ήκροάσθη μετ’ ά- 
προσεξίας τάς ζωηράς περιγραφάς του, δθεν ■ 
ό Έδουάρδος, προσβληθείσης τής φιλαυτίας 
του, έτρεξεν άμέσως είς τό μαγειρεΐον διά νά ■ 
διηγηθή τό συμβάν τοΰτο είς τόν Μιχαήλ, ' 
περί τής προσοχής του όποιου ήτο βεβαιό
τατος.

Ό Μιχαήλ ένδιεφέρετο μεγάλως περί 
τοΰ συμβάντος τούτου έκτος μόνον δτε ό 
Έδουάρδος, άφοΰ είπεν είς αύτόν τό μέρος 
ένθα έκειτο ό κάπρος, διεβίβασεν έπίσης καί 
τήν διαταγήν τοΰ 'Ρολάνδου ϊνα ύπάγη νά 
εύρη άνθρώπους διά νά σηκώσωσι τό ζώον 
ό Μιχαήλ έκίνησε τήν κεφαλήν.

— Αοιπόν τί; ήρώτησεν ό Έδουάρδος, 
δέν θέλεις νάύπακούσης είς τόν αδελφόν μου;

— Ό Θεός νά φυλάξη, κύριε Έδου
άρδε· εύΟύς τώρα Οά άναχωρήση ό Ιάκωβος 
εις Μοντανιάκ.

— Φοβείσαι μήπως δέν εύρη κανένα ; | 
— Καλέ δά, δχι ένα άλλά καί δέκα 0ά< 

εύρη- άλλ’ έξ αιτίας τής ώρας καί τοΰ[ 
μέρους. Αέγεις δτι είναι πλησίον τής σκιά- 
δος τής Μονής.

— Μόλις είκοσι βήματα μακράν άπ’ έκεϊ.
— Έπροτίμων νά ήτο μίαν λεύγαν μα

κράν άπ’ έκεϊ, άπεκρίθη ό Μιχαήλ ξέων τήν 
κεφαλήν άλλ’ άδιάφορον τώρα τούς στέλ- 
λομεν νά ζητήσουν χωρίς νά τούς είπωμεν 
και διατί πώς. Άς έλθωσιν έδώ καί ό ά- 
οελφός σου ήξεύρει νά τούς καταπείση.

— Καλά, καλά, άς έλθουν καί τούς πείθω 
τότε καί έγώ.
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— Τί θά είπή αύτό τό ά, ά; άντεϊπεν ό 'Ρο-· 
λάνδος
— Ό διάβολος πώς τά φέρνει!
— Θά έξηγηθήτε καθαρώτερα τί τρέχει;
— Νά, τρέχει δτι κάλλιον ήθέλαμε ναήτον 
ό αγριόχοιρος μία ώρα μακριά.
— Μία ώρα μακριά; καί διατί;
— Ναί, κάλλιον μία ώρα.
— Δέν έννοώ έγώ τοιαΰτα αινίγματα, ύπέ- 
λαβεν ό'Ρολάνδος βαθμηδόν έξαπτόμενος' 
προτιμάτε νά ύπάγητε μίαν ώραν μακράν 
ένώ τό μέρος δπου είναι ό άγριόχοιρος μό
λις άπέχεί έν τέταρτον τής ώρας;
— Ναί, εΐπεν ό πρώτος χωρικός, τό μέρος, 
βλέπετε αύθεντικό, δπου είναι τό ζώον . . .

Διέκοψε τόν λόγον καί έξεσε τήν κεφαλήν.
— Ναί, αύτό είναι! έπανέλαβεν ό δεύτερος 
χωρικός.
— Ποιον αύτό ;
— Νά, πώς είναι πολύ σιμά είς τό μονα
στήρι.
— Όχι είς τό μοναστήρι, άλλ’ είς τήν σκι- 
αοα.
— Τό ίδιον είναι, διατί λέγουν,κύριε Λουδο
βίκε, δτι άπό κάτω άπό τήν γήν είναι ένας 
δρόμος κρυφός καί πηγαίνουν άπό τό μονα
στήρι έκεΐ, καί άπ’ έκεΐ πάλιν είς τό μονα
στήρι
— Καί τί έχει νά κάμη, εΐπεν ό Τολάνδος, 
τό μοναστήριον καί ό υπόγειος δρόμος μέ 
τόν άγριόχοιρον;
— *Εχει νά κάμη πώς δτι τό ζώον είναιείς ά
σχημο μέρος, πώς νά σάς τό είπώ.
— "Ω ! σέ πολύ άσχημο μέρος ! έπανέλαβεν 
ό αΚΚος χωρικός.
— Θά έξηγηθήτε τέλος πάντων, άνόητοι άν
θρωποι ! άνέκραξεν ό 'Ρολάνδος παροργιζό- 
μενος, ένώ ταύτοχρόνως ή μέν μήτηρ του 
ήρχισεν ανησυχούσα, ή δέ ’Αμαλία έπαισθη- 
τώς ώχρία.
— Νά μάς συγχωρήσετε, κύριε Λουδοβίκε, 
εΐπεν ό χωρικός μάς λέγετε ανόητους διότι 
ειμεθα άνθρωποι θεοφοβούμενοι■
— Μήπως έγώ, διάβολε! δέν είμαι άνθρω- 

‘ πος θεοφοβούμενος, ά7λά τι πρός τοΰτο ;
— Μά έμεΐς δέν θέλομεν νά άνακοτωθοΰμε 
μέ τόν διάβο7.ο.
— Όχι, όχι, θεός νά φυ7.άξη! εΐπεν ό δεύτε
ρος χωρικός.
— Νά τά βά7/η άνθρωπος μέ άνθρωπον 
πάγει καλά, άλλά μέ φαντάσματα, μέ στοι
χειά ! κάλιο μακρυά άπό τέτοια πράγματα !

ή κυρία Δε Μοντρεβέλ, ήτις δέν έβλεπεν 
αρκούντως τον υιόν της, στρεφομένη πρός 
τόν άγγελιαφόρον,
— Είπε είς τούς καλούς αύτούς ανθρώ
πους νά έλθωσιν εδώ, εΐπεν αύτη· είναι πε
ριττόν νά σηχώσητε τόν 'Ρολάνδον όιά 
τοΰτο άπό τήν τράπεζαν.

Μετά πέντε λεπτά οί δύο χωρικοί εί- 
σήλθον περιστρέφοντες τούς πίλους αύτών 
μεταξύ τών δακτύλων των.
— Παιδιά μου, εΐπεν ό 'Ρολάνδος, πρόκειται 
νά ύπάγητε νά φέρετε άπό τό δάσος τοΰ 
Σείλλώνος ένα άγροιόχοιρον τόν όποιον έφο- 
νεύσαμεν.
— Αύτό γίνεται, άπεκρίθη εΐς τών χωρικών, 
καί διά τοΰ βλέμματος συνεβουλεύθη περί 
τούτου τόν σύντροφόν του.
— Μάλιστα αύτό γίνεται, εΐπεν, ό άλλος
— ’Εννοείται, έξηκολούθησεν ό 'Ρολάνδος 
ότι δέν θά χάσητε τόν κόπον σας.
— Ώ! δέν φοβούμεθα τίποτε, εΐπεν ό εις 
τών χωρικών. Σάς γνωρίζομεν, κύριε Δε 
Μοντρεβέλ
— Ναι, άπεκρίθη ό άλλος γνωρίζομεν δτι 
καί σείς καθώς ό πατήρ σας ό στρατηγός 
πληρώνετε καλά τούς άνθρώπους όσοι σάς 
ύπηρετοΰν. νΩ! κύριε Λουδοβίκε, έάν όλοι οί 
άρχοντες σάς ώμοίαζον δέν θά έγίνετο έ- 
πανάστασις.
— Δέν θά έγίνετο βέβαια, άπεκρίθη ό έτερος, 
οστις έπανελάμβανεν ώς ή ηχώ καί έπεβεβαί- 
ωνε τούς λόγους τοΰ συντρόφου του.
— Μένει μόνον νά μάθωμεν ποΰ είναι τό 
ζώον, ήρώτησεν ό πρώτος χωρικός.
— Ναί, έπανέλαβςνό δεύτερος, νά μάθωμεν 
ποΰ είναι τό ζώον.
— Ώ! εύκολώτατον ήξεύρετε τήν σκιάδα 
τοΰ δάσους;
—Ποιαν σκιάοα;
— Ναί, ποιαν σκιάδα ;
— Τήν σκιάδα, ήτις είναι πλησίον είς τήν 
Μονήν τοΰ Σείλλώνος.

Οί δύο χωρικοί έκυττάχθησαν ά/.ληλο- 
διαδόχως.
— Έκεΐ λοιπόν είς τήν σκιάδα, έως είκοσι 
βήματα μακράν άπό τό μέρος τής είσόοου 
θά εΰρετε τόν άγριόχοιρον.

Οί δύο χωρικοί πάλιν έκύτταξεν ό εις τόν 
άλλον.

V 1 V » r * _— Α, α, εΐπεν ο εις
— ά, ά! έπανέλαβεν ό έτερος, δστις ήτο 
ή ήχώ καθαυτό τοΰ πρώτου

— Μακρυά άπό τέτοια ! έπανέλαβεν ό άλλος.
— Πρός θεού! μητέρα καί σύ άδελφή, εΐπεν 
ό 'Ρολάνδος άποτεινόμενος πρός τάς δύο γυ
ναίκας, έννοεΐτε γρύ άφ’ δσα λέγουν αύτοί 
οί δύο μωρόπιστοι;
— Έγείναμεν καί ξεμωραμένοι, εΐπεν ό χω
ρικός' άς είναι άφοΰ τό θέλετε, έμεΐς δμως 
ήξεύρομεν δτι ό Πέτρος Μαρές έστραβολαί- 
μιασε, διατί ήθέλησε νά ίδή επάνω άπό τόν 
τοίχον τοΰ μοναστηριού τί γίνεται μέσα.
— Καί ποτέ πλέον δέν ήμπόρεσαν νά τοΰ 
τόν ίσιάξουν, προσέθηκεν ό δεύτερος χωρι
κός, ώστε ή άνάγκη τό έφερε νά τόν θάψουν 
μέ τό κεφάλι άνάποδα καί έβλεπε τί έτρεχεν 
όπίσω του.
— *Α, αύτό καταντά νόστιμοι», εΐπεν ό σίρ 
Ιωάννης- μοί άρέσκουσι καθ’ ύπερβο7>ήν αί 
ίστορίαι τών φαντασμάτων
—Δέν ομοιάζετε λοιπόν, μιλόρδε, άντεϊπεν ό 
μικρός Έδουάρδος,τήν άδε7.φήν μου’Αμαλίαν.
— Πόθεν τό συμπεραίνεις ;
— Κύτταξε, αδελφέ 'Ρολάνδε, πώς έχασε 
τήν δψιν της.
— Τωόντι, εΐπεν ό σίρ ’Ιωάννης, ή δεσπο
σύνη παρ’ ολίγον λειποθυμεϊ.
— Έγώ; διόλου, άπεκρίθη ή ’Αμαλία' ά7.λά 
δέν σάς φαίνετε, μητέρα, δτι έδώ είναι έ· 
παισθητός ό καύσων ;

Ταΰτα δέ λέγουσα άπέματτε διά τοΰ μαν- 
δυλιου τό κάθιδρον μέτωπόν της
— Δέν αισθάνομαι καύσωνα, εΐπεν ή κυρία 
Δέ Μοντρεβέλ.
— Έγώ δμως σάς παοακα7.ώ, έπέμεινε λέ 
γουσα ή ’Αμαλία, νά μοί έπιτρέψητε ν’ άνοί- 
ξω έν παράθυρον.
— Άνοιξον, κόρη μου.

Ή ’Αμαλία λαβοΰσα τήν άδειαν ήγέρθη 
άμεσως, άν καί κλονιζομένη, ήνέωξετό πρός 
τον κήπον βλέπον παράθυρον καί έστηρίχθη 
έπ’ αυτοΰ.
— Ά! εΐπεν, έδώ τούλάχιστον είναι ολίγη 
δρόσος.

Ό σίρ ’Ιωάννης ήγέρθη καί τή προσέ- 
φερε φιάλην περιέχουσαν άρωμα' άλλ’ ή 
Αμαλία άπεποιήθη, 7>έγουσα·
— Όχι, οχι, μιλόρδε σάς εύχαριστώ, είμαι 
πολύ καλλίτερα τώρα.
— Άφήσατέ τα αύτά, εΐπεν ό 'Ρο7νάνδος 
•νυπομονών· τώρα πρέπει νά φροντίσωμεν 
περί τοΰ άγριοχοίρου.
— Αύριον, κύριε Λουδοβίκε, πρωί, πρωί σάς 
τόν φέρνομεν.

— Αύριον μάλιστα, εΐπεν ό δεύτερος χωρι
κός- άμα όΘεός ’ξημερώσει
— "Ωστε διά άπόψε; ....
—*Ω, διά άπόψε...
— Ό χωρικός έκύτταξε τόν σύντροφόν του 
καί κινήσαντες άμφότεροι τάς κεφαλάς,
— Διά άπόψε δέν είναι τρόπος, εϊπον.
— Δειλοί! .
— Δέν θά είπή, κύριε Λουδοβίκε πώς ειμεθα 
δειλοί διατί φοβούμεθα, εΐπεν ό πρώτος χω
ρικός.
— Αμ’ αύτό βέβαια δέν είναι δειλία, άπε
κρίθη ό άλλος.
— A? Α! εΐπεν ό'Ρο7»άνδος, νοστιμον καί 
τοΰτο ! δταν τις φοβήται δέν θά είπή πώς 
είναι δειλός.
— Κατά τό πράγμα όπου φοβείται κανείς, 
κύριε Λουδοβίκε- δταν έχω είς τό χέρι ένα 
δρεπάνι κοπτερό ή ένα χονδρό ξύλο τόν λύ
κον δέν τόν φοβούμαι, καί δταν πάλιν έχω 
ενα καλό τουφέκι άς έ7νθη όποιος θέλή.
— Τά φαντάσματα δμως τά φοβείσαι, εΐπεν 
ό Έδουάρδος, έ;
— Μικρέ μου κύριε- Έδουάρδε, άπεκρίθη ό 
χωρικός, άφησε τόν άοελφόν σου νά όμιλή· 
ή εύγενεία σου είσαι άκόμη μικρός καί δέν 
πρέπει νά περιγελάς αύτά τά πράγματα.
— Καλά σοΰ λέγει, μικρέ μου αύθέντη, πε- 
ρίμενε νά βγά7»ηςπρώτα μουστάκι.
—Μουστάκι δέν έχω, άπεκρίθη ό Έδουάρδος 
ύπερηφανως άνορθούμενος, άν εΐχα δμως 
δύναμιν νά σηκώσω τόν άγριόχοιρον, θά έπή- 
γαινα μόνος μου νά τόν φέρω τά μεσάνυχτα.
— Τί νά σάς είπώ, μικρέ μου αφέντη; έγώ 
καί ό σύντροφός μου καί ένα λουδοβίκιον 
άν μάς δώσητε δέν πηγαίνομεν είς εκείνο 
τό μέρος.
— Άλλ* άνσάς δώσω δύο λουδοβίκια ; εΐπεν 
ό 'Ρο7.άνδος θέλων. (νά τούς δοκιμάση.
— Μήτε δύο, μήτε τέσσαρα, μήτε δέκα, κύ
ριε Δε Μοντρεβέλ' ,τί θά τά κάμω τά δέκα 
λουδοβίκια δταν στραβώση ό λαιμός μου ; 
Τρέφονται μέ αύτά τά παιδιά μου καί ή γυ- 
ναΐχά μου 0ta δ?»ην τους τήν ζωήν;
—Έπειτα δέν λέγεις χαίτό άλλο ; προσέθη
κεν ό δεύτερος χωρικός, δέν είναι δέκα 
λουδοβίκια, είναι πέντε, άφοΰ θά τά μοιρα- 
σθοΰμεν.
— Έρχονται λοιπόν φαντάσματα είς τήν 
σκιάδα ; ήρώτησεν ό 'Ρολάνδος.
— Εις τήν σκιάδα, δέν ήξεύρω, εις τό Μο
ναστήρι δμως δίχως άλ7»ο.
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— Είσαι βέβαιος οτι έρχονται εις τό Μονα
στήριον ;
—Είμαι πολύ βέβαιος.
— Τά είδες ;
— Δέν τά είδα έγώ, μά τά είδαν άλλοι.
— Μήπως ό σύντροφός σου ; ήρώτησεν ό 
νέος αξιωματικός στρεφόμενος πρός τόν 
άλλον χωρικόν.
— Φαντάσματα δέν είδα, είδα όμως φωτιαΐς 
ζαί ένας άλλος Φίλιππας ήκουσε κρότον άπό 
αλυσίδες.
— Πολύ καλά, παιδιά μου, πολύ καλά, εί 
πεν ό 'Ρολάνδος χλευαστικώς· ο,τι κα'ι άν 
σάς δώσουν λοιπόν δέν πηγαίνετε απόψε ;
— 'Όχι, δέν πηγαίνομεν μέ κανένα τρόπον.
— Αύριον δέ τήν ήμέραν Οά ύπάγετε;
— Πριν έξυπνήσετε, κύριε Λουδοβίκε ό α
γριόχοιρος Οά ήναι έδώ.
— Θά είναι έδώ πριν έξυπνήσετε, άπεκρίθη ή 
ηχώ.
— Έλθετε λοιπόν μεΟαύριον νά σάς ίδώ, 
είπεν ό 'Ρολάνδος.
— Εις τούς ορισμούς σας, κύριε Λουδοβίκε, 
καί τί μάς θέλετε ;
— Θά σάς δώσω έγώ πληροφορίας καί Οε- 
τικωτάτας μάλιστα
— Διά τί πράγμα;
— ΙΙερί τών φαντασμάτων.

Άπό τό στήθος τής Αμαλίας έξέφυγε 
πνιγηρά κραυγή τήν όποιαν μόνη ή μήτηρ 
της ήκουσεν ό δέ Λουδοβίκος άπεχαιρέτησε 
διά τής χειρός τούς χωρικούς, οΐτινες συνω- 
θοΰντο εις τήν θύραν, Οέλοντες άμφότεροι νά 
έξέλθωσι ταύτοχρόνως.

Κατά τό έπίλοιπον διάστημα τής εσπέρας 
λόγος πλέον δέν έγεινεν ούδέ περί τής Μο
νής, ούδέ περί τής σκιάδος ζαί τών άναφαι- 
νομένων έκεί ύπερφυσικών οντων, βρυκολά- 
κων καί φαντασμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

ΑΙ ΕΠΑΡΧ ΙΑΚ.4Ι ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ.

Περί τήν δεκάτην ώραν οί κάτοικοι τοϋ 
πύργου τής Μαυροκρήνης έκοιμώντο όλοι 
ανεξαιρέτως ή τούλάχιστον είχον άποσυοθή 
εις έκαστος εις τό δωμάτιόν του.

Η Αμαλία δίς ή τρις τήν εσπέραν έκεί
νην έπλησίασε τόν 'Ρολάνδον έπί τώ σκοπώ 
νά τώ όμιλήση· άλλ’ άμα ήνοιγε τό στόμα, 
ό λόγος έξέπνεεν έπί τώνχειλέων της. "Οταν 
δ έφθασεν ή ώρα ν’ άποσυρΟώσιν έκαστος

εις τά ίδια, αύτή έλαβε τόν βραχίονα τοΰ 
'Ρολάνδου ζαί τόν συνώδευσε μέχρι τής Ού- 
ρας τοΰ δωματίου του, δπερ έκειτο ύπεράνω 
τοΰ ίοιζοΰ της.

Ό δέ'Ρολάνδος τήν ήσπάσθη έπευχόμε- 
νος αύτή καλήν νύκτα και έκλεισε τήν θύραν 
λέγων ότι ήτο άπηυδηχώς άπό τών κόπων 
τής ήμέρας. Άλλ’ όμως άμα έμεινε μόνος 
άντί ν’ άπεζδυθή ζαί νά κατακλινθή έπορεύ
θη τούναντίον εϊς τό μέρος όπου είχε τεταγ- 
μένα τά όπλα του έν είδει τροπαίου ζαί λα
βών έκεϊθεν πολυτελές ζεύγος πιστολίων 
δωρηθέντα ύπό τής Γαλλικής Συνελεύσεως 
ειςτόν πατέρα του εϊς ένδειξιν τιμής, έξήτασε 
προσεζτικώς τά έλατήρια τής μηχανής των 
καί ένεφύσησεν είς τούς σωλήνας αύτών διά 
νά δοκιμάση αν δέν ήσαν πρό πολλοΰ γεμι
σμένα.

Βεβαιωθείς δέ οτι ήσαν έν καλή κατα- 
στάσει, άπέθηκεν αύτά έπί τής τραπέζης, 
ήνέωξεν ύστερον άψοφητί τήν θύραν τοΰ 
δωματίου, έξήλθε σιγά, σιγά, κυττάζων δε
ξιά καί άριστερά μή τις τόν κατεσκόπευε, καί 
πορευθείς έκρουσε τήν θύραν του σίρ’Ιωάννο». 
— 'Ορίσατε, είπεν ό Άγγλος.

Ό σίρ Ιωάννης δέν είχεν είσέτι ούδ’ αύ
τός έκδυθή.
— Ένόησα, είπεν, έξ ένός νεύματός σου, ότι 
έπεθύμεις νά μοί όμιλήσης ιδιαιτέρως καί, 
ώς βλέπεις, σέ περιέμενον.
— Έχω τωόντι κάτι νά σάς είπω, είπεν ό 
'Ρολάνδος έξαπλούμενος εύθύμως έπί τίνος 
άνακλίντρου.
— Αρχίζω, φίλτατέ μου, ύπέλάβεν ό ’.Αγ
γλος, νάσέ γνωρίζω καί τόσω καλώς μά
λιστα, ώστε όταν σέ βλέπω εύθυμον, καθώς 
τώρα, παθαίνω ό,τι έπαθαν προ ολίγου καί 
οί χωρικοί σου, φοβούμαι.
— Ηχούσατε όσα είπον;
—Ηχούσα δηλαδή αύτούς διηγουμένους 
μίαν περιεργοτάτην ιστορίαν περί φαντασμά
των. Έχω καί έγώ είς τήν Αγγλίαν ένα 
πύργον όπου αναφαίνονται φαντασματα.
— Τά ίδατε σεις, μι'λόρδε;
— "Οταν ήμην παιδίον τά ειδον δυστυχώς

j όμως άφότου ήνδρώθην έγειναν άφαντα.
— Τοιαύτη είναι ή ίδιότης τών φαντασμά
των. Ότέ μέν έρχονται, ότέ δέ φεύγουσιν, 
είπεν ό 'Ρολάνδος ύπομειδιών, καί είμαι τω- 

| όντι τυχηρός διότι έφθασα ίσια ίσια είς έ- 
i ποχήν καθ’ήν ύπάρχουσι φαντάσματα είς τήν 
■ Μονήν τοΰ Σεϊ’λώνος!

— Είναι τωόντι εύτύχημα, άπεκρίθη ό σίρ 
’Ιωάννης, άλλ’ είσαι β.βαιος ότι ύπάρχουσι 
πραγματικώς είς τήν Μονήν φαντάσματα ;
— Τώρα μέν όχι, μεΟαύριον όμως θά τό 
ήξεύρω θετιχώς.
— Καί πώς θά τό μάθης;
— Σκοπεύω νά διανυκτερεύσω αύριον έζεϊ.
— Ώείπεν ό "Αγγλος, θέλεις λοιπόν νά 
έλθω ζαί έγώ μαζή σου;
— Ευχαρίστως, μιλόρδε, άν τό πράγμα ήτο 
δυνατόν.
— Δέν είναι δυνατόν;
— Δυστυχώς όχι, άγαπητέ μου ξένε.
— Καί διατί δέν είναι δυνατόν;
— Γνωρίζετε τά ήθη τών φαντασμάτων, μι 
λόρδε ; ήρώτησε σοβαρώς ό 'Ρολάνδος.
— Όχι.
—Μάθετε λοιπόν άπό έμέ, οστις τά γνω
ρίζω, οτι τά φαντάσματα είς ώρισμένας μό
νον περιστάσεις φαίνονται.
— Έξηγήθητι σαφέστερον, διότι δέν έννο,ώ.
— ’Ιδού παραδείγματος χάριν, είς τήν ’Ιτα
λίαν, είς τήν ’Ισπανίαν, είς τά δύο ταΰτα έθνη | 
τά μεστά προλήψεων, Οά σάς φανή παράξε
νου δταν σάς είπω ότι φαντάσματα δέν ύπάρ- 
χουσιν, ή καί άν ύπάρχωσιν, αναφαίνονται 
μετά δέκα, μετά εϊκοσιν έτη καί πολλάκις 
μετά ένα αιώνα !
— Είς τί δέάποδίδεις τήν σπάνιν ταύτην τών 
φαντασμάτων;
— Είς τόν άνέφελον ούρανόν τών χωρών 
έκείνων καί είς τήν έλλειψιν ομίχλης.
— Περίεργος αιτιολογία !
— Μή τήν νομίζητε τόσω παράδοξον διότι 
τά φαντάσματα άπαιτοΰσιν ατμόσφαιραν 
ομιχλώδη. Άπόδειξις δέ τούτου είναι ότι είς 
τήν Σκωτίαν, είς τήν Δανιμαρκίαν, είς τήν 
Αγγλίαν, όπου ιδίως βασιλεύει ή ομίχλη 
ύπερπλεονάζουσι τά φαντάσματα. ’Εκεΐ φαί
νεται ή σκιά τοΰ πατρός τοΰ Άμλέτου, ή 
σκιά τοΰ Βανκόου καί οί σκελετοί τών ύπό 
Ριχάρδου τοΰ Γ'. σφαγιασθέντων θυμάτων. 

Ένώ είς τήν Ιταλίαν έν μόνον φάσμα ύπάρ- 
χεί τό τοΰ Καίσαρος, καί τοΰ.το ποΰ έμφανί- 
ζεται είς τόν Βρούτον; είς τήν Μακεδονίαν, 
είς τήν Θράκην, είς τήν άλλην ταύτην Δανι- 
μαρκίαν τής 'Ελλάδος ή τήν Σκωτίαν τής 
Ανατολής, είς χώρας δηλαδή αίτινες κατόρ
θωσαν νά καταστήσωσι τόσω μελαγχολικόν 
τόν ’Οβίδιον ώστε νά όνομάση Θλιβερούς 
τούς στίχους τούς όποιους έποίησεν έκεϊ. 
Διατί ό Βιργίλιος παριστα τήν σκιάν τοΰ Άγ- 

χίσου έμφανιζομένην είς τόν Αινείαν; διότι 
πατρίς του Βιργιλίου ήτο ή Μαντούα, ήτις 
είναι τόπος είς άκρον βαλτώδης, έν άλλαις 
λέξεσι, μία βατραχοφωλεά, έν έργαστήριον 
τών ρευματισμών, μία άτμοσφαϊρα έξ άναθυ- 
μιάσεων, καί κατά συνέπειαν καταγώγειον 
φαντασμάτων.
— Έξακολούθεί, σέ ακούω.
— Έπεσκέφθητε τόν 'Ρήνον, τήν Γερμανίαν;
— Αίαί.
—Καίαίχώραναϋται γέμουσι σειρήνων νηϊά- 
δων συλφίδων, κατά συνέπειαν δέ καί φαντα
σμάτων (διότι δπου τά μεγάλα έκεϊ καί τά μι
κρά) όλων δέ τούτων ή γένεσις προέρχε
ται, ώς είπον, έκ τής ομίχλης. Άλλ’ είς τήν 
’Ισπανίαν ή τήν ’Ιταλίαν ποΰ στο διάβολο νά 
καταφύγωσι, ποΰ νά ζρυφθώσι τά φαντά
σματα; έκεϊ ούδέ ίχνος ομίχλης ύπάρχει, δια- 
τοΰτο καί έγώ άν ήμην είς τήν ’Ισπανίαν ή 
είς τήν Ιταλίαν ούδέ καν Οά έφανταζόμην 
νά κάμω τήν αύριανήν απόπειραν.
— Δέν μοί έξήγησας έντούτοις είσέτι διατί 
δέν θέλεις νά σέ συνοδεύσω, έπέμεινε λέγων 
ό ‘Άγγλος.
— Έχετε όλίγην ύπομονήν μέχρι τοΰδε σάς 
έξήγησα πώς ένεκεν άτμοσφαιρικών λόγων 
δέν Φαίνονται φαντάσματα εις τινας χώρας- 
τώρα δέ θέλω σάς διδάξει πόσα ζαί όποια 
προφυλαχτικά μέτρα πρέπει νά λάβη ό έπι- 
Ουμών νά ίδη φαντάσματα.
— Λέγε ! λέγε ! είσαι τή άληθεία έκ τών 
ολίγων έκείνων ανθρώπων τούς οποίους έ
πιθυμώ ν’ ακούω όμιλουντας. Έξακολούθεί, 
'Ρολάνδε, έξακολούθεί, είπεν ό σίρ Ιωάννης 
έξαπλούμενος έπί θρονιού καί άναμένων έν 
άκρα περιεργεία τά αύτοσχεδιάσματα τοΰ 
ύπερφυοΰς έκείνου πνεύματος, τό όποιον ει-

'τό τ:τ" τόσας άλλοίας φάσειςέν 
βραχεί διαστήματι πέντε ή έξ ήμερών 

τοΊ έγνώρισε.
Ό 'Ρολάνδος προσέκλινεν εύχαριστών.

— Ιδού λοιπόν, μιλόρδε, πώς έχει τό πράγ
μα, καί έλπίζω ότι θέλω κατορθώσει ώστε 
νά μ’ έννοήσητέ εύκόλως, οιότι τόσας ιστο
ρίας ήκουσα περί φαντασμάτων άπό μικράς 
μου ηλικίας, ώστε γνωρίζω αύτά τά δαιμό
νια ώς άν ήμην όάρχηγός των. Καί πρώτον, 
διατί, σάς παρακαλώ, παρουσιάζονται τά φαν
τάσματα ;
— Έμέ έρωτας περί τούτου : είπεν ό σίρ ’Ιωάν
νης. ·
— Ναι, σάς ερωτώ.

δεν ύπό τόσας καί 
τω ( 
άφ’ ής
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— Δυστυχώς δέν δύναμαι νά σοί δώσω ά- 
πόκρισιν θετικήν περί τούτου, διότι αί περί 
φαντασμάτων γνώσεις μου, τό ομολογώ, 
εϊναι λίαν περιωρισμέναι.
— Νά σάς τό εξηγήσω λοιπόν έγώ. Τά 
φαντάσματα, φίλτατε λόρδε, παρουσιάζονται 
διά νά έχφοβίσωσϊν έκεϊνον δστις τά βλέπει.
— Άναντίρρητον τοΰτο.
— Καί δταν δέν έκφοβίσωσιν εκείνον είς τδν 
όποιον έμφανισθώσιν, εκφοβίζονται αύτά ύπ’ 
έκείνου, ώς συνέβη είς τόν Τουρέννον, δστις 
άνεκάλυψεν δτι τά φαντάσματα τά όποϊα 
είδε ποτέ ήσαν κιβδηλοποιοί. Γνωρίζετε τήν 
ιστορίαν ταύτην;-ν
— θά σάς τήν διηγηθώ άλλοτε πρός άπο 
φυγήν συγχύσεως. Ίδού δέ τώρα διατί τά 
φαντάσματα, δταν άποφασίσωσι νά πα- 
ρουσιασθώσιν, δπερ σπανιώτατον, έχλέγουσι 
πρδς τοΰτο τάς νύκτας τάς θυελλώδεις, 
καθ’ άς άστράπτει, βροντά καί ό άνεμος μυ
κάται· άλλως δέν έμφανίζονται έπί τής 
σκηνής·
— Αναγκάζομαι νά ομολογήσω δτι όσα λέ
γεις εϊναι ορθότατα.
— Ήξεύρετε δέ δτι ύπάρχουσι στιγμαί καθ’ 
άς καί ό γενναιότερος άνθρωπος αισθάνεται 
φρίκην είς δλον τδ σώμά του. Τοΰτο συνέβη 
καί είς έμέ δεκάκις ίσως, πρίν πάθω άνευ- 
ρισμδν, δταν έβλεπον τά ξίφη λαμποβο- 
λοϋντα ύπεράνω τής κεφαλής μου ώς άστρα- 
παί, καί ήκουον βροντώντα περί έμέ τόν κε
ραυνόν τών τηλεβόλων. Εϊναι αληθές δτι 
άφότου μέκατέλαβεν ό άνευρισμός τρέχω δπου 
αστράπτει, δπου ό κευραυνός βροντά, άλλά 
δυστυχώς ή τύχη μέ καταδιώκει, τά δέ 
φαντάσματα άγνοοΟσιν δτι πάσχω ύπδ ά- 
νευρισμοΰ καί νομίζουσιν δτι εϊμαι επιδεκτι
κός φόβου.
— Ιίράγμα δλως αδύνατον, αλήθεια; ήρώ
τησεν ό σίρ Ιωάννης.
—Είναι φυσική συνέπεια, διότι δταν τις, είτε 
όρθώς είτε σφαλερώς κρίνων, έπιζητεϊ τόν 
θάνατον, δέν έννοώ πώς ό τοιοΰτος εϊναι 
δυνατόν νά φοβήται· άλλά, σάς έπαναλέ- 
γω, τά φαντάσματα άν καί πολύπειρα άγνο- 
οΰσιν έντελώς τούτο. Άφ’ ετέρου δμως ή- 
ξεύρουσι κάλλιστα δτι ό φόβος αύξάνει ή 
ελαττουται άναλόγως τών έξωτερικών εν
τυπώσεων. Ούτω φερ’ είπεϊν, ποϋ πρό πάν
των τά φαντάσματα αναφαίνονται; είς τόπους 
σκοτεινούς, είς νεκροταφεία, είς πανάρχαια

μοναστήρια, εις έρείπια χαί εις υπόγεια, διότε 
ή δψις τών τοιοϋτων τόπων προδιαθέτει τήν 
ψυχήν ύπέρ τοϋ φόβου. Ποια δέ είναι τάπρο- 
γνωρίσματα τής έμφανίσεώς των; κρότοι 
αλώσεων, οϊμωγαί, στεναγμοί, πράγματα 
δηλαδή όχι τόσω διασκεδαστιχά, ένώ του
ναντίον ούδέποτε έρχονται εις τόπους κα- 
ταφωτίστους ή δπου ακούεται όρχήσεως 
μουσική αρμονία. Όχι, διότι ό φόβος είναι, 
βάραθρον κλιμακωτόν, βάραθρον τοα όποιου 
τάς βαθμίδας κατερχόμεθα· άνά μίαν, μέ- 
χρις ου μάς έπέλθη σκοτοδινία, μέχρις ού- 
όλισθήσωσιν οί πόδες μας καί καταπέσωμεν 
τυφλώς είς τό βάθος τής αβύσσου. Άν άνα- 
γνώσητε περιγραφάς έμφανίσεώς φαντα
σμάτων θέλετε ίδεϊ ότι σκοτίζεται πρώτον 
ό ουρανός, ένσκήπτουσιν ύστερον κεραυνοί, 
ό άνεμος μυκάται, αί Ούραϊ καί τά παράθυρα 
τρίζουν, τό φως τής λυχνίας, έάν ύπάρχη τοι
αύτη εις τό δωμάτων έκείνου τόν όποιον θέ- 
λουν νά έκφοβίσωσιν, σπινθηρίζει, έξασΟενεϊ, 
σβέννυται καί σκότος επέρχεται βαθύ· τότε 
έν μέσω του σκότους ακούονται οιμωγαί,, 
στεναγμοί, πάταγος άλύσεων, τελευταίου 
ή θύρα ανοίγεται καί παρουσιάζεται τό φάν
τασμα. Έγώ τούλάχιστον δσας τοιαύτας 
περιγραφάς άνέγνων, τάς ευρον σχεδόν πα- 
νομοιοτύπους. Δέν συμφωνείτε, σίρ Ιωάννη 
εις τούς λόγους μου;
— Συμφωνώ πληρέστατα.
— Ειπατέ μοι τώρα άν ποτέ ηχούσατε περί 
φαντάσματος, δτι ένεφανίσθη είς δύο ταυτο- 
χρόνως άτομα.
— Ούδ’ ήκουσα τωόντι, ούδ’ άνέγνων ποτέ, 
τοιοϋτόν τι
—Δέν άμφιβάλλω, φίλτατελόρδε, διότι δταν· 
εύρίσκωνται δύο άνθρωποι όμοϋ, φόβος δέν 
έμφιλοχωρεϊ. Ό φόβος εϊναι τί μυστηριώδες,, 
άλλόκοτον, άνεξάρτητον τής Θε7νήσεώς μας,, 
δθεν απαιτεί μόνωσιν, σκότος καί ερημιάν. 
Ίο φάντασμα όσω φοβερόν καί άν ύποτεθή 
δέν εϊναι βεβαίως κινδυνωδέστερον τοΰ τη
λεβόλου* ό στρατιώτης λοιπόν φοβείται τήν 
σφαίραν τοΰ τηλεβόλου δταν ήναι ημέρα καί 
εύρίσκηται παρατεταγμένος μετά τών συ
στρατιωτών του;■ Όχι, άλλ’ έφορμα κατά 
του τη7.εβόλου καί ή φονεύει ή φονεύεται,, 
πράγμα τό όποιον δέν συμφέρει είς τά φαν
τάσματα καί διά τοΰτο δέν εμφανίζονται είς 
δύο ταύτοχρόνως άτομα καί διά τοΰτο καί 
έγώ θέλω νά ύπάγω μόνος είς τήν Μονήν, 
μιλόρδε, διότι ή παρουσία σας θά φέρη πρά-

σκομμα καί δέν θά έμφανισθή ούδέ τδ τολ
μηρότερου φάντασμα. Έάν δέν ΐδω τίποτε 
ή έάν ίοω τι άξιον λόγου, ύπάγετε μεθαύ- 
ριον σεις, παραδέχεσθε τούς όρους μου;
—Τούς παραδέχομαι· διατί δμως νά μή υ
πάγω πρώτος έγώ ;
— Πρώτον μέν διότι είς έμέ έπήλθεν έξ αρ
χής ή ιδέα καί έπομένως έχω τό προνομίου 
τών πρωτείων δεύτερον δέ διότι εϊμαι έγχώ- 
ριος καί έγνώριζονπροσωπικώςτούς αγαθούς 
τούτους μοναχούς δτε έζων, έπομένως ελ
πίζω δτι, χάριν παλαιάς φιλίας, θά μοίέμ- 
φανισθώσι καί μετά τόν θάνατόν των, καί 
τρίτον διότι, έμπειρος ών τών τόπων, δύνα
μαι, άν ή ανάγκη τό καλέση, νά προχωρήσω 
ή νά ύποχωρήσω εύκολώτερον ήμών. Δέν 
σάς φαίνονται Sixatai αί άξιώσεις μου;
— Δικαιότατα!· έγώ λοιπόν θά ύπάγω με- 
Οαύριον.
— Μεθαύριον χαί άντί μεθαύριον χαί άπάσας 
τάς ήμέρας χαί άπάσας τάς νύχτας, έάν θέλη- 
τε· έγώ τά πρωτεία μόνον απαιτώ. Τώρα δέ, 
έξηκολούθησεν ό 'Ρολάνδος εγειρόμενος, άκρα 
σιγή! ούδεΐς ά7Λος ανεξαιρέτως έκτος έμοΰ 
καί ύμών δέν πρέπει νά μάθη ούδέ λέξιν περί 
τών σχεδίων μας, διότι έάν μυρισθώσί τι τά 
φαντάσματα, θά προετοιμασθώσι χαί έπομέ
νως είναι ανάξιον νά έμπαιχθώμεν ύπό τοι- 
ούτων ανθρωπάριων.
—Έσο ήσυχος. Θά λάβης βεβαίως μετά 
σου δπλα;
— Έάν έφρόνουν δτι πρόκειται περί απλών 
φαντασμάτων, Οά έπορευόμην άοπλος καί 
τάς χειρας είς τά θυλάκια του έπενδύτου μου 
εχων, έπειδή δμως ένθυμοϋμαι, ώς σάς 
προέλεγον, τούς κιβδηλοποιούς τοΰ Τουρέν- 
νου, θά προμηθευθώ έν ζεύγος πιστολίων.
—θέλεις τά ίδικάμου;
— Όχι, εύχαριστώ, διότι αύτά, άν καί καλά, 
άπεφάσισα νά μή τά μεταχειρισθώ ποτέ.

Μετά τάς λέξεις ταύτας ό'Ρολάνδος μει- 
διάσας μετ’ άπεριγράπτου πικρίας, προσέθη- 
κε· «Τά θεωρώ ώς κακόν οιωνόν δι’ έμέ. Σάς 
έπεύχομαι καλήν νύκτα, μιλόρδε, πρέπει τήν 
νύκτα ταύτην νά κοιμηθώ διά νά μή νυστά
ζω ούριου.»

Ταΰτα είπών καί θλίψας ζωηρώςτήν χεϊ- 
ρα τοϋ Άγγλου, έξήλθε καί έπέστρεψευ 
είς τό δωμάτιον αύτοΰ. Φθάσας δ’ έκεϊ 
καί εύρών τήν θύραν ανοιχτήν, έξεπλάγη 
μεγάλως, διότι ήτο βεβαιότατος ότι τήν 
είχε κλείσει.

Μόλις δμως είσήλθεν είδε τήν αδελφήν 
του και ένόησε τό αίτιον τής μεταβολής.
— Σύ τοιαύτην ώραν έδώ, Αμαλία; εϊπεν· 
έκθαμβος άλλά καί άνήσυχος.
— Ναι, έγώ, εϊπεν ή νέα πλησιάζουσα καί 
άσπαζομένη τόν αδελφόν της· ήλθον νά σέ- 
καθικετεύσω νά μή ύπάγης.
— Νά μή ύπάγω ποϋ; ήρώτησεν ό 'Ρο
λάνδος.
— Είς τήν Μονήν τοΰ Σεϊλλώνος. 
—Ά! ποιος σοί εϊπεν δτι θά ύπάγω;
— Δύσκολον τό θεωρείς τό νά μαντεύση τις 
τί μελετάς νά πράξης, δταν σέ γνωρίζη!
— Καί διατί δέν θέλεις νά ύπάγω είς τήν 
Μονήν;
— Διότι φοβούμαι μή ριψοκινδυνεύσης.
— 'Έλα δά! πιστεύεις λοιπόν χαί σύ είς τά 
φαντάσματα; εϊπεν ό 'Ρολάνδος άτενίζων 
βλοσυρώς τήν αδελφήν του.

Ή ’Αμαλία έταπείνωσε τούς οφθαλμούς 
της, ό δέ Τολάνδος ήσθάνθη τήν χείρά της, 
τήν όποϊαν έκράτει, τρέμουσαν.
— Δέν πιστεύω ποτέ δτι ή Αμαλία, ή θυ- 
γάτηρ τοΰ στρατηγού Δέ Μοντρεβέλ καί 
ή αδελφή τοΰ 'Ρολάνδου νά συμμερίζεται τάς 
χυδαίας προλήψεις, καί ουδόλως πείθομαι 
δτι πιστεύει είς τούς μύθους περί άλύσεων, 
φλογών, βρυχολάκων καί φαντασμάτων. 
—Έάν έπίστευον δέν θά έφοβούμην πολύ, 
διότι τά φαντάσματα, έάν τωόντι ύπάρχω- 
σιν, εϊναι ψυχαί χωρίς σάρκα καί δέν έχου- 
σιν έπομένως, έξερχόμεναι άπό τών τάφων, 
τάς κακίας τάς έμφύτους είς τήν Ολην* διατί 
λοιπόν τότε εν άπλοΰν φάντασμα νά σέ μισή 
'Ρολάνδε, σέ δστις ούδέποτε ούδένα έβλαψες ;
— Πώς; λησμονείς πόσους άνθρώπους έφό- 
νευσα είς τόν πόλεμον καί είς μονομαχίας;
— ’Εκείνους δέν τούς φοβούμαι, άπεκρίθη 
ή Αμαλία σειούσα τήν κεφαλήν.
— Τότε λοιπόν τί φοβείσαι;
— Ή νεάνιςήγειρεν έπί τοΰ 'Ρολάνδου τούς 
δακρυσμένους οφθαλμούς της καί έναγκαλι- 
ζομένη αύτόν περιπαθώς,
— Δέν ήξεύρω,'Ρολάνδε, εϊπεν, άλλά τί θέ
λεις; φοβούμαι·

'Ο νέος άνεγείρας έλαφρώς άπό τοΰ στή
θους του τήν κεφαλήν τής Αμαλίας, τήυ 
ήσπάσθη έπί τοϋ μετώπου μετά τρυφερό- 
τητος.
—Δέν πιστεύεις,ήρώτησεν, δτι Οά ευρώ φαν
τάσματα έχεϊ δπου Οά ύπάγω αύριον;
— 'Ρολάνδε μου, νά μή ύπάγης είς τήν Μο-
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νήν, σέ παρακαλώ, άντεϊπεν ή ’Αμαλία άπο- 
φεύγουσα τήν έρώτησιν.
— Ή μήτηρ μου βεβαίως σ’ έπεφόρτισε νά 
μέ άποτρέψης, όμολόγησέ το, ’Αμαλία.
— 'Όχι, άοελφέ μου, όχι, ή μήτηρ μου ούδέ 
λέξιν περί τούτου μοί εΐπεν άλλ’ έγώ έμάν- 
τευσα δτι έσκόπευες νά ύπάγης.
— ’Επειδή λέγεις δτι έμάντευσες δτι έσκό- 
πευον νάύπάγω, εΐπεν ό'Ρολάνδος σοβαρευό- 
μενος, μάθε δτι τωόντι θά ύπάγω.
— Καί δέν μέ λυπείσαΐ; δέν δίδεις άκρόασιν 
ουδ’ είς τάς παρακλήσεις, ούδ’ εΐς τά δά- 
κρυά μου; εΐπεν ή ’Αμαλία γονυπετουσα έν 
άκρα άπελπισία πρό τοΰ αδελφού της.
— Γυναίκες ! γυναίκες ! έψιθύρισεν ό 'Ρολάν
δος, όντα άκατάληπτα, οί ‘λόγοι σας είναι 
αινίγματα, άλλα λέγει τό στόμα σας, καί 
άλλα ή καρδία σάς· κλαίετε, παρακαλείτε, 
τρέμετε, διατί; μόνος ό Θεός τό γινώσκεί, 
ούδέποτε δέ ήμεΐς οί άνδρες! Θά ύπάγω, 
Αμαλία , έπειδή άπεφάσισα νά ύπάγω καί 
επειδή, δταν άπαξ άποφασίσω, ούδεμία άν- 
θρώπνιος δύναμις δύναται νά μέ άποτρέψη. 
Έλθέ τώρα νά σέ έναγκαλ’.σθώ καί νά σοί 
έκμυστηρευθώ μάλιστα καί ένα σπουοαϊον 
μυστήριον διά νά σοΰ έξαλήψω πάντα φόβον.

Ή ’Αμαλία άνήγειρε τήν κεφαλήν καί 
προσήλωσεν έπί τοΰ Ψολάνδου βλέμμα έκ- 
στατικόν συνάμα καί περίλυπον.
— Πρό ενός έτους καί έπέκεινα, έξηκολού- 
θησε λέγων δ νέος, ή πείρα μοί άπέδειξεν 
δτι δυστυχώς δέν δύναμαι ν’ άποθάνω, έσο 
λοιπόν ήσυχος καί μή φοβοΰ.

Ό 'Ρολάνδος εΐπε τούς λόγους τούτους 
μέ φωνήν έκφράζουσαν τόσωμεγάλην λύπην, 
ώστε ή Αμαλία, ήτις κατώρθωσεν έως τότε 
νά κρατήση τά δάζρυά της, δέν άντέσχε 
πλέον, άλλ’ έπέστρεψεν είς τό δωμάτιον της 
όλοφυρομένη.

'Ο δέ νέος άξιωματικός, άφοΰ έβεβαιώθη 
ότι ή άδελφή του έκλεισε τήν θύραν τού 
κοίτώνόςτης, έκλεισε καί αύτός τήν θύραν τοΰ 
ίδικοΰ του δωματίου ψιθυρίζων

« Ας ίδωμεν τίς τών δύο έπί τέλους 0’ 
άποκάμη, έγώ, ή ή ειμαρμένη ! »

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ—ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ.

Τήν έπαύριον, τήν αύτήν σχεδόν ώραν, 
καθ’ ήν ή ’Αμαλία άπεχωρίσθη τοΰ αδελφού 

της, ό 'Ρολάνδος αφού προηγουμένως έβε- 
βαιώθη δτι οΚοι έν τω πύργω έκοίμώντο^ 
ήνέωξεν άψοφητί τήν θύραν τοΰ δωματίου 
του, κατέβη τήν κλίμακα κρατών τήν ανα
πνοήν του, άπέσυρεν έλαφρώς τούς μο
χλούς τής θύρας τής εισόδου, κατέβη εΐς τό 
προαύλιον, έτεινε τό ούς διά νά έξετάση έάν 
δλα ήρέμουν καί ένθαρρυνθείς άπό τό σκό
τος τών παραθύρων καί τήν έπικρατουσαν 
σιγήν, διευθύνθη πρός τήν κιγκλιδωτήν θύ
ραν τοΰ κήπου.

Ίί κιγκλίς, τής όποιας οι στροφείς κατά 
τό φαινόμενον είχον άφ’ ήμέρας άλειφθή μέ 
έλαιον, ήνεωχθη άθορύβως καί κατά τόν 
αύτόν πάλιν τρόπον έκλείσθη άφοΰ προηγου
μένως έξήλθεν ό 'Ρολάνδος, δστις τότε έπο- 
ρεύθη θαρραλέως καί μετά σπουδής προς 
τήν οδόν τήν άγουσαν άπό τής γεφύρας τής 
Λινής είς Εοΰργον. Μόλις δέ έπροχώρησεν 
έως εκατόν βήματα έσήμανεν ό κώδων τού 
Σαινζούστου καί πάραυτα άνταπεκρίθη και 
ό τοΰ Μοντανιάκ· ήτο δεκάτη ώρα καί ήμι- 
σεία τής νυκτός. Ό 'Ρολάνδος ώς είπομεν 
έβάδιζε βήματι ταχεί, έκτος τούτου καθό 
γνωρίζων παιδιόθεν δλας τάς άτραπούς και 
τάς κακοτοπιάς τοΰ δάσους τοΰ Σείλλώνος, 
δέν εΐχεν άνάγκην νά κατατριβή τήν ώραν 
εΐς ματαίας καί ανωφελείς λοξοδρομίας, 
δθεν διέσχισε κατ’ εύθείαν τό δάσος καί μετά 
δέκα λεπτά τής ώρας έφθασεν ύπό τόν πε
ρίβολον του Μοναστηριού.

Έκεΐ δέ έστάθη έπ’ όλίγας στιγμάς καί 
έκβαλών τόν μανδύαν του καίτυλίξας αύτόν 
έν σχήματι κυλίνδρου τόν έσφενδόνισεν ά
νωθεν τοΰ περιβόλου. Είς τόν ζωστήρα τοΰ 
έκ βελούδου έπενδύτου του ύπήοχον δύο πι
στόλια Τό πρόσωπόν-του ύπέκρυπτε πλατύ
γυρος πίλος, έφερε περισκελίδας λεύκάς και 
υποδήματα ύψηλά καί περί τά άκρα άνε- 
στραμμένα.

Άφοΰάπηλλάγη τοΰμανδύου, δστις ήθελε 
πιθανώς παρεμποδίζει τάς κινήσεις του, 
ήτοιμάσθη νά υπερπηοήση τόν περίβολον 
δθεν άναζητήσας καί ευρών είς τόν τοίχον 
μικράν έξοχήν έπέθεσε τόν πόδα, ήρπασε δι’ 
ενός άλματος τόν θριγκόν τοΰ τοίχου καί έπή- 
οησεν έντός τής αύλής τοΰ Μοναστηριού.

Άναλαβών δέ τότε τόν μανδύαν του καί 
ένδυθείς αύτόν έπορεύθη βήματι ταχεί πρός 
τήν είσοδον τής Μονής. Τήν στιγμήν έκείνην 
έσήμανεν ή ένδεχάτη.

(ακολουθεί)


