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Εν τ· ύτοις, ει καί εϊμεθα σχεδόν βέβαιοι περί 
τής αδιαφορίας ταύτης τοϋ κοινού, τολμώμεν 
ενίοτε νά υποκλέπτωμεν σελίδας τινάς τής ζϊμυ- 
σα.έ.έίιίοζ·, καί λεληθότως πως ν’ άναμιγνύωμεν 
εις τά υπό τών πολλών φιλούμενα τερπνά διηγή
ματα, καί τινα ανούσια θεωρούμενα, μέ τήν ελ
πίδα ότι βαθμηδόν θά συντελέσωμεν ίσως εις τό 
νά διεγερθήή περιέργεια τού κοινού έπί σπουδαιο- 
τέρων αντικειμένων. Τις οιδε μ.ή εύρεθώσι καί 
τινες μεταξύ τών ήμετέρων αναγνωστών οί όποιοι 
δεν θά κακίσωσι πολύ ημάς δι όσα θέλομεν εϊπει 
ενταύθα περί τού Θασίου ζωγράφου, σταχυολο- 
γήσαντες αύτά ιδίως έκ τής έν τή ’Επιθεωρήσει 
τών δύο Κόσμων δημοσιευθείσης βιογραφίας τού 
μεγάλου καλλιτέχνου ύπό τού κ. Beul<5, έχοντε; 
δέ καί ύπ’ όψιν ήμών τον περιηγητήν Παυσανίαν.

Εις μίαν τών απέναντι τής Θράκης νήσων, 
τήν πλουσίαν διά τά χρυσά μεταλλεία της 
Θάσον, έζη περί τά τέλη τού Μηδικού πολέμου 

αφανής τις ζωγράφος, Αγλαοφών καλούμενος. Μή 
εχων πιθανώς άλλ.ο τι ν άφήση κληρονομιάν εις 
τούς δύω αύτού υιούς, κατεγίνετο νά διδάςη αυ
τούς τήν τέχνην του. Βεβαίως ή κληρονομιά αύτη 
δεν ήτο μέγα τι, διότι μόνα έργα τού Αγλαο- 
φώντος άναφέρονται ή εικών ενός ίππου καί μιας 
πτερωτής Νίκης’ άλλ’ δ υιός αύτού Πολύγνωτος 
έμελλε νά πολλαπλασιάσω αυτήν έπί τοσούτον,
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ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΣ!.

ΣΑΚΙΣ λαμβάνωμεν τον κάλαμον όπως εϊ- 
πωμέν τινα περί τέχνης ή περί καλλιτεχνών,
είναι αδύνατον νά μή καταληφθώμεν ύπό δειλίας 
τίνος άναλογιζόμενοι τούς ολίγους άναγνώστας 
ους θ’ άπαντήσωσι τά γραφόμενα μας, Τήν σήμε- 
ρον, καί ας τό όμολογήσωμεν θαρραλέους, έν τή 
χώρα ταύτη, όπου άλλοτε τά έργα των καλλι
τεχνών ήσαν αντικείμενων γενικού θαυμασμού καί 
δημοτικής ούτως είπείν λατρείας, δλίγοι· εϊσίν οί 
περί τοιούτων πραγμάτων ενδιαφερόμενοι. Ιό ση
μερινόν κοινόν τής Ελλάδος αληθώς μέν δεν τώ 
έμεινε καί τι νά θαυμάση, άλλα, δπερ καί χείρι- 
στον, έλησμόνησεν εντελώς ότι έν τή ελληνική 
ταύτη χώρφ έγεννήθησαν αί τέχναι καί έφθασαν 
εις τό άνώτατον τής άναπτύξεώς των σημείων. 
Η πολιτική είναι ή καθημερινή -ροφή ήμών τήν 
σήμερον. Εϊμεθα κατά τινα τρόπον ημιτελείς Ρω
μαίοι’ περιφρονούμεν ώς εκείνοι τάς τέχνας, ενώ 
εϊμεθα πίθηκοι εις τήν πολιτικήν απέναντι τών 
γιγάντων εκείνων. 11 πινακοθήκη έρημώθη ήδη 
εντελώς, καί οί τέσσαρες αύτής τοίχοι έμειναν 
γυμνοί πινάκων" καί αύτά δέ τά ίχνη τής Ποι
κίλης ς-οας έξηφανίσθησαν υπό τοϋ χρόνου, όποία 
καταστροφή !
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ώστε ή φήμη τοΰ νέου ζωγράφου νά πληρώση 
απασαν τήν Ελλάδα, ώς έπλήρουν τού; μεγαλο- 
πρεπεστέρου; τών ναών της τά έργα του.

Δεν είναι όμως μικρά δόξα διά τον Αγλαο- 
φώντα ότι έχρημάτισε διδάσκαλος τοϋ ζωγράφου 
εκείνου δστις έμελλε νά φέρη τήν ζωγραφικήν εϊς 
ήν τελειότητα έφερε τήν γλυπτικήν ό Φειδίας, 
ίσως δ Πολύγνωτος άν κατά την νεαράν αυτού 
ηλικίαν δέν έτύγχανε διδασκάλ.ου εμπείρου καί 
σοφού, δέν θά ήδύνατο μετά ταύτα νά υπερβή 
τόσον τούς προγενεστέρους αυτού ζωγράφους.

Καί κατ’ άρχάς μέν ό νέος ζωγράφο; έμενεν επί 
τινα χρόνον εργαζόμενος εις τήν πατρίδα του Θά
σον, οπού τά έργα του έτιμώντο μέν ίκανώς, διότι 
οί πίνακες αυτού έπληρόνοντο δι’ίσοβαροϋς χρυσού, 
άλλ’ ή φήμη του έμ.ενε πολύ περιωρισμένη. Αί 
πολιτικά! όμως μεταβολαί έμελλον ν’ άνοίξωσιν 
αύτώ εύρύτερον στάδιον, καί δτε ή Θάσος έκυ- 
ριεύθη υπό τοϋ στρατηγού των Αθηναίων Κίμω
νος, προσκληθείς ύπο τού στρατηγού εκείνου νά 
μεταβή εις τάς Αθήνας, ό Πολύγνωτος έδέχθη 
ασμένως την πρότασιν.

Καθ’ ήν εποχήν έφθασεν ό Πολ.ύγνωτος εις τάς 
Αθήνας ή πόλις αυτή έφερε νωπά έτι τά σημεία 
τής ύπδ τών βαρβάρων καταστροφής της, καί 
μόλις τότε άρχιζε ν’ άναλαμβάνη την μεγαλο
πρεπή όψιν ήν μετά ταύτα έδωκεν αυτή ό Περι
κλής. Εν τούτοις προς το δυτικόν τής πόλεως 
μέρος καί πλησίον τού Γυμνασίου ειχεν ώκοδο- 
μηθή τό περικαλλές Θησείον, δπως παραλάβη τά 
έκ τής νήσου Σκύρου ΰ—ύ τού Κίμωνος κομισθέντα 
οστά τού ημιθέου. Εν Αθήναις υπήρχε τότε ζω
γράφος τις Μίκων καλούμενος, μετά τού οποίου 
ό Πολύγνωτος συνέδεσε καλλιτεχνικήν φιλίαν’ οί 
δύο ούτοι καλλιτέχναι προσεκλήθησαν νά κοσμή- 
σωσι διά γραφών τούς εσωτερικούς τοϋ ιερού 
τοίχους, καί ό μέν Μίκων έζωγράφησεν εί; τήν 
μίαν τών πλευρών τοϋ ναού εκείνου τήν μάχην 
τών Αθηναίων κατά τών Αμαζόνων, καί τήν τών 
Κενταύρων ή Λαπιθών, έν ή ό Θησεύς έφαίνετο 
άπεκτονώ; ήδη Κένταυρον’ ό δε Πολύγνωτος 
έγραφεν εις τ-ήν έτέραν πλευράν πολύ.χαριεστέραν 
ύπόθεσιν. ό Θησεύς καθήμενο; εϊς τινα παραλίαν έν 
Κρήτη άπεκάλει εαυτόν ένώπιον τοϋ Μίνωο; υιόν 
τοϋ Ποσειδώνος' άλλ ό Μίνως άντέλεγεν εϊς τούτο, 
ρίύας δέ καί τήν σφραγίδα ήν εφερεν εις τήν θά
λασσαν, εϊπεν αΰτώ, ότι άν δυνηθή νά εύρη αυτήν 
εντός τής θαλάσσης θέλει τον πείσει δτι είναι υιός 
τοϋ Ποσειδώνος. 6 Θησεύς έόρίφθη παραχρήμα 

εντός τής θαλάσσης, καί τότε αί νύμφαι ήρπασαχ 
αυτόν καί τον έφερον ένώπιον τής Αμφιτρίτης, 
ήτις έθεσεν επί τής κεφαλής του χρυσοϋν στέ
φανον. Τήν ύπόθεσιν ταύτην, εί καί δύσκολου 
ούσαν, έξετέλεσεν δμως ό Πολ.ύγνωτος μετ’ επι
τυχίας πλειοτέρας βεβαίως τοϋ Μίκωνος, δστις 
μή γινώσκων τήν προοπτικήν άπέφευγεν, ώς λέ- 
γουσι,.νά παριστά τά αντικείμενα έν συστολή. 
0 Πολ.ύγνωτος, ώς αναφέρει ό Πλίνιος, έζωγρά
φησε γυναίκας φερούσας χρυσοκέντητους στολάς 
καί ποικίλους κρεκύφάλους. Πρώτος δέ κατέστρε
ψε τήν ακινησίαν τών μυόνων τοϋ προσώπου, καί 
άφήεεσεν άπ αύτών τήν αυστηρότητα, ήτις ήν 
τό χαρακτηριστικόν τών προκατόχων του’ διέ
χυσε δέ τό μειδίαμ.α εϊς τά χείλη, καί επί τών 
παρειών προσφιλή τινα καί ερατεινόν χρωματι
σμόν. Τέλος πρώτος αυτός διέπλασε τήν έκφρα’σιν, 
καί επομένως θά ήτο αρκετά ισχυρός όπως έκτε- 
λέση γραφήν πολυσύνθετον καί απαιτούσαν πάντα 
ταύτα.

Οί δύω ούτοι φίλοι έκόσμησαν διά γραφών καί 
έτερον ναόν τον τών Διοσκούρων. Εν τώ ναώ τού- 
τω ό μέν Μίκων έζωγράφησε τούς μετά ίάσονος 
εις Κόλ.χου; πλεύσαντας, δ δέ Πολ.ύγνωτος επί 
τοϋ ετέρου τοίχου τούς Διοσκούρους άπάγοντας 
τάς θυγατέρας τοϋ Λευκίππου. Η μεγάλη αύτη 
γραφή έπλήρου άπαντα τόν τοίχον τοϋ ναού, πε- 
ριελάμβανε δέ πληθύν προσώπων, καθότι αί θυ
γατέρες τοϋ Λευκίππου περιεςοιχίζοντο υπό πολ
λών άλλων νέων παρθένων.

Τά πρώτα ταύτα έργα τοϋ Πολυγνώτου έκίνη- 
σαν τόν θαυμασμόν τών φιλοκάλων Αθηναίων, 
οΐτινες ήδη ήγάπων τόν ξένον τούτον ζωγράφον, 
καί έπεθύμουν έμπαθώς νά ϊδωσι τούς ναούς των 
κοσμούμενου; διά τών καινοφανών έργων του’ 
αλλά καί ή μεγάλη αφιλοκέρδεια τοϋ καλλιτέχνου 
συνέτεινε πλείστον εϊς τό νά σέβωνται καί τι- 
μώσιν αυτόν, ί!ς γνωστόν ό Πολύγνωτος ούδεμίαν 
έδέχετο αντιμισθίαν διά τά έργα του.

Εν τινι τών Αθηνών συνοικία, υπήρχε διπλή
τις στοά δ-.αιρουμένη υπό κοινού τοίχου, καί υπό 
τήν οποίαν συνήρχοντο οί πολ.ίται καί συνδιελέ- 
γοντο’. Τπο τήν στοάν ταύτην τόν μέν χειμώνα 
προεφυλάττοντο από τή; βροχής, τό δέ θέρος 
εΰρισκον εύφρόσυνον τινα καί τερπνήν σκιάν. Οί
άργοί τής έποχής εκείνης, καί τοιοϋτοι ήσαν τότε 
πάντες οί μή δούλοι, δέν είχον τά σημερινά κα
φενεία, δώ συνήρχοντο υπό τάς στοάς ή εϊς τά 
κουρεία καί τά βαλανεία δπως συνδιαλέγονται

φής ταύτης ούδεμίαν έχομεν ακριβή περιγραφήν, 
τόσον μόνον άναφέρεται, ότι έφαίνοντο οι βασιλείς 
ήθροισμένοι δικάζοντες τό εϊς Κασσάνδραν τοΰ Αί'- 
αντος τόλμημα,καί οτιπαρίστατο έκεί ό Αίας καί 
ή Κασσάνδρα καί πολλαϊ τών αιχμαλώτων γυναι
κών, μία τών όποιων, ή Τρωά; Λαοδίκη, ώμοίαζε 
κατά πάντα τήν έρωμένην τοϋ ζωγράφου Ελπι- 
νίκην. H Ελπινίκη αυτή, ώς γνωστόν, ήν αδελφή 
τού Κίμωνος, ό δέ Πολύγνωτος ήθέλησε ν’ άπα- 
θανατίση τήν μορφήν τη; διά τοϋ τρόπου τούτου.

II έκ τής γραφής ταύτης προελθοϋσα δόξα τοϋ 
Πολυγνώτου έπεσκίασε πλείστον τήν φήμην τών 
συνεργατών του. Πτωχοί δντες ούτοι καί αναγκα
ζόμενοι νά πληρόνωνται τά έργα των, έφαίνοντο 
έτι μάλλον ταπεινοί απέναντι τοϋ ύπερηφάνου 
ξένου δστις εδωρει-νο τά ίδικά του. όθεν οί Αθη
ναίοι έξύψωνον τόν Θάσιον ζωγράφον, καί άπέ- 
νειμαν αύτώ μάλιστα τόν τίτλον τοϋ πολίτου 
Αθηναίου, οπερ κατά τήν εποχήν έκείνην ήτο δυ- 
σκατόρθωτον, διότι βραδύτερον ματαίως έπεζή- 
τησεν αυτόν ό μαθητής τοϋ Φειδίου Λγοράκριτος. 
Ενώ δέ δ Πολύγνωτος άπελάμβανε παρά τών Αθη
ναίων καί τιμά; καί αγάπην, οί ατυχείς Πάναινος 
καί Μίκων έγένοντο τό αντικείμενου τοϋ μίσους 
των. ιδίως τόν τελευταΐον, ό άστατος έκείνος καί 
κοϋφος τών Αθηναίων δήμος ένήγαγεν εϊς τά δικα- 
ς-ήρια, καί κατεδίκασε διότιπαρές-ησεν, ώς έλεγον, 
τούς βαρβάρους ύψηλοτέρους κατά τό ανάστημα 
τών συμπατριωτών του Αθηναίων. Αληθώς τό έγ
κλημα ήτο άξιον τιμωρίας.

0 Πολύγνωτος δμως άπήλαυεν αείποτε τήν 
εύνοιάν των, καί διετέλεσε φίλος καί οικείος τοϋ 
Κίμωνος, οϋ ή αδελφή Ελπινίκη, ήν ανωτέρω 
άνεφέρομεν, έκαυχάτο διά τόν προς τόν μέγαν 
ζωγράφον έρωτά της. Η γυνή αυτή ήν χήρα τοϋ 
πλουσίου Καλ.λίου, πεπαιδευμένη δέ καί νοή- 
μων ούσα άπέδρα τού γυναικωνίτου όπως συ- 
ναναστρέφηται μετά τών μεγάλων τής έποχής 
της άνδρών. Επί τοσούτον μάλιστα έτόλμα 
ή περί ής ό λόγος γυνή, ώστε καταβαίνοντος 
ποτέ τού πανσθενούς Περικλέους από τοϋ βήματος 
μετά τήν καταστροφήν τής Σάμου, ένώ αι λ.οιπαί 
γυναίκες έπήνουν αυτόν καί εστεφον στέφανοι; 
καί άνέδουν ταινία·.; ώσπερ αθλητήν νικηφόρον, 
ή Ελπινίκη προσελθούσα πλησίον ώνείδισεν αυτόν 
καί τώ είπε. « Αληθώς, ώ Περίκλεις, είσαι 
άξιος στεφάνων καί έγκωμίων διότι άπώλεσας 
τοσούτους ανδρείους πολίτας ουχί πολεμών κατά 
τών Μήδων είτε τών Φοινίκων, ως ο έμος αδελ-

περί τών υπουργικών μεταβολών τής έποχής των. 
Τό μακρόν τείχος τής στοάς έκείνης, ήτις εΐσέτι 
δέν ειχεν όνομασθή Ποικίλη, προΰκάλει, φυσικό 
τώ λόγςο, γραφά;, οί δέ Αθηναίοι ανέθεσαν αυτά; 
έίς τόν Μίκωνα καί Πολύγνωτον, ούτΟι δέ παρέ- 
λαβον μετά ταύτα συνεργάτην των καί τόν αδελ
φόν τοϋ Φειδίου Πάναινον.

Πιθανότατα ό Πολύγνωτος διηύθυνε τήν ερ
γασίαν, καθότι δ,τε Μίκων καί Πάναινος άνεγνώ- 
ριζον ώς υπέρτερου αύτών τόν Πολύγνωτον. Διά 
τούτο καί οί αρχαίοι οί λαλοϋντες περί τή; 
στοάς ταύτης, άναφέρουσιν οί πλείστοι μόνον τόν 
Πολύγνωτον. Γινώσκομεν όμως ότι ό Μίκων έζω
γράφησε τήν μάχην τών Αθηναίων κατά τών Α
μαζόνων, ένώ ό Πάναινος έζωγράφησε τήν έν 
Μαραθώνι. Εν τώ πίνακι τούτω ήθέλησεν ό Πά- 
ναινος νά έξεικονίση πλείστους στρατηγούς όλος 
αγνώστους αΰτώ' ώς λόγου χάριν Μιλτιάδην, 
Καλλίμαχον, Κυναίγειρον, τούς στρατηγούς Αθη
ναίων, Δάτιν δέ καί Αρταφέρνην τού; σατράπας 
τών Περσών, μ.ή παραλείψας ούδέ τόν κύνα δστις 
συμμετέσχε τοϋ πολέμου, καί τήν εικόνα τοϋ 
όποιου έπεθύμει ό λαός νά βλέπη έπί τοϋ τοίχου 
εκείνου. ό Πολύγνωτος, εί καί έβοήθησε πλείστον 
τόν Πάναινον εις τ-ήν γραφήν ταύτην, χαριζόμενος 
όμως εϊς τήν μεταξύ φιλίαν των καί κολακεύων 
κατά τινα τρόπον τήν έθνικήν τών Αθηναίων φι
λαυτίαν, διότι ό Μίκων ήν Αθηναίος, ώς είδομεν, 
άπέκρυψε τούτο' καί δμως οί μεταγενές-εοοι, κατ 
άντίδρασιν ούτως εϊπεΐν άπέδωκαν τό παν εις 
αυτόν. Εν τή περί ής ό λόγος γραφή έβλεπε τις 
κάτά πρώτον τήν αρχήν τής περιδόξου μάχης, καθ’ 
ήν στιγμήν δηλαδή οί Αθηναίοι καί οί Πλαταιεϊς 
ήρχοντο εις χεΐρας μετά τών βαρβάρων. Καί έν- 
ταύθα μέν η μάχη έφαίνετο παρ’ άμφοτέροις ι
σόρροπος, ολίγον δέ μακρύτερον ή νίκη άποφα- 
σίζεται καί οί βάρβαροι φαίνονται φεύγοντες, καί 
ώθοϋντες άλλήλους εϊς τά έλη τοϋ Μαραθώνος. Εις 
τό τέλος τής γραφής καί εϊς τό άκοον τής ςοάς, 
έφαίνοντο Φοινικικά πλοία προσορμισμένα έν τή 
παραλία’ έντός τών πλοίων τούτων κατέφευγον 
οί Πέρσαι δπως διασωθώσιν, αλλά καί ένταϋθα 
προφθάνοντε; αυτούς οί Ελληνες κατέκοπτον ανη
λεώς. Οί θεοί καί οί ήμ-ίθεοι, όσοι ύπεστήριξαν 
τούς Αθηναίου; εϊς τήν ένδοξον ταύτην πάλην, 
έλαβον πάντες τήν προσήκουσαν αυτοί; θέσιν έν 
τή πολ.υθρυλλήτςο εκείνη γραφή.

ό Πολύγνωτος έζωγράφησεν εις το έτερον μέρος 
τή; στοάς ταύτης τήν άλωσιν τοΰ Ιλίου. Τής γρα
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φδ; Κίμων, άλλ’ όπως καταστρέψης σύμμαχον 
καί συγγενή πόλιν. » Τότε η Ελπινίκη ηκουσε 
παρά του μειδιώντος Περικλεούς τδ τοΰ Αρχιλόχου" 

« Ούκ άν μύροισι γραύς έοΰσ’ ήλείφεο. » 
Τοιαύτη ήτον ή ερωμένη τοΰ Πολυγνώτου.

Τινά των λοιπών τοΰ καλλιτέχνου τούτου ’έρ
γων είδεν ό Παυσανίας εις τήν μίαν των πτερύ
γων τών Προπυλαίων, ή τι; καί Πινακοθήκη εκα
λείτο. Ταϋτα ήσαν λίαν βεβλαμμένα ύπδ τού 
χρόνου καί μόλις διεκρίνοντο. Εκεί έβλεπέ τις τον 
Διομήδη και ύδυσσέα, τούς αχώριστου; τούτους 
φίλους, ών ό εις κάτελάμβανε τά βέλη τοΰ Φι- 
λοκτήτου, ό δέ άλλος άφήρει άπδ τών Τρώων 
τδ άγαλμα τής Αθήνας. Εις έτέραν γραφήν έ- 
φαίνετο παρά τδν τάφον τοΰ Αχιλλεως ή μέλ- 
λουσα νά Ουσιασθή Πολυξένη, καί εις τήν άντίρ- 
όοπον αυτής έφαίνετο ό όρέστης φονεύων τδν 
Αϊγισθον, καί ό Πυλάδης φονεύων τού; υιούς τοΰ 
Ναυπλίου οϊτινες ώρμησαν εις βοήθειαν τοΰ At 
γίσθου. 0 αυτό; Παυσανίας μόλις ονομάζει τήν 
γραφήν Λχι.Ι.Ιεΰς ir Σχύρι», ή αυτή όμως υπό
δεσις εύρίσκεται εν τινι τοιχογραφία τής Πομ
πηίας, φερουση πάντα τά γνωρίσματα τής αντι
γραφής. Μολονότι ή έκτέλεσις αυτής είναι λίαν 
μετρία, ξηρός δέ καί ανούσιος ό χρωματισμός, 
άτινα δέον ν’ άποδοθώσιν εις τδν άντιγραφέα, ή 
σύνδεσές όμως καί τδ διάγραμμα εΐσίν εξαίσιου 
καλλονής. Η πολεμική σάλπιγζ μόλις ηχεί, μ.όλις 
ό θόρυβος τών όπλων ακούεται, καί δ Αχιλλεύς 
άρπαζε·, το ξίφος καί τήν ασπίδα ά ό όδυσσεύς 
είχε συγκαταμίξει μετά τών γυναικείων κοσμη
μάτων, ώς πωλών δήθ.ν αύτά. 0 Αχιλλεύς 
φαίνεται καταβαίνων τάς βαθμίδας τοΰ Ανακτό
ρου καί οί οφθαλμοί του έπιζητοΰσι τδν εχθρόν" 
τά έν αταξία ενδύματα του δεν κρύπτουσιν ήδη τά 
αρρενωπά καί εύρωστα μέλη του, καί μάτην ό 
σοφός Φοίνις προσπαθεί νά κατακράτηση τής 
ορμής του" ό όδυσσεύς κατέλαβεν ήδη καί σύρει 
αυτόν. Ιί Διηδάμεικ, ήν ό Αχιλλεύς είχεν ήδη 
καταστήσει μητέρα, έντρομος τρέχει καί έρευνα 
τά δώρα του όδυσσέως, καί γυμνή σχεδόν δει
κνύεται εις τδν ουδόν τών Ανακτόρων. Εις τά 
ενδότερα τής σκηνής φαίνονται υπό τινα στοάν ό 
Λυκομήδης καί οί φύλακες αυτού έστεφανωμένοι 
άνθη. Εν τή γραφή ταύτη υπάρχει ζωηρότατη ή 
κίνησις, είναι δέ άναντιρρή τως μία τών ώραιο- 
τέρων τής Πομπηίας, καί πιθανώς αντιγραφή ή 
συντμησίς τις τής τοΰ Πολυγνώτου.

Τέλος ό ζωγράφος ούτο; είχε λάβει έκ τοΰ 

άσματος τής όδυσσείας έτέραν ύπόθεσιν παρέ-, 
χουσαν πλεϊστα όσα θέλγητρα" αδτη δ’ ητο ό 
όδυσσεύς παρουσιαζόμενος ενώπιον τής Ναυσι- 
κάης καί τών θεραπαινίδων της, δτε ήρχοντο νά 
πλύνωσιν εις τδν ποταμόν. Αναμφιβόλως ό ζωγρά
φος έξελέξατο τήν στιγμήν καθ’ ήν αί νέαι κόρα: 
σφαιρίζουσι παίζόυσαι, μεχρισοΰ τά πολύτιμα 
ενδύματα στεγνωθώσιν εις τον Ηλιον, ίδού τίν'- 
τρόπω περιγράφει τήν σκηνήν ό ποιητής.

«Αΰτάρ έπεί σίτου τάοφθεν δμωαί τε καί αύτή, 
σφαίρη ταίγ’ άρ έπαιζον, άπδ κρήδέμνα βαλοΰσαι" - 
τήσι δέ Ναυσικάα λευκώλενος ήρχετο μ.ολπής" 
ο'ίη δ’ Λρτεμις είσι κατ’ ούρεος ϊοχέαιρα, 
ή κατά Τηύγετον περιμήκετον ή Εϋρύμανθον, 
τερπομένη κάπροισι καί ώκείη,ς έλάφοισιν" 
τή δέ θ’ άμα Νύμφαι, κοΰραι Διδς αΐγιόχοιο, 
αγρονόμοι παίζουσι" γέγηθε δέ τε φρένα Λητώ"

σφαίραν έπειτ’ έρριψε μετ άμφίπολον βασίλεια" 
άμφιπόλου μέν άμαρτε, βαθείη δ’ έμβαλε δίνη, 
αί δ’έπί μακρδν άϋσαν" ό δ’ εγρετο δίο; όδυσσεύς.

έκ πυκινή; δ’ ύλης πτόρθον κλάσε χειρί παχείη 
φύλλων, ώς ρύσαιτο περί χροί μήδεα φωτός, 
βή δ ίμεν ώστε λέων όρεσίτροφος, άλκί πεποιθώς.

Ως όδυσσεύς κούρησιν έϋπλοκ.άμοισιν έμελλεν 
μίγεσθαι, γυμνός παρ’ έών" χρειώ γάρ 'ίκανεν. 
σμερδάλεος δ’ αυτήσι φάνη κεκακωμένος άλμη, 
τρέσσαν δ’ άλλυδις άλλη έπ’ ήίόνας προυχούσα; 
οιη δ’ Αλκινόου θυγάτηρ μένε.........................

Τή αλήθεια, ό’ ζωγράφος δστις έγίνωσκε νά 
παραστήση τάς αφελείς έκείνας νεάνιδας, κατα- 
πτοηθείσας έκ τής ανέλπιστου παρουσίας τοΰ 
γυμνού όδυσσέως καί άποδιδράσκούσας ,τήδε 
κακείσε έκ τοΰ φόβου" τδ πυκνόν φύλλωμα 
άπδ τοΰ οποίου έξήρχετο ό δίος όδυσσεύς, 
τδν ποταμόν εντός τού οποίου επλυνον αί δμωαί 
καταπίπτοντα άπδ τού βράχου καί περιδινού- 
μενον εις τήν σκολιάν κοίτην του, θά έξετέλε·. 
τερπνόν τι καί μέγα άμα.

Οί ιστορικοί ούδεμίαν κατέλιπον ήμϊν λεπτο
μέρειαν περί τών λοιπών τοΰ Πολυγνώτου έργων 
δι’ ών έκοσμοΰντο τά τών Αθηνών δημόσια κτί
ρια, ουδέ καν λέγουσι διά ποιους λόγους ό καλ
λιτέχνης ούτος κατέλιπε τήν υίοθετήσασαν αυτόν 
πόλιν. Πιθανώς ή έξορία τού Κίμ,ωνο; καί ή δυ
στυχία τών πολιτικών αυτού φίλιον, συνετέλεσαν 

εΐ; τδ νά μακρύνωσιν άπό τών Αθηνών άνθρωπον ι 
μή δυνάμενον νά πράξη εφεξής μέγα τι. Κατά I 
τήν έποχήν εκείνην ό Περικλής δέν ύπέσχετο έτι ; 
εις τού; καλλιτέχνας τδ λαμπρόν στάδιον δ βρα- ι 
δύτερον ήνέωξεν αυτοί;" μόνος ό Φειδίας έγίνωσκε , 
τά σχέδια τού Περικλεούς’ ό Πολύγνωτος έβλεπεν 

εις αυτόν τον εχθρόν τοΰ φίλου του Κίμωνος καί 
τδν δημαγωγόν τοΰ πλήθους.

0 Πολύγνωτος μετέβη ακολούθως εις Πλα- 
ταιάς, πόλιν ή; ό λαός συνεπολέμησε μετά τών 
Αθηναίων έν Μαραθώνι. Η πόλις αύτη είχε κα- 
ταστραφή ύπδ τών βαρβάροιν, οί δέ Αθηναίοι 
ένόμισαν καθήκόν των νά συνδράμωσιν εις τήν 
άνέγερσίν τη;, καί έπεμψαν έπί τούτω τδν Φει
δίαν όπως κατασκευαση διά τδν ναόν των χρυσε
λεφάντινου τής Αθήνας άγαλμα. Εις τον αυτόν 
ναόν, ενώ ό όνατάς έγραφε τήν μάχην τών επτά 
έπί Θήβαις, δ Πολύγνωτος έζωγράφησε τδν ύπδ 
τοΰ όδυσσέως φόνον τών μνηστήρων τής γυναί
κας του.

<>Δή τότ’ Αθηναίη φθισίμβροτον αΐγίδ’άνέσχεν 
ύψόθεν έξ οροφής" τών δέ φρένες έπτοίηθεν. 
οί δ έφέβοντο κατά μέγαρον βόε; ώ; αγελαία:" 
τάς μέν τ’ αίόλος οίστρος έφορμηθεις έδόνησεν 
ώρη έν είαρινή, δτε τ’ ήματα μακρά πέλονται. 
οί δ’ ώστ’ αϊγυπιοί γαμψώνυχες, άγκυλ.οχείλαι, 
έξ δρέων έλθόντες έπ’ όρνίθεσσι Οόρωσιν" 
ταί μέν τ’ έν πεδίω νέφεα πτώσσουσαι ΐενται, 
οί δέ τε τάς δλέκουσιν έπάλμενοι. ούδέ τις άλκή 
γίγνεται ούδέ φυγή" χαίρουσι δέ τ’ άνέρες άγρη. 
ιός άρα τοι μνηστήρας έπεσσύμενοι κατά δώμα 
τύπτον έπις-ροφάδην" τών δέ στόνος ώρνυτ’ άεικής 
κράτων τυπτόμενων, δάπεδον δ’άπαν αΐματι θϋεν.

Εκ τού χωρίου τούτου ένεπνεύσθη ό Πολύγνω
το; πιθανώ; εί; τήν γραφήν του ταύτην. Λκολ.ού- 
θως άπαντώμεν αύτδν εις τάς Θεσπιάς. Εις τήν 
πόλιν ταύτην γινώσκομεν δτι είχε ,ζωγραφήσει 
οικοδόμημά τι, τδ οποίον μετά ένα αιώνα κατε- 
στράφη έκ τή; συμβάση; εις αΰτδ πυρκαίάς. 0 
Παυσίας άνέλαβε νά έπισκευάση τάς βεβλαμμέ- 
νας τοΰ Πολυγνώτου γραφάς, άλλ’ ό μετά τής 
άνθοπώλιδο; Γλυκερία; συζών ούτο: ζωγράφος 
άπέτυχεν οίκτρώς εις τδν μετά τού Πολυγνώτου 
συναγωνισμόν του.

Τέλος ό ήμέτερος καλλιτέχνης μετά μακράν έν 
θεσπιαίς διαμονήν, μετέβη εις Δελφούς, πόλιν 
θεωρουμένην ίεράν ύπδ τών άρχαίων. Τδ χρηστή- 
ριον τών Δελφών άπήλαυε τότε μεγίστης ύπολή-

ψεως, καί έν τώ ναώ έκείνω συνέέίεον τά ανα
θήματα άφ’ δλων τών μερών τοΰ γνωστού τότε 
κόσμου" ώς έπί παραδείγματι δ’ άναφέρομεν δτι 
έντδς μόνου τού ναού ύπήρχον τρεί; χιλιάδες 
άγαλμάτων.

Εις Δελφούς ύπεδέχθησαν λίαν φιλοφρόνως τον 
Πολύγνωτον, καί οί Αμφικτύονες έκήρυξαν αύτδν 
ξένον των καί άπεφάσισαν νά τρέφηται δ: έξόδων 
τού Ναού. Τούτο ήτο ή μεγίστη τιμή ήν ήδύ- 
νατο νά προσφέρη τδ σεβαστόν τούτο συνέδριου, 
ό δέ πλούσιος καί αφιλοκερδής Πολύγνωτος έδέχθη 
εύγνωμόνως τήν ύπερτάτην ταύτην τιμήν.

Τπήρχεν εν Δέλφοϊς οικοδόμημά τι, καλούυ.ενον 
KrtMair Λέσχη, όπερ ήν τόπος αναψυχής, έν ώ οί 
προσερχόμενοι άνέπνεον τήν δρόσον τής Κασσώ- 
τιδος λεγομένης πηγής, ήτις ερρεε παρά πόδας 
τής Λέσχης μετ’ αρμονικού ψιθυρισμού. Τούς τοί
χου; τή; Λέσχης ταύτη; άνέλαβε νά ζωγραφήση 
ί Πολύγνωτος, καί εις τδ κολοσσαϊον τούτο εργον 
εΐργάσθη μόνος έπί πολλά έτη, καί μέγα τού βίου 
του μέρος κατηνάλωσεν έν αύτώ. II λέσχη τών 
Κνιδίων ήν διά τδν Πολύγνωτον, δ,τι τά ανά
κτορα τοΰ Βατικανού διά τδν ί’αφαήλον.

(έπεται τδ τέλος)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
ΚΑΙ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ

ΥΠΟ

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΓΑΣΤΙΝΟΟΤ.

{Σννέχίια Γβε φυίλάβιον 29).

II.
Μαύροι.

(ΙτΔΕΝ μάλλον αντίθετον εΐ; τού; Αραβα; τού: 

κατοικούντας τάς πεδιάδας τοΰ Τέλλ καί τάς 
Οάσεις τή; Σαχάρα; όσον οί Μαύροι τών πόλεων 
τών ύπδ τών Ιθαγενών καλούμενων Χαδάρ. ύ 
Μαύρος πολίτη; έξευτελιζόμενο; ύπδ τοΰ δεσπο- 
τισμοΰ ίμπλεο; αθλίων προλήψεων είναι ό έντε- 
λώ; άμοιρο; ήθ·.κή; καί χαρακτήρος. ό άσημος 
ούτο; πληθυσμός συνελέγη έκ τή; έπιμιξία; δλων 
τών φυλών. Τδ όνομα Μαύροι παραχθέν έκ τού 
μαγρίβ (Δύσις) ανάγεται εΐ; τήν αρχαιότητα δτε 
έδήλουν διά τή; λέξεω; Μαυριτανία όλον τδ δυ
τικόν μέρος τή; Βορείου Αφρικής άπδ τής Νου- 
μηδία; μέχρι τοΰ ί’ίκεανοΰ.
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Οί Μαύροι διαιτώνται λίαν περιωρισμένοΓ ούχ τ 
ήττον έξασκούσι μικρόν έμπόριον καί μικρά; βιο- Ί 

μηχανίας. c
Τπο τού; Δέηδας Τούρκου; κατείχαν θέσεις ρ 

τινα;, εις άς ή διοίκησις διετήρησεν αυτούς. Οι ρ 
Μαύροι διακρίνονται έκ τής ώραιότητος τών χα- '■ 
ρακτήρων, τής εύγενούς στάσεως, τής κομψότητος - 
τών τρόπων καί τής πλούσιας, ένδυμασίας. -

Εθαύμασα έν Αφρική τήν έπιτηδειότητα μεθ ι 
ή; οί έργάται Μαύροι τών πόλεων ποικίλλουσι ‘ 
την αίγόβυρσαν διά χρυσονημμάτων καί κατα- - 
σκευάζουν τά αραβουργήματα τών βουρνουζίων. - 
Εύλύγιστοι ώς γαλαί περιστέλλονται εις τά στε
νότατα οίκημάτια, τά χρησιμεύοντα αυτοί; ώς · 
έργος-άσια, όπου θαύμα είναι νά βλέπη τις αυτούς : 
εργαζομένους.

ό βίο; τών μαύρων γυναικών είναι ήττον έπί- ; 
πονος τού τών Αράβων γυναικών. Αντί νά κακό- ■ 
παθώσιν εί; τάς οικίας των, είσίν επιτακτικά’., 
άπαιτητικαί καί φέρονται δεσποτικώς προς τούς 
ευήθεις συζύγου; των. Η πολυδάπανος φιλαρέ- 
σκειά των ύπερβαίνει ίσως τήν τών Εύρωπαέδων.

Εκτεθηλυμμένοι καί έκδεδιητημένοι οί Μαύ
ροι κατακυριεύονται καθ’ υπερβολήν ύπό τού 

επιλήψιμου θεάματος τού Καραγχιόζ τού φαντα
σιώδους τούτου δντος, τού μετέχοντος τούήμετέ- 
ρου Ho.lvairAMov ή τού παρ’■ ϊταλοΐς \4p.h- 
xirov, δστις κατά τήν νηστείαν τού Ραμαζανίου 
δικαιούται νά λέγη και νά πράττη τά πάντα.

Οί Κουρουγ.Ιο1. καίτοι συνδεόμενοι ώς έκ τού 
γένους καί τής θέσεω; μέ τούς Μαύρους, εχου- 
σιν όμως αγωγήν χρηστοτέοαν. καί ήθικωτέραν. 
Εις τάς τάξεις αυτών προστίθενται πλεϊστοι ύπάλ- 
ληλοι Μουσουλμάνοι άφωσιωμένοι εις τήν Γαλλίαν 
καί διά το εαυτών συμφέρον καί διά τήν εξαιρε
τικήν αύτών θέσιν.

Κατά τήν έπί τρεις αιώνας άντιβασιλείαν τής 
’Αλγερίας ύπό τών Τούρκων, έκ τής έπιμιξίας αυ
τών μετά επιτόπιων γυναικών τών διαφόρων τού 
τόπου γενών προήλθον οι Κουρουγλοί, οί-ινε; ά- 
πομεμονωμένοι καί μισούμενοι έν Αλγερία, μετά 
τήν πτώσιν τών Τούρκων κατά τό 1830 ένηγ- 
καλίσθησαν τούς Γάλλου; καί έκτοτε μέχρι τούδε 
διέμειναν πιστοί.

Ill

ΑίΟίοπες.

Οι τής Αλγερία; Αϊθίοπε; κατάγονται έκ τής 
I ουινεας, τού Σουδάν καί τού Τουμ,βουκτού. Από

τή; νεανικής των ηλικίας πωλούνται έν ταϊ; τή; 
Τριπόλεως κάί τής Αίγυπτου άγοραϊς, ή παγιδεύ
ονται ώς πτηνά ύπό τών Βεδουίνων τής Ερή
μου, οίτινες ρίπτοντες αύτοΐς κογχύλια καί πε- 
ρίαπτα τού; έλκύουσι μακράν τών καλυβών αύτών,. 
τούς άρπάζουσι καί τούςπωλούσιν εις τούς σωμα- 
τεμπόρους, ών αί συνοδεία; βρίθουσιν έν τή Νοτίω 
Αφρική. Τό κυνήγιον τούτο τών νέων αίθιόπων, 
άπαρτίζον έξαίρετον έμπόριον, έξασκεΐται έν τή 
χώρα τού Τουμπουκτού ύπο τής ισχυρά; καί 
τρομερά; φυλή; τών Τουαρέγγ, αρίστων πειρατών 
τής Ερήμου.

Περί τά; πηγάς ένεδρεύων ΒεδουΊνος κατασκο
πεύει τήν λείαν, ή δ’ ϊππο; αύτού κεχαλινωμένη 
καί έτοιμη· βόσκει έν τώ μεταξύ. Προσερχο- 
μένων δέ τών ποιμένων πρός πότισιν τού ποι- 
υ.νίου των καί τών ν-ανίδων προς έμπλησιν δ- 
δατο; τών ασκών.των εί; τήν πήγήν, ούτος τα
χύτερος καί τή; αστραπής έκλέξα; τό θύμα τό 
αρπάζει κ.α» συμπαραλαβών καί δέσας αυτό εις τό 
έμπροσθεν τού έφιππίου φεύγει, καλπάζοντος τού 
ίππου του. Καί δέν παρέρχεται πολύς χρόνος καί 
ή φυλή πενθεί διά τήν απώλειαν ενός τών τέ
κνων της’ ευτυχεί; είσίν οί Αϊθίοπε; όταν £αζιέ- 
ζοι (raggias) γιγαντιαϊοι δέν έρημοϋσιν άθρόως 
πολλά; κώμας. Πωλείται δέ έν Τριπόλει ή έν Αϊ- 
γύπτω ό μέλας εύνούχος αντί 650 έως 700 φράγ
κων, ό δέ μέλας έφηβο; αντί 90 έως 1 00 φράγ
κων, ή δέ μέλαινα γυνή, κατά τήν καλονήν της, 
αντί 120 έως 150 φράγκων καί ή νεάνις αντί 50 
έως 60 φράγκων.

ΪΙ αισχρά αυτή τών αίθιόπων εμπορία έ'ασκεΐ- 
ται ώς έπί τό πολύ πρός ό'φελο; τού βασιλείου 
τής Τριπόλεως.’ Γνωστόν δέ ότι οί Αϊθίοπε; τής 
έν Αλγερία Γαλλικής αποικίας άπηλευθερώθησαν 
κατά τό 1848 διά ψηφίσματος τής τότε Προ
σωρινής Κυβερνήσεως τών Γάλλων. Καί όμως οι 
Αραβες χρρνιαι τοΐς Αίθίοψιν ώς δούλοι; ύπό 
τάς σκηνάς αύτών καί αείποτε ώς ύποδεστέροις 

αύτών.
Εσχον έν Αφρική αποδείξεις θετικά; ότι ή εό- 

• φυΐα δέν ελλείπει παρά τοϊ; Αίθίοψιν, αλλά σπου- 
; δάζων τις αύτού; κατά φύσιν αναγνωρίζει ότι 

έχουσιν ήθος ήδύ, ταπεινόν, θεραπευτικόν καί 
αύταπάρνησιν θαυμαστήν καθιστώσαν αύτούς ή 
ύπηρέτας έθελοντάς ή δούλου; τής άνθρωπότητος. 
Ας τού; έ-λευθερώσουν, αυτοί μόνοι πάλιν ύποδω- 

; λύνονται.
> 0 Αϊθίοψ είναι παιδίον έχον όλα τά έλαττώ-

ματα καί όλα τά προτερήματα τής παιδικής 
ήλικίας, συμπαθητικός, ήδύς καί χαρίεις α
κολουθών πάντοτε τήν θέλησιν καί τήν ζωηράν 
φαντασίαν του, ήτις παριστά αύτώ καί τά άπλού- 
στερα πράγματα ώς διά πρίσματος εκπληκτικά 
καί παράδοξα" δούλος τών επιθυμιών του άφο- 
μοιούμενος πρός τά ζώα καί μ.ή φροντίζω·/ ν’ άν- 
θίσταται εις τάς φοβερά; όρμάς ή εί; τά ανόητα 
πάθη τά όποια τού διεγείρει τό διακαές κλίμα 
εις ο ανήκει, τέλος δέ ζών κατά τάς έμφυτους 
όρμάς του ούχί δέ περιεσκεμ.μένως καί λογικώς.

Ούδαμώς περί τών τέκνων των φοοντίζουσιν 
οί Α’θίοπες’ ή τροφός, ή κλίνη καί τό ύποπόδιον 
αύτών άμα γεννηθέντων είναι ή γή. Καί όμως 
καθίστανται ρωμαλέοι, ώκύποδϊς ώς τήν δορ- 
κάδα καί ώς οί ταύροι ισχυροί εις τήν έργασίαν. 
Καίτοι άνατρεφόμενοι ύπό μόνης τή; φύσεως πε- 
ριφρονούμενοι δέ καί κακουχούμενοι, εύγνώμονούσιν 
όμως καί θυσιάζονται ύπέρ τού κυρίού των προ- 
σφέροντες τήν αριστερήν παρειάν δτμ.ν παίωνται 
κατά τής δεξιάς, άποδίδοντες καλόν αντί κακού, 
ώς οντες αληθή κυνάρια τής άνθρωπότητος.

Τίς δέν ήθηλε συγκινηθή ύπό τής τοιαύτης 
γενναιότητά; καί καρτερία; ; καί τίς δέν ήθελε 
συναγάλ.λεσθα·. μ.ετ αύτώνένω χορεύφυσι καί τέρ- 
πονται υπερβαλλόντως μέ τούς θορυβώδεις ή
χους τών χάλκινων κροτάλων καί τών ταμ- 
πουρίνων αύτών ;

Η άφελ.ής αύτη εύθυμία ίδιάζαυσα εις τήν 
φυλήν τών Αίθιόπων, διακρίνει αύτήν πρδ πάν
των τής τών Αράβων φυλή:, αείποτε οΰση; αύ- 

στηράς, κατηφούς καί περικλειούσης έν έαυτή 
τάς έντυπώσεις της. ό ταπεινόφρων καί ειδωλο
λάτρης , ό ζωηρός καί ευμετάβλητο; χαρακ.τήρ 
τών Αίθιόπων άντίκειται παραδόξως πόός τήν 
άκαμπτο·/ 'υπερηφάνειαν τών Αράβων, τής Ασια
τικής ταυτη; φυλής, ήτις πάντοτε διετήρησεν 
αυστηρόν όροθέσιον μεταξύ αύτής καί τών αίθιο- 
πικών φυλών τής Αφρικής, εί; άς εύχαριστεΐται 
νά έπιβάλλη τήν δουλείαν καί τό Κοράνιον. Εν
νοείται δέ διατί οί Αϊθίοπε; θέωρούσι τήν γαλ
λικήν κατάκτησιν τρόπον τινα ώς άπελευθέρωσιν, 
οί δέ 'Αραβες αποδέχονται αύτήν τοσούτον δυ- 
σχερώς’ οί Αϊθίοπε; προτιμώσι τούς Γάλλους, ποο- 
όήλως. Εν δέ ταΐ; γειτνιαζούσαι; τή εξουσία 
τών Γάλλων χώραις τής ’Αφρικής οί κακουχού- 
μεναι Αϊθίοπε; άπειλούσι πολλάκις τούς κυρί
ου; των ότι θά μεταβώσιν εις τούς δωμηούς 
(χριστιανούς).

ό μέν Αιθίόψ αναγνωρίζει ταχέως τήν ύπε- 
ροχήν τού λευκού καί έκουσίως ύποτάσσεται αύτώ" 
ο δέ Αραψ έχει πνεύμα ανεξαρτησίας, ώςτε ούδέν 
δύναται νά τον ύποτάξη καί τό όποιον τον άκο- 
λουθεΤ καί εις τάς ήττας καί εις τήν δυστυχί
αν του.

Εν τούτοι;· όμως οί Αραβες συνάπτουσι γά- 
μ.ους εύκόλως μ.ετά τών Αϊθιοπίδων, τά δέ έκ τών 
τοιούτων γάμων τέκνα κληρονομούσι τό όνομα, 
τήν Οέσιν καί τήν περιουσίαν τού πατρό; των. 
Οθεν βλέπει τι; έν ταΐς φυλαΐ; φαιού; μέ πάσαν 
τού χρώματος παραλλαγήν.

Οι δέ καθ αύτό μελάνες μετέρχονται τήν 
σήμερον ε.ί; μέν τάς πεδιάδα; τήν γεωργίαν, εις 
δέ τάς πόλεις πάσαν έργασίαν. Οί Αϊθίοπε; δεί- 
κνυνται έν τή Αλγ.ερίφ οί ρωμαλαιότεροι έργάται, 
καί αφού τούς ϊδεΐ τις εργαζομένους, έννοει ότι 
μόνη ή δουλεία είναι ή αιτία δι’ ·?,ν κατηγορή- 
θησαν ύπό τών· άποίκων τών ’Αντιλλών ώ; 
οκνηροί.

Οί Αϊθίοπε; διετήρησαν έκ τής αρχαίας αύτών 
λατρείας συνήθεια; τινας είδωλολατρείας καί τήν 
θυσίαν τών ζώων, τήν οποίαν πράττουσιν έτι καί 
νύν έν ’Αλγερία εις τήν Κωσταντίαν, εις τήν 0- 
ράνην καί μάλιστα τό ’Αλγέριον. Οί Εύρωπαίοι 
καλούσι τά; παραδόξου; ταύτας τελετά; yar- 
τασίν.ς ΑίθιοΆιχάι;. Αμα τώ όρθρω, ή πόλις είναι 
εμπλεως θορύβου, άλαλαγυ.ού καί κονιορτού. Πο
λυάριθμοι μουσικοί παίζοντες τό μονόχορδο·/, 
κρόταλα καί κύμβαλα καί κρούοντε; τό τύμπανον 
δι’ όλη; τής δυνάμεως τής χειρός πληρούσι τήν 
πόλιν έκ τοιαύτης μονοτόνου καί οξείας μου
σικής. Οί Εύρωπαϊοι βλέποντες μακρόθεν τήν αΐ- 
Οιοπικήν σημαίαν παρισταμένην ύπό χρυσοειδούς 
καί κεκοσμημένου μέ χλοώδεις κροσσού; μετα
ξωτού ύφάσματος, έρχονται περιέργως εις προϊ- 
πάντησιν τή; συνοδείας. Οχλο; έξ Αίθιόπων καί 
αϊθιοπίδων ένδεδυμένων τά λαμπρότερα φορέματα 
των, συνοδεύουσι κραυγάζοντε; καί σκιρτώντε; 
μανιωδώς, ώς παράφρονες, τρεις ταύρους άγο- 
μένους έπί τον θάνατον, κεκυφόταςκαί προαισθα- 
νομένους. Μέλλουσι δέ νά Ουσιασθώσιν εί; τήν φύ
σιν καί εί; τον Ηλιον, τά δέ άσπαίροντα σπλά
χνα αύτών, οιωνοί τών κλιματερικών έπιέροών 
καί τών μελλουσών συγκομιδών, θά προείπωσιν 
έάν ή γή γονιμοποιούσα θ’ άποδώση έν άφθονία 
τά παοακατατεθέντα σπέρματα εις τά σπλάγχνα 
αύτής.

I ό χρυσός, οί άδάμαντε; τό ήλεκτρον καί
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τά εΰχροα κογχύλια διαλάμπουσιν εττί τοΰ με
λανού δέρματος τοΰ πληθυσμού τούτου. Εν τή 
φαντασία τών Αιθιόπων ούδέν ώραιότερον τούτου. 
Λι γυναίκες ένδύονται τήν λευκήν καί χρυσο- 
πέταλον γάντουραν καί περιβάλλονται το έκ 
φοίνικας πεποικιλμένον βαμβακερόν χαΐκ, καί 
τέλος τον έξ άνθέων πέπλον, δστιε καλύπτων όλα 
σχεδόν τά πολύχροα μεταξωτά, περιβάλλει τήν 
κεφαλήν ή δεικνύει τό ανάστημα αυτών, ή χαρά 
διαστέλλει τάς μελαίνας τών οφθαλμών των κό
ρας. Καί διαλάμπουσαι ώς ό έπιχέων αύταΐς τάς 
φλογέράς του ακτίνας ήλιος, χορέύουσιν έμμανώς 
πέριξ τών θυμάτων.

‘Τπό δύο Αιθιόπων, κρατοΰντος έκάστου έν τών 
κεράτων, άγεται υπερήφανος ταΰρος, εκλεχθείς 
μεταξύ όλων διά τό μελάγχρουν δέρμα του? όπερ 
διατέμνει υπόξανθος γραμμή εκτεινόμενη καθ’ 
δλην τήν ράχην. Τοΰτον άκολουθούσι κριός έχων 
κέρατα έλικοειδώς συνεστραμμένα καί μέλας 
τράγος πωγωνοφόρος, ώς ό φιλόσοφο: Βλάτων, 
καί ούτως απαρτίζεται ή πομπή. Τα ζώα ταύτα 
μή . έννοοΰντα διατί τόσοι μελάνες δαίμονες ά- 
νακυκώνται πέριξ αυτών, δυσπιστούσι προς τήν 
θορυβώδη ταύτην εορτήν, καί προχωροΰσιν άνη- 
σύχως λίαν, έπιποθοΰντα τόν σταΰλον, έν μέσω 
τών πολλών θυμιαμάτων, τών ραντισμών, κλά
δων καί άνθέων συν αλατι, όπερ οι ίεροθύται έπι- 
δαψιλαύούσιν αύτοϊς.

Η πομπεία αύτη τών αιθιόπων εισρέει εις τήν 
αυλήν τοΰ ναού καί ΐστανται εΰλαβώς πρό τής 
Ούρας αύτοΰ. Λιθίοψ τις προσάγει τά ζώα εϊς τον 
ϊμάμην, δστις άνακαθήμενος επί τοΰ ουδού έν 
στάσει σφιγγδς, άγνίζει αυτά, καί ειτα άγονται 
επί τήν θυσίαν.

Τά τό θυμίαμα καί τ’ αρώματα έμπεριέχοντα 
αγγεία, αί πλήρεις άλατος ξηροκολοκύνθαι, αί 
μάχαιραι,καί άπαντα τά τής θυσίας σκεύη άποτί- 
θενταιέπί τών παρά τήν πηγήν γρανιτικών βράχων.

Καί τότε άρχονται οί Αιθίοπες έκτελοΰντες θρη
σκευτικήν παράκλησιν, στρεφόμενοι προς άνα- 
τολάς καί έκ διαλειμμάτων άνατείνοντες μέχρι 
τών κροτάφων τάς χεΐρας. Τοΰ προοιμίου τούτου 
τελεσθέντος, ή μουσική διά τών· οξέων αυτής τό
νων καλύπτει τά βληχήματα των θυμάτων, άπερ 
μετά πλείστης όσης προσοχής θυμιάζονται, μυ
ρίζονται καί άγνίζονται.

’Ενταύθα σφαγιάζονται τά λευκά καί μέλανα 
ορνίθια καί ό ίεροθύτης τον τράγον γονατίζων λαμ
βάνει τήν μάχαιραν.

ΙΪ φονική μάχαιρα έμπήγνυται εϊς τόν λαιμόν 
του τράγου, μόλις δ’ εξάγεται καί ευθύς Αίθίού 
όρμα εις το ζώον, καί προσκολλώμενος εις τήν 
πληγήν αύτοΰ ώς βδέλλα, άπομυζά τό έξ αύτής 
άπορρέον αίμα. Τούτου γινομένου, ό ίεροθύτης, κε
κλιμένος επί τοΰ θύματος, σπουδάζει τούς παλ
μούς, τήν καθαρότητα ή μή τής αναπνοής καί 
τόν τρόμον τών μελών αύτοΰ, δπως έξάξη τινα 
οιωνόν. Αισίου δέ δηλωθέντος τοΰ οιωνού, οί Αίθίο- 
πες δέν κρατούνται πλέον, αλλά στρέφονται τά 
μέλη, αί δέ γυναίκες άπαντώσι διά κραυγών οξέ
ων εις τάς θορυβώδεις ταύτας διαδηλώσεις, καί 
ό τοΰ αίματος ίερεύς έξαντλήσας τάς δυνάμεις τοΰ 
τράγου, άνορθοΰται μεθυσμένος, ΐσταται ολίγον, 
εΐτα καταπίπτει ώς κεραυνόπληκτος καί μετά 
φέρεται έπί- τίνος σωρού χαλίκων.

Οί φίλοι του τόν έγκαταλείπουσιν εις τόν καυ- 
στικώς άκτινοβολοΰντα ήλιον, ϊνα ούτος φροντίση 
καί ΐατρεύση τήν αποπληξίαν αύτοΰ.

Ill

Οί Καβύλοι.
Εκ τής συνενώσεως πολλών κωμών (gouibisj 

άνηκουσών εις μίαν και τήν αύτήν φυλήν συνέστη 
ή Καβύλα έξ ής παρήχθη τό όνομα Καβύλοι, 
άποδιδόμενον εις τάς έν τή παραλία ηνωμένας 
Βερβερικάς φυλάς.

Τό κυριώτερον ύπο τών Καβύλων κατοικού- 
μενον μέρος καί κείμενον μεταξύ τοΰ ’Αλγεριού 
καί τής Κωνσταντίας καλείται ιδίως Καβυλία, 
ύπάρχουσιν όμως Καβυλίαι δσαι καί ορειναί με
μονωμένα1. συνοικίαν, διότι οί Καβύλοι διωκόμεοι 
έκ τών πεδιάδων ύπό τών αλλεπαλλήλων εισβο
λών τών πορθητικών λαών καταφεύγουσιν έπί τά 
υψηλά όρη.

Οί Καβύλοι εχουσιν όμόσπονδον δημοκρατικήν 
πολιτείαν, παραπλησίαν τή τής Ελβετίας. Στεγα- 
ζόμενοι οπίσω τών απροσίτων δρέων των, άντέ- 
στησαν ώς καί κατά τών Γάλλων κατά τών 
διαφόρων εισβολών καί κατά πάσης άλλοτρίας 
δυναστείας.

II μάλλον έπαισθητή μεταξύ τών ’Αράβων 
καί τών Καβύλων διαφορά είναι ή τής διαλέκ
του. Μόνοι έκ τών ιθαγενών οί Καβύλοι δέν 
λαλοΰσι τήν Αραβικήν, ή διάλεκτος αύτών είναι 
ή Βερβερική έκ τοΰ αρχαίου αύτών ονόματος Κέρ
βερος. Οί αρχαιότεροι τής Αλγερίας κάτοχοι εϊσίν 
οί Βέρβεροι ή Καβύλοι. Παρά πάντων όμολογεϊ- 
ται ότι ούτοι κατάγονται έκ τών αύτοχθόνων 

γεναρχών Λιβύων καί Γετούλων καί θεωρούνται 
ώς ή ύποστάθμη καί τό μίγμα πασών τών φυλών 
δσαι διά τόν ανεξάρτητον αύτών χαρακτήρα άν- 
τέστησαν εις τάς κατά καιρούς διαφόρους καί 
αλλεπαλλήλους έπί τοΰ Αφρικανικού έδάφους εί- 
σβολάς. Αί διαδοχικαί κατακτήσεις τών πορθη
τικών λαών, οΐτινες έσφετερίζοντο τάς πεδιάδας, 
ήνάγκασαν αύτούς νά καταφύγωσιν εις μέρη λίαν 
δυσπρόσιτα, καί ο λαός ούτος ό άλλοτε έξουσι- 
αστής τοΰ τόπου διεμελίσθη ούτως εις μεγάλα 
κλάσματα, κατασταθέντα διά τού χρόνου άλλό- 
τρια πρός άλληλα.

Μετά τήν εισβολήν τών Αράβων οί Βέρβεροι 
ήρξαντο καλούμενοι Καβύλοι. Η ταύτότης τών 
φυσικών καί ηθικών χαρακτήρων τών Καβύλων 
τής Αλγερίας, τής Τύνιδος, τού Μαρόκου, τών 
όάσεων καί τών άλλων μερών, ένθα ούτοι εΐσί 
διεσπαρμένοι, δείκνυσι σαφώς δτι άπαρτίζουσι 
φυλήν άρχαιοτάτην καί έκ παντός μίγματος 
καθαράν.

0 Καβύλος έχει τό μέν ανάστημα, έν γένει, 
ούχί υψηλόν, τήν δέ χροιάν φαιάν καί αϊθήν, 
τούς οφθαλμούς μέλανας, τήν κόμην μέλαιναν ή 
φαιάν καί λισσήν, τήν κεφαλήν στρογγύλην (κατά 
τούτο διαφέρει τού Αραβος) τό μέτωπον ολίγον 
άναπεπταμένον, τον πάγωνα στρογγύλον, τήν 
ρίνα μέ εύθεϊαν γωνίαν, τούς ράθωνας ολίγον α
νοικτούς, τά χείλη ογκωδέστερα ή όσον αί διά
φοροι καυκάσιαι φυλαί καί τό πρόσωπον μικρόν 
καί μάλλον στρογγυλοειδές ή ωοειδές. Οζον τό 
σώμα τοϋ έχοντος ανάστημα μέτριον Καβάλου 
εχει πολλήν συμμετρίαν, καί ό τοιούτος είναι 
νευρώδης, ρωμαλέος, ένεργητικός ώς εϊσίν ώς έπί 
τό πλείστον οί ορεινοί.

Καθώς οί Αραβες ούτω καί οί Καβύλοι γεν- 
νώνται λευκοί καί διαμένουσι τοιοϋτοι καθ’ ολον 
αύτών τόν βίον, όσοι δέν αναγκάζονται νά έκ- 
τίθωνται εις τον καύσωνα τοΰ ήλιου ώς έκ τών 
εργασιών των. Καί αί γυναίκες τών πόλεων έ- 
χουσι λευκότητα φαεινήν, αί ορειναί δμως άδια- 
λείπτως καιόμεναι ύπό τού ήλιου, λαμβάνουσι 
καί έξ αυτής τής μικράς των ήλικίας φαιάν χροιά; 
παραπλησίαν κατά πολύ πρός τό χρώμα τής 
αιθάλης. Αύται έχουσιν ωραίους μέλανας οφθαλ
μούς μετά βαθυτάτων βλεφαρίδων, όδόντας δέ 
λευκοτάτους καί φημίζονται δτι ύπερέχουσι τάς 
τών Αράβων γυναίκας κατά τήν καλλονήν.

Η φιλελευθερία, ή φιλαργυρία καί ή ζηλοτυ
πία εϊσίν ό έθνικός χαρακτήρ τών Καβύλων, 

ή δέ έπιδεξιότης, ή ισχύς καί ή αρετή εϊσίν αί 
έπικρατοΰσαι ιδιότητες αύτών, οΐτινες έχουσι 
τό πνεύμα ζωηρόν, τά ήθη κοινωνικά, καί κλί
σεις καλάς. Δέν ύπακούουσι δέ ούδέποτε εϊς 
δυναστείαν, διό έγένοντο εχθροί τών Ισπανών, 
ύστερον δέ τών Τούρκων καί έσχάτως καί τών 
Γάλλων.

0 Καβύλος αγαπά τήν γεωπονίαν καί προ
τιμά τήν σταθεράν κατοικίαν καί τήν καλύβην 
τής σκηνής, καί τήν γεωργίαν τής ποιμαντικής, 
σφοδρώς δ’ άγαπφ τήν έδραιότητα. Ata τούτο 
διαφέρει τού αραβικού λαού οντος ούσιωδώς 
νομαδικού. ’Εκ τού εδραίου δέ βίου καί τής έπΐ" 
δεξιότητός του περί τήν βιομηχανίαν καί τό έμ- 
πόριον, ό Καβύλος ομοιάζει πολλώ μάλλον τών 
Αράβων πρός τά ευρωπαϊκά έθνη.

0 Καβύλος δέν καλλιεργεί τούς δημητριακούς 
καρπούς, οσον ό Αραψ, άλλά καταγίνεται πολύ 
εϊς τήν κηπουρικήν, καί διάγει τόν βίον του φυ- 
τεύων καί έγκετρίζων' διό έχει εις τόν οίκόν του 
έρεβίνθους, κυάμους, βουνιάδας, σ-.κυούς, κρόμμυα, 
τευτλίδας, πέπερι κόκκινον, ύδροπέπονας, πέπονας 
καί ποικίλων ειδών καρπούς.

Φίλεργος καί εδραίος, ό Καβύλος δέν είναι 
οκνηρός ώς ό Αραψ, δστις έχει περισσοτέρας άνάγ- 
κας ή δεξιότητα καί δέν διατρίβει, ώς αυτός,· 
ολοκλήρους ημέρας καπνίζων έμπροσθεν κατοι
κίας, άλλά κατασκευάζει έλαιον καί μέλαν σαπω- 
νιον έκ τού ελαίου καί τής τέφρας τής ροδοδά
φνης, πλέκει καλάθια, ψιάθους έκ φοίνικος ναν- 
νοφυούς, σχοινιά έκ τριχών αϊγός, κατασκευάζει 
γεωργικά εργαλεία, όπλα καί χρυσοχοϊκά έργα. 
Οί Φλισσαΐοι κατασκευάζουσι τά άγχέμαχα όπλα 
οί Βενι-Άββέσοι ολόκληρον τό πυροβόλον καί ή 
φυλή τών Ρεβουλάων άποκλειστικώς τήν πυρίτιδα. 
Εις δέ τό Αύτελάρβα, ή βιομηχανική έπιδεξιότης 
προήχθη ώστε νά κατασκευάζουν καί κίβδηλον 

νόμισμα.
Οί Φενάάίαι έχουσι κεραμοποιεϊον, πρός χρήσιν 

τού οποίου λαμβάνουσι τό χώμα παρά τών Βενι- 
ουρλίδων. Οι Ούλαδαμριούφ ύλοτομοΰσι τάς δρύς 
τών δασών τών διά τήν βυρσοδεψίαν. Συνελόντι 
δ’ εϊπεΐν ύπό τής ανάγκης ό Καβύλος γίνεται 
σιδηρουργός, κτίστης, άξινοποιός, οπλοποιός καί 
κατασκευαστής νομισμάτων έτι καί κίβδηλων.

(Το τέλος εϊς τό επόμενον φυλλάδιον).

22
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΑΗΣΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.

(Συνεχεία, Γδί φΜαδιον 29).

Ιππικά ΞΤΛ1ΝΆ. Τήν παιδιάν ταύτην διαφό- 

ρως εξηγεί δ Βαλσαμών λέγων « περί τοΰ ξύ
λινου ιππικού ποτέ γέγονεν άμφιβολία παρά τώ 
βασιλικφ βήματι, καί τινες μέν είπον είναι τούτο 
τδ σύνηθες παρά τών παίδων γινόμένον παίγνιον 
έξωθεν τού ιππικού, αντί ίππων /ρωμένων άν
θρωποι; εις διφρηλασίαν" τινές δέ είπον είναι 
τούτο ξύλινόν τι κατασκεύασμα διά κλιμάκων 
πολυειδώς άνυψούμενον, έχουσών διά μέσου δπάς 
διαφόρους" οί γάρ συνθηκίζοντες έπί τώ τοιούτω 
παιγνίω, βώλους τέσσαρας έτεροβαφεϊς άνωθεν 
τών κλιμάκων τιθέμενοι, προς τδ κάταντες άπο- 
λύουσι, καί δ πρώτος άπδ τών βώλων έξερχό- 
μενος διά τών οπών έκ τής τελευταίας οπής τήν 
νικώσαν δίδωσιν έχοντι αυτόν.» Η δέ έν Τρούλλω 
Σύνοδος έκώλυσε τδ ξύλινον ίππιζδν έν τώ ΚΔ . 
κανόνι, διότι είχε καί τούτο ομοιότητα πρδς τδν 
κύβον.

Ιϊά.Ιαμον eniCalrtir. Τά μικρά παιδία κάλα
μον έπιβαίνοντα, ώς ίππον, συνέπαιζον οϊκαδε.

Κατά .Ιουτρόι'τό'Αθήηισι παιγτιοχ. Καίτοι 
ή παιδιά αύτη δύναται νά θεωρηθή ώς έθιμον, 
ώς νόμος μάλλον ή ώς παιδιά, παραΟέτομεν όμως 
καί αυτήν ενταύθα χρώμενοι ταϊς λέξεσιν, αίς δ 
Ναζιανζηνδς Γρηγόριος εις επιτάφιον Βασιλείου 
τοΰ Μεγάλου χράται" « Επεί δ’ άν ούν τις έπιςή 
τών νέων καί έν χερσί γένηται τών έλόντων" γί
νεται δέ ή βιασΟείς ή έκών. Νόμος ούτός έστιν 
αύτοϊς Αττικός,καί παιδιά σπουδή σύμμιζτος.Πρώ- 
τον μέν ξεναγεϊται παρά τινι προειληφότι,ή φίλων 
ή συγγενών ή τών έκ τής αυτής πατρίδος, ή τών 
όσοι περιττοί τά σοφιστικά καί προσαγωγοί τών 
λημμάτων. Κάντεΰθεν μάλιστα διά τιμής έκεί- 
νοις, έπεί καί τούτο μισθός ές-ιν αυτής τών σπου
δαστών τυγχάνειν, έπειτα έρεσχελεϊσθαι παρά του 
βουλομένου παντός. Βούλεται δ’ αύτοϊς, οίμαι, 
τούτο τών νεηλύδων συστέλλειν τδ φρόνημα καί 
ύπδ χεϊρα σφών άπ αρχής άγειν. Ερεσχελεϊται 
δέ, παρά μέν του, θρασύτερον, παρά δέ του, λογι- 
κώτερον" όπως άν αγροικίας ή άστειότητος έχη 
τδ πράγμα, τοϊς μέν άγνοούσιν λίαν φοβερόν καί 

άνήμερον" τοϊς δέ προειδόσι, καί μάλα ήδύ καί 
φιλάνθρωπον. Πλείων γάρ έστιν ή ένδειξις, ή τδ 
έργον τών απειλούμενων. Επειτα πομπεύει, διά 
τής αγοράς εις τδ λουτρδν προαγόμ.ενος" ή δέ 
πομπή, διατάξαντες εαυτούς στοιχηδόν κατά συ
ζυγίαν έκ διαστήματος οί τελοϋντες τώ νέω τήν 
πρόοδον, έπί τδ λουτρδν προπέμπουσιν. Επεί 
δ’ άν πλησιάζωσι, βοή τε πολλή καί έξάλμασι 
χρώμενοι, καθάπερ ένθουσιώντες" κελεύει δ’ ή βοή, 
μή προβαίνειν. άλλ’ ιστασθαι ώς του λουτρού 
σφάς ού παραδεχόμενου" καί άμα τών θυρών ά- 
ρασσομένων, πατάγφ τον νεον φοβήσαντες, είτα 
τήν είσοδον συγχωρήσαντες, ούτως ήδη τήν ελευ
θερίαν διδόασιν' όμότιμον έκ τοΰ λουτρού, και 
ώς αυτών ένα δεχόμενοι" καί τοΰτό έστιν αύτοϊς 
τής τελετής τδ τερπνότατον, ή ταχίστη τών λυ- 
πούντων απαλλαγή, καί κατάλυσις. » Ταϋτα δέ 
καί ό Φώτιος βέβαιοί εις όλυμπιοδώρου αναγνώ
σματα.

Κέ.1ευμα, παρ’ Ησυχίω, παιδιάς είδος.
ΚινδαΛισμδς, παιδιά διά πεττάλων" ό παίζων 

αύτδν ωφειλεν ού μόνον νά καταπήξη τδν πάτ- 
ταλον κατά γης διύγρου, αλλά καί τδν καταπα- 
γέντα νά έκκρούση πλήξας τήν κεφαλήν αύτοΰ 
δι’ ετέρου παττάλου.

ΚοΛΙαδισμύς. Παϊς τις έκράτει τούς οφθαλ
μούς διά τών χειρών, τών δέ λοιπών κ.τυπώντων 
αύτδν, ώφείλε νά ε'ϊπη τις τον εκτύπησε.

Κόκτάί Κυντατδς, άπδ Κουΐντου τίνος οΰτω 
κληθεϊσα παιδιά καί δι’ άνευ σιδήρου άκοντίου 

παιζομένη.
ΚοΊ'τομονύδο.Ιοί', παιδιά διά πηδήματος.
Κοποπαίχτης, παιδιά, ήν ή έν Τρούλλω σύνο

δος έπετίμησεν.
Κοτταβισμύζ, ον παρά τών Σικελών οί Αττικοί 

παρέλαβον, ούτω, κατά Σου'ίδαν,παίζόμενος «Ράβ
δος μακρά ήν πεπηγμένη έν τή γή καί έτέρα 
έπάνω αυτής, κινουμένη ώς έπί ζυγίου" είχε δέ 
πλάστιγγας δύω έξηρτημένας καί κρατήρας δύω 
ύδατος υποκάτω τών πλαστίγγων, καί ύπδ τδ 
ύδωρ άνδριάς χαλκούς κεχρυσωμένος" τούτο δέ ήν 
έν τοϊς συμποσίοις. Καί πάντων παιζόντων άνί- 
στατό τις έχων φιάλην, γέμουσαν ακράτου καί 
μήκοθεν ίστάμενος έπεμπεν δλον τδν οίνον ύπδ 
μίαν σταγόνα εΐ; τήν πλάστιγγα ϊνα γεμισθεϊσα 
βαρυνθή καί κατελθούσα κρούση εις τήν κεφα
λήν τού άνδριάντος τοΰ ύπδ τδ ύδωρ κεκρυμ- 
μένου καί ποίηση ήχον. Καί άν μέν μή έκχυθή 
έκ τοΰ οίνου ένίκα καί ήδει δτι φιλεϊται αύτδς

ύπδ τής ερωμένης" εΐ δέ μή, ήττάτο. Ελέγετο δέ 
ό άνδριάς ό ύπδ τδ ύδωρ μάκτ,ς.» Ελάμβανον δέ 
οί νικηταί άθλα πλακουντίσκους, πυραμοΰντας 
καί σησαμοϋντας, άτινα κοττάβια ώνόμαζον.

Κυβεία. Τδ παίγνιον τούτο έπαίζετο διά βόλων, 
οΰς καί κυβευτικούς εκάλουν" έκαστος δέ τών βό
λων τούτων είχεν ίδιον δνομα ώς άβολα, άβρα- 
μίας, άγύρτης, άθετος, αίγλη, άνακάμπτων, άνη- 
βος, άντίτευχος, άντίτυπος, άνυπομόνητος, άρ- 
γείης, άρτος, βούλας, γυμνασιάρχης, δάκνων, δο- 
ρεύς, έκδύνων, ελλείπων, έξίτης, έπακοντισμδς, 
έπίθετος, έπιφέρων, ευδαίμων, ίερδς, κάκχασος, 
καλλίβολος, κεντρωτδς, κήρυνος, κίγκασος, κϊος, 
κρύφασος, κυνορχίας, κύων, κώος, λάζων, λάμπων, 
μάγνης, μάνης, μίδας, ξανθιμίας, οϊνη, οίστρος, 
όνος, όρος, πάτραινα, πάτρηλος, πέρσης, πρανής, 
πυαλίτης, σίμων, σολών, συνωρικδς, σφάλλων, 
τιμόκριτος, τρις έξ, τριχιάς, ύπτιάζων, φαλλός, 

ΖΙο«·
Κυχητίχδα, οί παϊδες άπτόμενοι τών ώτων 

άλλήλων έφιλοΰντο έναλλάξ.
Λ/άρωκ, παιδιά τις παρά τοΰ Βαλσαμώνος μνη- 

μονευομένη.
Μη^οΛόνθη, οΰτω καλείται κυρίως ζωύφιόν τι, 

μ.εϊζον τής σφηκδς, δπερ έπικαθέζεται εις τά άν
θη, ή παρ’ ήμϊν ξήχα" ταύτην λαμβάνοντες οί 
παϊδες, έξήρτων λϊνον καί ξυλίφιον άπδ τού ποδός 
της καί τήν άφινον νά πετάξη, αύτών κυνηγούν- 
των τδ ζωΰφιον.

ΜοχόβοΛον, παιδιά τις, ήν δ Φώτιος δεν θεω
ρεί άπαγορευτέαν.

Λ/υΐα χαΛχη, ήν έπαιζον, κατ’ Εύτάθιον οΰτω, 
«Καταδεϊταί τις ρακίςο τάς όψεις καίκαταστάς 
εις μέσον τών συνειλεγμένων, παριών φωνεϊ, /αλ
κήν μυϊαν θηράσω" οί δέ κύκλω έστώτες, βίβλοις 
ή καί ταϊς χερσί παίοντες αποκρίνονται" άλλ' ού 
λήψεις" ούδέ άν λάβηται, καθίστησιν εκείνον εις 
τήν εαυτού χώραν. » ΐΐ παρ’ ήμϊν τυφλομυία. 
Ετερον είδος αύτής εινε ή ΜυΜα, έν ή, καθ’ Η
σύχιον, « καταμύωντος τδν έρωτώμενον άποφαί- 
νεται σχεδιάζων έως άν έπιτύχη έάν δέ άμαρτών 
άναβλέψη, πάλιν καταμύει. »

Λΐυστέα, παιδιά τις, ώς ό Ησύχιος λέγει, έπι- 
τελουμένη καταλύοντα τούς έξάοχοντας.

Ναυμαχία, είδος κυβείας, ώς ό Πολυδεύκης. 
"Οαροι, παιδιά τις περί τά άφροδίσια. 
Οχΐάημος, παιδιά παρά Βαλσαμώνι. 
Ορτυγοχοπία, παρά Πολυδεύκει, έπαίζετο διά 

τών δρτύγων.

'Oorpaxirda, τά παρ’ ήμϊν, xogura η γράμ
ματα. Παϊδες διαιρούμενοι εις δύο μοίρας ειχον 
δστρακον, ού τδ Sv μέρος είχε πίσσαν" έρριπτε δέ 
αύτδ πρδς τά άνω, λέγων νύξ ή ημέρα; όποιον 
δέ μέρος άπετύγχανε κατά τήν πτώσιν τών ο
στράκων, έδιώκετο ύπδ τών άλλων.

Ovparla, παιδιά τις διά τής -σφαίρας.
//αιδιά er ϋόατι, ταύττ,ν έπαιζον εις τάς λί- 

μνας ή τήν θάλασσαν έν ώρα θέρους.
ΠεντάΜθα, διά πέντε λίθο)ν παίζόμενα, τά 

παρ’ ήμϊν πεντάβολα" ώφειλε δέ ό παίζων ρίπτων 
αύτά διά τού κοίλου τής χειρδς νά άναλάβη αύτά 
εις τδ όπισθεν, άλλως ήττατο.

Περιχυτή, παιδιά διά πάλης.
Ιίεσσοί, ο'ίτινες έπαίζοντο διά ψήφων, τής δέ 

παιδιάς ταύτης είδος ήν ή καλουμένη πό.Ιιι:' ή δέ 
εύρεσις τών πεσσών παρά τού Πλάτωνος άποδίδο- 
ται τοϊς Λιγυπτίοις.

Π.ΙατυγΙζεΐΓ, δ'περ έπαιζον οί έρώντες ή αί 
έρώσαι" λαμβάνοντες ούτοι φύλλον μήκωνος ή 
ανεμώνης, έθετον αύτδ έπί τού άντίχειρος καί 
τού λι/ανού καί άντέκοπτον αύτό" τότε άν μέν 
ήχε·, τδ φύλλον, ήγαπώντο, εΐ δέ μή τάνάπαλιν.

Π.1ειστο6ο.1ίι·δα, παίζόμενη δι’ αστραγάλων ή 
δι’ άργυρίου.

Πύθαγος, παίγνιον διά κατόπτρου παίζόμενου 
ούτως" ούσης τής σελήνης πλήρους έγραφον αί- 
ματι εις τι κάτοπτρου καί έδείκνυον πρδς τήν σε
λήνην" πλησίον δ’ αύτοΰ ίστάμενός τις έτερος άνε- 
γίνωσζεν εις τδν τής σελήνης κύκλον, πάντα τά 
έν τώ κατόπτρω γράμματα.

'ΡαθυτυγΠειχ, είδος παιδιάς ασελγούς, καθ’ ήν 
έκτύπων τήν πυγήν διά τού ποδός.

Σχαρία έκαλεϊτο ή παιδιά δι’ ής έκτύπων τώ 
μέσςο δακτύλιο τούς μυκτήρας άλλήλων.

Στριτιτύ-δα. Επροσπάθουν νά ςρέψωσι νόμισμά 
τι ή όστρακον χαμαί κείμενον δι’ έτέρου νομί
σματος ή οστράκου βάλλοντες αύτό.

Σχοινογι.Ιίι-δα. έσχημάτιζον κύκλον καί εις 
σχόϊνος έτίθετο πλησίον αύτοΰ" άν τις λοιπόν έξ 
απροσεξίας έπάτει τδν σχοϊνον τρέχων περί τδν 
κύκλον, έτύπτετο" άλά.ως έτυπτε τδν θέντα 
αύτόν.

Τάβ.Ια, παρά Σουίδα, όνομα παιδιάς, ήν έφευ- 
ρεν ό Παλαμίδης έν Τρωάδι εις διασκέδασιν τού 
Ελληνικού στρατού. Τάβλα δέ είνε δ γήινος κό
σμος, δώδεκα δέ κάσοι ό ζωδιακός αριθμός, τδ 
δέ ψηφοβόλον καί τά έν αύτώ έπτά κοκκία, πα- 
ριστώσι τά έπτά άστρα τών πλανητών, ό δέ
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πύργος τό ύψος τοϋ ούρανού. Εν γένει δέ ή παιδιά 
αΰτη εϊχεν αστρονομικόν άντικείμενον.

Ταυρείη όά, παιδιά παρά Ταραντίνοις ιδίως έν 

χρίσει.
Τρώτα, ή παρ ήμΐν γουβΐτζα, καλουμένη, ·?,ν 

έπαιζον δι’ αστραγάλων ή καί βαλάνων.
Ί\ογός, παιδιά καθ’ ·?.ν έχοντες είδος τροχού 

οί παΐδες έστρεφον αύτόν μάστιγι κτυποΰντες.
ΤρυγοΜφησις. Βυθίζοντές τι πράγμα εις τρύ

γος λεκάνην καί περιάγοντες όπίσω τάς χεϊρας, 
ώφειλον διά τού στόματος νά άναλάβωσιν αυτό.

Φίττα μνΛιάδες καί γίτταροι ή <ριτταιΐί.1ίαι, 
παιδιαΐ τών παρθένων, καθ άς έτρεχον εύφημου- 
σαι τάς Νύμφας και παροξύνουσαι άλλήλαις εις 
τάχΟί·

ΦρυγΜα, είδος παιδιάς διά κυάμων ή δι' ο
στράκων, ώς ό Πολυδεύκης, άτινα θέτοντες με
ταξύ τών δακτύλων τή; άριστεράς χειρό; έκρουον 
κατ αριθμόν.

Χα.ίχΜα, τό είς χαλκόν κυβεύειν.
Χα.1χισρόζ, δστις συνίστατο εις τούτο. Νόμι

σμά τι ορθόν περιεστρέφετο ταχέως’ άν λοιπόν ό 
παίζων έδύνατο νά άναλάβη τό νόμισμα είς τον 
δάκτυλον ένίκα.

Χε.1ιχε2ύ»·η, παιδιά τις παρθένων. Μία αυτών 
καθημένη λέγεται χελώνη, άλλα·. δέ περιτοέχου- 
σαι, ίρωτώσι «χελιχελώνη,τί ποιεί; έν τώ μέσω;» 
Η δέ αποκρίνεται. «Ερια μαρύομαι και κρόκην 
Μιλησίαν.» Ειτα έκεϊναι πάλιν <> ό δ’ έκγονός 
σου τί ποιών άπώλετο ;» ή δέ λέγει « Λεύκάν 
άφ’ ίππων είς θάλασσαν άλατο. »

Xvtplria, παίζόμενη ούτως. Καθέζετό τις έν 
μέσω, ειτα κύκλω περιτρέχοντες οί παΐδες περί 
τόν καθεζόμενον, τόν κάμνουσι νά περιστρέφεται, 
έως ού σύλλαβε τινά, τίπτοντες αυτόν" ειτα κα
θίζεται ό συλληφθείς.

'LltuJ.la. Περιγράφοντες κύκλον , έέριπτον 
αστραγάλους ή κάρυα, προσπαθούντ»; νά μείνη 
τό ριπτόμενον έντός τού κύκλου’ ό δέ επιτυχών 
ένίκα.

Τοιαύται ήσαν αί παρά τών διαφόρων συγγρα
φέων άναφερόμεναι έν χρίσει παρά τοΐς άρχαίοις 
Ελλησι παιδιαΐ.

Ε. Σ.

Η ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ. *,

(Συνΐχιια Γίε φνλίάδιον 29}.

ΕςΠΕΡΑΝ τινά ή δεσποσύνη Μωβερνή καθημένη 

έπί τή; κλίνες τη; συνωμίλει μετά τή; θαλαμε
πόλου της, έκεΐ πλησίον καθημένη;. 11 νέα ετβ 
δυσηρεστημένη καθ’ δλην εκείνην την ήμέραν, 
διότι ό καιρός ήτο όμιχλώδης καί ή γή έκαλύ- 

πτετο ύπό χιόνος’ έφερε δ’ έπί τέλους την ομιλίαν 
μετά πολλά; περίστροφά; είς τό ένδιαφέρον αυτήν 
θέμα.

— Τί πρόστυχος άνθρωπος είναι αυτές ό 
Οΰϊλιάμ, είπε’ δέν είναι άλεθες, φιλτάτη μου 
Μαργαρίτα; Δέν δύναται τις νά είπε δτι είναι 
άσχημος, καί έν τούτοις ποτέ δέν κατόρθωσα νά 
τόν αγαπίσω. Νομίζω ότι εί; έρωτόλεπτος πρέ
πει νά είναι κομψός, πρόθυμος, καί όμως θά πι- 
τεύσης ότι σήμερον άκόμη δίς ή τρις είπον δυνατά 
όπω; μέ ακούσε.— Θεέ μ.ου ! πόσον έπιθύμουν νά 
έχω μίαν ανθοδέσμην έξ ίων ! ’Αλλ’ ό βαρώνο; 
έκαμε τόν κωφόν καί είσέτι περιμένω τεν ανθο
δέσμην μου! Γελάς, Μαργαρίτα, έν τούτοι; τά 
πράγματα ταύτα, τά μικρά φαινόμενα, είναι 
σπουδαία, καί τόσον πολύ μέ ένδιαφέρουν, ώστε 
προθύμως έδιδον τό έκ μαργαριτών περιδέραιου 
μου αντί ενός ίου.

—Πολύ ακριβά πληρώνεις τά; ιδιοτροπία; σου.
— ιδιοτροπία ή όχι, θά τήν αίθανθή ό Κ. 

Δορσέτ περισσότερον παρ’ όσον φαντάζεται.
Καί ταύτα είπούσα η χαρίεσσα κόρη έθηκε τήν 

κεφαλήν έπί τοϋ προσκεφαλαίου καί δέν έβράδυνε 
νά κοιμηθή, έν ω ή Μαργαρίτα έπινε καφέ "να 
άπομακρύνη την ύπναλγίαν τη;. 11 άγρυπνο; φύ- 
λαξ έπιε πολλά κυμβία, αλλά μετ’ ού πολύ αφού 
άντέστη πρός άκατανίκητον κάρωσιν, έκλινε τήν 
κεφαλήν τη; έπί τού στήθους καί εμεινεν ά- 
κίνητος.

0τε ή δεσποσύνη Μωβερνή έξύπνησε τό πρώ
τον άντικείμενον δπεο πλησίον τή; κλίνη; της 
έπί τού μικρού βερνικωμένου τραπεζίου τη; παρε- 
τή’ρησεν ήτον άνθοσδέσμη δροσερών ϊων εντός 
κρυστάλλινου δοχείου.

— Θεέ μου ! έφώνησε, φιλτάτη μου Μαργα
ρίτα, τρέξε νά σέ έναγκαλισθώ" Πού λοιπόν συνέ- 
λεξες τά ωραία ταύτα ία ;

Η Μαργαρίτα έκπληκτος μάτην ίσχυρίζετο ότι 
δέν συνέλεξεν αύτή τά άνθη έκεΐνα.

αί παράδοξοι αυται κλοπαί, δτε έν τώ μέσω τής 
νυκτός τοϋ ώρολογίου σημαίνοντος δευτέραν μετά 
τό μεσονύκτιον ώραν,ή δεσποσύνη Λνναάνετινάχθη 
έπί τής κλίνης της, νομίσασα δτι ήκουσε θόρυ
βόν τινα έν τώ δωματίω της. Παρετήρησε πέριξ 
αύτής καί είς τό φώς τής έπί τής μαρμαρίνη; 
τραπέζης λυχνίας της είδε τήν αγαθήν Μαργα
ρίταν μόνην κοιμωμένην πλησίον τού πεπληρω- 
μένου ζυμβίου της. 11 *Αννα υπέθεσεν δτι ώ- 
νειρεύθη καί έπεσεν αυθι; .έπί τού προσκεφα
λαίου τής.

Τήν έπιοϋσαν νύκτα κατά τήν αύτήν ώραν ό 
αύτος κρότο; άπέσπασε τού δπνου της τήν άνή- 
συχον κόρην. Ηνοιξε τού; οφθαλμού; καί έξέ- 
πεμψε κραυγήν φρίκη; .... Παρετήρησεν εί; 
τήν λάμψιν τή; λυχνία; νέον τινα πλήρη χάριτο;, 
αναστήματος θελκτικού, ορθιον παρά τήν εστίαν. 
Αί ακτίνες τού φωτός άντανεκλώντο έπί τή; 
μαύρη; καί ώ; ό ίασπις λαμπρά; κόυ.η; του, καί 
έδείκνυον τό εύρύ καί γαλήνιον μέτωπόν του καί 
τό γλυκύ καί έπίχαρι πρόσωπόν του, εί; τό 
όποιον μικρό; μύσταξ εδιδεν έκφρασιν άρειμάνιον. 
Ητο δέ.όλω; άφηρημένο; καί κεκλιμένο; πρό; τό 
κρυστάλλινον άγγεϊον, ένθα ή Αννα Ορησκευτικώ; 
έφόλαττε τήν μυστηριώδη ανθοδέσμην. Ελαβεν 
έπειτα τά ήμιξηραμένα άνθη, τά έκρυψεν είς τό 
στήθός του καί έστρεψε τήν κεφαλήν πρό; τήν 
παστάδα. Είς τήν κίνησίν του ταύτην ή νέα κόρη 
έκλεισε τούς οφθαλμούς, δτε δέ μετά μίαν στιγ
μήν αγωνίας έτόλμησε νά τούς άνοιξη έκ νέου, 
ό μέν άγνωστο; είχε γίνει άφαντος, ή δέ Μαρ
γαρίτα έξηκολούθει κοιμωμένη.

II δεσποσύνη Μωβερνή κεκλψ.ένη έπί τοϋ 
προσκεφαλαίου της καί έχουσα τού; οφθαλμούς 
προσηλωμένους είς τό μέρος, όπου ϊστατο δ ά
γνωστος, έμεινε μέχρι τής πρωίας έν τή όνειρώδει 
ταύτη καταστάσει. 11 έμφάνισς; καί ή έξαιφάνισις 
τού ξένου ήσαν περιστάσεις τοσούτον μυστηριώ
δεις, δσον καί τό δώρον τών Ιων καί αί κρύφια·, 
υπεξαιρέσεις τών προηγουμένων νυκτών. Η Αννα 
έσκέφθη κατά πρώτον μή δλα ταύτα ήσαν παρά- 
στασίς τι? φαντασιώδης, καθώς είς τών ανατο
λικών έκείνων μύθων, τούς οποίου; έν τή παιδική 
της ηλικία τή διηγούντο Μή ό ξένος ήτον πνεύμα 
τι έξ έκείνων άτινα καταβαίνουσιν ενίοτε είς τούς 
θνητού; ; Η μή ό υπέρ τήν γήν κόσμος εϊχεν ά- 
νοιχθή καί μετφκησεν αύτή είς γωνίαν τινα τήςγής 
τών μακάρων ; Είχε δίκαιον νά παραδοθή είς τοι- 
αύτας σκέψεις ή Αννα έπί πολύ, άλλ’ άφ’ έτέ*

— Αάβε τό περιδέραιόν μου, τή είπεν η Αννα, 
είς σέ ανήκει φιλτάτη μου, σοί τό ύπεσχέθην.

Η δεσποσύνη Μωβερνή έζήτησε διά τών οφθαλ
μών τό έκ μαργαριτών περιδέραιόν της, αλλά δέν 
υπήρχε πλέον έπί τή; τραπέζη; της. Ενθυμείτο 
τήν θέσιν όπου τό είχε έναποθέσει καί τήν ύπό- 
σχεσιν ην έκαμε νά τό δωρήση εί; δντινα ήθελε 
τή φέρει ία. Τά άνθη ήσαν έκεΐ, αλλά τό περιδέ- 
ραιον έλειπεν . . . Η Αννα προσέφερεν είς τήν 
Μαργαρίταν έτερον έκ τών πολυτελών κοσμημάτων 
της, καί ένεδύθη όλως σύννους.

Τήν ημέραν εκείνην ύπεδέχθη τόν Δορσέτ μετά 
πλείονος υπέρ ποτέ ψυχρότητας, άλλ’ ό αξιωμα
τικό; τού ναυτικού έπροσποιήθη ότι δέν τό πα- 
ρετήρησε’ τήν δέ συνήθη ώραν τοϋ υπνου, ή 
Αννα ήττον τή; προτεραία; διακεχυμέντ, έξεδύθη 

βραδέως.
Τό έν τή εστία άνάπτονπύρ έξέχεεν έν τώ δω- 

ματίςο θερμότητα μεγάλην. Αφήρεσε τό έκ μετα- 
ξοτροχάπτου περιλαίμιον, δπεο έκάλυπτε τόν 
λευκόν λαιμόν της καί τό έ^ριψεν έπί έδρας τίνος 
έγγύς τή; κλίνη; της. Τήν πρωίαν έζυπνήσασα δέν 
ευρεν αύτό" χειρ αόρατος τό εϊχεν υπεξαιρέσει. II 
δεσποσύνη ούδέν άνέφερεπερί τούτου είς τήν Μαρ
γαρίταν, διότι δλα τά άλλα κοσμήματά της, 
δακτυλίδια, περιβραχιόνια καί λοιπά ήσαν εί; τήν 
θέσιν των.

’Επί πολλά; ημέρας αί μυστυριώδεις αύται υπε
ξαιρέσει; άνενεοϋντο. Π Αννα έχασεν έκ διαλειμ
μάτων τό έκ ταινιών σύμπλεγμα, δι’ ού προσέδεε 
τήν κόμην της, τά; χειρίδας της, τό έκ λευκο- 
τάτου υφάσματος ρινόμακτρόν της, Sv κάτο- 
πτρον,είς δένωπτρίσθη πριν κατακλινθή, καί άλλα ] 
πράγματα μικράν εχοντα αξίαν.

Δέν ήθέλησε δέ οΰδ’ εί; αύτήν την μητέρα τη; 
νά φανέρωση δ,τι τή συνέβαινεν έκάστην πρωίαν, 
διότι ή φαντασία της τή παρεσκεύαζεν άπόκρυ- 
φόν τινα ήδονήν εί; τό μυστήριον τούτο, δπερ 
άλλως τε ούδέν είχε τό έπίφοβον. ΙΙγνόει δμως 
εντελώς τί συνέβαινεν είς τά άλλα δωμάτια, καί 
ώς άληθής Ουγάτηρ τών Ινδιών, έγκατελείπετο 
άνευ προσφυλάξεώς τίνος είς τήν ρομαντικήν έκεί- 
νην περιέργειαν, έν γ καί ή καρδία έχει τό 

μέρος της.
Τήν εσπέραν είσήρχετο είς τό δωμάτιόν της 

πρό τής είθισμένης ώρας, ούδεμίαν έδιδε προσοχήν 
είς τούς λόγους τής γραίας τροφού της, καί ό 
ύπνος της, καί τοι έλαφρός, ήτον δμως πλήρης 
Ονείρων, Ογδόη ημέρα ήτον ήδη, άφ ής ήρξαντο
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ρου τά πάντα πέριξ αύτής έβεβαίουν τον τόπον 
τής πραγματικότητος. Τά άνθη έξέπεμπον την 
εύωδίαν αύτών εις τδ δωμάτιόν, τά πάντα υπήρχον 
εϊς την θέσιν των. Είναι μέν αληθές δτι έκάστην 
πρωίαν ώφειλε νά αντικαθιστά πράγμα τι τήν 
νύκτα άφαιρεθέν, άλλά πώς είσήγετο δ άγνω
στος εϊς τδ δωμάτιόν της ; τίς ήτο ; πόθεν ήρ- 
χετο ; όποιοι ήσαν οί σκοποί του, καί διά τίνος 
τρόπου είσήγετο εις τδ άγνιστήριον εκείνο, εις τδ 
όποιον έφυλάσσετο ; ιδού ποιας ερωτήσεις έκα- 
μ.νεν ή Αννα εϊς έαυτήν. Βεβαίως ό άγνωστος δέν 
ήτο κλέπτης, διότι ούτε τούς τρόπους ούτε τήν 
φυσιογνωμίαν είχε τοιούτου είδους ανθρώπου· 
Μήπως δέν ήδόνατο νά τής αφαίρεση τά κοσμήμα
τα, τούς άδάμαντας,τάς έσθήτας, τδ πλήρες τέλος 
βαλάντιό? της; Καί δμως εκείνος παρορών ταΰτα 
έλάμβανεν άνθη ξηρά ή ευτελές ^ινόμακτρον, ή 
άλλα μικράς αξίας πράγματα. Εν τούτοις άν 
δ άνθρωπος εκείνος δέν είχε πονηρούς σκοπούς 
τί ήθελεν εϊς τδ δωμάτιό? της ; Ταΰτα άναλογι- 
ζομένη ή Αννα έφρικία,άλλά καί ένεθαρρύνετο ανα
πολούσα τήν προφύλαξι? ήν έλάμβανεν ό ξένος 
καί τδν περίφροντιν αύτοΰ τρόπον, δστις ένέ— 
φαινεν άνθρωπον πεπολιτισμένον, έχοντα καρδίαν 
εύγενή καί εύαίσθητον. Οπως δήποτε δμως τήν 
ώραν τοΰ προγεύμ.ατος ή Κ. Μωβερνή εόρε τήν 
θυγατέρα της ώχροτέραν τοϋ συνήθους. II Αννα 
έπεθύμει νά σμολογήση εις τήν μητέρα της τά 
πάντα, άλλ’ ή δύναμις τή έλειπεν- άλλως τε 
ήτον ήδη πολύ αργά. Προσεποιήθη λοιπόν μικράν 
κεφαλαλγίαν καί διήλθε τήν επίλοιπου ημέραν 
κυμαινόμενη μεταξύ τής έλπίδος καί τοΰ φόβου 
νά ΐδη τδν νυκτερινόν ξένον.

Κατά τήν συνήθη ώραν ή νέα κόρη, πάσχουσα 
έκ νευρικής ταραχής, δέν ήδόνατο νά κοιμηθη 
τέλος κρότος υπόκωφος ήκούσθη καί σκιά τις 
διήλθεν όπισθεν τών παραπετασμάτων. 11 Αννα 
κεκλεισμένους έχουσα τούς οφθαλμούς καί μόλις 
άναπνέουσα, ήσθάνθη σφοδρώς πάλλουσαν τήν 
καρδίαν της. ό κρότος έπαυσε καί έπί μικρόν 
βαθεΐα έπεκράτησε σιωπή. Π Αννα υπέλαβε 
μετ’ ολίγον ότι τά μετάξινα παραπετάσματά της 
έταράχθησαν καί φως ζωηρότερο? έφώτιζετήν πα
στάδα. Καί δέν ήδόνατο μέν νά ΐδη τί συνέ- 
βαινεν, άλλά δέν ήογησε νά έννοήση δτι δ ξένος 
άφοΰ έκλινεν ολίγον έπί τοΰ προσκεφαλάίου της 
έγονάτισε πλησίον τής κλίνης. Αίφνης ψιθυρι
σμός δυσδιάκριτος έξέπνευσεν εϊς τδ ους της, ώς 
στεναγμός μύχιος διαφεΰγων έν μέσφ βαθείας

συγκινήσεως. ό άγνωστος ήτον έκεϊ, τρέμων πλη
σίον αύτής, παρατηρών αύτήν, διότι ήσθάνθή. 
εκείνη τδ πΰρ τών βλεμμάτων του.

Η Αννα έμεινεν ακίνητος, ούδέν δέ σημεΐον 
έγρηγόρσεως παρείχε? εις τον νέον άνθρωπον, καί 
μόνον αί σινδόνες τής κλίνης ίγνώρισαν τδ μυστι
κόν τής ταραχής, ήν τοσοΰτον εκείνη ποοσεπάθει 
νά περιστείλλη. Τέλος δ ξένος ήγέρθη άψοφητεί, 
και μετά τινας στιγμάς ή Αννα άναπνεύσασα ε
λευθέριος, έμάντευσεν δτι εκείνος είχε γίνει άφαν
τος. Ερριψε τδ βλέμμα πρδς τήν Μαργαρίταν, 
άλλ έκοιμάτο βαθέως.

Τήν επομένην νύκτα, πρίν τδ ώρολόγιον σημάνη 
τήν δωδεκάτην, ό ξένος εϊσήλθε μέ βήματα σι
γαλά εϊς τδ δωμάτιόν- προυχώρησε πρδς τήν κοι- 
μωμένην φρουρόν, καί ή Αννα παρετήρησεν δτι 
έλαβε τδ σινικόν κυμβίον της, καί έχυσεν έντδς 
αύτοΰ σταγόνας τινας διαχρόσου ρευστού, δπερ 
ειχεν έντδς φιάλης. Ταύτοχρόνως ή Μαργαρίτα 
εςΰπνησεν, άλλ ό άγνωστος είχε κρυβή όπισθεν 
τών αΰλαιών. Η Μαργαρίτα κατέπιε διά μιας 
τδ πλήρες κυμβίον ιης, άνέλαβε τδ έπί τώ» 
γονάτων της πεσδν βιβλίον, άλλά στιγμάς τι- 
νας ύστερον ό ρογχασμός αύτής ένεψύχωσε τήν 
νεάνιδα.

Ηδη δ άγνωστος ήτο πλησίον τής κλίνης τής 
Αννης ήτις έκτείνασα έν ώρα τρόμου τήν χεΐρα 
της έξω τής κλίνης, δέν έλαβε καιρόν νά τήν ά- 
ποσύρτ,, ή δέ λυχνία έφώτιζε ζωηρώς τδν γυμνόν 
καί κρινόλευκον βραχίονα της. ό άγνωστος έμεινεν 
έπί πολύ βυθισμένος εϊς σιωπηλήν έκστασιν, ή 
δέ Αννα βαθέως τεταραγμένη περιέμενεν έναγω- 
νίως τδ τέλος τής παραδόξου ταύτης σκηνής. Αί
φνης χείρ της δειλή περιέβαλε τούς δακτύλους 
της" εκείνη έφρικίασε? άκουσίως, άλλ’ δ ξένος συγ- 
κεκινημένος ών δέν ήδυνήθη νά έννοήση άν ή χείρ 
τής νέας κόρης ή ή χείρ αύτοΰ έτρεμε. Μετ’ ού 
πολύ έκαμε? έν βήμα πρδς τά όπισθεν καί άπε- 
σύρθη, ώς άνθρωπος σκοτοδινιών" άμα δέ έφυγεν 
ή κόρη άνεκάθησεν έπί τής κλίνης της καί έθηκε 
τήν χεΐρα εις τήν καρδίαν της, ήτις έπαλλε μετά 
σφοδρότητος.

Η ημέρα τέλος έπήλθε, καί περί τήν όγδόην 
ώραν ταχυδρομικόν όχημα είσήλθεν εϊς τήν αυλήν, 
καί έξ αύτοΰ κατέβη δ ναύαρχος Δορσέτ, δ πα
τήρ τοΰ Ούίλιαμ. Απδ ενός ήδη μηνδς έπεριμένετο 
δ εύγενής λόρδος, ΐνα πανηγυρίση τούς γάμους 
τοΰ υίοΰ του μετά τής πλούσιας κληρονόμου Μω
βερνή. Τά πάντα λοιπόν ησαν έτοιμα διά τήν

τισεν έντδς μικροΰ τάς παρειάς της, καί έφανέ- 
ρωσεν δτι δέν έκοιμάτο πλέον.

0 ξένος έκαμε σημεΐον έκπλήξεως καί έπρό- 
φερε μέ φωνήν άσθενεστάτην.— Αννα !

Εις τήν γλυκεΐαν ταύτην καί τρυφεράν φωνήν, 
ήν κατά πρώτον ήκουσεν ή δεσποσύνη Μωβερνή, 
έφρικίασε καθ’ όλα αύτής τά μέλη.

— Αννα ! Επανέλαβεν δ άγνωστος μετά πλείο- 
νος τρυφερότητος.

Η νέα κόρη ήνοιξε τούς οφθαλμούς καί τούς έ- 
κλεισεν αύθις άμέσως.

— A ! ομιλήσατε ! άς πλήξη δ ήχος τής φω
νής σας τήν άκοήν μου, θά ήναι αύτη καθαρά, ώς 
ή πνοή σας, ώς τδ βλέμμα σας. Στρέψατε πρδς 
έμέ τούς οφθαλμούς σας, ούς έπί τοσοΰτον χρό
νον έβλεπαν κεκλεισμένους. Αφετέ με νά σφίγξω 
άκόμη τήν χεΐρα ταύτην, ήν άπαξ μ.όνον ήγ- 
γισα.

— Οχι ! άνέκραξεν ή νέα κόρη μ’ έσβεσμένην 
φωνήν, μέ οφθαλμούς κεκλεισμένους- φύγετε, φύ
γετε, ή γυνή αύτη θά σάς άκούση.

Μή φοβήσθε τίποτε, φιλτάτη μ.ου, δέν θά έξυ- 
πνήση. Εχυσα δπιον εις τδ ποτόν της καί θά κοι- 
μηθή μέχρι τής πρωίας. Τήν ώραν ταύτην ή οι
κία είναι μονήρη;- ήκούσατε μακρόθεν τδν ήχον 
τής σάλπιγκος ; προσκαλοΰν τόν Ούίλιαμ- άλλά 
πρίν έπανέλθη μάς μένει καιρός νά σάς άνοίξω τήν 
καρδίαν μ.ου.

— θΧ’·> όχι φύγετε ! έψιθύρισεν ή νέα κόρη.
— Νά φύγω ύπέλαβεν δ άγνωστος, νά φύγω, 

ένώ δύνασθε νά μέ άκούσητε ! A ! δέν γνωρίζετε 
εϊς πόσου; κινδύνους εξετέθην διά νά έρχωμαι νά 
σάς βλέπω έκάστην νύκτα. Δέν γνωρίζετε τάς 
παγίδας, άς μοί έστηναν. Ποτέ δέν έπάτησα τό 
δωμάτιόν τοΰτο, τδ οποίον μοί φαίνεται καϊον 
υπδ τούς πόδας μου, χωρίς νά μή φοβώμαι δτι 
διά τελευταίαν φοράν είσήλθον έν αΰτώ.

Εις τού; λόγους τούτους ήγέρθη ή παρθένο: 
καί έπακούμβησεν έπί τοΰ προσκεφαλαίου. Παρε- 
τήρησε τδν άγνωστον καί τής έφάνη υπέρ ποτέ 
ώραΐος καί κατηφής. Τώ έτεινε δέ τήν χεΐρα ήν 
έκάλυψεν έκεϊνος υπδ φιλημάτων άπειρων, ένώ 
ή Αννα τδν ήρώτα. — Διατί τδ μυστήριον τοΰτο ; 
Δέν δύνασθε νά παρουσιασθήτε εϊς Βρίδελβαλ ; 
έλθετε αυρών, άπευθύνθητε εις τδν πατέρα μου ...

ό ξένος άφήσας τήν χεΐρα τής κόρης νά πέση, 
άνέκραξεν ώχριών.— Είναι άδύνατον.

•— Καί διατί; είπεν ή νέα κόρη μετ’ άνη- 
συχίας.

τελετήν, καί τήν έπιοΰσαν έμ.ελλον νά πορευθώ- 
σιν εϊς τήν εκκλησίαν.

Τήν ήμέραν εκείνην δ νέος άξιωματικδς τοΰ 
ναυτικού ειδοποίησε τδν θαλαμηπόλον του νά τδν 
έξυπνήση λίαν πρωί- εϊτα κατά τήν συνήθειάν 
του έκλειδώθη εϊς τδ δωμάτιόν του. Τήν πρωίαν 
δ υπηρέτης έκτύπησε τήν θύραν τοΰ θαλάμου 
του, άλλ’ εκείνος δέν τώ άπεχ ρίθ 1, έκτύπησεν έκ 
δευτέρου έπανειλημμένως, άλλ’ ουδεμία άπάν- 
τησις τώ έδόθη. Εσπευσεν όθεν ν άναγγείλη 
τοΰτο εϊς τούς έν τή οικία, οΐτινες έξεβίασαν 
τήν θύραν καί είσήλθον" ή κλίνη ητο κενή, δ 
δέ Ούίλιαμ έλειπεν άπδ τδ δωμάτιόν του" πού 
ήτο λοιπόν ; Ολαι αί υποθέσεις έγίνοντο περί 
τούτου, ή δέ ήμέρα παρήλθε χωρίς νά τδν 
ΐδη τις.

Ενώ τδν έζήτουν είσέτι έν τώ μέσω τοΰ σκό
τους διά τών λαμπάδων, ή Αννα μένουσα εϊς τδ 
δωμάτιόν τις καί καθημένη πλησίον τής εστίας, 
υπετονθόριζεν ένα τών μελαγχολικών ήχων τοΰ 
Μοζάρτου. Βεβαίως δέν άνησύχει αύτήν ή απου
σία τοΰ Ούίλιαμ, άλλ’ έσυλλογίζετο ότι δέν εΐ- 
χεν ίδή τήν προηγουμένην νύκτα τδν σιωπηλόν 
άγνωστον. Βεβαρημένη λοιπόν έκ κοπώσεως, κατα
βεβλημένη υπδ τής άγρυπνίας κατεκλίνθη ενωρίς, 
καί τδ πρώτον ήδη άπδ πολλοΰ χρόνου έγεύθη 
τήν νύκτα ταύτην τής άναπαύσεως έκείνης, ήν 
έστερεΐτο τήν ήμέραν.

Τήν ένδεκάτην έν τούτοις ώραν δ άγνωστος 
εϊσήλθεν άνευ κρότου εις τδν θάλαμον. Προυχώ
ρησε μέ κεφαλήν κεκλιμένην πρδς τήν λυχνίαν, 
ήλάττωσε τήν λάμψιν αύτής καί έπειτα ήλθε 
πλησίον τής κλίνης τής Αννης. Ετριψε πρδς τά 
οπίσω τήν μαύρην κόμην του, έσαύρωσε τάς 
χεΐρα; του έπί τοΰ στήθους του, καί ή ώραιότη; 
καί μελαγχολία του τή υπενθύμισε τδν πεπτω- 
κότα άγγελον τοΰ τυφλοΰ Μίλτωνος.

Μετά μακράν έκστασιν δ ξένος έξέφερεν υπό
κωφο? γογγυσμόν, έσφιγξε τδ μέτωπον μέ τάς 
χεΐρας του καί εφανη παλαιών πρός εαυτόν. 
Τέλος δμως έκλινε τήν κεφαλήν του πρδς τήν 
Ανναν καί τά χείλη του έψιθύρισαν εγγύς τών 
χειλέων της. II Αννα, τόν έμιμήθη, άλλά τότε δ 
άγνωστος έφρικίασε καθ’ δλον του τδ σώμα, καί 
ώς οίνοβαρής έπεσεν έπί τών γονάτων του. Εί- 
χεν έξυπνήσει ή Αννα ή άπήντησεν εϊς έν τών 
φαντασμάτων έκείνων, άτινα έπισκέπτονται τάς 
παρθένους κοιμωμένας; Η αμφιβολία αύτη υπήρ- 
ξεν δλιγοχρόνιος, διότι έρύθημα αίδοΰς έχρωμά-
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Τρεις άνθρωποι είσήλθον εις τδ δωμάτων 
χωρίς ή δεσποσύνη Μωβερνή νά ϊδη πόθεν εΐσήχ- 
θησαν, διότι ή. θύρα καί τά παράθυρα ήσαν 
καλώς κεκλεισμένα. 0 ιματισμός αυτών, καίτοι 
άτιμέλητος, ούτε κομψότητος όμως ούτε χάριτος 
έστερεϊτο. ό εΐς τούτων κρατών άγγείον πλήρες 
έπροχώρησε πρδς την παστάδα.

— ί’πέρ τής εύδαιμονίας τοΰ μέλλοντος γάμου 
σου, είπε κενών τδ ποτήριόν του. Μά τήν αλή
θειαν καλώς διέρχεσαι τδν καιρόν σου, διότι ή μι
κρά είναι ωραία.

11 Χννα έκπληκτος έκρύβη όπισθεν τοΰ έραστοϋ 
της, ούτος δέ ίδών τούς νεωστί έλθόντας μετέ
βαλλε χρώμα, καί ένώ διά τής μιας τών χειρών 
του έξέσχιζε τδ πρόσωπόν του, διά τής έτέρας 
έσφιγγε σπασμωδικώς τδ έγχειρίδιόν του, χωρίς 
νά αίσθάνηται ότι ή αιχμή αύτοΰ ολίγον έλειπε 
νά τδν διατρυπήση.

— A ! είσθε σείς, κύριε, είπε μέ φωνήν ήχη- 
ράν και προσπαθών νά μειδιάση, έρχεσθε νά μέ 
είδοποιήσητε άναμφιβόλως; εύχαριστώ, αμέσως 
έρχομαι.!

— Εύγε, σίρ Ιωάννη, ανέκραξε μετά φαιδρό- 
τητος εις τών ξένων.. Εννοώ τόρα διατί άπηγά- 
γομεν χθές, εναντίων τών έξεων μας, τδν Ηρα
κλή εκείνον άπδ τδ ναυαρχείον, όστις υπερα
σπιζόμενος εαυτόν ολίγου δείν μέ κατέτρωγε’ δέν 
ήτο αντίζηλός σας;

— Αναμφιβόλως, έψιθύρισεν ό σίρ ίωάννής 
μετ’ αγωνίας’ άλλ’ ήδη καιρός είναι ν’ άναχω- 

ρήσητε.
— Ν’ άναχωρήσωμεν; είπε τρίτος τις, ναι, 

ένθυμηθήτε όμως ότι δέν ήλθατε έδώ μέ τδν σκο
πόν νά όμιλήτε μόνον γλυκά, άλλα . . .

— Σιωπή, άνέκραξεν ό σίρ Ιωάννης μέ φωνήν 
κεραυνώδη, θέτων συγχρόνως τήν χεϊρα του έπί 
τοΰ στόματος τοΰ λαλήσαντος’ μή εΐπης λέξιν 
περί τής ζωής μας !

Η Αννα έθεώρει τήν σκηνήν ταύτην μετά 
τρόμου’ ένώ δέ ό σίρ Ιωάννης κατέπνιγε τήν φω- 

ι νήν τοΰ συντρόφου του, εκείνος ίδών έπί τής τρα- 
ι πέζης διάφορα πολύτιμα πράγματα ανέκραξε’ 
ι — Βλέπω, άγαπητέ μου φίλε, ότι οί ποιηταί 
, εχουσι δίκαιον, ό έρως είναι τυφλός’ εγώ όμως έ- 
» πειδή Θεία χάριτι δέν είμαι έρωτόληπτος, βλέπω 

καλώς.
Καί ταΰτα εΐπών συνήθροισε τά έπί τής τρα- 

πέζης Αντικείμενα εκείνα καί ήτοιμάζετο όπως τά 
άρπάση' άλλ’ ό σίρ Ιωάννης, τρέξας πρδς αύτδν

■— Είναι άδύνατον, Αννα !
ό άγνωστος έφαίνετο ύπδ σφοδράς ταραχής 

κατεχόμενος, διότι έπεριπάτει μεγάλοις βήμασιν 

έν τώ δωματίω.
— Είσθε πτωχός ίσως ; είπεν ή Αννα μέ φωνήν 

συγκεκινημένην·
— Θεέ μου ! Θεέ μου ! υποφέρω σκληρώς, εί

πεν ό άγνωστος καθ’ εαυτόν σμιλών.
— Ελθετε πλησίον, είπεν ή Αννα, πλησιάσατε 

νά σάς ομιλήσω. Δέν είσθε πλούσιος; · . ύ, άδιά- 
φορον ! είμαι έγώ ! Ζητήσατε τήν χείρά μου άπδ 
τδν πατέρα μου καί δέν θά σάς τήν άρνηθή, διότι 

θά τώ είπω ότι σάς άγαπώ.
— Αδύνατον, Αννα, άνέκραξεν ό νέος μετ 

άπελπισίας, άλλά μή μέ έρωτήσητε τί μέ έμπο- 
δίζει νά πράξω τοΰτο. Δέν είναι ή πτωχία, διότι 
είμαι πλούσιος, πολύ πλούσιος ίσως, δέν είναι 
ή καταγωγή διότι είμαι εύγενής, καί. όμως δέν 

δύναμαι νά ίδω τδν πατέρα σας.
1ί Αννα σιωπώσα έκλινε τήν κεφαλήν πρδς 

τδ στήθος της και δάκρυα έκάλυψαν τδ πρόσω

πόν της.
■— Θεέ μου ! είπε, λοιπόν τί άνθρωπος είσθε ; 

Πόθεν ήλθετε εδώ ; τί μέ θέλετε ; άγγελος είσθε 
ή δαίμων ; Σάς ένεπιστεύθην άνοήτως τήν καρ- 
δίαν μου , διατί λοιπόν τήν άποποιείσθε ήδη ;

Εκ τών λόγων τούτων ό άγνωστος συγκινη- 
θείς, έπλησίασεν εις τδ προσκεφάλαιον τής κλίνης 
καί είπε.

— Κλαίετε ; καί είμαι έγώ ή αιτία τής λύπης 
σας ; A ! άν έτόλμων . . . άν μέ ήγαπάτε ώς σάς 
άγαπώ, άν ήθέλατε νά μέ άκούσητε ... Η 
είναι σκοτεινή, γνωρίζω καλώς τάς. οδούς καί 
πριν εξημέρωση θά εϊμεθα* μακράν απ’ έδώ. ίΐ! 
μ.ή μέ άποστρέφεσθε, μή μέ αποκρούετε, διότι 
θά μέ φέρετε ούτως εις τον τάφον, ί’μάς μόνον 
έν τούτω τώ κοσμώ ήγάπησα, καί σείς μόνη μέ 
ήγαπήσατε ! Δέν δύναμαι πλέον νά ζήσω άνευ 
υμών. Επεθύμουν νά σάς βλέπω έκάστην ημέραν, 
έκάστην ώραν, ν’ αναπνέω τδν αέρα, 8ν σείς α
ναπνέετε’ ούδεμίαν άλλην ευδαιμονίαν έπιθυμώ 
ειμή τήν έδ-.κήν σας εύδαιμονίαν’ θά σάς υπηρετώ 
τρέμων ώς ό Ινδός δοΰλός σας. Εν μειδίαμα των 
χειλέων σας διασκεδάζει όλας τάς θλίψεις μου, 
καί είςάσπασμός σας μοί αποδίδει τήν ευδαιμονίαν 
τών άγγέλων.

Ενώ ταΰτα έλεγεν δ άγνωστος, ή δέ νέα κόρη 
τδν ήκουε μετ’ άφάτου ηδονής, κτύπος έλαφρδς 
ήκούσθη.

•ί 
νύς

— Αθλιε, ένέκραξεν, άφαιρών άπδ τδν κλέ
πτην τά λάφυρά του, μή έβαρύνθης τήν ζωήν ;

— Αν δέν ήμεθα παλαιοί φίλοι, άν δέν έζώ- 
μεν προ δεκαετίας δμοΰ, θά έδυσαρεστούμην, 
διότι ή νύξ ήτο κάκιστη, είπεν ό άνθρωπος παρά 
τοΰ οποίου άφήρεσε τά πράγματα.Εν μόνον γραμ
μάτων εύρον, έξηκολούθησε, παρά τή δεσποσύνη 
Μωβερνή πέντελιοών, τδ όποιον άφησα,μή άγαπών 
τά νομίσματα.

ό σίρ Ιωάννης, όστις ήθελε προσφέρει όλον 
τδ αίμα του, έάν έδύνατο νά έμποδίση τήν έκ- 
μυςήρευσιν ταύτην, έμεινεν έκπληκτος καί άφησε 
νά πέση τδ έγχειρίδιόν του, οί δέ φίλοι του ώφε- 
ληθέντες έκ τής καταστάσεως αύτοΰ ταύτης.
«φήρεσαν τά πολύτιμα πράγματα όσα έν τώ δω
ματίω ύπήρχον. 0 εις αυτών προχωρήσας έπειτα 
πρδς τήν εστίαν, ήγειρε τδ επικάλυμμά καί πιέ- 
σας έλατήριόν τι κρυπτόμενου εις τδν τοίχον, έ- 
ξήλθε δι’ οπής τίνος άνοιχθείσης, ή δέ Αννα εί- 
δεν άλληλοδιαδόχως δι αυτής πάντας έξελθόντας.

Γονυπετοΰσα έπ! τής κλίνης της έκρυψε το πρό- 
σωπον μεταξύ τών χειρών της, στιγμαί δέ τινες 
παρήλθον χωρίς ο σίρ Ιωάννης νά τολμήση νά 
έγείρη τήν κεφαλήν. Τέλος χωρίς νά παραίτηση 
τήν θέσιν, έν ή τδν προσήλουν δ σεβασμός καί 
ή αισχύνη, έψιθύρησε βραδέως καί μέ φωνήν 
έξησθενημένην.

— Ζητώ συγγνώμην, Αννα, δέν έπρεπε νά σάς 
άγαπώ, δέν ήμην όμως, φεΰ! κύριος έαυτοΰ.
ΙΙρδ μικροΰ είπατε δτι μέ συγχωρείτε, καί πλέον 
δέν μέ έπαναβλέπετε. Λησμονήσατέ με όθεν, ώς 
λησμονεί τις Sv όνειρον. Εχετε τδ δικαίωμα νά 
μέ μισήσητε, νά μέ περιφρονήσητε, διότι είμαι 
ένοχος, τδν όποιον τά παίγνια κατέστρεψαν καί 
ή δικαιοσύνη καταδιώκει, καί δςτς όπως έπαρκέση 
είςτάς δαπάνα; βίου έκδεδιητημένου κατέφυγε καί 
εις αύτδ τδ έγκλημα ... , Καί όμως άφότου σάς 
είδον έγεινα καλλίτερος. Ιίροσεπάθησα νά έξέλθω 
τοΰ βαράθρου, εΐς τδ όποιον ένέπεσα, ύπεσχέθην 
νά επανορθώσω τά σφάλματά μου, καί ένόμισα 
ότι διά τοΰ έρωτός σας ήδυνάμην να έξαγνισθώ.

Λυγμοί κατέπνιξαν τήν φωνήν του, ή δέ Αννα 
συνεθρήνει μετ αύτοΰ.

— Κατησχύνθην ενώπιον υμών, προσέθηκεν’ 
« νέος μέ τόνον πλήρη οδύνης, άλλ’ αναχωρώ . . . 
φεύγω έξ Αγγλίας καί πηγαίνω νά άποθάνω πτω
χός καί τίμιος εΐς άγνωστον τινα γωνίαν ...!’- 
πήοξα ένοχος, άλλά πιστεύσατέ με . ■ . ή τιμω
ρία μέ παρακολουθεί.

Η Αννα έχουσα τούς οφθαλμούς προσηλωμέ
νους έπί τοϋ εδάφους έμεινεν ακίνητος' ό ξένος 
άπέθεσεν έπί τής τραπέζης πάν δ,τι άλλο είχεν 
υπεξαιρέσει έκ τών πραγμάτων τής νεάνιδος, 
τάς χειρίδας, τό ρινόμακτρον, τδ κάτοπτρον καί 
τέλος το εϊκόνιον, όπερ είχε χάσει ό Ούίλιαμ. 
Μετά δέ τήν θυσίαν ταύτην έξηκολούθησεν’

— Ούδέν πρέπει νά κρατώ έκ τών άνηκόντων 
εις υμάς πραγμάτων, τά όποια δύνανται νά αύ- 
ξάνωσι καθ έκάστην τήν Ολίψιν μου’ χαίρετε, 
κυρία’ αναχωρώ χωρίς νά ζητήσω παρ’ υμών 
λόγον τινα, Αποχαιρετισμού ένδειξιν, βλέμμα 
τέλος έπιεικείας,διότι είμαι άνάξιος καί τδ ϋποπό- 
διον τών ποδών σας ν άποσπασθώ. Καί όμως διά 
νά περιμένω ήσύ/ως τδν θάνατον πρέπει νά έ
χω βεβαιότητα δτι μέ έσυγχωρήσατε.

Η Αννα καθ όλην τήν σκηνήν ταύτην έμενεν 
ακίνητος, δτε δέ μετ ολίγων στιγμών ματαίαν 
προσδοκίαν άπεσύρθη ό σίρ Ιωάννης βραδέως καί 
έγένετο άφαντος διά τής αύτής οπής, δι ήςείχον 
έξέλθει προηγουμένως καί οί σύντροφοί του, συ- 
νελθοΰσα εις έαυτήν, έφερε τήν χεϊρα εΐς τδ μέ- 
τωπόν της καί έθεώρησε πέριξ αύτής’ ϊδοΰσα δέ 
ότι είναι μόνη.

— Σίρ Ιωάννη ! άνέκραξε μέ φωνήν ικετευ
τικήν . . .Σίρ Ιωάννη, έπανέλαβε μετ’ Αγωνίας.

Τά πάντα έμενον σιωπηλά κύκλςυ της’ κατα- 
βάσα κότε τής κλίνης έλαβε τδ έκ τών χειρών τοΰ 
έραστοΰ της πεσδν έγχειρίδιόν,καί άφοΰ τδ εφερεν 
εις τάς χείλη της, ήνοιξε κατόπιν τδ στήθος της 
καί τό ένέπηξεν εις αύτό.

Οτε έξημέρωσεν ό Κ. Μωβερνή, τδν όποιον ή 
μυστηριώδης έξαφάνισις τοΰ Ούίλιαμ έτάρασσε, 
έκρουσε τήν Ούραν τής θυγατρός του. Εντρομος 
γενόμενος έκ τής σιγής ήτις έβασίλευεν έν τώ 
δωματίω, προσεκάλεσε τούς υπηρέτας του καί 
διέρρηξε τήν θύραν.Είς τδ άμυδρδν τότε τής λυχνίας 
φώς διέκρινε τήν Μαργαρίταν κοιμωμένην εΐσέτι 
καί τήν Ανναν έκτάδην κειμένην. II κλίνη καί αί 
αΰλαίαι αύτής ήσαν καθημαγμέναι, έγχειρίδιόν δέ 
ύγρδν εισέτι έκειτο πλησίον τοΰ πτώματος.

ό άτυχής πατήρ τής Αννης προεκήρυξεν δτι 
προσφέρει άπασαν τήν περιουσίαν του εις τδν Ανα- 
καλύψοντα τδν φονέα τής Ουγατρόζ του,άλλά πά
σα·. αί έρευναι άπέβησαν άκαρποι-Τήν έπιοΰσαν τής 
φονικής σκηνής, ή οικογένεια παρήτησε τήν δλε- 
θρίαν έκείνην διαμονήν, καί μέχρι τή; σήμερον 
δεικνύεται εις τδν διερχόμενον άπδ Δεβονσΐρ περι
ηγητήν πύργος ακατοίκητος, δν οί έγχώριοι κα- 
λοϋσιν οικία»' τοΰ ύιαβό.Ιου.

£
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Π Ο IΗ 21 2.

ΑΗΔΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΣ.
6 Κύρ όνος μας μία ’[χέρα 
Βουτηαίνος μέσ 'ς τη σκόνη 
Π άγει, βρίσκει τό αηδόνι, 

Καί καλά τό έρωτα.

·< — Δέν μού λες παρακαλώ σε
« Ενα στρογγυλό λογάκι,
» ΓΙατ’ ό κόσμο; διαβολάκι
» Από ’μέ σέ προτιμά;

* Δέν είν' άδικο κ οι δύο
» Ενώ ψάλλομεν εξίσου,
» Την φωνή πλήν τήν δική σου 
» Νά νομίζουν πιο γλυκεία ;

» Και ενώ, άς μην τό κρύψω,
» Μή σου κακοφαίνετ όμως,
» Η δική μου είν’ συντόμως
» Κάπως πλέον τε/νηκίά.

» όταν συ ’ς τά δάση ψάλλης
» Μαγευμένοι όλοι τρέχουν,
• Σ τό τραγούδι σου προσέχουν 
» Τό θαυμάζουν τ’ αγαπούν.

» Πλήν εγώ, κακή μου μοίρα,
» Αμα βγάλω τή φωνή μου,
» Κινδυνεύει ή ζωή μου,
» Μέ υβρίζουν μέ κτυποϋν.

» Τί αχάριστοι πού είναι!
» Πλήν τό αίτιον άν ξεύρη;,
» Κάμε τρόπον νά μου ευρης
» Νά παινιούμαι καί έγώ.

» 0 ! αυτό άν μοϋ τό κάμης
» Αηδονάκι, σοΰ ομνύω
>' Πώς τό στόμα δέν θά κλείω
» Διά νά σέ ευλογώ. »

Τό ταλαίπωρο τ’ αηδόνι 
Ξεκαρδίστηκε μέ τόνον 
όταν ήκουσε τόν όνον 
Τέτοίαν χάρι νά ζητ£.

α Αί! Κυρ όνε μου, τόν λέγει, 
» Μάθε ότι ή φωνή σου
° Και ή τέχνη ή ’δική σου 
ί θέλ’ ανάλογα αύτίά.

ΛΕΩΝ. Δ. ΤΑΝΤΑΑΙΔΗΣ.

ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣ.

ΙΪαρα τοϊς άρχαίοις και ιδίως παρά τ<Λ; Ρω- 

μαίοις αί σωματικαί άλγηδόνες ήσαν φοβερώτεραι 
καί αύτού τοϋ θανάτου, καί διά τοΰτο βλέπο- 

μεν εις τούς Λατίνους συγγραφείς συχνάς αυτο
κτονίας γινομένας ενεκεν ασθενειών, ώς παραδείγ

ματος χάριν εις τόν Κορνήλιον Νέποτα τήν αυ
τοχειρίαν τού Πομπονίου τοϋ Αττικού, είς τόν 
Σενέκαν τήν τοϋ Τουλλίου Μαρκελλίνου και είς 
τόν Πλίνιον τήν τοϋ Κοραλλιού Ρούφου.

Τό περίεργον δέ είναι ότι όσοι άπεφάσιζον ν’ ά- 
ίπαλλαχθώσι τής ζωής συνεκάλουν έπί τό αύτό 
I τούς φίλους καί τούς συγγενείς και έξέθετον αύ - 
| τοϊς τούς λόγους δι’ οΰ; κατήντων είς τοιαύτην 
j άπόγνωσιν, πολλάκι; μάλιστα όχι μόνον τούς 
συγγενείς αλλά καί αυτόν τον λαόν έποίουν κοι- 
νωνούς καί κριτάς τής άποφάσεώ; των ταύτης. 
Είς τινας πόλεις προσέτι αί αύτοκτονίαι έξετε- 
λοϋντο μετά προηγουμένην έπί τούτω εγκρισιν 
τών άρχών.

Επί τών πρώτων Ρωμαίων αύτοκρατόρων αί 
αύτοχειρίαι κατήντησαν λίαν συνεχείς ένεκα τής 
άφορήτου τυραννίας τών αρχόντων. "0 φόβος τοϋ 
δημίου, λέγει ό Τάκιτος, έπολλαπλαοίασε τούς 

I έκουσίους θανάτου;' έκτος δέ τούτου οί μέν κα
ι ταδικαζόμενοι εί; θάνατον άπεγυμνοϋντο της πε
ριουσία; των καί δέν ήξιοϋντο ούδέ ταφής, οί δ έκ- 

1' τελοϋντες ίδιοχείρως τήν εαυτών καταδίκην καί 
τήν περιουσίαν των διέθετον κατα βούλησιν καί 
έκηδεύοντο πρεπόντως, άνταμειβόμενοι, φαίνε
ται, έπί τή τοιαύτη αύτών άποφάσει. ’

Ηλθε δέ καιρός καθ’ 8ν αί αυτοχειρίαι κατήν
τησαν ούτως εϊπεϊν έπιδημικαί. ύ Πλούταρχος α
ναφέρει είς τό πρώτον τή; περί ψυχής πραγ
ματεία; βιβλίον του δτι αί Μιλήσιαι παρθένοι άπε- 
φάσισάν ποτέ έξ απροόπτου καί άνευ γνωςής αι
τία; νά θανατωθώσι, καί πλείσται τούτων άπηγ- 
χονίσθησαν. Οί δέ Μιλήσιοι βλέποντες ότι αί αυ
τοχειρία·. έξηκολούθουν καθ’ έκάστην συνεχέστε- 
ραι καί μή εύρόντες άλλην θεραπείαν, έψήφισαν 

; δτι, «όσαι παρθένοι ευρεθώσιν άπηγχονισμέναι νά 

καταβιβάζωνται άπό τής άγχόνης καί νά περιά- 
γωνται γυμναί άνά τήν πόλιν »

’Αμέσως μετά τό ψήφισμα τούτο αί αύταχει- 
ρίαι έπαυσαν καί ή αιδώ άνεδείχθη ανώτερα το·.- 
βώτης ανιάτου άσθενείας.

0 Γίβων λέγει περί τών πρώτων χριστιανών 
οτι πολλοί έξ αύτών είς τοσούτον φανατισμόν 
έφθασαν, ώστε άπεστρέφοντο τήν ζωήν καί έπε 
θύμουν περιπαθώς νά ύποστώσι τόν διά τοϋ μαρ
τυρίου θάνατον, έλπίζοντες ν’άπολαύσωσι τήν άθα- 
νασίαν.Τοιαύτην άπόφασιν έχοντε; έξύβοιζον ένίοτε 
τους είδωλολάτρα; ενώ έτέλουν τά τής θρησκεία; 
των καί έντός καί αύτών τών ναώντων επιζητοϋντες 
ούτω νά προκαλέσωσι τήν έκδίκησίν των'άλλοι δ· 
κατήγγελλον αύτοί εαυτούς είς τούς δικαστάς καί 
έπεκαλοϋντο θαρραλέως τόν διά βασάνων θάνα
τον, καί άλλοι τέλος συνελάμβανον καθ’όδδν τούς 
οδοιπόρου; καί τούς ήνάγκαζον νά τούς βασανί- 

«ωσι καί νά τούς φονεύσωσιν, υποσχόμενοι γεν
ναίας άμοιβάς άντί τούτου καί πολλά; έπιφέρον- 
τες άπειλά; οσάκις οί οδοιπόροι ήρνοϋντο νά έκ- 
πληρώσωσι τήν άλλόκοτον ταύτην έπιθυμίαν των. 
Εν περιπτώσει δέ καθ’ ήν άπέβαινον ατελέσφορα 
ίλα ταύτα τά μηχανεύματα ή δέν τοϊς παρείχε- 
το πρόσφορος άλλη εύκαιρία, έκρημνίζοντο άπό 
ύψηλοϋ βράχου έν ώρισμένη ημέρα καί έπί παρου
σία: τών φίλων αύτών. Τοιοϋτο; δέ κρημνοί ανα
φύονται πάμπολλοι, καταστάντες περίφημοι ένε- 
κεν τών πολλών έκεϊθεν αύτοχειριασθέντων.

Κατά τόν μέσον αιώνα οί Ιουδαίοι, πολυειδώς 
καί πολυτρόπως καταδιωκόμενοι, κατέφευγον συ
νέχω; ει; τήν αύτοχειρίαν. Ουτω, έν παραδείγμα- 
τι, πολιορκηθέντες ποτέ στενώς εξακόσιοι περίπου 
ες αύτών έν τινι πύργω, ήγωνίσθησαν ανδρείο; 
z-ατά τών χριστιανών, άλλ’ έπί τέλους άπελπι- 
σΟέντες περί τής σωτηρίας των, έπροτίμησαν ν’ ά- 
ποθάνωσιν ίδιοχείρως παρά νά φονευθώσιν ύπό 
άνθρωπων απερίτμητων, καί έπεφόρτισαν ενα έξ 
αύτών τόν ρωμαλεώτερον νά τού; άποσφάξη διά 
τού ξίφους του, όπερ καί έγένετο.

Κατά τήν χρονικήν δέ ταύτην περίοδον βαρύ
τατα: ποιναί έπεβάλλοντο ύπό τών νόμων κατά 
τής αύτοχειρίας. Εν Γερμανίά τό πτώμα τοϋ αύ- 
τοκτονηθέντος έξήγετο έξω τή; οικία; του δι’ ο
πής άνοιγομένη; έπί τούτω κάτωθι τής θύρας, καί 
«ν μέν διά ξιφιδίου έφονεύετο, έστηνον παρά τήν 
κεφαλήν του μικράν δοκόν έφ ή; ένεπήγνυον τό 
•πλον δι ού έθανατώθη, έάν δ’ άπεπνύγετο έντός 
τοϋ ύδατος, εΓ εθαπτον αυτόν εντός τής άμμου παρά όταν ή ευκολία καί ό κόρος τήν συνοδι

τάς δχθας ποταμού ή θαλάσσης καί άλλοτε πάλιν 
τούς έκλειον έντός μεγάλων βαρελίων καί τούς 
παρέδιδον είς τά κύματα τής θαλάσσης ή είς τά 
ρεύματα τών ποταμών.Εν Σιβηρία: δ’έθαπτσν τους 
αύτόχειρας πρηνείς.

Περί δέ τόν δέκατον όγδοον αιώνα ό Πάπας 
διά βούλλας έχαρακτήρισε τήν αυτοχειρίαν μανίας 
έργον καί έπέτρεψε νά θάπτωσι τ'-ύς αύτόχειρας 
μετά τής συνήθους έπικηδείου πομπής. Αλλ’ ή όρ- 
θόδοξος ανατολική εκκλησία, φρονίμως ποιούσα, 
άρνεΐται έτι καί σήμερον τάς τιμάς τής θανής εϊς 
τούς οδτω οίκτρώς τόν βίαν παυσαμένου;.

Παρά τοϊς άρχαίοις Ελλησιν ή. αυτοκτονία δέν 
έθεωρεϊ-ο πράγμα ευάρεστου, τουναντίον μάλι
στα έθεώρουν τήν ζωήν δώρον πολύτιμον καί 
μ.ετά δυσκολίας άπεχωρίζοντο αύτής έκουσίως, 
διά τούτο βλέπομεν τόν Λίαν τα (έν τώ Σοφοκλεϊ) 
μετά βαθείας λύπης άποχαιρετώντα τήν ανατολήν 
τοϋ ήλιου,τά βουνά τής Αττικής, τόν σαπφείρινον 
αύτήςούρανόν καί τήν μακρόθενφαινομένην πατρίδα 
του τήν Σαλαμίνα. Δέν δυνάμεθαδέ ν’άποδώσωμεν 
τήν κατά τής αυτοχειρίας αποστροφήν τών έλ- 
λήνων είς δειλίαν, διότι είναι γνωστόν δτι ί 
Αίας πάν άλλο ή δειλός ήτο’ αλλά φαίνεται ότι 
οί άνδρες εκείνοι, ύπό τήν διαγελώσαν φύσιν τής 
πατρίδος των ζώντες, δέν έθεώρουν ώς οί Αγγλοι 
άχθος άφόρητον τήν ζωήν ύπό τόν μολίβδινον 
τής Αγγλίας ουρανόν, ούδ’ έκυριεύοντο ύπό τοϋ 
σπ.ώ/κύς, άλλ ύπερηγάπον τήν ζωήν καί προθύμως 
μέν έξέθετον αυτήν είς τούς πολεμικούς κυνδύ- 
νους, οσάκις ή πατρΐς το άπήτει, ανάξιον δέ καί 
άνανδρον έθεώρουν νά τήν θυσιάσωσιν αλλαχού 
παρά είς τόν βωμόν τής φίλης πατρίδος.

Καί οί σημερινοί δέ Ελληνες έπί τοϋ κεφαλαίου 
τούτου δέν είναι όλιγώτερον φρόνιμοι τών προ
γόνων των, διά τούτο καί βλέπομεν ότι, ή χώρα 
έν ή συμβαίνουσι σπανιώτατα αυτοχειρίαι είναι 
ή Ελλάς.

Η αυτοχειρία παρά τής Μωαμεθανοί; είναι 
σχεδόν άγνωστος καί είς τήν ιστορίαν τοϋ λαού 
τούτου μία μόνη αυτοχειρία επίσημος άναφέρεται, 
ενός σουλτάνου, όστις ήττηθείς καί συλληφθείς 
αιχμάλωτος παρά τών Μογκόλων άπεσφάξατο διά 
ξυραφίου.

MQ2A1KOX.

*,* Πάσα ηδονή απέλυσε τό όνομα αυτής 
ιύει.:
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%* Προτιμά τις πολλάκις καί νά καζολογήτα: 
παρά νά μή άναφέρηται.

*Λ* 0 Λαός έςί τυφλών πλήθος καί δςις έγ- 
χαυχάται η έπαίρεται εις τάς έπιδοχιμασίας ή εϊς 
του; επαίνου; του, θέλει νά φαίνεται τίμιος εις 
τού; μή όρώντας αυτόν.

*,* όραιότης άνευ χάριτος, είναι άγκιστρον 
χωρς δέλεαρ.

’/ Π ώραιότη; δμοιάζει συστατικήν τινα ε
πιστολήν, ή; όμως ή πίστις δέν είναι 

οφκής.
s' * * Τδ μόνον άνευ άκανθων ρόδον έν τώ 

σ·ιω τούτφ είναι ή φιλία.
At διαρκείς καί μακραί ελπίδες φθεί- 

ρουσι τήν χαράν,καθώς αί μακραί ασθένεια: έκμη- 
δενίζουσι τού; πόνους.

κο-

Π Ο I Κ 1 Λ A.

Πλουσιώτατό; τι; Αγγλλος άφήκε κληρονο
μιάν εϊ; τήν δεσποσύνην Β . . .ήτις σημειωτέον 
ούδέ τδν έγνώριζε καν, περιουσίαν πολλών έκα- 
τοα[/.υοίων.

ϊδού δέ τί έλεγε τή; διαθήκη; τδ κεί

μενον.
« Καθικε

τήν 
ώ; έ 
όσα; ήσθάνθην έτ 
εϊ; τήν θέαν ι

Σημειωτέου 
σποσύνη Β. . 
ύτητος έφερεν 
ρίνα, ήτι; έδύνατο νχ διακριθή τώ οντι 
χιλίων, καί τή; όποια; πολλά ιχνογραφήματα 
κατά διαφόρου; θέσει; εόρέθησκν έπί τοΰ λευκώ
ματα; τοϋ ενθέρμου αυτή; έραστοϋ.

Η πριγγιπέσα Iidrci θυγάτηρ τοϋ Λου J 
δοβίκου XIV άπευθύνασα ημέραν τινα τδν λόγον 
πρδς τδν πρεσβευτήν τοϋ Μαρόκου :

— ίί! τώ είπε, πόσον είναι κακή ή πολυγα

μία παρά τοϊ; Μωαμεθανοί;.
— Κυρία άπεκρίθη ούτος— 

θεραπεύει έντούτοις άλλο κακόν.
— Τδ ποιον ;
— Επειδή εις πολλάς μόλις συζύγου; δυνά- 

μεθα νά εΰρωμεν τάς άρετάς, δσας μία μόνη γυνή 
παρ’ ύμϊν συγκεντρώνει.

ύω τήν δεσποσύνην 15. δπως δεχθή 
προσφερομένην αυτή δλην μου περιουσίαν, 

ίλάχιστον τεκμήριον τών άφατων συγκινήσεων 
:ί τρία ολόκληρα έτη, ρε^βάζων 

:ής αξιολάτρευτου ρινό; -rr.;. » 
έπίση; ότι ή ευδαίμων αύτη δε- 

. . ούδέν άλλο διακριτικόν ώραι- 
__  είμή τήν αξιολάτρευτο·/ αύτήν 
έδύνατο νά διακριθή τώ οντι μεταξύ 

τή;
θέσ:

Τδ κακόν τοΰτο

άναγνώστριαι, άβραί τοϋ Αθηναϊκού

έρημα τά τόσα εμπορικά' έπί δύο
:ύο

Ωρμαι

κονιορτοϋ Χρυσαλλίδες! σάς κατεφόβιΛ, μιζραί 
μου, τή; παρελθούση; ή λεπτή, πλήν άνόητος 
βροχή, καί τεθορυβήμέναι, ώς αί άνθοφόροι μέ
λισσα: έκρύβητε εί; τοϋ χιονώδους βορρά τήν 
αύθάδη έμφάνισιν·

Και ήσαν 
τρεις ημέρας- και έμενον ορφανά τά χίλια δ 
στολίδια τή; πλάνου Λιζιέ καί τοϋ προβλεπτικού 
Μί.Ι-βΐΛ, οϊτινε; έβλασφήμουν τόν φίλον μου 
ΑΙαυρομμάτην καί χιλιάκίς έστειλαν εις Έμι καί 
αύτδν καί τδν Καζαμίαν του, διότι τδ αλάνθα
στο·/ προγνωστικόν του δέν προεϊδε τήν αιφνίδιο·/ 
αύτήν μεταβολήν καί άφήκε νά εκθέσουν οί άν
θρωποι ολίγον πρόωρα τού; εαρινού; των συρμού; 
καί μόλις ολίγα; ματαιότητας κατώρθωσαν νά 
πλανήσωσιν έκτή; πρώτη; αύτών έπιδείςεως.

Χϊ, Χϊ ! Τά ζαχαρόπλαστα τοϋ σοφού Σόλωνο; 
καί τά μελίπηκτα τοϋ Λουξεμβούργου άπεστε- 
ρήθησαν ωραίων καί φιλόστοργων κηδεμόνων 
ένεκα τοϋ καιρού — δστις όμως έχρησίμευσε 
τούλάχιστον ώς παγωτού σωτήριον διά τινα 
πάλιν διαθρυλλούμενα κινήματα — καί μόνον 
άέρενωπαί τινες ρίνες, όλοπόρφυροι άπδ τδν ένθου-, 
σιασμδν τής συνάγχης, προσέφερον τά ωραιότερα 
ιχ-^ργραφήματα εις τήν έκθεσιν τών καφενείων- 
ένθα συνεχή πταρνύσματα καί ολίγος βήξ άνεν 
λυεν εϊς άπεσταγμένον ύδωρ Οερμοκεφάλων τινων 
τούς πολιτικού; ατμούς.

Αί ρομαντικά·, στήλαι τοΰ Ολυμπίου Διό; ένα- 
πέμειναν καί πάλιν μέ τάς .τεΓροχ-ε.ώδώασ τούς 
έρημικούς αυτούς καί μόνους ψάλτα; τοϋ μεγα
λείου καί τής παρακμή; των, διότι τινες τών 
ποιητών μας έμπνέονται μέν έζεϊθεν πλήν ψάλ- 

λουσι συνήθως τά λάχανα . . ■
Τέλος παντού έρημία, καί πανταχόθεν τάς τε

λευταίας ταύτας ήμέρα; έφυγαδεύθησαν τά κοι- 
νωνιζώτεια, άλλ’ίδιότροπα πτηνά, τά όποια μόλις 
μετά ένα χειμώνα τόσον δριμύν, μόλις ήρχισαν 
νά στήνωσι τάς ερωτικά; φωλεάς των εϊς τό ύπαι
θρον μέ τδ τρυφερόν αύτδ άσμα:

Καί πάλιν Επανέρχεσαι μέ άνΟοφόρον πόδα, 
έαρ τοϋ ενιαυτού, χαρίεσσα νεότης.

Καί πάλιν επανέρχονται τα £όδα ζ ή φαιδ.ότη;
Τών πρώτων ήμερων. . ·

ύτε, ολίγη καί ελαφρά βροχή, χρησιμωτάτη 
καί εύπρόσδεκτος ήλθε νά δώση ζωήν κα έρωτα 
εις τήν διψώσαν γην όπως άναβλαστήσωσιν εις 
τούς αγρούς τά σπαρτά καί τδ ευώδες χα- 
μαίμη.Ιοτ, εϊς δέ τάς καρδία; οί ^εμβώδει; εκεί
νοι στοχασμοί καί α·. φαντασιώδεις εύδαιμονίαι 
1ξ ών καί ό ελάχιστο; ποιητή; τήν έποχήν ταυ- 
την είναι πλούσιο; — Τήν έποχήν τοϋ εαρος, 
καθ’ ήν αισθάνεται τις, ότι δύναται νά ζήση καί 
αύτός ευδαίμων ώς αί πολυποίκιλοι χρυσαλλίδες 
έπί τοϋ χλοερού τριφυλλιού,ώς τά αμέριμνα πτηνά 
έν τώ μέσω τών αγρών ή έπί τών έξανθούντων 
κλάδων ενός ροδώνας, μιας μηλέας, εις τήν έρημον 
τέλος, πλήν δμως εις τήν αγκάλην μιας άπολαύ- 
σεως, ώς έκείνην—εκείνην τήν όποιαν γεννά μόνη 
τοϋ εαρος ή αύρα καΐ τών πρώτων άνθέων τδ 
άρωμα.

’Αλλ’ ή εικοστή δευτέρα Μαρτίου γλυκεία καί 
έπαγωγός περί τήν αυγήν της, ώ; ό άναγεννώμε- 
νο; ερως, έθολώθη, ηλλαξε διαφόρου; φάσεις καί 
κατέστη τρικυμιώδης περί τήν εσπέραν- χιών 
άνεφάνη κα· πάλιν περί τήν Πεντέλην καί τόν γέ
ροντα Πάρνηθα, τήν όποιαν μετέφερε μέχρι; ημών 
εις παγωμένην βροχήν — ψυχρόλουτρον διά τούς 
ρευματισμούς—τοΰ βορρά τδ συρίζον πνεύμα, εϊς ο 
εκυλ’-οντο πανταχόθεν καί κόν.ς τών οδών διά τούς 
/ραίου; οφθαλμού; καί διαφανή βέλλα καί κομψά 

άλεξήλια" υπόλευκα δέ πέταλα μαδημένη; μη- 
λέα; καί δαμασκινή; άνεμιγνυοντο εϊς τά λευκά 
έσωφόρια τών κυριών, αΐτινες ήγανακτισμέναι ήρ- 
νοΰντο ΐσω; έν μικρόν renilcz-vous μίαν άθώαν 
συνέντευξιν καί έβλεπον καταστρεφομένην τ^ν 
πρώτην αύτών έαρινήν έσθήτα καί τούς τόσου; 
αύτής στολισμούς.

Καί θλίψις καί κατήφεια τήν επαύριον—ό και
ρό; έξακολουθεΐ ψυχρός.

Εν περιπαθέστατον βλέμμα ρίπ-εται έξω τοϋ 
παραθύρου, εις στεναγμό; διαφεύγει ανυπόμονα 
στήθη, άμφότερα δέ έναποτίθενται έπί τή; έγ- 
καταλελειμμένη; ένδυμασίας, έφ ής τίς οίδε πό
σα·. ελπίδες έστηρίζοντο, ένώ τόσοι πόθοι τήν 
έπεοιποιήθησαν.

Ο ταλαίπωρος Μάρτιος, ώ; άστατος μήν τοϋ 
εαρος, ακούει χιλίας κατάρας, ό πτωχός, άπδ χεί
λη τών όποιων παρωδεί τήν νεότητα καί τδ κλί

μα τών Αθηνών, τδ ώραϊον αύτδ κλίμα, ρίπτεται 
άπδ τάς ίδιοτρόπους, ώς ΐδιότροπον, εις τό ανάθεμα!

— Τί δαίμονα ί άναφωνεί ώραία τις, άλλ’ώχρα 
κακία προ τού καθρέπτου της, δστις δέν δύναται 
νά τή απόκρυψη ζωηρόν ερύθημα έπί τή; άκρα; 
τής εύαισθήτου ρινό; της—Ας ήτον αύτδ τό κόκ-
κινον έπί τών παρειών
πάντοτε συνάγχην.

τουλάχιστον και άς είχα

Χαμογελά μία μικρά ύποκρίτρια βλέπουσα 
τό κάθυγρον βλέμμα τη; έκ τή; καταρροής καί 
τρέχει πρός τό παράθυρου.

— Αν μέ ίδή δακρυσμένην, είπεν,άφεύκτως θά 
τόν τύψη ή συνείδησι;, τόν άνόητον ! διότι έτόλ- 
μησε νά μέ γράψη εί; κίτρινο·/ ζηλοτυπίας καί 
οχι ροδινόν—έρωτος χαρτί.

Δακρύζει είλικρινώ; ισχνή τις ευαισθησία βλέ
πουσα τδ άσύνηθες έξόγκωμα τών έπαγωγών χει- 
λέων τη; καί:

— Π, Μάρτιε, έπιφωνεϊ" άλλ’ άν ή καταόροή 
σου εξογκώνει τόσον δ,τι προσβάλλει, δέν μοϋ έδι
δες τή; πτωχή; τό ισχυρότέρόν σου στηθοκατάρ- 
ρουν, έστω καί δι δλην μου τήν νεότητα !

Καί όλαι κρύπτονται όπισθεν τών παραθύρων 
των καί δέν άποτολμοΰν νά έξέλθωσιν εις τάς συ
νήθεις τής άνοίξεως περιπατητικά; έκδρομάς.

Τό μαγικόν άντρον τών Νυμφών μόλις είδε 
καί έχασε τάς νυκτοπλάνους δρυίδα; αυτού, ό ’ί- 
λισσδς τάς να/άδας του, αΐτινες διά τών έπαγωγών 
αύτών ασμάτων έπανέφερον τούς μυθολογουμένου; 
χρόνουφ,καί εις τόν άφρον τή; μπύρας καί πολλά- 
κι; τοϋ καμπανιού οίνου των έκαμνον, κατά τό 
λέγειν,—θάλασσα!—τήν στείραν κοίτην τοϋ ιστο
ρικού ποταμού.

Τδ μυστηριώδες τοϋ Ηρώδου θέατρον υπό τήν 
μαγευμ,ένην Ακρόπολιν έτήρησεν άταράχους τα; 
μεγαλοπρεπείς αύτοΰ σκιάς, ύπό τδ γλυκύ φώ; 
τή; μυσταγωγουμένη; συνήθω; Σελήνης καί όπου 
όλος ό κόσμος πιστεύει, ότι μόνον νυχτερίδες έ- 

χουσιν έκεϊ καταφύγια.
Ελαφρό; πού; δέν έπάτησε τάς τελευταία; ταύ

τα; ήμέρα; τών Πατησίων καί τών Σεπολίων 
τού; έξανθοΰντας κήπους, οΐτινες μετενόησαν 
διότι έμ.πιστευθέντε; εί; τοϋ Μαρτίου τόν ίπποτι- 
κόν λόγον, ότι φέρει τό τερπνόν Εαρ, έξέθεσαν 
άπροφύλακτα τά άνθη καί τά προκλητικά αύτών 
θέλγητρα καί ήδη πίπτουσιν αυτά μαραμμένα εις 
τής ασπασίας του τδν προδότην έρωτα — Είδο- 
ποίησι; πρός τινας εύφλέκτους καρδίας.

Καί αυτοί τέλος οί περί τδ νεκροταφεϊον χλοε-
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ροί λοφίσκοι τών στε ναγ μ ώ ν, οί προνομιούχοι 
ούτοι περίπατοι τών τεθλιμμένων, πλήν όχι καί 
«παρηγορητών καρδιών, έξεπλάγησαν εΐς τήν φυ
γήν καί αύτών τών κορυδαλών, τούς οποίους δεν 
έδίωκε συνήθως ούτε τοΰ ιππότου ίππέως ό ή- 
χηρός πτερνιστήρ, ούτε τοΰ αρειμάνιου ή κλαγ- 
γίζουσα σπάθη—διότι τδ ερωτικόν αυτό πτηνόν 
ψάλλει τον εύτυχή έρωτα καί συμπαθές παρη- 
γορεΧ τάς άπηλπισμένας καρδίας μέ τό γλυκύ αύ
τοΰ φσμα, κεκρυμμένον εντός τής χλόης, όπου 
ζητεί νά στήση καί αυτό τούς έρωτας καί τήν 
©ωλεάν του.

Πλήν ιδού ανατέλλει ή 25 Μαρτίου, ή ιστορι
κή εκείνη καί ένδοξος ήμερα, καθ ήν προ τεσσα
ράκοντα τριών ετών ή φυγάς καί πλάνις Ελευ- 
θ ε ρ ί α, τήν οποίαν έπίστευον ταφεΐσαν διά παν

τός ύπδ τήν τέφραν τών τειχών, καί τά χριστια
νικά ερείπια της πόλεως τοΰ μεγάλου, πλήν 
καί τοΰ τελευταίου τών Παλαιολόγων, έπάτει τό 
έδαφος τής γενετείρας αυτής Ελλάδος—καί ένώ 
εΐς τήν αγίαν Λαύραν έχαιρέτα αυτήν τοΰ Γερ
μανού ή γαλανή σημαία, τοΰ δέ Σολωμοΰ ή γλυ
κεία μούσα έτόνιζε τον μέγαν αυτής ύμνον :

« ... ■ Απ’ -i χόχχαλα βγαλμένη 
Τών 'Ελλήνων τά Ιερά· 

Καί σάν πρώτα ανδρειωμένη, 
Χαϊρε, ώ χοίρε· ’Ελευθερίά! » 

ή αΰτόχθων νίκη έσάλπιζεν άπό περάτων έως πε- 
ράτων τήν άνάστασίν της καί οί τουρκικοί στόλοι 
έπυρπολοΰντο όπως φωτίζωσι τήν οίκουμίίνην εις 
τήν διάβασιν αυτής.

Μετ εκείνην τήν ήμέραν είναι ή πρώτη 25 
Μαρτίου σήμερον, καθ’ ήν ό βαρύς κρότος τών 
πυροβόλων άπό τοΰ λόφου τών Νυμφών γέννα 
παλμούς ελευθέρους εΐς τήν καρδίαν τοΰ Ελληνος, 
όστις αγωνιστής καί έθνοφύλαξ, στρατιώτης καί 
έπανας-άτης προσφέρει εύγενεϊς τιμάς εις τόν εκλε
κτόν αύτοΰ Ηγεμόνα πορευόμενον κατά τήν επί
σημον αύτής τελετήν καί φέροντα συμπεπληρωμέ- 
νην τήν αγίαν Ενωσιν τής μαρτυρικής Επτάνησου.

Ολίγα·. ακόμη βαρεϊαι προτομαί τοΰ άγώνος, 
ώς το βαρύ καί πολύτιμον μέταλλον θησαυροφυ- 
λακείου, έκόσμουν τήν μεγάλην αυτήν τελετήν 
καί ό υπό τάς δασείας αύτών όφρεΐς γοργός ο
φθαλμός των άνέλαμπεν αίφνης, όταν ενίοτε έπί 
τής άρχαϊκής μορφής καί τής ελληνικής στολής 
των έστηρίζετο τό ιλαρόν τοΰ νέου Βασιλέως 
βλέμμα—καί μίαν ολόκληρον ιστορίαν διέγραφε 
τότε ό πολύπειρος νοΰς των, ένώ ή απλοϊκή, άλλ’

ειλικρινής αύτών γλώσσα έμιρμίριζε τούς συμπα
θείς τούτους στίχους τοΰ νεωτέρου Παράσχου :

« Που ήσουν νά μα; έβλεπε; στο Καρπενήσι τότε, 
“Οταν σάν ήλιο; ελαμψαν τή; 'Ρούμελη; τά νειάτα, 

Καί τή; άγια; Λαύρα; μα; οί πρώτοι στρατιώται 
“Οταν φίλησαν τό σταυρό μέ τά καπετανάτα.

Νά εβλεπε; τόν Διάκο μα; γλυκά συλλογισμένου 
Άπό τόχέρι νά κρατή τόν φρόνιμ' 'Οδυσβέα, 

Καί τό παιδί τοΰ Νοταρα χλωμό καί δακρυσμένον 
Νά χαιρέτα τοΰ Γερμανού τή γαλανή σημαία ·

Ησαν όμως απέναντι αύτών άσημοι τινες φυσιο
γνωμία! καί πολλά πυργωμένα στήθη πλήρη φαυ - 
ρών καί αριστείων, τών μέν διότι συνετελουν ώς 
επισημότητες τής ή μέρας νά σταυρόνηται κατά 
τό παρελθόν ή ταλαίπωρος Πατρίς, τών δέ, διότι 
κατεδίωςαν ίσως τότε μέχρις έξοντώσεως, τούς 
άριστειούχους τών ένδοξων μαχών της—ένώ τοΰ 
άγωνιστοΰ τό στήθος ή ένα χάλκινον φέρει τού 
άγώνος σταυρόν έν τώ μέσιρ τόσων πληγών τοΰ 
στήθους ή τό άργυροΰν τοΰ Σωτήρος άριστείον 
ήκρωτηριασμένος μαχητής. Αλλά δι αύτούς έγρα
ψαν ό ποιητής παρακολουθών τόν προκαλούμενον 
στεναγμόν τής εύγενοΰς αύτών συναισθήσεως :

« *Λχ, όποιο; δέν έπάλαιψε για τήν ελευθερία, 
’Εκείνο; μόνο σήμερα σταυρού; στο στήθο; φέρει. 
Έμεΐ; του; δείχνομε πληγώ; τοΰ στήθου; αριστεία, 

Ποϋ μα; ταί; ε'δωκ’ ή Τιμή μέ τοΰ εχθρού τό χέρι.
Έμεΐ; που τραγουδήσαμε τοΰ 'Ρήγα τά τραγούδια, 

Έμεΐ; ποϋ κλάψαμε νεκρό τό Φώτο τόν Τζαβέλλα, 
Ποϋ θίξαμε στοϋ Βύρωνο; τό λείψανο λουλούδια, 

Έχομε στήθος για σταυρού; ...»

όποια μαγεία! όποιον μέγα μυστήριον ελπίδων 
έμπνέει τοΰ ζηλευτού ’Εθνοφύλακος ή σεμνή στο- 
λή καί ό εύζωνος στολισμός του.

Τί δέν υπόσχεται τό γοργόν έκεϊνο βλέμμα 
καί τό άφροντι μειδίαμα τοΰ έθελοντοΰ τούτου 
τής πατρίδας φρουρού!

Ω, βεβαίως κατά τόν ποιητήν

■> Άν δέν θελη πριν άκμάση 
“Ενα εθνο; νά χαθή, 

Στο πλευρό του ά; κρέμασα; 
Έθνοφύλακο; σπαθί. » 

ϊσταται παράπλευρος τοΰ άκαμάτου στρατιώτου, 
όστις τήν Πατρίδα υπεράνω παντός έθεσε πάντο
τε καί υπέρ τής σωτηρίας αύτής εΐργάσθη" στρα
τιώτης καί έθνοφύλαξ σήμερον άμφότεροι έρχον
ται αδελφωμένοι εΐς τήν παράταξιν τής μεγά
λης αύτής τελετής καί ώς κατά τήν 25 Μαρτίου 
τοΰ 1821 ένα όρκον τελοΰσι έπί τής λόγχης, τήν 
οποίαν ή Πατρίς τοϊς ένεπιστεύθη καί ίν μειδία

μα έλπίδων πλαναται εις τά ανδρικά χείλη των. 
Ζήτω ό Βασιλεύς ! έγείρεται μία φωνή καί έν τώ 
μέσω τών θριαμβευτικών παιάνων τής μουσικής 
καί τής άγάπης τοΰ λαοΰ του διέρχεται ό έκλε- 
κτός τοΰ Εθνους.

Π τελετή ήγιάσθη καί ή στρατιωτική παράτα- 
ξις διελύθη, όπως δύση καιρόν τέλος πάντων καί 
εις τάς έρωτικάς ύπδ τά παράθυρα παρατάξεις, 
τών οποίων τινες κατ’ έπάγγελμα φαίνεται άνέ- 
λαβον πλέον τήν έργολαβίαν.

Καί οί έργολάβοι ούτοι τών καρδιών, ή κατά 
τον φιλόσοφον μυθιστοριογράφον Β α λ ζ ά κ, οί 
τρομεροί ούτοι Μινώταυροι έκάστου κοινωνι
κού λαβιρύνθου, μεγάλοι όλοι έπιχειρηματίαι καί 
έμποροι τι μής μέ παρεκάλεσαν πάλιν, έμέ πα- 
ρεκάλεσαν, τόν μικρόν πειρασμόν σας, νά δώσω τά 
γνωρίσματά των έπιθυμοΰντες νά φανώσι παρήγο- 
fοι εις τεθλιμμένος τινας καρδίας . . .

Λοιπόν ύποπτοι άναγνώσται, έάν ποτέ περί τήν 
οδόν σταδίου ή άλλην τινα οδόν, εις ήν αί 

θύραι τών οικιών φέρουσι πάντοτε κωδωνί- 
σ κ ο υ ς καί τά παράθυρα διπλάς αύλαίας, συναν- 
τήσητε τινα περί τήν μίαν ώραν Μ. Μ. άκριβώς. 
άτιμελώςένδεδυμένον—a I’Anglais—καλώς όμως 
έπιγαντωμένον, μέ περιλαίμιου τής στιγμής καί 
υπόδημα, εΐς ού τήν στιλπνότητα κατοπτρίζε
ται ό Νάρκισσος, ταλαντευόμενος έπί λεπτού 
ραβδίου ή παίζων μέ τό άχρηστόν του lorgoon, 
ενώ τερετίζει τοΰ Καμπανέλλου τό χαρμόσυνον 
άσμα ή τής Τραβιάτας τόν χορόν — μήν άμφι- 
ύαλλετε, είναι θιασώτης τών τριχάπτων καί τών 
μεταξωτών, Καλίοστρος μαγνητιστής τής ψυχρο- 
τέρας αριστοκρατίας — έμ.πιστευθήτε εΐς αυτόν 
τήν εργολαβίαν τής καρδίας σας, είναι έξαιρετική 
φύσις, φοβερός, κυρίαι μου, έργολ,άβος—du bon 
Ion—

Στρέψατε ηδη τό βλέμμα καί όπου συναντή- 
σητε υψηλόν πίλον, άθικτον, ολίγον όμως πρίς τά 
πλάγια κλίνοντα, κόρην μύρισμένην καί ενδυμα
σίαν άνεπίληπτον, μή σπεύσητε, παρακαλώ, νά 
άκολουθήσητε τόν κου.ψόν αύτδν διαβάτην, όστις 
φέρει πάντοτε ώς διακριτικόν σημεϊον περιπεποιη- 
μένην τινα φυτείαν τριχών έπί τοΰ συαπαθοΰς 
προσώπου του, διότι θά σταθή κάπου, ύπδ τό πα- 
ράθυρόν σας ίσως, ωραία κυρία, πρό τής θύρας 
σας, βεβαίως, ζηλότυπε κύριε.

Προσποιείται τόν άδιάφορον καί ή προσπαθεί 
νά φορέση τό στενόχωρον γάντιόν του ή άναγι- 
νωσκει περιέργως τεμάχιον χάρτου άγραφον πολ- 

λάκις, ή άνυπομόνως αναμένει τινα,’κάτι τι τέλος 
πάντων τόν κρατεί εκεί, ένώ έξίσταται εΐς τήν 
έρ.φ·»νισιν οίαςδήποτε καλλονής καί άκοντίζει ά- 
κτινοβόλα, πλήν σώφρονα βλέμματα, φέρων τήν 
χεϊρα έπί τής καρδίας.Δέν είναι υποκριτής—είναι 
έργολάβος έρωτος — παρθένοι μου άποτανθήτε 
πρδς αύτδν,οί κόποι του δέν έχουν πσλλήν τιμήν.

— Γοργός καί ήχηρός βηματισμός, βλέμμα 
πλάνον καί ηδυπαθές μέχρι κατανύξεως, είναι 
γνώρισμα άλάνθαστον έρωτολήπτου’ — περιε- 
στριμμένος δέ μύσταξ, μαύρος μάλιστα καί λε
πτοφυής, είναι τό κινδυνωδέστερον άγκιστρου τών 
εύαισθήτων θεραπαινίδων, είτε χαλαρός βρακο
φόρος, είτε εύζωνος στρατιώτης είναι δ τρισόλ
βιος αύτοΰ κτηματίας.

Αν όμως ό έρωτόκριτος ούτος φέρη περιδεδε- 
μένον τόν πόδα ή τήν χεϊρα μέ χρωματιστόν με- 
τάξινον μανδύλιον — ή έπί τής άνεσυρμένης κνή
μης καί τοΰ βραχίονες του έχη κεντήματα πε- 
ποικιλμένα διά καρφοβελώνης, — τότε είναι τρο
μερός τοκογλύφος μικρών τινων ερώτων, διά τούς 
οποίους αΐ άπλοϊκαί χωρικοί μας πληρώνομαι 
συνήθως, αί πτωχαί, τόκον v.-cepoyxor.

Καί άν ποτέ παραπονεθή κάμμία τις έξ αύτών 
διά τήν εύσυνειδησίαν τοΰ σκληρού της :

« “Αφε; πρώτα νά πλ.ουτήσω
Καί θά δ·.ή; τή γνώμη μου

- ’Αμάν !

τής τραγωδεϊ μετά πάθους ό παράτολμος άρπαξ 
τής καρδίας της καί ή τήν πείθει ή τήν παραιτε; 
τουλάχιστον, διά νά έχη ήσυχον καί έπαναπαυ- 
μένην τήν συνείδησιν.

Εν τούτοις υπάρχουσιν άκόμη πολλοί χαρα
κτήρες έρωτιχάν έργολάβων, άλλ.’ είναι αμίμητοι, 
ώς οί χαρακτήρες τοΰ Θεοφράστου καί τοΰ La- 
bruyere καί ένεκα τούτου λοιπόν, ό πονηρός έγώ, 
σκοπώ, μή άποτολμών νά γίνω διδάσκαλος εις 
μαθητάς ~:ω·ι όποιων πολλοί υπερβαίνουν, πιγεύω, 
καί τόν γω.έό>· ζ/ιάό’ο.έοΓ, όστις κατήοχετο τάς 
καπνοδόχους, άπεκάλυπτε στέγας οικιών, έγίνετο 
δνειρον γλ.υκύ, πνεΰμα πονηρόν κατά τάς περιςςά- 
σεις καί τοΰ οποίου έγώ μόλις είμαι ό μικρός τρι
σέγγονος, βλέπετε, επομένως δέ καί πολύ κακός 
δημοδιδάσκαλος εις σοφούς καθηγητάς, πολλάκις 
καί πρυτάνεις,ώς ένα τινα τόν όποιον γνωρίζω έχω/

Πλήν τί τρέχει; όλοι έρωτοΰν περιέργως, ού- 
δείς εΐξεύρει νά άποκριθή καί έντούτοις όλοι τρέ
χουν πρδς έν σημεϊον.
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Η ευλογημένη αύτή ένδοξος ννζ τής δεχάτης 
Λ/>ό<· εήζ ένδεχάτην όχτωΰρίου έκαμε τδ νοήμον ι 
κοινδν τής Πρωτευούσης τόσον ύποπτον’ ή δέ έν- ■ 
νάτη Φεβοουαρίου και ή δέκατη εννατη Ιουνίου 
δύο τέλος 'πάντων εννατα, βλέπετε, κατεφόβησαν | 
τόσον τδν κόσμον — ώστε :

Μόλις δύο τρεις έν σώματι εισέρχονται είς τι 
οΐκόσημον έλαίας, ητις μετά τήν καταστροφήν ■ 
τής είδωλολατρείας, είναι αληθές, άντεκατέστησε 
τού Βάκχου τδν κισσόν καί αντί συμβόλου ειρή
νης είς τδ ράμφος τής περις-εράς,είναι ήδη σημαία 
έριδος και διαπληκτισμών έπί τής βαρέλλας καί 
ιδού :

— Κάτι τρέχει, σού λέγει ό άλλος, συνωμοσία' 
—είδα πο.Ι.Ιονς ίί. είσέρχωνται κρυφίως είς μίαν 
αυλήν καί νά μοιράζουν μεταξύ των φυσέκια — 
τά είδα — oj θα.Ιμοφανως.

Καί τίείδε νομίζετε; απλά μόνον στρ··γα.1άχια 
ολίγον αλατισμένα αληθώς, διά νά γίνεται γευγι- 
καΛερος ό θείος ριτηνίτης,πλήν τούτο ήρκει νά άνη- 
συχήση τήν φιλήσυχου πόλιν καί χίλια δύο φοβερά 
κινήυ.ατα νά θΐτουν είςκίνησιν καί τούς παραλύτους 
άκόμ.η, πολλώ μάλλον τού; ζωηρού; έκεινους, οι- 
τινε; καί είς τήν θέαν μιας οίνοφλήκτου ρινδς 
ύποπτεύουν έπανάστασιν καί είς ποιαν δέν ήςεύρω 
ιδιότροπου οσμήν, οσφραίνονται πυρίτιδα.

Τήν ςτγμήν δμως ταύτην, αληθώς κάτι τρέχει 
καί σπουδαϊον μάλιστα — τδ βλέπω καί εγώ 
εδώ ζητωκραυγαί, έκεΐ τδ πλήθος συνωθούται καί 
ενλεωφορεϊον σημαιοστόλιστον φαίνεται πρδς τήν 
είσοδον τής Ερμαϊκής όδού, άνερχόμενον έκ τού 
Πειραιώς μέ θρίαμβον.

Μήπως μας έρχεται κάνέν ακόμη ένδοξον τέκνον 
τής έπαναστάσεως πλανηθέν μέχρι τούδε είς τά 
ξένα ·,

Πλήν δέν είναι δυνατόν’ — εγώ μετρώ είς τούς 
πέντε μικρούς μου όνυχας, μετρώ άπδ πολλού 
καί ευρίσκω όλους αύτού; τούς έπαναστάτας, 
όλους εδώ.

Τότε λοιπβν θά ήναι ό θρίαμβος τών δθωνι- 
βτών .’. . . . ώμ.ίλησα φαίνεται δυνατά — διότι’

— Είναι ό θρίαμβο; τής Επαναστάσεως, μοί 
άπεκρίθη δογίλω;, εί; νεανία; άνθυπασπιστής, 
κέρδισα; τάς χρυσά; έπωμίδα; του είς τήν κατά 
τών φαχώ>· εκείνην φοβεράν έφοδον τού Οκτωβρίου 
ή ώς είπε τότε άγνωστός τις ποιητής, οΐτινες ;

«Έν μιϊνυκτΐ χαί μόνη Αντιστάσεως μή ούση;, 
“ΕΟραυσαν άρειμανίως τον; φανούς τίς Πυωτενουοης. "

— Τδ λεωφορεϊον αυτό φέρει, μοί είπε . . .
Καί έφερε τώ όντι τήν τριμελή έπιτροπήν, 

ήτις έπί τή ενώσει τής Επτάνησου, ήλθεν άνευ 
επισήμου έντολής, άλλ’ όπως δήποτε ήλθε νά 
άκούση καί νά εϊπη μερικά πράγματα βαθείας 
πολιτική; μέ τής όποια; τά άνθη ουδέποτε ή 
έλαφρόπτερο; Χρυσαλλίς μου κατόρθωσε νά κατα· 
σκευάση μυροβόλον άνθόπλεγμα διά τήν άβράν 
άναγνώστριάν της.

Σήμερον όμως έκτδς τών πολιτικών καί τή; 
επιτροπή; ή πολιτική αυτή προσφέρει εί; πολύ
τιμον άνθοδέσμ-ην τήν μυροβόλον Επτάνησον 
πρδς τήν Ελλάδα, ήτις μόλις ήδη ταννύει τήν 
μίαν άσθενή καί ήκροτηριασμένην της πτέρυγα 
πρδς δυσμάς καί ή πάλλουσα καρδία, δ νοΰ; της 
πετά προ; Ανατολάς καί δέν βλέπει τήν ςιγμτν 
ν’ άπλώση έντονώτερον καί τήν άλλην αύτή; 
πτέρυγα, όπως σταθή -έλος πάντων είς τδ σύνη- 
θες αύτή ύψος, τδ όποιον καλείται μεγαλείου !

Ας παρακολουθήσωμεν ήδη, είναι καιρός, όχι 
τδ λεωφορείου, άλλά τούς λογάδα; εκείνο»; έθνο- 
φύλακα;, οΐτινες έν παρατάξει, μέ βήμα εύσ ςαθές 
καί καρδίαν ευτυχούς έραστού έρχονται νά ψάλ- 
λωσι τδ έναρμόνιον άσμα των υπό τά χαρίεντα ήδη 
ανάκτορα —έκεΐ όπου άλλοτε εί; ημέρα; θλίψεω; 
καί απελπισίας δύο γελοία μορμολύκεια έπροξέ- 
νουν ρίγος ανεξήγητου είς τδν πλάνητα διαβάτην 
τή; έρημίας — καί ή ψυχρά πρόσοψι; τή; βασι
λική; ειρκτής των, έφαίνετο ότι προσεπάθει νά 
ρίψη τήν παγετώδη σκιάν της καί είς τάς θερμό - 
τέρα; καρδία;.

Σταθήτε ! ό θριαμβευτικός ούτος ήχος, οστι; 
άν-ηχεΐ μακρόθεν είς τήν γλυκείαν τή; νυκτδς 
σιγαλιά μέ αρμονίαν νευρώδη, είναι τδ τονισθέν 
υπό τού μουσικοδιδασκάλου Παριζίνη έμβατή- 
ριον ασμα καί τδ ψάλλει τού έθνοφύλακος ή εν
θουσιώδη.; φωνή.

Ακροασθήτε’ ότι φθάνει μέχρι; ήμών μέ τή; 
λεπτή; αύρας τδ πνεύμα, είναι τερπνή μουσική 
αξία τής γοργής ποιήσεως τού Γ. Παράσχου, όφις 
εγραψεν έπίτηδε; διά τδν Εθνοφύλακα ολόκληρον 
ποίημα, άντιγράψα; τή; καρδία; του τά; εύγε- 
νει; εντυπώσεις.

<ι Φοιτητή; καί στρατιώτη; 
Σαν τδ σύννεφο περνώ, 

Κ’ είμαι ίίκοπη νεότης, 
'Αστραπή μέ κεραυνό.

‘Ρί/ν’ ή πούλια στ’ αοαατά μου 
Μυστικά!? ακτίνες τρεις,

Κ' είν' αϋτα’ιςτδ σύνθημά μου, 
Λόγχη, Νόμος και IIατ ρίς.

Τδ ηγεμονικών βλέμμα τού Γεωργίου χαιρετά 
άπδ του εξώστου τών άντηχούντων άνακτόρων 
τούς ψάλτας έΟνοφύλακας, τδ ίαμα αυτού υγραί
νεται έκ τής συγκινήσεως κα1. ή νεαρά του καρδία 
σκιρτά εις τήν ΐιγάπ^τ τον Λαού τον.

Μετ’ ολίγον και μέχρι τή; ένδεκάτης τής 
κτδς έφιππος και άνευ συνοδίας έπλανατο έν 
μέσω τού πανηγυρίζοντας λαού τήν Ενωσιν 
τήν 25 Μαοτίου.

ΒΡΛΤΣΑΝΟΣ.

νυ- 
τω
7.Ζ'

νην του, έθηκε τδ έν έμπροσθέν του καί 
κτυπών τρις τήν τράπεζαν μέ τήν άκτηρίδα 
τοϋ άλλου,
—Ή συνεδρίασις άρχεται, εΐπεν, άς έλθωσι 
τά φαντάσματα.

’Εκείνοι οΐτινες τήν νύκτα έτυχέ ποτέ νά 
διέλθωσι μετά τίνος φίλου διά κοιμητηρίων 
ή έκκλησιών ήσθάνθησαν βεβαίως άκουσίαν 
ανάγκην νά όμιλώσι μικροφώνως καί Ορη · 
σκευτικώς, όπως άρμόζει είς τούς τοιούτους 
τόπους. ’Εκείνοι λοιπόν μόνοι δύνανται νά 
έννοήσωσιν όποιαν έντύπωσιν ήθελε προξε
νήσει έπί τοΰ άκούοντος ή σκωπτική αύτη 
καί βροντώδης φωνή, ή ταράττουσα τήν 
έρημίαν καί τά σκότη.

Ή φωνή αύτη άντηχησεν έπί μικρόν είς 
τδν ζόφον έκεινον, ον έκαμεν ούτως εϊπεϊν 
νά φρικιάση, ειτα δ’ έσβέσθη καί άπέθανεν 
άνευ ήχους, διαφεύγουσα δι’ δλων τών ρωγ
μών, άς ή παρέλευσις του χρόνου είχε προ
ξενήσει.

Ώς είπομεν οί οφθαλμοί τοΰ Τολάνδου 
ήσαν συνειθισμένοι είς τά σκότη καί ήδη, 
χάρις είς τδ ώχρδν φώς τής σελήνης, ήτις 
πρδ μικρού εϊχεν άνατείλει καί είσήρχετο είς 
τό έστιατόριον κατά μακράς ύπολεύκους 
ακτίνας διά τών τεθραυσμένων ύέλων, έδύ
νατο νά διακρίνη άριστα έκ τού ενός άκρου 
μέχρι τού ά/νλου τδ άχανές δωμάτιον.

Καίτοι έσωτερικώς ό 'Ρολάνδος ύπήρξεν 
άφοβος ώς καί έξωτερικώς έδείκνυτο, δέν 
έμενεν όμως καί άνευ δυσπιστίας, καί τό ούς 
του ήκροάτο τούς έλαχίστους θορύβους.

Ήμίσεια ώρα έσήμανεν. Ό ήχος ούτος 
τώ έπροξένησεν άκουσίαν τινά φρικίασιν, 
διότι προήρχετο έκ τού μοναστηριού τής 
έκκλησίας.

Πώς, έν τόΐς έρειπίοις έκείνοις, ένθα τά 
πάντα παρίσταντο νεκρά, τό ώρολόγιον, ό 
σφυγμός ούτος τού χρόνου, έμενε ζών ;
— 'Ώ ! ώ ! εΐπεν ό 'Ρολάνδος, ιδού τί μοί 
δεικνύει ότι κάτι θά ίδω.

Οί λόγοι ούτοι ήσαν σχεδόν είς μονόλο
γος· ή μεγαλειότης τών τόπων καί τής σιω
πής έπενήργει καί έπί τής δρειχαλκίνου καρ
διάς έκείνου, δστις έπρόφερεν αύτόν.

Αί στιγμαί άλληλοδιαδόχως παρήρχοντο, 
άναμφιβόλως δέ νέφος τι διήρχετο διά τής 
σελήνης, διότι ό 'Ρολάνδος ένόμισεν δτι τά 
σκότη έπυκνοϋντο. Ειτα, έφ’ δσον τό μεσο
νύκτιον έπ/.ησίαζεν, τώ έφαίνετο δτι ήκουε 
χιλίους θορύβους ύποκώφους, συγκεχυμέ-
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ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΗΟΥ-
(Συνέχεια, ΐδι φυλίάδιον 39)·

Ό'Ρολάνδος έστη, έμέτρησε τούς κτύπους 
■του ώρολογίου, έτεινε τδ ούς πανταχόθεν, 
έκύτταξε κύκλω αύτού· άλλ’ ούτε ειδεν, ούδέ 
ήκουσε τίποτε. Νεκρώσιμος έπεκράτει σιγή 
καί ή οψις τοϋ μοναστηριού παρείχε πιστήν 
εικόνα τής καταστροφής καί τής έρημώσεως. 
Καί δλαι μέν αί Ούραι καί τών κελλίων καί 
τού παοεκκλησίου καί τού εστιατορίου ήσαν 
άνοικταί, είς δέ τό παμμέγεΟες τούτο έστια- 
τόριον ύπήρχον ακόμη αί τράπεζαι τοποΟε- 
τημέναι ώς έξ αρχής καί ό 'Ρολάνδος είδε 
πέντε ή έξ νυκτερίδας άναπηδώσας ένθεν κά- 
κεΐθεν, καί ένα αΐγωλιόν, δστις όλος περί
τρομος διέφυγε διά τίνος τεθραυσμένου πα
ραθύρου καί έπικαθήσας έπί παρακειμένου 
δένδρου έκραξε πενθίμως.
— Καλά, εϊπεν ύψιφώνως ό 'Ρολάνδος, νο
μίζω ότι εδώ πρέπει νά κάμω τδ στρατη- 
γεΐόν μου- αίγωλιοί καί νυκτοκόρακες είναι 
ή έμπροσθοφυλακή τών φαντασμάτων.

Ό ήχος τής ανθρώπινης ταύτης φωνής, 
ύψούμενος έν τώ μέσω τής μοναξίας τού 
σκότους καί τής έρημίας έκείνης, εΐχέ τι 
άσύνηΟες καί πένΟιμον, τό όποιον ήθελε προ
ξενήσει τρόμον εις πάντα άλλον πλήν τού 
'Ρολάνδου, ού ή ψυχή, ώς ό ίδιος εΐπεν, ήτο 
ανεπίδεκτος φόβου. Έζήτησε νά εύρη κάνέν 
μέρος, έκ τού όποιου έδύνατο διά τοϋ βλέμ
ματος νά κατοπτεύση άπασαν τήν αίθουσαν. 
Τράπεζα μονήρης τεθειμένη εις είδος τι 
ύψώματος . είς τήν μίαν άκραν τού εστία · 
τορίου , χρησιμεύσασα άναμφιβόλως είς 
τδν ηγούμενον τοϋ μοναστηριού, είτε διά νά 
άναγνώση τι έπ’ αύτής, είτε διά νά λάβη τδ 
γεύμά του ιδιαιτέρως τών άλλων αδελφών, 
τώ έφάνη ώς άρίστη σκοπιά έκ τής όποιας 
ήδύνατο νά κατοπτεύση τά πάντα.

Στηριζόμενος έπί τού τοίχου δέν έδύνατο 
νά καταληφθή έκ τών όπισθεν, καί έκεϊθεν 
τό βλέμμα του όταν ήθελε συνειθίσει είς τά 
σκότη, ήθελεν έπιβλέπει δλα τά μέρη τής 
αιθούσης.

Έζήτησε κάθισμά τι καί εύρεν ανεστραμ
μένου είς άπόστασιν τριών βημάτων άπδ τής 
τραπέζης τό έδρανον έπί τού οποίου βε
βαίως θά έκάθητο ό συνδαιτημών ή ό έρη- 
μικδς άναγνώστης. Έκάθησεν έμπροσθεν 
τής τραπέζης, άπεξεδύθη τδν μανδύαν του 
διά νά εχη δλην τήν έλευθερίαν είς τάς κι
νήσεις του, έλαβε τά πιστόλια άπδ τήν ζώ
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νους καί διαφορετικούς, οΐτινες βεβαίως προ- ' 
ήρχοντο έκ τοΰ νυκτερινού εκείνου κόσμου, 
όστις έγείρεται όταν ό άλλος κοιμάται.

Ή φύσις δέν ήθέλησε νά ύπάρχη ζατά- 
παυσις εις τήν ζωήν, και έν αύτη έτι τή 
ησυχία1 έπλασε λοιπόν τό νυκτερινόν αύτής 
σόμπαν, ώς έπλασε καΐ τόν ήμερήσιον αύτής 
κόσμον από τοΰ συρίζοντος παρά τό προσ- 
κεφάλαιον του κοιμωμένου κώνωπος, μέχρι 
τοΰ βρυχωμένου εις τά δάση τής ’Αραβίας 
λέοντος.

Άλλ’ ό Τολάνδος έπόπτης τοΰ στρατο
πέδου, σκοπιά τής έρημου, ό Τολάνδος κυ
νηγός, ό Τολάνδος στρατιώτης, έγνώριζεν 
όλους αύτούς τούς θορύβους· έπομένως ού- 
τοι δέν τόν έτάρασσον, οτε αίφνης εις τούς 
θορύβους τούτους έκ νέου ήνώΟη ό ήχος τοΰ 
ώρολογίου, τό δεύτερον ήδη σημαίνοντος 
μεσονύκτιον.

Ό Τολάνδος έμέτρησε τήν μίαν ώραν 
μετά τήν άλλην, ή δέ δωδεχάτη . έσήμανεν 
ώς ήχος χάλκινος, εΐτα έσβέσθη βραδέως, 
μελαγχολικώς, πενΟίμως.

Ταύτοχρόνως έφάνη εις αυτόν ότι ήκουσε 
μεμψίμοιρου τινα φωνήν. Ό Τολάνδος έκλι
νε τό ούς πρός τό μέρος όθεν ή φωνή ήρ- 
χετο· αυτή δέ ήκούσθη πλησιέστερον.

Ήγέρθη έχων τάς χειρας έπί τής τραπέ- 
ζης καί τάς παλάμας έπί τών πιστολίων. 
Τριγμός τις όμοιος πρός ύφασμα ή έσθήτα 
συρομένην έπί τών χόρτων ήκούσθη πρός 
άριστεράν του εις άπόστασιν δέκα βημά
των άπ’ αύτοΰ. ’Οπισθοχώρησε μικρόν ώς 
ύπό έλατηρίου κινούμενος.

Κατά τήν αύτήν στιγμήν μία σκιά έφάνη 
προ τής θύρας τής αχανούς αιθούσης, ή δέ 
σκιά αύτη «ομοίαζε πρός έν τών αρχαίων 
έκείνων αγαλμάτων τών έπί τών μνημάτων 
κατακειμένων. Ητο κεκαλυμμένη ύπό με
γάλου σαβάνου, τό όποιον έσυρεν όπισθεν 
αύτής.

Ή Τολάνδος αμφέβαλε μίαν στιγμήν 
περί εαυτού. Ή φαντασία του άρα τώ πα- 
ρίστα πράγμα όπερ δέν ύπήρχεν ; Ητο άρα 
παίγνιον απάτης ή όφθαλμοπλανήσεώς τί
νος έξ έκείνων άς ή ιατρική παραδέχεται 
μέν, άλλά δέν δύναται νά έξηγήση;

Φωνή μεμψίμοιρος έκβληθεΐσα ύπό τοΰ 
φαντάσματος διεσκέδασε πάσας αύτοΰ τάς 
αμφιβολίας.
— A ! μά τήν πίστιν μου, είπε τέλος γε- 
λώυ, είμεθα δύο, φίλτατον φάντασμα.

αυτών 
κεχα- 
έβάδι- 
τό έμ-

Τό φάντασμα σταθέν έτεινε τήν χεΐρα πρός 
τόν νέον αξιωματικόν.
— Τολάνδε, Τολάνδε, είπε μέ φωνήν ύπό- 
κωφον, διατί ακολουθείς τούς νεκρούς και 
εις τούς τάφους ακόμη, όπου τούς έρρι- 
ψες ; Καί τό φάντασμα έξηκολούθησε τήν 
πορείαν του χωρίς νά έπισπεύση τό βήμα.

Ό Τολάνδος, έπί μακρών ταραχθείς, κα
τήλθε τοϋ ύψώματος αύτοΰ και ήρξατο νά 
καταδιώκη τό φάντασμα- άλλ’ ή οδός ήν δύ
σκολος, φρασσομένη ύπό λίθων, άνεστραμ- 
μένων εδρών καί τραπεζών. Καί έν τούτοις 
ήθελε τις εΐπεΐ ότι διά μέσου όλων 
τών έμποδίων ατραπός αφανής ήτο 
ραγμένη διά τό φάντασμα, τό όποιον 
ζεν άπαρεγκλίτώς, χωρίς ούδέν νά 
ποδίση.

'Οσάκις διήρχετο δι’ ενός παραθύρου, τό 
εξωτερικόν φώς, καίτοι λίαν ασθενές άντα- 
νεζλάτο έπί τοΰ σαβάνου, καί τό φάντασμα 
έχάνετο έκ νέου εις τό σκότος διά νά φανή 
έκ νέου, καί νά χαθή πάλιν μετ’ ού πολύ.

Ό Τολάνδος, μέ βλέμμα ατενές πρός 
αυτό, φοβούμενος μή τό χάση άν άπέστρε- 
φεν απ' αύτοΰ τό ομμα, δέν ήδύνατο νά έν- 
νοήση πώς ή οδός ήτο τόσον εύκολος διά 
τό φάντασμα καί τόσον πλήρης έμποδίων 
δι’ αύτόν. Εις έκαστον βήμα προσέκρουεν, 
ένώ τό φάντασμα έλάμβανεν εύκαιρίαν νά 
προοδεύη.

Τέλος έφθασε πλησίον τής Ούοας τής αν
τιθέτου, έκείνης δι’ ής εΐσήλθεν· ό δέ Το
λάνδος βλέπων ότι ήνοιγε αύτήν, ένόησεν 
ότι ή σκιά ήτοιμάζετο νά τοΰ διαφύγη.
— Ανθρωπε ή φάντασμα, κλέπτα ή μο
ναχέ, είπε, στάσου ή θά σέ πυροβολήσω.
— Δέν φονεύεται δίς τό αύτό σώμα, καί ό 
θάνατος, γνωρίζεις καλώς, άπεκρίθη τό 
φάντασμα μέ φωνήν ύπόκωφον, ούδεμίαν 
σχέσιν έχει πρός τάς ψυχάς.
— Τί είσαι λοιπόν ; ήρώτησευ ό Τολάνοος.
— Είμαι τό φάντασμα εκείνου, τον όποιον 
βιαίως άφήρεσες από τούτον τόν κόσμον.

'Ο νέος αξιωματικός έκάγχασε γέλωτα 
όξύν καί νευρικόν, όστις κατέστη φριζωδέ- 
στερος έτι έν μέσω τοΰ σκότους.
— Μά τήν πίστιν μου, εΐπεν, άν δέν έχης 
άλλας αποδείξεις νά μοί δώσης, σέ ειδο
ποιώ ότι δέν θά λάβω τόν κόπον νά ζητήσω 
άλλας τοιαύτας.
— Ένθυμήθητι τήν πηγήν τής Βωκλούζης, 
είπε τό φάντασμα μετά τόνου τοσοΰτον

τής γής, άλλά παντοΰ τό έδαφος καί ή γή 
αντήχησαν τόν βαρύν ήχον τών στερεών 
σωμάτων.

Έπειράθη διά τοΰ βλέμματος νά διεισ- 
δύση έν τώ σχότει, άλλ’ ήτο πράγμα αδύ
νατον, διότι τό άμυδρόν τής σελήνης φως 
μόλις έφώτιζε τάς πρώτας του ύπογείου 
βαθμίδας.
— Ώ ! άνέκραξεν ό Τολάνδος, μίαν λαμ
πάδα, μίαν λαμπάδα !

Ούδείς τώ άπεκρίθη, ό μόνος δέ θόρυβος, 
όστις ήχούετο ήτον ό ψιθυρισμός τής τρία 
βήματα μακράν αύτοΰ ρεούσης πηγής.

Εΐδεν ότι μακροτέρα έρευνα ήθε’λε τώ 
είσθαι άνωφελής· έξήλθε λοιπόν τοΰ ύπο
γείου, καί έξαγαγών τοΰ θυλακίου του πυ
ρίτιδα καί σφαίρας, έγέμισεν έκ νέου τά πι- 
στόλιά του.

Έκεΐ δέ έπερίμενεν άλλά αί ώράι τής 
νυκτός έσήμαναν άλληλοδιαδόχως μέχρις 
ού κατέστησαν ώραι τής πρωίας καί αί 
πρώται τής ήμέρας ακτίνες έφώτισαν τά 
τείχη τοΰ μοναστηριού.
— "Ας πηγαίνωμεν, έψιθύρισεν ό Τολάν
δος· τήν νύκτα ταύτην άπέτυχον, ίσως κάμ- 
μίαν άλλην φοράν ύπάρξω εύτυχέστερος.

Καί μετά είκοσι λεπτά τής ώρας εϊσήρ- 
χετο εις τόν πύργον τής Μαυροκρήνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β'.

ΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ.

Δύο άνθρωποι περιέμενον τήν έπάνοδου 
τοΰ Τολάνδου, ό μέν μετ’ άγωνίας, ό οέ 
μετ’ άνυπομονησίας. Οί δύο ούτοι άνθρωποι 
ήσαν ή’Αμαλία καΐ ό σιρ ’Ιωάννης άμφότε· 
ροι δέν είχον κοιμηθή ούδ’ έν δευτερόλεπτου 
τήν νύζτα.
Ή’Αμαλία διεδήλωσε τήν άγωνίαν της 

έκ του θορύβου τής θύρας της, ήτις ήνοί- 
γετο καθ’ όσον ό Τολάνοος άνέβαινε τήν 
κλίμακα. Τόν θόρυβον τούτον ήζουσεν ό 
Τολάνδος και δέν είχε τήν γενναιότητα νά 
οιέλθη εις άπόστασιν δύο βημάτων μακράν 
τής άοελφής του, χωρίς νά τήν ένθαρρύνη. 
— 'Ησύχασε, ’Αμαλία, τή εΐπεν· είμαι έγώ· 
διότι δέν έδύνατο νά φαντασθή ότι ή άδελφή 
του δι’άλλον τινά έφοβεΐτο καί όχι δι’αύτόν.

Ή ’Αμαλία έρρίφθη έκτος τοΰ δωματίου 
της μέ τόν νυκτερινόν της κεκρύφαλον ήτο 
δέ εύκολου νά διαχρίνη τις έκ τής ώχρότη-

ασθενούς, ώστε ή φράσις αύτη έφάνη έξερχο- 
μένη τοΰ στόματος αύτοΰ ώς στεναγμός 
μάλλον ή ώς έναρθροι λόγοι.

Έπί μίαν στιγμήν ό Τολάνδος ήσθάνθη 
όχι τήν καρδίαν του έξασθενουμένην, άλλά 
τόν ιδρώτα βρέχοντα τό μέτωπόν του· άνέ- 
λαβεν όμως έντός ολίγου τήν δύναμιν αύ
τοΰ καί μέ φωνήν απειλητικήν ανέκραξε, 
— Διά τελευταίαν φοράν, σκιά ή πραγμα- 
τικότης, σέ ειδοποιώ, άν δέν ςαθής, θά σέ 
πυροβολήσω.

Τό φάντασμα έμεινε κωφόν καί έξηκο- 
λούθησε τήν πορείαν του- ό δέ Τολάνδος 
έστάθη ολίγον ίνα σκοπεύση. Τό φάντασμα 
άπεΐχε δέκα βήματα μακράν αύτοΰ, ό Το
λάνδος είχε τήν χεΐρα ασφαλή, τά πιστόλια 
του ήσαν παρ’ αύτοΰ τοΰ ίδιου καλώς πε- 
πληρωμένα· καθ’ ήν λοιπόν στιγμήν τό 
φάντασμα έξερχόμενου τής θύρας έφαίνετο 
έν πάση αύτοΰ τή έκτάσει, ό Τολάνδος 
έπυροβόλησε. ■

Ή φλόξ έφώτισεν ώς άστραπή τόν διά 
ορομον, έν τώ όποίω εΐσήλθε τό φαντασμα, 
χωρίς ούδέ νά ταχύνη, ούδέ νά βραούνη τό 
βήμά του· έγένετο δ’ έπί τέλους άφαντον 
ύπό τήν σιωπηλήν αψίδα.

Ό Τολάνδος έρρίφθη εις ζαταδίωξίν του, 
μεταβιβάζων έκ τής άριστεράς του χειρός 
τό δεύτερον πιστόλιον εις τήν δεξιάν· 
άλλα καίτοι ταχύτατα ειχεν ακολουθήσει 
αύτό, έν τούτοις το φάντασμα είχε προχω
ρήσει πολύ, καί ό Τολάνδος τό είδε μετ’ 
ολίγον εϊς τήν άκραν τοΰ προδόμου.

Έδιπλασίασε τό βήμα καί έφθασε καί αύ- 
τός εις τήν άκραν αύτοΰ, καθ’ δν χρόνον τό 
φάντασμα έγίνετο άφαντον όπισθεν τής Ού 
ρας τής δεξαμενής.

Ό Τολάνδος έδιπλασίασε ταχύτητα, καί 
φθάσας εις τό κατωφλιού τής θύρας, τώ 
έφάνη ότι τό φάντασμα είσέδυεν εις τά έγ
κατα τής γης. Έν τούτοις διεχρίνετο έτι τό 
σάβανον αύτοΰ.
— Καί δαίμων άν ήσαι, εΐπεν ό Τολάνδος, 
θά σέ φθάσω.

Καί έρριψε τό δεύτερον πιστόλιον του, τό 
όποιον ένέπλησε φλογός καί καπνού τό ύπό- 
γειον, έν τώ όποίω έβυθίσθη τό φάντασμα. 
"Οταν δέ ό καπνός διεσκεδάσθη, μάτην ό 
Τολάνδος έζήτησεν αύτό πλέον, ήτο μόνος.

Έσπευσε λοιπόν ώς μανιώδης εις τό 
υπόγειον, έκτύπα διά τής άκτηρίδος τών 
πιστολίων του τά τείχη, έκτύπα τό έδαφος
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τος τοΰ προσώπου της καί άπδ τδν μελανόν 
κύκλον, όστις έξετείνετο κάτωθεν τών οφ
θαλμών της, δτι δέν είχε κλείσει τδ όμμα 
της τήν νύκτα.
— Δέν σοΐ συνέβη τίποτε 'Ρολάνδε; ανέ
κραξε σφίγγουσα τδν αδελφόν της εις τούς 
βραχίονας της καί θωπεύουσα αύτδν άνη- 
σύχως.
— Τίποτε.
— Μήτε εις σέ, μήτε εις κανένα;
— Μήτε εις εμέ, μήτε εΐς κανένα.
— Καί δέν είδες τίποτε ;
— Αύτδ δά δέν λέγω, είπεν ό 'Ρολάνδος.
— Τί είδες, Θεέ μου ;
— Θά σοί διηγηθώ ταΰτα άργότερον- έν 
τούτοις μεταξύ πληγωμένων καί φονευμέ- 
νων, ούδείς ύπαρχε', νεκρός.
— Ά ! τώρα αναπνέω.
— Τώρα, άν έχω κάμμίαν συμβουλήν νά 
σοί δώσω, αδελφή μου, είναι νά ύπάγης νά 
πέσης εις τήν κλίνιν σου καί νά κοιμηθής, 
άν δύνασαι, μέχρι τής ώρας τοΰ προγεύ
ματος. Τδ ίδιον Οά κάμω καί έγώ, καί σέ 
βεβαιώ οτι δέν έ'χω ανάγκην νά μέ κουνή- 
σωσι διά νά κοιμηθώ. Καλήν νύκτα ή μάλ
λον καλδν πρωί.

Ό 'Ρολάνδος ήσπάσθη τρυφερώς τήν α
δελφήν του, καί προσποιούμενος δτι συρίζει 
άδιακόπως εν κυνηγετικόν ασμα, άνέβη τήν 
κλίμακα τοΰ δευτέρου δροφώματος, ένθα ό 
σίρ Ιωάννης έπερίμενεν αύτδν εις τδν διά
δρομον.
— Αοιπόν ; τδν ήοώτησε διευθυνθείς αμέ
σως πρδς αυτόν.
— Αοιπόν δέν άπέβησαν δλως άκαρποι αί 
ποοσπάθειαί μου.
— Είδατε κάνέν φάντασμα;
— Είδα έν πράγμα τό όποιον κάπως ώμοί- 
αζε πρδς φάντασμα.
— Θά μοί διηγηθήτε βεβαίως αύτό;
— Βλέπω δτι άν δέν σάς τδ διηγηθώ δέν 
θά κοιμηθήτε, ή καί άν κοιμηθήτε κακόν 
ύπνον Οάκάμητε. ’Ιδού λοιπόν έν δλίγαις λέ- 
ξεσι πώς τδ πράγμα συνέβη.

Καί ό 'Ρολάνδος διηγήθη ακριβώς καί 
έμπεριστατωμένως τά συμβάντα τής νυκτδς 
εκείνης.
— Καλά, είπεν ό σίρ ’Ιωάννης όταν ό 'Ρο
λάνδος έτελείωσε, Οά έμεινε τι καί δι’ έμέ.
— Καί φοβοΰμαι, είπεν ό 'Ρολάνδος, δτι 
σάς έμεινε καί τό δυσκολώτερον.

Επειδή δέ ό σίρ ’Ιωάννης έπέμενεν έπα-

νερχόμενος έφ’ εκάστης λεπτομέρειας, Οέλων 
νά μάθη τούς τόπους,
— Ακούσατε, είπεν ό 'Ρολάνδος, σήμερον 
μετά τδ πρόγευμα, ύπάγομεν καί κάμνομεν 
μίαν ήμερησίαν έπίσκεψιν εΐς τδ μοναστη
ριού τδ όποιον οέν θά σάς έμποδίση νά μεί- 
νητε καί τήν νύκτα- τούναντίον ή έπίσκεψις 
τής ήμέρας Οά σάς χρησιμεύση όπως σπου- 
οάσητε τά μέρη. Μόνον νά μή εΐπήτέ τι 
εις κανένα.
— ’Ώ ! είπε ό σίρ ’Ιωάννης, μήπως φαίνω- 
μαι ακριτόμυθος;
— Οχι, είνε αληθές, είπεν ό 'Ρολάνδος 
μειοιών δέν είσθε σεις ακριτόμυθος, μιλόρ
δε, άλλ’ έγώ άνόητος. Καί είσήλθεν εις τδ 
δωμάτων του.

Μετά τδ πρόγευμα οί δύο φίλοι κατήλθον 
πρδς τάς άκρας τοΰ κήπου ώς διάνάπε- 
ριδιαβάσωσι παρά τάς δχθας τοΰ 'Ρεβδούσ- 
σου- άλλά τραπέντες πρδς αριστερά, έφθα- 
σαν εΐς τήν μεγάλην οδόν, διήλθον τδ δά
σος καί εύρέθησαν περί τά τείχη τοΰ Μονα
στηριού, έκεΐ οπού τήν προτεραίαν ό'Ρολάν
δος είχεν άναβή έρπων.
— Μιλόρδε, είπεν ό 'Ρολάνδος, ιδού ή οδός.
— Αοιπόν, άς άκολουθήσωμεν αύτήν, άπε- 
κρίθη ό σίρ Ιωάννης.

Καί βραδέως, ά?λά μετ’ αξιοθαύμαστου 
ρώμης τής χειρδς, ήτις έδείκνυεν άνθρωπον 
καλώς γεγυμνασμέυον, ό άγγλος έδράξατο 
τοΰ θριγκού τοΰ τοίχου, άνέβη έπ’αύτοΰ καί 
έπήδησεν έκ τοΰ άλλου μέρους. ΙΙαρηκο- 
λούθησε δ’ αύτδν καί ό 'Ρολάνδος, καί ούτως 
άμφότεροι εύρέθησαν έντος τής μονής.

Ή έγκατάλειψις κατεφαίνετο τήν ημέραν 
περισσότερον ή τήν νύκτα. Τά χόρτα αύξη- 
θέντα είχον καλύψει καί αύτάς τάς διόδους 
καί έφθανον μέχρι τών γονάτων, αί οενδρο- 
στοιχίαι είχον πληρωθή άπδ κλ-ήματα αμ
πέλων τοσοΰτον πυκνά, ώστε ή σταφυλή 
δέν ήούνατο νά ώριμάση ύπδ τήν σκιάν τών 
φύλλων, εις διάφορα μέρη τό τειχίον ήτο 
κρημνισμένου, καί ό κισσός, ό παράσιτος 
ούτος φίλος τών ερειπίων, ήρξατο έκτεινό- 
μενος πανταχόθεν.

Τά δέ καρποφόρα δένδρα ώς αί δαμασκη- 
νέαι, μηλέαι, βερυκοκκέαι είχον αύξήσει ώς 
δρυς τών δασών, τών όποιων έφαίνοντο 
ζηλεύουσαι τό ύψος καί τήν πυκνότητα, καί 
ό χυμός αύτών παρεμποδιζόμενος ύπδ πο
λυαρίθμων καί άναμίκτων κλάδων, άπέφερε 
καρπούς σπανίους καί κακούς.

Δίς ή τρις εις τήν κίνησιν τής ταρασσο- 
μένης πρδ αύτών χλόης, έμάντευσαν ότι ό 
ό’φις, ό έρπων ούτος ξένος τής μοναξίας, 
είχε καταρτίσει έκεΐ τόέυδιαίτημα αύτοΰ, καί 
έφευγεν έκπληκτος διότι τδν παρηνώχλουν.

Ό 'Ρολάνδος ώδήγησε τόν φίλον του 
κατ’ ευθείαν εις τήν Θύραν ήτις ήγεν έκ τοΰ 
κήπου εις τήν μονήν, άλλά πριν είσέλθωσιν 
εΐς αύτήν, έρριψε τούς οφθαλμούς έπί του 
ώρολογίου, τδ όποιον όμως ένώ τήν νύκτα 
ήτον εις ενέργειαν, έσταμάτησε τό πρωί.

Έκ τής μονής είσήλθον εις τό εστιατο
ρίου, έκεΐ δέ ή ημέρα τώ άυέδειξεν ύπδ τήν 
άληθή αύτών μορφήν τά άντικείμευα, άτι- 
να τό σκότος είχε περιβάλει μέ τά φαντα
σιώδη σχήματα τής νυκτός.

Ό 'Ρολάνδος έδειξεν εις τδν σίρ Ίωάννην 
τό ανεστραμμένου εδράνου, τήν τράπεζαν 
έφ’ ής έθηκε τά πιστόλια αύτοΰ, τήν θύραν, 
δι’ ής είσηλθε τδ φάντασμα. Ήκολούθησε 
μετά τοΰ άγγλου τήν οδόν, έπί τήν όποιαν 
είχε τραπή καταδιώκων τδ φάντασμα, καί 
άνεγνώρισε τά προσκόμματα, τά όποια τόν 
είχον έμποδίσει, άλλά τά όποια ήτο εύκολου 
νά ύπερβή τις, άμα έγνώριζε τδν τόπον.

Φθάσας εις τδ μέρος όπου είχε πυροβο- 
λήσει, άνευρε τούς γόμους, άλλ’ εις μάτην 
έζήτησε καί τήν σφαίραν. Έκ τής διατάξεως 
τοΰ διαδρόμου έπρεπευ έν τούτοις ή σφαίρα 
ή νά άφήση ίχνη έπί τοΰ τοίχου ή νά προσ- 
βάλη τδ φάντασμα.

Καί όμως άν τδ φάντασμ.α είχε ποοσβλη- 
θή καί παρίστα ευ σώμα στερεόν, πώς έού- 
νατο νά μένη όρθιου ; πώς τούλάχιστον δέν 
έπληγώθη, καί πώς πληγωθέν νά μήν άφη- 
σευ έπί τοΰ εδάφους ούδέυ ίχνος αίματος, 
ίίράγμα παράδοξον! ούδέ αίμα, ούδέ ή 
σφαίρα εύρέθη-

Ό λόρδος 'Γάνλεΰ ολίγου έλειψε νά πα- 
ραδεχθή ότι ό φίλος του ήλθεν εις σχέσιν 
πρδς άληθές φάντασμα.
— Ήλθον ίσως ύστερον, είπεν ό’Ρολάνδος, 
καί έλαβον τήν σφαίραν.
— Άλλ’ άν έπυροβολήσατε κατ’ ανθρώπου, 
πώς ή σφαίρα δέν τον έτρύπησεν.
— 'Ώ ! απλού στατον, ό άνθρωπος Οά είχε 
θώρακα κάτωθεν τοΰ σαβάνου του.

Καί τούτο μέν ήτο πιθανόν έν τούτοις ό 
σίρ ’Ιωάννης ανύψωσε τήν κεφαλήν εις ση
μείου άμφιβολίας- έπεθύμει νά πιστεύση εις 
ύπερφυσικόν τι συμβάν, διότι τούτο ήθελεν 
όλιγώτερον τον κουράσει.

Ό άξιωματικδς καί αύτος έξηκολούθησαν 
τάς έρευνας των, καί φθάσαντες εις τήν 
άκραν τού διαδρόμου, εύρέθησαν εΐς τήν 
άλλην άκραν τοΰ κήπου.Έκεΐ ό'Ρολάνδος εί
χεν έπανιδεΐτδ φάντασμάτου, δπερ έπ’δλίγον 
είχε γείνει άφαντον ύπδ τδν ζοφερόν Οόλον.

ΚατηυΟύνθη απ’ εύθείας πρδς τήν δεξα
μενήν μετά τοσούτου δισταγμού, ώστε έφαί- 
νετο ότι. κατεοίωκευ άκόμη τό φάντασμα. 
Έκεΐ ένθυμήθη τδ σκότος τής· νυκτδς οπερ 
καθίστατο πυκνότερου ένεκα τής έλλείψεως 
παντός έξωτερικοΰ φωτός- μόλις τήν ημέ
ραν έδύνατό τις νά διακρίνη έν αύτώ.

Ό 'Ρολάνδος έξήγαγε κάτωθεν τοΰ μαν- 
δύου του δύο δαδας έχούσας μήκος ενός 
ποδός, έλαβεν ένα χάλυβα, ήναψευ ΰσκαν 
καί έκ ταύτης τάς δύο δαδας.

Έπρόκειτο νά εύρωσι τδν δρόμον, διά τοΰ 
όποιου τδ φάντασμα έγένετο άφαυτον. Κα
τά συνέπειαν ό 'Ρολάνδος καί ό σίρ ’Ιωάν
νης έπλησίασαν τάς δάδας αύτών εις τήν 
δεξαμενήν, ήτις ήτον έστρωμένη μέ μεγά
λος πορώδεις πλάκας, αίτινες έφαίνοντο 
άριστα προς άλλήλας προσηρμοσμέναι.

Ό 'Ρολάνδος έζήτει καί τήν δευτέραν 
αύτοΰ σφαίραν μετά τοσαύτης επιμονής δπως 
έζήτει καί τήν πρώτην. Μία πέτρα εύρίσκετο 
ύπδ τούς πόδας του, άπώθησεν αύτήν καί 
παρετήρησε κρίκον κεκολλημ.ένον έπί μιας 
τών πλακών. Χωρίς δέ ούδέν νά είπη, έθεσε 
τήν χεΐρα του εΐς τδν κρίκου, έστηρίχθη κα
λώς έπί τών ποδών του καί έσυρε τήν πλακα.

Ή πλάξ έστράφη έπί τοΰ στοόφιγγος 
αύτής μετ’ εύκολίας, ήτις έδείκνυεν ότι 
συνεχώς ήνοίγετο- στραφεΐσα δέ, άπεκά- 
λυψε τήν είσοδον τοΰ ύπδγείου.
— Ά ! είπεν ό 'Ρολάνδος, ιδού ό δρόμος τοΰ 
φαντάσματος μου. Καί κατέβη εΐς τδ χαΐνον 
ύπόγείον,συνοδευόμενος ύπδ τοΰ σίρ’Ιωάννου.

Ίίλαβον τήν αύτήν διεύθυνσή ώς καί ό 
Μοργάτ, ότε ήλθε νά δώση λόγον τής εκ
στρατείας του, εΐς δέ τήν άκραν τοΰ 'υπο
γείου εύρον τάς κιγκλίδας, αίτινες έφερον 
πρδς τά νεκρικά ύπόγεια.

Ό 'Ρολάνδος έσεισε τάς κιγκλίδας, καί 
έπειδή δέν ήσαν κεκλεισμέναι, ήνοιξαν ά- 
μέσως. Διήλθον τδ ύπόγειον κοιμητηρίου καί 
έφθασαν εις τάς δευτέρας κιγκ/άδας-άλλ’ώς 
αί πρώται, ούτω καί αύται ήσαν άνοικταί.

Ό 'Ρολάνδος βαδίζων πάντοτε πρώτος, 
I άνέβη τινάς βαθμίδας καί εύρέθη μετά τοΰ 
1 φίλου του εις τδ χοροστάσιον τής έκκλη-
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σίας, έν τή όποια συνέβη ή σκηνή, ήν διη ■ 
γήθημεν μεταξύ Μοργάν χαιτών συντρόφων · 
τοϋ ’ϊηού. Μόνον τά στασίδια ήσαν κενά, · 
τό χοροστάσιον ήτο έρημον, καί τό θυσια
στήριον, έκπεσόν τής θρησκείας, δέν εϊχεν 
έπ’ αύτοϋ μήτε κηρία φεγγοβολοϋντα, μήτε 
τό ιερόν κάλυμμα.

Ό 'Ρολάνδος έσζέπτετο δτι έκεΐ είχε λή 
ξει ή πορεία τοΰ ψευδοΰς φαντάσματος, δπερ 
έπέμενε θεωρών ώς αληθές· άλλ’ είτε α
ληθές είτε ψευδές ύπήρχε τό φάντασμα 
ό σίρ Ιωάννης ώμολόγει δτι τω ό’ντι έκεΐ 
ώφειλε νά λήγη ή πορεία του. Έσκέφθη 
λοιπόν έπί μίαν στιγμήν, καί στραφείς πρός 
τόν 'Ρολάνδον, είπε-
— Αοιπόν, έπειδή είναι ή σειρά μου νά κα
τασκοπεύσω απόψε, έχω τό δικαίωμα νά 
εκλέξω τό μέρος είς δ Οά σταθώ.

Καί έδειξεν ειδός τι τραπέζης σχηματι- 
ζομένης έν τώ μέσω τοϋ χοροστασίου άπό τι 
ξύλον δπερ έβάσταζε τό άναλόγιον.
— Τώ οντι, άπεκρίθη ό 'Ρολάνδος μέ τήν 
αύτήν ακηδίαν, ώς εί έπρόκειτο περί έαυτοϋ, 
δέν Οά ησθε κακά αύτοϋ- μόνον, τό εσπέρας 
τοϋτο, έπειδή δύνασθε νά ευρητε τήν πλάκα 
καί τάς δύο κιγκλίδας κεκλεισμένας, πρέπει 
ν’ άναζητήσωμεν άλλην τινά έξοδον, ήτις 
νά σάς όδηγήση κατ’ εύθεΐαν ένταϋθα. ·

Καί μετά πέντε λεπτά ή έξοδος εύοέθη. 
Ή Ούρα ενός αρχαίου ίεροφυλακείου ήνοί- 
γετο πρός τό χοροστάσιον, καί έκ τοϋ ίερο- 
φυλακείου εκείνου, έν ερειπωμένου παράθυρον 
έφερε πρός τό δάσος.

Οί δύο φίλοι έξήλθον τοϋ παραθύρου καί 
εύοέθησαν είς τό πυκνότερου μέρος τοϋ δά
σους, είκοσι σχεδόν βήματα μακράν τοϋ μέ
ρους ένθα εΐχον φονεύσει τόν κάπρον.
— Ίοού τέλος πάντων, εΐπεν ό 'Ρολάνδος· 
μόνον, φίλτατέ μου λόρδε, επειδή δέν εύρέ- 
Οητε άλ’λην φοράν είς τό δάσος τοϋτο, οπού 
καί τήν ημέραν δυσκόλως δύναταί τις νά 
άνευρεθή, Οά σάς συνοδεύσω έως έδώ.
— Ναι, άλλ’ έμοΰ είσελθόντος, Οά άποσυρ- 
θήτε αμέσως, εΐπεν ό άγγλος. ’Ενθυμούμαι 
τί μοί εϊπετε περί τοϋ εύερεθίστου τών φαν
τασμάτων γνωρίζοντα δτι ολίγον άπέχομεν 
άλλήλων, ίσως διστάσωσι νά φανώσι· καί 
έπειδή ύμεϊς είδετε έν, θέλω καί έγώ νά ΐδω 
έν τούλάχιστον.
— Θά άποσυρθώ, άπεκρίθη ό 'Ρολάνδος, 
έστέ ήσυχος· μόνον προσέθηκε γελών, μόνον 
έν πράγμα φοβούμαι.

— Τί ;
— "Οτι ώς Άγγλος ύμεΐς, καί κατά συνέ
πειαν ώς αιρετικός δέν Οά τ’ άπεράσητε καλά.
— Ώ ! εΐπεν ό σίρ ’Ιωάννης σπουδαίως, τι 
δυστυχία νά μή μοΰ μείνη καιρός ν'άλλα- 
ξοπιστήσω μέχρι της εσπέρας.

Καί ίδόντες δ,τι έπεθύμουν νά μάθωσιν 
οί δύο. φίλοι έπέστρεψαν εις τόν πύργον, χω
ρίς ούδείς, μήτ’ αύτής τής ’Αμαλίας εξαι
ρούμενης, νά φανή ύποθέτων δτιό περίπατος 
των ήτον άλλο τι ή. συνήθης περίπατος.

Ή ημέρα λοιπόν διήλθεν άνευ ερωτήσεων, 
άνευ ύπονοιών· άλλως τε κατά τήν επάνοδον 
τών δύο φίλων εκλινεν ήδη καί πρός τήν 
δύσιν της.

Έκάθησαν παρά τήν τράπεζαν, καί προς 
μεγίστην χαράν τοΰ Έδουάρδοϋ, έπρότειναν 
νέον κυνήγιον, τό όποιον έγένετο τό αντι
κείμενο·/ τής ομιλίας κατά τό γεΰμα καί 
κατά τήν εσπερινήν συναναστροφήν.

Τήν δεζάτην ώραν, κατάτό σύνηθες, έκα
στος έκλείετο είς τό δωμάτιόν του, μόνος δέ 
ό Τολάνδος εύρίσκετοπαρά τώ σίρ ’Ιωάννη.

Ή διαφορά τών χαρακτήρων κατεδείζνυτο 
είς -τάς προπαρασκευάς, διότι ό μέν 'Ρολάν
δος είχε προπαρασκευαστή έν πάση εύθυ- 
μία, ώς μέλλων νά ύπάγη είς διασκέδασιν, 
ό δέ σίρ Ιωάννης έκαμε τάς έτοίμασίας του 
μετά σοβαρότητος, ώς εί έπρόκειτο περί μο
νομαχίας.

Τά πιστόλια έπληρώθησαν μετά τής με- 
γαλειτέρας προσοχής καί έτέθησαν είς τήν 
ζώνην τοϋ άγγλου, καί αντί μανδύου, δστις 
έδύνατο νά έμποδίζη τάς κινήσεις του, ένε- 
δύθη μέγαν χονδρόν έπενδύτην.

Τήν δεκάτην και ήμίσειαν ώραν άμφότε- 
ροι έξήλθον μέ τάς αύτάς προφυλάξεις, άς 
ό 'Ρολάνδος είχε λάβει δι’ εαυτόν μόνον. 
Τήν δέ ένδεκάτην παρά πέντε εύρίσκοντο 
πλησίον του ερειπωμένου παραθύρου, είς τό 

: όποιον αί έκ τοϋ θόλου καταπεσοΰσαι πέτρα», 
έδύναντο νά χρησιμεύωσιν ώς βαθμίδες. 

• Έκεΐ κατά τήν συμφωνίαν των, ώφειλον ν' 
άποχωρισθώσι, καί ό σίρ Ιωάννης ύπέμνησε 
τήν συμφωνίαν ταύτην είς τόν 'Ρολάνδον.
— Ναι, εΐπεν εκείνος, έγώ δ,τι συμφωνήσω 
έσυμφώνησα- μόνον έχω μίαν σύστασιν νά 
σας κάμω.
— ’Οποίαν ;
— Δέν άνεΰρον τάς σφαίρας, διότι τάς ήρ- 
πασαν καί τοϋτο διά νά μή ιδω τό σχήμα 
δπεο έλαβον ίσως.

— Καί κατά τήν γνώμην σας όποιον σχήμα 
έλαβον ;
— Τών άλύσεων τοϋ Οώραζος, διότι ό άν
θρωπός μου έφερε τοιοϋτον.
— Τόσον χειρότερα, εΐπεν ό σίρ ’Ιωάννης, 
θέλω τά φαντάσματα νά ήναι δυνατά ώς

Καί μετά τινων στιγμών σιγήν, καθ’ ήν ό . 
Αγγλος έστέναξεσυλλογιζόμενος δτι άναγ- 

κάζεται νά διασκεδάση τήν περί άληθοϋς ( 
φάσματος ιδέαν του,
— Καί ή σύστασίς σας ; .είπε.
— Νά κτυπήσετε είς τό πρόσωπον.

ΌΆγγλος έκαμε σημεΐον συγκαταθέσεως, 
έσφιγξε τήν χεΐρχ τοϋ νέου αξιωματικού, 
άνήλθεν είς τό παράθυρον, είσήλθεν είς τό 
ίεροφυλακεΐον καί έγεινεν άφαντος.
— Καλήν νύκτα, έκραύγασεν ό 'Ρολάνδος.

Καί μέ -ήν αύτήν αφροντισιάν τοϋ θανά
του, ήν πας στρατιώτης έν γένει έχει είς εαυ
τόν καί διά τούς συντρόφους του, ό 'Ρολάν
δος, ώς ύπεσχέθη είς τον σίρ Ίωάννην, άνέ- 
λαβετήν όδόν τοϋ πύργου τής Μαυοοκρήνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΓ'.

II J1KII.

Τήν έπιοϋσαν ό 'Ρολάνδος, δστις μόλις 
έδυνήθη νά ζοιμηθή τήν δευτέραν μετά τό 
μεσονύκτιον ώραν, ήγέρθη λίαν πρωί· συ- 
ναθροίσας δέ τάς συγκεχυμένος αναμνήσεις 
του, ενεθυμήθη δ,τι συνέβη τήν προτεραίαν 
και έθαύμασε πώς ό σίρ Ιωάννης δέν τόν 
εξύπνησε κατά τήν επάνοδόν του.

Ένεούθη λοιπόν έν βία καί μετέβη είς τόν 
θάλαμον τοϋ σίρ Ίωάννου. Έκτύπησεν, άλλ’ 
ούδεμία άπάντησις τώ έδόθη, έκτύπησε καί 
πάλιν δυνατώτερον, καί ή αύτή έπεζοάτησε 
σιωπή, πρός μεγίστην άνησυχίαν άμα καί 
έζπληξιν του. Παρατηρήσας δέ τέλος δτι ή 
ζ’λείς ήτον έξωθεν, ήνοιξε τήν θύραν καί 
έρριψε βλέμμα ταχύ καί έταστικόν είς τό 
οωμάτιον. \λλ’ ό σίρ Ιωάννης δέν εύρίσκετο 
έν αύτώ, ή δέ κλίνη ήτον άνέπα-οος· τί ‘λοι
πόν είχε συμβή ;

Δεν έπρεπεν ούδέ στιγμήν νά χάση καίμε 
την ταχύτητα τής άποφάσεως, ήν γνωρίζο
με'* ότι έκέζτητο, έπέστρεψε ζατεσπευ- 
σμένως είς τό δωμάτιόν του, έτελείωσε τόν 
ιματισμόν του, έθεσε τό κυνηγετικόν του μα
χαιριού είς τήν ζώνην, έκρέμασε τό πυρο
βόλων είς τόν ωμόν του καί έξήλθεν.

Ούδείς εϊχεν άκόμη έξυπνήσει, πλήν τής 
θαλαμηπόλου, ήν συναντήσας ό 'Ρολάνδος 
είς τήν κλίμακα, τή εΐπεν
— Είπέ είς τήν Κ. Μοντρεβέλ, δτι έξήλθον 
πρός περίπατον είς τό δάσος τοϋ Σεϊλλώνος 
μετά τοϋ πυροβόλου μου· νά μή άνησυχήση 
λοιπόν άν ό μιλόρδος καί έγώ δέν έπανέλ- 
Οωμεν άκριβώς κατά τήν ώραν τοϋ προγεύ
ματος.

Καί ό 'Ρολάνδος έξή’λθε τοϋ πύργου έν 
τάχει καί μετά παρέλευσιν δέκα λεπτών τής 
ώρας εύρέθη πΑησίον τοΰ παραθύρου,, ένθα 
τήν προτεραίαν, περί τήν ένδεκάτην ώραν 
τής εσπέρας, άφήκε τόν λόρδαν Τάνλεϋ. 
Ήκροάσθη, άλλ’ ούδείς θόρυβος έσωθεν ή- 
κούετο, έξωθεν μόνον τό ούς ενός κυνηγού 
έδύνατο νά άκούση τήν ύπόκωφον εκείνην 
ταραχήν, ήν τά πτηνά τήν πρωίαν ζάμνουσιν 
είς τά δάση.

Ό 'Ρολάνδος άνέβη έρπων μέ τήν συνήθη 
αύτοϋ ταχύτητα έπί τοϋ παραθύρου, καί ώρ- 
μησεν άπό τό ίεροφυλάζιον είς τον χορόν· 
έν δέ βλέμμα τώ έξήρκεσε νά ίδη ότι όχι 
μόνον τό χοροστάσιον, άλλά καί δλον τό έζ- 
κλησίδιον ήν κενόν.

Εΐχον άρα τά φαντάσματα κάμει ώστε ό 
άγγλος νά λάβη ά’λλην όδόν παρ’ ήν αύτος 
έ/.αβεν ; ιδού τί ύπέθεσεν ό 'Ρολάνδος. Έν 
τούτοις οιέβη ταχέως όπισθεν τοϋ θυσιαστη
ρίου, καί έφθασεν είς τάς κιγκλίδας τών θ- 
πογείων. Τό δρύφρακτον ήτον άνοικτόν, ε
πομένως ό 'Ρολάνδος είσήλθεν είς τό κοιμη- 
τήριον.

Τό μέγα.σκότος τόν έμπόδιζε νά ίδη βα- 
Οέως· έκραξε λοιπόν τρις τό όνομα τοϋ σίρ 
’ίωάννου, άλλ’ ούδεμίαν έ’.αβεν άπόκρισιν.

Μετέβη είς τάς άλλας κιγκλίδας, αϊτινες 
έφερον πρός τό ύπόγειον, καί αύταί ήσαν 
άνοιζταί ώς αί πρώτα1.· είσήλθε λοιπόν είς 
τον θολωτόν διάδρομον καί έπειδή έκεΐ δέν 
έδύνατο έν άνάγκη νά μεταχειρισθή τό πυρο 
βόλον του, έκρέμασεν αύτό είς τόν ωμόν του 
καί έλαβεν είς τήν χεΐρα τήν κυνηγετικήν 
του μάχαιραν.

’Γηλαφών ένθεν κάκ.εΐσε προώδευσεν ίκα- 
νώς χ,ωοίς ούδένα νά συνάντηση· μόνον έφ 
όσον έπροχώρει πρός τά έμπρος, τό σκότος 
έδιπλασιάζετο, δπερ έδείκνυεν ότι ό φωτο
δότης του ύπογείου ήν κεκλεισμένος. Έφθα
σεν ούτως είς τήν πρώτην βαθμίδα τής ζλί- 
μαζος, άνέβη μέχρις ού ήγγιζε τόν άνοί- 
γοντα φωτοδότην μέ τήν κεφαύ.ήν του, καί
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μετά μικράν προσπάθειαν ήνοιξεν αύτόν, ι 
άφοΰ δέ ούτως έπεχύθη φώς, ό Τολάνδος [ 
έπανέλαβε τάς έρευνας του. ι

Ή Ούρα, ήτις έφερε πρός τό δενδροκομεϊον ί 
ήν άνοιχτή· έξήλθε λοιπόν διά τής θύρας · 
ταύτης, διήλθε τό μεταξύ τής δεξαμενής καί 1 
τοϋ προδόμου μέρος τοϋ δενδροκομείου εις ■ 
τήν άλ7.ην άκραν τοΰ οποίου είχε πυροβο- 
7<ήσει κατά τοϋ φαντάσματος του, διήλθε · 
τόν πρόδομον καί εύρέθη εις τό έστιατόριον, 
δπερ έπίσης ήν κενόν.

’Εχει, ώς καί προηγουμένως έν τώ κοιμη
τήρια), ό Τολάνδος τρις έζραύγασε τό όνο
μα τοΰ σίρ Ίωάννου· ή δέ ηχώ μόνη, ώς εί 
άπεδοκίμαζε τούς ήχους τής άνθρωπίνης 
φωνής, τώ άπεκρίθη. Πιθανόν ό σίρ ’Ιωάννης 
έλθών πρός τό μέρος τοΰτο νά έπέστρεψε 
διά τής αύτής όδοΰ’ ταύτην λοιπόν λαβών 
καί ό Τολάνδος εύρέθη πά-.ιν εις τό χορο- 
στάσιον τοΰ έζκλησιδίου, ύποπτεύων δτι έκεϊ 
θά διήλθε τήν νύκτα, καί επομένως έκεϊ έδύ
νατο νά άνεύρη καί ίχνη του.

Μόλις όμως έπροχώρησε πρός τό χορο
στάσιο·; καί κραυγή πένθους έξήλθε τοΰ στή
θους του. Πλατεία κη7<ίς αίματος έφαίνετο 
πρό τών ποδών του χαί έβρεχε τά μάρμαρα 
τοϋ χοροστασίου.

ΙΙρός τό άλλο μέρος τοΰ χοροστασίου, 
τέσσαρα βήματα μακράν τής πρώτης, υπήρ
χε δευτέρα κηλίς αίματος, ούχί όλιγώτερον 
πλατεία, ούδ’ όλιγώτερον ερυθρά, ούδ’ όλι
γώτερον πρόσφατος έκείνης, καί έφαίνετο 
ώσεί συνέχεια τής πρώτης.

Ή μία τών χηλίδων τούτων ήτο δεξιόθεν, 
ή δ' έτέρα αριστερόθεν τοΰ στυλοβάτου έζεί- 
νου, δστις, ώς είπομεν, προώριστο νά βα- 
στάζη τό άναλόγειον, χαί πλησίον τοϋ οποίου 
ό μυλόρδος ειχεν είπεΐ ότι διενοεΐτο νά δια- 
μείνη.

Ό Τολάνδος π7.ησιάσας τόν στυλοβάτην, 
είδεν δτι ήν αιματόβρεχτος. Έχει 7.οιπόν 
βεβαίως παρέστη τό δράμα, τό όραμα εκεί
νο, τοϋ οποίου τά ίχνη έδείζνυον πόσον φρι- 
ζώδες θά ήτο.

Ό 'Ρολάνδος ών καί κυνηγός και στρα
τιώτης, ήτο ώς είκός καί ιχνηλάτης έπιτή- 
δειος. Ώφε'λε διά νά ύπολογίση άν τό αίμα 
ήν άνδρός φονευθέντος ή άνδρός π7.ηγωθέν- 
τος. Κατά τήν πένθιμον έζείνην νύκτα τρεις 
άνθρωποι έπεσαν ή νεκροί ή τραυματίαι· 
ποΐαι λοιπόν ύπήρχον πιθανότητες ;

Αί δύο κηλίδες τοΰ αίματος τοΰ χορο-
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στασίου, ή πρδς τά δεξιά καί ή πρός τά α
ριστερά, ήσαν πιθανώς έζ τοΰ αίματος'.δύο 
έχ τών ανταγωνιστών τοΰ σίρ ’Ιωάννη, τό 
δέ αΐμα, δι’ ού έβράχη ό στυλοβάτης ητο 
πιθανώς ίδιχόν του. Προσβληθείς έχατέρω- 
Οεν, είχε πυροβολήσει έζ τών δύο χειρών 
του καΐ φονεύσει η πληγώσει ένα άνθρωπον 
δι’ έκαστου πυροβολισμού· έκ τούτου προηρ- 
χοντο αί δύο έπί τοΰ έδάφους κηλίδες· άν- 
τιπυροβοληθείς δέ καί αύτός, έκτυπήθη πλη
σίον του στυ7>οβάτου, δν είχε βρέξει τό 
αιμά του.

Μετά τινων λεπτών έρευναν ό 'Ρολάνδος 
έπείσθη εις δ,τι είπομεν, ώς άν ήτον αύτό- 
πτης τής πάλης ταύτης· άλλ’ άρά γε τί έ- 
γένοντο τά δύο πτώματα καί τό πτώμα τοϋ 
σίρ Ίωάννου ; Καί περί μέν τών δύο άλλων 
πτωμάτων ολίγον ένοιεφέρετο, άλλά πο7»ύ 
έπεθύμει νά μάθη τί έγένετο τό πτώμα τοϋ 
φίλου του.

Μία κηλίς αίματος ηρχιζεν έζ τοϋ στυ- 
λοβάτου καί προέβαινε μέχρι τής θύρας- 
άρα τό σώμα τοΰ σίρ Ίωάννου έφέρθη έκτος. 
Κατά συνέπειαν ό Τολάνδος έσεισε τήν μό
λις διά τοϋ μοχλοϋ κεζλεισμένην θύραν, καί 
εύζόλως ήνοιξεν αύτήν ίχνη δμως αίματος 
έφάνησαν καί εις τό άλλο μέρος τής φλοιδς. 
Ειτα διά τών δενδρυλλίων άνεΰρε τήν οδόν, 
ήν ειχον ακολουθήσει οί φέροντες τό πτώμα 
άνθρωποι. Οί τεθραυσμένοι κλάδοι, τάπεπα- 
τημένα χόρτα, ώδήγησαν τόν Τολάνδον μέ
χρι τής άζρας τοΰ δάσους οπερ έφερεν εις 
τήν οδόν τήν άγουσρν έκΐίονταίνης εις Βοϋρ- 
γον. Έκει ζών ή νεκρόν τό σώμα έφαίνετο 
δτι κατεβιβάσθη πρός τό κάταντες τής τά
φρου· καί μετά ταΰτα ούδέν διεζρίνετο.

Εϊς άνθρωπος διέβαινεν, έρχόμενος έζ τοϋ 
πύργου τής Μαυροκρήνης. Ό Τολάνδος 
προβάς εϊς συνάντησίν του, τόν ήοώτησε.
— ’Ίδετε τίποτε καθ’οδόν; άπηντήσατε κα
νένα ;
— Μάλιστα, άπεκρίθη έκεϊνος, εΐδον δύο χω
ρικούς φέροντας σώμα άνθρώπινον έπί φο
ρείου.
— Ά ! άνέκραξεν ό Τολάνδος, καί τό σώμα 
ήν άνθρώπου ζώντος ή νεκροΰ ;

: — Ό άνθρωπος ήτον ωχρός καί άχίνητος καί 
• ώμοίαζε μάλλον προς νεκρόν.
; — Αΐμα έτρεχεν ;
’ — Ειδον σταγόνας τινας καθ’ οδόν.

— "Ωστε, θά ζή. Καί έξαγαγών τοΰ θυλακίου 
■ του έν χρυσοΰν 7^ουοοβίκειον, τώ είπε,

(άκοΛουθεί)


