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ΛΟΓΟΣ τής 25 Μαρτίου. 
^fllN πκρελθοΰσαν Κυριακήν 29 λήΐχντος μη

νάς έξεφώνησεν έν τώ Βαρβακείω τόν τή; 25 
Μαρτίου λόγον του ό πεπαιδευμένος Βιβλιοφύλαζ ___
τής Συνελεύσεως κύριος Γ. Τερτσέτης. Ο; θέμα 1 /ιν^υ ‘ 
τού λόγου του έλαβε καί αύθις τήν σύστασιν Λε- 1 
προκομείου έν Ελλάδι, αφορμήν λαβών έκ τίνος 1 
προσφοράς φιλάνθρωπου Ελληνικής καρδίας έκ I 
1,100 λιρών. Καθ’ ήν ημέραν έορτάζομεν πάντε:1 

οί έπί τής υφηλίου Ελληνες τον ήρωίκόν άγώνα 1 
τής Ελληνικής παλιγγενεσίας, ό φιλόκαλος ποιη
τής τοΰ Πινδάρου καί τή; Κορίννη; ένόμισε κα
τάλληλον δπως προκαλέση τήν συμπάθειαν τών 
Ελληνικών ψυχών υπέρ τών άτυχων πλασμάτων 
των υπό τή; δεινή; νόσου καταμ.αστιζομένων' ή 
χάρις καί η ποικιλία τού λόγον του συνεζίνησε 
τό έκλεκταν καί πολυπληθές άκροατήριόν του, έκ 
Κυριών καί Κυρίων.

Ασμένως δημοσιεύομε·; τόν λόγον τούτον έπι- 
καλβύμενοι καί ημείς τήν συνδρομήν τοΰ κοινού 
υπέρ ενός τόσον φιλανθρωπικού καί χριστιανικού 
έργου.

Οΐ ζωγράφοι. Κύριο; καί Κυρία·.:, οί ζωγράφοι! 

όταν θέλουν νά είκονίσουν το έλεος, τήν εύσπλαγ- 
χνίαν. ζωγραφίζ-.υ μητέρα μέ βρέφος εΐ; τήν άγ- j

' καλιά της, καί έχει αίτιολόγημα δίκαιον ή έννοια 
τή ίχνη;’ επειδή τί σπλαγχνικότερου άπό μη
τέρα πρός τέκνον ; αγρυπνία;; τή; νυκτδς, φρον
τίδες τής ημέρας αλογάριαστα;: προς χάρον τή; 

υναμίας τού βρέφους" καί άν ή αρρώστια τό 
:ύη, πόσα πα.-εκ κλίματα εΐς τόν Θεόν ' 
τάμματα εΐς τούς Αγίο.υς! μέ ποιαν λαχ- 
περιμένουν η μητέρες νά φύγη ή λαύρα του 

τό μαραμμένο χειλάκι το 
Ιστόρημα δέν έςηγεΐ πιστότερα 

τών μητέρων, ζχθίος τό δημοτικό έ 
ό διηγούμενου ότι ανάγκη να 

:ος, ζωή. ανθρώπου, τά τείχη 
εστάτου ναού, καί πέφτωντας ό ελι 
εΐς τήν σύζυγον τού πρωτομάστο 
νέα ώ; ήτον να τήν κ
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r, εύμορφη νέα ώς ήτον να τήν κτίσουν εις 
χλωρό τείχος, έδεήθη τήν όμήγυριν τών τεχνιτώ 
νά αφήνουν άνοιγμα άπό τά τείχη 

ί της, ώστε μέ τό γάλα τη; νά θρέψη καί νά ά 
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της’ εΐσακούσθη ή δέησί; τη:, και 
ίπτονται τά παιδικ, 
τά γλυκά της χε'λ ■' 

ήρια ποό: τόν θεόν, ότ; 
τη; τό βρέφος τη:, 
ν, είναι ολίγο·, χρο - 

•ίς την Μάνδρα, ήτον γάμός τή; θυγκτρός 
δήμαρχου' ό φίλο; με έκράτησε τήν νόκτχ 
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όν δεϊπνον" άφού άποδειπνήσαμεν, ή παρά- I 
ύμφη; σηκώθηκαν, και τά άσπ, 

ι νά κοιμήσουντά βρέ- | ηλικία;

*·"» 
νυμφαις, ή φιλενάδες τήςΙν 
δσαι; ήταν ii.r-htt; ζτ.τ,γν.ι 
φη των εκεί εί; ένα δωμάτιόν' επιστρέφουν καί 
zr.ixaxv «« χορόν. Τά ζωηρά κινήματα τοΰ χορού 
άνάδοσαν εί; τά καθαρά μάγουλα ταϊ; βάφαΐ; 
τοΰ τριαντάφυλλου' ήτον μεσάνυχτα' τά φωτερά 
έκτυποΰσαν εί; τά [Λαύρα μάτια, εί; τά ξανθά 
μαλλιά, φωτός ανταλλαγή · ■ · Αλλά τί έσυνιβη ; 
ένα από τά μωρά, φαίνεται, έξύπντ.σε καΐ άργησε 
το κλάϋμα’ τά άλλα μωρά ώ; εί; πρόσταγμα αρ
χιμουσικού άρχησαν τό κλαυθμηρόν τραγούδι. 
Κύριοι άκροαταΐ, βόλι δέν έχύθη μέ τόσην ταχύ
τητα άπό στόμα τουφεκιού, καθώς είδα, [ή νέαις 
έκείναις, ή χορεύτριαι; μτ,τέρε; νά λυθούν από 
τό στεφάνι τού χορού, καΐ νά τρέξουν δπου ταϊ; 
καλοϋσε τό κλάϋμα τών τέκνων.

Σά; συγχαίρομαι, Κύριοι καΐ Κυρία·.;, έξ δλης 
ψυχή;, όχι βέβαια ότι ήλθατε εί; κάλεσμα γάμου, 
έδώ δέν είναι ούτε στέφανα, ούτε ψαλαωδία 
ιερέων, ούτε χορεύτριαι;' άλλά διότι εδώ ερχό
μενοι, σήμερον, σημαίνει, δηλοϊ δτι έρχεσθε νά 
ζωγραφίσωμεν, νά ςήσωμεν εικόνα εύσπλαγχνία;’ 

ερΐ λεπροκομείου, τό 
ομιλία; μα; είναι άλλο τι, είμή μέριμνα, 
εύσπλαγχνία; προ; ασθενεί; αδελφού; 
οποίου; ασθενεί;! Τόπον ευτυχέστερου

ή σημερινή μα; μελέτη 
θέμα τή;
πρόνοια 
μα; ; καί 
καΐ άρμοδιώτερον πρό; έμπνευσιν καΐ καλήν μόρ- 
φωσιν τή; ζωγραφ'α; μα; δέν ήμπορούσαμεν νά 
προτιμήσωμεν άλλον άπό τήν άρχαίαν γην τών 
Αθηνών. Εδώ ό περιηγητή; Παυσανία; είδε τόν 
βωμόν τοΰ Ελέους, μόνοι οι Αθηναίοι, γράφει ό 
π.-ριηγητής, έςησαν βωμόν εί; τήν εύσπλαγχνία·?' 
θεά παρηγορήτρα εί; τά δυστυχήματα τών θνη
τών' έδώ ό απόστολο; Παύλος είδε τόν άλλον 
βωμόν τον έπιγραφόμενον « τώ άγνώστω Θεώ ”, 
και μέ τόν δάχτυλο·? εί; τά θεία γράμματα έκή- 
ρυξε τό νέον θρήσκευμα τοϋ φιλάνθρωπου Ιησού. 
Εις αρμονίαν μέ τόν τόπον είναι καΐ ή ήμέρα' πα
νηγυρίζομε·? σήμερον τήν 25 μαρτίου τού έτους 
1821, ήμέρα, ή όποια άνοιξε τό πτερό τή; Ελευ
θερία; εί; όλα τά γενναία, τά νόμιμα, τά φιλάν
θρωπο έργα" καταγινόμενοι οθεν ημείς τώρα εί; 
τό φιλάνθρωπον θέμα τού λεπροκομείου, κινού- 
μεθα καΐ ζούμεν εί; τό πνεύμα ττς παλαιός άγιας 
έκείνη; ημέρας. Μέ τήν βοήθειαν τοϋ τόπου, μέ 
τήν χάριν τή; εορτής, περιχυμένο; άπό χαρά εϊς 
τό θέαμα τού ανθηρού άκροατηρίου, αληθεύει σή
μερον ό στίχος τού Ανακρέοντος,

* κρίνα έόδοι; πλακέντα » 
μαλλιά τών γερόντων, οί κρϊνοι τής 

ταιριασμένοι μέ τά ρόδα τή; νεότητος 
εί; το πρόσωπο τών θυγατέρων των' Μέ τόσου; 
καλού; οιωνού; λοιπόν θέλω σά; διηγηθή σήμερον 
πώ; έτυχε νά ήμαι εγώ είδος είσηγητοΰ τής 
ευεργετικής ιδέα; τού λεπροκομείου, καΐ συμφω
νώ; μέ καθήκον είσηγητοΰ θέλω είπεϊ ποίαν έν
νοιαν δικαιοσύνη; καΐ πόσην αξίαν πολιτισμού 
περιέχει τό εύσπλαγχνον οικοδόμημα.

Κατά το έτο; I860 διάφοροι φίλοι, σά; ανα
φέρω δύο μέ τήν λύπην τής μή παρουσία; των 
εδώ εί; τήν όμήγυρίν μα;, ό Σπυρίδων Πήλλικα; 
καΐ ό Περικλή; Α ργυρόπουλος, αύτοΐ καΐ άλλοι 
μέ έπαρακίνησαν εί; τόν λόγον τή; 25 Μαρτίου 
νά ομιλήσω περί οικοδομή; λεπροκομείου, τούς 
ηκουσα, καΐ κατά τήν εορτήν εκείνην μέ τήν συρ
ροήν εκλεκτών άνδρών καΐ γυναικών εγκαινιά
σαμε·?, οχι μά τήν αλήθειαν τό οικοδόμημα, άλ
λά τήν επιθυμίαν, τήν ιδέαν τού οικοδομήματος. 
Εφάνη τίμιο, όσιο, επαραδέχθη ή πρόνοια λεπρο
κομείου εί; τήν Ελλάδα' διακόσιοι τόσοι βασα
νίζονται άπό τό ελεεινόν πάθος, διεσπαρμένοι εί; 
Μεσσηνίαν, Εύβοιαν, Αχαΐαν, καί άλλου, ζοϋν εις 
τά βράχια, κοιμούνται εί; τά σπήλαια, κυνηγη
μένοι άπό τα κατοικημένα μέρη διά τόν φόβον 
τού μολύσματος. Ακόυσα άπό διαβατοί.; τής Εύ
βοια; ότι άπό έρημοτοπιαϊ; βγαίνουν άγρια·.; φω- 
ναϊς,— ολίγο ψωμί χριςιανοΐ εί; τούς λεπριασμέ- 
νους, έλεηθήτέ μα;'— είναι, κύριοι, εδώ τινέ;, οί 
όποιοι είδαν λεπρούς, τό κύτταμά του;, διηγούν
ται, αφύσικο, τό πρόσωπόν του; θηρίου, πετρό- 
νει τό δέρμα τους, πυκνόνει άπό λέπια, πόνοι τού; 
περιζώνουν, αρχίζουν μέ τό νηό φεγγάρι, πλ.ηθέ- 
νουν μέ τήν γέμισιν, μετριάζουν ή παύουν εί; 
τήν χάσιν τή; σελήνη;' εί; τά σκοτάδια τή; νυ- 
•·τό; όταν τά πάντα ησυχάζουν έκεϊ·οι άγρυπνου·/, 
κεντρί αγρυπνία; ό πόνος, βλέπουν φαντάσματα, 
βουνά τού; πλακόνουν, άστραπαϊ; τού; καίουν, 
εί; βάραθρα γκρεμνίζονται. ©ά ύποφέρωμεν ακόμη 
αύτήν τήν ελεεινήν κατάστασιν άνθρώπων όμοιων 
μας; τέκνα καΐ αύτοΐ είναι τής ελληνικής γής, ομι
λούν τήν γλώσσαν μας, πιστεύουν τόν ίδιον Θεόν' 
τό άγριον πάθο; δέχεται έλάφρωσιν άπό τήν κα
θαριότητα, άπό τήν πνοήν καλ.ού άέρο;' ποια 
καθαριότης, ποιος ζωηφόρο; άνεμο; εί; τά ανήλια 
σπήλαια, εί; τά υγρά κλινάρια ;

Δι’ αύτού; τούς άξιολυπήτου; έγεινε πρόνοια 

καΐ καλή αρχή εύσπλαγχνία; τήν 25 Μαρτίου

lai

Ανέφερα, Κύριοι, ταϊ; άράδαις τού Μονίτορο; 
εί; φανέρωσιν πώ; εις τόν πολιτισμένου κόσμον 
επιστήμη, εύσπλαγχνία, θρησκεία συντροφεύουν 
πρός βοήθειαν τή; άνθρωπότητος' σκεφθήτε πώς 
μέ μέτρων κεφάλαιον μεγάλη ευεργεσία κατωρ- 
θώθη, 124,000 φράγκα! καί ήμεϊ; χάριν λόγου 
έχομεν τώρα 15000 δραχμαϊ; εις τήν εθνικήν 
τράπεζαν, μέ τήν προσφοράν τού άγαθοΰ άνωνύ- 
μου, γίνονται 45,000, δέν πρέπει τάχα νά φιλοτι- 
μηθούμεν νά φέρωμεν εί; πέρας τό επαινούμενο·? 
σχέδιον άφού φανερά καλή άρχή έγεινε ;

Εδημοσίευσα, Κύριοι, εις τήν πρόσκλησίν μ.ου 
τήν όποιαν έτιμήσατε έδώ ερχόμενοι, ότι θά σά; 
ομιλήσω περί φιλοσοφία; τού λεπροκομείου’ όταν 
ήθέλησα νά στρώσω εις τό χαρτί ταϊ; ίδέαις μου 
είδα το παράξενο τής φοάσεω; “ φιλοσοφία τού 
λεπροκομείου !» επιθυμούσα νά άνακαλέσω τήν 
προκήρυξίν μου, νά σβύσω τήν φράσιν' άλλά πώ; ; 
ή προκήρυξις λειβαδεύει, μάλιστα σαν καί νά 
άκουα μία φωνή νά μ.ού έλεγε, άφού επέταξε; 
εί; τήν δημοσιότητα τήν άγγελίαν σου iipporte, 
appurte, ή φωνή μού έλεγε Γαλλιστί" άκροασθήτε 
λ,οιπόν πώ; ύχ κινδυνεύσω τήν εύρεσιν τή; φιλο
σοφία; τού λεπροκομείου. Α; ύποθέσωμεν ότι άπό 
σήμερον καί εϊ; δέκα δεκαπέντε μήναι; έγεινε το 
κατάστημα, πρός ευκολίαν καί γληγωροσύνην έ· 
πήραμεν ένα άπό τά διαλελυμένα μ.οναστήρια, ή 

I εις τήν Φυλήν το κάστρο τού Θρασυβούλου, ή 
κάλλιον τό κατάστημα τού Λόϋδ εί; τά Ξαμίλια 
άπό τό μέρος τού Λουτρακιού’ τό κτίριο εκείνο 
είναι τώρα άχρηστον εις τήν Αυστριακήν εταιρίαν, 
τό άγοράσαμεν, τό έδιορθώσαμεν διά λεπροκο
μείου' έδέχθη τού; άσθενεϊ;' τώρα συμβαίνει, δια
βαίνομε·? άπό τόν Ισθμόν οδοιπόροι' άγναντεύο- 
μεν τό νέον κατάς-ημα, τά άσπρα του τείχη’ σαν 
ποια ηδονή μάς περιχειλίζει Οωρώντα; το, ότι 
ποιό; άπό ήμά; δίδωντας μισή δραχμή, άλλο; 
μίαν, άλλο; χίλια·.;, ο’κοδομήσαμεν εκείνο τό 
παρήγορο καταφύγιου τή; δυστυχ α;' όχι πλέον 
εις τά πτερά τών άυέμων θά κυματίζη τό ψωμο- 
ζήτημα τών ελεεινών έκείνων εϊς τούς διαβάταις, 
ούτε ό άντίλαλος τή; έρημία; θά άντηχή εί; τα 
παράπονά των’ έχουν κλίνην παστρικήν, πρόνοιαν 
ιατρού,βοήθειαν υπηρέτου, μέ τά βλαμμένα χείλη 
του; εύχονται τούς αιτίου; τή; παρηγοριά; των’ 
άλλά, κύριοι άκροαταΐ, τί άγναντεύσαμεν ; τί 
είδαμεν εί; τά Ξαμίλια ; κτίριο·?, λιθάρια άλαλα, 
ψηλά τείχη, ποια όμως άρχική ιδέα ; τί πνεύμα 
υψωοε, {ζωογόνησε τό κτίριον ; Κύριοι, κεντοϋ-

τού έτους I860, έπειτα δμως ώκνευσε τό έργον, 
ήλθαν τά αιματηρά συμβάντα τή; Συρίας, έτρεξε . 
εκεί καί δικαίως ή ελεημοσύνη τού κοινού. Είναι 
όλίγος καιρός έλαβα επιστολήν άπό τόν κύριον 
Χαρίλαον Τρικούπην άπό Λονδϊνον καί μέ γράφει 
νά ειδοποιήσω τήν επιτροπήν τοΰ λεπροκομείου 
Ιάκωβον Θεοφιλάν καί Νικόλαον Νάζον. δτι αγα
θός δωρητής άνώνυμος προσφέρει 30,000 δραχ- 
μαϊς πρός τον σκοπόν τοΰ λεπροκομε ου. II καλή 
μήνυσις μού άναψε τόν πόθον νά κάμω θέμα μου 
τής φετεινής ομιλία; τό λεπροκομείου, και νά 
«υμβή, άν δυνηθώ νά χύσω τό πρεπούμενο φώ; , 
εις τό θέμα μου, όιστε φίλο; μέ φίλον, τό ία- 
τροσυνέδριον, πρόσωπα επίσημα τού Κράτους, νά 
επιμεληθούν ταχύτερα τήν έκτελεσιν τοΰ φιλαν- 
θρώπου έργου, ύ κύριο; Τρικούπη; ζηλωτή; τής | 
καλή; ιδέα; μά; γίνεται καί δείκτη; τού δρόμου. 
Τό πάθο; τή; λέπρας ζτον εί; τήν άκμήν του άλ
λοτε εί; τά πολιτισμένα βασίλεια τής Ευρώπης’ 
ή ιατρική μέ τήν φιλανθρωπίαν μαζή τό έπο- 
λέμησαν' έσβυσε, καΐ μόνον σώζεται ό σπόρος τή; 
άσΟενεία; εις τάάκρα τή; Νορβεγία;.

Ετυχε, Κύριοι, νά άναγνώσω εί; τόν Μονίτορα 
τή; Γαλλία; τού Δεκεμβρίου 1 863 όλίγαι; άρά- 
δαι; δι’ ένα φιλανθρωπικό κατάστημα εί; τά πα
ραθαλάσσια τού Ωκεανού διά τά άγόρια καΐ τά 
κοράσια τής πτωχολογιάς τά χελωνιασμένα’ έ- 
παρατήρησαν οί ιατροί δτι ό άέρας καί τά λουτρά 
τής θαλάσσης ώφελ,ούν εις τό πάθος' δθεν έκτίσθη 
τό κατάστημα. Ενα; Κύριο; llusSOO τό άνομα 
εμψυχωμένος άπό τον νομάρχην καί άπό τό 
δημοτικόν συμβούλων τών Παρισίων καΐ μέ δω

ρήματα φιλάνθρωπων έστάθη θεμ.-λιωτή; του' 
ιδού τί γράφει ό άρθρογράφο; τού Μονίτορο;, «έ- 
πήγα καί είδα τό νοσοκομ.εϊον, είναι ξύλινο·?, εί; 
τήν άκραν τού γιαλού, τό άρχικό του χρηματικό 
κεφάλαιο 124,000 φράγκα’ έχει κλίνας 100 έως 
τώρα, μέ 1000 φρ. τό έτο; μισθοδοτείται ό 
ιατρός, 600 ό έφορος, 400 ό εφημέριο; τή; εκ
κλησίας τού νοσοκομείου' ή άδελφαϊ; τού Αγίου 
Φραγκίσκου, καλογρηαϊ;, υπηρετούν τό κατά
στημα μέ ένα φράγκο καί 1 5 λεπτά τήν ήμ.έραν' 
ή ιατρική θεραπεία έδοσε άποτέλεσμα ένα πρός 
3 τό έτο; 1861, 1 πρός 2 τό έτος 1862' εϊδα- 

μεν παιδιά αφανισμένα άπό τό πάθο;, άλλά μέ 
εΰόδωσιν πρός ίατρείαν' μία άπό ταί; άδελφαϊ;, 
νεωτάτη, ωραία, γελούμενη καί κοκκινίζωντας 

έδειχνε τά πληγωμένα μέλη τών παιδιών 
και τά ίκαθάριζ’ ν.έ έπιτηδειότητα καΐ άγάπην.»



ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΛΛ1Σ,

μεν τώρα ζήτημα φιλοσοφικόν, άνηφόρίζομεν εΐς 
τήν φιλοσοφίαν τοΰ λεπροκομείου' έπείδή φιλο
σοφία είναι ή υψηλή έρευνα τών αιτιών, ή Επι
στήμη τή: ουσίας, τοΰ τέλους τών όντων’ ποίζ 
λοιπόν ή ουσία, τό πνεχμα, οθέν καί ή φιλοσοφία 
τοΰ οικοδομήματα: τοΰ λεπροκομείου ; πνεύμα 
ζδολο ελεημοσύνης, εύεργεσίας' άδολο έηε^τ, άπό 
ο'λα τά είδα, τών ευεργετημάτων η βοήθεια ποός 
τούς δυστυχείς, καί δΰσ-.υχείς ώς τούς αφανι
σμένους άπό τό πάθος, θε'μα τή; ομιλίας μα;, 
είναι είδος ευεργεσίας το πλέον άδολο, το πλέον 
καθαρό’ ό ευεργέτη: δεν προαιρείται, εΐμή τήν 
ευτυχίαν, τή. θεραπείαν τοΰ ευεργετημένου, δέν 
παντέχει αμοιβή·/’ ποιαν αμοιβήν άπό εκείνου-, 
τούς όποιου: δέν θά ΐδούμεν ποτέ τα μζίτια ; 
-.ήν κατοικίαν τών όποιων θζ άγναντεύωμεν μ,ά- 
ζ.εόθεν; δέν κινδυνεύομεν νά τήν πλησιάσωμεν 
άπό τόν φόβον τοΰ μολύσματος, ή τό καρδιοχτύπι 
τ?,ς λύπη:.

Κύριοι άκροαταί, ότι ουσία, αιτία, πνεύμα 
ζωής τοΰ λεπροκομείου είναι η ευεργεσία τής 
εΰσπλανχνίας, κάμετε μίαν δοκιμήν’ άφαιρέσατε 
τήν ελεημοσύνην άπό τό οΐκοδόμημ/α, τί μένε·. ; 

’ίσιο χώμα ή ερείπιο’ τό κτίριον έφυγε·/ ώς άς-ραπή 
άπό τούς οφθαλμούς μας .'

Ελπίζω, Κύριοι, ότι μέ αυτά τά ολίγα λόγια 
τά δικαιολογτ,τικά έλειύε όλοτελώς ή παοαξενιά 
τοΰ τίτλου τής αγγελίας μας « 
λεπροκομείου'» άκολουθήσαμεν, 
δον φιλοσοφικήν’ με αυτήν τήν 
. οί άνδρες εξηγούν τήν θεότητα εις τήν πλά- 
σιν, άπό τό όρατό το αόρατο, άπο τό φαινόμενο·/ 
τήν ουσίαν. Ο οφθαλμός τής φιλοσοφίας 'ανοίγει 
πνεύμα Κυρίου καί τήν πρόνοιαν του εΐς τό θέα
μα, εΐς τήν ΰπαρξιν καί διατήρησιν τοΰ κόσμου.

Ακούσετε, παρακαλώ, τί μου έσυνέβη, είναι ολί
γα·.: ημέρά·.:, εις ένα. δρόμον τών Αθηνών, έπεο- 
ζοΰσα, δύο παιδιά έκατέβαιναν προς έυ.έ’ ακούω 
ώς έπλησίασζν καί λέγει τό ένα τοΰ άλλου, ή ήλ:- 
κία τοΰ ενός έως 7 έττ,, τοΰ άλλου μόλις πέντε, 
λέγει τό μικρότερο προς τό μεγαλύτερο, βλέπεις 
τόν κόσμο, τά σπίτια; ό Θεός τά κρατεί’ άν ό 
Θεός σηκωση τό χέρι του, καί έσήκωσε, είδα, 
τό χεράκι του, άν ό Θεός σηκωση τό χέρι του, 
πέφτουν τά σπίτια, ό κόσμος σωρός, ός ήκουσα 
αύτά τά λόγια, ένόησα έμπράκτως ότι πατώ τά 
χώματα όπου έζησε ό Αναξαγόρας, ό όποιος 
εκήρυςε θειον νοΰν εΐς τόν μηχανισμόν τοΰ κό
σμου, καί όπου έγεννήθη ό Σωκράτης, ό όποιος 

‘ΐ’ίΛοσοφια του 
πιστεύω, μέθο- 
υ.έθοδον οί σο-

έτελειοποίησε τήν διδασκαλίαν τοΰ ΛναξαγόοουΤ 
καί άπό τά γήινα καί ούράνια έμ,ετέφερε εις τήν 
συ/είδήσιν τών ζώντων ιός λαμπάδα φωτεινήν τόν 
Θεόν μέ τάθεΤά του προσόντα,, αγάπην, πρόνοιαν, 
δικαιοσύνην. Αν είχα ακούσει τά λόγια τοΰ παι
διού άπό τό στόμα ενός ί,λικιωμένου τοΰ λαοΰ 
θά έλεγα ότι έμπνεύσθη άπο τήν έμπνευσιν τοΰ 
Ευαγγελίου, «έν άρχή ήν ό Λόγος καί ό Λόγος 
ήν πρός τόν Θεόν, καί Θεός ήν δ Λόγος’ πάντα 
δι’ αύτοΰ έγένετο’ ” ό Λόγος όποΰ έπλασε τά 
πάντα, τά κρατεί καί τά διαφυλάττει, φοχασμός 
φυσικός καί εις τόν άπλούστερον, άλλά νά τά 
ακούσω άπό ένα παιδί τεσσερόχρονον ; τί δηλοί ; 
βόσκει εις τό νέον έθνος ή φλέβα τής αρχαίας 
φυλής των ένδό ξων Ελλήνων, τών διδασκάλων, 
τή; Φιλοσοφίας εις τήν οικουμένην.

Μοΰ έσυνέβη, κύριοι, καί ένα τι λυπηρό εΐς το 
περιστατικό τών παιδιών’ έκθαμβος όλος εΐς τά 
αξιοπερίεργα λόγια πού ήκουσα, άφηρημ,ένος δέν 
παρατήρησα τόν δρόμον τών παιδιών’ άξιζε να 
μάθω τούς γονείς τοΰ παιδιού, νά γείντ, επιμέ
λεια τής άνατροφής του’ όταν συνήλθα καί ήθέ- 
λησα νά ίδώ, πού τά παιδιά; άφαντα’ έπεριφερου- 
μουν εΐς τήν γειτονιά,έκύτταζα θύραις, παράθυρα’ 
όποιο; μ.έ έπαρατήρησε θά είπε βέβαια ότι είμαι 
κυνηγός εργολαβίας' τί τά πολ.υλ.ογώ ; άν κανέ
νας τών ακροατών μοΰ είδε τά παιδιά, τά ξανα- 
εϊδα καί έγώ.

Κύριοι άκροαταί, θά είχε ατέλειαν ή ομιλία 
μα; άν αμελούσαμε·/ μίαν άλλην έρευναν καί με
λέτην’ ποιαν ; τό έλεος, ή ευεργεσία προς τους 
δυστυχεί; είναι ύποχρέωσις εΐ; τόν άνθρωπον δυ- 
νάμενον νά εΰεργετήση ή οχι; νόμος πόλεως, 
νόμο: κράτους, δέν ήκουσα, δέν άνέγνωσα νά 
διατάττη τήν εύσπλαγχνίαν, νά τιμωρή τήν α
πραξίαν τής εύεργεσία;’ άλλά άν ό γραπτός νόμο; 
σιωπά,δέν ομιλούν τά αισθήματα τής καρδίας καί 
ό ορθός λόγο;; κοινωνία ζώντων υπάρχει, δυνα
τά: νά σωθή χωρίς τήν άγάπην τοΰ πλησίον, χωρίς 
άγαθοεργήματα; εΐς ποιον μέρος τής ·γής δεν 
επαινείται ό εύσπλαγχνος ; δέν κατηγορεϊται ό 
άσπλαγχνος; Συνέδριον τοΰ άνθρωπίνου γένους 
δέν γνωρίζομεν νά συγκαλέσθη ποτέ καί νά έθε- 
σπισε τήν λατρείαν τοΰ ί’ψίστου, τό σέβας πρός 
τούς γονείς, τήν ευγνωμοσύνην πρός τούς ευεργε- 
τας, τήν εύσπλαγχνίαν καί βοήθειαν προ; τούς 
άδυνάτ'-υ;, άλλά δέν είναι τάχα καθήκοντα ίεε 
όμολογούμενα παντού καί πάντοτε ; δέν άναφέ- 

ρονται λοιπόν εις γραπτόν νόμον, άλλ εΐς άγρα- 

•ειον, σφραγισμένα μέ πνευματικά γράμματα εΐς 
τήν συνείδησιν τή; ανθρωπότητα;, καί επειδή 
νόμο; δέν υπάρχει χωρί; νομοθέτην, άμεσο; νο- 
υ-οΟέτη; τοΰ άγραφου νόμου είναι ό κυρίαρχη; 
Θεός, καί δργανον δημοσιότητας τό θειον δώρον 
τοΰ λογικού καί ή καρδία. Νά εΐπώ, Κύριοι, μέ 
τί φανερά φανερά άντιστοιχεί 5 γραπτός· νόμο; 
καί ό άγραφο;; άντιστοιχεί μέ ένα παράγραφον 
τοΰ Εύαγγελίου «ό νόμος διά Μωΰσέως έδόθη, ή 
χάρις καί η αλήθεια διά Ιησού Χριστού έγένετο" 
ό νόαος διά Μωΰσέως, δηλαδή ή καρμανιόλα, 
·<ή χάρις καί ή αλήθεια διά Ιησού Χριστού" χάρις 
καί αλήθεια είναι ή εύσπλαγχνία πρός τούς δυ

στυχείς.
ό νόμ.ος γραπτός καί άγραφος, άν γραπτός 

σύμφωνος όμως μέ τόν άγραφον τοΰ Θεού, ό νόμος 
είναι πηγή ζωής, ένδοξότητος, μακαριότητος’ θά 
ανοίξω όσον δύναμαι καλήτερα "·όν στοχασμόν 
μ.ου’ γνωρίζομεν χάριν λόγου ότι νόμοι τής ηθι
κής επιστήμης είναι φρόνη,σις, εγκράτεια, δίκαιο 
σύνη, άνδρία’ ή φρόνησις άριστος έκτιμ.ητής προ
σώπων καί πραγμάτων’ ή εγκράτεια αποφυγή 
βλαβερών ηδονών, ή δικαιοσύνη χειραγωγό 
ξεως καί 
άφοβία εΐς 
πιστευτό, πιθανόν, 
καλών νόμων νά με 
/.ΰσή > όμιλήση ό 
' κείμεθα έδώ 
νομοί, έσωσαν τήν Ελλάδα καί τ 
κόσμ.ου, έγειναν άρχή σωτηρίας 

I

ς -.ά- 
εΐρήνης, ή άνδρία είναι μεγαλοψυχία, 
τούς κινδύνους. Κύριοι άκροαταί, είναι 

ό υπάκουος, ό τηρητής τών 
πανοήση ποτέ νά μήν εύτυ- 

έπιτάφιος τών τριακοσίων' 
πειθόμενοι εΐς τούς νόμ.ους'" Φιλό- 

Όνπολιτισυ.ον τοΰ 
, > Ζα· γεύονται τά 

αιώνια εύχαριστήρια τώ/ φωτισμένων λαών τής 
οικουμένης. ΓΙεριδιάβάσετε μέ τον νρΰν σας ταϊς 
ιστορία·.; εθνών καί ανθρώπων, θά ΐδοΰμ.εν ότι οπού 
σεβασμό; πρός τούς νόμ.ους, έκεΐ ομόνοια, επι
στήμη, μεγα'Λείον’ όπου παρανομία, ήθη διεφθαρ
μένα, εκεί διχόνοια, άναρχία, μαρασμός, δυσφη- 
μία. Μοΰ έρχεται, Κύριοι, εί; τήν ένθύμησιν ένα 
τετράστιχο τής άρχαίας Ανθολογίας' 
γραφή εΐς μίαν ξηραμένη βρύσιν,

« Αλλοτε τά νερά μου έτρεχαν δροσερά, καθα
ρά, περίσσεια, άλλ’ ήλθαν φονεϊ; καί έλουσαν τά 
αίματωμένα τους χέρια, έφυγαν τά. νερά μου, καί 
φεύγωντας άποχαιρέτησαν ταϊς νύμφαις καί ταϊς 
χάριτα·.;, πού έχαίροντο εΐς ταϊς δροσιαϊς μου 
μεσημεριάτικα λουτρά."

Αν μοιάζη, Κύριοι, ή αναίσθητη βρύσις νά ορ
γίζεται εΐς τήν αμαρτίαν, ειςτό έγκλημα, νά ς-ρε- 
φεύη τά νερά της, μέ ποίαν αποστροφήν θά μάς

είναι επι-

κυττάζη 5 μεγαλοδύναμος, πανόπτης, καρδιο

γνώστης, πόσον θά μα; στερεόη τήν χάριν του 
άν παραβαίνωμεν θείους καί ανθρωπίνους νόμ.ους ; 
ποιαν απολογίαν θά δώσωμεν άνακρινόμενοι, έρω- 
τώμ.ενοι πέρα τοΰ τάφου, έρωτώμενοι ποιαν χρή- 
σιν έκάμαμεν τοΰ ύ.ογ,ικοΰ μας, ποίαν τών εύγε- 
νών αισθημάτων τής καρδίας μας ;

Κύριοι άκροαταί, είπαμεν ότι έ νόμος είναι 
ζωή’ δυνάμεθα εΐς τήν στιγμήν μέ τήν πράξιν νά 
το άποδείξωμεν’ άν οΐκοδομήσωμεν τό λεπροκο
μείο·/ πιστοί εΐς τόν .νόμον τής άγάπης, δέν θά 
δώσωμεν ζωήν, θεραπείαν εις ελεεινούς ασθενείς; 
αποδώσετε μ.ου δικαιοσύνην, άν έ λόγος μου θρέ
φεται τάχα καί εΐς άλλα ζητήματα, δέν εγκατα
λείπω τά σπ-ήλαια τής Εύβοιας, όπου μα; καλούν 
οι πόνοι θλιμμένων γυναικών καί άνδρών.

Τόν λόγον μου, Kiptoi, πού ακούσατε τόν άφιε- 
ρόνω εΐ; τόν βωμόν τοΰ έλέου; καί εΐ; τόν άλλον 
βωμόν τοΰ άγνωστου, όχι πλέον Αγνώστου θεού, 
καί άκόμη τόν άφιερόνω εΐς τήν χάριν, ή όποια 
άνύψίοσε τούς δύο βωμούς, τουτέστι εις καρδίαν 
Ελληνικήν. Λάμπει καρδία έλληνική εΐς τήν προ
σφοράν τοΰ ανωνύμου δωρητοΰ τών τριάντα χι
λιάδων δραχμών διά όφελος τοΰ λεπροκομείου’ 
προχθεσινό γράμμα τοΰ Κυρίου Χαριλάου Τρι- 
κούπη μάς ειδοποιεί ότι 1,100 λίραις στερλίνα·.; 
εύρίσκονται εΐ; τό εμπορικόν κατάστημα τοΰ 
άξιοτίμου Μιχαήλ Σπάρταλη, καί οί Κ.Ι. Θεοφιλδ; 
καί Νικόλαο; Νάζο; ά; σύρουν συνάλλαγμα 
χάριν παραλαβής. Μαντεύω, Κύριοι, καί Κυρία·.; 
ή εύσπλαγχνη δωρεά πόθε·/ έρχεται, δέν μαρτυρώ 
όνομα’ πρέπει νά φυλάξωμίν σέβα; ε·; τήν μπέσα 
τή; σιωπή; μεταξύ τή; εύεργέτρια; ύυχή’ί καί τοΰ 
φιλοπάτριδο; νέου Χαριλάου Τρικούπη. — Βλέπω 
έδώ τώρα παρόντα; επισήμου; άνδρας,εύγενεϊ; Κυ
ρίας, ήΟέλησζν νά τιμήσουν το έθιμον τής ομιλίας 
τής 25 Μαρτίου'παρακαλοϋνται ο: πλέον αρμόδιο: 
τής όμηγύρεως νά λάβουν τήν αγαθήν φροντίδα, 
νά ενεργήσουν ώστε νά γείνη Εασιλικό διάταγμα, 
ή καί ψήφισμα τή; έθνοσυνελεύσεως νά τακτο- 

ι ποιηθή καλήτερα, έπισήμως’νά έχη καί γλήγορον
πέρας τό φιλάνθρωπον κατάστημα. Εγώ, πιςεύω, 
έξώφλτ.σα τό χρέος μου' ώς ό τυμπανιστής ί 
όποιος ολοένα προσκαλεϊ τούς νέους τών Αθηνών, 
το αξιέπαινο·/ τάγμα τής εθνοφυλακής, εΐς τά γυ
μνάσματα τών αρμάτων, έκρουσα καί έγώ πρό« 
τόν σκοπόν μ.ας χορδήν, κάλεσμα ελέους, δέν είμαι 
δι’ άνώτερα. Μόλις γείνη τό ψήφισμα ή τό διά
ταγμα η καλή προαίοεσις τών Ελλήνων άς συν-



ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ,

δράμη.. .. μά την αλήθειαν ούτε οί λεπροί, ούτε 
έγώ ώς εισηγητής, ούτε ό ιατρός Δεκιγάλλας έχο
μεν τήν άπαίτησιν νά δώση ό καθένας 30000 δρ. 
όχι βέβαια,πλήν άν ό καθείς δέν ήμπορή νά δώση, 
30,000, όλοι όμοΰ πυκνωμένοι δίδομεν έκατομ- 
μύριον δραχμών, πώς ; Οά κάμω, Κύριοι, μίαν 
πρότασιν και άν σάς άρέση, δέν γελάσετε, τήν 
πάρετε σοβαρά καί διαδοΟή, τδ έργον μας, ό πό
θος μας εξοφλείται εύκολα και γλήγορα,ακούσετε’ 
ό πληθυσμός τοϋ Βασιλείου είναι ένάμισυ έκατομ-
μύριον ψυχών’ εϊπέτε 200,000 οικογένεια·.’ άν
άποφασίσωμεν μίαν ημέραν τοΰ έτους, όχι τριή
μερον, μίαν ημέραν τοΰ έτους νά νηστεύσωμεν, 
άφαγοι, καί τό νηστήσιμον προϊόν νά στεί- 
λωμεν εις τόν Κ. Ιάκωβον Θεοφιλάν και Νι
κόλαον Νάζον, νά νηστεύσουν καί αυτοί, μή γευ
ματίζουν καί ήμεϊς πεινοΰμεν, καί τό φαγοπότι 
τής οικογένειας νά μή ξεχειλίζη τήν δραχμήν, 
νά ήναι μιας δραχμής, δέν έχομεν εύθύς κεφά- 
λαιον 200,000 δραχμών; τί άλλο θέλομεν ; αρ
κεί. Κύριοι άκροαταί. νηστεύοντες μίαν ημέραν 
τοΰ έτους θά στήσωμεν μίαν μεγάλην εικόνα εύ- 
σπλαγχνίας, τήν μητέρα μέ τό τέκνον της’ χα- 
ρήτε, έντός ολίγου θά εχωμεν καί συνεργούς τής 
εΐκόνος, τούς έχομεν, τούς φιλοπάτριδας καί φι- 
λελεήμονας Επτανησίους.

Τόν λόγον, Κύριοι, ποΰ. είπα θά τόν δημοσιεύ
σω καί μέ τόν τύπον, καί Οά τόν δημοσιεύσω Ο
πως τόν ακούσετε’ δέν. θά τόν διορθώσω μέ τήν 
καθαρεύουσαν’ καί έδώ είμαι αναγκασμένος νά 
ζητήσω συγγνώμην άπό τό κοινόν τής Ελλάδος, 
νά μην μέ άποστραφή άν μετεχειρίζωμαι ώς φα
νερόν τήν απλήν γλώσσαν’ οποίος. Κύριοι, τώρα 
τήν γράφει, μοιάζει δτι αντιπολιτεύεται, κακό’ 
τόσον κυριαρχεύει ή καθαρεύουσα, καί έθαψε σχε
δόν τήν άπλήν’τί νά εϊπώ πρός δικαιολόγημά μου; 
ή άπλή γλώσσα είναι ή γλώσσα τοΰ έτους I 8 2 I, 
αύτήν ώμιλούσαμεν,μέ εκείνην έζησα,άνετο άφηκα, 
θύμημα γλυκό’δέν αντιλέγω ότι άπό τόν παλαιόν 
καιρόν τού έτους 1821 ή γλώσσα δέν έπροόδευσε 
τρομερά’ χάριν λόγου ή Βοστίτζα δέν ώνομά- 
ζετο Αϊγιον, άν πρόθυμος καταπάτης, βίγλα, μάς 
ειδοποιούσε τότε, ότι δ αρειμάνιος Κεχαγιάς 
τοΰ Χουρσίτ πασά διαβαίνει άπό τό Αϊγιον, κα
νείς δέν θά έσείετο, θά έλέγαμεν, τό Αϊγιον έ
χει τόξα καί σφενδόναις νά τόν πολεμήσουν’ ή 
Σύρα δέν ήτον άκόμη ή Σύρος ή, κοράσιον, 
Σύρος αγόρι ο<·, καί ή Σύρα είναι Ελληνικόν άλλ’ή 
Σύρος βαθύτερο. Ιί κακοκεφαλιά τών Σπετζιωτών 

εμπόδισε ή Σπέτζαις νά λέγωνται Τυπάρηνος, έ- 
γεινε καί βασιλικό διάταγμα, αλλά οί δύο πρω- 
τόγεροι τών περιφήμων Σπετζιών Χατζή Γιάννης 
Μέξης καί Χατζή Ανδρέας Αναργύρου καί ό ναύ
αρχος Λνδροΰτζος δέν τό έστερξαν ότι είναι Τυ- 
παοήνιοι, πιάνονται άπό άρματα είπαν, παίζει 
τρομπόνι, καί τό βασιλικό διάταγμα μέ κρεμά- 
μενα πτερά έπέταξε εις τόν παμπάλαιον αιώνα 
τοϋ ήγύγου καί τοΰ Δευκαλίωνος, καί οί Σπε- 
τζιώταις έμειναν Σπετζιώταις, καλά νά πάθουν ! 
Κύριοι άκροαταί, οί Μενιδιάταις δέν ήταν άκόμη 
οί κλασικοί άθάνατοι Αχαρνεΐς,καί τά μύς-ικα δέν 
ήτον λιβουρνίδαις" καί άλλην περιπλέον συγγνώ
μην θά ζητήσω άπό τό κοινόν τής Ελλάδος' ‘frrr 
σιοι φίλοι μοΰ έπαρατήρησαν δτ·. κάμμιά φορά, 
φαίνεται, νυ'στάζωντας θαμποβλίπο\ τό άστρο τής 
απλής, κάνω παρατιμονιαϊς, πέφτω εις τά νερά 
τής καθαρευούσης, μέ πέρνει τό κΰμα.

Κύριοι άκροαταί, θά εξομολογηθώ τήν αμαρ
τίαν μου, είμαι μεταξύ τόσον εύνο’ίκοΰ ακροατη
ρίου’ ή άπλή γλώσσα μοΰ φαίνεται ώοαία, κάλ
λος, γλυκομίλητη, τρέμουν τά φύλλα τής καρ
διάς άκούων.τάς την’ έ, Κύριοι νά ώμιλούσαμεν ό
λοι τήν γλώσσαν τοΰ έτους 1821 ποία ευτυχία! 
ήτον ομόνοια, ήτον άδελφοσύνη’ δέν λέγω δτι 
καί τότε δέν ήτον μαυράδια, άλλά τά έχει καί □ 
ήλιος’ τώρα άν δέν σφάλλω πάς Ελλην, κάθε πο
λίτης έχει θαρρώ καί τήν γραμματικήν του’ στρέ- 
γεσθε, Κύριοι, οί νέοι καί ή νέαις νά ακούσετε, οί 
γέροντες νά ένθυμηθήτε, ποία γλώσσα ήτο τότε 
εις χρήσιν, δέχεσθε νά σάς είπώ ολίγους στίχους 
εις τήν γλώσσαν τοΰ καιροΰ; είναι ή μετάφρασις 
μιάς ωδής τού Μπάΰρων, άκροασθήτε.

Ή καρδιά μου καιρός είναι άνερώ’ευτη να ζή,
'Αφού έπαυσε ν' άνάφτη σ’ άλλοι; φλόγα ερωτική·

Ιίλήν καί αν έπαυσε ν’ ανάφτη σ' άλλα·; φλόγα έρωτική, 
ΊΙ καίσιά μου πάντα θέλει μέ τόν έρωτα νά ζή.

Μοΰ (μαράθηκαν τά νειάτα, πάνε τίνθη κα'ι οί καρποί
Τή; άγαπης- τώρα τάφο;, καί καϋμος μ άκαρτερει" 

Φλογοβόλο νησί ομοιάζει τών στηθειών μου ή φωτιά,
Φλέγεται καί δέν φλογίζει, νεκρική είναι πυρά·

Φόβοι, έλπίδε;, -όνοι, ζήλια·.; τήν καρδιά μου δέν κινούν 
Δέν ισχύει μη:' ή αγάπη, στον ζυγόν πλήν μέ κρατούν, 

Μακρυά τώρα άπ’ τήν ψυχήν μου, μακρά τέτοιοι στοχασμοί 
Εΐ; τόν τάσ,ον τώρα ή δόξα τόν άνδρεΐο ξεπροβοδεΐ,

Καί τοϋ κλεϊ τά μάτια άν πε’ση θύμα τή; ελευθερία:,
Τήρα.. γύρωμας.. τουφέκι.. φλάμπουρο.. δόξα.. Ελλά;!

Ο Σπαρτιάτη; βαστασμένο; στήν ασπίδα έναν καιρό
Πλειό έλεύθερο; δέν ήτον άπ’ τόν τωρινό Γραικό, 

ψυχή ξύπνησε, ψυχή μου! Τήν 'Ελλάδα δεν ξυπνώ·
Έξυπνη είναι, νάή ‘.Ε'λάςμου! ψυχή ζύπ-ια άπ' τόνβυθό!

Τήν αθάνατη στοχάσου τήν ουράνια πηγή
Πού ποτίζει τό κορμί σου, 5θεν ήλθε; τρέχα έκεΐ. 

Πάθη ποΰ ξανανεόνουν καταπάτα τα ψυχή,
'Αχρηστο διά μέ τό γέλειο είν τον κάλλου; καί ή δργή. 

Αν θρηνή; χαμένα νειάτα γιατί θείε·; πλειό νά ζήίί
Τή; τιμή; έδώ 'ναι ό τόπος ! τρέξε αύτοϋ νά σκοτωθής, 

Δεν σοϋ μένει παρά νά εύρη; θ’,τι έγύρευες παντού,
Καί νά,τό εύρη; δέν μπορούσε;, μνήμα άνδρός πολεμικού. 

Βρίσκοντας το κοίτα γύρω πιάσ’ τήν θέσω ποΰ ποθεί,-. 
Πολεμώντας διά τήν δόξαν πέσε εκεί ν’ άναπαυθής.

Σάς άρεσε, κύριο·., ή ωδή τοΰ Μπάΰρων ; άς 
άποδώσωμεν ευχαριστήρια είς τον μεταφραστήν, 
έδώ παρόντα κύριον Σπυρίδωνα Τρικούπην. (I)

Μέ σέρνει, κύριοι, ό κατήφορος τής φιλικής 
σας γνώμης, τό φιλήκοον, άφήσετε λοιπόν νά σάς 
είπώ καί ολίγους στίχους τοΰ μακαρίτου Σολω- 
μοΰ’ είναι μάλιστα στίχοι προς τιμήν τοΰ Μπάΰ
ρων, στιχούργέΐ, ιστοριογράφοι 5 ποιητής, πώς 
όταν ό έξοχος τών φιλελλήνων έκίνησε νά έλθη 
είς τά ελληνικά χώματα, τά στρατεύματα, οί 
πολίταις άνοιξαν τα1.;. σημαία:; των, σήκωσαν 
τά στέφανα τής ηρωικής δάφνης, στόλισμα τή; 
κεφαλής των, καί τόν πρυσκαλοΰσαν’ καθένας ε
πιθυμούσε νά τόν λάβη.

1) Ίΐξεύρομεν βτι δ Κ. Τρικούπη; επιθεώρησε τήν 
ωδήν ταύτην, καί έλπίζομεν θά εύαρεστηθή διά τη; έκδό- 
σεώ; της νά ευχαρίστηση τήν περιέργειαν τών φιλ.ομούσων.

(Ι)-Εννοεϊ τήν εορτήν τών Χριςευγέννων τοϋ έτους 182'2.

Ποΰ Οά·πάη ; Βουνά καί λόγγοι 
Καί λαγκάδια άϊλογοϋν.
Ποΰ θά πάη ; — 'Σ τό Μεσολόγγι, 
Καί άλλο·, α; μή ζηλοφθονοΰν.

Τέτοιο χώμα, άπ τήν ήμερα 
Τή μεγάλη τοϋ Χριστού, ·2ι 
IΙού είχε φέρει άπ' τόν αιθέρα 
Τιμή έμόί; καί δόξα Λυτού,

Εΐν' ιερό προσζυνητάρι, 
Και δε θέλει πατηθή 
Άπό βάρβαρο ποδάρι, 
ΙΙάρεξ όταν χαλαστή.

Δεν ήταν τήν 'μέ;α τούτη
Μοϊχολίβανα, ψαλμοί·
Νά, μολύβια, νά, μπαοοϋτι, 
Καί σπαθιών λαμποκοπή.

'Σ τόν άέοα άνακατόνονται 
Οί σπιθόβολοι καπνοί. 
Καί άπό 'πάνόυ φανερόνονται 
Ίσκιοι θείοι πολεμικοί·

Καί είναι αυτοί, ’πού πολεμώντας

Έσκεπάσανε τή γή,
'Πάνου εί; τ’ άρματα βροντώντας
Μέ τό ελεύθερο κορμί·

Κ' έκεΐ πόνου έλάβαν πλήθια 
Αγκαλιάσματα φιλιά 

“Οσα έλάβανε ε'ς τά στήθια 
Βόλια τούρκικα, σπαθιά.

“Ολοι εκείνοι οί πολεμάρχοι
Ιΐερ ιζώνουνε πυκνοί
Ιήν ψυχή τοΰ Πατριάρχη, 
Ποΰ τόν πόλεμο ευλογεί’

Καί ταράζονται, καί γέρνουν, 
Καί εί; τό πρόσωπο ίλαοοί, 
Χεραπλόνουνε καί πέονουν 
Λπό τήν σπιθοβολή.

Κύριοι άκροαταί, άλλοι καιροί, άλλη τροπή 
συμβάντων καί πραγμάτων’ ό πατριάρχης σήμε
ρον ουρανόθεν θά μάς εύλογήση, άν κατορθώσω- 
μεν νά οΐκοδομήσωμεν τό κατάστημα, θέυ.α τής 
φετεινής ομιλίας μας.

ΣΠΜ· Ύπάρχουσι κατατεθειμένα! έν τή ’Εθνική Τρα- 
πέζη τής Ελλάδος έντόκω; δραχ. 14,936,87, δπερ άνε- 
γέσσεω; Λεπροκομείου έν Έλλάδι· προερχόμενα! άπό τάς 
ακολούθους σύνδρομά;· II. Παπαββηγόπουλος δρ. 25 Γ. 
II. Σκούζε; 5,80 \· Χριστόπουλο; G Σ. Λεονταράκης 
5,80 Λ. Δενουαγέ 22,40 I. Μεσηνέζης 10 X. Ν. Φιλα- 
δελφευ; δι’ανώνυμον Κυρίαν 100, διά τόν υίο'ν τη; 20, ί 
αύτό; διά τόν Κύριον Π. θεολόγου 100, Λ. Καστόρη; έκ 
Βενετία; 25, Γ.Καρατζα; 6 άπό πώλησιν φυλλαδίων Τερ
τσέτου παρά Κ- Γ. Μαντζαβίνου 33,95 Ιάχοιβος 'Ράλ- 
λη; διά τοΰ Κ. Χ ονα 500. Εισεπράχθησαν έν τώ Βαρβα- 
κείω κατα την έκφιυνησιν τοϋ λόγου τοϋ Κ. Γ. Τερτσέτη 
30’2,03 'Ο Κ. Ν. X. 50, Αικατερίνη Γ- Καρατζα 20 
Λύ«ε·.ον Βάφα 10, I. Κοκκώνη; 10 Ν. Τσόλα; 56,25 Σ. 
ΙΙήλ ληκα; έκ τή; συνδρομή; τών έν Μάντσεστερ όμογενών 
είσιχραχθείση; διά τού Κ. Ν. Μανιακή 2843, 15 1ω. Γ. 
Κ εοντηρόπουλο; άπό πωλησιν φυλλαδίων Τερτσέτου 17 ό 
ίδιο; Κ. Κροντ. προσέφερε 83 Σ. Μαυρογιάννης διά τοϋ 
Κ. Δουρούτη 5,000, Οί έν Λονδίνω ομογενείς διά τοϋ ίδί'.υ 
3.“98.26 Α. Κλάδος διά Βασιλικήν X. Λντωνοπούλτυ 
25 Στε'φ. Δ. Άγέλαστον 25 Ανώνυμον 2, ’Αλέξανδρος 
Μουοούζης 288.20 Τή 29 Μαρτίου 1863 προσέφερεν ή 
Κυρία Χοισπήνη X. Οικονομίδου 25. Τόκοι δεδουλευμένο·. 
!, 187,03.
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ΙΙΛΟΓΪ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΒΣΙΣ ΕΙΣ ΣΑΜΟΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Λ'. Μάρτιος 1861.

^ΙΑ’ΓΡΙΒΩΝ άπδ πολλοΰ χρόνου έν τή νήσω 

-άμω, μεγάλο); φημιζόμενη έν τή άρχαιότητι 
<ί·.ά τε τδ εύφορον τί,; γής καί τά θαυμαστά αυ
τή; έργα, ένόμισα καλόν περιηγηθείς αύτήν λε
πτομερώς, και ακριβώς διερευνήσας νά καταγρά
ψω πρδς γνώσίν σου, άναγνώστα, τά περί αύτής. 
Ουδόλως φρονώ νά σέ τέρψω έξαίρών τά ταπεινά 
καί μικρά, πρώτον, διότι κανόνα έχω εϊς τά ευ
τελή μου έργα να εξιστορώ τήν αλήθειαν απλήν 
καί άκαλλώπιστον, καί δεύτερον νά διδάσκω αντί 
νά διαφθείρω. Αλλοι; δέδοται τοΰτο, εμέ εμπο
δίζει καί τό επάγγελμα,. όπερ μετέρχομαι άπό 
τοσούτων ήδη ετών, καί ό χαρακτήρ μου, δστις 
έν συνόλω εμπεριέχεται εϊ; τοΰτο, «έάν δέν δύ- 
νασαι νά ώφελής, δέν πρέπει νά βλάπτγ;». Τοΰτο 
δέ δύναται εϊ; τόν περιηγητήν νά μεταβληθή ε
πί τυχώ; εϊ; τδ εξής, «έάν αδύνατή; νζ έξακρι- 
βώσν,ς τήν αλήθειαν, μή ψεύδου.» Καί τωόντι ή 
έξακρίβωσι; τή; αλήθειας, προϊόντος τοΰ χρόνου, 
δύναται νά γείνη, άλλά τδ ψεΰδο; περιηγητοΰ, 
ή ιστορικού, ή έπιστήμονος μετέστρεψε πολλάκις 

τάς γνώσεις τών έπιγενομένων, κατεβασάνισε κε- 
φαλά; καί χρόνον κατανάλωσε πολλών. ΙΪ φιλο
σοφία τοΰ λαοΰ λέγει, ότι οσω εύκολον νά ρίψη 
τι; λίθον εϊς φρέαρ, τοσούτω δύσκολον νά έκβάλη 
αύτόν.

όπόσον δεν έλαττοΰται τής άξίας αύτοΰ ό 
ιερός πατήρ Αυγουστίνος έξιστορών (37 λόγω) 
ότι είδεν ανθρώπου; ακέφαλους, μ.ονοφθάλμοΰς 
καί μονόποδας; Οπόσον δέν άπατάται διηγούμε
νος, οτι εκατόν πόλεις εν Λιβύη κατεχώσθησαν 
καΐ κατεστράφησαν υπό σεισμ.οΰ ; ύπόσοι πάλιν 
μύθοι όεν κατεγράφησαν ύπό τών πρώτων τήν 
'μερικήν καί Ασίαν περιηγηθέντων ; Πόσοι λαοί 

σεν κατεσυκοφαντήθησαν ύπό περιηγητών ανα
ξίων προ; τό μέγα καί υψηλόν τή; περιηγήσεω; 
εργον; II πατρί; ημών δέν ήκουσε χθες έτι συ
κοφαντίας καί χλευασμούς ουδόλως αυτή ανή
κοντας ;

Οποία πραγματικώ; παραγνώρισις τοΰ ευγε- 
νοΰς τούτου τής περιηγήσεω; έργου ! Λυτή κα
τέστη σήμερον καΐ έν ήμϊν συνώνυμος τή; ποιή- 
σεως καί μυθιστοριογραφίας, ούδέ γίνεται κατά

I τούς κανόνας, ου; ένί μόνον στίχφ ό ποιητής πε
ι ριέλαβε διηγούμενος τα παθήματα τοΰ όδυσσέώς, 
’ «πολλών δ ανθρώπων ιδεν άστεα καί νόον ε- 
ι γνω.» (όδυσ. ά. 3.)
I Αλλ έάσωμεν τάς γενικότητας, ΐνα έν προοι- 
I μίω δμιλήσωμεν περί τή; περιηγήσεω;.

Λι τών περιηγήσεων συγγραφαί κινδυνεύουσι 
νά ήνε το εύγενέστερον ανεπτυγμένου νοό; προϊόν, 
και ή κρηπι; η βασις, ούτως ειπεΐν. πασών τών ε
πιστημών Διότι ανευ ταύτης γινόμενη; ή,ς δ:ϊ, 

! καί ώ; ύποδείςομεν ευθύς ύστερον, ούτε ιστορία, 
ούτε γεωγραφία, ούδ’ άλλη επιστήμη η τέχνη δύ- 

ι ναται νά προάχθή καί βελτιωθή. Ιίλήν δέ τών 
| ωφελειών αύτών ικανοποιεί καί τήν περιέργειαν, 
| ητι; φύσει παντί άνθρώπω υπάρχει, φερομένω 
πάντοτε εις την εύκολον κατανόησιν καί ννώσιν 

( τών άλλων κοινωνιών, παρέχει τέρψιν, καί τυγ- 
χάνει ούσα μήτηρ τής πολυπειρίας, τή; διακρι- 
νούση; τόν αληθώς πεπαιδευμένο·/ άνδρα.

Λλλ ΐνα καταδείξωμεν ταΰτα, ανάγκη πρώτον 
νά δρίσωμεν τί καθ ημάς δύναται νά ήναι ή πε~ 
ριηγησις. II περιηγησι; εινε ή ζώσα και έμ.ψυχος 
εϊκών τή; ιστορίας, τής γεωγραφίας καί αρχαιο
λογίας, καί ακριβής -έκθεσις τών ηθών, εθίμων, 
τή; προόδου καί άναπτύξεω; ώς πρός τάς τέ- 
χνας καί έπιστήμα; λαοΰ τίνος ή κοινωνίας.

Λέγω ζώσα εϊκών τής ιστορία; καί τής γεω
γραφίας, διότι έκαστη πόλις, έκαστη κοινωνία 
έχει τήν ιστορίαν της, ήτις περιλαμβάνει τήν κα
ταγωγήν, τάς πολιτικά; μεταβολής, τούς αγώ
νας αύτής καί τά; πολεμικά; περιπ-τεία;, κα: 
ταΰτα ό πεοιοδευτή; μανθάνει έπιτοπίω; ύπό τών 
κατοίκων, οίτινε; κα1. τήν παράδοσιν έχουσι, κα: 
υπό τού; οφθαλμού; αύτών διεδραματίσθησαν τα 
ιστορικά συμβάντα. Λέγω τής γεωγραφίας, διότι 
ούδείς άλλο; παρά ό έπιτοπίως έξετάζων καί βλέ- 
πων δύναται νά περιγράψη καλώς καί ακριβώς τήν 

I φυσιν τόπου τίνος, τά όρη αύτοΰ, τά; λίμνας, τάς 
πολει; καί παν δ,τι διδάσκει ή γεωγραφία. «II 

I κτελεια τή; γενική: πολιτειογραφία;, λέγει ό 
1 γεωγράφο; Βάλβης, (Είσαγωγ. εϊς τήν Γεωγρ. θ'.) 
: είνε φυσική συνέπεια τών ολίγων ειδικών συγ- 
| γραμμάτων, τά όποια έδημοσιεύθησαν έ'ω; τόρα. 
καί τής ολίγης κριτικής, παρεκτδς όλιγωτάτων 
εις τήν σύνταξιν τών συγγραμμάτων τούτων. Εί- 
να: καιρός νά. άνκδεχθώσι τόν νόμον δικαστική; 
κρισεως οι ένασχολούμενοι εϊς τήν άξιόλονον 
ταύτην επιστήμην. II άπλουστάτη μέθοδος είναι 

1 νά άφιερωθώσιν εί; μονογραφίας, εις [ζερικότη-

κλώπων, έπιφέρει, δτι ούτε αγορά παρ’ αύτοΐ;, 
ούτε νόμοι ύπήρχον. Ούδέν έθνος είνε άνευ ελ
λείψεων καί ελαττωμάτων κατά τδ μάλλον ή 
ήττον, διότι ή τ ελειότης καί ή πλήρης ήθικο- 
ποίησι; δέν εινε έργον άνθρώπινον" αυτή υπάρχει 
εϊς κεφαλάς φιλοσόφων μόνον, οΐτινες πολλάκι; 
τήν διδάσκουσι χωρίς νά δυνηθώσι νά τήν πραγ- 
ματοποιώσιν. Αλλά τδ έθνος ήμών πλείω τούτων 
τών έλαττωμάτων έχει, διότι έγκατεβίωσεν εϊς 
ήθη καί έθιμα διεφθαρμένα καί δουλικά, οϊα τά 
τών κρατησάντων ήμών έπί πολλούς αιώνας. Τά 
έλαττώματα δέ ταΰτα δυστυχώς · πλεονάζουσιν 
έν τοΐς Ελλησιν, οΐς ή έλευθερία δέν άπεδόθη 
ετι. Πρέπει δμως νά διακρίνωμεν τδν Ελληνικόν, 
άλλά τύραννούμενον τούτον λαόν άπδ τών ομο
γενών αύτών αρχόντων, οίτινε; μιμούμενοι τού; 
κατακτητάς ήμών ζητοΰσι νά άρχωσιν έπί τή; 
δουλείας τών άδελ,φών των. Ούτοι τά πάντα 
πράττουσι. θεμιτά καί άθέμιτα, ΐνα δεσπόζωσιν 
έκείνων, όδς μία πατρίς, έν όνομα, έν θρήσκευμα 
συνδέει. Ερπουσιν, ώς τά κυνάρια, ένώπιον καί τοΰ 
μάλλον διεφθαρμένου καί ασήμαντου Τούρκου, 
προδίδουσι, κα1. τά πάντα κατεργάζονται, ΐνα 
ΐστανται έπί τοΰ τραχήλου τών ομογενών. Τοιοΰ- 
τοι δέ εϊσίν οί άριστοκράται πάσης Ελληνική; 
κοινότητος έν Τουρκία, κοινώς κοντζαπάσιδε; κα
λούμενοι. Ούτοι δέ οί τύραννοι (ουτο) πρέπει νά 
όνομασθώσιν) πρέπει νά δ-ακρίνωνται πάντοτε 
τών άλλων τών τυραννουμένων ομογενών, διότι 
είνε άδικώτατον νά διασύρη τις καί δυσφημή 
λαόν ολόκληρον εις τά πρόσωπα τών διεφθαρμέ
νων αύτοΰ αρχόντων. Ας μή λ.ησμονήση δέ ό Ε
λεύθερος Ελλην περιοδευτής, δτι τά διεφθαρμένα 
καί δουλικά ταΰτα ήθη- εϊχομεν μέχρι τής χθες 
καί έν αύτη τή καθέδρα, και δτι τούτων ένεκα 
δέν προήχθημεν δσον έδει καί ήλπίζετο’ δτι ό 
©εδς άφαιρεϊ τδ ήμισυ τής αρετής παρά τοϋ 
λαοΰ εκείνου, 8ν κακή μοίρα κατέχει δοΰλον’ «ή- 
μισύ γάρ τ’ άρετή; άποαίνυται εύρύοπα Ζεύς άνέ- 
ρος εύτ’αν μιν κατά δούλιον ήμαρ έλησιν.» (0- 
δυσσ. ο. 522—24.

0 δυστυχής ούτος καί πολύπαθης δούλος λαός, 
καί τοι βασανίζεται υπδ τών Τούρκων, καί τοι 
καταπιέζεται υπδ τών ομογενών αρχόντων, δια
σώζει κατ’ αλήθειαν τδ άρχαϊον εκείνο τής έλευ
θερία; αίσθημα, τδ διακρϊνον ήμάς παντδς άλλου 
λαοΰ, καί διατηρεί άνεκτιμήτους άρετάς. Εν τή 
τυραννία έχει νά παρηγορήται, δτι διδάσκεται 
τήν γλώσσάν του καί τήν δόξαν τών αρχαίων
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τας- είναι γνωστόν πάσας προόδους έκαμαν αί 
φυσικαί έπιστήμα·., άφοΰ οί φυσιολόγοι έπήραν 
τδν δρόμον τούτον.»

Ω πόσην τώ οντι αξίαν δέν έχει ό ιστορικός 
Έκεϊνος, δστις διά τών οφθαλμών του βλέπει τά 
όποια ιστορεί ! 0 ΙΙρόδοτος έπί παραδειγματι 

γράφων περί του ναού τής Ηρας έν Σάμω «... 
καί νηδς μέγιστος τών ήμεϊ; ίδμεν,» πόσον δεν 

καθίσταται πιστευτός ! Διόπερ ήμεϊ; ορώντες 
ταύτην τήν ύπόθεσιν,γράφει Διόδωρο; ό Σικελιωτης, 
(Βιβλ. ή. έν προοιμ. Η,5) χρησιμωτάτην μέν 
ούσαν, πολλοϋ δέ πόνου καί χρόνου προσδεομέ- 
νην, τριάκοντα μέν έτη περί αύτήν έπραγματεύ- 
θημεν, μετά δέ πολλής κακοπαθείας. καί κινδύ
νων έπήλθομεν πολλήν τής τε Ασίας καί Ευρώ
πης, ΐνα τών άναγκαιοτάτων καί πλείστων με
ρών αύτόπται γενηθώμεν. Πολλοί γάο παρά τά; 
άγνοιας τών τόπων διήμαρτον, ούχ οι τυχόντες 
μόνον τών συγγραφέων,· άλλά τινες καί τών τή 
δόξη πρωτευόντων.»

Ως πρδς δέ τήν αρχαιολογίαν ό περιοδευτή; 
έχει- μεγάλην τήν αποστολήν, καί ίεράν άν ούτος 
τυγχάνη Ελλην. Εχει μεγάλην τήν αποστολήν, 
διότι άναμφίβολον, δτι ή άρχαιότης! έχουσα πε
ριστάσεις εύθετωτέρας έξυψώθη έπί τοσοΰτον, 
ώστε καί νά έφεύρη καί προβ-βάση τέχνας τινα; 
καί έπιστήμα; εϊς περιωπήν υψηλήν καί θαυμά- 
σιον. ΐίμεϊς οί νεότεροι Ελληνες όφείλομεν μετ 
επιμονής καί ζήλου άκαμάτου νά έξετάζωμεν τήν 
αμίμητου έκείνων τελειότητα, ΐνα ποτέ δυνηθώ- 
μεν νά τήν φθάσωμεν. ίεράν δέ άν τυγχάνη ό περιο- 
δευτής Ελλην, διότι ούδέν έθνος μάλ,λον τοΰ Ελ
ληνικού έξυψώθη εις πάντας τούς κλάδου; τής 
αρχαιολογίας καί έφθασεν εϊς τδν κολοφώνα καί 
την άκμ.ήν άμιμήτων τεχνουργημάτων. Εκτός δέ 
τής ώφελείας τής δυναμ.ένης νά προσγενηθή ή
μϊν έκ τής μελέτης τοιούτων έργων, έχομεν καί 
χρέος απαραίτητον νά τά σπουδάζωμ.εν ώς έργα· 
τών προγόνων ήμών αθάνατα καί ένδοξα, καί ώς 
σφείλοντες εις αυτα τδ όποιον φέρομεν ονομ.α καί 
τήν έλευθερίαν.

Λ; πρδς τήν έξιστόρησιν δέ τών ηθών καί εθί
μων τόπου τινδς ό περιοδευτής έχει ανάγκην με
γάλης προσοχής, διότι έχει νά υπερβή σκοπέλους 
δεινούς καί υφάλους έπικινδύνους. Δέν εννοώ, δτι 
δέν πρέπει νά άναζητή τήν αλήθειαν, αλλά νά 
τήν έκφράζηται ούτως, ιοστε νά φαίνηται συμ- 
βουλεύων μάλλον ή μεμφόμενος. Ο Ομηρος, ί</χ 
ίηλώση. τήν άγρώτητα καί θηριωδίαν τών Κυ
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προγόνων καί διατηρεί τήν θρησκείαν τών πατέ
ρων. Μισθοδοτεί διδασκάλους καί φέρεται πρδς 
αυτούς λίαν πεοιποιητικώς, αποδίδει αύτοϊς σέ
βας απεριόριστον καί δεικνύει λύπην διά τήν ά- 
παιδευσίαν του. Αν δέ οί διδάσκαλοι ύποφέρουσι 
μεγάλως έν Τουρκίφ, άποδοτέον τοϊς άρχουσιν 
αύτών, οΐτινες, ομολογώ καί διαβεβαιώ, ούδεμίαν 
αισθάνονται εύχαρίστησιν εις τήν γενικήν τοϋ 
λαοΰ άνάπτυξιν.

όμολογήσωμεν όμως, δτι περιοδευταί φιλοξε
νούμενοι ύπο τών αρχόντων τής ύπ’ αύτών έπι- 
σκεπτομένη; χώρας καί έξ έκείνων άρυόμενοι τάς 
πληροφορίας, ήλλαξαν τήν φύσιν τοϋ ζητήματος, 
διότι άστοχάστως καί άναιτίω; κατεσυκοφάντη- 
σαν τδν λαδν αντί νά στρέψωσι τά βέλη αυτών 
κατά τών διοικούντων. όμολογοΰμεν, δτι ούδό" 
λως άνήκομεν είς τήν τοιαύτην τάξιν, διότι δια- 
μένοντες τριετίαν ήδη έν Σάμω, ήδυνήθημεν νά 

πεισθώμεν, δτι οί άρχοντες πάντοτε είσίν έπίψο- 
γοι, καί ή διαφθορά καί έξαχρείωσις παρ’ αύτών 
μετοχετεύεται καί είς τάς τάξεις τοϋ λαού. Εν 
τή Τουρκία, δπου τά πάντα, καί τιμή καί δόξα- 
καί πλοϋτος είσίν εφήμερα, δέν υπάρχει ούδέ χα 
ρακτήρ, ούδέ πατριωτισμός έν τοϊς άρχουσιν. Ε
πιδιώκοντας παντί σθένει τδ υλικόν συμφέρον ά- 
γωνίζονται διά τής διαιρέσεως καί συγκρούσεως 
αντιπάλων φατριών νά. άρχωσι καί μονιμοποιώ- 
σιν ά κέκτηνται. Αν δέ ούτω πως και παρά τώ 
λαώ ύπάρχουσιν ελαττώματα καί ήθη κατακρι
τέα, είσί κατά μίμησιν τών κρατούντων, τού: 
οποίους θέλουσι μέν, δέν δύνανται όμως καί δη
μοσία νά έπικρίνωσιν. Τί πταίει δέ διά τοϋτο ό 
λαδς, ο άνευ φωνής, ό άνευ δυνάμεως, ό δούλος 
τέλος λαός; Κατ’ έμήν ιδέαν έπικεκυρωμένην καί 
διά τής ασφαλέστατης πείρας, διά νά γνωρίση 
τι: λαόν τινα καί κρίνη ώς δει περί αύτοϋ, πρέπει 
νά τδν ίδη έν τή ελευθερία του. 0 λαδς ό μή 
γνούς όποιον άνεκτϊμητον αγαθόν έστίν ή έλευθε
ρία, στερείται τοϋ κανόνος τής έκτιμ.ήσεως καί 
τής δικαίας στάθμης έν τώ διακρίνει·/ τδ καλόν 
τοϋ κακού. Οί Ασιανοί καί παντες οί τυραννού- 
•μενοι αρχαίοι λαοί ουδέποτε διέλαμψαν έπί άρε- 
ταϊ; καί προτερήμασιν. II δουλεία καταβάλλει 
τάς πνευματικάς δυνάμεις τοϋ ανθρώπου, δεσ- 
μ.εύει τήν Θέλησιν, καταπνίγει παν αίσθημα, πε
ρισφίγγει χεϊρας και πόδας δι’ «λύσεων καί φι- 
μοϊ τδ στόμα, ύ δούλος λαδς εΐνε άξιος εύσπλαγ- 
χνίας μάλλον ή κατακρίσεως. Ουχ ήττον κατα
κριτέος δέν πρέπει νά ψναι καί ό λαδς εκείνος, 

δστις αριθμεί ολίγους ενιαυτούς ζωής έλευθέρας, 
διότι δέν εΐνε δυνατόν τοσούτω ταχέως νά εξά
λειψη ελαττώματα διά τδ πολύ τοϋ χρόνου είσ- 
φρήσαντα έκ τής κρατούσης μάλιστα φυλής, καί 
παραδεχθή τά καλά τών άλλων, ή άνακαλέση τά 
τίμια τών προγόνων του. Μόνη ή ελευθερία ανα
πτύσσει τάς πνευματικής δυνάμεις τοϋ λαοϋ, ή 
δέ δουλεία ουδέποτε δίδει δύναμιν ούδέ θέλησιν 
είς τδ νά σκεφθή τά μέσα τής άναπτύξεώς του 
καί προαγωγής, ό δούλος φροντίζει μόνον περί 
τής ατομικής του ασφαλείας καί παραλείπει πά
σαν ένδειξιν έπιθυμία; πρδς βελτίωσιν. Εν μόνη 
τή έλευθερία του ό λαδς ζητεί τά γράμματα καί 
τήν έκπαίδευσιν καί άνάπτυξιν. Ελευθερία καί 
παιδεία, παιδεία καί έλευθερία, είσίν έξαρτώ- 
μενα καί άλληλένδετα’ τδ Sv δέν δύναται νά ύ
παρξη άνευ τοϋ ετέρου, καί τόσον, ώστε διά νά 
γνωρίση τις τήν έλευθερίαν λαοϋ τίνος, πρέπει νά 
τόν κρίνη έκ τής προόδου, ήν έχει ποιήσει πρδς 
τά γράμματα καί τάς τέχνας. Διά τοϋτο δέν 
πρέπει νά παραξενευθώμεν, έάν εΰρωμεν καί τδν 
δοϋλον τούτον λαδν τής δούλης Ελλάδος φρονη- 
ματίαν καί πλήρη οίήσεως. Ούκ είσίν όμως κατα
κριτέοι, διότι δέν έγνώρισαν έτι τδ φώς έκεΐνο τδ 
ύπέρλαμπρον, τό όποιον έκ μόνης τής γνώσεως 
τής αλήθειας πηγάζει, καί τδ οποίον απορρέει έκ 
τής παιδείας. Εΐνε άγνωστον έτι αύτοϊς τδ φώς 
τής ψυχής, τδ φώς τό αληθινόν, τδ φωτίζον πάν
τα άνθρωπον ερχόμενον είς τον κόσμον. 11 παιδεία 
είνε τδ φώς τής ψυχής, ώς ό ήλιος τών σωμάτων’ 
ό μή φωτισθείς τδν νοΰν καί τήν καρδίαν, φέρει 
πήρωσιν μείζω τοϋ έκ γενετής τυφλού, καί ώς 
λέγει ό Φενελών, διέρχεται τδν βίον αύτού έν βα
θύτατη νυκτί, ώς οί λαοί, έν οίς ό ήλιος δέν φω
τίζει έπί πολλούς τού ένιαυτού μήνας. Πιστεύει, 
οτι εΐνε σοφός, ένώ είναι μωρός, πιστεύει, δτι τά 
πάντα βλέπει, ένώ δέν βλέπει τίποτε, αποθνήσκει 
χωρίς νά ϊδη ποτέ τίποτε.

Κα' όμως παρά ταύτα τά ήθη τών Ελλήνων 
είσί πολλώ χρηστότερα καί άπλούστερα πολλών 
άλλων αιώνας άριθμούντων ζωής έλευθέρας έθνών. 
Τον ελληνικόν λαδν διακρίνει έν καιροϊς έτι δου
λείας τδ εθνικόν τή; έλευθερία; πνεύμα, τδ τή; 
φιλοπατρία; μέχρι; αύταπαρνήσεως μάλιστα, τής 
φιλαδελφία; καί τοΰ άπλουστάτου περί τήν συ
ναναστροφήν καί τήν συγκοινωνίαν τρόπου, τοι- 
ούτου, ώς περιγράφεται έν τοϊς όμηρικοϊς ποιή- 
μασι καί τής φιλοξενίας, ήτις ουδαμοϋ είς τοι- 
οϋτον εύρίσκεται βαθμόν. Εν τή οίκογενεία δύνα-

θές ψυχής δργώσης πρδς γράμματα καί παιδείαν 
Κάτά τούς άρχαίους χρόνους, δπου καί τά μέσα 
τή; συγκοινωνίας ήσαν δυσκολώτατα, άνευρίσκομεν 
τδν Λυκούργον, τδν Σόλωνα, τδν Πυθαγόραν, Δη- 
μόκριτον,Πλάτωνα, Εύδοξον, Οίνοπίδην καί τόσους 
άλλους νά τρέχωσιν είς τήν Αίγυπτον, ώς 
έλαφοι διψώσαι έπί τάς πηγής τών ύδάτων, 
καί έκεϊθεν, έξετάζοντες καί διδασκόμενοι, νά με- 
ταφέρωσιν είς τά εαυτών συγγράμματα τοσαύτας 
άληθείας καί γνώσεις. Περιεργαζόμενοι έκεΐ τά 
κολοσσικά έκέϊνα έργα, τάς αιωνόβιους πυραμί
δας τής Λίγύπτου, ένεπνέοντο οί μεγάλοι ποι- 
ητα'ι Ορφεύς, Μουσαίος, όμηρος, ίΐ ! πόσα δέν ά- 
νεκαλύφθησαν ύπδ τών περιοδευτών, τών θαλασ
σοπόρων καί ιεραποστόλων ! Εγνωρίσθη ή γεω
γραφία πολλών τόπων αγνώστων καί τοϊς μάλ
λον πεπαιδευμένοι;, ή Ασία έφωτίσθη ύπδ το- 
σούτων φωτεινών λαμπάδων, αΐτινες τήν διέτρε- 
ξαν καθ’ όλας αύτής τά; διευθύνσεις. II έφεύρεσις 
τόπων άγνώσ.των άνήκει όλοσχερώς εις τού; μεγά
λους θαλασσοπόρους τούς καταστρέψαντα; τόν βίον 
αύτών, όπως αύξήσωσι τά; γνώσεις τών ανθρώ
πων καί τών επιστημών, καί ή τής ξένης φιλο- 
λ.ογία; γνώσις ώς καί ή τής άρ γαιολογίας χρονο
λογείται άπ’ ολίγων έτών, οπότε ή περιήγησι; 
ήρξατο.

Διά τοϋτο λοιπόν δ περιηγητής, ϊνα άξίως έκ- 
τελή τδ έργου αύτού, ανάγκη νά γνωρίζη έπιστα- 
μένως τήν Γεωγραφίαν καί ιστορίαν, διότι αί δύο 
αύται έπιστήμαι είσίν ιος είς τδν θαλασσοπο- 
οοϋντα ναύτην ή πυξ’ις έν νυκτί σκοταία- καί άσε- 
λήνω. Ανάγκη νά γνωρίζη τήν φιλολογίαν τών άο- 
χαίων έθνών λίαν καλώς καί διεσπουδασμένως, 
διότι θέλει βοηθήσει πολύ αύτδν εί; τήν ευκολον 
κατανόησιν τή; ιστορία; καί γεωγραφίας τού τό
που. Οφείλει δέ έν τοϊς μάλιστα νά ήναι κάτοχος 
τής άρχαιολογίας, διά νά δύνηται νά περιγράφη 
τάς άρχαιότητας τοϋ τόπου, 8ν περιηγείται·

Ταύτα είσί τά έξωτερικά καί έπίκτητα προσ
όντα τού περιηγητοϋ , άλλ όμως δέν άπαρτί- 
ζουσιν αύτδν ταύτα μόνα. ’Απαιτείται νά κο- 
σμήται ύπδ τών μεγάλων έκείνων αρετών, τή; 
τιμιότητας, τή; άληθείας, τής φιλανθρωπίας καί 
τής δικαιοσύνης, άν θέλη νά εύδοκιμήση καί δια- 
κριθή. Πρδς δέ τούτοις φιλελεύθερος είς τδ ά- 
κρον, διότι πολλάκις ώφελήθη δούλος λαός έκ τή; 
έλευθερία; περιηγητοϋ.

ά! πόσοι όμως περιηγηταί δέν κατηνάλωσα* 
καί χρόνον πολύτιμον καί χρήματα άφθονα διά

ται νά βλέπη τις τήν πίστιν περί τδν γάμον, τδν 
άνδρα ηγούμενον τής γυναικδζ, ήτις αληθώς είναι 
ή πιστή τοϋοϊκου δέσποινα καί συμβοηθδς εις την 
οικονομίαν άρίστη καί γεγυμνασμένη.

Δέν εΐνε λοιπόν, λβούτ, άλλο ή συκοφαντία·., 
οσα έξήμεσας κατά τής Ελλάδος. Εάν άνηρεύνας 
κάλλιον δέν ήθελες γράψει, οτι ή Ελλάς μας εΐνε 
γή νοσώδης, ούδ’ ήθελε; κατηγορήσει, ότι τρώγο- 
μεν σκόροδα καί κρόμυα, καί ότι οί άγωνις-αί μα; 
δέν λαλοϋσι τήν άμουσον και ατελή γλώσσαν 
σας, οτι φέρομεν μόνοι δι’ αύτών τών χειρών μα; 
τά όψώνια είς τδν οικόν μας! ιδού περιηγητής, 
ιδού μαργαρίτης τίμιος τού Γαλλικού έθνους! Αν 
τρώγομεν σκόροδα καί κρόμυα, λβούτ, έσμέν πτω
χοί καί φιλόμουσοι, επειδή δι αύτής τής οικονο
μίας οί ευτελέστατοι γεωργοί τής Ελλάδος άπο- 

στέλλουσι τά τέκνα αύτών είς τά πανεπιστήμια 
τής Ευρώπης. Ημείς έχομεν νά σάς δείξωμεν έν 
διαστήματι τριάκοντα έτών έλευθέρας ζωή; χιλίους 
πεπαιδευμένους ιατρούς, νομικούς καί διδασκά
λους ανήκοντας είς οικογένειας πτωχότατα; καί 
χωρικάς, σείς δέ ούδένα ίσως. Αν οί άγωνισταί 
ήμών δέν λαλοϋσι τήν γλώσσαν σας, ούδέ σεϊ; 
εννοείτε τήν ήμετέραν τών Θεών γλώσσαν. Δεν ■ 
δύνασθε δέ νά άρνηθήτε, ότι άπδ πολλού χρόνου 
καί ήμέϊς σπουδάζομεν τήν γλώσσαν τών ομοε
θνών σας, όπως παιδευώμεθα μέν διά τών άξιων 
παιδεύσεως, όσα βίος πολλών αιώνων έλευθερία; 
σας έδωκεν, άλλά συγχρόνως άναγινώσκομεν έν 
ώραις ύπνου καί διασκεδάσεως τάς φλυαρίας καί τά 
μωρολογήματα σού, άνάξια βεβαίως είς Γάλλον 
έξηυγενισμένον καί πεπολιτισμένον. Είς τήν τάξιν 
ταύτην τών περιηγητών τής φαντασίας ή ώς εύ- 
φυώς έρ£έθη άλλοτε « τής κάμαρας », έχομεν 
πολλούς να ύποδείξωμεν έάν δέν σπεύδωμεν νά 
έξετάσωμεν όποια προσόντα πρέπει νά έχη δ 
περιηγητής.

Ούδείς υπάρχει λαδς μή δίδων άξίαν τώ ξένας 
χώρας περιοδευθέντι καί έν ήμϊν θαυμάζεται ό 
πολλών πόλεων ίδών κάρηνα καί τά παρ’ αύτοϊς 
περίεργα καί θαυμαστά περιεργασθείς. Καί ει
κότως’ διότι άνευρίσκων ήθη καί έθιμα διάφορα, 
πρόοδον είς τέχνας καί έπιστήμας καί τδν νοΰν 
αυτού πλουτεϊ καί τήν φαντασίαν αύτοϋ έξαίρει. 
Επανερχόμενος δέ είς τήν εαυτού πατρίδα, διαφέ
ρει τών άλλων, διότι έκεϊνοι μέν τά οικεία μόνον 
οϋτος δέ καί ξένα γινώσκει. Καί παρά τοϊς άρ - 
χαίοις δέ ή περιήγησι; έθεωρεϊτο ώς τδ μεγαλεί- 
τερον προσόν πεπαιδευμένου καί γνώρισμα αλη



20$ ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. 205

νά περιγράψωσι τάς διαφθοράς μόνων τών λαών,Ι 
οΰς ειδον, άνευ ούδενός άλλου, όχι! ημείς οί Ελ
ληνες δέν πρέπει νά μιμηθώμεν φαντασιόπληκτου; 
τινα; Ευρωπαίους περιηγητάς, οΰτω πράττοντας, 
άλλ’ άγωνισθώμεν, οϊ; δέδοται τό έργόν τοΰτο, νά 
κατωγράφωμεν έκείνα, δσα νά μάς διδάζωσι καί 
άναπτύξωσι δύνανται·

ό σκοπός δ’ έμοΰ,πραγματευομένου περί Σάμου, 
είναι δπως δώσω ακριβείς όσον ενεστι πληροφο
ρία; περί τής φυσικής καί ιστορικής καταστάσεώί 
της, διέλθω τά περίεργα τής αρχαίας ιστορίας της, 
όσα σχετίζονται μέ τά παρόντα, ζητών νά ιδεά
σω τού; Ελληνας, όσΟι άγνοόΰσι τά περί τή; Ελ
ληνικής ταύτης χώρας, καί έφελκύσω τήν προ
σοχήν αύτών εΐς κορμόν τινα εύμήκη καί εύθάλ.ή 
άπεκοπέντα δυστυχώ; έκ τοΰ δλου τή; Ελλάδος 
δένδρου, δστις δμως διά τά παθήματα κατέστη 
άξιο; εύσπλαγχνίας καί συνδρομής. Τοΰτο αύτό ' 
καί περί Κρήτη; έχω νά πράςω μετά τό πέρας τής ι 
έκτυπώσεως τή; παρούσης. ι

Μ I. ΒΡΛΤΣΑΝΟΣ. : ;

ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΝ.

(Σννιχίια [St tfv).l«Siov 30)· 
Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ άφιεροϊ έπτά όλόκληρακεφάλ.αια 

τών περιηγήσεών του προ; περιγραφήν τών. έν τή 
Λέσχη γραφών τοΰ Πολυγνώτου, καί όμως ή πε
ριγραφή άκράτω; σύντομος ουσα, αποβαίνει άπι- 
στεύτως ξηρά. Κατά τήν εποχήν ταύτην ό Πο
λύγνωτο; ήτο προβεβηκώς τήν ηλικίαν" ή νεότης 
είχε παρέλθει, και δμοΰ μέ αύτήν καί τά άθύρ- 

ματά της, και οί έρωτές της" ήθη έτεραι μέριμναι 
ύπηγόρευον έτέρας συνθέσεις. Π; ό Τιντ'ορέττης 
περί τά τ’λη τοΰ βίου του έζωγράφησε τον Πα
ράδεισον οπού διενοεϊτο νά μεταβή έντό; ολίγου, 
οΰτω και ί Πολύγνωτος έζωγράφησε τον Αδην 
εΐς τά αριστερά τοΰ οικοδομήματος, έκλέξας τήν 
στιγμήν καθ’ ήν ό όδυσσεύς καταβαίνει εΐς τόν 
τόπον τών ψυχών και συμβουλεύεται τόν μάντιν 
Τειρεσίαν, εις δέ τά δεξιά παρέστησε τήν άλωσιν 
τοΰ ϊλίου καί τόν άπόπλουν τών έλλήνων.

Καί ή μέν τελευταία τών γραφών τούτων πε- 
ριγράφεται ώ; εφεξής υπό τοΰ Παυσανίου. Κατά 
πρώτον έφαίνοντο οί περί τόν Μενέλαον ετοιμα
ζόμενοι ε;ς άναχώρησιν, καί ναϋται δέ άναμίξ καί 
δοΰλοι έπιβιβαζόμενοι εΐς τό πλοϊον, εντός τοΰ 
οποίου ό κυβερνήτης Φρόντις ίστάμενος διευθετεί 

I τό πηδάλιον" πλησίον αύτοΰ έφαίνετο ό ΪΟαιμένης 
φέρων έσθήτα, καί ό Εχοίαξ καταβαίνων διά τή: 
αποβάθρας καί βαστάζων χαλκήν υδρίαν" ολίγον 
δέ μακράν του πλοίου οί στράτιώται τοΰ Μενε
λάου, Πολίτης καί Στρόφιος καί Λλφιος, κατα- 

• λύουσι τήν σκηνήν του, έτέραν δέ σκηνήν διαλύει 
ό Λμφίαλος, πλησίον τοΰ όποιου ΐσταται νεανία; 
τις. 11 Ελένη εισέτι δέν έπεβιβάσθη εις τό πλοίου, 
άλλά κάθηται νωχελώ; εΐ; τήν ξηράν" περί αύτήν 
δ ΐστανται αί θεράπαιναι Πανθαλί; καί ΙΙλέκτρα, 

ή τελευταία τών οποίων υποδεϊ αύτήν. 11 Βρησιή; 
καί ό ϊφις καί Διομήδης, ΐςανται έκεΐ που πλησίον, 
θαυμάζοντε; τό κάλλος τής Ελένης. Ανω τής Ελένη; 
λίαν κατηφής έκάθητο ό Ελενο; πορφυροΰν φέρων ί- 
μάτιον,καί πλησίον αύτοΰ ό Μεγης μέ τεθλασμένου 
τόν βραχίονα, καί ό Λυκομήδη; πληγήν έχων έν τώ 
καρπό» τή; χειρός καί καθημαγμένην τήν κεφα- 
λήν; ώς έπίσης καί ό Εύρύαλο; έφαίνετο κεκαλυμ- 
μένος υπό τών πληγών του.Ετεραι δέ γυναίκες Τρω
άδες φαίνονται όδυρόμεναι τήν αιχμαλωσίαν των" 
καί πρώτη ή Ανδρομάχη, φέρουσα κάλυμμα έπί τής 
κεφαλής, παρίστατο θηλάζουσα τόν Αστυάνακτα" 
επίσης κεκαλύμμένη έφαίνετο καί ή Μηδισεκά-η, 
θυγάτηρ τών νόθων υιών τού Πριάμου" καί ή Πολυ
ξένη εχουσα άναπεπλεγμένας τάς τρίχας τή; κεφα
λή; ώς έσυνείθιζον αί παρθένοι τοΰ καιρού έκείνου. 
Προσέτι καί άλλαι πολλαί έφαίνοντο ώ; ή Κλυμένη 
καί η Κρέουσα, καί η Αρι-ομάχη καί ή Ξενοδίκη. Επί 
τής αύτής δέ κλίνης έφαίνοντο καθήαεναι ή Δηϊνόμη 
καί ή Μητιόχη,καί η ΙΙεΐσις καί Κλεοδίκη.Πρό; άν- 
τίθεσιν δέ τών σκηνώντούτων ό Πολύγνωτος παρέ- 

τησεν όπίσω τής Ελένης καί τήν Λϊθραν,τήν μητέρα 
τοΰ Θησέως, ξυρισμένην έχουσαν τήν κεφαλήν, καί 
ήτις, άγνωμος ούσα παρά τοϊς πλείστοες,κινδυνεύει, 
νά φονευθή, είς δέ τών έγκονών αύτής, ό Δημοφών, 
προσπαθεί νά σώση αύτήν. Τελευταϊον παρίστατο 
ό γέρων καί σοφός Νέστωρ φέρων πίλον έπί κε
φαλή; καί δόρυ έχων έν τή χειρί. Αναμφιβόλως 
έν τοιαύτη θέσει έσυλλογίζετο τάς ανθρωπίνους 
δυστυχίας" πλησίον δ’ αύτοΰ παρά τόν αΐγιαλόν, 
υπό τά ΰδατα τοΰ όποιου διεφαίνοντο αί ψηφίδες, 
ό 'ίππος του παρίστατο εις σχήμα 'ίππου Θέλοντος 
νά κυλισθή. Μακράν τής παραλίας έφαίνοντο 
τά τείχη τοΰ ϊλίου, καί ό Επειός γυμνός καταρ- 
ρίπτων εΐ; τό έδαφος αύτά" άνω δέ τών προμα
χώνων έφαίνετο μόνη ή κεφαλή τοΰ δουρείου'ίπ
που, τής ολέθριου διά τούς Τρώας μηχανής ταύ
της. Οί βασιλείς τών Ελλήνων, ό Πολυποίτης 
δεδεμένην εχων μέ ταινίαν τήν κεφαλήν, καί δ

«απτομένης 
τήν ιέρειαν 
περίλυπος 
ζουσα έτι 
δραμεν ίκέτι; οτε έσυρεν αύτήν ό Αίας.

Ακάμας εχων κράνος έπί τής κεφαλής,καί ό όδυσ- | 
σεύς ένδεδυμένος θώρακα, ΐστανται περί τόν βωμόν 
τής Αθήνας, έπί τοΰ όποιου άσπιδοφορών ό Αίας, 
ομνύει ότι είναι αθώος άπό τής εΐς αύτόν προ- 

κατηγορίας ότι παρεβίασε δηλαδή 

Κασίνδραν. 11 γυνή αΰτη έφαίνετο 
καθημένη κατά γής, καί ,βαστά- 
τό άγαλμα τής θεάς, εΐς ήν προσέ- 

;. 0 όδυσ
σεύς κατηγορεί αύτόν ώς ένοχον καί έλπίζει νά 

.λιθοβοληθή, ό δέ Αγαμέμνων καί ό Μενέλαος άκού- 
ουσι μετά προσ οχής τήν κατηγορίαν.Επί τής άσπί- 
δος τοΰ Μενελάου έφαίνετο έζωγραφημένος δφις, 
άντικρυ δέ τοΰ παρά τόν Νέστορα ίππου έφαίνετο 
ό Νεοπτόλεμος έξακολουθών μόνος εισέτι τήν σφα· 
γήν’πλησίον αύτοΰ δ Ελασσος έφαίνετο νεκρό; καί 
μόλις άναπνέων, ό δέ δυστυχής Αστύνοος πίπτων 
γονυκλινής λαμβάνει παρ’αύτοΰ θανατηφόρου πλη- 
γήν.Μικρόν τι παιδίον,τρομαχθέν έκ τοΰ θεάματος, 
προσφεύγει εΐ; τινα βωμόν, έπί τοΰ οποίου κεϊταιί 
χαλκούς θώραξ" πέραν δέ τού. βωμού τούτου ΐ-ατο* 
ή Λαοδίκη, καί όπίσω αύτής υποςάτης λίθινος καί 
έπ αύτοΰ χαλκή λεκάνη, έπίσης παρν-ατο ή Μέδου

σα κατά ■ 
αύτής χεϊρα; 
αύτής γραία τις 
στάζων έπί τών 
γυμνόν 
λύ· 

γή; καθημένη καί βατάζουσα μ.έ τάς δύο 
τόν ανωτέρω ύποςάτην, καί π λησίον 
;ς ξυρισμένη,ή μάλλον εύνοΰχο; βα- 

γονάτων του καί παρηγορών 
τοΰ τρόμου του κα-παιδίον, τό όποιον έκ

ει μέ τάς χεϊρα; τούς οφθαλμούς. Εκεΐ δέ 
έκειτο πλήθος φονευμένων" ό ΓΙήλι; γυμνός 
έρόιμένος έπί τών νώτων, καί υπ’ αύτόν ό ΙΓίονεύς 
καί ό Αδμητος ένδεδυμένοι εισέτι τούς θώρακας 
των" άλλοι δέ άνωθεν τούτων καί ύπέρ ,τό λου
τήρων ό Λεώκριτο ς, καί ,ό Κόροιβος ό μνηστήρ τής 
Κασάνδρας, καί φονευθε ίς υπό τού Νεοπτολέμου. 
Ανω τού Κοροίβου τούτου έκειτο νεκρός δ πο- 
λυπαθής καί λευκόθριξ Πρίαμος, καί ό Αξιων, καί δ 
ανδρείος Λγήνωρ. Οΰτω απανταχού το έδαφο? 
έκαλύπτετο υπό νεκρών" αλλαχού δέ δ Σίνων καί 
ό Αγχίαλο; μεταφέρουσι τό πτώμα τοΰ Λαομ.έ- 
δοντος, εΐς δέ τήν οικίαν τοΰ Αντήνορος, άνω τή? 
εισόδου, έφαίνετο κρεμάμενον δέρμα, δπερ ήτο 
σύνθημα τοϊς Ελλη,σι, ΐνα σεβασθώσι τόν φιλο- 
ξενήσαντα αύτούς Αντήνορα. Ούτος μετά τής Ουγα- 
τρό; του Κρίνω, τής φερούση; τό νήπιον παιδίον 
της, παρίστατο πλησίον τοΰ έπί πέτρα; καθη- 
μένου Εύρυμάχου καί τοΰ Γλαύκου, οΐτινε; έφαί
νοντο μετά τής μητρός των Θεανοΰς. Απάντων 
τούτων τά πρόσωπα έξέφραζον τήν μεγάλην αύ

καί

τών συμφοράν. Η πατρίς ·των δέν υπήρχε πλέον 
καί ήδη οί όπηρέται φορτώνουσι τά σκεύη των 
έπί όνου, έφ ού κάθηται μικρόν τι παιδίον.

Τοιαύτη ήν ή περιβόητος γραφή,περί τή; όποιας 
ό Σιμωνίδης εγραψε τό ακόλουθον δίστιχον.

« Γράψε Πολύγνωτος, θάσιος γένος, Αγλαοφώντο; 
υιός, περθομένην ϊλίου άκρόπολιν.»

11 δ' έτέρα γραφή, ή πρός τά αριστερά τού εισερ
χομένου, ώς άνωτέρω εϊπομεν, παρίστα τόν όδυσ- 
σέα καταβάντα είς τόν λδην όπως μάθη τι παρά 
τού Τειρεσίου περί τής σωτηρίας τής οικογένειας 
του. Καί έν τή γραφή ταύτη ό Πολύγνωτος άνέ- 
πτυξεν ίσην μεγαλοφυΐαν, καί τό φοβερόν έν ταύτη 
μετέχει αληθώς Δαντείου ποιήσεως. Τδ πρώτον άν- 
τικείμενον ο έφαίνετο είς τόν θεατήν ήν ό Αχέρων 
ποταμός έντός τοΰ όποιου έφύοντο κάλαμοι, ώ; 
εΐς βαλτώδες τι χωρίον, ύπδ δέ τά ΰδατα 
αύτοΰ διεκρίνοντο τοσοΰτον άμυδρώς οί ιχ
θύες, ώστε έφαίνοντο μάλλον σκιαί. Τό άκάτιον 
τοΰ Χάρωνος διαπλέει τόν ποταμόν έκεϊνον, 
δ δέ Πορθμεύς, γέρων τήν ηλικίαν, ΐσταται έπί 
ταϊς κώπαις. Μεταξύ δέ τών αφανών έπιβατών 
του διακρίνεται νέος τήν ηλικίαν ό Τέλλις, καί 
ή παρθένος ετι Κλεοβοία εχουσα έπί τών γονά
των της τό ιερόν κιβώτιου, ΐΐ Κλεοβοία αΰτη 
πρώτη εφερεν έκ Πάρου εΐς Θάσον τά οργιά τής 
Δήμητοος, δ δέ Πολύγνωτος ήθέλησε διά τούτου 
νά ποίηση περιφανή άνάμνησίν τινα τής πατρίδο; 
του. Επί τής όχθης τοΰ Αχέροντος, είς αγνώμων 
υίός άποπνίγεται υπό τοΰ πατρός του. καί πλη
σίον αύτοΰ ιερόσυλο; τις τιμωρείται υπό γυναι- 
κός καί βασανίζετζι παντοιοτρόπως. Ανωτέρω δέ 

τών κολαζομένων τούτων φαίνεται ό Εύρύνομος, 
τοΰ αδου ό δαίμων, όστις κατατρώγει τάς σάρκας 
τών νεκρών, καί μόνα τά οστά αύτών καταλεί
πει. 0 δαίμων ούτος έχει τό χρώμα μεταξύ κυανού 
καί μελανός, οίον είναι τό τών μυιών τών καθεζο- 
μένων έπί τών κρεάτων" οί όδόντες αυτού φαίνον
ται ώς έπιζητοΰντες βοράν, καί κάθηται έπί δέρ

ματος γυπός" ίπίσω αύτοΰ παρίστανται δύο γυ
ναίκες ή τε Λΰγη καί ίφιμέδεια.

Ανωθεν τούτων οί συνεταίροι τοΰ όδυσσέως, 
Περιμήδης καί Εύρύλοχος, φέρουσιν έπί τών ώμων 
των μέλανας κριούς, ώρισμένους διά θυσίαν. Μετ 
αύτούς δέ φαίνεται άνήο τις καθήμενος, ο-ις κατά 

τήν έπιγραφήν καλείται ΟΖνος.
άνδρός τούτου 
γραφή παριστά αύτόν πλέκοντα έκ βρούλων σχοι
νιού, θήλεια δέ τις όνος κατατρώγει άείποτε τί»

. 11 τιμωρία τοΰ 
είναι αληθώς περίεργος, διότι ή
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πεπλεγμένον’ δ Οκνος ούτος, ώς λέγουσιν, ητο 
φιλόπονος άνθρωπος, άλ,λ είχε γυναίκα ήτις κα- 
τησώτευε πάραυτα δσα έκεϊνος έφερεν εργαζόμε
νος, λίαν δ’ έπιτυχώς καί εύφυώς ό Πολύγνωτος 
έπενόησε νά παραστήση τό μάταιον τής φιλοπο- 
νίας του καί τής γυναικός του τήν σπατάλην.

Εκεί που πλησίον ό Τιτυός φαίνεται άπηυδη- 
κώς έκ τών άλγηδόνων του καί εγγύς τοϋ θανά
του. Η Αριάδνη κάθηται έπί πέτρας πλησίον τοϋ 
στρέφοντας τό καλώδιον, καΐ βλέ πει πρός τήν 
αδελφήν αύτής Φαίδραν, ήτις άπαγχονίζεται καί 
βαστάζει μέ τάς δύο αύτής χεΐρας τόν καταπνί- 
γοντα αύτήν βρόχον. Πλησίον αύτών, ώς έν αντί- 
θέσει, έθεσεν δ Πολύγνωτος δύο γυναίκας, δι’ άς 
δύναται άλανθάστως πας τις νά είπη δτι έν τή 
ζωή ύπήρξαν φίλαι- Λύται εϊσίν ή Θυία καΐ έπί 
τών γονάτων αύτής κεκλιμένη ή Χλωρίς. Η ΙΙρό- 
κρις, πρώτη τοϋ Κεφάλου γυνή, ϊσταται παρά 
τήν Θυίαν, ή δέ Κλυμένη, δεύτερα αύτοΰ γυνή, 
φαίνεται στρέφουσα τά νώτα· Εσώτερον δέ τής 
Κλαμένης έβλεπε τις τήν Θηβαίαν Μεγάραν,ήν διε- 
ζεύχθη δ Ηρακλής, καί τήν θυγατέρα τοϋ Σαλμω- 
νέως καθεζομένην έπί πέτρας, καί πλησίον αύτής 
τήν Εριφίλην, ήτις ύπό τον χιτώνα κρύπτει τήν 
χεΐρα, δεικνύει δέ μόνους τούς δακτύλους παρά τόν 
■τράχηλον.Πάςτις μαντεύει δτι ύπό τόν χιτώνα κρύ
πτει τό περίφημου περιδέραιον, δι’ ού έπληρώΟη 
ή προδοσία της. Ανω τής Εριφίλης ταύτης έγραψεν 
ό ζωγράφος τόν Ελπήνορα φέροντα έτι το τοΰ 
ναύτου ένδυμα, κα! τόν όδυσσέα καθήμενον καΐ 
βαστάζοντα τό ξίφος άνω τοΰ βόθρου ένθα χύνεται 
το αϊμα τών θυσιαζομένων ζώων, άπό τοϋ όποιου 
τρέχει νά πίη δ μάντις Τειρεσίας. Μετά τόν μάν- 
τιν ϊσταται έπί τίνος λίθου ή μήτηρ τοϋ όόυσ- 

,τέρω τοϋ Οόυσσέως έπί 
Θησεύς καί δ Πειρίθους’ 
τό ΐδιον ξίφος καΐ τό 

δέ Πειρίθους προσβλέπει 
ξίφη ταΰτα, άτινα τό- 
αύτον δτε άπεπειράθη 

;ς. Οι δύο ήρωες δί- 
, διότι

τών 

σέως Αντίκλεια, καί κατωτέ, 
θρόνων καθεζόμενοι δτε 
δ Θησεύς βαστάζει καί 
ξίφος τοϋ φίλου του, ο 
μετ’ άγανακτήσεως τά 
σω κακώς υπηρέτησαν 
τήν αρπαγήν τής Περσεφόνη 
δουσι δίκην ενταύθα τοϋ τολμήματος των. 
ε! καΐ δέν είναι δεδεμένοι δι’ άλύσεων έπί 
θρόνων, μένουσιν δμως προσκεκολλημένοι έπ αυ
τών ώς άν το σώμά των συνεφύετο μετά τής 
πέτρας.

Εφεξής ή σκηνή μεταβάλλεται έπί τό χαριέ- 
οτερον. II Κλυτρώ καΐ ή Καμίη, θυ γατέρες τοϋ 
Πανδάρεω, άνΟεσιν έστεφανωμέναι, παίζουσιν εις

τούς άς-ραγάλους’ δ πρόωρος αύτών θάνατος ούδό- 
λως διέκοψε τάς αθώας παιδιά; των, άς καΐ έν 
αδου έςακολουθοΰσι. (I) Μετά τάς θυγατέρας τοϋ 
Πανδ άρεω φαίνονται οί ομηρικοί ήρωες, ειτα ο: 
αρχαίοι σοφοί, οΐτινες διάγουσιν εϊς τά Ηλύσια 
άμέριμνον και εύδαίμονα βίον. Καί μ’ δλα ταΰτα 
καί έόταΰθα τηροΰσι τά έν τώ κόσμω μίση καΐ τάς 
φιλίας των. ΐδέ, οί μέν Ελληνες ϊ-ανται εις τό 8ν 
μέρος,οί δέ Τρώες εϊς τό έτερον.’Εν μέσω των Ελ
λήνων ό Αντίλοχος φαίνεται πρώτος, τόν μέν πό- 
δα στηρίζων έπί πέτρας, τήν δέ κεφαλήν άκουμ- 
βών έπί τών δύο χειρών του. Μετ’ αύτόν δέ δ 
Αγαμέμνων άκουμβών τήν μασχάλην εϊς τό σκή- 

πτρόν του, καί φέρων ράβδον εϊς τάς χεΐρας, καί 
ό Πρωτεσίλαος καθεζόμενος προςβλέπει τόν ’Α- 
χιλλέα, παρά τόν όποιον ϊσταται δ Πάτοοκλος. 
Πάντες ούτοι είναι αγένειοι έτι πλήν τοϋ Άγα- 
μέμνονος. Ανω τούτων παρίσταται δ Φώκος, ώ- 
ραΐον μειράκιου, καί ή Μαϊρα καθεζομένη έπί πέ
τρας. Οπίσω αύτής δ Ακταίων καί ή μήτηρ αύ- 
τοϋ, βαστάζοντες εϊς χεΐρας νεβρόν έλάφου, κα 
καθιζόμενοι έπί έλαφείου δέρματος’ πλησίον αύ
τών κεϊται θηρευτική κύων έξηγοΰσα τόν θάνα
τον τοΰ Ακταίωνος, ολίγον δέ μακράν οί εχθροί 
τοϋ οδυσσέως έζωγραφήθησαν δμοϋ ύπό τοϋ ζω
γράφου’ Αϊας ό έκ Σαλαμίνας, καΐ ό Παλαμήδη- 
καί ό Θερσίτης’ ούτοι παίζουσιν εις τούς κύβους, ό 
δέ έτερος Αίας τοϋ οποίου τό χρώμα ομοιάζει ώς 
άνδρός ναυαγήσαντος, διότι έπί τής έπιδερμίδος 
του διακρίνεται ετι δ άφρός καί ή άλμη τής 
θαλάσσης, προσβλέπει τούς παίζοντας’ καί ό Με- 
λέαγρος ενταύθα παρίστατο θεωρών τόν Αϊαντα’ 
άπαντες ούτοι έχουσι γένεια εκτός τοϋ Παλαμή- 
δου. Εϊς δέ τά κάτω τής γραφής μέρη, μετά τόν 
Πάτροκλον καί ώς έπί λόφου τίνος, κάθηται δ 
Όρφεύς, καΐ διά μέν τής άριστερας βαστάζει τήν 
κιθάραν, διά δέ τής δεξιάς ψαύει μελαγχολικώς 
τούς κλώνας ιτέας φυομένης έπί τοΰ τάφου τής 
Ευρυδίκης του, καΐ τό δένδρον προσανακλίνει 
πρός αύτόν’ δ περίφημος μουσικός είναι ένδεδυ- 
μένος ελληνικά, καΐ ούτε ή έσθής είναι θρακική, 
ούτε φέρει τό Ορακικόν έπί τής κεφαλής κάλυμμα’ 
άπό δέ τοϋ ετέρου μέρους τοϋ δένδρου κύπτει προθ
ετικός ό Προμέδων, δς τοσοΰτον ήρέσκετο εις τήν 
μουσικήν τοϋ ’Ορφέως. Ενταύθα έφαίνετο καΐ ό 
Σχέδιο; βαστάζων έγχειρίδιον, καΐ φέρων στέφα-

(I) *Εντινι τοιχογραφία της Πομπηίας διεσώΟη λαμ
πρόν σύμπλεγμα νεανίδων παιζουσων εϊς τους άςραγάλους. 

νον έξ άγριάδος, καΐ μετά τούτον έν Ορόνω καθε
ζόμενος ό πολιός Πελίας προσβλέπων τόν Ορφέα. 
Ηαρά τόν Πελίαν κάθηται δ Θάμυρις καταβεβλη
μένος δλως καί τυφλός, καΐ έχων έν αταξία τήν 
τε κόμην καί τά γένεια’ εϊς τούς πόδας του φαί
νεται έρριμένη λύρα, έχουσα συντετριμμένους τούς 
πήχεις καί έσπασμένας τάς χορδάς, άνω τούτου 
ό Μαρσύας διδάσκει τόν ύλυμπον τίνι τρόπω νά 

παίζη τον αύλόν.
Εν μέσςυ δέ τών Τρώων έβλεπε τις τόν Ε- 

κτορα καθεζόμενον, καΐ διασταυροϋντα άμφο- 
τέρας τάς χεΐρας έπί τοΰ αριστερού γόνατος. 
έν σχήματι τεθλιμμένου άνδρός’ τόν Μεμνονα 
καθήμενον έπί λίθου καί φοροΰντα χλαμύδα 
έπ! τής όποιας έφαίνοντο όρνιθες κεντημέναι 
εκεί που δέ καί τον Σαρπηδόνα, όστις κρύ
πτει τό ποόσωπον μέ τάς χεΐρά; του, καί έπ- 
τοϋ ώμου τοϋ όποίοο έπακουμβα τήν χεΐρα ό 
Μέμνων" πλησίον δέ τοϋ Μέμνονο; έφαίνετο γυ
μνός παΐς Αΐθίοψ,, καί τούτο διότι δ Μέμνων ήν 
βασιλεύς τών Αιθιόπων. Επίσης πλησίον τών α
νωτέρω παρίστατο αγένειο; ό έκτεθηλυμένος Πά- 
ρις, κροτών, ώς τις τών αγροίκων, τάς χεΐρας, καί 
διά τοϋ τρόπου τούτου καλών πρός εαυτόν τήν 
Πενθεσίλειαν, ήτις φέρουσα έπί τών ώμων δέρμα 
Παρδάλεως καΐ τόξον βαστάζουσα θεωρεί αύτόν 
περιφρονητικώς. 11 βασίλισσα αϋτη τών Αμαζό
νων καί έν τώ βίω ειχεν άπορρίψει όμοίως τόν έ
ρωτά του. Ετεραι δέ άνω τής Πενθεσιλίας δύω 
γυναίκες φέρουσιν ύδωρ εις κατεσπασμένα αγ
γεία, διό τό μή είναι μεμυημέναι, ή μία αύ
τών είναι εύειδής ετι, ή δέ άλλη προβεβηκυΐα’ 
Καΐ ή Καλλιστώ δέ καί ή Νομία, καί ή ΓΙε·.ρώ εν
ταύθα έφαίνοντο.

Μετά τάς ανωτέρω γυναίκας, εις τό έτερον τής 
γραφής πέρας επανέρχονται καί αύθις τά βασα
νιστήρια καί εϊς αύτό απολήγει ό πίναξ. Καί 
πρώτον ό Σ'συφας προσπαθεί ν’ άνελκύση έπί κρη
μνώδους βράχου μέγιστον λίθον, όστις όμως έ- 
παναπίπτει αείποτε. Τπήρχε δέ καΐ πίθος τις 
έντός τοϋ οποίου έχυνον ύδωρ δι’ έσπασμένων 
αγγείων, άλλαι τινες γυναίκες, δσαι περιεφρό- 
νησαν έν τώ βίω τά μυστήρια τής Ελευσΐνος. 
Τέλος έφαίνετο δ Τάνταλος μαστιζόμενος υπό 
τε τής πείνης καί τής δίψης’ προ; δέ τή τι
μωρία ταύτη δ ζωγράφος προσέθηκε καΐ τόν 
φόβον ύφ’ ού κατέχεται δ δυστυχής, όστις βλέ
πει κρεμάμενον άνωθεν τής κεφαλής του μέγι
στον λίθον.

Τοιαΰται ήσαν αί δύω τοϋ Πολυγνώτου μεγάλαι 
γραφαί,άς άπασαή άρχαιότης έθαύμασε.Ημείς τήν 
σήμερον δέν δυνάμεθα νά κρίνωμεν αύτάς, εϊμή 
άτελώς πως έκ τών έν Πομπηία άνευρεθεισών τοι
χογραφιών, έν τισι τών οποίων άπαντώνται συμ
πλέγματα άναμιμνήσκοντα ήμϊν έν μέρει τάς 
περιγραφές τών ιστορικών περί τών τοϋ Πολυ
γνώτου συνθέσεων, ώ; είναι λόγου χάριν τό πλή
ρες χαριτος καΐ φυσικότητας σύμπλεγμα τών παι- 
ζουσών εϊ; τούς άστραγάλους. Μολονότι αί πλεϊ- 
σται τών διασωθεισών γραφών εϊσίν άπομιμήματα 
ή παραμορφώσεις άόεξίων πολλάκις ζωγράφων,δυ
νάμεθα όμως νά συμπεράνωμεν έξ αύτών, ότι έ 
θαυμασμός μεθ ού άναφέρουσιν τά έργα τοϋ Πο
λυγνώτου οί άρχαΐοι δέν ήτον υπερβολικός. 0 
Πολύγνωτος προήγαγε τεραστίως τήν τέχνην’ 
έζωγράφησε καλλιπλοκάμους παρθένους, ένέ- 
δυσεν αύτάς πλούσια καί άνθινα φορέματα, 
παρίστησε τά διαυγή Τής θαλάσσης ύδατα δό- 
σα; αύτοϊς άρκοϋσαν διαφάνειαν όπως φαίνον
ται ύπ’αύτά οί ιχθύες, έξέφρασε τόν φόβον εϊς τό 
πρόσωπον τοϋ Ταντάλου καί τάς άγωνίας τοϋ 
κολαζομένου τούτου, τήν άπελπισίαν εϊς τόν μα- 
ταίως υπέρ τοϋ Ιλίου φονευθέντα Εκτορα, καί εϊς 
τόν ναυαγόν Αϊαντα ήδυνήθη νά παραστήση τήν 
άλμην τής θαλάσσης. Πάντα ταΰτα ήδυνήθη νά 
έκτελέση μεταχειριζόμενος τέσσαρα μόνα χρώ
ματα, τό ερυθρόν, τό κίτ.ρινον, τό κυανοΰν καί τό 
λευκόν, καί όμως τοσαύτην αρμονίαν έγίνωσκε 
νά δίδη εϊ; τά έργα του ώστε ό χρωματισμός τοϋ 
Πολυγνώτου έθαυμάζετο έμπαθώς ύπό τών συγ
χρόνων του. Το διάγραμμα αύτοΰ ήν άπλοϋν καΐ 
σοβαρόν, ιδέαν δέ τινα περί τούτου δυνάμεθα νά 

I λάβωμεν μάλιστα έκ τών αγγείων τής έποχής τοΰ 
Περικλεούς, <ον αί δμηρικαί παραστάσεις εϊσί πι
θανώς μεταγεγραμμέναι έκ τών τοϋ Πολυγνώτου 
γραφών. Το κυριώτερον όμως προτέρημα τών τοΰ 
Πολυγνώτου πινάκων ήν τό ηθικόν καλόν. (> 
Ζήνων έλεγεν ότι θεώμενος τά; γραφάς τοϋ καλ
λιτέχνου τούτου έγένετο φιλοσοφος, ο όε Αριστο
τέλη; παρήγγελε τοϊ; μαθηταϊ; του ν’ άποφεύ- 
γωσι τού; γράφοντα; τού; ανθρώπου; ώς είναι έν 
τή φύσει, ώ; καί τού; παριστώντας αύτούς χει
ροτέρους, μόνον δέ νά μένωσι προ τών γραφών τοΰ 
Πολυγνώτου, όστις έγίνωσκε νά παριστα αύτούς 
καλλίτερους άφ δ,τι πραγματικώς ήσαν.

Μετά τήν περάτωσιν τών έν Δελφοϊς γραφών, 
ούδέν γινώσκομεν περί τοϋ Πολυγνώτου, ό άνήρ 

I ούτος έζησε διά τούς μεταγενεστέρους ενόσω ειρ-
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γάζετο ώς ζωγράφος’ άγνώμονες δέ οί ιστορικοί 
έφρόντισαν μάλλον νά περιγράψωσι τάέργα, περί 
δέ τοΰ εργάτου ολίγιστα εΐπον’ άνέφερον μόνον 
δσα εΐχον ανάγκη ν’ άναφέρωσι. Αλλ άράγε καί ή 

■ανθρωπότης κατά τί ένδιαφέρεται περί τοΰ αν
θρώπου ; Δ-.’ αύτήν ό Πολύγνωτος ήτο ό πατήρ 
τή; αρχαίας γραφικής, καί τοϋτο δέν τδ έλησμό- 

εύτυχώς.νησεν

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
ΚΑΙ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ

ΎΠΟ

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΓΑΣΤΙΝΟΟΤ.

(Συνέχιια ί'βε φυλίάδιον 30)·

Καβύλοι είσί λίαν προληπτικοί καί έκα- 
αύτών φέρει έγκόλπιον μικρόν τεμάχιον 

ις έφ’ ου γέγραπται έδάφιόν τι τοΰ Κο- 
δέ δτι προφυλάττονται ουτω 

μαγείας καί παντός απευκταίου το- 
τεπεισμένοι είσί περί τής ισχύος τών 

τούτων ώςτε κρεμώσι τοιαΰτα καί 

Οι
στο; 
μεμβράνης . 
ρανίου. λξιοΰσι 
άπδ πάσης 
σοΰτον δέ πι 
εγκολπίων 
περί τδν αύχένα τών ίππων αύτών. Απαντες τά 
μέγιστα σέβονται τού; Μαραβούς αύτών (ίμάμη- 
μας, ιερείς μωαμεθανού;) γέροντας αίδεσίμους, ο'ί- 
•τινε; έχουσιν έπ’ αύτών-μεγάλην έπι^ροήν. Ούτοι 
διάγουσι βίον λίαν αύστήρδν καί πάντοτε φαίνον
ται μελετώντες ή άνελίσσοντες κομβολόγιον, 
δέ άγιωσύνη αύτών είναι κληρονομική.

Μεταξύ τών μουσουλμανικών έθνών μόνοι οί 
Καβύλοι έχουσιν ίδιον κώδηκα τοΰ οποίου τά πα
ραγγέλματα δέν πηγάζουσιν ούτε έκ τοΰ κορα
νίου, ούτε έκ τών ιερών συγγραμμάτων άλλ’ έκ 
προγενεστέρων έκκλησιαστικών βιβλίων άπ’ αιώ
νων διατηρηθέντων.

Οί Καβύλοι εχουσι σχολεία δεχόμενα πάντα 
τά παιδία καί κείμενα τά πολλά εί; μέρη γει- 
τνιάζοντα μέ τά τεμένη (τζαμία), διευθύνονται 
ώ; έπί τδ πλεϊστον ύπδ τοϋ Μουεζίνου (τοΰ κα
λούντο; τού; Μωαμεθανούς είς τήν προσευχήν ά
νωθεν τών μιναρέδων). ό τρόπος τής διδασκα
λίας των φαίνεται παραπλήσιος τή ήμετέρμ με- 
θόδω τή; άλληλοδιδακτικής. Ημίσεια δωδεκά; 
προσευχών καί τινα έδάφια τοΰ Κορανίου άπαρ- 
τίζουσι τήν όλην έπιστήμην τών πλειοτέρων Κα
βάλων. Τδ καλώς άναγινώσκεΜ τδ Κοράνιον καί 
το καλώς γράφειν τά χωρία αύτοϋ καί γινώσκειν

r 
η

τά πολλά γνωμικά αύτοϋ είναι ή ανώτερα έκπαί- 
δευσις είς ήν μόνον οί Καδήδες σχεδόν φθάνόυσι-

Οί Καβύλοι κατοικούσιν ώς καί τάς ύψηλοτέ- 
ρας κορυφάς τών ορίων’ εϊδομεν χωρία έκτισμένα 
μέ τινα κανονικότητα· καί έχοντα έν αίρει εύθυ- 
γραμμίαν τινα. Πολλή άπλότης, ώς έπί τδ πλεί- 
στον δέ καθαριότης επικρατεί είς τάς κατοικίας 
των καί μάλιστα παραβαλλόμενα; πρδς τάς τών 
Αράβων. Ανοίγματα κωνικά ίκανώς μεγάλα είς 
τήν βάσιν τών τοίχων κατασκευαζόμενα χρησι- 
μεύουσι πρδς άποθήκευσιν τών τροφίμων, οίον 
τών ξηρών καρπών, τών οσπρίων, τοΰ ελαίου καί 
τοΰ βουτύρου, εμπεριεχόμενων τούτων έντδς πή
λινων αγγείων, κλείονται δέ διά μεγάλων λίθο>ν 
επικαλυπτόμενων διά χώματος. Αποταμιεύουσι 
τά γεννήματα των είς μεγάλα έξ αργίλου δοχεία 
έγκλειόμενα έντδς τοΰ τοίχου ή προσαοτώμενα 
εί; ισχυρούς ξυλίνου; στύλους. Πήλινα δοχεία ή 
αγγεία έμπεριέχουσι τάς προμήθειας τής καθ’ η
μέραν χρήσεως, οίον τδ γάλα, τδ βούτυρον καί τδ 
μίλι.

Απαντα τά έπιπλά των συνίστανται είε Ολί
γους κοφίνους καλάμινους, εί; δύο πέτρα; ώρισ- 
μένας πρδς άλεσιν τών γεννημάτων, είς. άγγεϊα 
πήλινα ίκανώς ακάθαρτα, είς ψιάθους καί κ.ώ- 
δια χρησιμεύοντα ώς κλίνη. Την νύκτα έξαπλοΰν- 
τες τάς ύιάθου; κατακλίνονται έπ αύτών, περι- 
τυλίσσοντες τήν κεφαλήν διά τοΰ χάίκ αύτών 
δπως προφυλάττωνται άπδ τών έπηρειών τοΰ 
καιρού.

Είς τήν οικογένειαν τοΰ Καβύλου ή γυνή απο
λαμβάνει πλείονα ελευθερίαν ή ή γυνή τοΰ Αρα- 
βος καί. δέν καλύπτεται τδ πρόσωπον ώς αύτη, 
είναι δέ πολλάκις δεκτή είς τάς συνελεύσεις τών 
άνδρών, καί σύνεσθίει οχι μόνον μετά τή; οικο
γένειας άλλά καί μετά τών ξενιζόμενων.

Αί Καβύλιαι γυναίκες έχουσι καί τήν φροντίδα 
τοΰ οίκου καί τάς γεωργικά; έργασίας εις άς κα
ταγίνονται μετά τοΰ συζύγου αύτών. Πρδς δέ 
ένασχολοΰνται καθ’ έκάστην είς ύφαίνειν υφάσ
ματα καί άλέθειν τδν σίτον ή μαγειρεύειν. Εν γί
νει δέ αλέθεται ό αναγκαίος είς έκάστην οικογέ
νειαν σίτος ύπδ γυναικών, αϊτινες έκτελούσι τήν 
έργασίαν ταύτην αδουσαι. Τδ δέ εσπέρας δέον 
προσέτι νά πορευθώσιν αύται καί προμηθευθώσι 
γλυκέος υδατο; έν τοϊς ασκοί; εί; άπόστασιν πολ
λάκις όπωσοΰν μεγάλην φέρουσαι δμως αείποτε 
μεθ εαυτών τά τέκνα των.

Μάλιστα δέ τδν χειμώνα καταγίνονται αύται

είς τήν κατασκευήν τών χαίκ καί τών έξ αίγίων 
τριχών ύφασμάτων. Είς δέ τήν κατασκευήν τών 
έξ έρίου ύφασμάτων φημίζονται ώς έπιτήδειαι 
αί γυναίκες τοΰ Βαρσάχα. Τά βουρνούζια τών 
Βενι-ΟύρτΟ.άν είσί λίαν πολύτιμα, οί δέ Βενι-αβ- 
βές είσίν οί πρώτοι ώς πρδς τδ ποιδν καί τδ πο- 
σδν τών ύφασμάτων των καί εν γενει τών πλου
σίων ένδυμάτων. Οί δέ Βενι-ουρλίς κατασκευαζου- 
σιν ύφάσματα έκ τοΰ συλλεγομένου ύπ’αύτώνλίνου.

Οί Καβύλοι έχουσι μεγάλην εγκράτειαν καί ή 
μεγαλειτέρα των εύωχία συνίσταται είς είδος τι 
καρυκεύματος συνθέτου έκ κρέατος διαμεμελισ- 
μένου είς λεπτά κομμάτια, έκ λίπους προβάτου, 
έκ στρύχνων (lomates) έκ κρομμύων καί φυτών 
αρωματικών εί; τδν άτμον τών οποίων ώπτησαν 
διά τρυπητήρος έπί ξύλων τδ κουσκουσοΰ (σπό
ρον τοΰ άραβοσίτου).

Ολίγα τρυβλία ξύλινα, είς λέβης καί μία στά
μνας συνιστώσιν άπαντα τά μαγειρικά έργαλεϊα 
τών πλουσιωτέρων Σεΐκων’ άγνοοΰσι δέ τήν χρή- 
σιν τών κρεαγρίδων (πηρονίων) καί τών μαχαι
ριών, τδ δέ μαχαιρίδιον, δπερ οί Καβύλοι φέρου- 
σιν άπδ τοΰ τραχήλου των κρεμάμενον τοϊ; χρη
σιμεύει διά νά ξυρίζωνται. Αμα δέ τής πείνης 
θεραπευθείσης, υδρία δδατος έρχεται κύκλω καί 
έκαστος πίνει κατά τάξιν’ τό ύδωρ είναι τδ μό
νον ποτδν αύτών κατά τδ δεΐπνον. ό καφφές εί
ναι μέν έν χρήσει παρ’ αύτοϊς άλλά δέν τδν αι
σθάνονται άνευ τής ίλύος του (καταπατίου, τελβέ).

Πεοιβεβλημένοι ένδύματα άπερ ούδέποτε έκ- 
δύονται οί Καβύλοι ολίγον φροντίζουσιν, έξω τών 
χωρίων των τυχόντες, περί τοΰ (Ηόους είς δπερ 
νά διανυκτερεύσωσιν. Απαντώνται κοιυ.ώμενοι εί; 
τάς οδούς, πρδ τών οικιών καί έπί τών πλα
τειών τών αγορών μεταξύ τών σάκκωντων, τών 
εργαλείων των καί τών ήμιόνων των. Ζοφερά; δέ 
ούσης τής νυκτδ; δέον νά προσέχη τις μήπως πα- 
τήση έπί τής κοιλίας τινδς αύτόχθονος περιτε- 
τυλιγμένου τδ βουρνούζιόν του, δπερ τω χρησι
μεύει είσάπαξ ώς ένδυμασία, κλίνη καί οικία.

0 ένδεής Καβύλος έχε: σχεδόν πάντοτε τήν 
κεφαλήν γυμνήν καί μόνον διά τής καλύπτρας 
(κουκούλα;) τοΰ βουρνουζίου του καλύπτει αύτήν. 
Ετεροι δέ εύπορώτεροι, φέοουσιν έπί τής έξυ- 
ρισμένης κεφαλή; των βαρύν κεφαλόδεσμ.ον συνι- 
στάμενον έκ πίλων ενίοτε πέντε ή έξ, άλλεπα- 
ληλω; συνηρμοσμένων, έξ άχύρου πλεκτού έναλ- 
λας καί έρίου, έπικαλυπτομένων δέ δι’ ερυθρού 
έρεου υφάσματος.

Οί δέ Σείκαι φέρουσι τδ στρόφων (σαρίκι), συ- 
νιστάμενον είς δέμα μακρύ καί στενόν, μεταξω
τόν καί βαμβάκινον, περιστρεφόμενον πέριξ πίλου 
έρυθροΰ (φεσίου). Εκ τής διασκευής τών πτυχών 
καί τής διαφοράς τής ύλης διακρίνονται οί διά
φοροι βαθμοί τών είς τάς διοικητικά; θέσεις οντων.

Οί Καβύλοι φέρουσι πολλάκις πέδιλα. Οί δέ 
πλειότεροι περιβάλλουσιν απλώς τούς πόδας των 
δι’ ιμάντων έκ σκύτους βοείου τοΰ οποίου αί τρί
χες είσίν έξωθεν, έξηρτημένων έκ μικρού σχοι
νιού προσκεκολλημένου είς τάς κνήμας των. Αλλά 
πολλοί άπαλλάττονται καί αύτού τοΰ είδους τής 
ύποδήσεως καί γυμνοποδοΰσιν. Ενίοτε δέ καλύ- 
πτουσι διά περικνημίδων πλ.εκτών έξ έρίου τάς 
κνήμας των ούχί δέ καί τούς πόδας των. Οι άρ- 
χηγοί των φοροΰσι πέδιλα έν ειρήνη καί υποδή
ματα έρυθρά μετά πτερνιστήρων, καλούμενα te- 
magnes, έν πολέμςο.

Η ένδυμασία τών γυναικών είναι ή αύτή τή 
τών άνδρών έξαιρέσει τοΰ βουρνουζίου, δπερ ούδέ
ποτε αύται φέρουσι, καί τή διαφορά δτι δέν προσ- 
κολλώσι τδ χάίκ είς τήν κεφαλήν, περιζώννυνται 
δέ τήν όσφύν διά μακροΰ υφάσματος λευκού ή μέ 
πλατείας γραμμ.άς έγκομβουμένου έμπροσθεν καί 
περιτυλύσσοντος αύτάς μέχρι τών ποδών, αεί
ποτε δέ γυμνοποδοΰσιν. Οι αρχηγοί τών Καβύλων 
ένδύονται ένίοτε κομψώς ώς οί Τούρκοι.

Δυνατόν νά παραβληθώσιν οί Καβύλοι μέ τούς 
Αβερνιάτας Γάλλ.ους. Τφόντι, δταν ή πάτριος γή 
δέν τούς παρέχη τά πρδς τδ ζήν, καταβαίνουΟιν 
έκ τών ορέων των καί μεταναστεύουσιν έπί τινα 
έτη. Καί είς μέν τάς πεδιάδας μισθοΰνται διά 
τδν θερισμόν, είς δέ τάς πόλεις γίνονται άχθο- 
φόροι, έργάται καί κτίσται. Ειτα δέ άργυρολογή- 
σαντες έπιστρέφουσι φέροντες μεθ’ εαυτών τόν 
μικρόν θησαυρόν εί; τδ όρος πρδ; αγοράν όπλου, 
οικίας, κήπου καί γυναικός. Είς ταύτα ή φιλοδο
ξία των άρκε’ίται.

V.

Οί ’Ιουδαίοι.

Οί Ιουδαίοι είσί λίαν πολυάριθμοι έν τή Αφρι
κή καί ζώσι μετερχόμενοι έν γένει καλά έπαγ- 
γέλματα ένεκα τών άφθονων πόρων ούς τοίς πα
ρέχει ή φιλεργία των. Είσί δέ τραπεζΐτα·., εργο
λάβοι, χρυσοχόοι, έμποροι καί εύδοκιμοΰσιν εί; 
τδ τορεύειν τά ένώτια, τά ψέλλια καί τά στρε
πτά τών ποδών (Krolkrall) δι’ ών κοσμούμενα:
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αί τών Αράβων γυναίκες έναβρύνονται, έτι δέ 

ακολουθούσε τά γαλλικά στρατεύματα εις τάς 
εκστρατείας των καί γνωρίζουσι πώς νά ωφελών
τας έκ τών χρημάτων τά όποια κατακρατούσε 
καί νά κερδαίνωσιν έκ τής λίαν κοινής δυστυχώς 
άπροβλεψίας πολλών κατοίκων τής Αλγερίας, 
τέλος δέ κομίζοντες κιβώτιον έμπεριέχον συνήθη 
έμπορεύσιμα πράγματα προμ.ηθεύουσι τ’ αναγκαία 
είς τάς φυλάς τοΰ Τέλλ καί τής Σαχάρας.

Σχεδόν άπαντες οί Ιουδαίοι έμπορεύονται, ε- 
κ.ζτος τό κατά δύναμιν, πωλοΰσι μαχαιρικά καί 
παντός είδους λεπτά καί κοινά έμπορέύματα έν 
ταϊς όδοΐς καί έν ύπαίθρω κατά τήν αγοράν καί 
άναδέχονται ώς καί τάς μεγάλας τής έξουσίας 
προμήθειας.

Παρατηρούνται μεταξύ τών Ιουδαίων πολλαί 
φυσιογνωμίας, καί οί μέν έχουσιν ωραιότητα εξαί- | 
ρετον, οί δέ μορφήν κοινοτέραν όμοιάζοντες τοϊς 
έν Ευρώπη άδελφοΐς αύτών. Σχεδόν όμως απα- 
σαι αί ίουδαϊαι είσίν ώραϊαι' έξεπλάγην πολλά- 
κις έν Αφρική έκ τής άντιθέσεως τών χαρακτή
ρων ήτις έφαίνετο είς τούς ομίλους τών Ισραηλι
τών. Παρά τά έ^υτιδωμένα τών τοκογλύφων 
πρόσωπα παρίσταντο τά ωοειδή καί καθαρά τών 
χαριτοβρύτων παρθένων τοΰ Ισραήλ.

Ούόέν τοσον εκπλήττει τόν περιηγηθέντα τάς 
τών Αράβων κώμας όσον ή θέα συνοικίας ιουδαϊ
κής. 0 οπαδός τοΰ Μωΰσέως φαίνεται ταπεινός, 
τό βάδισμά του είναι ολισθηρόν καί σκολιόν, κρύ
πτει τά πλούτη του υπό τό ψευδές ήθος επαίτου 
καί ύπό έσχισμένον ένδυμα (καφτάνιον). ό δ’ ο
παδός τοΰ Μωάμεθ δείκνυσι τουναντίον άλαζω- 

νειαν άλλόκοτον. Εχει τό βλέμμα ΰπερήφανον 
το βαόισμα σταθερόν, καί φέρεται ΰπερηφάνως 
και εις αύτήν τήν δυστυχίαν του. Ο Ιουδαίος εί
ναι οίκουρός αγαπά τήν άσημότητα, τήν ειρήνην 
και τόν ιδιωτικόν βίον καί σπλ.αγχνίζεται μ,όνον 
τήν οικογένειαν του καί τούς ομοθρήσκους του, ό 
δ Αραψ περιφρονεϊ νά κάθηται καί νά θερμαίνη- 

παι παρά τήν εστίαν’ έχει ανάγκην προ πάντων 
τής θερμότατος των ηλιακών άκτίνων καί τής 
έλευθέρας έκδρομής έν μέσω τών ορέων. Διανυ- 
κτερεύει τό πλεϊστον έξω έν αιθρία, περιτετυλιγ- 
μένος έν τώ β· υρνουζίω του. Ενθουσιάζεται είς 
τήν πίστιν, αποδημεί είς τήν .Μέκκαν καί επι
στρέφει Λ ατζής. Α: φυλαί αύται έχουσιν ήθη καί 

χαρακτήρα τοσοΰτον αντίθετον καί φύσει άνόμοιον 
ως ή άλώπηξ καί ό λέων. Διό έκ τοΰ άδυσωπή- 
του μίσους τών φυλών τούτων συνέβαινον πράξεις 

σκληραΐ, δτε οί Αραβες κατεΐχον τήν Αφρικήν, 
καί οί Ιουδαίοι ήσαν τότε υποτελείς καί υποκεί
μενοι είς άγγαρείαν ώς οί δούλοι έν τή Ευρώπη 
κατά τον μεσαιώνα.

Κατά τήν είς Τλέμηεν πόλιν τής Αλγεοίας, ό
μορον τοΰ Μαρόκου, διαμονήν μου έγενόμην αύτό- 
πτης παραδόξου έμπορικής πράξεως ενός τών 
’Ιουδαίων τής Σαχάρας. Ούτος άγαγών εΐς τήν 
αγοράν γυναίκα τινα άραβα, ύπεχρέωσεν αύτήν 
ν’ άνακαθήση χαμαί έν μέσω τών πολυαρίθμων 
περιέργων καί ήτίμασεν αύτήν δημοσία, άφαιρέ- 
σας τό κάλυμμά της.

Ητο ώραϊα καί ώραιότητος άγριας, δύο έφρΰς 
μέλαιναι καί έπιμήκεις έπεσκίαζον μεγάλους ο
φθαλμούς δορκάδος, έκ τών όποιων διά τών βα- 
θυχρόων βλεφαρίδων έξήρχετο ή λάμψις τής κό
ρης αύτών. Τά χείλη της, αί παλάμαι τών χει
ρών της καί οί όνυχες της ήσαν βεβαμμένα δια 
ξανθού χρώματος κυόρου (κνας). Εκτός δέ τού
του ήτον έστιγματισμένη είς μέν τό μέτωπον μέ 
σχήμα ρόμβου είς δέ τόν πήχυν μέ φύλλα φοίνι- 
κος καί εΐς τήν κνήμην μέ δύο όφεις περιελισσο- 
μένους.

Οί βόστρυχοι τής κόμης της έξέφευγον έκ δύο 
μεταξωτών κεφαλοδέσμων καί περιεπλέκοντο περί 
τούς μεγάλους κύκλους τούς κρεμαμένους έκ τών 
ώτίων της. Πλήθος περιδέραιων καί ύαλίνων κοσ
μημάτων κατέπιπτον έπί τού στήθους της. Καί 
ύπό τήν έκ τής Τύνιδος έσθήτα αύτής έφαίνετο 
μικρός τις ποΰς μέ έντελή καμπήν, κεκοσμημέ- 
νος εισέτι διά τού κροληράλ τοΰ άρραβώνος τοΰ 
γάμου. Η δυ^ιχή; δέν έκλαιε καί ή έκφρασις 
τής λύπης της ώς έκ τούτου ήτο τρομερωτέρα. 
ό θάνατος είκονίζετο έπί τοΰ προσώπου της’ ε
χουσα τήν χεϊράτης τεθειμένη·/ έπί τοΰ καλύμ- 
ματός της καί τοΰ χαϊκίου της, άπό τά όποια ό 
’Ιουδαίος τήν ειχεν έκδύσει, παρετήρει τήν γήν 
μέ άπληστον έπιθυμίαν ώσεί νά έζήτει παρ αύ
τής τάφον.

Πόθεν αύτή ήρχετο ; όποιον έγπλημα έπραξεν; 
Ιδού τί ειχεν αύτή διηγηθεϊ είς τον ’Ιουδαίον καί 
τί έπληροφορήθην.

11 γυνή αΰτη άνήκεν εΐς τινα φυλήν τής Σα
χάρας’ έπειδή δέ κατηγορήθη έπί απιστία πρός 
τόν σύζυγον καί κύριόν της, ούτος αφού τήν έμα- 
στίγωσεν ανηλεώς διά τοΰ ματραχίου (βουνεύρου) 
έσφιγξε τούς πόδας της έντός ποδοκάκης έκ φοί
νικας ναννοφυοϋς, καί διέταξε τον πρεσβύτερον 
υιόν του, παραστάντα απαθώς είς τήν τιμωρίαν 

τής μητρός του νά τώ φέοη τό γίαταγάνιόν του. 
Τό τέκνον χωρίς οίκτον, έκλαμβάνον τήν μητέ
ρα του ώς δούλην καί ύπακούον είς μόνον τόν 
τής σκηνής δεσπότην, εδραμε νά έκτελέση τήν 
προσταγήν τοΰ πατρός του, ήτοι να τώ φέρη την 
σπάθην. Εν τούτω η δυστυχής γυνή έννοήσασα 
τόν επικείμενον κίνδυνον έσπαράττετο επί τοΰ 
εδάφους’ τά δάκρυα της ήσαν μάταια. Λνεγίνωσκε 
τήν θανατικήν της ποινήν έπί τοΰ άταράχου καί 
κατηφοΰς προσώπου τοΰ κυρίου της. Καθ ήν όμως 
στιγμήν ό Αραψ έλάμβανε τό δπλον έγχειριζόμε- 
νον ύπό τοΰ τέκνου, διά νά τήν άποκεφαλίση, 
αΰτη καταβαλοΰσα υπερβολικόν αγώνα, εθραυσε 
τά δεσμά της καί εφυγεν όπισθεν τών σκηνών 
τοΰ χωρίου, ό δέ αραψ δέν κατεδέχθη νά τήν 
καταδιώξη άλλ’ ένεχείρισε τό Βπλον είς τόν υίόν 
του καί έπανήλθεν είς τά ίδια.

Τότε ή δυστυχής αΰτη κατέφυγεν είς τήν φυ
λήν τού πατρός της, όστις χωρίς νά τήν οΐκτείρη 
διά τό σφάλμα της τήν άπεδίωξεν. Άποβληθεΐσα 
λοιπόν πανταχόθεν έπλανάτο καί έμελλεν άναμ- 
φιβόλως ν’ άποθάνη τής πείνης έντός φάραγγος, 
έάν ένάρετός τις ’Ιουδαίος δέν τήν άπήντα, δςτις 
τήν ώκτηρε,τήν έσωσε καί τέλος πάντων τήν συν
έδραμε νά άναλάβη ολίγον όσον τό δυνατόν τήν 
όγείαν της.

Αλλ’ επειδή κατά τήν στοιχειωδεστέραν ηθι
κήν, πάσα καλή πράξις πρέπει νά άνταμείβηται, 
ό Ιουδαίος δστις έδαπάνα καθ’ έκάστην ολί
γον κουσκουσοΰ πρός τροφήν αύτής τής μουκέ- 
ρας, ήγαγεν αύτήν είς τήν πλατείαν τής αγοράς 
καί έζήτει καθαράν καί άπλήν j^Lv έξόδων του 

άπότισιν.
£ξετίμα τήν καλήν του πράξιν αντί 40 δου- 

ρός καί προσέφερε γενναίως τήν προστατευομένην 
του αντί 200 φράγκων. Μή εύρίσκων δέ άγορας-ήν 
είς αυτήν τήν τιμήν, τήν παρεχώρησε είς τινα 
μζάπον κρεωπώλην είς Τλέμκεν αντί 25 δουρός.

Η στιγμή τοΰ χωρισμού ύπήρξεν συγκινητική, 
ό Ιουδαίος προσεποιήθη δτι χύνει δάκρυα ώς έν- 
δούς άκουσίως είς αύτήν τήν πώλησιν . .. ’Αλλ’ 
όταν τις είναι πτωχός, πρέπει νά κερδίζη ! 0 
μζάπος διέταξε τήν μουκέραν νά προπορεύηται καί 
τήν ήγαγεν είς τήν σκηνήν του. Εκτοτε πλέον 
ούδέν έ^έθη περί αύτής τής νέας Αχαρ. Εάν δέν 
είχον οί Ιουδαίοι τής Αλγερίας τό μέγα έλάτ- 
τωμα τού μονοπωλεϊν, καί τήν άσβεστον δίψαν 
■κρδς τά πλούτη ήτις είναι κοινή είς τήν διεσπαρ- 
μένην καθ’ άπασαν τήν σφαίραν φυλήν έπρεπε νά

έγκωμιάζηται ή έξοχος φύσις αυτών, διότι έχου- 
σιν είς τόν άνώτατον βαθμόν τάς οίκογενειακάς 
άρετάς, τήν σωφροσύνην, τήν οικονομίαν καί φι
λοστοργίαν. Επιζητοϋσι τήν έργασίαν, δέν άπο- 
δειλιοϋσ·. πρός ούδένα κίνδυνον, πρός ούδένα μόχ
θον δπως ώφεληθώσιν. Εκτός δέ τούτου δντες 
πολύγλωσσοι, καθίστανται άπαραίτητοι είς τούς 
διαφόρους λαούς τούς κατοικοΰντας τήν ’Αλγε
ρίαν. Ανευ τών ’Ιουδαίων διερμηνέων δέν ήθελέ τις 
συνεννοεϊσθαι ευκόλως μέ τούς έκείθεν τής Μεσο
γείου. Οί ’Ιουδαίοι δέν εύχαριστήθησαν ούδέποτε 
είς τήν άρχαίαν τουρκικήν καί αραβικήν εξουσίαν 
καί προτιμώσιν άναμφιβόλως τήν τών Γάλλων. 
Διότι ένεκεν ιδιοτροπίας ή υποψίας, δ Βέης, δ Α
γάς, ή ό Σερίφης τούς άπεγύμνωνε καί τούς έφό- 
νευεν, ένώ ή έν ’Αλγερία: Γαλλική κατοχή τοϊς ά- 
πέδωκε τήν έλευθερίαν καί τήν πλήρη ασφάλειαν 
τών άγαθών των.

Τοιούτοι είσίν οί κυριώτεροι χαρακτήρες τών 
αύτοχθόνων τής’Αλγερίας’^ράόωκ, Μαύρων, Κα- 
βύ.Ιων, Αίθιόπων καί'Ιονύαίων, οίτινες μέλλου- 
σι ν’ άλλοιωθώσιν έκ τής συνάφειας τών Γάλλων 
καί τής επιρροής τοΰ άποικισμοΰ αύτών.

(έκ τού Γαλλικού)
I. Γ. ΧΡΤΣΟΒΕΡΓΗΣ.

ΕΙ ΡΟΗ
"Η Η ΟΡΦ1ΝΟΤΡΟΦΟΣ ΓΥΝΗ.

ΠΟΙΗΜΑ ΕΛΕΓΕΙΟΝ.

ΑΣΜΑ Α'.

ιΗ Συνάντησις.

θΕΑΩ νά σκιαγραφήσω τήν εικόνα σου, Είρηνή, 

τόρα, ίτε ή ψυχή μου φεύγει τήν ώραίαν γην 
καί τούς αμφιβόλους πόθους διαγράφει έν όουνη 

εις τοΰ βίου τήν έσπέραν — ή τήν μέλλουσαν αυγήν.

Τήν καρδίαν σου πρωίμως ίόασανισεν ή θλίψις, 
συμπονάς τούς θλιβομένους, ελεείς τούς δυστυχείς· 

εις τό σκιαγράφημά μου ϊν σου βλέμμα ί άν βίψης 
συαπαθείας ή καί οίκτου . . . αποθνήσκω ευτυχής-

. . . ΤΗτο τέλος ’Ιουλίου εδυεν ό ‘Εκηβόλος 
καί έπέλαμπε χρυαόνων τών Μεγάρων τά βουνά, 

τοΰ απείρου ξανθός ήτο καί ανέφελος δ θολος, 
τά νερά της ’Αμφιτρίτης εστιλβον £ρατεινά.
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Ήρχετο τών Πειραιέων ή πληθυ; σκεδαζόμενη 
κάτω πρδ; τή; Μουνυχία; τήν εύλίμενον ακτήν 

κ’ εί; τήν καλλονήν τη; Οε'α; άπληστο; καί Οελγομένη 
πανηγύρεω; πολύθρουν συνεκρότει ίορτην.

Άνω ε’;τή< Τερψιθέα; τήν έπίλοφον πλατείαν 
έπαιάνιζε μέλινου; τοΰ 'Ροσίνη μουσική 

καί κηλαίνουσα τήν φύσιν μέ γλυκεϊαν μελωδίαν 
συνεκίνει τάς καρδία; ώσεί βιίβδο; μαγική.

Εί; συμπλέγματα οί ξένοι έκινοϋντο θορυβώδη 
όσοι έφευγον τήν καϋση> τήν δεινήν τών ’Αθηνών. 

Ίΐλθον νά χαροϋν τήν αύραν τοϋ πέλαγους τήν δροσώδη 
κοίτα μέλη νά βαπτίσουν εί; λουτρδν έσπερινόν.

ΤΙντό θέαμα ποιχίλον· έκεΐ πέραν δωμαλέοι, 
διααχίζοντε; τδ κϋμα μέ βραχίονα λευκόν, 

έπεφέροντο ώ; κύκνοι πλαγιάζοντε; οί νέοι, 
ή έβύθιζον τδ σώμα εί; τδν πόντον τδν γλαυκόν.

Άπδ οωλεών δρύινων έδώ προύχυπτον παρθένοι 
καί τδ ύδωρ συγκινοϋσαι έπτερύγιζον δειλαί, 

έλεγε;, ότι ή Θέτι; έπεφάνη λουομένη 
καί περί αύτήν έσχίρτων Νηρηίδε; άπαλαί.

Τ ά αβρά των στήθη μόλις έπεκάλυπτε τδ ναμα, 
τά έσκε'παζενή κόμη έβενώδη; καί λυτή· 

άν τοϋ διαβάτου δμμα έπλανατο, έν τώ άμα 
ήφανίζοντο, καί μόνον ή σκιά ήν όρατή ■ ..

Μόνην βαίνουσάν σε εϊδον εί; βοώσαν παραλίαν, 
πρδ; τήν Μουνυχίαν κάτω φερομένην μέ σιγήν, 

καί τήν σκιεράν μορφήν οου πότε πρδ; τήν ουρανίαν 
άνυψώνουσαν αψίδα, πότε κλίνουσαν στήν γην.

Ό έπικαμπή; σου κόλπο; άνεσείετο βιαίω;, 
ώ; εί εκρυπτεν έντός του λέβητα πικρών παθών 

έσπευδες τά βήματά σου, μήν έχφύγη τι; λαθραίο; 
στεναγμός καί άναδείξη τη; ψυχή; σου τδν βυθόν.

Κατά τύχην διαβάντα μέ ήτένισα; μέ βλέμμα, 
έν ω έστιλβεν έν δάκρυ ώ; αδάμα; καθαρόν. 

Τί συνέβη δένήξεύρω, τή; καρδία; μου τδ αίμα 
πλήν ήσθάνθην, πυρδ; ψύαξ, νά δρμήση φλογερόν.

Μοί έφαίνεσο ώ; άνθο; κατανεϋον μαραμένον, 
ώ; τρύγων, ήτι; έτρώθη μέ θανάτου χωρισμόν.

Ίσω; δι αύτό εί; δρόμον έβαινες έρημωμένον, 
έ’ρμαιον καθεστηκυϊα Ουμοβόρων λογισμών·

Σέ έπόνεσ’ ή ψυχή μου, καί τδ βήμά σου λαθραίως 
ήκολούθησα μακρόθεν ώς δειλή περιστερά, 

άφ’ ή; ήρπασεν Ιέραξ τά νεόττια, δρομαίος 
πρδ; τά δάση έκτανύων ταχυκίνητα πτερά·

Ναι σ’ έμάντευσα ! ό πόνο; τή; μονώσεω; σ’ έκράτει 
ένώ πέριξ σου τά πάντα ήστραπτον άπδ χαράν, 

σοϋ διέκαιεν οδύνη τήν καρδίαν δξυτάτη 
καί τής τύρβης τών ανθρώπων σ’ άπεδίωκε μακράν.

Καθ’ εσπέραν σε συνήντων έπί τοϋ αρχαίου τείχους 
περικάμπτουσαν τά; άκρα; τή; Πειραϊκή; ακτής, 

καί τρομώδεις άναπάλσει; ήσθανόμην ενδομύχους, 
δτε τή; σεμνή; μορφή; σου έγινόμην θεατής.

"Ιστασο κ έγώ ίστάμην— έβαινε; καί έπροχώρουν 
και μακρόθεν τών ποδών σου κατεμετρων τήνγραμμήν, 

όταν έβλεπες τδν πόντον, πρδ; έκεϊνον έθεώρουν, 
κι’ ώ; μέ κρίνα έστρωμένη έμειδία ή ρηγμίν.

Θέλγητρου μυστηριώδες ήρχισε νά μέ συνδε'η 
μετά σοϋ, καί ή ψυχή μου σ’ άνεζήτει συμπαθή;'

Φαίνεσο — καί άνεσκίρτων έφευγες, κ’ ιδού νά πλέη 
ήρχιζεν ό οφθαλμός μου εί; τδ δάκρυ παρευθύς.

Εκεί όπισθεν πρδς νότον τή; βραχώδους χερσονήσου 
άνατείνεται ή άκρα άποτόμω; δψηλή, 

ώ; μετέωρο; κρατείται έπί φοβερά; αβύσσου, 
ή δέ δψι; τοϋ δδίτου ανακρούεται δειλή.

Τρεις τετράγωνοι δπάρχουν έκεΐ λίθοι έμπηγμένο: 
τοϋ αρχαίου περιβόλου λείψανα περιφανή· 

έκεΐ εμενε; πολλάκις σκυθρωπή, άφηρημένη, 
καί τδ βλέμμα άπεπλάνα; είς όρίζοντ’ αχανή.

Ύπεστέναζε τδ κϋμα κάτωθεν σου τοϋ Αιγαίου 
εΐ; τά άντρα τών σκοπέλων κλαυθμηρίζον θλιβερά, 

ή προσέχρουεν εί; βράχου; μετά γογγυσμού βίαιου, 
καί παλίββοον τ’ άπώθει άντιτύπω; ή ξηρά.

Τδ έπέβλεπε; ρίγωσα καί εις τά λεπτά σου χείλη 
στεναγμό; έπηωρεϊτο βύθιος, ανιαρός. . . .

ανεξάντλητο; cj^rro; έν πρό; έν τό είχε στείλει 
συντριβέν ύπδ τους πόδας νά έκπνεύση ώ; άφρός.

Έζωγραφημίνην ϊσω; τή; ζωή; σου τήν εικόνα 
ύπενοεκ κι’ άνεμέτρα; τών δεινών σου τήν σειράν, 

τ’ αγαθά τη; αίσΟανθεϊσα ώ; άφρδ; νά σβύσουν μόνα, 
Τήν δέ άλμην νά χοχλάζη εί; τδ στήθος τήν πικρόν. , .

Πρδς τά δεξιά αί οχθαι έξηπλ.οϋντο τή; Λίγίνη; 
καί τή; Καλαυρία; πέραν τά σκιόεντα βουνά, 

τοϋ Σκυλαίου δέ κατόπιν έπί διαυγοϋ; γαλήνη; 
χατωπτρίζετο ή,άκρα εί; πελάγη μακρυνά.

Ώς περιστερά! έμπρό; σου επλεον έν τή θαλάσση 
τών έρήμων νησιδίων έσπαρμένος δ σωρός, 

καί τά; οχθας άνυψοϋντα έν τή κυανή έχτάσει 
έλεγε;, πώς δέν τά θίγει τών κυμάτων δ χορό;.'

Πρδ; αριστερών δέ πάλιν στρεφομένης, άντικρύ σου 
’κρέματο τοϋ Παρθενώνο; ή πολύστηλο; πλευρά 

εναέριος, καί κάτω φερομέν’ ή δ'ρασί; σου 
τοϋ μελισσοτρόφου όρους ήκολούθει τήν σειράν.

Καταλήγουσαν εί; άκραν Άναβύσσου τήν δξεϊαν 
εί; τήν χώραν ταύτην ώρας ένδιέτριβε; πολλά;, 

εί; μακροϋ αμφιθεάτρου ήρεμοϋσα την έστιαν 
?ω; νυξ τά πάντα μαύρα; περιεβαλ.λε στολα;.

Ώς'σκιά έκεϊθεν τότε άπεχώρει; σίγαλέα, 
έκθαμβο; δ διαβάτη; σέ συνήντα μοναχήν, 

οπισθέν σου δέ τδ κϋμα, μοομυρίζον ώ; ιτέα 
σειομένη, σ ’ έχαιρέτα μέ γλυκεϊαν στοναχήν.

Μετ’ αύτοϋ x έγώ ένόνων τδν κωφόν χαιρετισμόν μου 
έπί τών ιδίων λίθων έκαθήμην σιγαλό;, 

τήν μονήρη αλκυόνα μόνην έχων σύντροφόν μου, 
περί σέ ένώ δ νοϋς μου έπλανατο δ δειλός.

Ίπτατο ή νυξ βραδεία- άδαμάντων μυριάδες 
έσπινθήριζον εί; βράχων τά λουόμενα πλευρά, 

ή μ’ δξεϊαν ένθα κώπην έσχιζον αί αλιάδες, 
δλιοθαίνουσαι ταχεϊαι, στροβιλούμενα νερά.

Άπεσύροντο καί αύται άνά μέσον τών σκοπέλων, 
εί; βαθεΐαν δέ ή κτίσις έκοιματο σιωπήν, 

ήν τή; δρμια; δ κώδων, λεπτόν ήχον άποστέλλων, 
διετάρασσε πολλάκις εί; ζεφύριον βιπήν.

Τότ’ έπλήρου τήν καρδίαν τή; νυκτδς ή ηρεμία 
μέ φαντάσματα ποικίλα φόβων, -πόθων, λογισμών, 

εσπαιρον έγώ, άν κούφη ή ελπίς προσεμειδία, 
καί έπάγωνα, άν πάλιν έβλεπα τδν δισταγμόν.

Γνόφον κρυερδννά χύνη εί; τά φροϋδα όνειρά μου·
Ώ ! ποσάκις, δεισιδαίμων ! εί; αιφνίδιου κραυγήν 

τών γλαυκών δέν έξιππάσθην, ή έάν τά βλέμματά μου 
τών αστέρων ήκολούθουν τήν διάττουσαν αυγήν !

Τά; αμφιβολία; θέλων πρό; στιγμήν νά διαλύσω 
έδρεπον έκ τη; γή; άνθος· ήν ασφόδελο; αύτό ! 

άνεζήτουν έν τώ σκότει, μήπως άλλο συναντήσω, 
πλήν ματαίως! ούδέν άλλο εί; τήν γήν αύτήν πατώ.

Παραίτιον τήν ξηράντότε πρό; τόν πόντον έτρεπόμην· 
ώ θεέ ! ή μικρολόγος τών έρώντων ή ψυχή !

έτρεμον καί έπεθύμουν, καί τδ κϋμα ήκροώμην 
αν εις βράχου; γαληναϊον ή άπαίσιον ηχεί.

Μέ πτερόεντα τδν πόδα έκ τή; άκρα; άπεχώρουν, 
άν κατά θυμόν μαντεύων φαίνετο δ οιωνός· 

έάν ήτον έναντίο;, ετρεμον καί έδυςφόρουν, 
κ’ ύπεράνω μου ώχρία τή; σελήνη; δ φανό;. , .

Έφ’ ίνό; τών τριών λίθων θέλησά ποτέ να γράψω
« χα6ώς σου, οτι καί άλλων ή ψυχή πενθηφορεί J. 

καί τδν μίτον τή; ζωή; μου μετά σοϋ νά τδν συνάψω· 
πλήν άπάντησιν ματαίως ή ψυχή μου καρτερεί.. .

Έφυγε; τή; Άχαία; του; τερπνού; αμπελοκήπους, 
ένθα είδε; κατά πρώτον τή; γεννήσεω; τδ φώς, 

καί ώ; έλαφο; διψώσα έδραμον κ’ έγώ ταχύπους, 
καίτοι μόνων τών βασά,ων ή δδο'ς μουήν τροφός. 

Έν Πειραιεϊ θ. Λ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
** Εις τι χωρίον τής Ισπανίας κατεδικάσΟη 

ποτέ εις τδν δι’ αγχόνης θάνατον εϊς ράπτης’ άλ
λ’ έπειδή ήτο ό μόνος δστις υπήρχεν έκεΐ, οί α
γαθοί κάτοικοι τοΰ χωρίου εκείνου συσκεφθέντες 
μετέβησαν έν σώματι είς τούς δικαστάς :

« Σεβαστοί δικασταί, εΐπον, ζητοΰμεν χάριν 
υπέρ τοΰ καταδικασθέντος ράπτου, διότι τίς θά 
μάς ένδύη άν αυτός έκλειψη ; άντ’ αύτοϋ όμως ε
πειδή καί ό νόμος πρέπει νά ίκανοποιηθή άπαγχο- 
νίσατε τδν ένα έκ τών δύο αμαξοποιών τοΰ χω
ρίου καθόσον μάλιστα μάς είναι πάντη περιττός.» 

0 σοφδς γερμανδς Κέστνερος εις τούς προ- 
τρέποντας αύτδν νά μελ.ετήση τά συγγράμματα 
τοΰ φιλοσόφου Κάντιου, άπεκρίθη’ «Μέχρι τοΰδε 
έξέμαθον δώδεκα διαλέκτους αρχαίας και νεωτέ- 
ρας’ δέν άρκοΰσι λοιπδν αύται καί μέ βιάζετε νά 
μάθω και δεκάτην τρίτην;»

Εν Καλιφορνία έκοψαν εσχάτως δένδρον έχον 
ύψος μέν 325, περιφέρειαν δέ 90 πόδας. ό φλοιδς 
αύτοϋ εις τινα μέρη είχε πάχος 4 ποδών. II δέ 
ηλικία του ήτο τρεις χιλιάδες καί έκατδν έτη.

ΑΙΝΙΓΜΑ. Α'.

Άν καί δέν είμαι Βασιλεύ; 
Τδ στέμμα 5μως φέρω.
Τδ στέμμα είναι πορφυροϋν 
Τά; ωρα; δέ προφέρω. 
‘Όταν άρχίζη ή αύγή 
Τδ φώς τη; νά σκορπίζή 
Τότ’ ή τραχεϊά μου φωνή 
Έργάτας έξυπνίζει.

Β'.

Εΐ; τδ σήμερον μέ βλέπει; 
Εί; τδ αύριον ούχί.
Καί τό γήπεδον μέ εχει 
Καί αύτή ή έξοχή.
Έγώ πάντοτ’ είμαι φίλος

• Τών κηφήνων καί νυκτών. 
Πλήν κι’ δ ήλιος μέ έχει 
Πάντοτε ώ; δδηγόν.
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ίϊι σείς, χαριτόβρυτοι παρθένοι, όσα; έγεννήθη- 

τε τδν Απρίλιον, τδν τοσοΰτον έξυμνηθέντα και 
κακολογηθέντα εύγενή μήνα’ — άναμ,φιβόλως σείς 
είσθε τή; Αφροδίτης αί προνομιούχοι ΐέρειαι, αί 

εύνοούμεναι τή; θεά; θνητά!, τής ουρανίου αύτής 
καλλονή; αί κυρίαι τή; τιμή;, όταν κατά τδν 
ένδοξον τούτον μήνα τελή άοράτω; τήν επέτειον 
εορτήν τών μυθολογικών γενεθλίων τη;’ — διότι 
τδν μήνα τούτον, τήν πρώτης ΛπριΜου μάλιςα, 
έγεννήθη ή ώραιοτέρα τών θεαινών, εκείνη ήτι; 
έλαβε κατά προτίμησιν υπδ τοΰ Ιΐάριδο; τδ πο- 
λ.υθρύλλητον μήλον τή; Εριδος, τδ όποιον ώ; ό 
εγκληματικό; καρπός τή; Εΰας, έπέσυρε τήν κα
ταστροφήν της.

— Και έγεννήθη είξεύρετε πώ;;
— Εκ τοΰ παρθένου άφρού τή; θαλάσση; καί 

τοΰ εύγενοΰ; αίματος τοΰ Ουρανού.
0 Ούρανδ; δέ, παρθένοι μου, μικρά! Αφροδϊται 

τοΰ έκμαγευμένου τούτου κόσμου, ό ούρανδ; ήτο 
ό πρώτο; τρισόλβιο; Οεδ; τή; μυθικής άρχαιό- 
τητος, οστις μίαν πρωίαν τοΰ μηνδς Απριλίου — 
ίσως ήτο τήν πρώτη·/ — ίδών τήν θεάν Γήν εί; 
τδν άτιμελή εκείνον εαρινόν καλλωπισμόν τη;, 
λουομένην ερωτοτροπώ; εις τήν δρόσον τών πρώ
των άνθέων, μέ τά όποια έκάλυπτε τού; παρθε- 
νικού; κόλπου; τη;, ήράσθη αύτή; ώ; θεός καί τήν 
έλαβε νόμιμον σύζυγον ώ; άνθρωπος. Εκ τοΰ γά
μου δέ τούτου έγεννήθησαν κατόπιν όλοι οί λοιποί 
θεοί, έφ’ών έβασίλευε καΐ έκυβέρνα ό γλυκύς Ού

ρανδ; ώ; απόλυτο; μονάρχης.
Κάποιοι όμως Κύκλωπες,ίδια αύτοΰ τέκνα,επι

θύμησαν φαίνεται Σύνταγμα καί έμελέτησαν τδ 
χίςηιιιι — άλλ’ δτε προέβησαν εις φιλελευθέρου; 
τινα; διαδήλωσες; κατά τοΰ παντοκράτορο; Ού- 
ρανοΰ, ό εύτολμο; ούτο; θεό; τού; κατεταρτά- 
ρωσε. Πλήν ήτο, βλέπετε, δύσκολον ανέκαθεν καί 
μεταξύ τών θεών, δπως σήμερον μεταξύ τών 
λαών, νά αναχαίτιση τις διά τή; βίας καί τοΰ 
αίματος ιδέας διαδηλωθείσας ήδη καί μάλιστα 
όταν αύται λέγωνται—συνταγματικά! Ι.Ιευθερίαι 
— πίπτουσι πάντοτε, είναι αληθές, οί πρωταγω- 
νισταί μάρτυρες, άλλοι όμως υιοθετούν αύτάς και 
s καλός Καποδίστριας γίνεται άοίδημος καί όμε-

γα.Ιότου; Οθων φεύγει διά νά μήν έπανέλθη ποτέ. 
Τού; μονοφθάλμους Κύκλωπα; λοιπόν, κύριοι 

ύιπ.Ιωμάται, διεδέχθησαν οί αδελφοί αύτών Τι
τάνες, οίτινε; έξηγέρθησαν φοβεροί κατά τοΰ Ου
ρανού, έχοντε; άρχηγδν τή; έπαναστάσεως τδν 
νεώτατον, άλλά νοημονέστατον Κρόνον,

Ούτο; δέ παραλαβών καί τού; τρομερού; εκεί
νου; Γίγαντας Βριάρεων τόν έκατόγχειρα καί ίϊγον 
τδν δρακοντόπουν συνέλαβε τόν βασιλεύοντα πα
τέρα του και τδν διεμέλησε φρικωδώ; μέ Sv φο
βερόν άδαμάντινον δρέπανον, μέ τδ όποιον τδν 

ειχεν οπλίσει ή συνομώττουσα μήτηρ του καί έτρι
ψε τά τεμάχια τοΰ πτώματός του εί; τήν έκπτοη- 
θεΐσαν ήρεμον θάλασσαν, μέ τδν παρθένον άφρδν 
τής όποιας άνεμίχθη τότε τδ άφθόνως ρέον βα
σιλικόν αΐμα τοΰ δυστυχούς Ούρανού" καί έκ τή; 
φρικώδου; αύτή; μίξεω; έγεννήθη τήν πρώτην 
Απριλίου ή ’Αφροδίτη περί τήν νήσον τών Κυ
θήρων καί μετ’ ολίγον αί Εριννύε;.. .

Ιϊδη αν τοΰτο είναι ψεύδος μέγα, (τδ οποίον 
έγώ σά; βεβαιώ, ώ; αύτόπτης διάβολο; τή; έπο- 
Ζ'«) έντεΰθεν, κυρίαι.μου καί εκτοτε χρονολο

γούνται καί τά μικρά ψεύδη τή; πρώτης kr.p·,- 
λίου" σά; προειδοποιώ δέ μάλιστα, ώραίαι μο > 
άναγνώστριαι, ότι πολύ εύφυώ; σά; έγέλασε πέ-* 
ρισυ τήν πρώτην ’Απριλίου ό φίλος μου καί φί
λος σας ΛΛΘΩΤΑΣ, δτε εις τήν τερπνήν καί πλή
ρη άλατος επιφυλλίδα του έτυμολογών τδ άπρι- 
.Ιιάτιχον ψεύδος,ζΐς άπρι-ΐιάτιχος ψάρι σάς έκαμε 
νά τρέχητε πρδς έπίσκεψιν τοΰ γέροντο; όβιδίου, 
θαμμένου πρδ τόσων αιώνων εί; τά; /zfra/zopj)0- 
σεις τον, καί τοΰ αιρετικού Βέλιγγεν, δστις ήθέ- 
λησε νά άναμίξη τά άγια πάθη τοΰ Χριστού, μέ 
τά ψεύδη τή; προιτης Απριλίου, διά νά σάς κάμη 

τώ οντι νά τρέχετε άπδ τδν Ανναν εϊς τδν Καϊά
φαν’ — κα! δέν σάς είπε τούλάχιστον πού κα
τοικούν οί κύριοι ούτοι, ένώ, καθ’ ήν στιγμήν σεϊ; 
έτρέχατε είς’αναζήτησίν των, δ πονηρό; Αλθώτα;, 
συνεσκέπτετο μετ’ αύτών εις τήν βιβλιοθήκην τοϋ 
Πανεπιστημίου, τίνι τρόπω νά ένοχοποιήση καί 
τδν ιππότην Ρωμύλον και τδν νομοθέτην Νουμάν 
καί αύτόν ακόμη τδν εύγενή πρίγκηπα τή; Λορ- 
ραίνη; εις τδ Απριλιάτικον ψεύδος καί σάς πα
ραστήση τδν συμπαθή και ώραϊον Απρίλιον, κα- 
κότροπον άλιέα, εκδικούμενου τούς πτωχούς ποιη- 
τάς, διότι τδν ύπερύμνησαν εις τήν άνθρωπότητα 
ολόκληρον, διότι δύο, τρεις, και αυτοί σοφοί, r.a- 
ρεγνώρςσαν τήν θέσιν του εις τά αξιότιμα μηνο- 
λόγιά των.

ξανθομάλλη; Απρίλιος, παρθένον τέκνονλασθή τι; τήν πρώ’ην Απριλίου,ώ7ε ολίγοι είναι 
οί πονηροί, πρδ πάντων δμως α: πονηρά!, αιτινε; 
διαφεύγουσι τδ χέΛασχζα" — διότι και όταν άκό- 

μ.η τδ εΐξεύρη τις,τότε τήν παθαίνει χειρότερα.— 
Εγώ τούλάχιστον μέ πολλού; έγέλασα ώς πειρα-

τών
Εν ώ δ

τών αγρών δέν είναι βεβαίως δ κηπουρό; 
Σεπολίων, ούτε τού βοτανικού κήπου ό επιτηρη
τής,—έδύνατο νά ήναι ίσως δ καθηγητή; τή; βο- 
τανολογϊας,άλλά τοΰ Μαΐου ή Μούσα αμφισβητεί 
πρδ; αύτόν τήν έντιμον ταύτην θέσιν, ένώ ό Ιού
νιο; καραδοκεί πρδ τή; άνεγειρομένη; Ακαδημία; 
πότε νά στηθή μόνη ή θύρα αύτής διά νά εΐσέλθη, 
αδιαφορών περί τή; στέγη;. — Πλανκται λοιπόν 
εις τού; αγρού; δ Απρίλιο;, νεανία; ευχαρις, έ7εμ- 
μένο; μυρσίναι;, είναι ό περιπαθή; έραστή; τή; 
Φ.Ιώρας, τών ^οδώνων ό βασιλεύ; μέ τών οποίων 
τά ν.ΰρα διέρχεται τήν αυγήν ώ; αύρα ύπό τήν 
σκιάδα μιας μελαχρινή;, ανέρχεται τδν έξώστην 
,μιδς κρεώλη; περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου καί γεννά 
πρδς αύτάς ρεμβασμούς άγνώςου; καί όνειρα ξαν
θά ώ; η χαρίεσσα μορφή του.— Πλήν οί γλυκείς 
ρεμβασμοί καί τά ξανθά όνειρα είναι άπάτη συνή
θως, καί ιδού πάλιν ή πηγή εί; τοΰ ’Απριλίου τά 
ψεύδη καί ιδού αί θελκτικά! τή; θερμής ’Ιταλία; 
κόραι δισπι^ούσιν, οχι μόνον πρδ; αύτόν, άλλ’ ά- 
κόμη κα! πρδ; τόν ξανθότριχα νεανίαν, οστις γο
νυκλινής πρδ τών ποδών της, μέ χεΐρα; ίκέτιδα; 
και τδ βλέμμα ένδακρυ δρκίζεται εϊ; τδ όνομα 
τοΰ θεού καί τοϋ έρωτός του,—επικαλούμενο; εις 
βοήθειαν—Santa Maria la dolorosa—ήτι; ζω
γραφίζεται μέ επτά φάσγανα επί τή; καρδία;.

Π πρώτη ’.Απριλίου έν τούτοι; είναι ήμέρα, κα
θ’ ήν εορτάζει παρά τοι; εξευγενισμένοι; λαοί; ή 

.τρυφερά ’Απάτη κα! τδ άθώον Ψεύδος, ό Γέλω; 
καί αί Παιδειαί’ είναι μία ήμέρα τή; αυστηρά; 
τεσσαρακοστής, καθ’ ήν ό κυαμοφάγο; χριστιανό; 
δύναται να ψευσθή, νά γελάση, νά άπατήση άνευ 
υποψία; ότι κολάζεται, χωρίς νά σημειώση εΐ; τδ 
μακρύ κομβολόγιυν τών αμαρτιών του κα! τήν 
ποώτην Απριλίου.

ίϊ ! πόσα πικρά ποτήρια δέν πΐνουσιν έκάστην 
πρώτην Απριλίου εύπιστοι καί τρυφερά! σύζυγοι" 
πόσοι οΐκοκυράιοι ζηλότυποι ώ; Τούρκοι, δέν με- 
τε μελήθησαν, διότι δέν άφήκαν νά εΐσδύση εί; τδν 
παρθένον γυναικωνΐτίν των τής πρώτη;’Απριλίου 
τδ ρόδον" πόσαι καρδίαι άγναί δέν έπλανήθησαν, 
πόσοι ωραίοι οφθαλμοί δέν έκλαυσα/ καΐ πόσοι 
πολιτικοί διπλωαάται δέν έπί7ευσαν, ότι έγέλων

• , ’ · > 
£νώ έγελώντο τήν πρώτην Απριλίου. — Κα! εί; 
επίσημος ποιητή; έτρελλάθη κα! αύτδ; εΐ; τδ έ
πακρου τή; ευδαιμονία; του, ένθυμηθε!;, δτι ήτο 
ή πρώτη ’Απριλίου.

Είναι τόσον εύκολου, ωραία; κυρ'αιμου νά γε-

σμδς καί ιδού τά χρονικά μου’ μέ τήν ταπεινήν 
παρατήρησιν, ότι:

<■ Είναι ή πρώτη ’Απριλίου, κύριοι καί μή πρδς βάρος. ·>

— Κύριε, μέ λέγει αστυνομικός τι; κλητήρ 
νεοδιωρισΟε!;, δέν μέ λέτε, παρακαλώ, ποΰ κατοι
κεί ό Κύριο; αύτό; ; — καί μοί έπέδειξε συνάμα 
κομψόν φάκελλον μέ τήν επιγραφήν.

— Λ ία/· χατζπεΐγοκ. —
« Πρδ; τδν Κύριον Πρόεδρον τή; έπ! τοΰ θεά

τρου επιτροπής κτλ. κτλ. I. X. »
— Μάλιστα, τδν λέγω, φίλε μου.—’ΐδού, αύ

τή, εκεί κάτω, ή μεγάλη οικία μέ τά; κιγκλίδας 
καΐ το ήνθισμένον κηπάριον.— Κα! τδν όιηύθυνκ 
εις τήν οικίαν τοΰ Κυρίου Προέδρου τής Συνελεύ- 
σεως, πιστεύων, ότι θά γελάση ολίγον διά τήν 
πρώτης ’.Απριλίου.

’Αλλ’ ό Κύριο; Πρόεδρο; ετυχε νά κοιμηθή αρ
γά, διότι, ένΟυμεϊσθε, είχε δώσει έκτακτον πο.ίι- 
τιχι/r εσπερίδα εί; τιμήν τή; επτανησιακή; έπι- 
τροπή; κα! μόλ.ις έξεγείρετο.— Τό .liar χατεπεΐ- 
γος δέ τδν έσύγχισε καί ήρκέσθη ε'ς τό — Πρδ; 
τδν Κύριον ΤΙρόεδ ρον.. . .

Διέρρηξε πάραυτα τήν σφραγίδα, έρριψε τδν 
φάκελλον εί; τήν καίουσαν θερμάστραν του καί 
ιδού τί άνέγνωσε:

Κύριε Πρύεύρε!
ι Προλαμβάνω νά σά; ειπω, ότι ή Λ. Μ. μετά 

τή; A. Τ. θέλουσι πκρευθή μέ πολιτικά" φροντί
σατε λοιπόν τά δέοντα κα! προετοιμάσατε τά 
θεωρεία. » ό Πρόθυμος.

Διεύθ. ’.Αστυνομία;.
— Τήν άμαξάν μου, φωνάζει ό Πρόεδρος, κκ! 

μόλις εχει καιρόν νά πάρη τήν σοχο.Ιάταν το» 
καί νά φορέση έν φράκον,πι7εύω δέ και τδν λευκόν 
του λαιμ.οδέτην. Είναι έννάτη ώρα καί τδ κατά
στημα τή; Συνελεύσεω; αντηχεί εί; τού; μονήρεις 
βηματισμού; του"—ο; δύο φύλακές του μή είξεύ- 
ροντε; τί συμβαίνει, υποδέχονται αύτόν μέ άπο- 

1 κεκαλυμμένα; κεφαλά; καί άναμένουσι τά; δια- 

ταγάς του.
— Γρήγορα, τοϊ; λέγει, ζητήσατε τδν Κύριον 

Εφορον καί τδν Κύριον Επιμελητήν, τούς παρα
καλώ νά έλθουν άμέσω; έδώ. Οί πρόθυμοι υπάλ
ληλοι έφθασαν έσπευσμένω; άποροΰντες, άλλά
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μόλις ήκουσαν περί τίνος πρόκειται, έδόθζσαν είς 
προετοιμασίας καί τδ διπλωματικόν θεωρεϊον τ,ρ- 
χισε πάοαυτα νά μετασχηματίζεται.

Εν τούτοις οί πληρεξούσιοι συνηρχοντο όλονέν 
έν άγνοια τοΰ μεγάλου αύτοΰ γεγονότος και όταν 
έμάνθανον τί τρέχει, τινες μεν έσπευδον νά είδο- 
ποιησωσι τάς ωραίας συζύγους των, όπως λάβωσι 
μέρος είς τδ έκτακτον αύτδ θέαμα,άλλοι δέ, μεγα
λόσχημοι ρήτορες, ποοητοιμάζοντο είς αγώνα’— 
καθόσον έπρόκειτο νά δοθή μεγάλη μάχη κατά τοΰ 
υπουργείου, τοΰ οποίου ή πτώσις έθεωρεϊτο πλέον 
βεβαία κατά τδ λέγειν τών κομματαρχών της άν- 
τιπολιτεύσεως, διότι φαίνεται, ότι πολλοί πονηροί 
ένθυμ.ηθέντες τήν .-ίμώετμ* ’Απριλίου τοϊς είχον υ- 
ποσχεθή τάς ψήφους τής πεποιθήσεώς των.

Καί τινες Υπουργοί όμως τά είχον χάσει, τή 
αλήθεια, ίδόντες τήν ασυνήθη συρροήν τοΰ πλή
θους, τό όποιον συνωθούμενον περί τάς θύρας, έ- 
ζήτει εισιτήρια διά τάς διακεκριμένας κυρίας, ει
σιτήρια διά τους έξω ομογενείς, εισιτήρια διά 
τους ανώτερου; υπαλλήλους καί εισιτήρια διά τδ 
xoirdr άκροατήριον, διότι είς πάσαν σπουδαίαν ή 
επίσημον περίστασιν γίνεται τδ μικρόν αύτδ έξο
δον τών εισιτηρίων.

— Καί κάτι εκτατα μέτρα λαμβάνονται σή- 
μ-ερον καί έν έπισημότητι, Κύριε Πρόεδρε ; έρωτα 
εις άφελής Τπουργδς—βλέπων τήν σπουδαιότητα 
μεθ ής διηυθύνοντο τά πάντα.

— Καί πώς, αγνοείτε τήν αιτίαν ; υπέλαβε 
μ.ειδιών δ Κύριος Πρόεδρος.

Ε'.ςεύρω μόνον, ότι πρόκειται νά γείνη μία 
επεθωτησις σήμερον’—πλήν δέν αξίζει τδν κόπον.

—— Μόνον τοΰτο ·
— Πλήν καί τί άλλο άκόμη ;
— 0 Πρόεδρος τώ έπέδειξεν επιστολήν.
— Πώς είναι δυνατόν! άνέκραξεν δ Υπουρ

γός, ιγώ νά μή γνωρίζω τίποτε !
Τήν αύτήν στιγμήν είσήρχετο δ Κύριος Υπουρ

γός τών εξωτερικών καί ολίγον άποτόμως πλησιά
ζει τδν Πρόεδρον’

— Κύριε Πρόεδρε, τδν λέγει, έχω παράπονα 
σπουδαία εκ μέρους τών ΚΚ. αντιπροσώπων τών 
τριών εύεργετίδων δυνάμεων, διότι πρδ μικρού ήλ
θαν ενταύθα καί οίκλητήρές σας δέν τοϊς έπέτρε- 
ψαν νά είσέλθωσιν είς τδ προσδιωρισμένον αύτοϊς 
θεωρεϊον’ τοιαΰτα πράγματα, Κύριε Πρόεδρε, δύ- 
νανται νά έχωσι συνέπειας c’ est manyuer de 
convenance.

Μα τι να κάμω, Κύριέ μου, πώς θέλετε νά 

οικονομήσω τά πράγματα ; νά τούς δώσωμεν έν 
άλλο θεωρεϊον, αύτδ λοιπόν βλέπετε, ήτοιμάσθη 
διά τήν Α. Μ. καί τήν A. Υ.

Καί πώς ή Α. Μ. πρόκειται νά έλθιρ είς τήν 
Συνέλευσιν ;

— Βεβαιότατα !
— ’Αδύνατον
— Τδ αύτδ είπον καί έγώ’—υπέλαβεν δ συνά

δελφος.
— ’ΐδού, ή επιστολή—λέγει δ Πρόεδρος.
'— Είς τήν άνάγνωσιν τής έπιστολής, ζητείται 

δ γράψας Διευθ. τής Αστυνομίας— άλλ’άτυχώς 
εύρίσκετο εΐς Πειραιά’ είχε μεταβή διά νά βεβαιω
θώ πότε έφυγον οί νυκτοκλέπται τών 72 χιλιά
δων δραχμών τοΰ πράκτορος τής Αύτριακής Ατ
μόπλοια;. — Τρέχουσιν είς τδν Πρόεδρον τοΰ Υ
πουργείου δέν έχει είδησιν’—έρωτοΰν τδ Αύλαρ- 
χεϊον, άπορε; πόθεν διεδόθή τδ τοιοΰτον. Συγκα- 
λεϊται Ίπουργικον Συμβούλιον καί.άποφασίζεται 
νά τηλεγραφήσωσιν είς Πειραιά κατεπειγόντως. 
— Τηλεγραφούν καί μετά μίαν ώραν φθάνει δ 
Διευθυντής, 'όςιζ αναγνωρίζει τήν υπογραφήν του, 
πλήν δεν ένθυμεϊται νά άπηύθυνε τοιαύτην έπις-ο- 
λήνπρδςτδν Πρόεδρον τής Συνελεύσεως. — Οί Υ
πουργοί άγανακτοΰν καί δικαίως.

Δότε με, Κύριοι, ολίγον καιρόν, δότε με, 
παρακαλώ καί ελπίζω νά άνακαλύψω τδν πλας-ο- 
γράφον.—Τδ Συμβούλιον διελύθη, μέ τήν πεποί- 
Οησιν, ότι θά άνακαλυφθή δ έγκληματίας.

Είς τήν Συνέλευσιν ήρξατο ήδη ή συζήτησις 
τοΰ προϋπολογισμοΰ, τά Οεωρεϊα ήσαν πλήρη καί 
βλέμματα άνυπόμονα έρρίπτοντο πρδς τδ θεωρεϊον 
τών διπλωματών, τδ δποϊον όμως έμενε κενόν’ 
ένώ εΐς τδ πλήρες παράπλευρον αύτοΰ, άπδ και
ρόν εΐς καιρόν γαλβανική τις κίνησις έγίνετο, όλαι 
αί σημαιοστόλιστοι κεφαλαί τών ωραίων κυριών 
έστρέφοντο αριστερόθεν καί τήν στροφήν αύτήν 
μηχανικώς άπεμιμούντο καί τών πληρεξουσίων αί 
σοφαί κεφαλαί καί τοΰ προεδρείου ή έπισημότης 
καί τοΰ ακροατηρίου ή άφέλεια. ό Βασιλεύς δέν 
ήρχετο καί δ Κύριος Πρόεδρος έμαθε παρά τίνος 
τρίτου Υπουργού, ότι συνέβη κακή ουη^κόησις.

— Ειν’ ή πρώτη ’Απριλίου ! άνέκραξεν εΐς ευ
φυής δημοσιογράφος άπδ του ύπερέχοντος θεωρείου 
του έναντίον τών διαστάσεων τοΰ κανονισμού.

— Ησυχία εις τδ άκροατήριον ! έφώνησεν δ 
Πρόεδρος, άλλά τδ άκροατήριον ήρχισε νά κινήται 
νά κενοΰται *έπαναλαμβάνον μ.ετά θορυβώδους γέ
λωτος—iir ή πρώτη ΆπριΜον ! —

Μετά σφοδράν δέ συζήτησιν έπέστη ή δί ονομα
στικής κλήσεως ψηφηφορία, έπί ζητήματος υπουρ
γικού καί είς τήν άπορίαν τής άντιπολιτεύσεως 
μειονοψηφ-ησάσης έναντίον τών υποσχέσεων τάς 
δποίας έλαβε τήν προτεραίαν.

— Eir ή πρώτη 'Λπρι.Ιίον ! έπανελάμβανον 
καί έγέλων οί υπουργικοί.—

« ΕΪν’ ή πρώτη Απριλίου, Κύριοι καί μήπρδς βάρος.· 
ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ. *

χοροστάσιον, δπερ ήτο κενόν καί εφαινετο 
έρημον. Σελήνη ? "

ρα· έφερε δέ τό ένδυμα τών μοναχών του 
άγιου Βρούνου.

Δεύτερος έφάνη μετ’ αύτόν, εϊτα τρίτος, 
καί άλληλοδιαδόχως ό σίρ ’Ιωάννης έμέτρη- 
σε δώδεκα.

Χωρισθέντες ούτοι ενώπιον τοΰ θυσια
στηρίου, κατέλαβον τά δώδεκα έν τώ χωρο- 
στασίω στασίδια, οί μέν έξ πρός δεξιά, οί 
δέ έξ πρός αριστερά τοΰ σίρ Ιωάννη. Έκα
στος έΟηκε τήν δάδα αύτοΰ εις τήν έπίτηδες 
έπί τών ερεισμάτων κατεσκευασμένην οπήν, 
καί' έμενον οΰτω σιωπηλώς περιμένοντες.

Καί δέκατος τρίτος μοναχός έφάνη τότε 
καί έστη ενώπιον τοΰ Θυσιαστηρίου· ούδείς 
δέ τών μοναχών αύτών έφαίνετο φάντασμα 
ή σκιά· άπαντες άναμφιβόλως άνήκον είς 
τήν γην, όλοι ήσαν άνθρωποι ζώντες.

Ό σίρ ’Ιωάννης ίστάμενος όρθιος καί κρα
τών έν έκάστη τών χειρών έν πιστολιού, έρεί- 
δετο έπί τοΰ στυλοβάτου τοΰ τεθειμένου έν 
τώ μέσω τοΰ χοροστασίου, καί παρετήρει 
μετά τής μεγαλειτέρας άκηδείας τήν σκη
νήν ταύτην. Ώς αύτός δέ, οΰτω καί οί μονα
χοί έμενον όρθιοι καί σιωπηλοί.

Ό προ τοΰ θυσιαστηρίου μοναχός λύσας 
τέλος τήν σιωπήν είπε,
— ’Αδελφοί, διατί οί έκδικηταί συνήλθον;
— Διά νά δικάσωσιν ένα βέβηλο ν, άπεκρί- 
Οησαν οί μοναχοί.
— Ό βέβηλος ούτος τί έγκλημα διέπρα- 
ξεν; ύπέλαβεν ό έρωτών.
— ΙΙροσεπάθησε νά είσδύση εΐς τά μυστή
ρια τών οπαδών τοΰ Ίηού.
—■ Όποιας ποινής ένοχός έστιν;
— Ένοχος θανάτου.

Ό μοναχός τοΰ θυσιαστηρίου άφησεν, ού
τως είπεϊν, είς τήν καταγνωσθεΐσαν ποινήν 
τόν χ ρόνον τοΰ νά είσδύση μέχρι τής καρ- 
δίας εκείνου καθ’ ού άπηγγέλλετο. Ε'.τα ς·ρα- 
φείς πρός τόν ’Άγγλον, όστις έμενεν έπισης 
άτάραχος, ώς άν παρίστατο εΐς τινα κωμω
δίαν, τώ είπε,
— Σίρ Ιωάννη Τάνλεϋ, είσθε ξένος, είσθε 
άγγλος, καί ούτος ήτο διπλούς λόγος ΐν’ 
άφήσητε τούς οπαδούς τοΰ Ίηού νά συζη- 
τήσωσι τάς ύποθέσεις των μετά τής κυβερ- 
νήσεως, ής ώμοσαν τήν απώλειαν. Δέν εί- 
χετε όμως φρόνησιν, ύπεκύψατε είς ματαίαν 
περιέργειαν, αντί ν’ άπομακρυνθήτε- εισηλ- 
θετε είς τό σπήλαιον τοΰ λέοντος, καί ό

, λέων θά σας κατασπαράξη.
Εΐτα μετά τινας στιγμάς σιγής, καθ’ ήν
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ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΗΟΥ- 
(Avi’tjjfict, ί'δι φ«λλ«διον 30)·

— ’Ιδού έν λουδοβίκειον, ύπαγε εΐς του ια
τρού Μιλλόυ είς Βοϋργον καί ειπέ τω νά 
έλθη τάχιστα είς τόν πύργον τής Μαυρο- 
κρήνης, διότι εις άνθρωπος κινδυνεύει.

Καί ένώ ό χωρικός, ώθουμενος ύπο τής 
αμοιβής, ήν έλαβεν, έτρεχε πρός τό Βοΰρ
γον, ό ’Ρολάνδος έπέτα καί αύτός πρός τόν 
πύργον.

’Ίίδη, έπειδή ό αναγνώστης μας, κατά 
πάσαν πιθανότητα, έπιθυμεΐ επίσης περιέρ
γως ώς καί ό 'Ρολάνδος νά μάθη τί συνέβη 
είς τόν σίρ Ίωάννην, έρχόμεθα νά τώ διη7 
-■ηθώμεν τά συμβάντα τής νυκτός.

Ό σίρ Ιωάννης, ώς ειδομεν, ειχεν είσέλ- 
θει περί τήν ένδεκάτην σγε'όόν ώραν είς τήν 
σκιάδα τής Μονής, τήν κοινώς καλουμένην 
Κορερίαν, ήτις ήτο έκκλησίδιον κτισμένου 
έν τώ μέσω τοΰ δάσους.

’Από τό ίεροφυλάκιον είχε μεταβή είς τό

Σελήνη λαμπρά μέν, άλλ’ ένίοτε 
κα'λυπτομένη άπό τά νέφη, διεπέρα τήν επάρ
γυρου άκτΐνά της διά τών κυκλοτερών τοΰ 
θόλου θυρίδων καί διά τών ήμιθιαύστων του 
έκκλησιδίου ύέλων.

Ό σίρ 'Ιωάννης είσήλθε μέχρι τοΰ χορο
στασίου, έστάθη έμπροσθεν τοΰ στυλοβάτου 
καί εμεινεν έκεΐ όρθιος. Αί στιγμαί παρήρ 
χοντο, τήν φοράν όμως ταύτην δέν έσήμαι- 
υε τό ώρολόγιον τής Μονής, άλλά τό τής 
έκκλησίας τήςΠερονάσης, τουτέστι του πλη- 
σιεστέρου είς τό ναίδιον χωρίου, έν τωόποίω 
ό σίρ ’Ιωάννης έπερίμενε.

Τά πάντα παρήλθον μέχρι τοΰ μεσονυ
κτίου, όπως είχον παρέλθει καί διά τόν Ί’ο- 
λάνδον, τουτέστιν ό σίρ ’Ιωάννης μόνην δια- 
σκέδασιν ειχεν ύποκώφους τινας θορύβους 
καί ακαριαίας ταραχάς. Μεσονύκτιον ήχησε, 
τήν δέ στιγμήν ταύτην περιέμενε μετ' ανυ
πομονησίας, διότι κατά ταύτην έμελλε νά 
έπέλθη τό συμβάν, άν συμβάν τι έπήρχετο. 
Είς τόν τελευταΐον κτύπον τοΰ ώοολογίου, 
τώ έφάνη ότι ηχούσε βήματα ύποχθόνια, 
καί είδε φώς τι νά λάμπη πρός τό μέρος τοΰ 
δρυφράκτου, όπερ συνεκοινώνει πρός τούς 
τάφους. Έφερε λοιπόν πάσαν αύτοΰ τήν 
προσοχήν προς τό μέρος έκεΐνο.

Εις μοναχός έξήλθε τότε έκειθεν .έχων 
τήν κουκούλαν αύτοΰ καταβιβασμένην μέχρι 
τών οφθαλμών καί κρατών δάδα είς την χεΐ-
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ρέθη μέ πρόσωπον άποκεκαλυμμένον καί 
στήθος ανοικτόν. Άπαντες δέ ήσαν ωραίοι 
νέοι, καί ό πρεσβύτερος αύτών δέν ύπερέ- 
βαινε τά τριάκοντα πέντε έτη. Ή ένδυμα
σία αύτών έδείκνυε μεγίστην φιλαρέσκειαν, 
μόνον δέ, δπερ καί περιεργότατον έφάνη, 
ούδείς εφερεν δπλον. Ήσαν δικασταί καί ού
δέν άλλο.
— Έσο εύχαριστημένος, σίρ ’Ιωάννη Τάν- 
λεϋ, εΐπεν ό μοναχός τού θυσιαστηρίου- Οά 
άποθάνης, άλλ’ άποθνήσκων, ώς έξέφρασες 
πρό μικρού επιθυμίαν, δύνασαι νά έκφέρης 
καί έτέραν. Σίρ ’Ιωάννη, σοί άπολείπονται 
πέντε στιγμαί ΐνα συστήσης τήν ψυχήν σου 
είς τόν θεόν.

Ό σίρ Ιωάννης αντί νά έπωφεληθή τής 
προσφερομένης αναβολής καί φροντίση ύ- 
πέρ τής ψυχικής αύτοϋ σωτηρίας, υψωσεν 
ήσύχως τόν λύκον τών πυροβόλων του διά 
νά ίδη άν τά καψύλια εύρίσχονται έν καλή 
καταστάσει, έπαιξε τό σκανδάληθρον, ώς 
διά νά βεβαιωθή περί τής έλαστικότητος 
αύτών καί έθηκε τό βεργίον έντός αύτών 
δπως πεισθή δτι είσί πλήρη. Ειτα χωρίς νά 
περιμείνη τάς πέντε στιγμάς, αίτινες τώ 
έδόθησαν,
— Κύριοι, είπεν, είμαι έτοιμος- είσθε καί 
σείς;

Οί νέοι παρετήρησαν άλλήλους, και είς 
εν σημειον τοϋ άρχ_ηγοϋ των έπροχώρησαν 
κατ’ εύθεΐαν πρός τόν σίρ Ίωάννην, δν πε- 
ρΐεκύκλωσαν πανταχόθεν. Ό μοναχός τού 
θυσιαστηρίου έμεινεν ακίνητος είς τήν θέ
σιν του, παρατηρών τήν σκηνήν, ήτις έμελ
λε νά συμβή.

Ό σίρ ’Ιωάννης είχε δύο μόνον πιστό
λια καί επομένως δύο μόνον ανθρώπους έ
δύνατο νά φονεύση. Έκλέξας λοιπόν τά θύ
ματά του έπυροβόλησε, καί δύο οπαδοί τού 
Ίηού έπεσαν έπί τού έδάφους, δπερ έβρεξαν 
μέ τό αίμά των. Οί δέ λοιποί ώς έάν μηδέν 
συνέβη, προχωρήσαντες μέ τό αύτό βήμα, 
έτειναν τάς χείρας έπί τοϋ σίρ ’Ιωάννη, 
δστις κρατών έκ τοϋ αντιστρόφου μέρους 
τά πιστόλια μετεχειρίζετο αύτά, ως σφύ- 
οας, καί έπειδή ήν εύρωστος ή πάλη άπέ- 
βαινε μακρά.

Έπί δέκα περίπου στιγμάς, όμιλος συγ
κεχυμένος έταράχθη έν μέσω τοΰ χοροστα
σίου- ειτα ή άτακτος αύτη κίνησις έπαυσεν, 
οί οπαδοί τοΰ Ίηού έχωρίσθησαν πρός τό 

■ έν καί τό άλλο μέρος, καί ό σίρ ’Ιωάννης

έφαίνετο περιμένων τήν άπάντησιν τοΰ 
άγγλου, βλέπων ότι έκεΐνος έμενε σιω
πηλός, προσέθηκε,
— Σίρ ’Ιωάννη Τάνλεΰ, κατεδικάσθης είς 
θάνατον και έτοιμάσθητι ν’ άποθάνης.
__ ”Αχ! άχ ! είπεν ό σίρ ’Ιωάννης, βλέπω 
έτι έπεσα έν τω μέσω συμμορίας ληστών 
άν ούτως εγη τό πράγμα, δύναμαι άντί 
λύτρων νά έξαγοράσω έμαυτόν. Ειτα στρα
φείς πρός τόν μοναχόν τοΰ Θυσιαστήριου,
— Πόσα λύτρα, απαιτείς, αρχηγέ; τώ είπε.

Ψιθυρισμός απειλών διεδέξατο τούς υ
βριστικούς τούτους λόγους, ό δέ μοναχός 
τοϋ θυσιαστηρίου τε:νας τήν χείρα,
— Άπατάσαι, σίρ ’Ιωάννη, δέν εϊμεθα συμ
μορία ληστών, είπε μέ τόνον δστις έδύνατο 
νά έξισωθή μέ τήν ειρήνην κα'ι απάθειαν τοΰ 
άγγλου, καί ή άπόδειξις εΐνε ότι άν φέρης 
χρήματα ή άλλα πολύτιμα πράγματα έπί 
σοϋ, δένέχεις είμήνά ύποδείξης είς ποιον θέ
λεις νά δοθούν, καί χρήματα καί πράγματα 
θέλουν δοθή ή είς τήν οικογένειαν σου ή είς 
δντινα άλλον έπιθυμεΐς.
— Καί ποιος μοί έγγυάται οτι ή τελευταία 
μου θέλησις θά έχτελεσθή;
— Ό λόγος μου.
— Ό λόγος ενός αρχηγού δολοφόνων δέν 
εΐνε αξιόπιστος.
— Καί τώρα άπατάσαι, σιρ ’Ιωάννη- διότι 
ούτε τόρα δέν είμαι άρχηγός δολοφόνων, 
ούδέ πρότερον δτε μέ είπες αρχηγόν 
κλεπτών.
— Άλλά τί λοιπόν είσαι;
— Είμαι ό έκΛεκτός τής θείας έκδικήσεως, 
είμαι ό απεσταλμένος τού Ίηού, βασιλέως 
τού ’Ισραήλ, δστις έχοίσθη ύπό τού προφή
του Έλισσαιέ δπως έξολοθρεύση τόν οίκον 
τού Άχαάβ.
— Άν ήσαι δ,τι λέγεις, διατί κρύπτεις τό 
πρόσωπον; διατί καλύπτεσαι ύπ’ αύτά τά εν
δύματα ; Οί έκλεκτοί χτυπώσιν απροκάλυ
πτοι καί διακινδυνεύουσι τόν Θάνατον διδον- 
τες τόν θάνατον. Αναβιβάσατε τάς κου- 
κού'λας σας, δείξατέ μοι τά στήθη σας γυ
μνά, καί θά σάς αναγνωρίσω δι' δ,τι ίσχυ- 
ρίζεσθε δτι είσθε-
— Αδελφοί -ηχούσατε; εΐπεν ό μοναχός 
τοΰ θυσιαστηρίου, καί άπεκδυθείς τόν μαν
δύαν του, ήνοιξε τό ιμάτιόν του, τον ύπεν- 
ούτην του καί έως καί αύτό τό έσωκάρ- 
διόν του.

Έκαστος μοναχός έμιμήθη αύτδν καί εύ- 

έμεινε δεδεμένος μέ τά σχοινιά τών μαν
δυών αύτών καί κατακεκλιμένος έν τώ μέ
σω τοΰ χοροστασίου.
— Έσύστησας τήν ψυχήν σου είς τόν θεόν; 
ήρώτησεν ό μοναχός τοδ θυσιας~ηρίου.
— Ναι, δολοφόνε, άπεκρίθη ό σίρ ’Ιωάννης- 
δύνασαι νά κτυπήσης.

Ό μοναχός έλαβεν άπό τοΰ θυσιαστη
ρίου έν μαχαίριον, έπροχώρησε μέ ύψωμέ- 
νον βραχίονα πρός τόν σίρ Ίωάννην, καί 
κρατών τό μαχαίριον άνωθεν τοϋ στή
θους του,
— Σίρ ’Ιωάννη Τάνλεΰ, τώ εΐπεν, είσαι 
γενναίος, καί όφείλεις νά ήσαι έννομος. 
Όρκίσθητι δτι ούδέ λόγος τών δσων είδες 
θά έξέλθη τοΰ στόματός σου. Όρκίσθητι ότι 
είς ούδεμίαν περίστασιν δέν Οά αναγνώρι
σης κάνένα έξ ήμών, καί σοί χαρίζομαι 
τήν ζωήν.
— Άμα έξελθών έντεΰθεν, άπεκρίθη ό σίρ 
Ιωάννης, θέλω σάς καταγγείλει- άμα έλευ- 
θερωθώ, θέλω σάς καταδιώξει.
— Όρκίσθητι, έπανέλαβε καί δευτέραν φο
ράν ό μοναχός.
— Όχι, είπεν ό σίρ ’Ιωάννης
— Όρκίσθητι έπανέλαβε καί τρίτον ό μο
ναχός
— Ούδέποτε, άπήντησεν αυθις ό σίρ Ιω
άννης
— Λοιπόν άπόθανε, έπειδή τό θέλεις-

Είπε καί ένέπηξε τό μαχαίριον του μέ
χρι λαβής είς τό στήθος τοϋ σίρ Ιωάννη, 
δστις είτε έκ θεθ.ήσεως, είτε καί διότι έφο- 
νεύθη έν άκαρεΐ, ούδέ στεναγμόν άφήχε-

Ειτα μέ φωνήν ήχήεσσαν, μέ φωνήν άν 
θρώπου, δτις έχει τήν συναίσθησιν τοΰ δτι 
έξεπλήρωσε τό καθήκον του είπε-
— Δικαιοσύνη έγένετο. Καί άναβάς είς τό 
θυσιαστήριον, αφού άφήκε τό μαχαίριον είς 
τήν πληγήν προσέθηκεν
— ’Αδελφοί, γνωρίζετε δτι προσκαλεισθε 
είς τήν όδόν Βάκ, άριθμός 35, είς τόν χο
ρόν τών θυμάτων, δστις γενήσεται τήν 21 
προσεχούς Ίανουαρίου, είς άνάμνησιν τοΰ 
Θανάτου τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου ΙΣΤ.

Καί πρώτος άναχωρήσας έπέστρεψεν είς 
τό ύπόγειον, ένθα τόν έσυνώδευσαν οί δέκα 
μείναντες όρθιοι μοναχοί, κρατούντες τάς 
λαμπάδας των. Δύο μόνον λαμπάδες έμει- 
νον ϊνα φωτίζωσι τούς τρεις νεκρούς.

Μετά μίαν στιγμήν, είς τήν λάμψιν τών 
δύ· τούτων λαμπάδων, τέσσαρες άδελφοί

υπηρέται είσήλθον καί ήρ ξαντό μετακομί- 
ζοντες τά έπί του έδάφους κείμενα δύο πτώ
ματα, άτινα εφερον είς τό υπόγειον. Ειτα 
έπιστρέψαντες, ήγειραν καί τό πτώμα τοΰ 
σίρ Ίωννου, έθηκαν αύτό έπί φορείου καί τό 
εφερον έκτος τοϋ έκκλησιδίου, διά τής με
γάλης θύρας τής εισόδου, ήν έκλεισαν πά
λιν όπισθεν αύτών.

Οί δύο μοναχοί οΐτινες έβάδιζον έμπροσ
θεν τοΰ φορείου, έκράτουν τάς δύο τελευ
ταίας λαμπάδας-

Καί τώρα, άν οί άναγνώσται ήμών μάς έ- 
ρωτήσωσι διατί ή διαφορά αύτη μεταξύ τών 
συμβάντων είς τόν 'Ρολάνδον καί τών 
συμβάντων είς τόν σίρ Ίωάννην, διατί ή 
τοσαύτη πραότης πρός τόν μέν καί ή τοσαύ- 
τη αύστηρότης πρός τόν άλλον; άποκρι- 
νόμεθα

«Ένθυμήθητε δτι ό Μοργάν είχε προ
στατεύσει τόν αδελφόν τής Αμαλίας, καί 
δτι ούτω προστατευθείς ό 'Ρολάνδος, κατ’ 
ούδένα τρόπον δέν έδύνατο νά άποθάνη έκ 
χειρός ενός όπαδού τού Ίηού.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Δ'.

Ο ΕΝ TH ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ Ο1ΚΙΣΚΟΣ.

Ένώ μεταφέρουσιν είς τόν πύργον τής 
Μαυροκρήνης τό σώμα τού σίρ Ίωάννου 
Τάνλεΰ, ένώ ό 'Ρολάνδος διευθύνεται πρός 
δ τώ ύπεδείχθη μέρος, ένώ ό παρ’ αύτοϋ 
σταλείς χωρικός τρέχει είς Βούργον νά εί- 
οοποιήση τόν δόκτορα Μιλλόν περί τής συμ
φοράς ήτις καθίστησι τήν παρουσίαν του ά- 
ναγκαίαν παρά τή Κ. Μοντρεβέλ, άς πα- 
ρέλθωμεν τήν άπόστασιν ήτις χωρίζει το 
Βούργον έκ Παρισίων, καί τόν χρόνον δστις 
παρήλθε μεταξύ τής 16 ’Οκτωβρίου καί 
τής ✓ Νοεμβρίου καί άς είσέλθωμεν περί 
τήν τετάρτην ώραν τής μεσημβρίας εις τόν 
οίκίσκον έκεΐνον τής όδοϋ Νίκης, περί ής 
δίς ήδη έγένετο λόγος.

Πράγμα περίεργον, μέχρι τού νΰν ακό
μη, μετά τοσαύτας άλληλλοδιαδόχους με- 
ταβολάς κυβερνήσεων, έπί έκάστου φυλλώ
ματος τής διπλής θύρας αύτής παρίσταν- 
ται τά ύπατικά έμβλήματα, καί κειμένη 
πρός τό δεξιόν τής οδού ταύτης ύπ’ αριθμόν 
60 έξακολουθεϊ μέχρι τού νΰν διεγείρουσα 
τήν περιέργειαν τών διαβατών.

Άς άκολουθήσωμεν τήν μακράν καί στε-
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νήν δίοδον τών φιλλυρών, ήτις άγει απο 
τής θύρας της όδοΰ μέχρι τής θύρας τής 
οικίας. Άς εισέλθωμεν εις τόν άντιθάλαμον, 
άς λάβωμεν τήν δίαυλον πρός δεξιά και άς 
άναβώμεν τάς είκοσι βαθμίδας εις τι δω
μάτων έργασίας περιεστρωμένον μέ χαρ- 
τίον πράσινον και κεκοσμημένον μέ αύ- 
λαίας, έδρας, κατάκλιντρα και θρανία τοΰ 
αύτοΰ χρώματος.

Οί τοίχοι του είσΐ κεκαλυμμένοι μέ χάρ
τας γεωγραφικούς καΐ μέ σχέδια πόλεων, 
διπλή δέ βιβλιοθήκη έκ ξύλου σφε'/δάμνου 
εκτείνεται εκατέρωθεν τής εστίας. At έδραι, 
τά ανάκλιντρα, αί τράπεζαι καί τά γρα
φεία είσι πλήρη βιβλίων και μόλις ευρίσκει 
τις θέσιν ινα καθήση, καΐ εις τάς τραπέζας 
καί τά γραφεία τόπον κενόν ΐνα γράψη.

Έν μέσω σωρού εκθέσεων, επιστολών, 
φυλλαδίων καί βιβλίων, κάθηται άνήρ τις 
καΐ προσπαθεί, άποσπών έζ. διαλημμάτων 
έξ ανυπομονησίας τάς τρίχας τής κεφαλής 
του, νά άναγνώση μίαν σελίδα σημειώσεων, 
ένώπιον τών όποιων τά ιερογλυφικά τών ο
βελίσκων τοΰ Αουξώο είσι κατ’ αναλογίαν 
λίαν εύδιάκριτα.

Καθ’ ήν στιγμήν ή ανυπομονησία τοΰ 
γραμματέως έφθανεν εις τήν απελπισίαν, 
ή Ούρα ήνεώχθη καΐ νέος αξιωματικός εΐ- 
σήλθεν έν στολή ύπασπιστοΰ.

Ό γραμματεύς ύψωσε τήν κεφαλήν καΐ 
ζωηρά έκφρασις χαράς άπηύγασεν έπί τοΰ 
προσώπου του.
— ’Ώ φίλτατέ μου, 'Ρολάνδε, εΐπεν, είσθε 
σεις, τέλος ; Χαίρω βλέπων σας διά δύο λό
γους· πρώτον διότι έ'λυπούμην ένεκα ύμών 
ύπερμέτρως, δεύτερον, διότι ό στρατηγός 
σάς περιμένει άνυπομόνως καΐ σάς ζήτεΐ 
μέ φωνάς καΐ μέ κραυγάς. Άλλά πρό παν
τός καΐ ύπέρ παν, έλθε νά σέ έναγκαλισθώ.

Ό γραμματεύς καί ό ύπασπιστής ένηγ- 
καλίσθησαν άλλήλους.
— Λοιπόν, άς ίδωμεν, φίλτατε Βουριέν, 
εΐπεν ό τελευταίος ούτος· ειπήτε μοι τά νέα 
τού τόπου, διότι φαίνεται ώς νά έρχωμαι 
άπό τό Μονομόταπα·
— Έν πρώτοις έρχεσθε έξ ιδίας θελήσεως 
ή άνεκλήθητε;
— Άνεκλήθην όσον ήτο δυνατόν ν' άνα- 
κληθώ.
— Ύπό τίνος;
— Ύπό τοΰ ίδιου στρατηγού.
— Μέ έγγραφον ιδιαίτερον ;

— Καί ιδιόχειρόν του ακόμη.
Ό νέος έξήγαγε τοΰ θυλακίου του 'έγ

γραφον περιέχον δύο γραμμάς ανυπόγρα
φους καΐ τής αύτής γραφής, ής ό Βουριέν 
ειχεν ολόκληρον φάκελλον πρό οφθαλμών.

Αί δύο αύται γραμμαί έλεγον,
«Άναχώρησον και έσο εις ΙΙαρισίους 

τήν 16 Βρουμαίρ, διότι έχω ανάγκην σοΰ.»
— Ναι, εΐπεν ό Βουριέν, νομίζω εινε διά 
τήν 18.
— Διά τήν 18, πώς ;
— ' Λ, μά τήν πίστιν μου, μ’ έρωτας πλέον 
παρ’ ό,τι γνωρίζω, Τολάνδε. 'Ο άνθρωπος, 
ώς τόν γνωρίζετε, δέν εινε κοινωνικός. Τί 
θά έχη τήν 1 8 Βρουμαίρ, αγνοώ είσέτι, έν 
τούτοις είμαι βέβαιος δτι κάτι θά έχη.
— *Ω ! καΐ έχέτε κάμμίαν αμφιβολίαν;
— Νομίζω, δτι θέλει νά γείνη διευθυντής 
άντΐ τού Σιεγή ή πρόεδρος αντί τοΰ 1ο- 
χιέρου.
— "Οπως δήποτε μέχρι τοΰδε δέν έδειξεν 
είμή τούτο μόνον, άλλά γνωρίζεις, φίλτα
τέ μοι, δταν Οέλη τις νά μάθη, πρέπει νά 
μαντεύη . ..
— Ά ! μά τήν πίστιν μου, είμαι πολύ ο
κνηρός διά νά λάβω τόν κόπον τούτον, Βου 
ρΐέν έγώ είμαι γενίτζαρος, δ,τι θά κάμη, 
εινε καλά καμωμένον. Τίς ό λόγος νά έχω 
γνώμην, καΐ νά κάΟημαι νά τήν συζητώ καΐ 
τήν υπερασπίζω; Φθάνει δτι είνε τόσον ο
χληρόν δτι ζή τίς.

Καί ό νέος έπεκύρωσε τον άφορισμόν 
τούτον διά μακροΰ χασμουρίσματος, εΐτα 
δέ προσέθηκε, μέ τόνον βαθεΐας άμερι- 
μνοσύνης,
— Νομίζεις δτι θά ανταλλαχθούν και σπα- 
θίσματα, Βουριέν ;
— ‘Ίσως.
— Άν υπήρχε πιθανότης νά φονευθω, αύτο 
μόνον μοι έξήρκει. Πού είνε ό στρατηγός ;
— Παρά τή Κ. Βοναπάρτου· κατέβη πρό 
ενός τετάρτου· τώ άνηγγείλατε τήν έλευ- 
σίν σας ;
— Οχι, διότι πρώτον εΐχον εύχαρίστησιν 
νά ίδω σάς. Άλλά, σταθήτε, ακούω τό βή- 
μά του, ιδού αύτός.

Ταύτοχρόνως ή Ούρα ήνεώχθη άποτόμως 
καί το αύτό ιστορικόν πρόσωπον δπερ είδο- 
μεν διαδραματίζον άγνώριστον εις Άβι- 
νιόν μέρος σιωπηλόν, παρέστη έπί τής 
φλοιας τήςθύρας έν τή γραφική αύτού στο
λή, αρχιστρατήγου τοΰ αιγυπτιακού στρα- 

τοΰ· μόνον έπειδή εύρίσκετο εις τόν οϊκόν 
του είχε τήν κεφαλήν ασκεπή· ό δέ 'Ρολάν
δος εύρεν αύτόν έχοντα τούς οφθαλμούς 
κοιλοτέρους καΐ τό πρόσωπον ώχρότερον 
τοΰ συνήθους.

Ιίαρατηρήσας τόν νεανίαν ό στρατηγός 
έφάνη περιχαρής καΐ τό σκυθρωπόν βλέμ
μα του έξέπεμψεν ακτίνα θυμηδίας.
— Ά ! είσαι σύ, Ρολάνδε, είπε, πιστός ώς 
ό χάλυψ, προσκαλείσαι καΐ έρχεσαι. Καλώς 
ώοισας λοιπόν Καΐ έτεινε τήν χεΐρα πρός 
τόν νεανίαν, έπειτα δέ μετά μειδιάματος 
ανεπαίσθητου, ή ρώτησε,
— Τί κάμνεις μέ τόν Βουριέν;
— Σάς περιμένω, στρατηγέ.
— Καΐ ένώ μέ περιμένεις, όμιλεΐτε ώς δύο

— Σας ομολογώ, στρατηγέ, δτι τώ έδει
ξα τήν διαταγήν τοΰ νά εύρεθώ ένταύθα 
τήν 16 Βρουμαίρ.

Ό στρατηγός έρριψεν έπί τοΰ Βουριέν 
βλέμμα δυσαρέσκειας· εΐτα στραφείς άπο
τόμως πρός τόν 'Ρολάνδον,
— Αλήθεια, είπε, καΐ ό άγγλος;
— Ίσα, ίσα, στρατηγέ μου, θέλω σας ομι
λήσει περί αύτοΰ.
— Εινε πάντοτε εϊς Γαλλίαν ;
— Ναι, καΐ ένόμισε έπί μικρόν δτι έμελλε 
νά μείνη έκεΐ μέχρίς ού ή σάλπιγξ τής τε
λευταίας κρίσεως ήθελεν ηχήσει τό έγερτή 
ριον εις τήν κοιλάδα τού Ίωσαφάτ.
— Ήθέ'λησας νά τόν φονεύσης καΐ έκεΐνον;
— Ω! όχι έγώ, είμεθα οί καλλίτεροι φί
λοι τοΰ κόσμου, καΐ, στρατηγέ μου, εινε τό
σον αξιόλογος άνθρωπος καΐ τόσον ιδιό
τροπος ταύτοχρόνως, ώστε θά σάς έπικα- 
λεσθώ μικράν δόσιν καλοκάγαθίας ύπέρ 
αύτού.
— Λοιπόν, τί συνέβη εις τον φίλον σου;
— Έδικάσθη, κατεδικάσθη, έθανατώθη.
— Τί διάβολον μοί λέγεις ;
— Τήν αλήθειαν τοΰ Θεού, στρατηγέ μου.
— Πώς, έόικασθη, κατεδικάσθη καί έκαρα- 
τομήθη ;
— Ώ! οχι ούτως. Έδικάσθη καΐ κατεδι- 
κάσθη, ναί· έκαρατομήθη οχι. Άν έκαρατο- 
μειτο θά ήτο τόρα περισσότερον ασθενής 
άο’ ό,τι είναι.
— Τί κάθησαι τόρα καΐ μοί λέγεις ; Ύπό 
τίνος δικαστηρίου έδικάσθη καΐ κατεδικάσθη;
— Ύπό τοΰ δικαστηρίου τών οπαδών τοΰ 
Ίηού.

— Τί είνε αύτοΐ οί όπαδοΐ τοΰ Ίηού ;
— Καΐ έλησμονήσατε λοιπόν τόν φίλον μας 
Μοργάν, τόν μετημφιεσμένον. έκεΐνον άν
θρωπον, δστις εφερεν εις τόν οίνέμπορον 
τά διακόσιά του λουδοβίκια ;
— Όχι, εΐπεν ό Βονοπάρτης, δέν τόν έλη- 
σμόνησα- άλλ’ άς έπανέλθωμεν εις τόν άγ- 
γλον σου, αύτός ό Μοργάν λοιπόν τόν έ- 
δολοφόνησεν ;
— Όχι αύτός, άλλ’ οι εταίροι του.
— Άλλ’όμιλείς περί δικαστηρίου καΐ ούχΐ 
περί φόνου.
— Στρατηγέ μου, είσθε πάντοτε ό αύτός, 
εΐπεν ό 'Ρολάνδος μέ τήν οικειότητα έκεί- 
νην τήν όποιαν είχε λάβει εις τό στρατιω
τικόν σχολεΐον· θέλετε νά μάθητε, καΐ δέν 
μοι έπιτρέπετε νά ομιλήσω.
— Είσελθε εις τόν σύλλογον τών ΙΙεντα- 
κοσίων, καΐ όμίλει δσον θέλεις.
— Εις τούς ΙΙεντακοσίους δμως θά έχω 
τετρακοσίους έννενήκοντα εννέα συναδέλ
φους, οΐτινες όλοι θά έχωσι τήν επιθυμίαν 
νά μοΰ διακόπτωσι τόν λόγον, έπιθυμώ δέ 
κάλλιον νά διαζόπτωμαι άπό ύμάς ή άπό 
ένα δικηγόρον.

— Αύτό θέλω καΐ έγώ. Φαντάσθητε, στρα
τηγέ μου, δτι ύπάρχει πλησίον τού Βούρ- 
γου μία μονή τοΰ τάγματος τοΰ Αγίου 
Βρούνου.
— Ή μονή τού Σειλλώνος, γνωρίζω τοΰτο.
— Πώς, γνωρίζετε τήν μονήν τού Σειλ- 
λώνος ; ήρώτησεν ό 'Ρολάνδος.
— Μήπως ό στρατηγός δέν γνωρίζει τά 
πάντα; εΐπεν ό Βουριέν.
— Ας ιοωμεν την μονήν σου· εχει ακόμη 
αύτη μοναχούς ;
— Όχι, μόνον φαντάσματα έχει.
— Έχεις λοιπόν ιστορίαν κάνενός βρυκό- 
λακος νά μοι διηγηθής ;
— Καΐ πολύ ιοραίαν.
— Διάβολε, ό Βουριέν γνωρίζει δτι πολύ 
έπιθυμώ νά ακούω τοιαύτας ιστορίας.
— Λοιπόν ήλθον εις τόν οίκον τής μη- 
τρός μου καΐ μοι ειπον ότι ύπήρχον φαν
τάσματα εις τήν μονήν ήθέλαμεν λοιπόν 
νά έλαφρυνθώμεν άπό τήν ιδέαν, ήτις μάς 
έπλάκωνε τήν καρδίαν ό σίρ Ιωάννης και 
έγώ, ή μάλλον έγώ καΐ ό σίρ ’Ιωάννης καΐ 
άπεφασίσαμεν νά διαμείνωμεν έκεΐ μίαν νύ
κτα ό καθείς·
— Πού ;
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— Είς τήν μονήν·
Και ό Βοναπάρτης διά τοΰ δακτύλου έχα 

μεν άδιοράτως τδ σημεϊον τοΰ σταυρού, έ
θος Κορσικδν, δπερ ούδέποτε άπέβαλεν.
— Ά! Α! είπε, καί είδες φαντάσματα ;
— Είδα έν.
— Καί τί τδ έκαμες;
— Έπυροβόλησα κατ’ αύτοΰ.
— Τότε ;
— Τότε εκείνο έξηκολούθησε τδν δρό
μον του.
— Καί ένόμισες δτι τδ έκτύπησες;
— Ά! ιδού πώς μέ γνωρίζετε! τό κατε- 
δίωξα καί τό έπυροβόλησα έκ νέου, άλλ’ έ- 
πειδή έγνώριζε κάλλιον έμοΰ τδν δρόμον 
του διά μέσου τών ερειπίων, μοΰ διέφυγέ.
— Διάβολε!
— Τήν έπιοΰσαν ήτο ή σειρά τοΰ σίρ ’Ιωάν
νη, τού άγγλου μας
— Είδε καί αύτός τδ φάντασμά σου ;
— Είδε πλέον παρά τοΰτο· είδε δώδεκα μο
ναχούς είσελθόντας είς τήν έκκλησίάν, οί- 
τινες τδν έδίκασαν, ώς θέλοντα νά είσδύση 
είς τά μυστήριά των, τόν κατεδίκασαν είς 
θάνατον και τέλος, τόν έμαχαίρωσαν.
— Καί δέν ύπερασπίσΟη εαυτόν ;
— Ώς λέων, έφόνευσε δύο έξ αύτών.
— Και άπέθανε ;
— Δέν είνε καί τόσον καλά, άλλ’ έλπίζω 
ότι θά ίατρευθή. Φαντάσθητε, στρατηγέ μου 
ότι τδν εύρον είς τήν άκραν τής οδού καί 
τδν έφερον παρά τή μητρί μου μέ μαχαι
ριού πεφυτευμένον έν τώ μέσω τοΰ στή
θους, ώς χάρακα αμπέλου
— Αλλ’ δ,τι μοί διηγείσαι είνε πράγμα 
περίεργον.
— Καί έπί τής κοπίδος τοΰ μαχαιριού, διά 
νά μή έπέλθη αμφιβολία τις, ύπήρχον γε- 
γραμμέναι αί λέξεις Όπαδ οί τ ο ΰ Ίηο ύ.
— Δέν είνε δανατδν τοιαΰτα πράγματα νά 
συμβαίνωσιν έν Γαλλία κατά τδ τελευταΐον 
έτος τοΰ 111'. αίώνος. Τοιαΰτα ήσαν καλά 
διά τήν Γερμανίαν κατά τδν μεσαίωνα έπί 
τών χρόνων τών Έρρίκων καί τών ΌΟώνων.
— Δέν είνε δυνατόν στρατηγέ, καί έν τού- 
τοις ιδού τδ μαχαίριον. Τί λέγετε περί τοΰ 
σχήματος ; είνε χαρίεν νομίζω.

Καί ό νεανίας έξήγαγε τοΰ στήθους του 
μαχαίριον σιδηροΰν καθ’ολοκληρίαν, ού ή 
λαβή είχε σχήμα σταυροειδές, καί έπί τής 
κοπίδος ήσαν έγκεχαραγμέναι αί λέξεις αύ- 
ται ’Οπαδοί τοΰ Ίηού.

Ό Βοναπάρτης έξέτασε τδ δπλον μετά 
προσοχής· '·.
— Καί λέγεις δτι έφύτευσαν τδ παιγνιδιού 
τοΰτο είς τδ στήθος τοΰ άγγλου σου ;
— Μέχρι λαβής.
— Δέν άπέθανεν άκόμη ;
— Δέν είνε καί καλά, άλλ’ έν τούτοις ζή.
— Ήκουσες, Βουριέν;
— Μετά μεγάλης προσοχής.
— Νά μοί άναφέρης έκ νέου περί τούτων, 
'Ρολάνδε.
— Πότε στρατηγέ ;
— Πότε; όταν θά ήμαι κύριος.

ΜΕΡΟΣ Δ'. — ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝ&ΣΙΣ.

’Ολίγον χρόνον μετά τά συμβάντα άτινα 
δέν άννκουσι μέν είς τήν διήγησίν μας, 
δυνάμεθα δμως καί νά διηγηθώμεν έν πάση 
αύτών τή λεπτομερεία, έπειδή ώς μυθιστο- 
ριογράφοι έχομεν τήν άξίωσιν δτι γνωρίζο
μεν αύτά κάλλιον ιστοριογράφων τινών τών 
φίλων μας, συμβάντα άτινα έσχον σπου- 
δαίαν έπενέργειαν έφ’ δλης τής Εύρώπης, 
ής έπί μίαν στιγμήν ήπείλησαν νά μεταβά- 
λωσι τήν μορφήν ώς καταιγίς μεταβάλ- 
λουσα τήν μορφήν τοΰ ώκεανοΰ, ό Βοναπάρ
της συγκεντρών είς εαυτόν τά έργα ού μό
νον τών δύω φίλων του Αεβρούν καί Καμ- 
βασαρές, άλλ’ άκόμη καί τά τών ύπουργών, 
έδικαιολόγει τδν λόγον τού Σιεγή, είπόντος 
περί αύτοΰ δτι ήν άνθρωπος τά πάντα αι
σθανόμενος, τά πάντα θέλων, τά πάντα 
δυνάμενος.

’Ολίγον λοιπόν χρόνον μετά τά συμβάν
τα ταΰτα, τήν πρωίαν τής 30 Νιβώς, ή ίνα 
είπωμεν εύκρινέστερον διά τούς άναγνώ- 
στας μας, τής 20 Ίανουαρίου 1800, ό 'Ρο
λάνδος άποσφραγίζων, ώς φρούραρχος τοΰ 
Λουξεμβούργου, τήν πρωινήν αύτοΰ αλλη
λογραφίαν εύρεν έν μέσω πεντήκοντα άλ
λων έπιστολών, δι’ ών οί γράφοντες έζή- 
τουν άκρόασιν, επιστολήν τινα, τοιαΰτα πε- 
ριλαμβάνουσαν

» Κύριε διοικητά
«Γνωρίζω τήν τιμιότητα υμών καί σπεύ

δω νά έπωφεληθώ αύτής. Έχω ανάγκην νά 
σάς όμιλήσω έπί πέντε στιγμάς, κατ’ αύτάς 
δέ τάς πέντε στιγμάς θά φέρω προσωπίδα.

•Έχω μίαν αίτησιν νά σάς απευθύνω, 

τήν δέ αίτησιν ταύτην ή θέλετε μοί έκπλη- 
ρώσει ή θέλετε μοί άρνηθή- δπως δήποτε, 
μέλλων νά είσέλθω είς τά άνάκτορα τοΰ 
Λουξεμβούργου μόνον καί μόνον πρδς τδ 
συμφέρον του πρώτου ύπάτου Βοναπάρτου 
καί τοΰ βασιλικού κόμματος, είς δ ανήκω, 
ζητώ τόν λόγον τής τιμής σας ότι θέλετε 
μέ άφήσει νά έξέλθω έλευθέρως, δπως καί 
όταν είσέλθω.

»'Αν αύρων περί τήν έβδόμην ώραν τής 
εσπέρας, ίδω φώς μόνον είς τό κάτωθεν τού 
ωρολογίου παράθυρου, τούτο Οά σημαίνη 
δι’έμέ δτι ό συνταγματάρχης 'Ρολάνδος 
Μοντρεβέλ μοί έδωσε τδν λόγον τής τι
μής του, καί Οά παρουσιασθή Οα^ραλέως είς 
τήν μικράν θύραν τής άριστερας πτέρυγος 
τών άνακτόρων, τήν πρδς τδν κήπον φέ- 
ρουσαν.

»Θέλω κτυπήσει τρις κατά τδ έθιμο ν τών 
φαρμασόνων· δπως δέ γνωρίζητε έκ προοι
μίων είς τίνα Οά δώσητε ή Οά άρνηθήτε τον 
λόγον σας, ύπογράφω έν όνομα δπερ σάς 
είνε γνωστόν, διότι είς μίαν περίστασιν, τήν 
οποίαν βεβαίως δέν έλήμονήσατε άπηγ- 
γ'έλθη ένώπιόνσας.

«Μοργάν
Αρχηγός τών δπαδών τοΰ Ίηού.»

Ό 'Ρολάνδος άνέγνω δίς κατ’ έπανάλη- 
ψιν τήν έπιστολήν ταύτην, έμεινεν έπί μι
κρόν σκεπτικός, είτα μεταβάς άμέσως είς 
τό γραφεΐον τοΰ πρώτου ύπάτου, χωρίς ούδέ 
λόγον νά προφέρη, τώ έτεινε τήν έπιστολήν.

’Εκείνος τήν άνέγνω χωρίς τδ πρόσω- 
όν του νά δείξη τήν έλαχίστην συγκίνησιν,πον 

τήν έλαχίσνην έκπληξιν, καί μέ λακωνικό
τατα δλως διόλου άρχαϊκήν, είπε·
— Πρέπει νά τεθή τδ φώς- καί έπέστρεψε 
τήν έπιστολήν πρός τόν 'Ρολάνδον.

Τήν έπιοΰσαν περί τήν έβδόμην ώραν τής 
εσπέρας, τδ φώς έφεγγεν είς τό παράθυρον, 
καί τήν έβδόμην ώραν καί πέντε λεπτά ό 
ίδιος 'Ρολάνδος περιέμενεν είς τήν μικράν 
θύραν τού κήπου. Μόλις δέ είχε μείνει μερι- 
κάς στιγμάς καί τρεις κτύποι άντήχησαν 
κατά τδν τρόπον τών φαρμασόνων, τουτέ- 
στι δύο καί εις.

Ή Ούρα ήνοίχθη πάραυτα, καί σνήρ τις 
κεκαλυμμένος ύπδ μανδύου έφάνη, ό δέ 
'Ρολάνδος έμενε σχεδόν κεκρυμμένος καθ’ ό 
λοχληρίαν είς τήν σκιάν τής χειμερινής έ- 
κείνης νυκτός.

Μή βλέπων μηδένα δ φέρων τδν μανδύαν 
έμεινεν έπί μικρόν ακίνητος.
— Είσέλθετε τώ είπεν ό 'Ρολάνδος.
— Ά ! είσθε σεις συνταγματάρχα!
— Πώς γνωρίζετε δτι είμαι έγώ ; ήρώτη- 
σεν ό 'Ρολάνδος
— ’Αναγνωρίζω τήν φωνήν σας.
— Τήν φωνήν μου ! αλλά κατά τάς δλί- 
γας στιγμάς, καθ’ ας έμείναμεν έν τώ αύτώ 
Οαλάμω είς Άβινιον, ούδέ μίαν καν λέξιν έ- 
πρόφερα.
— Τότε, ήκουσα τήν φωνήν σας αλλαχού.

Ό 'Ρολάνδος ήρώτησε πού ό αρχηγός 
τών δπαδών τοΰ Ίηού ήκουσε τήν φωνήν του· 
άλλ’ έκεΐνος ύπομειδιών, τώ είπεν·
— Είναι τάχα λόγος, συνταγματάρχα, 
διότι γνωρίζω τήν φωνήν σας νά μένωμεν 
είς ταύτην τήν θύραν;
— ”Οχι, διόλου, άπεκρίθη ό 'Ρολάνδος· κρα
τήσατε τήν άκραν τού ιματίου μου καί άκο- 
λουΟήσατέ μοι, διότι διέταξα έπίτηδες νά μή 
θέσωσι φώς είς τήν κλίμακα καί τδν πρό
δομον, δστις φέρει είς τδ δωμάτων μου.
— Σάς εύχαριστώ διά τούτο, άλλ’ έχων τόν 
λόγον τής τιμής σας, δύναμαι έν πλήρει 
πεποιΟήσει νά διέλθω τά άνάκτορα άπδ τοΰ 
ενός μέχρι τοΰ άλλου άκρου έν πλήρει με
σημβρία καί άν ήνε φωτισμένα a giorno, 
ώς λέγουσιν οί Ιταλοί.
— Τδν έχετε, άπεκρίθη ό 'Ρολάνδος, ώστε 
άναβήτε άφόβως.

Ό Μοργάν δέν ειχεν ανάγκην ένθαρρύν- 
σεως, ήκολούΟησε λσιπδν Οαρραλέως τόν ο
δηγόν του, όστις φθάσας είς τδ άνω τής 
κλίμακος, έλαβε πρόδομον σκοτεινόν ώς καί 
τήν κλίμακα, έπροχώρησεπερί τά είκοσι βή
ματα, ήνοιξε μίαν θύραν καί εύρέθη είς τδ 
δωμάτων του , ακολουθούμενος ύπδ τοΰ 
Μοργάν.

Τδ δωμάτων έφωτίζετο ύπδ δύο κηρίων 
μόνων, είσελθών δέ ό Μοργάν έρριψε τδν 
μανδύαν του καί άπέθεσε τά πιστόλιά του 
έπί μιας τραπέζης
— Τί κάμνετε; ήρώτησεν ό 'Ρο’λάνδος
— Μέ τήν άδειάν σας, άπεκρίθη φαιδρώς ό 
Μοργάν, θέλω νά ήμαι έν άνέσει.
— Άλλα τά πιστόλια ταΰτα, τά όποια άπε- 
θέσατε έκεΐ;
— Νομίζετε τάχα ότι τά έλαβαν οι’ ύμάς ;
— Άλλά διά ποιον ;
— Διά τήν κυρίαν Αστυνομίαν πιστεύετε 
ότι είμαι διατεθειμένος νά ακολουθήσω τδν
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πολίτην Φουσέ, χωρίς νά καύσω ολίγον τδν 
μύστακα τοΰ πρώτου τών κατασκόπων του, 
δστις ήθελεν, επιθέσει τήν χεΐρά του επ’ έμέ; 
Ώ ! μόνον αύτό δέν Οά γείνη.
— Άλλ’ αφού εΐσθ’ έδώ, έχετε τήν ιδέαν 
ότι δέν υπάρχει τί νά φοβηθήτε πλέον ;
—Διάβολε, εΐπεν ό νέος, έχω τόν λόγον τής 
τιμής σας.
— Άλλά τότε διατί δέν άφαιρεΐτε και τό 
προσωπείου σας;
— Διότι τό πρόσωπον μου ανήκει έξ ήμι- 
σείας εις έμέ και έξ ήμισείας εις τούς συ
νεταίρους μου, καί τίς οΐδεν άν εις μόνον 
ήμών αναγνωριζόμενος, δέν ήθελε συμπα- 
ρασύρει τούς λοιπούς- εις τήν λαιμητόμον; 
διότι, συνταγματάρχα, έστέ πεπεισμένος ότι 
δέν κρύπτομαι ένεκα τής παιδιάς ήν παίζομεν.
— ’Αλλά τότε διά τί παίζετε τοιοΰτον παί- 
γνιον ;
— Ά ! ιδού μία ωραία έρώτησις· διατί ύ- 
πάγετε ύμεΐς εις τό πεδίον τής μάχης, 
ένθα μία σφαίρα δύναται νά σάς τρυπήση 
τό στήθος ή εν πολύβολον νά σάς άποκόψη 
τήν κεφαλήν ;
— Εΐνε πολύ διαφορετικόν, έπιτρέψατέ μοι 
νά σάς εΐπω- εις τό πεδίον τής μάχης κιν
δυνεύω νά άποθάνω ένδόξως.
— Και μήπως νομίζετε οτι Οά άτιμασθώ 
και έγώ τήν ημέραν εκείνην, καθ’ήν μοΰ 
κόψω σι τήν κεφαλήν εις τό επαναστατικόν 
τρίγωνον; Ούδόλως, διότι έχω τήν άξίωσιν 
ότι είμαι στρατιώτης ώς καί ύμεΐς, μέ μό-’ 
νην τήν διαφοράν ότι άπαντες δέν δυνάμεθα 
νά υπηρετώμεν τόν αύτδν σκοπόν. Έκαστη 
θρησκεία έχει τούς ήρωας καί τούς μάρτυρας 
της'εύτυχεΐς εις τούτον τόν κόσμον οίήρωες, 
άλλ’ εύτυχεΐς εις τόν άλλον οί μάρτυρες.

'<) νέος απήγγειλε τούς λόγους τούτους 
μετά πεποιθήσεως, ήτοι συνεκίνησεν ή μάλ
λον έξέπληξε τον 'Ρολάνδον.
— Άλ/.ά, έξηχολού'ησεν ό Μοργάν, πα- 
ραιτών ταχέως τόν ενθουσιασμόν διά νά έ- 
πανέλθη εις τήν φαιδρότητα, ήτις έφαίνετο 
ό ίδιάζων αύτοϋ χαρακτήρ, δέν ήλΟον εν
ταύθα διά νά συζητήσω αντικείμενα πολιτι
κής φιλοσοφίας· ήλθον νά σάς παραχαλέσω 
όπως μέ είσαγάγητε παρά τώ πρώτω ύπάτω.
— Πώς; παρά τώ πρώτη ύπάτω? άνέκρα- 
ξεν ό 'Ρολάνδος.
— Άναμφιβόλως ένθυμεΐσθε τί εις τήν έπι- 
στολήν μου, σάς έ'λεγον, ότι έχω μ.αν αΐ- 
τησιν νά σάς απευθύνω;

— Λ'αί.
— Λοιπόν ή αΐτησις αύτη εΐνε νά μοί έπι- 
τρέψητε νά ομιλήσω πρδς τόν στρατηγόν 
Βοναπάρτην.
— ϊυγχωρήσατέ μοι, έπειδή δέν έπερίμενον 
τοιαύτην αΐτησιν . . .
— Καί έχπλήττεσθε διά ταύτην, ή μάλλον 
είπεΐν ανησυχείτε; Φίλτατε συνταγματάρχα, 
άν δέν πείθεσθε εις τδν λόγον μου, δύνασθε 
νά- μέ έρευνήσητε άπδ ποδών μέχρι κεφα
λής, καί θέλετε ΐδεΐ οτι δέν εχω άλλα όπλα, 
είμή τά δύο ταΰτα πιστόλια, τά όποια μά
λιστα καί δέν έχω πλέον, διότι ιδού τά ά- 
πέθεσα έπί τής τραπέζης. Άν ακόμη δυσπι- 
στήτε, λάβετε ύμεΐς έν έκάστη τών χειρών 
σας, σταθήτε μεταξύ τοΰ πρώτου υπάτου 
καί έμου, καί καύσατέ μου τήν κεφαλήν είς 
πρώτον ύποπτον κίνημά μου. Ή συμφωνία 
αύτη σάς άρέσκει;
— ’ Αλλ’ άν απασχολήσω τόν πρώτον ύπα
τον διά νά άκούση τήν άναχοίνωσίν σας, μέ 
βεβαιοΰτε ότι ή άνακοίνωσις αύτη αξίζει τόν 
κόπον;
—- ίΐ! ώς προς αύτό, σάς διαβεβαιώ 
καθ’ όλα·

Ειτα μέ έμφασιν χαράς προσέθηκεν
— Έπί τοΰ παρόντος άποστέλλομαι πρέσ- 

1 βυς εστεμμένης κεφαλής, ή μάλλον άπε-
στεμμένης, δπερ δμως δέν τήν καθιστά ό- 
λιγώτερον σεβαστήν είς τάς εύγενεΐς καρ
διάς ! άλλως τε ολίγον Οά απασχολήσω τδν 
στρατηγόν σας, Κύριε 'Ρολάνδε, καί άμα 
ίδη οτι ή συνέντευξίς μας έχτείνεται έπί πο
λύ, δύναται νά μέ άποπέμψη. Έστέ ήσυχος, 
δέν θά τδν στενοχωρήσω.

Ό 'Ρολάνδος έμεινεν έπί μικρόν περί- 
φροντίς καί σιωπηλός.
— Άλλ’ εις μόνον τον πρώτον ύπατον, είπε, 
δύνασθε νά κάμητε τήν άναχοίνωσίν ταύτην;
— Μόνον είς αύτδν, διότι καί μόνος αύτός 
δύναται νά μοί άποκριθή.
— Πολύ καλώς, περιμείνατε έδώ έως ου 
ύπάγω καί λάβω τάς διαταγάς του.

Ό 'Ρολάνδος έκαμεν έν βήμα πρδς τό 
δωμάτιόν τοΰ στρατηγού του, άλλ’ έστάθη, 
ρίψας βλέμμα άνήσυχον έπί πολυαρίθμων 
εγγράφων σεσωρευμίνων έπί τής τραπέζης. 
•— Φοβεΐσθε, εΐπεν ό Μοργάν, έννοήσας τό 
βλέμμα έκεΐνο, μή έν απουσία σας άναγνώ- 
σω τά παλιόχαρτα ταΰτα ; Ώ ! καί νά ή- 
ςεύρετε πόσον μισώ τήν άνάγνωσιν. Καί ή 
καταδιχαστική μου αύτή άπόφασις άν έμενεν 

(ακολουθεί)


