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ΕΝ ΜΙΚΡΑι A2IAt.
ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΡΩ.

ΤΓΩΣ έπιγράφβται βιβλίον δημοσιευθέν ε
σχάτως έν Παρισίοις καί περιέχον περιεργότάτας 
παρατηρήσει; καί περιγραφές, ενίοτε δέ καί σκέ
ψεις ορθά; περί τής Μικρά; ’Ασίας καί έν γένει 
περί τής καταστάσεως τής Τουρκίας καί τών έν 
αυτή οίκούντων Ελλήνων. Ενομίσαμεν καλόν νά 
προσφέρωμεν εις τούς άναγνώστας τής Χρυσαλ- 
λίδος περικοπές έκ τοΰ άςιολόγου τούτου συγ
γράμματος μεταγλωττίζοντες αύτά;’ καί πρώ
τον άρχόμεθα άπο τών ολίγων αύτοΰ παρατηρή
σεων περί τής γραφόμενη; σήμερον έν ΑΟήναις 
καί έν Ελλάδι γλώσσης.

« Κατά τήν ολιγοήμερον έν Αθήναις διαμονήν 
μου, λέγει δ Κ. Πε£ρώ, παρετήρτ,σα σπουδήν τινα 
καί άλλοίωσιν άνοχι πρόοδον καί περί τήνγλώσσαν. 
Εΐ; άπαντα; δηλαδή τούς λαλοΰντα; ή γράφοντας 
•έν τή Βουλ.ή, έν τώ Πανεπιστήμιο», έν ταϊς έφημε- 
ρίσι καί άλλαχοΰ υπάρχει άμιλλα, οΰτω; εΐπειν, τί; 
μάλλον ν άπομακρυνΟή τής προ τεσσαρακονταε
τία; καλουμένης 'ΡωμαΙϊχης γϊώασΎύ ή καθομι
λουμένη; καί νά προσέγγιση εις τήν άρχαίαν’Ελ
ληνικήν. Καί άλλοι μέν έξ αύτών έγκαυχώνται

δτι αντικατέστησαν βάρβαρον τινά λέξιν Τουρκι
κήν ή ’Ιταλικήν, τήν οποίαν ομω; πάντε; ένόουν, 
δι’ άλλη; ήν άνεκάλυψαν είς άρχαΐον Ελληνα συγ
γραφέα, καί τάν οποίαν σήμερον μόλις ίσως δέκα 
έννοΟΰσι τήν έννοιαν' πολλάκις μάλιστα ή άρχική 
σημασίατών τοιουτων λέξεων διαφέρει μεγάλως 
άπο τήν άποδιδομένην είς αύτά; σήμερον έξ ιδιο
τροπίας ένοςλογίου. (1) Αλλος δέπάλιν επιδεικνύει 
ένΟουσιωδώς φράσιν είς τήν οποίαν κατώρθωσε νά 
παρεισάξη τήν άρχαίαν δοτικήν, τήν άποσκορακισ- 
Οεΐσαν άπό τής γραμματική; τής απλής γλώσσης. 
Είναι τιρόντι περίεργον πράγμα νά βλέπη τι; ό-

(1) Σημ. Χρυσ. Τό περί γλώσσης ζήτημα είναι τών 
σπουδαιότατων, καί άποροϋμεν πώς ό Κ. Περβω, άν και 
άπτεται αύτοΰ ίκροις μόνον δάκτυλοι;, επιφέρει ούχ^ττον 
γνώμην, ήτις διά τοΰτο ίσως δέν είναι και τόσον έσχεμ- 
μένη, διότι άδικον νομίζομεν τό νά χαταχρίνη τούς καθα
ρίζοντας τήνγλώσσαν άπό τά; ξενικά; καί βάρβαρου; λέ
ξεις, δσαι κατά καιρούς παρεισέφρυσαν, ένώ μάλιστα καί ή 
απλή αΰ ή γλώσσα εχει τάς άντιστοιχοΰσας. Δέν δυνάμεΟχ 
δ'μως καί νά μή συνομολογησωμεν μετ' αύτοΰ τό ανωφε
λές τής καίαρευούσης γλώσσης καί τήν ανωμαλίαν ήτις 
έξ αύτής προκύπτει, διότι ένώ άφ’ ένός δέν 6α φΟάση ούδέ 
&ά πλησιάση κάν τήν τελειότητα τής αρχαίας, διήρεσεν 
άφ' ετέρου τόν λ αόν άπό τοΰ; λογίους καί τούς λογίους 
άπ’ άλλήλων, καί είς τοιοΰτον βαθμόν ε’φδααεν ή σύγχυσις, 
ώστε πας’Ελλην εχει ιδίαν γραμματικήν, ίδιαν λεξικόν χαί 
καβείς γράφει κατά τό δοκόν* αΰ-ώ.
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λόκληρον έθνος καταστάν σχολαστικόν ζαι μι- 
κρολόγον’ σημειωτέον δέ δτι προ είκοσιν ετών ή 
γλώσσα ήτο γλαφυρωτέρα, εϊχέ τι πρωτότυπον 
το όποιον σήμερον άπώλεσε’ διότι ή απλή γλώσ
σα έφερε μέν άναντιρρήτω; έν έαυτή τά ίχνη 
τών αποφραδών ημερών, έν αί; έγεννήθη καί άνε- 
πτύχθη, έγεμε τωόντι λατινικών, ιταλικών, άλ- 
βανχζών καί τουρκικών λέξεων, άλλά μήπως ζαΐ 
σήμερον ακόμη δέν υπάρχει εις δλας σχεδόν τά; 
λαλούμενα; έν Ευρώπη γλώσσας παραπλήσια 
σύμμιξις, προζύψασα έζ τών αλλεπαλλήλων επι
δρομών, τών καταζτήσεων καί τών μεγάλων με 
ταναστεύσεων τών έθνών; Τά; περιπΐτεία; ζαΐ 
τά; μ-εταβολάς δσα; λαό; τις υπέστη τάς βλέπο- 
μεν έντε τυπωμένα; εις τάς αλλοιώσει; τή; γλώσ- 
σης τοϋ λαοϋ αύτοΰ, ώς εί; μέγα μαγικόν κάτο
πτρων. ’Εν άλλαι; λέξεσιν ή συνοπτική ιστορία 
£νό; έκαστου τών έθνών είναι αύτή η γλώσσα του· I 
Π τοιαύτη δέ μόνον γλώσσα δύναται νά όνο- 
μασθή ζώσα ζαΐ γνησία, καί αύτή μόνη εκφράζει 
πιστώ; τά αισθήματα, τάς ιδέας, τάς εμπνεύσεις 
ζαΐ τό πνεύμα τής φυλής έζείνη; ήτις τήν έπλα- 
σεν άθώω; ζαΐ έν άγνοια της, ζαΐ μεταμορφουμένη 
βαθμηδόν τήν έτροποποίησεν. II μήπως οί νϋν 
Αθηναίοι άξιοϋσιν δτι είναι κατ’ εύθεΐαν απόγονοι 
τών έπί Περικλεούς Αθηναίων; όχι, δέν πιστεύω 
ούδ αύτοΐ νά έχωσι τοιαύτην γελοίαν άξίωσιν, 
διότι ρέει άναντιρρήτω; εις τάς φλέβα; τοϋ έ- 
Ονου; καί αίμα λατινικόν, σλαβικόν, αλβανικόν 
ζ. τ. λ. άλλά τά ξενικά στοιχεία υπετάγησαν 
βαθμηδόν εΐ; τήν επίμονον ενέργειαν τοΰ ελλη
νισμού δστις έπί τέλους άνεδείχθη, κατ’ επιφά
νειαν τούλάχιστον, όλων τούτων υπέρτερος.

Η άπλή γλώσσα απεικόνιζε πιστώ; τήν τοιαύ
την ζατάστασιν, καί κατά βάθο; μέν ήτο ελλη
νική καί τό λεξικόν καί ή σύνταξις, άλλά θέλουσά Πάνε 
νά έκφραση ιδέα; καί πράγματα νέα ζαΐ ιδίως νά 
υπόδειξη πόσον συνεισέφερον αί διάφορα·, φυλαί 
εις τό κοινόν έργον, χαρεδέχθη πολλά; νέα; λέ
ξεις ζαΐ ούτο»; έγένετο γλώσσα μικτή, οπω; ήτο | 
μικτή καί ή φυλή ήτι; τήν έλάλει κα'. τό πνεύμα 
αύτή; τή; φυλή;' τό δέ ομοιόμορφον τό όποιον 
προσπαθοϋσι σήμερον νά έφαρμώσωσιν έπ αύτής, 
είναι άφύσικον ζαΐ ψευδές. Νομίζουσι δέ τάχα οί 
ζαθαρεύοντες τών Αθηναίων ότι, μεταχειριζόμενο’· 
λέξεις τοϋ άρχαίου λεξικού καί όχι άλλα:, λα- 
λοϋσιν άρχαίαν ελληνικήν γλαφυράν ή τούλάχι
στον υποφερτήν; Πολλοϋ γε καί δει, διότι κατά χεΐρας συγγράμματος καί έξ ιδία; 
τδν μεσαιώνα ή άναλυτιζή μέθοδος είσεχώρησεν λοΐ τών Ελλήνων, συνομιλοϋντες μετά ξένων πε-

ει; τήν γλώσσαν των, ώ; καί εϊς όλα; τά; άλλας 
; σχηματισθείσας έζ τής άποσυνθέσεως -ίών 

'εται πλέον
τά;
αρχαίων τόπων, καί δέν άποσζοραζίζι 
ευκόλως’ έκτος τούτου δέν παύουσιν άναγινώσκον- 
τε; καΐ μεταφράζοντε; έκ τής Γαλλικής, έννοεϊ- 
ται δέ δτι τό 
τήν επάνοδον
Πλάτωνος καί 
ιδέα·, τινες εί; 
ποιων το αντίστοιχον δέν ύ 
χαίους συγγραφείς. Η μήπως νομίζουσιν δτι έλ- 
ληνίζουσι γράφοντε;, οπω; τοΰτο φαίνεται καθ’ έ
κάστην καί εΐ; αυτά; τάς σπουδαιότερα; αθη
ναϊκά; εφημερίδας, τό όιπ,Ιωματιχό? σάκα, Ιβ 
corps diplomatique, συνταγυατιχ'η αϊρεσις, le 
parti constilutionnel ή κατά λέξιν μεταφρά
ζοντε; τάς γαλλικά; φράσεις οία ή prendre place 
διά τοϋ Λαμΰάτειχ γώ, α>· / Αντί τών ελεεινών 
τούτων καί σχολαστικών σολοικισμών προτιυ.ώ 
μυριάκις τήν γλώσσαν εκείνην τών δημοτικών 
ασμάτων, άν καί οί έν Αθήναις λογιότατοι άπο- 
καλοϋσιν αυτήν, χλευαστιζώς μειδιώντες, βάρβα
ρον, τήν όποιαν ήκουσα συχνά άπδ τοϋ στόμα
τος τών άλιέων τοϋ Αρχιπελάγους ή τών αγω
γιατών τή; Ρούμελη;,ένώ ώδήγουν βραδέως τού; 
φορτηγού; ίππους των διά τών σρέων. Πόσον εί
ναι πλούσια, απλή, εύστροφος, αρμονική ζαι με
στή επιτυχών συνθέσεων γεννωμένων άζόπως υπό

I τής φαντασίας τοϋ λαοϋ 1 καί πόσον ή διάλεκτος 
αύτη τοϋ ναύτου καί τοϋ βοσκού, άν καί βρύ- 
θουσα αλβανικών και τουρκικών λέξεων, εϊς τδ 
άκουσμα τών όποιων ό ζηλότυπος γλωσσοζαθα- 
ριστή; τή; πρωτευούσης σταυροκοπεϊ.ται, είναι 
περιεργοτέρα, γνησιωτέρα, ζωντανωτέρα, τολμώ» 
δ’ είπειν καί έλ.ληνικωτέρα τή: έν τώ Αθηναϊκό» 

στημ.ίω λαλουμένη; !

τοιούτον ούδόόως συντελεί ποός 
εις τήν συνθετικήν μέθοδον τοϋ 
τοϋ Δημ.οσθένους’ ύπάρχουσι δέ 

τά; νεωτέρα; κοινωνία; τών ί- 
όπάρχει εϊ; τού; άρ

ΙΙεράναντε; τά; περί γλώσση; 
ού Κ. ΙΙε

i-Λ, jAw&ur.,
;ώ θέλομεν έν συνόψει εκθέσει καί τάς 

περί τών έν Τουρκία ζατοιζούντων Ελλήνων, ά- 
ρυόμενοι αύτάς έζ τοϋ συνόλου τής περιηγή- 
σεώ; του. Αυπόύμεθα δτι δέν δυνάμεθα διά τύ 
πολύφυλλον τοϋ βιβλίου νά μεταφοάσωμεν αύτδ 
καθ ολοκληρίαν, ούχ’ ήττον δμως θέλομεν δημο
σιεύσει, ώ; ανωτέρω όπεσχέθημεν, τάς άξιολογω- 
τέρας αύτοΰ περικοπές.

Παρετηρήσαμεν μετά λύπη; καί έζ τοϋ άνά 
ς πείρα; ότι πολ-

ούχ’ήττον δμως, οίζτείρων τήν ‘ζατάστασιν τής' 
Ελλάδος, μέμφεται τής Ευρώπης ότι έδωκεν εϊ; 
αύτήν Γερμανόν ηγεμόνα. «Αλλ’ό Ελληνικός λαός, 
λέγει, ευτυχώς δέν εύρίσζεται μόνον έν Ελλάδι’ 
ή Ελληνική φυλή, μυριάδας έχουσα τέκνων, δέν 
περικλείεται εϊς τά στενά όρια τοϋ βασιλείου 
τούτου, ούδέ αντιπροσωπεύεται ύπό τοϋ μικρού 
τούτου τόπου, τού ασήμαντου καί άσθενούς, ύπό 
τής γερμανικής αυτού αύλή; καί τών έξηγορασ- 
μένων Βουλών, ούδέ υπό τών δωδεκακισμυρίων 
αύτοΰ πτωχών καί ταραξιών κατοίκων’ άλλ εΰ- 
ρίσκεται έξηπλωμένη καθ’ ίλην τήν Αύσιν μέχρο 
ζαΐ αύτής τής Λ μερικής,εις τά γραφεία τών πλου
σίων Ελλήνων εμπόρων έν Μασσαλία., έν Αονδίνφ, 
έν Νεοβοράζςο, εις όλην τήν Ανατολήν, έν Αίγύ- 
πτς·>, έν Συρία, έν τή Μικρά Ασία, έν Κριμαία, 
έν Αλεξανδρεία, έν Βυρηττώ, έν Σμύρνη, έν Τρα- 
πεζούντι, έν όδυσσώ’ εϊ; όλου; τού; λιμένα;, εϊ; 
δλα; τάς άγοράς, και πανταχού όπου υπάρχει 

' συναλλαγή καΐ κέρδος.”
Μεταβαίνων δ’ ύστερον εί; τά περί μέλλοντος 

τοϋ Ελληνισμού λέγει’ «Α!' έάν ή Ελλά; άπο- 
κτήση ποτέ ένα Βίκτωρα Εμμανουήλ, ένα Κα- 
βούρ καΐ ενα Γαριβάλδην, ή ένα καν έκ τών τριών 
τούτων, άνδρα δηλαδή γενναιόφρονα καΐ αποφα
σιστικόν, χρηστοήθη καί μεγαλεπίβουλον, ό τοιοϋ- 
το; θά δυνηθή έν άρμοδίω χρόνιο νά συγκέντρωση 
περί αυτόν ολόκληρον τδ έθνος καί ύποστηριζό- 
μενος διά τών άφθονων βοηθημάτων, τά όποια 
οί έν τή άλλοδαπή Ελληνες αφειδώς πάντοτε καΐ 
έτοίμω; άποστέλλοτσιν εις Αθήνας, νά μεταβάλη 
τόν ροϋν τών έν τή Ανατολή πραγμάτων υπέρ 
τών συμφερόντων τής Ελλάδος. Αλλ’ δ άνήρ ου- 
τος πότε θά γεννηθή; δ Θεός τδ γινώσκει, ώς 
λέγουσιν οί Ανατολικοί λ,αοί. Η Ελλάς αφ ή; 
ήλευθερώθη άπό τούς όνυχας τών Τούρκων και έ
γένετο άνεξάρτητο; δέν παρήγαγεν ούδέ ένα άν
δρα πράγματι έξοχον τδν νοΰν καί τδν χαρα
κτήρα’ άλλά τδν άνδρα τούτον,τδν όποιον μέχρι; 
σήμερον δέν έγέννησε, τίς οίδε αν δεν τον γέν
νηση αύριον ; Η Ιταλία δέν άνέμενε τρεις όλοκλή - 
ρους αιώνας τήν παντοδύναμον χεΐρα ήτις θά τήν 
άναστήση έκ τού τάφου ;»

ριηγητών, δέν προσέχουσιν εις τούς λόγους των < 
άλλ’ όμιλοΰσι πρδς αύτού; ώς πρδς συμπολίτας 
των, ούδόλως άναλογιζόμενοι ότι οί ξένοι περιη- 
γηταΐ σταθμίζουσιν δσα άκούουσι και έςάγουσιν 
έξ αύτών συμπεράσματα τά όποια ύστερον δη

μοσιευόμενα χρησιμεύουσιν ώς όρμητηριον ε·.ς τους 
εχθρούς μας. Επρ-.πεν οί τοιοϋτοι άντί νά πω- 
λώσι πνεύμα εις τούς ξένου; καΐ νά έξυβρίζωσι 
τδ έθνο; των, νά παρέχωσι πληροφορίας αληθείς 
ζαΐ νά άπέχωσιν άπδ γνώμας παραβλαπτούσα; 
τήν ύπόληψιν καΐ τά συμφέροντα τού έθνους. 
ΙΙρδς ύποστήριξιν τών λόγων μα: μεταφέρομεν 
αύτολεξΐ τήν ομιλίαν Ελληνο; τραπεζίτου τών 

έν Κωνσταντινουπόλει, μεθ ού C Κ. Περριο συνε- 
ταξείόευσεν εΐ; Κωνσταντινούπολιν καί τοϋ ο
ποίου κακή ή μάλλον καλή τύχη δέν αναφέρει 

τδ δνομα.
«Οί Ελληνες, έλεγεν ό κύριο; ούτος, όμοιά- 

ζουσι τά παιδία, όταν δηλαδή τοίς έπέλθη μία 
ιδέα, άδιακόπως περί αύτής συνδιαλέγονται έωσού 
πείθονται δτι είναι εύκολο; ή πραγματοποίη- 
βί; τη; καί μετ’ ου πολύ τήν θεωροϋσι και πραγ 
ματοποιημενην" είναι πρόθυμοι εΐ; λογους, ούδε- 
ποτε δμως εις έργα. Δέν έπωφελήθησαν διόλου 
έκ τού βασιλείου των, ίσως καί ένεκα τής άκρας 
άνικανότητος τού βασιλέως των, διά τούτο δτε 
κατά τά 1853 αί περιστάσεις ήσαν αύτοίς εύ- 
νοικαί καί έπέδραμον εϊς τήν Θεσσαλίαν και εις 
τήν Ηπειρον, η δέ Τουρκία δέν είχε στρατόν διά 

νά άντιτάξη κατ’ αύτών, αύτοΐ άρπασαντες άρ- 
κετά αιγοπρόβατα έπέστρεψαν άπρακτοι, άφοΰ 
πρδ πάντων δυσηρέστησαν μεγάλως καί έν άναρ- 
μ.οδϊα όλω; περιστάοε'ι τήν Γαλλίαν και τήν Αγ
γλίαν. Η έπανάστασις καΐ ή εικοσαετή; συνταγ
ματική αύτών κυβέρνησις δέν άνέδειξαν ούδέ ενα 
άνδρα ικανόν. Πολλά αύτοΐ λέγουσιν, ά.1.1 ήμίϊί 
dir ίχομί? οΰόί τήν ί.^αχίστητ intGufiiar rii 
τούς Mujier ΐρχο^έτους εις Κωνσταντινούπο- 
.hr (!' διότι οί Τούρκοι τούλάχιστον δέν μάς φέ- 
ρουσι προσκόμματα, δέν μάς ζαλίζουσι μέ διοι
κητικά μέτρα καί άλλας διατυπώσεις. Η ελληνι
κή κυβέρνησις παρέλαβεν έκ τής Εύρώπης μόνον 
τάς κακάς αύτής έξεις, τήν πολυγραφίαν, τήν ά- 
δράνειαν, τήν διά τών υπαλλήλων τυραννίαν καί 
έν γένει τον διοικητικόν δεσποτισμόν.”

Δέν άρνούμεθα ότι πολλά τών άνωτέρω έχον
τας αλήθειας, άλλ’ έπρεπε τάχα νά θεατριζώμεθα 
τοιουτοτρόπως ύπό συμπολίτου μας; καΐ αύτος 
δέ ό Κ. Πε$ώ ευρίσκει αύστηράν τήν έπίκρισιν,

(Ακολουθεί?
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TO MXHMEIOX ΤΟΪ ΑΠΙΜΤ0Π
KAI TO ΕΙΣΤΗΝ

ΖΩΟΦΟΡΟΝ ΤΟΪ ΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΙΗΜΑ

ΥΠΟ A. Ρ· ΡΑ ΓΚΑΒΗ.
I ΠΟ τδ άνατολικδν τείχος τής Αχροπόλεως καί 

εν τή άκρα μικράς τίνος πλατείας διεσώθη τδ 
κομψόν χορηγικόν τοΰ Λυσικράτους μνημεϊον. Η 
εις αυτό άγουσα οδός ονομάζεται καί ήδη ύδός 
ΤριπΜίι»·, διότι, κατά τδν Παυσανίαν, Τρίπο
δες ώνομάζετο και ή άπό τοΰ Πρυτανείου εν
ταύθα φέρουσα αρχαία δδδς, παρά τήν οποίαν 
ύπήρχον καί ναοί μεγάλοι, καί χαλκοί Τρίποδες, 
και ό πολυθρύλλητος τοΰ Πραξιτέλους Σάτυρος, 
και πολλά άξια λόγου μνημεία. Τήν σήμερον ούδέν 
άλλο υπάρχει είμή τδ ήκρωτηριασμένον τοϋτο 
μνημεϊον, καί παρ αύτδ τά ερείπια τής μονής 
τών Καπουσίνων, ήτις' έχρησίμευσεν αύτώ ώς 
ασυλον, διότι κατά τδ 1 6G9 έτος ήγόρασαν αύτδ 
οί καλόγηροι εκείνοι, καί συμπεριέλαβον εντός 
τής λοιπής ιδιοκτησίας των.

Ως ίσως δέν άγνοοΰσιν οί ήμέτεροι άναγνώται, 
τά χορηγικά ταΰτα μνημεία ίδρύοντο πρδς άνά- 
μνησιν τής νίκης ήν φυλή τις έκέρδαινεν κατά 
τινα δραματικήν παράστασιν έν τώ παρακειμένω 
θεάτρω. Ο:ε ποιητής τις έμελέτα νά διδάξη δρα- , 
μά τι έζήτει άπδ τδν άρχοντα τής πολιτείας τδν 
άναγκαϊον διά τήν παράστασιν χορόν, ούτος δέ 
ώριζεν ένα έκ τών χορηγών, οΐτινες ήσαν δέκα, 
είς έξ έκάστης φυλής, καί ό χορηγός ούτος άνε- 
λάμβανε νά γυμνάση, δι’ ιδίας δαπάνης, καί χο
ρευτάς και ύποκοιτάς, καί νά έτοιμάση τέλος πάντα 
τά πρδς τήν όσον ένεστι τελειοτέραν παράστασιν 
τοΰ δράματος. Οί χορηγοί ούτοι έξώδευον ικανά, 
διότι έλάχιστον μέρος συνεισέφερεν εις τοϋτο ή 
φυλή, καί ημιλλώντο πλεϊστον τίς νά ύπερτε- 
ρήση τδν έτερον έν τή λειτουργία ταύτη, και 
έφιλοτιμοΰντο τίς πλειότερον νά τέρψη τδν φι- 
λοθεάμονα δήμον τών Αθηναίων, δστις έβάσταζεν 
άπασαν τήν έξουσίαν εις τάς χεϊράς του, καί διέ- 
νεμεν αυτήν εις τούς εύνοουμίνους του. 11 νίκη 
τοΰ χορηγού έθεωρεϊτο ώς νίκη δλης τής φυλής 
είς ήν άνήκεν ούτος, δθεν διά νά προσελκύση τις 
τήν εύνοιαν τής φυλής του δέν έδύνατο καλλίτε- 
ρον νά τδ κατορθώση, ή κολακεύων τήν φυλετικήν 
ύπερηφάνειάν της καί άναδεικνύων αύτήν νικήτριαν. 
Εις δέ τδν νικώντα χορηγόν προσεφέρετο ώς μόνη 

αμοιβή χαλκούς τρίπους, ού τήν δαπάνην κατέ- 
βαλλεν ό αύτός χορηγός, καί άνέΟετεν αύτδν έπί 

μνημνίου 8 έπί τούτω άνίδρυεν. Τδ περί ού λόγος 
μνημεϊον πρδς τοιοΰτον σκοπόν έκτίσθη, τδ δέ 
τοΰ χορηγού όνομα, καί τδ τοΰ αύλητοΰ, καί τδ 
τοΰ διδασκάλου, καί τό τοΰ άρχοντας, καί τό τής 
νικησάσης φυλής μανθάνομεν έκ τής έν τώ έπι- 
στυλίω άναγινωσκομένης εξής επιγραφής.

Αυ«ικρά*η; ΛυτιΟείοου Κιχυννεύς έχορήγιι, 

Άχαμαντις παίίων ε’νίχα, θεών ηΰλ·<, 

Αυσιάόης ’Αθηναίος έόίοασχέν, Εύαίνετος ήρχε.

0 Εύαίνετος ούτος διετέλεσεν ώς άρχων καθ’ήν 
έπογήν ό Μέγας Αλέξανδρος διέβη εις τήν Ασίαν, 
δηλαδή περί τδ 335 έτος II. X., επομένως τδ μι
κρόν τούτο μνημεϊον είδε 2,199 έτη νά διαβώσιν 
ένώπιόν του, χωρίς νά χάση πολύ έκ τής νεανι
κής καλλονής του. Βλέπων τις τήν μεγίστην κα
ταστροφήν, ·?,ν ύπέστη ό ολίγα βήματα άπέχων 
πελώριος εκείνος καί κατά τι νεότερος τοΰ Λυσι- 
κρατείου μνημείου ναός τοΰ Ολυμπίου Διδς, άπδ 
τοΰ οποίου δλίγαι μόνον στήλαι έμειναν μέχρις 
ήμών πρδς μαρτυρίαν τοΰ έξαφανισθέντος μεγα
λείου του, υποθέτει ότι ό Χρόνος έφείσθη ίσως 
τής άσθενείας τοΰ μικρού και άσΟενοΰς τούτου 
σηκού, καί ότι άπηξίωσε δήθεν νά δεΐξη καί έπ5.
τούτου τήν άκαταμάχητον ΐσχύν του. Εΐ καί τά 
προεξέχοντα κοσμήματα, οιον φύλλα καί βλαστοί 
καί έλικες, τών τε κορινθιακών κιονόκρανων του 
καί τοΰ κατακόσμου κομψού τρίποδος τοΰ στε- 
γάζοντος τδ μνημεϊον, κατεθλάσθησαν καί έξη- 
λείφθησαν κατά μέγα μέρος, ούχ ήττον όμως τδ 
μνημεϊον διετηρήθη ίκανώς.άρτιον, ώστε ή συμ- 
πλήρωσις αύτόΰ διά τής φαντασίας αποβαίνει 
εύχερεστάτη.

Επί τετραγώνου βάσεως ίκανώς υψηλής 8ξ 
κίονες κορινθιακού ρυθμού έρειδόμενοι, ύποβαστά- 
ζουσι τον κυκλοτερή θριγκόν τού μνημείου, 8ν 
επιστεγάζει ώραιότατος μαρμάρινος τρίπους, ή 
μάλλον τριγωνική βάσις έφ’ ής ύπήρχεν ό 
χαλκούς τρίπους δ δοθείς τώ χορηγώ. Εν τή κυ
κλοτερή ζωοφόροι τοΰ μνημείου παριστάται έν 
μικροϊς άναγλύφοις ό εις τούς Τυρρηνούς πειρατάς 
περιπεσών Διόνυσος. Π έργασία τών ζωδίων τού
των δέν είναι βεβαίως άρίστη, υπάρχει όμως είς 
τάς κινήσεις εύκαμψία καί τόλμη σπανία. καί ή 
διάθεσις αύτών λίαν άραιά. Ενταύθα βλέπει τις 
τδν Θεόν καθεζόμενον.

Τής ζωοφόρου ταύτης τήν ύπόθεσιν έλκοεν ώς 

πνοής.Λλλά καί ή παρθένος έκ τοϋ φοβερού σάλου 
τρομαχθεΐσα έμαράνθη, καί ό δύων αύτής οφθαλ
μός έπικαλεϊται τού θεού τήν βοήθειαν. Αυθωρεί 
τότε καταπαύει ή λαϊλαψ καί έπανέρχεται ή 
γαλήνη, άπδ τοϋ ιστού δέ τού πλοίου άμπελος 
μετά σταφυλών άναδραμοΰσα ήρτήθη είς τάς κε
ραίας, άπδ τών άκρων τών οποίων ρέει διαυγής 
άνθοσμίου ρύαξ. Είς τδ θαύμα τούτο έμειναν 
οί πειραταί σιγβντες καί νεκροί σχεδόν. Συγχρό
νως τδ πλοΐον έφέρετο πρδς τήν παραλίαν μετά 
τεράστιας ταχύτητος, καί προπεμπόμενον ύπδ 
Ναϊάδων καί Σειρήνων καί Τριτόνων εισέρχεται 
έντδς άνθοφύτου κόλπου. Μόλις ή τροπής ήγ- 
γισε τήν γήν οί έντρομοι πειραταί έπήδησαν είς 
τήν ξηράν όπως σωθώσιν, άλλ’ οί δεσμώται διαρ- 
ρήξαντες τάς άλύσεις των ώρμησαν όπίσω αύτών, 
καί άποκόψαντες άπδ τού δάσους ράβδους, κα- 
ταδιώκουσιν αυτούς καί φρικώδεις καταφέρουσιν 
έπ’ αύτών πληγάς. Τότε έκ τών δεήσεων τής νεά
νιδος καμφθείς ό Διόνυσος, ήλέησε τούς πειρα- 
τάς καί ηύδόκησε νά μεταμορφωθώσιν είς δελφίνας, 
καί ούτως ύπδ τήν νέαν των ταύτην μορφήν έσώ- 
ζοντο ^πτόμενοι είς τήν θάλασσαν. Εν τή ζωο- 
φόρςο τού Λυσικρατείου μ.νημ.είου παρίστανται 
κυρίως οί Τυ^ηνοί καταδιωκόμενοι ύπδ τών Σα- 
τύρων οπαδών τοΰ Διονύσου, καί ή μεταμόρφω- 
σις τών πρώτων εις Δελφίνας. Καί ποΰ μέν φαί
νεται σάτυρος πλήττων διά σκυτάλης τδν κατά 
γής πίπτοντα Τυρρηνδν, πού δ’ άποκόπτων ρό- 
παλον έκ τού δάσους καί ετοιμαζόμενος πρδς τήν 
πάλην. ’Αλλαχού φαίνονται Τυρρηνοί, οΐτινες κε
φαλήν έχοντες δελφίνος καί πόδας άνθρώπου ρά
πτονται είς τήν θάλασσαν, ό Διόνυσος κάθηται ή
ρεμος έν τώ μέσω δύο κρατήρων γεγλυμμένων, 
καί θεωρεί άταράχως τήν καταδίωξιν.

Τέλος ή νεάνις ικετεύει τδν Θεόν νά τή ύώση 
τδν θάνατον, προβλέπουσα ότι δέν θά δυνηθή νά 
μένη άνευ έκείνου εις τήν γήν, άλλ ό θεός υπό
σχεται αύτή νά τήν μεταφέρη είς τούς ούρανούς 
καί έκεΐ νά καταστήση αύτήν άθάνατον.

Μή δυνάμενοι νά δημοσιεύσωμεν ολόκληρον τδ 
ποίημα, καταχωρίζομεν ενταύθα άποσπάσματα 
αύτού τά όποια έλάβομεν ώς έτυχεν, όπως δώ- 
σωμεν μ-.κράν τινα ιδέαν τής άξίας τοΰ όλου 

ποιήματος.
ιδού τίνι τρόπω περιγράφεται ή συνωμοσία τών 

πειρατών κατά τών μετά του Διονύσου διαπλεόν- 
των, ώς καί ή έπελθούσα μετά ταύτα τρικυμία 

διά τής δυνάμεως τοΰ Θεού.

θέαα ό έν τώ ήμετέρω πανεπιστημίω καθηγητής 
τής άρχαιολογίας κ. Α. Ραγκαβής, καί συνέ
θεσε χαριέστατον ποίημα έξ εκατόν περίπου 
στροφών συγκείμενον, 8 έπέγραψε « Διονύσου 
πλοΰς. » Η ποίησις είναι διά τόν σοφόν ή άρί<-η 
ένασχόλησις έν ημέρα ις πονηραΐς. Εις εποχήν καθ' 

ήν οί Δημάδαι καί οί Κλέωνες κατακρατούσι τής 
πολιτείας, δτε ή καταπάτησες τών νόμων θεω
ρείται ώς αρετή καί ό συνετός πατριωτισμός ά- 
συγ/ώρητον έγκλημα, είναι άληθώς ευτύχημα διά 
τόν δυνάμενον νά εύρη άσυλον έντδς τού σπουδα- 
στηοίου του, καί έκεΐ μετά τών Μουσών καί τών 
Χαοίτων νά συναναστρέφεται, καί μακράν τής 
τών άγυιών πολιτικής βαβυλωνίας νά κατανα- 
λίσκη τδν χρόνον είς τοιαΰτα μικρά αριστοτε
χνήματα:

Εν τώ προκειμένω ποιήματι ό κ. Ραγκαβής 
δεν ήκολούθησεν άκριβώς ούτε τήν ζωοφόρον τού 
Λυσικρατείου μνημείου, ούτε τά περί Διονύσου 
διασωθέντα μυθεύματα, άλλά διεσκεύασε τήν υ- 
πόθεσίν του τεχνικώτερον, είσαγαγών έν αύτή, 
πρδς περισσοτέραν ποικιλίαν, καί τδν τοΰ θεού 
έρωτα πρδς τήν κόρην τοΰ Μίνωος, τήν Αριάδνην.

ό ώραϊος νεανίας διαπλέει τδ Αΐγαϊον, έπί 
Τυ^όηνικής νηδς, ήτις διασχίζει ελαφρώς τήν ήρε- 
μον θάλασσαν" καί μετ’ αύτού συμπλέει ή Αριά
δνη ήν έκ τής νήσου Δίας μεταφέρει ό Θεός είς 
Νάξον" κάθηται δέ ό Διόνυσος είς τήν πρώραν έπί 
δερμάτων Πανθήρων, καί ήμερος τίγρις λείχει 
τήν μίαν τών χειρών του, είς δέ τήν άλλην προ- 
σανακλίνει ή καλή νεάνις. Εκ τών ναυτών οί 
μέν χορεύουσιν είς τήν πρύμναν καί ψάλλουσιν, 
οί δέ κωπηλατοΰσιν αμέριμνοι. Μετ’ ού πολύ όμως 
ή καλλονή τής νεάνιδος καί τά χρυσά ψέλλια 
αύτής διήγειραν άνοσίους επιθυμίας είς τούς ναύ
της εκείνους. Αφήσαντες δέ διά μιας τήν κώπην 
ήρπασαν όπλα καί λίθους καί πάν τδ προστυχδν, 
καί έπέπεσον κατά τής συνοδίας -ών ξένων, οΰς 
συλλαβόντες έδεσαν καί κατέκλεισαν έντδς τής 
νηός. ΐίδη ετοιμάζονται νά έπιπέσωσι καί 
κατά τών δύο έραστών, άλλ ό ευειδής νεανίας έ- 
γείρεται πλήρης οργής, "*«ί κτυπήσας τότε διά τοΰ 
ποδδς τδ πλοΐον ήγειρε σφοδράν τρικυμίαν, καί 

κύματα υψοϋντο ούρανομήκη, καί τδ πλοΐον έσα- 
λεύετο ύπ’ αύτών ώς λίκνον βρέφους, καί άτραπαί 
διέσχιζον τά σκότη τής νυκτδς, καί κυνών άγέλαι 
ήκούοντο ωρυόμενα·, μετά φρίκης. Οί πειραταίκατε- 
λήφθησαν τότε ύπδ δέους,καί άμα αί χεϊρες αύτών 
παρέλυσαν καί επεσον κατά γής άνευ δυνάμεων καί
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Έν ώ δέ ούτος τρυφερώς
τοιαΰτα συνωμίλουν, 

τών ναυτών έστη ό χορός, 
κ’έπί τδ ζεύγος βλοσυρώς

τά βλέμματα προσήλουν.

Καί διά λόγων αναιδών 
ό εΐς τδν άλλον πείθων, 

λείας ώρέγετο, ίδών 
τδν πλούτον τών πολυειδών 

ζαΐ πολυτίμων λίθων.

Αλλους διήγειρε πολλούς 
ή δψις τών θελγήτρων 

τής κόρης τής περικαλλούς, 
καί ένεψύχου τούς δειλούς 

ελπίς πλουσίων λύτρων..

Φωνή διέ^ει σιγαλή 
ώς ψίθυρος τδ πρώτον.

Αλλ’ έθρασύνοντο πολλοί, 
καί έξε^άγ’ ή άπειλή 

μετά κραυγών και κρότων.

Τών άπαισίων οφθαλμών 
τδ μέλαν πύρ ίδέτε.

Εγείρεται πάς ό τολμών' 
τήν κώπην έπί τδν σκαλμόν 

άφήκαν οί έρέται.

ΙΙρπασαν όπλα παρευθύς 
άπδ τών προσπιπτόντων, 

λίθους τινες χειροπληθεΐς, 
καί ό,τι εΰρισκε καθείς,

τίς κώπην καί τις κόντον.

Τά βλέμματα πλήρη φλογών 
ήκόντιζον όργίλα, 

κ έρρίφθησαν, ώς άν άγων 
δεινών έπέκειτο σφαγών, 

καί έπαλλον τά ξύλα.

0 άνδραποδιστής λαδς 
τούς οπαδούς τών ξένων 

πρώτους λαβών άνιλεώς, 
τούς έ^ιψεν εΐς τής νηδς 

τδ στόμιον τδ χαϊνον.

Φύλακες έστησαν τακτοί 
είς τήν οπήν τού σκάφους' 

κ’ έκλείσθη ή καταπακτή, 
κ’ήν είς τά σπλάγχνα του φρικτή 

ή νύξ, ώς είν είς τάφους.

Είδε τήν πράξιν τών ναυτών 
ό ξένος νεανίας'

τδν νούν ένόησεν αύτών 
άλλ έμεινεν άκινητών, 

μεθ’ υπερηφάνειας.

έν’ ω δ’ όρμώσιν οί κακοί 
κι’ εκείνον νά προσβάλουν, 

δύω βραχίονες λευκοί 
ώς περιδέραιου γλυκύ 

τδν νέον περιβάλλουν.

Η κόρη βλέπ’ ή τρυφερά 
τήν απειλούσαν πάλην 

καί ώς δειλή περιστερά, 

πρδς τήν προστάτιν αφορά 
τού έραστοΰ άγκάλην. * 

Αύτδς δέ κύπτει, τήν φιλεϊ, 
κ· έγείρεται οργίλος.

Τδ βλέμμα σπινθηροβολεί, 
προτεταμένον προκαλεί 

τδ εϋγενές του χείλος.

—« Τί θέλετε ;» τούς έρωτά' 
καί είς προπέτης ναύτης 

τώ λέγει' « Θέλομεν αύτά 
τά ψέλλια τά τορρευτά 

μετά τής κόρης ταύτης.

« Σέ δέ τδν νέον τδν καλδν 
ταλάντου Οά πωλήσω 
είς τάς φυλάς τών Σικελών. » —· 
ό δ’ άπεκρίθη απειλών.

— « Παράφρονες, όπίσω !

« Ληστών άγέλη είσθε σείς ! <■ 
Κ’ έκάγχασαν εκείνοι, 

κ’ έχώρει έκαστος θρασύς, 
κ’ έπί τήν κόρην τούς δασείς 

βραχίονας έκίνει.

Αίφνης έπήδησεν έκτδς 
τής πρώρας μεταξύ των.

Ητον τήν έκφρασιν φρικτός, 
καί σκοτεινότερον νυκτδς 

τδ μέτωπόν του ήτον.

Κτυπάτδν πόδα του βοών, 
καί δι’ αρμών καί κάλων 

τρύζει τδ πλοίον φρικιών 
από τών άκρων κεραιών 

ώς άκρων τών υφάλων. 

ίδού, έξ ίω καί δυσμών, — 
ώ θαύμα κα> ώ φρίκη ! — 

ώς είς δεινόν κατακλυσμόν 
τά κύματα μετά βρασμών 

δομούν ουρανομήκη.

Χύξ ήλθε μέλαινα. Περά 
ή άστραπή τδ σκότος,

κ’ είς τά πυργούμενα νερά
Ρ.ατά λυσσώντος τοΰ βο£ρά 

λυσσών παλαίει νότος.

Ώς όρυόμεναι κυνών 
ήκούοντο άγέλαι 

εις τδν εύρύν ώκεανδν, 
καί πελιδναί τδν ούρανον 

διέτρεχον νεφέλαι.

Τδ πνεύμα τών τρικυμιών 
τδ πλοίον αναπνέει, 

καί καθώς έμψυχόν τι δν, 
σρθοΰται, πίπτει πνετστιών, 

γογγύζει καί παλαίει.

, t λ V X W ·αρωμ,ατ απυ των χρυσών 
έκπέμποντα κυπέλων.

έζαίφνης £έει έκραγείς 
έκ τών άκροκεραίων 

ευώδης ρύαξ διαυγής. 
Αέν ήτον ύδωρ έκ πηγής, 

άλλ’ άνθοσμίας ρέων.

Τοιοΰτον είναι όλόκλ.ηρον τδ μικρδν τούτο διή
γημα. Εν αύτώ ' ό ποιητής άμιλλάται έπιτυχώς 
μετά τοΰ γλύπτου τής ζωοφόρου, καί υπερτερεί 
αύτδν καθ’ οσον ή ποίησις δύναται νά ύπερτερήση 
τήν γλυπτικήν, ήραία, εκλεκτή καί πλουσία στι
χουργία έπιχεει αρμονίαν έμπρέπουσαν εις τερπνάς 
καί ιλαράς ιδέας τε καί εικόνας. Τδ παν είναι μου
σική συνεχής, ή δέ διαγελώσα είτε ταραττομμένη 
φύσις περιγράφεται άμιμήτως.

Γ. Ε. ΜΑΥΡΟΠΑΝΝΗΣ.

ΑΙ ΚΥΔΩΜΑΙ.
Ώς λίκνον βρέφους σαλευτδν 

ή λαίλαψ τδ κυλίει.
Σφάλλουν οί πόδες τών ναυτών, 
καί πάσαν δύναυκν αύτών 

σκοτοδινία λύει.

Εΐς τό έπόμενον άπόσπασμα περιγράφεται ή ώς 
έκ θαύματος άναβλάστησις τής αμπέλου.

Αίφνης ώγκώθη, ώς μεστός 
έαρινής ίκμάδος, 

κ’ έίράγη τρύζων δ ίστδς. 
κ’ έξέφυ εύρωστος βλαστός, 

κομών αμπέλου κλάδος.

Στεφάνας πλέκουσα πολλάς, 
ήρτήθ είς τάς κεραίας, 

κ’ είς πυκνόν βόλον ή φυλλάς 
εκάμπτετο, καί σταφυλής 

έβλάστησε γενναίας.

Βριθύς, τούς κλάδους περικλών 
καρπός τδ βλέμμα τέρπει.

Εις κλώνα πλέκεται δ κλών' 
καί τδν ιστόν περικυκλών, 

χλωρός κισσός άνέρπει'

Καί άνθη διά τών κισσών 
ποικίλα διεγέλων 

η κηπευτά ή τών δασών,

ΙϊΟ τινας καί πολυτιμήτους υπηρεσίας προσέ- 

φερεν εΐς τήν Ελλάδα ή πόλις τών Κυδωνιών’ τήν 
τού πνεύματος, δπερ υπήρξε πρόδρομος τής έθνι- 
κής έξεγέρσεως, καί τήν τοΰ αίματος, δπερ έπε- 
σφράγισεν αύτήν. Διά τής πρώτης, παρήγαγεν 
είς τήν Ελλάδα ικανόν άριθμδν λογίων, οί οποίοι 
διασπαρέντες τή δε κάκεϊσε, άνεζωπύρησαν τδ 
ζωογόνον τής ελευθερίας αίσθημα' διά τής δευτέ- 
ρας, ϊσχισεν ούτως είπείν πάσαν μεταξύ τού δυ
νάστου καί τών δυναστευόμενων διαλλαγήν. Αί 
Κυδωνίαι, ή Χίος, τά Ψαρά υπήρξαν τά ολοκαυ
τώματα ένώπιον τού βωμού τής ελευθερίας, άτινα 
έξήγνισεν έψιαίτερον ή πυρά τοΰ Ναυαρίνου. Ώστε 
ούδέ ανάξιον, ούδέ μάταιον λογιζόμεθα τήν έν 
σκιαγραφία παράθεσιν τής ιστορίας τών Κυδω
νιών εις τήν πανδαισίαν τής Χρυσσαλλίδος.

Επί τής όχθης τής Λϊολ.ίδος είς τδν μυχόν ο
μωνύμου κόλπου, μεταξύ Αδραμυττίου πρδς βορ- 
ράν καί Περγάμου πρδς νότον, κείται ή πόλις 
τών Κυδωνιών. Ούδείς τών αρχαίων αναφέρει τδ 
όνομα αύτής, επομένως φαίνεται δτι καί δέν κα- 
τωκείτο τδ πάλα·., ό Πλ’.νιος (Hist. Nat. XI. 103) 
μνημονεύει δμωνόμου νησίδος κειμένης απέναντι 
τής Λέσβου «In Cydonia insula ante Lesbon 
fous calidus, v re tantum fluit« καί έτι καί 

I νΰν παρά μέν τών χριστιανών Κυδώνας καλούμε-
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άξιωματικός τι;, Χασάν καλούμενο;, γόνο; τής 
άρχαίας Βησάνθης, τανΰν δέ ίαιδεστοΰ, δστι; 
τρέμων έτι έκ τοΰ οίκτροΰ θεάματος τού πυρπο- 
λ.ισμοΰ τοΰ στολου τοΰ Σουλτάνου, εί; μόνην τήν 
φυγήν ένόμιζεν ότι ευρίσκει παρηγοριάν. Από 
σπηλαίου λοιπόν είς σπήλαιον φεύγων καί άπό 
όρους είς όρος, άφίκετο είς Κυδωνιάς, και έκεΐ έν- 
τυχών εί; τού; άγρού; εργαζόμενον πτωχόν τινα 
ιερέα Ίωάννην Οικονόμου λεγόμενον καί έκ τού 
χωρίου Βασιλικών τής Μιτυλήνη; όρμώμενον, πί
πτει σχεδόν εις του; πόδας αύτοΰ και μετά δα
κρύων τδν παρακαλεϊ ιά τδν κρύψη «Διά τού; 
τού; οίκτιρμούς τοΰ Θεού, τώ λέγει, οί εχθροί 
μάς κατέστρέψαν, σέ παρακαλώ νά μέ κρύψης, νά 
μέ σώσης. Ϋπάγω εις Κωνσταντινούπολιν’ όδήγη- 
σόν με διά ξηρά; έν άσφαλεία καί δέν θέλει; τδ 
μετανοήσει.»

0 άγαθδ; ίερεύ; άπδ έπίπνοιαν θείαν, ΐνα καθ 
Ηρόδοτον είπωμεν, κινούμενος ού μόνον παρεμύ- 
θησε καί έφιλοξένησε τον δυστυχή αξιωματικόν, 
άλλά καί μέχρις Αβύδου ώδήγησεν αυτοπροσώ* 
πως αύτδν καί είς Κωνσταντινούπολιν κατευώ- 
δωσεν’ έπανελθών δέ εΐς Κυδωνιάς, άνέλαβε τά 
συνήθη αύτοΰ έργα, δτε μετά παρέλευσιν ενός 
σχεδόν έτους πληροφορείται δτι ό άξιωματικός, 
8ν άλλοτε έφιλοξένησεν, έγένετο πασάς πρώτη; 
τάξεως. Μιμούμενος τδν Συλοσώντα, όστις δοδ; 
είς τδν Δαρεΐον μίαν χλαμύδα, μετέβη έπειτα 
παρ’ αύτω καί έζήτησε τήν ηγεμονίαν τής πα
τρίδας του, άπέρχεται μετ’ εύτελών τινων δώρων 
εις Κωνσταντινούπολιν καί παρά τοϊ; προθύροι; 
τού σατράπου, ώ; ό Συλοσών, καθεζόμ.ενο;, άναγ- 
γέλλει έαυτδν παρ’ έκείνςο. Καί κατά πρώτον μέν 
έξεδιώχθη ύπό των πολυαρίθμων οίκετών, άλλ’ ε
πειδή έπέμενεν, είς τών θυρωρών άπεφάσισε ν’ ά- 
ναγγείλη είς τδν πασάν, δστι; συνεκάθητο μεθ’ ε
τέρων δύο δμοιοβάθμων του, δτι ίερεύς τις έπιθυ- 
μεϊ νά τώ όμιλήση. Είσάγεται λοιπόν ό ’Ιωάννης, 
καί μόλις τόν βλέπει ό σατράπης, πέτα πρός αύ
τόν, τδν έναγκαλίζεται, τδν άσπάζεται, καί τών 
λοιπών δύο πασάδων έπαπορούντων, αύτός διη
γείται τήν μετά τήν καταστροφήν τού στόλου 
καταφυγήν του είς Κυδωνιάς, τήν φιλοξενίαν ήν 
εύρε παρά τώ ίερεϊ Ιωάννη καί τήν άγαθότητα 
ήν έσχεν έκεϊνο; νά τδν έδηγήστ. μέχρι; Αβύδου.

Ανήρ νουνεχή; καί φιλόπατρι; ό ίερεύ; ’Ιωάν
νης, ένόμισε πρόσφορον τήν περίστασιν δπως έπω- 
φεληθή αύτής, καί δή ένώ μιά τών ημερών ό σα
τράπη: τόν ήρώτησεν όποιαν χάριν επιθυμεί νά

νης, παρά δέ τών όθωμανών Μπαλτζίκ* ώστε 
εάν συμ-βουλευθώμεν καί τάς παραδόσεις, αίτινες 
άπδ πατρδς είς υίδν μετεδόθηβαν παρά τοϊς Κυ- 
δωνιάταις, άδιστάκτως πιστεύομεν δτι ό συνοι
κισμός τών Κυδωνιών ίρξατο, άφ’ ή; εποχής οί 
Τούρκοι διεσπάρησαν κατά τήν μικράν Ασίαν.

Και πρώτοι λοιπόν κάτοικοι τών Κυδωνιών υ
πήρξαν οί Τούρκοι’ άλλά προ τριακοσίων, ώς λέ
γεται, ετών οί κάτοικοι τού κατά τήν δυτικήν 

τής νησίδο; Κυδώνο; πλευράν μικρού χωρίου, ε
νοχλούμενοι άφ’ ενός μέν άπδ τάς καταπιέσεις 
τών Τούρκων, οΐτινες οίκήσαντες αυτόσε, συνε- 
φύρθησαν μετά τών εγχωρίων, άφ έτερου δέ άπο 
τάς τών πειρατών έπιδρομάς, οΐτινες έκ Σαβοΐας, 
Μελίτης, Αλγερίας καί άλλαχόθεν όρμώμενοι, 
έλυμαίνοντο πάσας τάς νήσους τού άρχιπελάγους, 
κατέλιπον τδν τόπον τής γεννήσεώς των και με- 
τέβησαν είς τδν άπέναντι έπί τής Ασίας Κερα- 
τοειδή λεγόμενον Κόλπον ή Τουρκιστί Εγρ'ι Μπου- 
τζάκ’ άλλά καί έκεΐ διηνεκώς, ώς ~χ:χ τήν θά
λασσαν ό'ντες, ύπδ τών πειρατών παρενοχλού- 
μενοι, άπεσύρθησαν είς τδ ενδότερον, καί έκεΐ 
κατώκησαν τδ ένεκα τού πλήθους τών κυδωνιών 
(τουρκιστί άϊβά) ’Αϊβαλίκ ή Κυδωνίαι, λεγόμενον 
μέρος, είς τδ όποιον είχον προηγουμένως συνοι- 
κισθή ευάριθμοι όθωμανικαί οίκογένειαι. Παρά 
τοϊς Οθωμανοί; οί μέτοικοι έκεϊνοι χριστιανοί 
διήγον δίκην ειλώτων, άπολαμβάνοντες όμως α
σφάλειαν ζωής, τιμής καί ιδιοκτησίας.

Τοιαΰτα υπήρξαν τά πρώτα σπέρματα τού συ
νοικισμού τών Κυδωνιών, αίτινες μέχρι τών μέ
σων τού παρελθόντος αίώνος διετέλεσαν πάντη 
άσημοι, μέχρι; ου γεγονότα δλω; άπροσδόκητα 
συνετέλεσαν είς τήν δόξαν αύτών.

ίΐς γνωστόν δ μεταξύ Αικατερίνη; Β'. και 
Τουρκίας πόλεμο; (1769—1770) δέν περιωρίσθη 
είς μόνας τάς κατά γήν εχθροπραξίας, άλλά καί 
στόλος Ρωσσικδ; ύπδ τδν Σπύριδωφ, Ελφινστώνα 
και όρλώφ κα^απλεύσας ε·; Μεσόγειον άνεστά- 
τωσε διαφόρους νήσους. Μετά τήν πλησίον τής 
Χίου φρικώδη ναυμαχίαν τής 5 Ιουλίου 1770, 
οί Τούρκοι καταφυγόντες δπως σωθώσιν εί; Κρή
νην έγένοντο παρανάλωμα τού πυρδς, καί οί μέν 
πλεϊστοι έφονεύθησαν ή έπνίγησαν, δλίγιστοι δέ 
διασωθέντες, έκρύβησαν είς τρώγλας και σπήλαια 
μέχρις ού τού έχθρικού στόλου άναχωρήσαντος, 
ήθελον δυνηθή νά συνέλθωσι πάλιν είς τάς τά
ξει; των.

Μεταξύ τών οΰτω διασωθέντων υπήρχε καί 

τώ παράσχη πρδς ανταμοιβήν τής εύεργεσίας, 
αύτός έζήτησε τήν άνακούφισιν τών συμπατριω
τών του. Τή προτάσει λοιπόν τοΰ ίσχύοντος σα
τράπου, καί τή υποστηρίξει τού πανσθενοΰς τότε 
έν Κωνσταντινουπόλει τραπεζίτου Πετράκη, έξε- 
δόθη βασιλικόν διάταγμα, παρέχον τά έξής τι- 
μαλφέστατα προνόμια είς τού; Χριστιανούς 1>φ- 
διονιεΐς. Α. Σύμπασαι αί οθωμανικαί οίκογένειαι 
νά μεταναστεύσωσιν έκ Κυδωνιών άλλαχοΰ, καί 
νά μή δύναται πλέον Τοΰρκος νά έγκατασταθή είς 
Κυδωνιάς. Β'. ό τόπος νά ήνε αυτοδιοίκητος, καί 
νά μ.ή υπάγηται είς τδν τού τμήματος τοπάρ
χην. γ’. Απαξ νά προσφέρηται εί; Κωνσταντι
νούπολή τό ποσόν 48000 γροσίων ώ; φόρος καί 
διά τήν αύτοδιοίκησιν τοΰ τόπου, δ’. Νά ηναι 
άπηλλαγμένος τού φόρου τού δεκάσου, η δέ εϊσ- 
πραξι; τών προσόδων νά μή πωλήται είς Οθωμα
νόν διοικητήν, ώς έγίνετο πανταχοΰ, άλλά δι’ έ
καστον έλαιόδενδρον νά πληρώνη έκαστος 'ι
διοκτήτη; δύο παράδες, διοικητήν δέ όπομί- 
σθιον Οθωμανόν νά έκλέγη καί άποβάλλη ό 
τόπος κατ’ άρέσκειαν, καί δικαστήν νά δέχηται 
μέν έκ Κωνσταντινουπόλεως ή άλλαχόθεν, άλλά 
νά τδν πληρώνη αύτός, ώστε ουτω νά τδν έχη 
ύποχείριον. Ε'. Ούδείς στρατιωτικός νά διέρχηται 
διά τής περιοχής τοΰ τόπου, άλλά καί άν κατα- 
διωκόμενος ύπδ έχθροΰ άναγκασθή έφιππος νά 
πατήση τήν περιφέρειαν, νά ύποχρεοΰται δπως 
άποπεταλώνη τδν ίππον του.

Τοιαΰτα καί έτερα προνόμια φέρων ό Ιωάννη; 
Οικονόμος έπέστρεψε κατά τάς άρχάς τοΰ 1773 
είς τήν πατρίδα του, διεσάλπισεν αύτά καί μετ’ 
ού πολύ αί Κυδωνίαι κατέστησαν τδ κέντρον τών 
έξ ΐϊπείρου φυγαδευομένων διά τά: ωμότητας τοΰ 
Αλή πασά καί τών έκ Πελοποννήσου καί άλλαχό
θεν διά τάς ποικίλας καταδυναστεύσεις χριστια
νών. Κατά τδν Γάλλον ιστοριογράφον Ραφενέλ 
τώ 1 820, ήριθμοΰντο εί; Κυδωνιάς 32,000 κά
τοικοι έγχώριοι καί 7—8,000 παραδϊται ή ξέ
νοι έγκατεστημένοι, πρδς δέ 40 έλαιοτριβεϊα, 30 
σαπωνοποιείς πολλά βυρσοδεψεία καί άλλα κα
ταστήματα. .

Μετά τδν θάνατον τοΰ Ιωάννου Οικονόμου τδν 
έπελθόντα τώ 1792 ώς μέν λέγουσι τινες έκδη- 
λητηριάσεως, ώς δ’ έτεροι έκ τής λύπης του, δτε 
είδε τδν θάνατον του έν Κ&ινσταντινουπόλει 
προστάτου καί φίλου του τραπεζίτου Πετράκη, 
άποκεφαλισθέντος χάρις είς τά; πλεκτάνας τών 
φαναριωτών, ή δ-οίκησις τών Κυδωνιών μετέ- 

βάλε τύπον. Εν ώρα τοΰ εαρο; ο’ κάτοικοι τών 
τριών τή; πόλεως συνοικιών συναθροιζόμενοι εί; 
μίαν εκκλησίαν έξέλεγον άνά ένα προύχοντα ή 
γέροντα, οί δέ τρεϊ; ούτοι γέροντες οδηγούμενοι 

μετά τήν εκλογήν έν πομπή εις τδ διοικητήριον 
πρδς τδν Αγαν καί περιβαλλόμενοι ούτως έπί έ'ν 
έτος τήν κυβερνητικήν έξουσίαν, χρέος είχον νά 
είσπράττωσι τού; φόρους καί νά διαθέτωσιν αύ
τούς κατά τάς άνάγκας τοΰ τόπου. Είς τούς τρεις 
τούτους γέροντα; ως βοηθούς προσέθετον εννέα 
έτέρους καί δύο γραμματείς, οΐτινες άπετέλουν 
ολοι ομοΰ το ανέκκλητον δικαστήοιον τοΰ τόπου.

Γα εισοδήματα τών Κυδωνιών ήσαν μέγιστα’ 
περί τάς διακόσια; καί έν έτει καρποφόρα υπέρ 
τάς τετρακόσια; χιλιάδας λαγήνους ελαίου έξέ- 
φερεν ό τόπος. ΓΙεντήκοντα χιλιάδας γροσίων έ- 
δοέπετο προσέτι έκ φόρου έπί τών ιχθύων, σίτοι 
δέ καί καρποί άλλοι έφύοντο έν αφθονία, ώστε 
δέν είνε παράδοξον, άν έντός ήμισείας μόνης εκα
τονταετηρίδας ό τόπο; ούτος τοσαύτην ελαβεν 
άνάπτυξιν.

Μή περιορίσαντες μόνον είς τήν ύλικήν ευημε
ρίαν τήν προσοχήν αυτών οί φιλοπάτριδες Κυ- 
δωνιεϊς, άλλά καί είς τήν πνευματικήν διάπλασιν 
αύτών μεγίστην φροντίδα καταβαλόντες, ούκ ο
λίγα καταστήματα φιλανθρωπικά τε καί έκπαι- 
δευτικά ωκοδόμησαν. Δύο μ-εγαλοπρεπή νοσοκο
μεία, έν οί; ικανοί ένοσηλεύοντο ασθενείς, Λοιμο- 
καθαρτήριον καί Ξενοδοχεϊον διά τούς έκ πανώ- 
λης προσβεβλημένους, ατινα δέν έπρόφθασαν ό
μως δυστυχώς νά περατώσωσι, δέκα λαμπραί έκ- 
κλησίαι, έν αί; έξήρχεν ή τοΰ Αγίου Γεωργίου, 
πολυτελής Μητρόπολις, ταΰτα πάντα έδείκνυον 
τδν πρδς τά καλά ζήλον καί τήν φιλοπατρίαν 
τών Κυδωνιατών’ άλλά τδ Θαυμ-ασκότερον αύτών 
οικοδόμημα υπήρχε τδ περιώνυμον Γυμνάσιόν των.

Πρώτος ό αοίδιμος I. Οικονόμος ένέπνευσεν εις 
τούς συμπολίτα; του τδν πρδς τήν παιδείαν ζή
λον, δι’δπερ άπδ τοΰ 1780 ή ολίγα έτη πρότε- 
ρον ωκοδομήθη παρ’ αύτοΰ έν μέσω τού περιαύ- 
λου τής Παναγίας τών ορφανών σχολή, είς ήν έ- 
δίδαξαν έκτοτε μέχρι τοΰ 1803 τέσσαρες διδά
σκαλοι Εύγένιος ό άπδ Βρυούλων, Βησσαρίων ό 
άπδ Σύμης, Θεοδόσιος ό άπδ Μουδανίων καί τε
λευταίος Γρηγόριος ό Σαράφης, οστις μετετέθη 
έπειτα είς τδ συστηθέν Γυμνάσιόν.

Τδ Γυμνάσιόν τοΰτο, είς 8 έφοίτων νέοι παν- 
ταχόθεν τής Ελλάδος συνειλεγμένοι, καί ών ό ά- 

ο ιθμδς έπί Βενιαμήν τοΰ Λεσβίου λέγεται δτι έ-

30
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φθασε μέχρι τών οκτακόσιων, έκειτο εΐ; τδ βό
ρειον μέρος τή; πόλεως, απέναντι τών Μοσχονη
σίων' ήτο δέ κεκοσμημένον έσωθεν τε καί έξωθεν 
διάφοροι; ώραΐσμασι, έχον περίβολον εν τώ μέσω 
δενδρόφυτον, κρήνην, δεξαμενήν, κήπον πλήρη 
άνθέων, βιβλιοθήκην πολύτομου κλπ. Εν τή σχο
λή ταύτη έδιδάσζετο ή φιλολογία, φυσική, λο
γική, ρητορική, φιλοσοφία, μαθηματικά κλπ. Ε- 
δίδαξαν δ’έν αύτή οί εξής ά. Γρηγόριο; ό Σερά- 
φης, ό έκ Κυδωνιών Ελληνιστής άριστο; καΐ θεο
λόγος ούκ έκ τών τυχόντων, συγγράψα; καΐ έζ- 
δούς ικανά συγγράμματα. β'. Βενιαμήν ό έζ Πλω- 
μαρίου της Λέσβου, άνήρ έπίσης γνωστός εϊς τούς 
περί τήν νεωτέραν φιλολογίαν άσχολουμένους. γ · 
Θεόφιλος Καΐρη; ό έξ Ανδρου, δ’. Εύστράτιο; Πέ- 

άλλοι’ 
1821, 
δέ καΐ 
ζοινό- 

τρου ό έκ Κυδωνιών έδίδαξαν δέ καί τινες 
διάρκεσε δέ τό Γυμνάσιον τοΰτο μέχρι τοΰ 
οτε κατεστράφη ή πόλις. Εξεπέμφθησαν 
έν τή αλλοδαπή τινες όπως, δαπάνη τής 
ττ,τος ή καί ιδιωτών σπουδάσωσι, τινές δ αύτών, : 
ώς ό άείμνηστος II. ϊ’όδιος, Κ. Τόμπρα; καΐ αλ- ' 
λοι, ού σμικράς τί Ελλάδι ποοσέφερον υπηρεσίας. ■

Μή έπαρκεσθέντες εις την σύστασιν τοΰ Γυ· ί 
μνασίου μόνου οί φιλόμουσοι Κυδωνιεΐς, κατηρ- ι 
τισαν καΐ τυπογραφίαν, έξ ής έτυπώθησαν διά 
φορά συγγράμματα, τών οποίων ή φιλοκαλία . 
περί την τύπωσιν, σχετιζώς πρός την ζατάστα- 
σιν τίς τέχνης ταύτης τότε, κινεί τον θαυμα
σμόν πάντων. Διευθυντής τοΰ τυπογραφικού κα
ταστήματος ήτον ό Κωνσταντίνος Τόμπρας, δγις 
είχε μάθει τήν τέχνην παρά τώ περικλεεϊ Διδότω’ 
άλλ’ δτε κακή μοίρα ή πόλις τών Κυδωνιών κα- 
τεστράφη τώ 1821, τότε συγκατεσ-.ράφη καΐ το 
τυπογραφείου εκείνο.

Τοιαύτη ήτον ή ευδαίμων κατάστασις τών Κυ- 
δωνιατών, δτε ή σάλπιγξ τοΰ Ρήγα ήχησε, καΐ αι 
καρδίαι σύμπαντος τοΰ Ελληνικού έθνους ήλεζτρί- 
σθησαν,τότεδέ ούτε οί φιλότιμοι Κυδωνιάται άπε- 
λείφθησαν. ό Δημήτριος Θέμελη; καί s Γρηγό- 
ριος Δίκαιος μεταβάντε; εκεί έσπειραν τόν σπό
ρον τίς εθνικής παλιγγενεσίας. Εις τήν φωνήν τών 
αοιδίμων έκείνων άνδρών σωματείου Κυόωνιατών 
σχηματισθέν · έδραμεν οπω; μετασχη τών υπέρ 
ελευθερίας αγώνων’ άλλά αύτοΐ, οι υπέρ άλλων 
προμαχοΰντας, δέν έδυνήθησαν νά σώσωσι τήν 
ιδίαν πατρίδα άπό τής καταστροφής, καΐ αί Κυ- 
δωνίαι έπεσαν πολύκλαυστον, άλλ’ ένδοξον θύμα 
της ίερα; ήμών έπαναστάσεως. ίϊ; ό Φοϊνιξ δμως, 
ό άπό τίς τέφρας του άναγεννώμενος, ούτω καΐ

ή πόλις έκείνη, καταστραφεϊσα καΐ σχεδόν έρη- 
μωθεϊσα, ήδη προβαίνει εις αύξησιν και ευδαιμο
νίαν καΐ πεπείσμεθα ότι μετ’ ού πολύ, χάρις εις 
τον εθνικόν καΐ φιλόμουσον χαρακτήρα τών Κυ
δωνιά ιών, θέλει άναλάμψει τήν πρό τίς κατα
στροφή; λάμψιν αυτί;.
«, ΕΤ1ΑΜ- ΣΤΑΜΛΤΙΑΑΗΣ.

Η ΜΙΚΡΑ ΑΟΥΙΖΑ.
Έχ τον Γαλλικοί ύπο Ν· Α Γΐααχαλίδον 

ΠοΛΛΑI της πόλεως νεάνιδες περιεπάτουν ενίοτε 

εις τούς κήπους τοΰ πρεσβυτερίου τοΰ Ου , .
καί έλάμβανον τόν καφφέ ή έτρωγον νωπόν βού- 
τυρον υπό τάς σκιάς τών πυκνόφυλλων δένδρων 
αύτοΰ. Ο) ως καταγοητευμέναι έκ τής ησυχίας καΐ 
τών καλλονών τοϋ αγροτικού βίου, έμακάριζον 
τήν θυγατέρα τοΰ ίερέως Λουΐζζν, διότι διέτριβε 
πάντοτε εις έκείνην τήν τερπνήν κατοικίαν μα
κράν τοΰ κονιορτοΰ καΐ τής τύρβης τίς πόλεως 
II Λουί'ζα μετ έκπλήξεως ήκουε τού; έπαίνους 
των, καΐ οί γλυκεϊ; αυτή; οφθαλμοί έλάμβανον 
έζφρασιν απορία;’ ήρώτα δέ έαυτήν, έάν αί νεάνι
δες έκεΐναι, όλον τδν καιρόν των ζατρίβουσαι εϊ; 
τήν επιμέλειαν τής ανατροφής των καΐ τάς ήδο- 
νάς, ηύχαριστοΰντο πραγματιζώς νά άνταλλάξωσν 
τήν θέσιν των μέ τήν έδιζήν της. Ενόμιζε λοιπόν 
έαυτήν άγνώμονα, διότι δέν ειχεν εκτιμήσει αρ
κούντως τήν εύδαιμονίαν της ταύτην, τήν τοσοΰ · 
τον έκθειαζομένην, καΐ ένησχολείτο μέ περισσο- 
τέραν επιμονήν εις τά πολλά καθήκοντα, μέ τά 
όποια ήτο έπιβεβαρυμένη ζαΐ άτινα αί νεάνιδες τής 
πόλεως ουδόλως έσζέπτοντο.

ίΐ Λουΐζα, πρεσβυτέρα ούσα τών τέκνων τοΰ 
ίερέως, μόλις είχε γνωρίσει τήν μητέρα της, διά 
τήν απώλειαν τής όποιας ό πατήρ της είχε πολύ 
καταβληθή. ό σεβάσμιος ίερεύς ένόμισε καθήκον 
έπιβαλλόμενον ύπό τής οικογένεια; του νά φοον- 
τίση υπέρ τής βελτιώσει»; της παθούση; υγεία; 
του, ζαΐ έπεφάσισε νά καταβάλη πάσαν προσπά
θειαν όπως άναλάβη. Ενεπιστεύθη gSsv τήν διεύ- 
θυνσιν τί; οικίας τουεΐ; τινα συγγενή του νεάνιδα, 
όνόματι Δωροθέαν, ζαΐ έπεφόρτισεν αύτήν νά έπι- 
μελήται της ανατροφής τών ατυχών τέζνων του. 
Παρ’ αύτής ή Λουΐζα έδιδάσζετο να πλέκη καΐ νά 
καταγίνεται εις τάς οικιακά; εργασίας, άλλά τό
σον αυτή καθώς καΐ οί μικροί αδελφοί της ουδό
λως ήσαν εύχαρισμένοι έκ τών φροντίδων τη; νέα; 
ταύτη; προστάτιδό; των. Ανεσιν εύρισζον πάντοτε 

τά άτυχή μικρά έν τινι γωνία τής οικίας ή τοϋ 
κήπου, όπου ή Λουΐζα κατεπράΰνε τδν φόβον των 
ή τήν δυσαρέσκειάν των, παίζουσα μετ αύτών 
έπί τοΰ χλοάζοντο; σροπεδίου τοΰ άρχαίου κοιμη
τηρίου ή ζατασκευάζουσα όρη έξ άμμου καί φω- 
λεάς πλαστά; έξ άχυρων. Ουτω διήρχοντο τάς η
μέρας των τά άτυχή ταΰτα πλάσματα έςερημένα 
μητρικών θωπειών καί άνευ χαράς.

0 ίερεύς ειχεν άδελφήν τινα ήτις διέμενε μα
κράν αύτοΰ. II Εν^ριέτη, ούτως εκαλείτο αύτη, 
ήλθε νά έπισκεφθή τδν αδελφόν της καΐ παρετή- 
ρησεν μετ’ έκπλήξεως τήν άτακτον διεύθυνσιν τής 
νεάνιδο; Δωροθέας.

« Χριστιανέ, είπε πρδ; αύτόν μετ’ άποφάσεως, 
πρέπει νά νυμφευθής. Η οικία σου καΐ τά τέκνα 
σου άπόλλυνται άλλως.—Καΐ έγώ τδ βλέπω, εΐπεν 
ούτος μ.ετά περισκέψεως’ πρδ πολλοΰ παρατηρώ 
ότι τά πράγματά μου δέν διαχειρίζονται καλώς’ 
άπδ οίκτον πρδς τά άτυχή μου τέκνα δέν δύναμαι 
πλέον νά μένω μόνος. Εάν μοΰ εύρη; κατάλληλον 
τινα σύζυγον . . . . »

Εν πρώτοι; ή Δώρο θέα άπελύθη, χωρίς νά λύ
πηση ποσώς ή άπομάκουνσίς της τά παιδία, καίτοι 
άπεχωρίσθη αύτών μετά δακρύων, καΐ τά ένηγ- 
καλίσθη φιλοστόργω; αναχωρούσα. Η θεία έμεινε 
παρ’ αύτοΐ;, τά έλουσε, τοϊς ζατεσκεύασεν ένδύ- 
ματα, καΐ εϊ; πάν μικρόν παιδικόν αμάρτημα τδ 
όποιον έπραττον ταΰτα έλεγε στενάζουσα.— « Τί 
θά εΐπη, δι’ αγάπην Θεού ή μητέρα σας! ” 

’ Ημέραν τ·.να ή οικία καΐ τά παιδία ήτοιμάσβη- 
σαν μετ ϊδιαζούσης έπιμελείας’ κατεσκευάσθησαν 
γλυκίσματα καΐ ό καφφές έγεινε καλλίτερος παρά 
τδ σύνηθες. II θεία παρήνεσε τά παιδία νά φέρων- 
ται καλώς.— « Θά έλθωσιν επισκέψεις, τοϊ; εΐπεν, 
όθεν έστέ εύγενή καΐ φιλόφρονα. Εάν νεάνις τι; 
σας όμιλήση, προσέξατε νά τή άπαντήσητε άνευ 
προπέτειας, άλλά μέ ευγένειαν νά τή ζάμητε φι
λοφρονήσεις, ζαΐ νά τής είπήτε’— Εσο μικρά μή
τηρ ήμών.— Τοΰτο θέλει τήν ευχαριστήσει, έγώ 
δέ θά σάς δώσω έπειτα γλυκίσματα.— Αλλά ή 
μήτηρ μα; άπέθανεν, ύπέλαβεν ή Λουΐζα.— Αί 
μητροιαΐ είσι μοχθηραΐ εΐπεν ό ζωηρός Φτοίτζ.— 
Σιώπα, αύθαδες παιδίον, εΐπεν ή θεία των έπιπλήτ- 
τουσα αύτόν’ πρέπει νά ήσθε αρκούντως ευχαρι
στημένα έάν ό πατήρ σας σας δώση μίαν καλήν 
μητέρα ' ό Θεόδωρος είναι βεβαίως αρκετά καλό 
παιόίον, καΐ θά άποκαλέση μητέρα του τήν νεάνιδα 
ταύτην.

Λι επισκέψεις έγένοντο’ ήτο γνώριμός τις τής 

θείας των εύπορος χήρα εμπόρου τίνος τής πλη- 
σιοχώρου πόλεως καΐ ή θυγάτηρ αύτής, ωραία καΐ 
εύγενή; νέα εϊκοσιν οκτώ έτών ηλικίας περίπου, ίΐ 
μήτηρ έπεθεώρησε προσεκτικώτατα δλα τά μέρη 
τής οικίας, καΐ όταν έλαβον τδν καφφέ έκαμ.ε 
λογαριασμόν μετά τή; άδελφή; τοΰ ίερέως όλων 
τών προσόδων τής ενορίας. 0 ίερεύς συνομίλησε 
μετά τής νεάνιδος, ήτις άν καί δεικνύουσα σταθε
ρότητα εϊς τούς τρόπους αύτής, έφαίνετο τεθορυ- 
βημένη ολίγον κατ’ έκείνην τήν στιγμήν. Τέλος 
έστραφη προς τά παιδία, τά όποϊα έκάθηντο έν 
τινι γωνία τής αιθούσης περί μίαν τράπεζαν, ύπό 
τήν έπιτήρησιν τής άδελφή; των Λουΐζης.

— II μικρά έχει ωραίους γαλανούς όφθαλμούς, 
εΐπεν ή νεάνις Αμαλία σιναντώσα τδ ήρεμον καί 
προσεκτικόν βλέμμα τή; Λουΐζης, καί έχει τδ ήθος 
συνετόν.— Καΐ πολύ ώραΐον προσέθηκεν ή μή
τηρ.— Τοιαϋτα είσι ααΐ τά τρία έβεβαίωσεν ή 
θεία των, τοΰτο είναι προσόν τή; οικογένεια;.

0 Φρίτζ έννοήσας έκ τών βλεμμάτων τής θείας 
του τήν έπιθυμίαν της, καί άναμνησθείς τών πα
ραινέσεων αύτής, έδειξεν εϊς τήν Αμαλίαν τά βι
βλία καΐ τάς εικόνας του καί είπε.— Δέν είναι 
ωραία ταΰτα ;— Μάλιστα, εΐπεν ή ’Αμαλία, βλέ
πω δτι έχεις πολύ ώραΐα πράγματα.— Λοιπόν 
μείνε ένταΰθα καί έσο μικρά ημών μήτηρ, άνέ
κραξεν ό Θεόδωρο; λίαν προσφόρως, εΐτα δέ έθεώ- 
ρησε θριαμβευτικως εναλλάξ τήν θείαν του καί 
τά γλυκίσματα. II Αμαλία ήρυθρίασε, ή δέ μήτηρ 
της καί ή Εν^ριέτα προέβησαν.— όποια Οαυμα- 
σία σύμπτωσι; εΐπεν ή μήτηρ τή; Αμαλία;— 
Δάκτυλο; Κυρίου βεβαίως είναι, έπανέλαβεν ή 
Ενόριέτα.

Μετά ταΰτα περιεπάτησαν έντδς τοΰ κήπου, 
τά δέ παιδία έμενον έν τή οικία. Ο Θεόδωρος έ- 
καυχατο πολύ έπί τω κατορθώματι αύτού, ό δε 
Φρίτζ έθεώρει μέ δμμα ζηλότυπον τδ μεγαλίτερον 
γλύκισμα όπερ είχε λάβει έκεϊνος ώ; βραβείο·/ 
όσον δ’ αφορά τήν Λουΐζαν, αύτη άναλόγως τής 
ηλικίας της έξήταζε πάντα ταΰ-yt.

Δέν παρήλθε πολύς καιρό; μετά τ-ήν έπίσ^.ψ-.ν 
ταύτην καί νέαι προετοιμασίας εορτή; έγένοντο έν 
τώ πρεσβυτερίω. Τά γλυκίσματα ήδη ήσαν και 
περισσότερα κα! ποικιλότερα. ΙΪ Αμαλία ί,λθεν 
ένδεδυμένη πολυτελώς, καί παρουσιάσθη ύπό τοΰ 
ίερίω; εί; τά παιδία ώ; μ-νηστή του καί κατά συ
νέπειαν μέλλουσα αύτών μήτηρ. Προσέφερε δΐ 
αϋτη εΐ; τήν Λουΐζαν, ήτις έως τότε έφόρει τό 
πένθος δια τήν μητέρα της, μικράν έσθήτα πορ- 
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φυράν, είς δέ τά παιδία παιγνίδια καί πυροβόλα, 
καί ήνηγκαλίσθη καί τά τρία, ή δέ θεία των εΐπεν 
οτι ήσαν λίαν ευτυχή διότι ευρό ν μίαν τόσω κα
λήν μητέρα.

Εντός ολίγου οί γάμοι έτελέσθησαν. Εκρέμασαν 
είς τούς τοίχους όλων τών παλαιών δωματίων χάρ
τας, καί έθεσαν είς αύ τά πολλά καί ωραία νέα 
έπιπλα διά ττν νέαν μη τέρα των. Ταΰτα πάντα 
έπήνεγκρν μυρίας σκέψεις είς την Λουιζαν’ ήρ- 
ξατο σκεπτομένη συχνότερον ήδη ή πρότερον τήν 
άποθανοΰσαν μητέρα της’ ότι αυτή έκάθητο παρά 
τήν μικράν της εργασίας τράπεζαν πλησίον τοΰ 
παραθύρου, έχουαα τά τέκνα της έμπροσθεν της, 
ότι κατά τήν τελευταίαν ημέραν τά εϊχεν ο
δηγήσει παρ’ αύτή, ότι έκειτο έπί τής κλίνης, 
ότι τούς έδωκε μόνον τήν χεΐρα της χωρίς νά δύ- 
ναται νά όμιλήση είς αύτά, καί ότι μετά ταΰτα 
ίκειτο ύπό τά άνθη έντός τοΰ φερέτρου μετά τοΰ 
άποθανόντος συγχρόνως μικροΰ άδελφοΰ της έν 
ταϊς άγκάλαις της. Δέν ήδύνατο όμως νά εϊπη πό
σον τήν έθλιβον αί σκέψεις αύται εις ούδένα, όταν 
προπάντων είδεν ότι έρριψαν έντός μικρού τίνος δω
ματίου τήν μικράν τής μητρός της τράπεζαν, καί 
άντ’ αύτής έθεσαν πλησίον τοΰ παραθύρου έτέραν 
ολως νέαν. Αλλ ήτο παιδίον καί έπέχαιρε καί 
αύτή, ώς τά παιδία πράττουσι, δι’ όλους τούς 
νεωτερισμούς, διά τούς πλουσίους τάπητας δι’ ών 
έστρώθησαν τά δωμάτια, διά τά ωραία έπιπλα 
καί τέλος διά τήν νέαν μητέρα.

11 νέα γυνή διεκοίνωσεν εις τόν σύζυγόν της 
μετά φιλοφρονήσεως ότι δέν ήλθεν εις τήν έςοχήν 
διά νά κλεισθή εκεί* δθεν έπεχείρησε ταξείδια δ

πως ϊόη τούς συγγενείς αυτής καί έκαμε πολλάς 
επισκέψεις είς τάς γειτονικής οικίας, αϊτινε; καί 
«νταπεδόθησαν. Τά παιδία δέν δυσηρεστοΰντο πο
σώς διά τάς έκδρομάς ταύτας, διότι πάντοτε 
άπέκτων καλόν τι πράγμα, καί συχνάκις έλάμ- 
βα»ον μέρος είς αύτάς. Ούτω έκαστος έπήνει τήν 
φιλοστοργίαν τής νέας μητρός πρός τά τέκνα και 
'δίως πρός τόν Θεόδωρον, δστις ήτο παιδίον άξια- 
γάπ^τον- Προϊόντος όμως τοΰ χρόνου κατέστη 
φορτικόν είς τήν ’Αμαλίαν νά φέρη μεθ’ έαυτής 
τά παιδιά, τοσούτφ μάλλον καθόσον ό Θεόδωρος 

ένεκα τής πολυλογίας του καθίστατο οχληρός. 
Εγκατέλειπεν δθεν αύτά, είς τήν οικίαν, δτε έκα- 
μνεν έκδρομάς ή επισκέψεις.

Η Λουΐζα παρηκολούθη πάντοτε τούς μικρούς 
αδελφούς της έπί τοΰ χλοάζοντας γειτονικού ορο
πεδίου, ή είς γωνίαν τινα πής οικίας καί παρηγό-

ρει αύτά, προπάντων τόν Θεόδωρον, τόν όποιον 
ή μήτηρ των δέν έφρόντιζε νά λαμβάνη μεθ’ έάυ- 
τής, διηγείτο είς αυτούς ιστορίας, καί ήτον πράγ
ματι μικρά τις μήτηρ πριν κλείση είσέτι τό έ
βδομον τής ηλικίας της έτος.

Εν τώ μεταξύ τούτω έγεννήθη μικρά τις αδελ
φή. Ιί νοσοκόμος ήτις εϊχεν έλθει έκ τής πόλεως 
δπως περιποιηθή τήν λεχώ, δέν ύπέφερε τά παι
δία έντός τοΰ δωματίου αύτής. Μόνη ή Λουΐζα 

έπρεπε νά μένη έκεΐ, δπως περιποιήται τήν μικράν 
αύτής άδελφήν, έμποδίζη τάς μυίας νά ένοχλώσι 
τήν μητέρα της,καί νά. φροντίζη έν γένει περί τών 
ενδυμάτων τοΰ βρέφους. Ούτως η μέν Λουΐζα κα
θίστατο λίαν ωφέλιμος, άλλ’ οί μικροί της αδελ
φοί ές-έναζον άδιαλείπτως καί έπανήρχοντο κατ’ 
δλίγον είς τήν πρώτην αύτών κατάστασιν.

Μετά τιναςημέρας ή Αμαλία άφησε τήν κλίνην 
καί ήρςατο νά φροντίζη περί τής άναόρώσεώς της, 
ή δε Λουΐζα έσυρε τό άοτιγέννητον έντός μικράς 
άμάξης έντός τοΰ κήπου, καί έψαλλε διάφορα 
άσματα όταν έκεϊνο έκλαιε' παρηκολουθεΐτο δέ 
πάντοτε ύπό τών δύω μικρών αδελφών της, οί- 
τινες ήρχισαν έκ νέου νά περνώσιν εύχαρίστως 
τόν καιρό* των, διότι ένεκα τήν έλλείψεως σχο
λείου έν τώ χωρίφ, ούδεμίαν άλλην εΐχον ασχο
λίαν. Τό επόμενον έτος δτε καί νέος έγεννήθη α
δελφός ή ’Αμαλία έθεώρησεν απαραίτητον νά εί- 
σαγάγη τόν Θεόδωρον καί τόν Φρίτζ έν τινι καλώ 
καταστήματι, δπως ώσιν έκεΐ είς διηνεκή έπιτή- 
ρησιν. 0 πατήρ έβλεπεν δτι ήσαν είσέτι πολύ * 
μικροί άλλ ή σύζυγός του τώ παρετήρησεν,

— Λνεδέχθην απέναντι τών τέκνων τούτων 
καθήκοντα μητρικά καί οφείλω νά φροντίζω ύπέρ 
τής εύημερίας αύτών, έστω καί μέ θυσίαν. Βλέπεις 
δτι δέν απομακρύνομαι τής Λουΐζης, καί έπεθύ- 
μουν νά κάμω έτι περισσότερον, άλλ’ άτυχώς δέν 
δύναμαι, διότι καί τά άτυχή μικρά έχουσι τά μέ
ρη των έν τή μητρική μου καρδία. » Ταΰτα εί- 
ποΰσα προσέβλεψε μέ καθύγρους οφθαλμούς τά ά
τυχή μικρά, τά επιμελούμενα καί θωπευόμενα κατ’ 
εκείνην τήν στιγμήν ύπό τής Λουΐζης καί τής ύπη- 
ρετρίας.— ό πατήρ συγκατένευσε στενάζων.

Τότε ή Αμαλία κατέςτι αληθής μήτηρ διά τά 
δύω μικρά παιδία, προσεκάλεσε ράπτας δπως έπι- 
διορθώσωσι τά ενδύματα των,άτινα ήσαν λίαν πα- 

ρημελημένα, καί έν γένει ήτοίμασεν αύτά δπως 
είσαχθώσιν είς τό παιδαγωγεϊον. Η ιδία δέ τά ώ- 
δήγησεν έκεΐ, καί τά έσύστησεν είς τινα παιδα
γωγόν, δοΰσα αύτή τάς πλέον λεπτομερείς όδη- 

■γίας περί τοΰ τρόπου μεθ’ ου έπρεπε νά φέρηται 
πρός τόν Φίρτζ καί Θεόδωρον. Τοσούτον δέ συνε- 
κινήθη κατά τήν περίστασιν ταύτην, ώστε ή καρ
δία της έπαλλε καί δάκρυα έπλημμύρησαν τούς 
οφθαλμούς της. Καί δ σύζυγός της δέ συνεκινήθη 
επίσης δταν έφθασεν ή στιγμή καθ’ ήν ήναγκάσθη 
νά εγκατάλειψη τά τέκνα του είς ξένην οικίαν, 
άλλ αί διαβεβαιώσεις τής συζύγου του περί τής 
πρός αύτά αγάπης της καί αί καταβληθεϊσαι μη- 
τρικαί προσπάθεια! της ύπέρ αύτών, τοσούτον τόν 
εΐχον δεσμεύσει, ώστε Οά ήδίκει εαυτόν έάν δέν 

έφαίνετο άοκούντως εύγνώμω ν πρός αυτήν·
Π Λουΐζα έμεινεν έν τή οικία μετά τής ύπήρε- 

τρας πλησίον τών μικρών. ’Εμάνθανε τήν Γαβριέλ- 
λαν νά βαδίζη, καί εις τά πρώτα αυτής βήματα η 

της ήτον μεγίστη. Καί όμως τό ποοσκεφά- 
λαιον τοΰ μ.ικροΰ Βρουνώ, έπί τοΰ οποίου προσέ- 
κλινε τήν κεφαλήν της ήτο κάθυγρον έκ τών θερ
μών δακρύων, τά όποια έχυνε συχνάκις διά τήν 
άπομάκρυνσιν τών αδελφών της.

Δέν έπέρασαν πολλά έτη καί τό κενόν τούτο 
έπληρώθη έν τώ πρεσβυτερίω. ό μ,εσαιών καί οί 
Ελληνικοί καί Ρωμαϊκοί χρόνοι έδοσαν ονόματα 
έν τή νέα γενεά’ η Κορνηλίας, ή ’Αδελγόνδη καί ή 
Θορίλδη, ό Βρουνώ, ό ’Αρθούρος καί ό Δουΐσκος 
επληοωσαν άλληλοδιαδόχως τό πρεσβυτέριου, καί 
εν καιρω τών διακοπών καί τών επισήμων εορτών 
μόλις ύπήρχε θέσις διά -όν Θεόδωρον καί τόν 
Φίρτζ, οΐτινες δέν συγκαταριθμούν το πλέον μεταξύ 
τοΰ νέου τούτου πλήθους. Οταν έκτάκτως ήρχοντο 
είς τήν οικίαν δι’ έπίσκεψιν έσυρον κατά μ.έρος 
τήν άδελφήν των Λουιζαν καί ή ρωτούν αύτήν. » 
Έίπέ μας ύπάρχει καί έτερος ;— 

t 1ΙΕΑΑΠΉ1ΕΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.

Μ EPOS ΠΡΩΤΟΝ.
(Έκ τής γιρμανιχής έπι&ιβ^ήαϊως).

ΜΕΛΕΤΗ τοΰ τε κοινωνικού και πολιτικού
τών γυναικών χαρακτήρος έν τή ομηρική άρχαιό- 
τητι, ή παρουσίασις αύτού ύπό τήν άληθή μορ
φήν ήν οί ύπό άλλων μερίμνων περισπώμενοι πο
λιτικοί ιστορικοί άδυνατοϋσι νά ίχνογοαφήσωσιν, 
ή άνάδειξις πάσης τής λαμπρότητος καί τής 
ισχύος αύτού κατ άντιπαράθεσιν πρός τούς νεω-

τέρους χρόνους’ πρός δ% ή κατάδειξις τών·' ελατ
τωμάτων ύπέρ τό δέον αύθαιρέτου συς-ήματΟς α
νεπαρκούς πρός τήν εντελή τοΰ λογικού ίζανο- 
ποίησιν, καί ή έν τή επιβεβαιώσει τών καλών ά- 
πΟτελεσμάτων τοιούτου συστήματος άναζήτη- 
σις στοιχείων πρός λύσιν τών ύπό τής νεωτέ- 
ρας έπιστήμης προβαλλομένων ζητημάτων, ταύ
τα πάντα είσί τό άντικείμενον τής παρούσης 
πραγματείας, ήτις έρείδεται, ώς θέλομεν ίδεϊ, έπί 
τών άξιολογωτέρων μνημείων τής ελληνικής πα- 
ραδόσεως, δηλαδή έπί τής άναλύσεως τών κοινών 
τού έθνους ηθών μάλλον, ή έπί τής τών ιδιαιτέ
ρων ιδεών τών πρεσβευομένων ύπό τινων φιλοσό
φων καί ιστορικών.

Τώ δντι, παρ’ απασι τοϊς ίστορικοϊς λαοϊς, ή 
είκών τής κοινωνικής ύπάρξεως τών γυναικών 
παρουσιάζεται ώς τό άναπόφευκτον τής πολιτι
κής συμπλήρωμα’ αί γυναίκες είσίν ή ψυχή τής 
οικίας, τό κέντρον δηλαδή πάσης έθνικής ένερ- 
γείας μή άναγομένης είς τήν διαχείρησιν τών δη- 
μ.οσίων’ δικαίως όμως παρετηρήθη δτι έφ’ όσον 
ή άξιολογότης τού μέρους δ λαμβάνουσιν αί γυ
ναίκες είναι σμικροτέρα, έπί τοσούτον μάλλον αί 
κυβερνήσεις προσεγγίζουν τόν θεωρητικόν τής 
τελειότατος τύπον.

Εξω τής οικίας ή γυνή άπογυμνοϋται τών 
γοήτρων αύτής καί τής ισχύος της. Οτε κέντρου 
τής κυβερνήσεως "ΐναι τό βασιλικόν άνάκτορον, 
ή άνασσα τής οικίας δύναται άκινδύνως νά καθέ- 
ξη τήν πρώτην θέσιν- άλλ’ δταν τό κέντρον τούτο 
είναι ό Φόρος είτε η Αγορά, ή γυνή δέν έγκατα- 
λιμ,πάνει τήν κατοικίαν της δπως καταβή έν αύτή. 
11 ιστορία έπιβεβαιοϊ τούτο διά πανδήμου μαρ
τυρίας’ δσω μάλλον τό έθνος προύχώρησε πολι- 
τικώς, τόσω πλειότερον καί ή έξωτερική τών γυ
ναικών δραστικότης αναφαίνεται μηδαμινή καί 
ασήμαντος, καθότι ή γυνή ούδέποτε αναμιγνύε
ται είς τά πολιτικά ώς άτομον, είτε δυνάμει τοΰ 
δημοσίου δικαίου, άλλά δυνάμει προνομίου καί ώ; 
εύρισιιομένη εις ίδιάζουσαν ολως θέσιν.

Λλλά παραλείποντες τάς αρχαίας γυναικοκρα- 
τίας ών ίχνη τινά διεσώθησαν παρά τισιν ήμια- 
γρίαις άφρικανικαϊς φυλαϊς, καί σκεπτόμενοι έπί 
τών ήμετέρων φυλών, άνευρίσκομεν τήν γυναίκα 
άναμιγνυομένην είς τά δημόσια μόνον ένεκα τών 
συγγενικών πρός τούς κυβερνώντας δεσμών της, 
είτε δαλαδή ώς σύζυγον, είτε ώς κληρονόμον, 
είτε τέλος ένεκα δεσμών ήττον ισχυρών, αείποτε 
όμως δεσμών αίματος, καί ένεκα τής γεννά,- 
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σεώςτης έν τοϊς κόλποι; τής προνομιούχου γε
νεάς, ώς έπί παραδείγματι αί ήγουμένισσαι τοΰ 
φεουδαλισμού.

Εν ταϊς δημοκρατίζις αι γυναίκες, μή έξασ- 
κοΰσαι πολιτικά δικαιώματα, λαμβάνουσιν έννό- 
μ.ως ή έκνόμως δλιγώτερον ενεργόν μέρος ή όσον 
έν ταϊς μοναρχίαις καί άριστοκρατίαις" έν ταϊς 
δημοκρατίαις ούχΐ μόνον δέν υπάρχει διαδοχή έ- 
πιβάλλουσα αϋταΐς έργα καί καθήκοντα δημό
σια, άλλ’ άπ έναντίας ή αλλαγή τών κυβερ- 
νώντων, υπάτων, προέδρων, υπουργών είτε δι
κτατόρων, δέν χορηγέ: αϋταΐς τόν άναγκαϊον 
χρόνον δπως συσσωρεύσωσι τά μέσα τής έμμεσου 
επιρροής των. Εν ταϊς μοναρχίαις όμως, ή γυναι
κεία ισχύς επιδρά κατ’αντίθετον λόγο* πρός τάς 
εΐς τό έθνος χορηγηθείσας εγγυήσεις. Είτε ή κυ- 
ριάρχις κυβερνά τόν ηγεμόνα της, είτε βασιλεύει 
εμμέσως διά τοΰ βασιλέως, ού τήν καρδίαν κα- 
τεξουσιάζει νομίμως καί μή, ή έπιρίοή αυτής ευ- 
ρίσκεται περιωρισμένη ή άπόλυτος ώς είναι πε
ριορισμένα καί απόλυτα αυτά τά βασιλικά 
προνόμια.

Ούτω ή γενική πρόοδος κατάργησε μέν τά προ
νόμια τινών γυναικών, άλλά δέν άντικατέστησε 
μέχρι τοϋδε υπέρ δλων τήν ισότητα τών δικαιω
μάτων, τούθ’ δπερ δέν δύναται ίσως νά θεωρηθή 
ώς βελτίωσις τής τύχης αυτών, καί ώς ό άνώτα- 
τος τής άναπτύξεώς των τύπος.

Μ ολα ταΰτα, παρά τισιν έθνεσι, παρ’ οίς ό 
πολιτισμός έφθασεν έν τή ώριμότητι, έπεφυλάχ- 
θησαν διά τάς γυναίκας δύο έτι πολιτικαί Θέσεις, 
ή τής συνταγματικής βασιλίσσης καί ή θέσις τής 
άντιβασιλίσσης. Τό γυναικεϊον πνεύμα τοσοΰτον 
προσφυώς αρμόζεται πρός τάς δύο ταύτας υπουρ
γίας, καί τοσαΰτα σημαντικά ωφελήματα παρέ- 
σχε τή κοινωνία, ώστε τήν σήμερον η άπό τής 
πολιτείας έξωσις τών γυναικών, ήτις απανταχού 
σχεδόν έπραγματοποιήθη, οϋόόλως απειλεί σπου
δαίος τού ν’ άποδιώξη αύτάς καί άπό τοΰ τελευ
ταίου ασύλου ένθα κατέφυγεν ή φιλοδοξία αύτών 
καί ή κυβερνητική των ίκανότης.

Α: κατά τι έπίπλαστοι ένδείξεις υποταγής καί 
αί πάνδημοι τιμαί δι’ ών ό συνταγματικός μονάρ
χης περιβάλλεται, άντιφάσκουσι πρός τήν μεταξύ 
άνδρών ένυπάρχουσαν ισότητα,ένώ ταΰτα συμφω
νούσαν άριστα πρός τόν σεβασμόν 8ν ή ανδρική 
φιλοφροσύνη άπονέμει εΐς τό ώραϊον φϋλον·, παρ ώ 
άλλως τε ή λεπτότης κα: η τής συμπεριφοράς 
ίϋκαμψία, τά αναγκαία ταΰτα τής βασιλικής 

λειτουργίας προσόντα είσίν οίκειότερα ή εΐς τό 
άρρεν φϋλον.

Πρός τούτοις, τά έκ τού δικαιώματος τοΰ 
πολέμου καί τής ειρήνης έκπηγάζοντα δυστυχή
ματα, δταν τούτο ανατίθεται είς τάς χεϊρας άν- 
δρός άκορέστου πολεμικής δόξης καί άπεριορί^ου 
έξουσίας, δέν είναι τόσον έπίφοβα όταν ανατίθε
ται τό δικαίωμα τοΰτο είς βασίλισσαν, είς ήν ό 
τίτλος τού αρχηγού τών εθνικών δυνάμεων οϋδέ- 
να χορηγεί ατομικόν γόητρον, καί κατά συνέπειαν 
οΰδέν μέσον τού νά δύναται νά καταστήση τόν 
στρατόν οργανον εσωτερικών διαταράξεων. Εκ 
τούτου παρατηρούμεν δτι αί συνταγματικαί κυ
βερνήσεις ευδοκιμούσε περισσότερον καί άποκαθί- 
στανται μονιμώτεραι παρά τοϊς λαοϊς, παρ’ οίς 
δέν ισχύει ό σαλικος νόμος- δυνάμεθα μάλιστα να 
εϊπωμεν ότι είς τάς λοιπάς χώρας ουδέ κάν έγκα- 
θιδρύθησαν πράγματι κυβερνήσεις τοιαΰται. Ιί 
μοναρχία έν Αγγλία, έν Ισπανία καί Πορτογαλ- 
λία διήλθε κρίσεις είς άς ή συνταγματική Γαλλία 
δέν άντέσχεν, ή Πρωσσία μετά δυσκολίας διέρ - 
χεται, καί αίτινες μακρόθεν άπειλοϋσι τήν έν τή 
περιόδφ τού σχηματισμού της εύρισκομένην Ιτα
λίαν. Πρός τιμήν όμως τού πολιτικού πνεύματος 
τού γαλλικού λαού ά; προσθέσωμεν ενταύθα, δτι 
ή Γαλλία, εί καί δέν συγχωρεϊ είς τάς γυναίκας, 
τήν διαδοχήν τοΰ θρόνου, ήγάπησεν δμως αείποτε 
τάς άντιβασιλίσσας, καί διήγαγεν ευτυχή βίον έν 
πολιτεία ουση έν αρμονία πρός ένα τών φυσικών 
νόμων.

Τήν κυβέρνησιν μιας βασιλίσσης δύναταί τις 
νά δνομάση «καλλίστην τών Δημοκρατιών" οΰχί 
δέ καί τήν κυβέρνησιν συνταγματικού βασιλέως. 
Τώ δντι,τό διά τοΰ συμβόλου τής αδυναμίας έπι- 
στεγαζόμενον κοινωνικόν οικοδόμημα δέν ϋφί- 
σταται, κατά τό φαινόμενον, είμή διά τής τών 
πάντων συγκαταθέσεων, ώς δέ το δημοκρατικόν 
ιδεώδες τών έλλήνων, έρείδεται καί τούτο έπί 
μόνης τής .τ«Λ»^·/ας.

Αλλ’ ή τοσούτον κανονική θέσις τής συνταγ
ματικής βασιλίσσης είτε άντιβασιλίσσης δέν πραγ
ματοποιείται, μ’όλα ταΰτα, είμή διά σπανίας ή 
μάλλον έξαιρετικής συνδρομής τών περιστάσεων’ 
διά τοΰτο, έν γένει λαλοΰντες, ή πολιτική ιστο
ρία δέν είναι ιστορία τών γυναικών" άπ’ έναντίας, 
είτε άναλογισθώμεν τήν υπό τών γυναικών δο- 
θεϊσαν θρησκευτικήν ώθησιν, είτε Οελήσωμεν ν 
άναλύσωμεν τό ιδεώδες τού γυναικείου φύλου οίον 
λαός τι; τό φαντάζεται, τό θεοποιεί καί τό λα- 

τ ρεύει έν τή λατρεία του, ή οίον τό έξυμνούσιν οί 
ποιηταί του καί τό παριστάνουσιν οί καλλιτέχναι 
του" είτε τέλος, έρευνήσωμεν τούς συστατικούς 
τής οικογένειας νόμους, τήν ανατροφήν, τά ιδιω
τικά ήθη ή τάς κοινωνικά; λειτουργίας τών γυ
ναικών, εϋρίσκομεν δτι αΰται κατέχουσιν αείποτε 
σχεδόν την πρώτην θέσιν έν τή θρησκευτική, φι
λολογική, καλλιτεχνική καί ηθική ιστορία.

Γό πολύπλοκου τούτο κατά τό φαινόμενου αν
τικείμενου λαμβάνει έν τή πραγματικότητι διπλήν 
τινα οψιν. διότι αί γυναίκες δύνανται νά θεωρη- 
θώσιν ότέ μέν ώς διεπόμεναι υπό τών έπικρα- 
τούντων όρων διαμέσου τίνος δοθείση; κοινωνίας, 
ότέ δέ ώς άντεπιδρώσαι έπ’ αυτής καί συνεργού
σα·. εί; τήν τοοποποίησίν τη; Αλλ’ ή γυναικεία 
δραστικό τη; δέν έκδηλοϋται διά περιφανών είτε 
απροσδόκητων πράςεων, διά τοΰτο τήν ιστορίαν 
τών γυναικών ήδυνάμεθα νά έρίσωμεν, ιστορία7 
τών συλλήβδην ύπολανθανουσών ιδεών τοΰ έθνους 
ή ιστορίαν τοΰ μυχίου αύτοΰ βίου.

Μ

II

Τοιαύτη μελέτη είναι πολύ δυσκολωτέρα άφ’ 
όσον είναι ή άπλή συσσώρευσι; γεγονότων, καθότι 
οί τε χρονογράφοι καί ιστορικοί άζουσίως σχεδόν 
χορηγούσιν ήμϊν ένίοτε ειδήσεις άλλοτρίας τών 
πολιτικών σ·>μβάντων.Αλλ’όμως μεγ'άλως άνταμεί · 
βουσι τάς προσπάθεια; τού διά τοσούτων μόχθων 

• είσδύοντος είς τάς ένδομύχους ιδέας δεδομένου 

τίνος πολιτισμού, τά μεγάλα καί αξιόλογα εξα
γόμενα άτινα έπιτυγχάνει ούτος έπί τέλους ! Τώ 
οντι, άνευ τή; τών ιδεών άντιλήψεως, τί άλλο 
εισί καί αύταί αί δραματικώτερα: τών σκηνών, ή 
άθροισμα κενών έννοια; λέξεων.

Ποια δέ είναι ή ιστορία τών ιδεών ήτις άλη- 
θώς εςηγεϊ, συμπληροϊ καί ισχυροποιεί τήν ιστο
ρίαν τών πολιτικών πράξεων ; Επαναλέγομεν καί 
κυθ'.ς, ότι ή ιστορία τών ιδεών, όσαι ώρίσθησαν 
εί; διαρκή βίον, είναι ή ιστορία τή; τοΰ γυναι
κείου φύλου άν^πτύξεω;- μάτην ό μεγαλοφυής 
άνήρ συλλαμβάνει προοδευτικήν τινα ιχεγάλην 
ιδέαν" πάσα ιδέα ήν ή γυνή δέν υποδέχεται έντός 
τού θαλάμου της αποβαίνει άγονος, καί τοΰτο 
άπέδειξεν ίκανώς ή πείρα τού ήμετέρου αίώνος. 
Καθ’ όσον δ άφορά τήν άρχαίαν Ελλάδα, ή αλή
θεια αύτη παρεγνωρίσθη λίαν. 11 ιστορία τών 
ιδεών της έλήφθη ύπό μεταφυσικήν καί άφηοη- 
μενην έπούιν" ανέλυσαν λίαν λεπτολόγω; τάς 

ιδέας τών φιλοσόφων, ώς ύπάρχουσιν εκπεφρα
σμένα! έν τοϊς συγγράμμασιν αύτών, παραλεί- 
ψαντες έντελώς τήν είς τε τά ήθη καί τόν ιδιω
τικόν τών αρχαίων βίον έκδηλουμένην γενικήν 
ιδέαν" τούτου ένεκα, ή άρχαιότης, ώς νομίζεται 
έν ταϊς σχολαϊ; ημών, ήκιστα ομοιάζει πρός τήν 
αληθινήν αρχαιότητα.

Οι τραγικοί τών Αθηνών, ο'ίτινες ύπό έτέραν 
μορφήν εισί μεγάλοι ιστορικοί, έφρόντισαν νά 
θέσωσι τάς περί αυτούς έπικρατούσα; μέσα; ιδέα; 
είς τό στόμα περιληπτικού τίνος προσώπου, δ ήν 
δ χορός. Ας φαντασθή τις, εί δυνατόν, τά δρά
ματα τοΰ τε Σοφοκλίου; και Αισχύλου άνευ χο
ρών! ύπό όμοίαν καί άνάλογον κολόβωσιν, άπογε- 
γυμνωμένη δηλαδή τών δημοτικών αύτής στοι
χείων παρουσιάζεται ήμϊν ή ιστορία τών ιδεών 
τής αρχαίας Ελλάδος έν τοϊς σοφωτάτοις τών 
ήμετέρων συγχρόνων συγγράμμασιν.

Πρός τή αξιοθρήνητο ταύτη έλλείψει, δέον 
νά προσθέσωμεν καί τά λάθη τής έκτιμήσεως, 
καθότι πολλοί, ουδόλως άναλογισάμενοι τάς περι
στάσεις, έξέλαβον ώς απολύτους άληθείας τάς 
ύπό τών φιλοσόφων καί ήθικολόγων τής μεταγε- 
νεστέρα; άρχαιότητος έκφερθείσα; κρίσεις έπί προ
γενεστέρων εποχών άς ούδόλως ήσχολήθησαν νά 
έννοήσωσιν ή μάλλον, είπεϊν παρεδέχθησαν άνε- 
ξετάστω; τάς ύπό επιφανών άνδρών κατ’ άντί- 
δρασιν πρός τάς τάσεις τών συγχρόνων των σχη- 
ματισθείσας κρίσεις. Τέλος, ή σιωπή, καί ή ασά
φεια τών ύπαρχουσών πληροφοριών έξηγήθησαν 
κατά τόν ίδιον τοΰ κρίνειν έκάστου τών νεωτέ- 
ρων τρόπον συγγραφέων καί υπέρ τού ζητήματος 
8 έκαστο; αύτών προύβάλλετο νά λ,ύση.

Καί άλλοτε μέν έξέλαβον ώ; άπόδειξιν τών 
αρχαίων ηθών τό κείμενον νόμου τίνος, άναφερο- 
μένου ύπό τίνος τών Αθηνών δικηγόρου πρός τό 
συμφέρον τής δίκης ήν ύπερήσπ-.ζε, καί γινώσκον 
τος δτι δέν θά παρέβαλλαν τήν μαρτυρίαν του 
προ; τόν κώδηκα τοΰ Σόλωνο;" άλλοτε δέ έπ'· 
ενός καί μόνου γεγονότος έστήριξαν τήν ΰπαρξ·.ν 
λίαν αμφιβαλλόμενου νόμου.

II σπάνις άρα τών αποδείξεων καί ή κατά- 
χρησι: τών εξηγητών συντελούσιν είς τό νά δια- 
τελώμεν έν άγνοια τών αληθών ιδεών τή; Ελ- 
λάδο;, καί ή. άγνοια αύτη είναι έτι μάλλον 
αξιοθρήνητος, καθ’ όσον ή ιστορία καθίσταται 
άναγκαιοτέρα ίσως πρός κατανόησιν τού έλληνι- 
κοΰ πολιτισμού ή ποό; ζατανόησι,ν,· ορουδήποτε 
άλλου.

των
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Τώ οντι, ή ήθικη καΐ κοινωνική ιστορία δέν I στεροι μέχρι τοΰ τέλους σχεδόν της παρελθόύση; 
τηρεί σταθεράν πρδς τήν πολιτικήν αναλογίαν' 
δτέ (Λεν ή τελευταία αύτη επικρατεί, καΐ όμοΰ μέ 
αύτήν υπερισχύει τδ ανδρικόν ιχοιχεϊον, ώς τοΰτο 
συνέβη έπί τής πρώτης γαλλικής αυτοκρατορίας,δτε 
ό ιδιαίτερος βίος κατ’ ούδέν έλογίζετο, καΐ κατά 
πλειοτέοαν έτι ανάγκην έν τή συγχρόνω Ιταλία 
όπου αί γυναίκες, ήττηθεϊσαι μετά τοϋ Γαρι- 
βάλδη, έξέπεσαν, πρδς καιρόν Αναμφιβόλως, άπδ 
τής υψηλής Οέσεως ήν αείποτε κατεϊχον έν τή 
χώρα ταύτΐ}' ότέ δέ τά ήθη καί αί ίδέαι προη
γούνται τών νόρ-ων, ή πρόοδος τελείται έν μέσω 
τής πολιτικής παρακμής, καΐ τότε τδ γυναικείου 
στοιχείου αναλαμβάνει Ανωτέραν θέσιν, ώς έν 
Γαλλία κατά τήν ιή. εκατονταετηρίδα.

Η αρχαία Ελλάς παρουσιάζει άλληλοδιαδόχως 
τά δύο ταΰτα άκρα εναντία, ώς καΐ τάς μεταξύ 
αυτών Αποχρώσεις. Μ δλα ταΰτα, καί καθ’ ήν 

έποχήν ένεκα τής έπικρατησεως τής πολιτικής, 
αί γυναίκες τής Ελλάδος έσίγων ΐδιωτεύουσαι, ή 

θέσις αύτών καΐ η ύπολανθάνουσα έπιόροή των 
ευρίσκονται έτι οικειότερον σύνδεδεμέναι πρδς τάς 
τύχας της πατρίδας των, ή δσον σήμερον έν τισιν 
εύρωπαϊκαϊς χώραις" αιτία δέ τούτου είναι ή ρι
ζική διαφορά τής περί έθνους ιδέας ήν ήμείς 
έσχηματίσαμεν καΐ τής αύτής ιδέας τής σχήμα ■ 
τισθείσης υπδ τών άρχαίων.

(Επεται συνέχεια.)·

Ilto'i βι.λίόων, όιαττόντων άβτίρων χαί 
αερολίθων.

ΠοΛΛΛΚΙΣ βλέπομεν έν ώρα νυκτδ; φωτεινά 

τινά σώματα, δμοια μέ άστρα, διατρέχοντα μετ’ 
άκατανοήτου ταχύτητος μέγα διάστημα τοΰ ού- 
ρανοΰ καΐ ύστερον εξαφανιζόμενα' ένίοτε τά 
τοιαϋτα σώματα κινούμενα έκπέμπουσι φλόγας 
καί τινα μάλιστα διαρρήγνυνται μετά βροντώ
δους κρότου εις πολλά τεμάχια τά όποια κατα- 
πίπτουσιν έπί της γης.

Οι αρχαίοι Ελληνες (1) εΐχον άμυδρά; περί 
τούτων γνώσεις, ωσαύτως δέ καί οί μεταγενέ-

(I) ’Απέδιδαν τήν πτώσιν τών αερολίθων εις ε’κχρήξεις 
ύφεστείων. Ό Πλούταρχος εις τον βίον τον Λυσάνδρου καΐ 
άλλοι προς τούτοις συγγραφείς άναφε'ρουσι περί κολοσσαίου 
αερολίθου πεσόντος κατά τήν γένενιν τοϋ Σωκράτους παρά 
τβν Λίγος ποταμόν. 

έκατονταετηρίδος. Μέχρι τής έποχής ταύτης ά- 
πεδίδοντο τά τοιαϋτα φαινόμενα εις Ατμοσφαι
ρικά αίτια, εΐ ς συμπυκνώσεως αναθυμιάσεων καΐ 
τά τοιαΰτα, έπειδή δέ παρουσιάζοντο εις τδν 
ουρανόν υπό ποικίλας όψεις, καΐ ότέ μεν έςηφανί- 
ζοντο άψοφητΐ, ότέ δέ έβρόντων καί διεόρυγνύον- 
το εις πολλά τεμάχια τά όποια κατέπιπτον έπί 
τής γής, Απέΰιδον εις αυτά διαφόρους ονομασίας' 
καί τά μέν πρώτα άπεκάλουν Jiarrozrwc αστέρας 
καΐ αστέρων ύιαύρομάς, τά δέ δεύτερα βο.ίίύας 
η ηττομένας δρακαίνας.

ό άπλοΰς λαός δστις τά δυσεξήγητα φαινό
μενα θεωρεί αείποτε καΐ υπερφυσικά, άπέδιδεν εις 
τά μετεωρολογικά ταΰτα φαινόμενα δύναμιν προ
γνωστικήν καΐ έπίστευεν αυτά ώς προαγγέλους 
δυστυχημάτων καΐ ταλαιπωριών. Περί τά τέλη 
δμως τής τελευταίας έκατονταετηρίδος φυσιολό
γοι τινές, έπιστήσαντες ιδιαζόντως τήν προσο
χήν των εϊ; τά μυστηριώδη ταΰτα φαινόμενα κα
τόρθωσαν μετά πολλά; καΐ συντόνους παρατηρή
σεις νά έξακριβώσωσι σαφέστερον τά περί τού
των' ό περικλεής μάλιστα Αλέξανδρο; Ουμβόλ- 
δος, ό Απαθανατίσα; τήν μνήμην του διά τοΰ πο- 
λυτιμοτάτου αύτοΰ συγγράμματος ‘<9 Κύαμος 
παρέχει έπί τοϋ αντικειμένου τούτου εύρυτάτας 
καΐ περιεργοτάτας πληροφορίας.

Κατ’ αυτόν αί βολίδες καΐ οί διάττοντε; αστέ
ρες είναι μικρά σώματα μιας καΐ τής αυτής πι
θανόν φύσεως (συμπεραίνων τοΰτο έκ τής όμοιο- . 
τητος τών παραγομένων υπδ τών δύο τούτων 
φαινομένων) περιγράφοντα περί τδν ήλιον κωνοει
δείς τομάς, καθόλου υπείκοντα εϊς του; γενικού; 
περί ελξεως νόμου; καί ούδεμίαν έχοντα σχέσιν 
πρδς τήν γήν, παρερχόμενα δέ πλησίον αυτή; 
φλογίζονται διά της πρδς την Ατμόσφαιραν τοϋ. 
ήμετέρου πλανήτου έπαφής ή δι’ άλλην τινα ά
γνωστον αιτίαν' ένίοτε μάλιστα διαρρήγνυνται 
μετά πατάγου καί έκσφενδονίζουσιν έπί τής γής 
σιδηρούχους τινας ύλας καλουμένας αερολίθους.

Περίεργον δέ είναι δτι ή ποσότης τών διαθεόν- 
των τούτων αστέρων δέν είναι δλας τάς ώρα; 
τοΰ έτους ίση. Ουτω φεο είπεϊν δυνάμεθα νά ί
δωμεν άνευ μέν τηλεσκοπίου τόν Φεβρουάριον τέσ- 
σαρας περίπου τοιούτους αστέρας διατρέχοντας 
τόν ούρανόν άνά πάσαν ώραν, τόν Ιούλιον 4 2, 
τόν Αύγουστον 100 τδν Σεπτέμβριον 8 καί τδν· 
Οκτώβριον 50' διά δέ τηλεσκοπίου πολλά; εκα
τοντάδας άνά πάσαν ώραν..

4

Ενα τοιοΰτον αστέρα έκ τών λαμπροτέρων μά-1 
λίστα παρετήρησε κατά τόν παρελθόντα Οκτώ- ( 
βριον έκ τοΰ εν Αθήναις αστεροσκοπείου ό διευ- . 
θυντής αύτοΰ Κ. Ιούλιος Σ'μίτ ίκ τής έκθέσεως 
τοΰ όποιου άποσπώμεν τά ακόλουθα. "... Λιέ- 
δραμε δέ (το μετέωρον) τεταρτημόριου περίπου 
τοΰ ούρανοΰ εις ~ 1 δευτερόλεπτα, εις χρόνον όη- 
λαδή τοσοΰτον μακρδν, εις δσον δεν διήρκεσε σχε
δόν οΰδεμία τών άχρι τοΰδε παρατηρηθεισών δια" 
δρόμων, καΐ διά τοΰ λαμπρότατου καί σμαραγδο- | 
χρόου αύτοΰ φωτός κατέστησεν Αφανείς πάντα; 
τούς αστέρας. Παρήλθε δέ ό/.ως άψοφητΐ, τουλά
χιστον έν Αθήναις δέν ήκούσθη ούδε μετά τήν j 
παρέλευσιν αύτοΰ βροντή ούδεμίά. Διά τηλεσκο
πίου, όκτάκι; μεγεθυντικού έφαίνετο τό πυροειοές 
εκείνο μετέωρον ότι συνίστατο έκ δύο πύρινων 
σωμάτων, σταγονοειδών τό σχήμα, τά όποια πα- 
ρακολουθούμενα υπ άλλων μικρότερων και στρογ
γυλών καί ομοίως πυροειδών, διέθεον σύροντα 
πάντα όπισθεν εαυτών φλογοειδείς κόμας παραλ
λήλους, αϊτινες ομω; ώς μία μόνον έφαίνοντο εις 
τδν ψιλόν οφθαλμόν.»

Περί τοΰ ίδιου τούτου μετεώρου ό Κ. Λ. Βέρ- 
ροιος εις επιστολήν δημ.οσιευθεϊσαν εις μίαν τών 
Αθηναϊκών εφημερίδων, αναφέρει ότι έφθασε σώου 
καί λαμπροφανές άνωθεν τών αμπέλων της Πύ
λου, ένθα· διεχωρίσθη εις δύο κοκκινοφανη μέρη, 
σβεσθέντα όπισθεν τή; Σφακτηρίας, καί μετά 5 
περίπου λεπτά ήκούσθη φοβερός ουράνιος κρότος 
οστ-.ς έξύπνησε καί αυτούς τούς βαθέως κοιμωμέ- , 
νους. Προσθέτι δέ ότι τά τοιαϋτα μετέωρα ή χω
ρική μας αστρονομία ονομάζει κόμματα αστέρων 
καί ότι ού μόνον μετά το σβύσμα κροτοΰσι και 
διαχύνουσι πυριτώύη καπνόν καί ΐσμήν, Αλλά κα'· 
τέφραν διασπείρουσιν, ήτι: φθάνουσκ εϊς τ-ήν γήν, 
διαφθείρει ένίοτε τά τρυφερά φύλλα τών χόρτων ' 
και τών δένδρων ό>; νά έπιπτεν έπ αύτών κόνι: I 
σιδήρου.

<)ί Αερόλιθοι καταπίπτουσιν έπί τής γής ώς Α
νωτέρω εϊδομεν εις τρίμματα ότέ μεν μικρά ότε 
δέ καΐ ογκωδέστατα, όποια είναι τό εις τήν Σιβη
ρίαν υπό τοΰ Πάλλα Ανευρεθέν, έχον βάρος 1,400 ι 
λιτρών, τό εις (Λούμπα πλησίον τοΰ Sainl-vago. 
περίπου 25,000 λιτρών, τό εϊς τά περίχωρα τοΰ 
Δουράγκου έν Μεξικη, 37,000 λιτρών καΐ τέλος ί 
τό παρά τά; οχθας τή; Σενεγάλης ευρισκόμενον.; 
όπερ είναι καί τό όγ'κωδέστατον πάντων τών ί- 
χρι τοΰδε παρατηρηθέντων. Περιέχουσ·. δέ ο: Αε
ρόλιθό·. πολυειδεϊς υλας οίον σίδηρον, μαγγανή-

σιον, θειον, νίκελον, χρώμιον καΐ τό 1/3 σχεδόν 
όλων έν γένει τών μέχρι τοΰδε γνωστών Απλών 
ούσιών. Βαρετηρήθη μάλιστα ένίοτε δτι κατέπε- 
σεν άπδ τής άτμσφαίρας καΐ καθαρός δλως σίδη
ρος εις μέρη ιδίως όπου ούτε μεταλλεία, ούτε 
σιδηροχοεϊα υπάρχουσι καί τοιοΰτος είναι καΐ ό 

υπό τοΰ Πάλλα έν Σιβηρία άνευρεθείς. ό Ουμβόλ- 
δος λέγει ότι πολλάκις ένώ ό ουρανός είναι καθα
ρότατος παρουσιάζεται μικρόν νέφος, τό οποίον 
διαρρηγνύμενον μετά πατάγου κατακρημνίζει έπί 
τής γης βροχήν λίθων' ένίοτε μάλιστα τοιαϋτα 
νέφη όιατρέχουσι μεγάλα; εκτάσεις σπείροντα 
πλη.θύν συντριμμάτων άνίσων άλλ όμοια: φύσεως. 
Αλλοτε πάλιν, προσθέτει, πίπτουσιν αερόλι
θοι. αλλά σπανιώτατον τοΰτο, ούδέ νέφους φα- 
νέντος, ούδ άλλου τίνος προγνωστικού σημείου, 
οπω: συνέβη κατά το 1843, ότε πλησίον της 
Πρωσσικη; πόλεως Μιλχούζης κατέπεσε μέγα; 
Αερόλιθος, βροντίσα; καθάπερ κεραυνός.

ΙΙεραίνοντες δέ τά περί αερολίθων παρατηρού
με·? ότι πολλοί τών φυσιογράφων διατείνονται 
ότι οί αερόλιθοι εκσφενδονίζονται υπό τών ηφαι
στείων της Σελήνης, πράγμα δλως Απίστευτου 
καί εναντίον εί; τούς περί βαρύτητος νόμους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ1Α
ΙΐρΑΓΜΑΤΕΙΑ .tfp'c συγχριτιχής ανατομίας v.ac 

φυσιο.ΙογΙας τον εγχιγά.ίου, άναγνωσθείσα έν 
τή ιατρική εταιρία υπό τοΰ αντιπροέδρου αύτής 
ΓΙ. Γ. Κυριάκού.

Μετά πολλ.ής προσοχή; καΐ περιεργείας άνέ- 
γνωμεν τήν πραγματείαν ταύτην τοΰ διακεκριμέ
νου ιατρού καί καθηγητοΰ τή; ίατριακης έν τώ 
Ελλ.ηνικώ Πανετιστημίω Κυρίου II. Γ. Κυριάκού, 
τήν έξετάζουσαν το κυριώτερον τών οργάνων του 
ανθρώπου, τόν εγκέφαλον αύτοΰ. ’Αντί παση; α- 
ναλΰσεω; κα-αχωροΰμεν χάριν τών Αναγνωστό?ν 
τή; Χρυσαλλίδο; τό τελευταίου μέρος τη; πραγ
ματεία; ταύτη;, πεποιθότες ότι μεγάλως εύχαρ·.- 
στοΰμεν αύτού:. Η έξέτασις τοιούτων σπουδαίων 
Αντικειμένων μεγάλωςωφελεί τήν κοινωνίαν, γινό
μενη μάλιστα υπό Ανδρών έγνωσμ,ένης παιδείας 
καί επιστημόνων. Δικαιοσύνη: δθεν έργ'ον επιτε- 
λοΰντες, πολλά; Απονέμομεν επαίνου; τώ Αζιο- 
τίυ.ςο συγγραφεί διά τό σπουδαίου τοΰτο έργον 

αύτοΰ.
« Επειδή δέ διαφεύγει ήμϊν ή αληθή; κλίμαξ.
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-ρος καταμέτρησιν τών βαθιών τής όργανώσεως, 
μετ έπιφυλάξεως δυνάμεθα νά πχραδεχθώμεν τήν 
έτέραν ομολογίαν, δτι δ άνθρωπος διαφέρει δλιγώ- 
τερον τοΰ σκιμπατζέ καί ούραγκουτάνου ή όσον 
τά ζώα ταΰτα διαφέρουσι τών άλλων πιθήκων’ 
Εις τδ ϊδιον δέ φθάνει τι; αποτέλεσμα, δταν πρό
κειται καί περί ανατομικού τίνος χαρακτήρος' έν 
τούτοι; άν καί τάττωσι τδν άνθρωπον εις τήν αυ
τήν τών πιθήκων ανατομικήν θέσιν, χωρίζυυσιν 
ομω; αύτού; διά τής αβύσσου τής κρίσεως καί φρο- 
νοΰσιν δτι ουδέποτε δ λόγος δύναται νά έξαρτά- 
ται έκ τών φαινομένων τή; όργανώσεως’ δ εγκέ
φαλος λ. χ. ένδ; κωφαλάλου ή ένδ; πίθηκο; δύ
ναται νά ήναι παρεμφερή; καθ’ ολοκληρίαν τοΰ 
εγκεφάλου ευφυοΰ; ανθρώπου, άλλ εΐ; μέν τδν , 
πρώτον είναι ώ; ώρολόγιον, ούτινο; έθλάσθη τδ 
μέγα ελατήριου, εϊ; δέ τδν δεύτερον ώ; ώρολόγιον 
έν κινήσει ευρισκόμενον' άμφότερα τά ωρολόγια 
ταΰτα δμοιάζουσιν, άλλά μία θρίξ ή μόριόν τι 
σκωρίας έπί τίνος τροχού μόλις διά τοΰ οφθαλμού 
τοΰ ώρολογοποιοΰ δυνάμενον νά παρατηρηθώ πα
ρεμποδίζει εις τδ δεύτερον πάσαν κίνησιν. ιΟ δέ 
Κ. Huuley συνωδά τή γνώμη ταύτη άποφαίνεται, 
ορονών ότι ή ύπαρξι; τή; ένάρθρου λαλιά; άπο- 
τελεϊ τδ μόνον καί μεγαλείτερον διακριτικόν γνώ
ρισμα τοΰ άνθρωπον, διότι ή μικρά καί μόλις δια- 
κρινομένη ανατομική διαφορά τοΰ άνθρωπον zaj 
τών πιθήκων δύναται νά ήναι ή πρώτη καί κυριω- 
τέρα αιτία τή; ακαταλόγιστου καί άπειρου άντιθέ- 
σεως αύτών άπ άλλήλων.

*0 Κ. Graliolet γνωματεύει επίσης οτι η λα
λιά αποτελεί τδν ειδικόν χαρακτήρα τής τοΰ άν. 
θρώπου νοημοσύνης, λόγων οτι οί σμικρδν εγκέφα
λον έχοντε; άνθρωποι, δύνανται νά λαλώσιν’ ούδείς 
όμως πίθηκο; έλάλησέ ποτέ' αποδίδω·/ δέ πλειο- 
τέραν σημασίαν εΐ; τά; ανατομικά; λεπτομέρεια; 
δι’ ών διαφέρει ό άνθρώπινο; εγκέφαλο; τοΰ τών 
πιθήκων κατατάττει τδν άνθρωνον συμφώνως μέ 
τόν Serre καί τδν Go. froy. Saint Hillaircei; 
χωριστόν βασίλειο·/,δπερ βασίλειο·/ τοΰ λόγου επο
νομάζει. Δι’εύφυών δέ παραδειγμάτων άποδεικνύει, 
ότι η δύναμι; περί τδ λαλείν είναι άναπόφευκτον 
τή; άναπτύξεω; τοΰ λόγου παρακολούθημα, « ή 
δύνααι; αυτή λέγει άποδίδουσα εις τήν διάνοιαν 
τήν άπδ τή; δουλείας τών αισθητηρίων έλευθερία·/ 
είναι η βάσις τών ηθικών ιδεών. ”

ίεπτοτάτη τι; άνάλυσι; ίσως άνεκάλυπτεν έν 
τή λειτουργία τή; λαλιά; τήν δύναμιν εκείνην τήν 
έπιτρέπουσαν ημϊν ν άνερχώμεθα έπί πολλών ετέ

ρων γνώσεων, αΐτινέ; είσι τδ θεμέλιον τοΰ όλου 
οικοδομήματος τής ανθρωπίνου διανοία;’ ή'δύ- 
νατό τι; νά ειπη έν τοιαότη περιπτώσει, ότι η ·διό- 
τη; αυτή όργανοποιεϊ πώ; τόν λογισμόν, ώ; ήθε 
λεν εΐπεί, οτι και η ζωική δύναμι; σργανοποιεί 
τήν αδρανή ίλην’ τότε λοιπόν ή παρουσία τή; λα
λιάς είναι άράγε τό φαινόμενου, δπερ μετεβίβασε 
το ημέτερον είδος έκ τή; κυρία; ζα ότητος εΐ; τήν 
ανθρωπότητα; αί δέ άναρθροι φωναί τών ζώων ήδυ- 
νήθησαν άράγε νά μεταποιηθώσιν είς έναρθρον λα
λιάν κατόπιν άναπτύξεω; τινο; οργάνου; ή φιλο
σοφία τών γλωσσών, ή σύνταξις αύτών δύναται νά 
ώσιν άράγε δυναμικώς έξηγημέναι έν τοϊς ήχοι; 
εκείνο·.;, έν οί; δέν εκφράζονται ή μονότονοι εκφω
νήσει; τή; χαρά;, τοΰ άλγους καί τή; φρίκη;; Είναι 
ποτέδυνατόν έν τοΐ; ζώοι; τή; άνωτέρα; τάξεως να 

ενυπάρχω ολόκληρό; τι: μηχανισμό;προπαρασκευά- 
ζων ταΰτα εί; τήν λογικότητα άλλ’ δστις μένει 
αδρανή; ένεκα υλικού τινο; κωλύματος; Οί φιλό
λογοι έν γένει όμοφρονοΰσιν έπί τή; μορφώσεως 
τών γλωσσών, άναγνωρίζοντε; ότι έσχηματίσθη- 
σαν αυτομάτως,παρήχθησαν δέ έκ τοΰ άνθρωπίνου 
λόγου ώσπερ τό άνθος παράγεται έκ τοΰ δένδρου. 
Παράδοξον δέ είναι ότι φιλολογία ώ; η άνατο- 
μία δι’ οδών διαφόρων βαδίζουσαι φθάνουσιν εί; 
παρακείμενα σχεδόν σημεία. Καί ή μέν πρώτη 
αναγνωρίζει εί; τόν άνθρωπον, ότι ούτος έγένετο 
κάτοχος τή; λαλιάς, ή δέ δευτέρα εμποιεί εις ημάς 
τήν σκέψιν, ότι ό άνθρωπο; δέν έπαυσε τοΰ νά ήναι 
πίθηκο; ή τήν ημέραν καθ’ ήν έλάλησε. Καί τούτο 
μέν είναι ύπόθεσι;, ό,τι ομω; φαίνεται βέβαιον τώ 
Κ. Hunley χίναι οτι ή διαφορά τή; κατασκευής 
ή χωρίζουσα ημάς έκ τών άλογων ζώων είναι 
ΐλιγώτερον προφανής, ή ή χωρίζουσα ταΰτα άλ- 
λήλοις.

Καί οί μέν ύλ’.σταί πρό πολλοΰ εθεσεν το ζή
τημα, ότι μεταξύ τής άναπτύξεω; τοΰ έγκεφάλου 

; καί τής ψυχής υπάρχει αναλογία άξιοπαρατήρη- 
1 το;, άλλ’ ή άπόδειξι; είναι επιπόλαιο; καί αυθαί
ρετος ολως· Διότι ένώ ό λόγο; γίνεται περί παραλ
ληλισμού, δέν τίθενται όμως αί άρχαί τής παραλ- 

| λήλου ταύτη; γραμμή;. Διό ό περίφημος ΒίΪΓ έλ- 

λόγω; άπήντησεν, οτι τό ζωικόν βασίλειον δέν 
σχηματίζς-αι καθ’ ένα καί μόνον τύπον’ άλλ’ άν 
τούτο ήναι άληθε; τότε αί συγκρίσεις όλαι είναι 
καί αβέβαιοι καί αμφιρρεπείς Δυνάμεθα δέ πλεϊ- 
στα όσα παραδείγματα νά παραθέσωμεν πρό; τήν 
ιδέαν μα; ταύτην' οΰτω ό εγκέφαλος τών μαλα- 
κ’ων συγκριτικώ; ώς πρός τδν τών εντόμων είναι

πλέον ανεπτυγμένο;' καί έν τοσούτω παρά τοϊς 
έντόμοι; αί ψυχικαί δυνάμεις είναι πολύ ανεπτυ
γμένα·., καί αν θέλωμεν ακριβέστερου νά συγκρίνω - 
μεν τούς ιχθύς μέ τά αμφίβια τότε τά τελευταία 
ΰπερβαίνουάι πολύ τούτων Λ; πρδ; τήν κατασκευήν 
τοΰ έγκεφάλου οί πλησιέστεροι τώ άνθρώπω είναι 
οί πίθηκε;, καί έν τοσούτω καί δ έλέφα; καί δ 
σκύλος καί ό ίππο; δέν είναι κατώτεροι τοΰ πίθη
κο; ώς πρδς τά; ψυχικά; δυνάμεις, ό έγκέφαλος 
τοϋ δελφίνο; είναι έκ τών μάλλον ανεπτυγμένων 
μεταξύ τών ζώων, καί έν τοσούτω όποια σύγκρι- 
σι; μεταξύ αύτού καί τοΰ κάστορο: ώς προ; τάς 
ψυχικά; ένεργεία; ! Ελθωμεν καί εί; πλησιεστέρας 
συγκρίσεις' μεταξύ τών παχύδερμων έλέφαντος καί 
χοίρου η άνατομική κατασκευή τού έγκεφάλου 
μόλις σμικροτάτην παρουσιάζει τήν διαφοράν, καί 
έν τοσούτω όποια κολοσσαία διαφορά τών ψυχι
κών ενεργειών μεταξύ τών δύο τούτων ζώων ! Εκ 
τών ολίγων τούτων παραδειγμάτων εξάγεται 
σαφώς πόσον εσφαλμένη είναι ή παράλληλος, ήν οί 

ύλισταί άγουσι.
Τδ βέβαιον δ’ είναι ότι ό έγκέφαλος τοΰ άν- 

δρδς είναι κατά μέσον όρον μεγαλείτερος τοΰ τών 
γυναικών, καί ότι οί έξοχοι τόν νοΰν έχουσι καί 
πλειοτέρου; γύρους καί εγκέφαλον μεγαλείτερον’ 
ό έγκέφαλος τοΰ Κυβιέρου έζύγισεν 75 ούγγίας 
4 δραχμάς καί 36 κόκκου; = δράμια 626' δ δέ 
εγκέφαλο; τοΰ Δυπιτρίνου 74 ούγγίας ήτοι δράμια 
616. Είς τά ζώα δέν εύοέθη ουδέποτε τόσον βά
ρος' δ Haller καί ό Ρουδόλφο: εί; πολυπληθή 
πειράματα εύρον ώς ανώτατου όρον 4—5 φούν- 
τικ τόν εγκέφαλον τών ζώων’ μόνον δ έγκέφαλος 
τού δελφϊνο; φέρει βάρος 6 — 9 φούντια, άλλά τά 
πτηνά καί τοι έχοντα τόν ελαφρότερου εγκέφαλον 
παοαυσιάζουσιν έν τοσούτω ανεπτυγμένα; τάς ψυ
χικά; δυνάμεις.

‘θ έγκέφαλος τοΰ ανθρώπου απαρτίζει τό 1 ]3ο 
—1)60 τού όλου σώματος, ένώ εί; τού; πίθηκας 
μόλις τδ 1) 28—4)22, άλλά καί τήν αναλο
γία ταύτην αι παρατηρήσει; τού Κυβιέρου άπέδει 

ξαν λελανθασμένην.
Αφού δ έγκέφαλος άναντιρρήτως καθίσταται ή 

έδρα τών ψυχικών δυνάμεων, έξ ανάγκη; ή οργά
νωσες τοΰ έγκεφάλου πρέπει νά έξασκή τήν μεγα- 
λειτέραν επιρροήν, καί άληθώ; ούδέν όργανον 
έχει ποικιλωτέραν αύτού καί έντελεστέραν κα

τασκευήν.
Τδ βέβαιον είναι, ότι δ έγκέφαλος είναι τό μο

ναδικόν όργανον τής λογικότητος, ότι δι’ ικανού:

λόγου; πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι ό μέγα; έγ
κέφαλος είναι άναντιρρήτως ή έδρα τής συνβιδή- 

σεως, τής θελήσεως, καί έν γένει 6λω·/ τών πνευ
ματικών ενεργειών, καί ότι αί μέν λευκαί ινες 
ύπηρετοΰσι λίαν πιθανώς εί; ένωσιν τών διαφόρων 
μερών τής φαιά; ούσίας, εί/αι δηλ. συνδετικό; 
'.ς-ός' αύται δ’ είσιν αναίσθητο·., καί οτι ή ίδιόττ.ς 
τών συναθροίσεων τοΰ λόγου κειτα·. είς τδ έμ
προσθεν μ.έρο; τοΰ μεγάλου έγκεφάλου, ότι οί έυ- 
τεροειδεϊ; γύροι άναμφιλέκτω; έξασκοΰσι μεγίζΤν 
επιρροήν ώ; πρδ; τήν έγκεφαλικήν ενέργειαν, διότι 
ή φαιά ούσία έτι μάλλον διά τών γύρων αύτών 
πολλαπλασιάζεται' έλέχθη δέ ανωτέρω, οτι ή 
φαιά ούσία είναι τό ένεργητικδν τού. έγκεφάλου 
στοιχείου, άλλ’ ή κατ’ έπιφάνειαν φαιά ούσία ενερ
γεί, ή δέ ένδον καί εσωτερική εξυπηρετεί μόνον 
αισθήσεις, καί πρός τοϋτο συμμαχεί ήμίν ή συγκρι
τική άνατομία· Διό είς όλα τά κατώτερα θηλα
στικά ζώα, ή δέν ύπάρχουσι γύροι ή άν ύπάρ- 
χωσιν είσί μικροί, μόνον δέ οί πίθηκε; έχουσιν εν
τελέστερους.

Αλλά ποία ή ενδόμυχο; εργασία τοΰ οργάνου 
τούτου είς τήν έκδήλωσιν ή έκτέλεσιν τών δια

φόρων ηθικών πράξεων ; τούτο είναι άγνωστον' 
εί; μάτην δέ έφιλοσόφησεν Αριστοτέλης καί Πλά
των, Λδκ καί Κονδιλιάκ, Δεστοΰτος, Τρασύ καί 
Μονταίγνος, Λεϊβνίτιος, Κάντιο;, Ί’ίχτιος, Σχελίγ- 
γιος καί Εγελος’ διότι, ώς δρθώ; λέγει η Κυρία 
Στάελ, τδ αίνιγμα καί μΰστήριον τού έγοι κατα- 
βιβρώσκει ώ; σφίγξ τά μ.υρίαδσα συστήματα άτι
να καυχώνται ότι άνεκάλυψαν τδ σημαινόμενον 
τή; λέξεω;, καθότι η μεταφυσική είναι ωκεανό; 

άνευ όρίων.

Λίσιη τιυν έ>· -ώ .τροηγοναϊι ω φυ.Μαύίω 

aiftyfidzar.
1. Αλέκτωρ. 2. Τό γράμμα τοΰ άλφαβήτου Η

ΑΙΝΙΓΜΑ Γ'.

Στον μεγάλο» μέ είο'-ίκε'-; 
Και εί; τόν μικρόν έπιση; 
Κ α· ή γραία Μαία μ έχει 
ΙΙάντοτ’ έπί κεφαλή; τη;. 
Ένώ δ' είμ«ι τόσον μέγα 
*11στ' ούδ’ είς τό παν χωρώ, 
Είς τοΰ μύρμηκο; τό οώ;κα 
Ί'ρισευκόλω; εϊαχι»ρώ.

ΙΙαροι/άματα — Elf τύν ΐχτον οτίχον τον b τώ ΛΛ' 
φνΙΙαβίω Β' αινίγματος άιαγνω9ι κητών αντί νυκτών.

Κατά λά9ος Ιτϊ9η Ιν τίΐιι τοΰ ίιηγηματο; “η 
μικρά .Ίονίξα,, ή ίηογραφή τον βιορθάβαντο; ονν- 
τακτον κ. Κ. Παοχαλίδη ώτί τήςδίξιωι “ακολουθεί,,·ι
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Ελθετε, &, έλθετε γ.ΐυκεϊαι της τ.ατρίάος έ.Ι- 

πίάες, χαοίεσσαι άναγνώστριαι,. οίουδήποτε χρώ
ματος καί άν ήσθε ξανθαί ή σιτόχροοι" σάς, επι
καλούμαι πάντοτε καί συνήθως, διότι σείς είσθε 
τά εύοσμα άνθη, άφ’ ών συλλέγει άνά δεκαπεν
θήμερον ή άβρά Χρυσαλλίς μου τά μΰρά της, 
σείς αί. θαυματουργοί μοϋσαι καί τής πτωχής μου 
έπιφυλλίδος, αφού ή μυρωμένη πνοή σας είναι 
ικανή νά έμπνευση καί τον βλακωδέστερου— 
δαίμονα.

Λλλ.οτε καί πρδς τού; θεούς αύτούς ήτο έμ- 
πνευσι; ή θελκτική μορφή.σας καί χιλία; δύο 
ποιητικά; μεταμορφώσεις έλάυ.βανον οί αθάνατοι, 
όπως θαυμάσωσι τά θνητά κάλλη σας.

0 Ερίγδουπος καί ύψιβρεμέτης Ζεύ; μετεμορ- 
φώθη ποτέ καί είς χαριέστατον ταύρον διά τήν 
απονήρευτου Ευρώπην καί ύπδ τδ ώραϊον πτίλω- 
μα τοΰ περιπαθούς κύκνου ή σεμνή Λήδα άνε- 
κάλνψεν ένα θεόν.

— Πλήν άλλοι καιροί τότε, άλλα ήθη.—
Σήμερον, ω, πόσον μετεβλήθη, ώ, πόσον παρήκ- 

μασεν 5 κόσμος! Η χρυσή βροχή, ήτις άπίθέωνεν 
άλλοτε τήν εϊδωλ.ολάτοιδα Δανάην, είναι σήμερον 
ή κόλασις τής ορθοδόξου χριςκανή; διότι ύπδ τήν 
συμπαθεστέραν μορφήν ένδς θνητού ευρίσκετε τδν 
— διάβολόν σας, ώραΐζι κυρίά·, μου, καθώς πολ- ’ 
λοί τδν ευρίσκουν επίσης μαζύ σας.

— Δέν είναι άληθές ωραία χριστιανέ, μου ;
— Ύπαγε όπίσω μου Σατανά ! εί; κακήν ώραν 

ήλθε: νά μέ κόλασης τήν πτωχήν'— άπεκρίθη τήν 
προ/θέ; μία όσια Μαρία πρδ; ένα Γραιΐ['ατ·:α 
i-.toxpiT’ir, ένα ληστήν τών καρδιών, όστις τή 
άπηύθυνε παρομοίαν τινα έρώτησιν.

— Απεναντίας, γλυκεία άγάπη, ήλθα νά σοί 
προσφέρω τδν παράδεισον ολόκληρον, διά νά μήν 
ήσαι ήναγκασμένη νά τδν άγοράζη; έκάστοτε 
αντί δεκάλεπτων άπδ τούς έπαίτας τών οδών 
πρδς σωτηρίαν τή; ψυχής σου.

— Καί πώς, μέ νομίζεις λοιπόν τόσον κο- 
λασμένην ;

— Οχι δά, άλλ’ οί γλυκείς οφθαλμοί, όταν άρ- 
νούνται τήν ησυχίαν ένδς θνητού καί όταν ή καρ

δία ωραίου τίνος πλάσματος, ήναι τόσον σκληρά 
καί άπαθής είς τά μαρτύρια μιας άλλης καρδίας, 
δέν δύναται άλλως, είμή νά κολασθή καί αύτή— 

προσειπεν ό νεανίας· περιπαθώς, ώς ό Δδν-Ζουάν, 
δτε έναπέθετε τδ πρώτον φίλημα έπί τής άβράς 
χειοδς τής ϊσπανίδος του Ιουλία;—μέ τήν διαφο
ράν, ότι ό ήμέτερος έτόλμησεν έπί τών τρυφερών 
χειλέων τής Αθηναίας.

— Α, όχι ! έπεφώνησεν όμως αΰτη, καί ήγει
ρε μεσότοιχον τήν μυρωμένην παλάμην της, ήτις 
έδέχθη τδ φίλημα, τδ όποιον άλλως ήθελε φύγει 
καί χαθή ώς ήχο; εΐς τδν αέρα.

Σοί τδ υπόσχομαι τδ Πάσχα, προσέθηκε κάτω 
νεύουσα ή μικρά υποκοίτρικ' τώρα μεταβαίνω εΐ; 
τον πνευματικόν μου.

— Εστω και τδ πάσχα, ύπέλαβε μεμψίμοιρων 
ό λάτρη; αύτή; πλήν ένθυμρύ τδ δίστιχου τούτο. 

«Μέ ύπεσχέθης φίλημα ερατεινή μου φίλη, 
Εμβήκαν δέ έγγυηταί τά τρυφερά σου χείλη. 
Αν τήν υπόσχεσιυ έσύ δέν θέλης νά πληρώσης, 
Τήν πέρνωάπ’τού; έγγυητάς,έσύ μή μέ τήν δώσης.»

Εμειδίασ- θελκτικώτατα ή όσια, όπως δείξη 
τούς μαργαριτώδεις σδόντα; της καί άπήλθε νά 
έξομολογηθή.

Είναι Μεγά,Ιη Παρασκευή L παντού καίει 
σμύρνα άφθονος καί δ λιβανωτός μυροβολε: είς 
τά θυμιατήρια τών εύλαβών" οί κώδωνες τών 
έκκ'λησιών σημαίνουσι πένθιμα είς διαφόρους τό
νου; τδν νεκρώσιμ.ον ήχον τών .ταάώκ καί‘καθείς 
άναπολών τά μ.υστήρια. τή; μεγάλη; αύτή; ημέ
ρα; βυθίζεται εί; σκέψεις άγιας, παραδίδεται είς 
ασκήσει; θρησκευτικά; καί έγκαταλείπων πρδς 
στιγμήν τού: πειρασμού; του, εΐ; μόνα; τά; μα
κρύ: δλονυκτία; άγρυπνων, πιστεύει, ότι ευρίσκει 
τήν σωτηρίαν τή; αμαρτωλή; του ψυχής καί είς 
τδν γέροντα πνευματικόν του έρχεται νά εναπό
θεση τδν βαρύν σάκκον τών ά.οσίων αμαρτημά
των του, βέβαιο; ότι ανταλλάσσει αύτόν μέ ολί
γον ήγορασμένον παράδεισον, 
άρτον καί τδν τυρόν του.

Επιτρέπετε, χριστιανοί μ.ου,
τήν έξομολόγησιν; λαμβάνω τήν θέσιν τού πνευ
ματικού,έλθετε πρδ; έμέ'είμαι γερόντιου κεκυφδς, 
ριτιδωμένον, αί τρίχες μου λευκαί καί ή γενειάς 
μου ολίγον ανώμαλος, ώς ύπήρξεν άνώμαλο; καί 
δ μ.ακρδς βίο; μου' άν πάλλη ή καρδία μου καί 
τδ βλέμμα μου σάς φαίνεται ζωηρόν άκόμη ύπδ 
τδ μαύρον αύτδ ράσσον μου, τούτο σημαίνει, ότι

ώς άγοράζει τδν

νά σά: είσάσω

ύπήρξα καί έγώ εί; τήν νεότητά μου, οί πέδες μου 
όμως σήμερον σφάλλουσι, διότι έσφαλα καί έγώ 
πολύ εί; τήν ζωήν μου, έσφαλα τόσον, ώστε; 
«Αύτό τό έκατόκομβον μακρύ μου κομβολόγι, 
Ί α κρίματά μου ήμπορεΐ- νά τ άκριβομετρήση

Πλήν έδωσε τδ έλεος ή θεί’ άγαθωσύνη» 
καί ήδη σγδοηκοντούτη; αί χοίρε; μ.ου τρέμου- 
σι μέν άναμετρώσα: μίαν προ; μίαν καί ^^θμίζου- 
σαι τδ βάρος τών αμαρτιών σα; μέ τού; κοκκους 
αύτού; τού κομβολογίου μ.ου, άλλ απέκτησα τήν 
χάριν τού άφιέναι τά; αμαρτίας τών άλλων.

Λέγε τέκνον μου.
ΐδού έγώ.
«Εν μαύρον ράσσον περικλείον σκελετόν όςέων 

έσωρεύθη είς “ν στασιδιού πρδς τδ βάθος μιας 
γνωστής έκκλησίας καί δύο φωσφορίζοντε;οφθαλ
μοί άντιφάσκοντες πρδ; τήν χριστιανικήν του 
ταπείνωσιν, έστηρίχθησαν έπί τινο; ώχρας φυσιο
γνωμίας, ήτις ήλθε καί έγονυπέτησεν ένώπιον 
αύτών μετ’ εύλαβίας.

— Βμαρτον, πάτ*| 
νεανία; εϊ; τού όποιου 
χαραγμένη τού μάρτυρο; ή σφραγίς.

— Ούδεί; άναμάρτητος" ύπέλαβε τδ γερόντιον.
— Πλήν, πάτερ. . . .
— Διστάζει;;
« Ιίλήν έδωσε 

έκκένωσον, τέκνον 
θητι εί; αύτήν ■ 
κέ σε.

άν ήμην άπιστος προ; τήν θρησκείαν τών πατέρων 
μου, άν παρέβαινκ καί τάς δέκα έντολ.ά; τού 
Θεού — είπε μελαγχολικώς, ό λευκόθριξ νεανία; 
— δέν ήθελα διστάσει νά ανοίξω τήν αμαρτω
λήν καρδίαν μου ένώπιον τή; άγιωσύνης σου" διότι 
εΐ; τδν διεφθαρμένον τούτον κόσμον όπου κυ- 
κλούμεθα άπδ τόσου; ωραίους πειρασμούς, ούδείς 
αναμάρτητος, ώς είξεύρεις, άγιε πνευματικέ. . . .

— Τδ ήξεύρω, τέκνον μου" έκαστος έχει τού; 
πειρασμούς του — ύπέλαβεν ό πνευματικό; μετά 
βαθεία; συναισθήσεως.

— Αλλά τδ αμάρτημά μου, έξηκολούθησεν ό 
αμαρτωλός, είναι έν καί μόνον πλήν μέγα ώ; μυ - 
οτήριον, βαρύ ώς δ κόσμος μού πιέζει τά ·70θη 
ώς εφιάλτης άνηλεής, μού καταστρέφει τήν ΰπαρ- 
ζιν ώς ή φθ’σις / ή συνείδησί; μου κατέστη ανυ
πόφορος σκώληξ, ή φαντασία μου τέρας καί ενίοτε

εγονυ·

;ρ, και έγώ — εψιθόρισευ ό
τδ μέτωπον ύπήρχεν έγκε- καί συνεσφίχθτ. έν τό

•η.

τδ έλεος ή θεί’ άγαθωσύνη. » 
' μου, τδν σάκκον σου καί άφέ- 
— V γάρ ιίστι.ς σου σεσω-

μέ καταλαμβάνει τοιαύτη άπελπισία, ώστε νο
μίζω, ότι παραφρονώ ! . . .

Ψυχρός ίδρώς ένέπλησε τού; αύλακας τού ρι- 
τιδωμένου μετώπου του καί ή φωνή τού εξομο
λογούμενου ήτο λίαν συγκεκινημένη.

— Πραύνθητι, τέκνον μου, είπε μετά στοργής 
τδ γερόντιον :

* Μεγάλα καταμαρτυρεί; κατά τού εαυτού σου, 
πλήν έδωσε τδ έλεος ή θεί’ άγαθωσύνη.»

Είπε τδ αμάρτημά σου, διότι όσον μέγα καί 
άν ήναι, άρκει νά μετανοήση τις, καί εξομολο
γούμενος, ευρίσκει σωτηρίαν" τδ άμωμον σώμα 
τού Σωτήρο; ημών έσταυρώθη διά τή·ν σωτηρίαν 
τών ανθρώπων — οί κανόνες τή; εκκλησία;.. . .

— Πάτερ, ούδεμίαν σχέσιν έχει μ.έ τού; κανό
να; τή; έκκλησίας. — τδ αμάρτημά μου. . . .

— Τδ αμάρτημά σου ; . . .
— Είναι πολιτικόν, πάτερ μου, καί άφοργί τήν 

συνείδησίν μου τήν όποιαν έπιθυμώ νά καταπραυ- 
νητε διά τών άγιων συμβουλών καί τών ηθικών 
παραγγελμάτων σα;.

— Πολιτικόν . . . έπκνέλαβεν, ό πνευματικός 
τού ράσσου του, ένώ τό 

κομβολόγιον έθορύβησεν εί; τάς σκε- 
υ χ&Τρας.

έθη, βλέπετε, πολύ υψηλά καί 
ή; έκκλησίας, ώστε, οί άγιοι 
τοιαύτη περιπτώσει, καί άν 

ί:ινε; άνέγνωσαν τδ έξ 
•.τίθενται εις συζητήσει; α'ί- 
άπομακρύνωσιν αύτούς τής 

ώς άποκαλ.ούσ.ν οί καλύ- 
είναι τόσον προσκεκολη- 

,αφής, όσον ήναι ά-

μακρύ του 
λετώδει; το·

Τδ ζήτημα 
έκτο; τών κανόνων ■ 
πνευματικοί μας έν 
ακόμη είναι έξ εκείνων, ο 
Λαοκα./ι^-εως, δέν έκ 
τινες δύνανται νά : 
π/πτιχής φιλοσοφίας 

ί γηροι τήν θεολφγίαν" 
εΐς τδ γράμμαμένο·. 

γράμματος.
Αλλ’ ό πνευματικός

·.»

ούτο; ήτο πνευματώδη:, s 

διάβολος, έγήρασε, "φαίνεται, εΐς το πατριαρχείου 
καί αντί .ά άναγνώση εΐ; τδν αμαρτωλόν του 
μίαν κατά το σύνηθες συγχωρητήριον εύχήν καί 
νά άπλώση τήν παλάμην εί; τήν προαίρεση- τοΰ 
έςομολογουμένου, άνεκομβώθη απεναντίας εΐ; συ- 
ζήτησιν, αδιαφορών άν χίλιοι τόσο: πελάται καί 
πελάτιδε; τή; ένορ’α; του, πρόβατα απολωλότα, 
καί αύτά, άνέμεν >ν έξωθεν τού ναού τήν σειράν 
των καί μέχρι; ^ύ φθάση διεσκέδαζον τήν πλήξιν 

των μέ νησαησίμους έργολαβίας.
— Λοιπόν, τδν λ.έγει, τέκνον, μ.ου, τδ αμάρ

τημά σου είναι πολιτικόν ; μ-ήπιος είσαι σύ, έκεΐ- 
νος όστις εΐ; τδ πείσμα ένδς Φιλήμονος έέριψε
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προχθές τδ σκάνδαλον τή; τάξεω; εί; τήν Συνέ
λευσήν ;

— Οχι, πάτερ μου’ διότι έχω τήν πεποίθησιν, 
ότι τδ άκακον αύτό χερουβείμ, όταν έντδς ολίγου 
συνέλθη έκ τοϋ προδοτικού του φιλήματος, τδ 
όποιον προσφέρει εις τήν αύλ.ήν, θά κρ-μασθή ώς 
ό Ιούδας ό παράνομο; εΐ: τδν ξηρόν ζλάδον μιά; 
ψωραλέας συζή:, τήν οποίαν θά τοϋ χαρίση, 
χάριν τοϋ έθνους, ό φρόνιμο; σύμβου’/.ο; τής Βα
σιλείας..

— 0 ©εδς άς τδν φωτίση! — πλήν μήπως 
ήτον (δική σου ή ήμίσεια εκείνη ψήφος, ήτις άνέ- 
δΐιςε τδν τελευταίο? πρόεδρον τής Συνελευσεως 
έπί επτά νου.ιυ.οόρόνων θυμάτων; διότι,τέζνον υ.ου, 
ή πράςι; αληθώς, είναι αέγιστον αμάρτημα.

— Αθώος εϊμί, Πάτερ, έζ τόϋ αίματος αύτών...
— Μήπως λοιπδνσύ ευνεβούλευσα; εις τον αγα

πητόν ήμών Ηγεμόνα τήν πρδς τον ένδοξον ναύ
την τοϋ αγώνας, τόν γέροντα Κανάρην, έπίσκεψιν ;

— Και πώς, πάτερ, τούτο λογίζεται αμαρτία ;
— Αμαρτία συγζεχωρημένη, τέκν-.v μου εΐ; 

τόν συμβουλεύοντα ζαι μεγάλη αρετή εις τδν 
έζτελοϋντα — πλήν γέννα τον φθόνον' ζαΐ ό 
οφις αύτός έρπει ταπεινός, αλλά χύνε; δηλητή
ριου—πλήν δέν είναι ούτε τούτο τδ αμάρτημά σου.

Μήπως είσαι λοιπόν οθωνιστή; ζαΐ σέ τύπτει 
πικρά ήδη ή συνείδησις, διότι ήρνήθης ώς ό Πέ

τρος τδν Κύριόν σου έγζαταλείψας αύτόν εϊς τήν 
μεγάλην του συμφοράν, ένώ έτρέφεσο εΐ; τής εύ- 
τυχίας του τήν πλουσίαν τράπεζαν ;

— Εύτυχώς όχι’ μετρώνται, πνευματιζέ μου, 
οί «γνώμονες φίλοι του, οΐτινες είναι οί Ορασύτεροι 
ήδη κατήγοροί του, οί δέ θρασύδειλοι δούλοι του 
έγιναν γνωστοί διά τάς εξαιρετικά; κονκάρδας, μέ 
τάς όποιας έστόλισαν τήν επαύριον τής φυγής 
του τά γενναία αύτών στήθη' τοιαύτην βδελυράν 
αμαρτίαν μή μ-,ΰ καταλογίσω,ς.Ημη·» έπαναςάτης ’

0 γέρων πνευματικός έξηρόβηξε δΐ; — ό εξο
μολογούμενος ώχρίασεν, έπί^ευσεν ότι έκολάσθη, 
ήσθάνθη πλήρη τδν σάζκον τών αμαρτιών αύτού 
ζαΐ ζύψας ύπο τδ βάρος αύτών ήτον έτοιμος νά 
ζητήση έλεος.

— ΙΙσο επαναστάτης . . . έπανέλαβε διακε
κομμένο»; ό πνευματικός, προκαλώ·/ οΰτω τδν 
εξομολογούμενου νά λαλήση.

— Ω, ναι, πάτερ μου, είναι αμαρτία ;
Διά τούς τυράννου; καί ή λέξις είναι έγ

κλημα έσχατη; προδοσία;’ διά τήν θεία·» δμω; 
αγαθοσύνην τί έπραξε;;

0 κολασμένος άνέπνευσε.
— Πνεύμα άγνόν καΐ φιλελεύθερον, πεποί·· 

Οησις ώς ή έν.πνευσι; τών μαρτύρων έκυρίευσε 
τήν καρδίαν μου ζαΐ συνετάχθη μετά τών άγω- 
νιζομένων ομηλίκων μου, κατά τής αχρεία; εκεί
νης σπείρα; τών fapoaioiptrur, οίτινε; αναφανδόν 
έξέσχιζον τή; πατρίδας τά 7'όθΖ, διά νά τραφώ- 
σιν ολίγα; μόνον ήμέρα; μέ τά σπλάγχνα αύτή;, 
καΐ κατά τή; πονηρά; καί διεφθαρμένης Κα/ια- 
ρΐ.Ι.Ιας, ώ; λάφυρα εις τούς άτιμους
καί τυχοδιώκέας τήν εύγενή τιμήν καί τά τι
μαλφή συμφέροντα τοϋ έθνους.

Εμοχθήσαμεν, πάτερ μου, έμοχθήσαμεν έπί 
πολύ εϊς τής διαφθορά; καί τή; παρανομία; τήν 
πίεσιν κα-' ώρκίσθημεν έπί τέλου; εί; τά άταφα 
κοκκαλα τών μαρτύρων τή; ανεξαρτησία; ήμών, 
εις τήν υβριστικήν γύμνωσιν τών αγωνιστών μα; 
τήν έξόντωσιν τοϋ άγνώμονο; t.erov, δστι; ήθελε 
μικράν τήν Πατρίδα καΐ μεγάλου; τούς μικρού;' 
τήν καταστροφήν τή; δυναστείας αύτού έπεζη- 
τήσαμεν, διότι εΐ; τά; υψηλά; βαθμίδας τή; έξου- 
σίας άνεβίβασε τούς αχρείους κόλακας, οί — oro·· 
καΐ οί — .-τώ.Ιοι εκαλούντο σύμβουλοι τοΰ στέμ
ματος, τούς βλάκας καΐ τούς ανικάνους έθεσε νά 
μάς διοικώσι’ διότι αύτοΐ είχον τδ μέλι τής κολα
κείας εις τά χείλη καί τή; μοχθηρίας τό αίσθημα

— 0 πνευματικός ήκουε σιωπηλό»;’—ό επα
ναστάτης άνέπνευσε διά νά έξακολουθήση.— 
Εργασία επίμοχθος καί διηνεκής, ενέργεια·, εύ
τολμοι καί ριψοκίνδυνοι έχαρακτήριζον μίαν ομά
δα νέων τιμής, νέων φιλελευθέρων αισθημάτων 
καί π.ώτην άφορμήν τοι; έδωκε τό πολυθρύλ- 
λητον εκείνο νπύ/ιτηιια—τδ ύβρις-ικόν, τδ δριμύ, 
καί πρώτοι ήμεϊ; ήσθάνθημεν τήν δηλητηριώδη 
ατμόσφαιραν του έπί τή; άνθηρά; ήμών ύπάρξεως, 
διότι όταν οί πατέρες ήμών ύβρίζοντο τά τέκνα 
αύτών τί έπρεπε νά περιμένωσιν ■

Κατόπιν ένθυμεϊσαι, πάτερ μου, τά πακε.τζ - 
στημιαχά, έκεΐ έξηγέρθη καί τής φοιτώσης νεο
λαίας τδ πνεύμα καί μετά ταΰτα ή Σούτσιοι 
δίκη, κατέδειξεν ότι νόμο; ητο ή θέλησις τοΰ 
ισχυρού’ πλήν έπήλθον τά σχιαύιχά καί ή κακή 
πτώσι; τής αύστριακή; αστυνομίας, έκήρυξε τόν 
πόλεμον μεταξύ έθνους καί βασιλεία; καί ή διά- 
λυσις τή; Βουλής ήρχισε τά; εχθροπραξία;.

Πλήν 8μω; τά μέσα ησαν άνισα μόνον’ διότι 
ήμεϊς εύρισκόμεθα έκτο; τοΰ νόμ.ω» πάντοτε, 
θέλοντε; νά όπος-ηρίξωμεν τδν νόμον, ή δέ δυν α-

— Εως έδώ, άγιε πνευματικέ, δέν πιστεύο» νά 
ήμάρτησα.

— Καί άν ήμάοτησες, τέκνον, αμαρτία εξομο
λογημένη αμαρτία δέν είναι.

Ω τήν ώραίαν έκείνην έποχήν, πάτερ, καθ ήν 
ήλπίζομεν,καί δτε μετά τήν άπόλαυσιν τών ελπί
δων, ήμίθεο; έθεωρεϊτο ό ί’.ταχασηάΓη·? ' Εντιμον 
καίεύγενέ; έπιθετον προσφιλέπερον παντός παρα
σήμου, χρυσόβουλον τοΰ όποιου ό κτήτωρ, άν μά
λιστα έφερεν καΐ-έν όνομα, έν θριάμ.βω άφηρπά- 
ζετο έπισκεπτόμενο; τήν πόλιν καΐ χιλιάδες λαοϋ 
ενθουσιώδους έζητωκραύγαζον δι’ όλη; τής όδοϋ, 
μέχρι καί ύπό τά παράθυρα τή; οικίας του. Ω, ή 
τιμή τήν όποιαν ήσθάνθη ό Σαλαμινομάχο; Θε
μιστοκλή; καταδεικνυόμενος ύπό τών συμπολι
τών του έν Ολυμπία εί; τούς ξένους, ήτο πολύ 
μικρά τιμή παραβαλλόμενη πρδς τήν θριαμβευ
τικήν υποδοχήν ένδ; επαναστάτου !

Και έγώ έδάκρυσα άπδ συγκίνησιν καί έκλαυσα 
μάλιστα ά-δ συναίσθησιν εις τούς περιπαθείς α
σπασμούς τών φίλων μου καί ένθουσιό»δης άπήγ- 
γειλα τοϋ; γνωστού; τούτου; στίχους.

■.’Ελευθερίαλάτοι; σιυ ές απαλών ονύχων, 
Ί'ό ονειιον τδ σεβαστόν, το ν.όνον 8περ είχον 
ΙΧά Οραύσω τη; πατρίδα; μου δπήρχε τού; τυράννου; 
*11 χάν θυσίαν άσπαιτήν νά σοί προσφερι·»· . .
Πλήν πού, πάτερ μου, ή ώραίζ. εκείνη εποχή ' 

ώ; διά μαγεία; κατέπεσε τδ Πλατωνικόν αύτδ 
τής μεγάλα; μεταβολής πανόραμα καί όπισθεν 
αύτοΰ, έφάνη ό φθόνος καί ή φατρία, οίτινε; έψη
σαν τδν θρόνον αύτών έπί τοΰ θρόνου τή; Συνε- 
λεύσεω; καί μαύρος έφάνη τότε ό κόσμος καί ή 
έπανάστασις ζόλασις’ τδ τίμιον τοϋ επαναστάτου 
όνομα διεσείρετο εις τάς οδού; καί ο', «.ταραστεί- 
ται rijc fMopiOV πρωτηγωνίζοντο έντδς τοΰ έθ'^'·' 
κοΰ Συνεδρίου, τδ όποιον μετεβλήθη εΐ; δημο
πρατήριο·» συνειδήσεων καί χαλκείο·» εμφυλίων 
σπαραγμών . . . άπετάθην ε·; τούς αρχαίους φί
λου; <'-ϊΐ συναγωνιστής μου, άλλ ένα, ένα μόνον 
εύρον μεταξύ αύτών άναγνωρίζοντά με οι 
λοιποί, ούκ οϊδασϊ με, έγέλασαν μάλιστα εις τού: 
άπηλπισμένου; στεναγμού; μου, κα1. μωρόν με 
άπεκάλεσαν οί φρόνιμοι μεταξύ αύτών, οι δε 
ανόητοι, ούτε κατεδέχθησαν νά με άκούσωσιν. . .

Ελεος, πάτερ μου 1 μοί ύπελείπετο μια έλπι:. 
ή τής θρησκεία;'ή τελευταία αύτή άγκυρα τών 
άπηλπισμένων συνειδήσεων, τά; όποια; καταδιώ
κει ό άπηνή; έλεγχος, ή πικρά συναίσθησις, ότι 
παεε-'ένόντο αίτιοι άδικημ.άτων εστο» καί άκου- 
σίιάν, έστω καί έν άγνοια καί μόνην σωτηρίαν εύ- 
ρ·'σκουσ·.ν εΐ; τάς. συμβουλάς καί τά θεία παραγ- 
νέλαατα. τών έναρέτων τής θρησκεία; λειτουρ
γών, — πνευματικέ μου, έλεος, πρδς σέ κατέ- 
φυγον, παρηγόρησον τήν τεθλιμμένην μου ψυχήν, 
άποδος τήν γαλήνην τοΰ πνεύματός μου, πεΐσον 
με, ότι δέν είμαι αμαρτωλός, ή σώσον ένα κολα
σμένου. — τί νά πράξω ;

— 0 έξομολογούμενο; έπεσε πρηνή;, εΐ; τούς

«τεία όπισθεν αύτοΰ χαρακωμένη καί ημάς έπο- 
λέμει καί έκεΐνον κατεπάτει.

Οί άγώνε; ήμών ήσαν μαρτυρικοί, πλήν μετά 
καρτερίας ύπέστημεν καί φυλακίσεις καΐ διοιγμού; 
καΐ καταπιέσεις καί ονείδη καΐ προπυλακισμού; 
καί εΐ; μυρίας άλλας δοκιμασίας ύπεβλήθημεν, 
καΐ τοΰ νέου τό μέτωπ.ον ούδέποτε έταπεινώθη, 
ούδέποτε ώχρίασεν απέναντι τοΰ κινδύνου, διότι 
έπρεπε τδ κοινόν πνεύμα νά φωτισθή, νά πεισθή 
ό κόσμος, έμπράκτως, ότι όσα έγράφομεν δημο
σία και εϊ; τού; έν ταϊ; έπαρχίαις φίλους μα; καί 
δσα διαπράττομεν έν τή πρωτευούση δέν ήσαν 
επιδείξεις μάταια·., άλλ’ άρχαί πολιτικών ελευθε
ριών’ ότι ό παζριωζισμόι:, η «ί·Γ<ι.τάγ»»7?σΐΓ δεν 
ήσαν δι’ ήμά; λόγοι κενοί, άλλά πεποιθήσεις τι
μής, εδραιωμένα·, εΐ; τά βάθη τής ψυχής μας.

Καΐ ό νοήμων λαός έπείσθη, ότι τά όργανα 
τοΰ ύθωνος, τά μέν έν άφοσιώσει καί πολύ ζήλω, 
τά δέ έν άγαθότητι απολαύσεων καί ταπεινοφρο
σύνη κατεπάτουν τούς ιερούς ήμών θεσμούς καί 
έπρόδιδον τά συμφέροντα τού έθνους.

Είσήλθομεν τότε εί; τού; στρατώνα; καί ό εύ- 
λαβής προ; τούς νόμου; τή; πατρίδας στρατιω
τικό; μά; έδέχθη μετά πίστεως — ειχεν ακούσει 
περίήμών—καΐ συνωμιλήσαμεν μετ αυτού ει; τών 
στρατοπέδων τά καταυλίσματα καΐ μά; ήκουσε 
μετά προσοχή;' έδιδάχθη παρ’ήμών ότι καΐ αύτδ; 
είναι πολίτης, ότι οφείλει νά μεριμνά, ότι έχει 
καθήκον μάλιστα νά προασπίζη τδν νόμον καί τάς 
ελευθερίας τή; Πατρίδος, τών όποιων είναι ένορ
κος φρουρός, εναντίον οίουδήποτε προδότου ή έπι- 
βούλου, καί συνώμωσε μεθ ήμών.

Ολίγα·. ανακρίσεις, ολίγα πρατιωτικά δικαστή
ρια παρακολούθησαν ακόμη διαδηλώσεις τινας καί 
μίαν ήμέραν τοΰ Φεβρουάριου έγίναμεν έπανα-γάται!

— Εύγε ! έξεφώνησεν ό πνευματικός, υπό "δ 
ράσσόν του καΐ έταράχθη έντδς αύτοΰ.

— Ευλογείτε, πάτερ ; (ίσον τοΰ—τί είπατε;)
— Εύλογημένον' τίποτε, λέγε τέκνον μ.ου. 
ύ νεανίας εξακολούθησε.
·* Ίο πυροβόλον τή; Ακροναυπλίάς, τδ πυρο- 

βόλον εκείνο τδ όποιον πρδ τριακονταετίας έσή 
μανεν άπδ τοΰ ύψους του τήν έναρξιν τής Βασι
λεία; τοΰ Οθωνος, αύτδ τδ ίδιον έβρόντησεν ήδη, 
τό τέλος αύτής καί ήχησε πενθίμ.ως εις τ'ήν κη
δείαν του. —— Εχύθη ολίγον αίμα, πάτερ μου, 
καΐ έπρεπε νά χυθή, διότι δικαιώματα κτώμϊνα 
άνευ αίματος, είναι περιουσία πολύτιμος, .τής 
όποιας αγνοείται ή άξία καί ο! άπληστοι μεταλ- 
λευται αύτών εύκόλω; καΐ ατιμωρητί τήν σφε
τερίζονται.

Επεσαν, πάτερ μου, εύγενή τινα θύματα, διά 
τά όποια έπόνεσεν ή ψυχή μας, άλλ. άνωρθώθη 
ή πατρ'.ς καί κίτέπληξε πάλιν τδν έξευγενισμέ- 
νον κόσμ.ον, όστις μάς έξωμοίαζε μέ μ.ικρά παι
δία, τά όποια παραπονοΰνται, άπειλοΰν κα1 μό
λις τούς έπιδε'.ξη τι; τήν ράβδον σιωπούν καί ά- 
ποκοιμίζονται.
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πόδας τοΰ πνευματικού, τοϋ οποίου τδ φωσφό
ριζαν βλέμμα έστνφίζετο σατανιχβς έπ αύτοϋ, 
ένώ άνεχίνειείς σκέψεις τδ μακού του κομβολόγιον,

Τέχνον μου, είπε μετά τινα; στίγμα;, ε·πέ με. 
ανήκει; καί συ εις κάμμΐαν φατρίαν;

— Μισώ τάς φατρία:, άγιε Πνευματικέ, είναι 
ό όλεθρος ττ.ς Πατρίδος!

— Λλλά, τέχνον μου, πρέπει νά άνήκζ; κά
που, διότι η μόνη άνάπαυσις τ?,ς υπόπτου συνει- 
δήσεως είναι ή εξαιρετική λατρε·'α τήν οποίαν 
αποδίδει τις εις τδν Θεόν ή τδν Μαμωνάν.

— Λλλά ποιαν νά εκλέξω, πάτερ;
— Νομίζω τους Οδικού»
— <! τους κουτούς’ κατετρίβησαν εις τά μίση 

των, καί ή άγνότης αύτών (ιάκαταστϊ, παροιμιώ- 
δης, μέ τάς αισθηματικά; επιμιξίας των.

— Ποοσκολλτ,θτ.τι, τότε πρδς τούς Πίύιηύς 
έκεΐ είναι έν ποίμνιον καί είς ποιμή··.

— Πλήν ό ανθρωπισμός σιωπά, πάτερ μου, 
απέναντι ττ,ς αύΟεντικτ.ς θελήσεως, ήτις Οελει να 
επιβάλλεται παντού πάντοτε.^

— Λλλ’ άμφότεροι, νομίζω, οτι σκέπτονται 
περί τών συμφερόντων τής Πατρίδος και δεν σκέ
πτονται κακώς.

— Τώ όντι, τά αύτά καλά καί σωτήρια σκέ
πτονται άμφότεροι, άλλ είναι τόσον δύσπιστοι1 
μ.ετχςύ των, ώστε έπί ποινή αίματος, κατ ούδε- 
να λόγον επιτρέπει ό είς είςτδν άλλον νά έφαρ- 
μ.όση τά καλά και συμφέροντα έκαστος τά θέ
λει διά τον εαυτόν του.

— Τότε ύπαγε πρδς τούς
— Λλλοίμονον ! μέ τούς διδασκάλους καί τούς 

υποχονδριακούς’ άλλ’ αυτοί είναι τδ βάρος τοϋ 
σύρατος —ή κοιλία, άπδ τήν όποιαν τίποτε κα- 
Λύκ δέν έξήλθε μέχρι τοϋδε.

— Μένουν οί νομιμόφρονες, μέ αύτοϋ; τουλά
χιστον ελπίζω νά συμβιβασΟής.

— Αλλ είναι αυτοί όύτοι άσυμβίοα^ο·. μεταξύ 
των πάτερ μου, διότι όλοι είναι σοφοί, καί οί σο
φοί, ώς εΐξεύρει:λ ούδέποτε εύρίσκονται σύμφωνοι 
περί ένδς πράγματος.

6 πνευματικός ήρχισε νά στενοχωρά,ται.
— ΙνηρύχΟητι λοιπόν πρός τό κομητάτον’ 

φρόντισε όμως νά ήσαι έκ τών άρειμανίων καί 
όχι αποκεφαλιστής.

12, πάτερ μου, τά κομιτάτα τή; γαλλικής 
έπαναστάσεως έκοψαν πολλάς κεφαλάς, άλλ’ έ- 
διώρΟωσαν τούλάχιστον καί ολίγα;’ ή άνάγνωσις 
όμως τής ιστορία: τή; Γαλλική; έπαναστάσεως, 
άνεστατωσε πολλοΰ; έγκεφάλου; παρ r.u.'i'i, 
τ.ΐτ.·/ έδιιόρΟωσεν έλίγα μόν^ν ύπογένεια.

— Λοιπόν, ούτε κου-ητάτιος; ΰπέλαβεν έςεγει
ρόμενος ό πνευματικός. ·— Ύπαγε τότε προς τού; 
-πονεκιστάς,φίλε μου,—προσέθτ,κε τεταραγμένο;.

ό έξομολογούμενο; άμφιβάλλων περί τής σω
τηρίας του άπήντησε μετά δειλίας.

— Λλλά, πάτερ, δέν είναι αμάρτημα νά προσ

φέρω, τις λατρείαν είς άγνωστον θεόν;
Τό ομμα τοϋ πνευματικού έξήστραψε σατανίγ 

κώς καί :
— Τότε λοιπόν — πήγαινε είς τδν διάβολον ! 

είπε μετ άγανακτήσεως, όστ-.ς είμαι έγώ’ ή γίνου 
βασιλικός, διά νά σωθής—μέσος όρος δενυπάρχει.

— Είμαι πρδ πολλοΰ, πατερ μ.ου, έψέλλισεν ό 
έςομολογούμενος—και δτε ήύέλν,σε νά θίξη τό 
γόνυ τοϋ πνευματικού διά νά ζητήση τήν ευ
χήν του δέν εύρε ούτε τδ ράσσον.

Πολύς ευσεβή; κόσμος έμεινεν άνευ πνευματι
κού τήν αγίαν εκείνην ημέραν καί τδ πονηρόν 
ελαιον και ή κολασμένη κρεωφαγία έμειναν άσυγ- 
χώρτ.τζ’ ΐλίγαι καρδίαι. μόνον, άΟώαι ώ; ό Ερως, 
έξωμολογήΟησαν άλλήλαι: τού; πειρασμού; αύ
τών εί; τών εκκλησιών τούς περιβόλους, καί χεί
λη κολασμένα εις τή; τεσσαρακοστής τάς στε
ρήσει: έσυγχωρήΟησαν ύπδ τού: σκοτεινούς Οόλους 
αύτών, ένώ τοΰ ιερέως ή κατάνυκτική φωνή έ
ψαλλε τά; μεγαλα; τή; σωτηρία: εύχά;. — Δά
κρυα παθών έρρευσαν άφθόνω; εί; τδ βαθύ σκότος 
τής αγρυπνία; καί μυροφόροι παρθένοι ήσπάσθη- 
σαν άνεξαιρέτω; όλου: τού; επιταφίου; τή; πρω- 
τευούσζ; πεζή. Γυναίκες πολλαί έΟεάΟησαν εί: 
τά; όοούς’ ήσαν ώραΐαι χριστιαναί πενθηφορού
σα·. εις μέταξαν και κροσσού;, καί έν τεθλιμμένη 
μορφή έλκύουσαι τήν συμπάθειαν καί τήν κατά
νυξήν τών πιστών, οΐτινες παρακολουθούν αύτά; 
μετά πολλής αίδοΰς, διά τδ αίδέσιμον τής ημέ
ρας ! Ησαν δέ καί τινες περιερχόμεναι έφ άμ.άξης 
άπδ ναοϋ είς ναόν, ούχί διά νά προσκυνήσουν τδν 
ΚΎΡΙΟΝ άλλά- διά νά προσκυνώνται άπό τού; 
Κυρίους. — ΐϊσαν ώχραί ώς τά νεκρολούλουδα 
τών έπιταφίων, μέ τά όποια έσχημάτισαν άνθοδέ- 
σμας, οπω; τηρήσωσιν αύτά:, άπό πολλήν εύλά- 
βειαν,ανθούσα: μέχρι τής ημέρα: τή; λνας-άσεως.

__
Χριστός Ανετη ’... νά ίί·ο τί θα «ου πής χσ·. τώρχ ; 

! Ό ϊϋ Χριστώ ρσ; άστατι-.ό; έκ τρίτου όεν Oi γένη ;
Στάσου’μα:·όλικο πουλί, 
Στάσοο μη φεΰγης τό φιλί

Είναι ό πόθο; τής ζίιιμ.-ftic καί τή; Αγάπη» 
j τό σύνθημα, τά όποια τόσον πιστώ; απεικόνισε 
; τοΰ άτυχου; Τανταλίδου ή Μούσα. Είναι γλυκό 
: τό φίλημα τή; Αγάπη; είναι κατάνυξι; τή: Ανα- 
σ-άσεως ό ασπασμό; — καί μόνη η νηστεύσασα 
έπί πεντήκοντα δλα; ημέρας,εκείνη έχει τά χείλη 

• εύοσμα καί τδν παλμόν τή; καρδία; θερμόν διά 
τοιαύτην επίσημον καί σεμνήν τελετήν.

Σ’ «V ή στ ■ όσα τοσον κ«ιοό, (λέγει ό ποιητή;)
Ή Πασχαλιά 5·ν σέ κινεί ; 
Και σϋ δέν είσαι Χριστιανή ;

Φέίί τ~ 'κόκκινα τ’ αύ"ά, κ’ ?λα νά χτυπηθούμε. 
Ένα φιλί αν νινηθής στου γέλιου τό λακκάκι. . . .

ΙΙέσ' α.:6 κάτω μέ τ’ αυγό, 
Ί3ον σ ετσακισα εγώ

Ό, μή τήν συμφωνίαν μα; λοιπόν άς μή ξεχνούμε ! 
Δός, δό; με ~ό οιλάκι.

ΒΡΑΤΣΑΝΌΣ.

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΗΟΥ·
(Ζυνίχιια, ί'βι φν).1ά8ην 3-1).

έπί τής τραπέζης ταύτης, δέν θά έλάμβανον 
τόν κόπον νά τήν άναγνώσω, διότι θά έλε- 
γον δτι τοϋτο εΐνε έργον τοΰ γραφέως, καί 
έκαστος έχει τήν ύπηρεσίαν του. Κύριε 'Ρο- 
λάνδε, οί πόδες μου έκρύωσαν, καί έν απου
σία σας Οά τούς θερμάνω καθήμενος είς τήν 
έδραν σας· έν αύτή δέ Οά μέ εύρητε έπανελ- 
Οόντες, χωρίς ούδέ νά κινηθώ έκεϊθεν.
— ΙΙολύ καλά, κύριε, εΐπεν ό 'Ρολάνδος, 
καί είσήλθε παρά τώ πρώτω ύπάτω.

Ό Βοναπάρτης συνωμίλει μετά τοϋ στρα
τηγού Έοουβίλλ, άρχιστρατήγου τοΰ στρα
τού τής Βανδέας· άκούσας δέ τήν θύραν ά- 
νοιγομένην, έστράφη άνυπομόνως, είπών
— Καί δμως εΐπον είς τόν Βουριέν νά μή 
έπιτρέψη τήν είσοδον είς ούοένα.
— Μοί τό εΐπεν δτε οιέβαινον, άλλά τώ ά- 
πεκρίθην δτι δέν είναι κανείς.
—Έχεις δίκαιον τί μέ θέλεις; λέγε ταχέως
— Ηλθε παρ’ έμοί,
— Τίς ;
— Ό άνθρωπος τοΰ Άβινιόν.
— Ά! ά ! καί τί ζητεί;
— Ζητεί νά σας ίδη.
— Νά ιδη έμέ;
— Ναι, ύμας, στρατηγέ μου, σάς φαίνεται 
παράξενου;
— θΧι> άλλά τί έχει νά μοί είπη ;
— Ήρνήθη έπιμόνως νά μοί έκφρασθή, 
άλλά δύναμαι νά βεβαιώσω περί αύτοϋ ότιάλλά δύναμαι νά βεβαιώσω περί αύτοϋ 
δέν εΐνε μήτε οχληρός, μήτε τρελλός.
— Οχι, άλλ’ εΐνε ίσως δολοφόνος.

Ό 'Ρολάνδος άνήγειρε τήν κεφαλήν
— Τώ όντι, άφοΰ σύ τόν εισάγεις . . .
— Ά.λλως δέν άρνεΐται νά παρευρεθώ είς 
τήν συνοιάλεξιν καί Οά ίσταμαι μέσω αύτοϋ 
καί ύμών.

Ό Βοναπάρτης έσκέφθη έπί μικρόν
— Άς είσέλθη, είπε.
— Γνωρίζετε, στρατηγέ μου οτι εκτός 
έμοΰ ....
— Ναι, ό στρατηγός Έδουβίλλ θά έχη τήν 
καλωσύνην νά περιμείνη ολίγον, διότι ή συν
διάλεξές μας δέν είναι έξ έκείνων, αΐτινες 
εξαντλούνται είς πρώτην συζήτη,σιν. Ύπα
γε 'Ρολάνδε.

Ο 'Ρολάνδος έξήλθε, διήλθε τό γραφείου 
τοΰ Βουριέν, είσήλθεν είς τό δωμάτιόν του 
καί εύρε τόν Μοργάν θερμαίνοντα τούς πό- 
οας, ώς εΐπεν.

— Έλθετε, τώ εΐπεν, ό πρώτος ύπατος σάς 
περιμένει.

Ό Μοργάν ήγέρθη καί ήχολούθησε τόν 
'Ρολάνδον, ότε δέ είσήλθον είς τό γραφεΐον 
τοΰ Βοναπάρτου, ούτος ήτο μόνος· ρίψας 
δέ βλέμμα ταχύ έπί τοΰ αρχηγού τών οπα
δών τοΰ Ίηού, έπείσθη αμέσως οτι ήτον ό 
αύτός άνθρωπος, δν εϊχεν ίδεΐ είς Άβινιόν.

Ό Μοργάν έστάθη βήματά τινα μακράν 
τής θύρας, καί έβλεπε καί αύτός περιέργως 
τόν Βοναπάρτην καί έπείθετο δτι πραγμα- 
τιζώς ήτον αύτός ό ίδιος, ον εϊχεν ίδεΐ είς 
τήν αί’Οουσαν τοΰ ξενοδοχείου τήν ημέραν 
εκείνην, καθ’ ήν έπεχείρησε τήν κινδυνώδη 
άπόδοσιν τών διακοσίων λουδοβίκειων, άτινα 
έκ κακής συνεννοήσεως έκλάπησαν άπό τόν 
Ίωάννην ΙΙικότον.
— Πλησιάσατε, τώ εΐπεν ό Βοναπάρτης· ό 
Μοργάν έκλινε καί προέβη τρία βήματα 
πρός τά εμπρός· ό δέ Βοναπάρτης άνταπέ- 
δωκε τόν χαιρετισμόν τοδτον διά μικράς 
κατανεύσεως τής κεφαλής.
— Εϊπετε είς τόν υπασπιστήν μου, τόν συν 
ταγματάρχην 'Ρολάνδον, ότι έχετε άνακοί- 
νωσίν τινα νά μοί κάμητε.
— Ναι, πολιτα πρώτε ύπατε. · .
— Ή άνακοίνωσις αύτη πρέπει νά γείνη 
πρός μόνον εμέ κατά μόνας ;
— θχι, πολ?τα πρώτε ύπατε, μ’δλον δτι 
εΐνε τοσαύτης -σπουδαιότητος....
— Μή έπιθυμήτε νά ήμαι μόνος ;
— Άναμφιβόλως, άλλ’ ή φρόνησις ....
— "Ο,τι εΐνε φρονιμώτερον έν Γαλλία, είναι 
τό θάρρος, πολιτα Μοργάν.
— Ή παρουσία μου παρ’ ύμϊν είναι άπόδει- 
ξις, στρατηγέ, δτι είμαι όλοσχερώς τής 
γνώμης σας.
— Άφησέ μας μόνους, Τολάνδέ, εΐπεν ό 
Βοναπάρτης στραφείς πρός τόν συνταγμα
τάρχην.
—- Άλλά, στρατηγέ μου... έπέμεινεν εκείνος.
— Βλέπω δτι είσαι περίεργος νά μάθης, 
εΐπεν ό Βοναπάρτης πρός τόν 'Ρολάνδον χα 
μηλοφώνως πλησιάσας πρός αύτδν, τί ό μυ
στηριώδης ούτος ιππότης τών μεγάλων ό · 
δών ίχεΐ νά μοι είπη- δταν αναχώρηση, σοί 
τό λέγω·
— Δέν εΐνε τοϋτο,. άλλ’ έάν, ώς είπατε πρό

• μικροΰ, ό άνθρωπος ούτος ήναι δολοφόνος .
— Δέν μοί έγγυήθης περί αύτοϋ; μή κάμνης

• ώς παιδίον, άφησέ μας .. . Καί ό 'Ρολάν 
δος έξήλθε.
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—- ’Ιδού -τέλος είμεθα μόνοι, κύριε, είπεν ό 
πρώτος ύπατος, ομιλήσατε.

Ό Μοργάν, χωρίς νά όμιλήση, έξήγαγε 
τοΰ θυλακίου του μίαν έπιστολήν χαί τήν 
παρουσίασεν εΐς τον στρατηγόν- ούτος οέ I 
τήν εξέτασε καί ίδών δτι άπηυθύνετο πρός 
αύτόν καί έφερεν έπί τής σφραγϊόος τά τρία 
κρίνα τής Γαλλίας,
— Ώ! ώ ! εϊπε, τί είναι τοΰτο, κύριε ;
— Άνάγνωτε, πολίτα πρώτε ύπατε.

Ό Βοναπάρτης ήνοιξε τήν έπιστολήν καί 
είδεν αμέσως τήν υπογραφήν
— Λουδοβίκος, είπε-
— Λουδοβίκος, έπανέλαβεν ό Μοργάν.
— Όποιος Λουδοβίκος ;
— Ό Λουδοβίκος Βουρβώνος, νομίζω.
— Ό Κ. κόμης τής Προβηγκίας, αδελφός 
τοΰ Λουδοβίκου II Γ.
— Καί κατά συνέπειαν Λουδοβίκος 11Γ, 
άφ’ δτου ό ανεψιός του Δελφίνος άπεβίωσεν. 
Ό Βοναπάρτης παρετήρησεν έκ νέου τον ά
γνωστον, διότι τό όνομα Μοργάν, δπερ είχε 
προσλάβει ήτον ίσως ψευδώνυμον δι’ ού ά- 
πέκρυπτε τδ άληθές του όνομα. Ειτα έφερε 
τό βλέμμα έπί τής έπιστολής καί άνέγνω.

»3 ’Ιανουάριου 1800
■•Οίαδήποτε καί άν ήνε ή εξωτερική δια

γωγή των ώς ύμάς ανθρώπων, ούδεμίαν 
όμως ουτοι, κύριε, ούδέποτε'έμπνέουσιν α
νησυχίαν. Έδέχθητε θέσιν έξοχον, καί σάς 
συγχαίρω ύπέρ πάντα άλλον, άλλά γνωρί
ζετε όποια δύναμις καί ισχύς άπαιτείται διά 
νά καταστήση τις εΰδαιμον έν μέγα έθνος. 
Σώσατε τήν Γαλλίαν έκ τών ιδίων αύτής 
παρεκτροπών καί θέλετε εκπληρώσει τήν 
εύχήν τής καρδίας μου- άπόδοτε αύτή τδν 
βασιλέα της καί αί επόμενα*. γενεά*. θέλουν 
εύλογει τήν μνήμην σας. Ά ν άμφιβάλλητε 
περί τοΰ αισθήματος τής ευγνωμοσύνης μου, 
ορίσατε τήν θέσιν σας, ορίσατε τήν τύχην 
τών φίλων σας. ίΐς προς τάς άρχάς μου, 
είμαι Γάλλος επιεικής έκ χαρακτήρες, έσο- 
μαι επιεικέστερος έκ φρονήσεως. Όχι, ό νι
κητής τοΰ Λόδη, τοΰ Καστιλιόνε καί τής 
’ Αρκόλης, ό καταχτητής τής Ιταλίας καί 
τής Αίγυπτου δέν θέλει προτιμήσει τής δό- 
ξης ματαίαν λάμψιν. Μ ή χάσητε πολύτι
μον καιρόν, ουνάμεθα νά έξασφαλίσωμεν 
τήν τύχην τής Γαλλίας- λέγω δέ νά έξα
σφαλίσωμεν, διότι έχω την ανάγκην τοΰ Βο- 
ναπάρτου πρδς τοΰτο, καί εκείνος δέν δύνα
ται νά τό επιτυχή άνευ έμοΰ. Στρατηγέ, ή 

Ευρώπη σάς παρατηρεί, ή δόξα σάς περι
μένει, καί είμαι άνυπόμονος νά άποδώσώ 
τήν δόξαν πρός τόν λαόν μου.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ.»
Ό Βοναπάρτης έστράφη πρός τδν άγνω

στον, όστις έπερίμενεν όρθιος, ακίνητος καί 
σιωσηλδς, ώς άγαλμα.
— Γνωρίζετε τό περιεχόμενο·; τής έπιστο
λής τούτης ; ήρώτησε.
— Ναι, πολίτα πρώτε ύπατε, είπε κλίνας.
— Καί όμως ήτον έσφραγισμένη.
— ’Εστάλη εις εκείνον,δς-ις μοί τήν έδωσεν, 
άνοικτή, καί πριν μοί τήν έμπιστευθή, μοί 
τήν άνέγνωσε διά νά γνωρίσω δλην τήν 
σπουδαιότητά της.
— Καί δύναμαι νά μάθω τδ όνομα εκείνου, 
όστις σας τήν ένεπιστεύθη ;
— Γεώργιος Καδουδά/ν.
— Γεώργιος Καδουδάλ ; ήρώτησε μικρόν 
φρικιάσας, καί γνωρίζετε αύτόν ;
— Είναι φίλος μου.
— Καί διατί ένεπιστεύθη αύτήν μάλλον 
εΐς ύμάς ή εΐς πάντα αΚΚον;
— Διότι έγνώριζεν ότι, είπών μοι οτι ή έπι- 
στολή αύτη έμελλε νά σάς δοθή ΐδιοχείρως, 
ήθελε γείνει ώς έπεθύμει.
— Τώ όντι, κύριε, έκρατήσατε τδν λό
γον σας.
— Όχι δλον άκόμη, πολίτα πρώτε ύπατε.
— Πώς τούτο; δέν μοί τήν έδώσατε;
— Ναι, άλλ’ ΰπεσχέθην νά τώ φέρω καί 
άπάντησιν.
— Καί άν σάς εί’πω ότι δέν θέλω νά τώ 
άπαντήσω;
— Άπεκρίθητε, όχι μέν όπως έπεθύμουν, 
άλλ’ όπως δήποτε είνε καί αύτδ μία άπάν- 
τησις.

Ό Βοναπάρτης έμεινεν έπί τινας στιγμάς 
σιωπηλός, ειτα έξελθάν τής όνειροπολή- 
σεως αύτοΰ δι’ ένδς κινήματος τοΰ ώμου,
— Είναι τρελοί, είπε.
— Τινες πολίτα; ήρώτησεν ό Μοργάν.
— ’Εκείνοι οί οποίοι μοί γράφουσι τοιαύτας 
έπιστολάς- τρελοί, τρελώτατοι. Μέ νομίζου- 
σιν ότι είμαι έξ έχείνων, οΐτινες άρύονται 
έκ τοΰ παρελθόντος τά παραδείγματα αύ
τών, καί οΐτινες λαμβάνουσιν ώς πρωτότυ
πόν άλλους ανθρώπους ; Ν’ άρχίσωμεν νέον 
Μόνκγ, πρός τί; διά νά κάμωμεν ένα Κά
ρολον Β'. Μά τήν πίστιν μου δέν άξίζει τον 
κόπον. Όταν τις έχη όπισθεν αύτοΰ Ί ου- 
λώνα, 20 Βενδεμιαίρου, Λόδη, Καστιγλιόνε, 

Άρκόλην, 'Ρίβολη, Πυραμίδας, είνε άλλο 
τί παρά Μόνκγ χαί δικαιούται νά έπιθυμή 
έτερόν τι ή τδ δουκάτον τοΰ Άλβεμάρλε 
καί τήν διοίκησιν τών κατά ξηρά·; καί θά
λασσαν στρατευμάτων τοΰ Λουδοβίκου ΙΗ'.
— Δι’ αύτό καί σάς λέγουσι νά χάμητε 
συμφωνίας, πολίτα πρώτε ύπατε.

Ό Βοναπάρτης έφρικίασεν εΐς τδν ήχον 
τής φωνής ταύτης, ώς άν είχε λησμονήσει 
ότι χαί άλλος τις παρίστατο έκεΐ.
— Χωρίς νά συλλογίζωνται, έξηκολούθη- 
σεν ό Βοναπάρτης, ότι είναι οικογένεια χα
μένη, κλάδος νεκρός δένδρου σεσηπότος, οί 
Βουρβώνοι τοσοΰτον συνεμίχθησαν πρός άλ- 
λήλους, ώστε είνε γενεά έκφυλος, ήτις έ- 
ςήντλησεν όλην τήν δύναμιν καί δλον. τόν 
χυμόν αύτής είς τον Λουδοβίκον 1Δ'. Γνω
ρίζετε τήν ιστορίαν, κύριε ; είπεν ό Βονα
πάρτης στραφείς πρός τόν άγνωστον.
— Ναι, στρατηγέ, άπεκρίθη έκείνος, τού- 
λάχιστον ώς είς πρώην εύγενής δύναται νά 
τήν γνωρίζη.
— Λοιπόν παρετηρήσατε εΐς τήν ιστορίαν, 
τής Γαλλίας ιδίως, οτι έκάστη γενεά έχει 
τόν όρον τής άναχωρήσεως αύτής, τήν κα
τωφέρειαν, τήν πτώσίν της. Παρετηρήσατε 
τούς Καπέτας- άνεχώρησαν άπδ του Ούγου, 
έφθασαν είς τδ έπακρον αύτών έπί Φιλίπ
που Λύγούστου καί Λουδοβίκου θ', καί έ
πεσαν μετά του Φιλίππου Ε' καί Καρόλου. 
Δ . ,Ίοέτε τούς Βαλοά- άνεχώρησαν άπδ τοΰ 
Φιλίππου ΣΤ', έφθασαν είς άκμήν έπί 
Φραγκίσκου Α', καί έπεσαν μετά Καρόλου 
του Θ' καί ’Ερρίκου τοΰ Γ'. Τέλος ίδέτε 
τούς Βουρβώνους- άνεχώρησαν άπδ τοΰ ’Ερ
ρίκου Δ', έφθασαν είς άκμήν έπί Λου
δοβίκου τοΰ ΙΔ', καί πίπτουσι μετά Λουδο
βίκου του ΙΕ' καί Λουδοβίκου τοΰ ΙΣ'Γ. 
Μόνον πίπτουσι χαμηλότερον τών άλλων, 
χαμηλότερον είς τήν κραιπάλην μετά τού 
Λουδοβίκου ΙΕ', χαμηλότερον είς τήν δυ
στυχίαν μετά τοΰ Λουδοβίκου 1ΣΤ'. Μοί 
όμιλείτε περί τών Στουαρτών, χαί μοί δει
κνύετε τό παράδειγμα του Μόνκγ. Δέν μοί 
λέγετε, παρακαλώ, ποίος διαδέχεται τόν 
Κάρολον Β'; ό Ιάκωβος Β'. καί τόν ’Ιά
κωβον Β'; ό Γουλιέλμος τοΰ Όράνζ, είς 
άρπαξ. Δέν ήτο καλλίτερον, σάς έρωτώ, διά 
τδν Μόνκγ νά θέση άμέσως τό στέμμα έπί 
τής κεφαλής του ; Άν ήμην τόσον τρελός 
ω^τε νά έπαναφέοω έπί τοΰ θρόνου τδν Λου 
δοβϊχον 1Η', βστις δέν έχει υιούς, ήθελε 

συμβή δ,τι συνέβη καί είς τδν άκληρον Κά
ρολον Β', ήθελε δηλαδή τόν διαδεχθή ό ά- 
δελφδς αύτοΰ Κάρολος ό Γ, όπως διεδέχθη 
εκείνον ’Ιάκωβος ό Β'. καί καθώς έκείνον 
έξεδίωξεν ύστερον ό Γουλιέλμος τής Όράν- 
ζης, οΰτω καίτδν Κάρολον Γ ήθελεν έκδιώ 
ξει άλλος τις παραπλήσιος. Ώ ’ όχι, ό Θεός 
δέν έθηκε τό πεπρωμένον ενός ώραίου και 
μεγάλου τόπου, δν καλοΰσι Γαλλίαν, μετα
ξύ τών χειρών μου, διά νά τήν παραδώσω 
είς έκείνους οΐτινες τήν έπαιξαν καί τήν 
έχασαν.
—Παρατηρήσατε όμως στρατηγέ, οτι δέν 
σάς έζήτουν τόσα πολλά.
—Άλλ’ έγώ σάς . . ·.
—Νομίζω ότι μέ κάμετε τήν τιμήν νά μέ 
καταλέγητε μετά τών μεταγενεστέρων.

Ό Βοναπάρτης έφρικίασεν, έστράφη, είδε 
πρδς τινα έλάλει, καί έσιώπησε.
— Δέν είχον άνάγκην, έξηκολούθησεν δΜορ
γάν, μετ’ άξιοποεπείας, ήτις έξέπληξεν έκεΐ
νον, πρός ον άπηυθύνετο, είμή ένδς ναι ή 
ένδς δχι.
— Καί διατί έχετε άνάγκην αύτοΰ ;
— Διά νά γνωρίζωμεν άν θά έξακολουθώ- 
μεν νά σάς καταπολεμώμεν ώς ένα εχθρόν, 
ή άν Οά πέσωμεν είς τούς πόδας σας, ώς έ
νώπιον ένδς σωτήρος.
— Νά μέ καταπολεμήσει είπεν ό Βοναπάρ
της, νά μέ καταπολεμήτε! άφρονες έκείνοι, 
οΐτινες Οέλουσι νά μέ καταπολεμήσωσι- δέν 
βλέπουσιν οτι είμαι ό εκλεκτός του θεοΰ ;
— Καί ό ’Αττίλας έλεγε τδ αύτό.
— Ναι, άλλ’ ήτον ό έκλεκτός τηςκατας·ρο- 
φής, καί έγώ είμί τής παλιγγενεσίας. Ή 
χλόη έξηραίνετο παντού όθεν διήρχετο έκεΐ- 
νος, άλλ’ οί άγροί θά αύξάνωσι παντού όπου 
έγώ περάσω τό άροτρον. Νά μέ πολεμήση- 
τε ! εΐπατέ μοι, τί έγένοντο έκείνοι οί όποιοι 
έπειράθησαν νά μέ πολεμήσωσιν ; Έκοιμή 
θησαν είς τάς πεδιάδας τοΰ ΙΙεδεμοντίου, 
τής Λομβαρδίας^ ή τοΰ Κάιρου τόν αιώνιον 
ύπνον.
— Δέν όμιλείτε όμως' περί τής Βανοέας- 
αΰτη είναι πάντοτε δρθή.
— ’Ορθή, ές-ω, άλλ’ οί άρχηγοί της, άλλ’ ό 
Καθελινό, άλλ’ ό Λεσκούρ", άλλ.’ ό Έλβέ, 
άλλ’ ό Βονσάμ, άλλ’ ό ΣτΟφφλέ, άλλ’ ό Σα- 
ρέτ ; ,
— Τώρα μοί όμιλείτε περί άνθρώπων- οί άν 
θρωποι έθερίσθησαν είναι αληθές, άλλ’ ή άρ
χή μένει άπαρασάλευτος, καί πέριξ αύτής

: .1

ί ί

«I

h



ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. 253

ενός δολοφόνου. Δοκιμάσατε μάλλον. Καί 
έπροχώρησε πρδς τδν Μοργάν ρίπτωνέπ’ αύ'- 
τοΰ βλέμμα πυρώδες.
— Δέν ήλΟον έδώ διά νά σάς δολοφονήσω, 
είπε ψυχρώς έκεϊνος- άργότερον, άν νομίσω 
τόν θάνατόν σας αναπόφευκτου διάτδν θρίαμ- 
μου τής ύποθέσεώς μας, θά προσπαθήσω δ
πως δυνηΟώ, καί άν άποτύχω, τοΰτο δέν Οά 
προέλΟη έκ τοΰ ότι ύμεΐς είσθεΜάριος καί έγώ 
Κίμβρος. Δέν έχετε άλλο τι νά μέ είπητε, 
πολϊτα, πρώτε ύπατε ; έξηκολούΟησεν ό νέος 
κλίυωυ.
— Είπατε εις τδν Καδουδάλ ότι, όταν θέ
ληση νά πολεμήση κατά τών έχΟρών, αντί 
νά μάχηται πρδς Γάλλους, έχω εις τδ γρα
φείου μου τδ δίπλωμά του ώς συνταγμα
τάρχου έτοιμον.
— Ό Καδουδάλ διοικεί ούχί έν σύνταγμα, 
άλλ’ ενα στρατόν. Ύμεΐς άπδ Βοναπάρτης 
δένήθελήσατε νάέχπέσητε,γενόμενος μόνχγ, 
πώς άπαιτεΐτε λοιπόν έκεϊνος άπδ στατηγδς 
νά γείνη συνταγματάρχης; Έχετε άλλο τι 
νά μοί είπητε, πολϊτα πρώτε ύπατε;
— Έχετε κανέν μέσον νά διαβιβάσητε τήν 
άπάντησίν μου εις τδν κόμητα τής Προβη
γκίας ;
— Δηλαδή εις τδν βασιλέα Λουδοβίκου ΙΙΓ.
— Μή παίζωμεν μέ τάς λέξεις- εις έκεΐνον 
όστις μοί έγραψεν.
— Ό απεσταλμένος αύτοΰ είναι εις τδ στρα
τοπέδου τοΰ Ώβιέο.
— Καλώς, μετέβαλα γνώμην, καί θέλω τώ 
άποκριθή, οί Βορβώνοι ούτοι είναι τόσον τυ
φλοί, ώστε κακώς ήθελον ερμηνεύσει καί τήν 
σιωπήν μου.

Καί ό Βοναπάρτης καθεσθεις έπί τοΰ γρα
φείου του, έγραψε τήν έπομένην έπιστολήν, 
μέ τρόπου, όστις έδείκνυεν ότι έπεΟύμει νά 
άναγινώσκηται εύκόλως.

« Έλαβον, κύριε, τήν έπιστολήν σας, καί 
σάς εύγνωμονώ διά τήν καλήν γνώμην ήν 
έκφράζετε ύπέρ έμοΰ. Δέν πρέπει νά ευχη- 
σθε τήν έπάνοοόν σας εις Γαλλίαν, διότιπρέ- 
πει πρώτον νά πατήσητε έπί έχατοντακίσχι- 
λίων πτωμάτων, θυσιάσατε τδ συμφέρον σας 
ύπέρ τής ειρήνης και τής εύδαιμονίας τής 
Γαλλίας, καί ή 'ιστορία θέλει σάς εκτιμήσει 
δεόντως. Δέν είμαι άναίσθητος εις τάς δυσ
τυχίας τής οικογένειας σας, καί θά μάθω μετ’ 
εύχαριστήσεως οτι έχετε πάν ό,τι συντελεί 
εις τήν -ησυχίαν τής άποχωρήσεώς σας.

«ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ.»

πολεμοΰσι σήμερον ό Ώτισάμ, ό Σουζανέτ, 
ό Γρινιδν, ό Φροτέ, ό Σατιλλιών, ό Καδου
δάλ. Οί νεότεροι δέν είναι ανάξιοι τών άρ- 
χαιοτέρων, άλλά καί άν άποΟάνωσι καί αύτοΐ, 
Οά πράξωσι τδ καθήκον αύτών.
— "Ας προσέχουν, διότι άν αποφασίσω μίαν 
εκστρατείαν κατά τής Βανδέας, δέν Οά άπο- 
στείλω μήτε Σαντέρας, μήτε 'Ροσινιόλας.
— Ή Εθνοσυνέλευσή έπεμψε τδν Κλέβερ, 
καί τδ Διευθυντηρίου τδν Ωχον . . .
— Δέν Οά στείλω άλλους, Οά ύπάγω έγώ ό 
ίδιος.
— Δέν Οά πάΟωσι παρ’ ύμών χειρότερα άφ' 
οσα έπαθον οί προκάτοχοί των, διότι ή Οά 
φονευθώσιν ώς ό Αεσκύρος, ή Οά τουφεχι- 
σΟώσιν ώς ό Σαρέτ.
— Άλλ’ άν όμως έγώ τοΐςάπονείμω χάριν ;
— Ό Κάτων μάς έμαθε πώς δύναται τις νά 
διαφύγη τ-ήν χάριν τοΰ Καίσαρος.
— Ά ! αναφέρετε παράδειγμα ενός δημο
κράτου· προσέχετε.
— Ό Κάτων είναι εις τών ανθρώπων έκεί
νων, ών δύναται τις ν’άκολουΟήση τδ παρά
δειγμα, εις οίανδήποτε μερίδα καΐ άν άνή- 
κωσιν.
— Και άν σάς έλεγον ότι κρατώ τ-ήν Βαν- 
δέαν εις τάς χεϊράς μου;
— Σεΐς ’
— Και άν θέλω έντδς τριών μηνών δύναμαι 
νά τήν είρηνεύσω ;

Ό Μοργάν ύψωσε τήν κεφαλήν.
— Δέν μέ πιστεύετε ;
— Διστάζω νά σάς πιστεύσω.
— Άν σάς βεβαιώσω ότι ό,τι σάς λέγω 
είναι αληθές, άν σάς τδ ύποοείξοι λέγων 6- 
μιν διά τίνων μέσων ή μάλλον διά τίνωυ αν
θρώπων θέλω επιτύχει τοΰτο;
— Άν εις άνθρωπος ώς ό στρατηγός Βο
ναπάρτης μοί βέβαιοί έν πράγμα, Οά τδ πι- 
στεύσω, καΐ άν τδ πράγμα όπερ μοί βέβαιο? 
εινε ή είρηνοποίησις τής Βανδέας θά τώ εί 
πω β Προσέχετε, κάλλιον είνε δι’ύμάς ή Βαν- 
δέα νά πολεμή καθ’ ύμών ή νά συνομοτη. 
ή Βανδέα πολεμούσα είνε ή σπάθη, ή Βαν- 
δέα συνομοτοΰσα είνε τδ εγχειρίδιου.
— Ώ ! γνωρίζω τό έγχειρίδιόν σας! εΐπεν 
ό Βοναπάρτης, ιδού αύτό. Καί έλαβεν έξ ε
νός σύρτου τδ έγχειρίδιόν, όπερ τώείχε δώ
σει ό 'Ρολάνδος, καί έθηκεν αύτδ έπί τρα- 
τεέζης πλησίον τοΰ Μοργάν. — Άλλά, προ- 
σέΟηκε, πολλά ύπάρχουσι μεταξύ τοΰ στή
θους τοΰ Βοναπάρτου καί τοΰ εγχειριδίου

σιωπή·

Καί,διπλώσας καί σφραγίσας τήν έπιστο - 
7.ήν, επέγραψε—II ροςτόνΚύριον κόμη- 
τα τής Προβηγγίας.Έδωκε δέαύτήν εις 
τδν Μοργάν, καί προσχαλέσας τδν 'Ρολάν- 
«ον, όστις έφάνη έπί τοΰ κατωφλιού τοΰ γρα
φείου μετά μεγίστης ταχύτητος,
— Συνταγματάρχα, τώ εΐπεν, οδήγησε τόν 
κύριον μέχρι τής όδοΰ, έως έκεΐ είσθε ύπεύ- 
Ουνος περί αύτοΰ.

Ό'Ρολάνδος έχλινευ εις σημεΐον ύπακοής, 
άφήκε τδν Μοργάν νάδιέλθη, έξελΟόντα χω
ρίς νά προφέρη τι, καί άνεχώρησεν όπισθεν 
αύτοΰ. Άλλά πρίν έκβή έρριψε τελευταίου 
βλέμμα έπί τοΰ Βουαπάρτου.

Ούτος έμειυευ όρθιος, ακίνητος,
λδς, μέ βραχίονας έσταυρωμέυους καί μέ 
όμμα άτενές έπί τοΰ έγχειριδίου, όπερ άπη- 
σχόλει πολύ τδ πνεΰμά του, καί τοι δέν ή
θελε νά τδ όμολογήση.

ΔιελΟώυ τοΰ δωματίου τοΰ 'Ρολάνδου, ό 
άρχηγδς τών δπαδών τοΰ Ίηού, έλαβε τδν 
μανδύαν καί τά πιστόλια του, ένώ δέ έθετεν 
όπερ αύτά εις τήν ζώνην του.
—Φαίνεται, εΐπεν δ'Ρολάνδος, ότι ό πολίτης 
πρώτος ύπατος σάς έδειξε τδ έγχειρίδιόν, 
όπερ τώ είχον δώσει.
— Ναι, κύριε, άπεκρίθη ό Μοργάν.
— Καί τδ άυεγνωρίσατε;
— “Οχι έκεΐνο ιδίως, διότι όλα τά έγχειρί- 
διά μας όμοιάζουσι.
— Λοιπόν θά σάς είπω, ύπέλαβεν ό 'Ρολάν
δος, πόθεν προέρχεται- εύρέθη εΐςτδ στήθος 
ένδςφίλου μου, εις ~°· ' ' *c -------- ---:
σας ή ύμεΐς ίσως ό ίδιο 

Ό'> oTcoio'/ οι συνεταίροι
. . , >ς τδ έυεπήξατε.

— Ίσως, άπεκρίθη άπαΟώς ό Μοργάν άλλ’ 
ό φίλος σας Οά κατέστη άξιος τής τιμωρίας 
ταύτης.
— Ό φίΧος μου ήθέ/.ησε νάίδη τί συυέβαι- 
νε τήν νύχτα εις τήν μονήν τοΰ Σεϊ/.λώνος.
— Έσφαλε. .
— Άλλά καί έγώ επραξα τδ αύτδ σφάλμα 
τήν προτεραίαν- διατί δέν μοί συνέβη τίποτε;
— Διότι βεβαίως κάνέν περίοπτου σάς έφύ- 
λαττε.
— Κύριε, Οά σάς είπω έν πράγμα, ότι είμαι 
άνθρωπος εύθύς καί αγαπώ τδ φώς, ώστε 
αισθάνομαι φρίκην διά τά μυστήρια.
— Εύτυχεΐς είναι οί εύθεΐς καί οί άγαπών- 
τες τδ φώς, κύριε Μοντρεβέλ.
—- Δι’ αύτδ θά σάς είπω καί τδν όρκον, ον 
έκαμα, Κύριε Μοργάν, έξάγων τδ εγχειρί
διου όπερ είδατε έκ τοΰ ς-ήθους τοΰ φίλου μου,

όσον ένεστιν ήσύχως, διά νά μή έξάξω μετ 
αύτοΰ καί τήν ψυχήν του. ΏρκίσΟην ότι έκ- 
τοτε μεταξύ αύτών τών δολοφόνων καί έμοΰ 
θά ύπάρξη πόλεμος άδιάλλακτος.
— Είναι όρκος τδν όποιον ελπίζω νά λησμο- 
νήσητε, κύριε Μοντρεβέλ.
— Είνε όρκος, ον θά τηρήσω έν πάση πε- 
ριπτώσει, κύριε Μοργάν, καί Οά σάς ήμαι 
πολύ ευγνώμων, άν όσον τάχιον μοί προσ- 
φέρητε μίαν τοιαύτην περίστασιν.
— Διά τίνος τρόπου, κύριε;
— Δεχόμενος μετ’ έμοΰ μίαν μονομαχίαν 
είτε εΐςτδ δάσος τοδΒλοά, είτε εΐςτδδάσος 
τών Βινκεννών. Δέν είναιάνάγκη νάείπωμεν, 
εννοείτε καλώς, ότι μονομαχοΰμεν διότι έ- 
φονεύσατε του λόρδου Τάνλεϋ. ’Όχι, θά έί- 
πωμεν ό,τι θέλετε, ώς έκ παραδείγματος ότι 
ήλθομεν . εις λόγους περί τής έκλείψεως 
τής σελήνης, ήτις Οά γείνη τήν 12 τοΰ 
προσεχούς μηνός. Ή πρόφασις σάς άοέ- 
σκει;
— Ή πρόφασις Οά μέ ήρεσκεν, άπεκρίθη δ 
Μοργάν μετ’ άπαραμειώτου ύφους μελαγχο
λίας, άν καί ή μονομαχία μέ ήρεσκεν. Έχά- 
ματε όρκον, καί Οά τδν τηρήσητε, είπατε- έ
καστος λοιπόν έξ ήμών εισερχόμενος εις 
τήν εταιρίαν τοΰ Ίηού ορκίζεται νά μή έζ- 
τεθή εις ούδεμίαν ιδιωτικήν έριν, ένεκα τής 
οποίας ήθελεν εκθέσει τήν ζωήν του εις κίν 
δυνου, διότι αύτη δέν ανήκει πλέον εϊς αύτόν 
άλλ’ εις τήν εταιρίαν.
— Καί λοιπόν δολοφονείτε, αΚΚα δέν μονο
μαχείτε.
— ΆπατασΟε, μονομαχοΰμεν ένίοτε.
— Έχετε τήν καλωσύνην νά μοί ύποδείξη- 
τε μίαν περίπτωσιν, όπως σπουδάσω τδ φαι
νόμενου τοΰτο;
— Εύκολώτατα. Προσπαθήσατε, κύριε Μον
τρεβέλ, νάεύρεΟήτε μετά πέντε ή έξ ανθρώ
πων εις κάυέν όχημα, φέρον χρήματα τής 
κυβερνήσεως. Ύπερασπίσθητε ό,τι προσοάλ- 
λομεν, καί ή περίστασις ήν ζητείτε Οά έ- 
πέλθη- άλλά πιστεύσατέ μοι, κάμε.τε κάτι τι 
καλλίτερου τούτου, μή εύοεΟήτε εις τδν δρό - 
μου μας.
— Μέ άπειλεΐτε, κύριε ; εΐπεν ό συνταγμα
τάρχης ύψών τήν κεφαλήν.
— Όχι, κύριε, άπεκρίθη ό Μοργάν, μετά φω
νής πραείας, ή μάλλον ίκέτιοος, είνε παρά- 

κλησις.
— Καί άπευθύυατε ταύτην εις έμέ ιδίως, ή 
καί εις πάντα άλλον;
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— Είς έσάς ιδίως.
— Ά. ! ά ! λοιπόν έχω τήν τύχην νά σάς 
ενδιαφέρω.
— Ώς αδελφός, άπεκρίθη ό Μοργάν μέ φω
νήν πάντοτε γλυκεϊαν καί θωπευτικήν.
— Αύτό εΐνε, εΐπεν ό 'Ρολάνδος, πράγμα 
περίεργον. ' .

Τήν στιγμήν εκείνην είσήλθεν ό Βουριέν.
— 'Ρολάνδε, εΐπεν, ό πρώτος ύπατος σάς 
ζητεΰ
— Νά οδηγήσω τόν κύριον μέχρι τής θύ
ρας καί εφθασα.
— Σπεύσατε, διότι γνωρίζετε 'ότι δεν αγα
πά τάς βραδύτητας.
— Θέλετε νά μέ ακολουθήσετε, κύριε ; εΐπεν 
ό 'Ρολάνδος πρός τόν μυστηριώδη ξένον.
— Πρό πολλοΰ είμαι είς τάς διαταγάς σας,
— Έλθετε.

Καί ό 'Ρολάνδος λαβών τήν αύτήν όδόν, 
δι’ ής εϊχεν αναβιβάσει τόν Μοργά/, τόν ώ- 
δήγησεν ούχϊ μέχρι τής είς τόν κήπον έξα- 
γούσης θύρας, διότι ό κήπος ήν κλειστός, 
άλλά μέχρι τής θύρας τής αύλής- δτε δέ έ- 
φθασαν έκεΐ,
— Κύριε, εΐπεν είς τόν Μοργάν, σάς έδωσα 
τόν λόγον μου και τόν έφύλαξα πίστώς, άλλά 
διά νά μή συμβή κακή συνεννόησις μεταξύ 
ήμών. είπατέ μοι, ότι ό λόγος ούτος έλέχθη 
οι’ άπαξ καί διά σήμερον μόνον.
— Οΰτω καί έγώ τόν ένόησα.
— Ώστε τόν λόγον τούτον μοί τόν άποδί- 
δετε ;
— ’Ήθελα νά τόν κρατήσω, κύριε· άλλ’ ά- 
ναγνωρίζω ότι είσθε έλεύθερος νά μου τόν 
πάρετε όπίσω.
— Τοϋτο ίσα ίσα ήθελον καί έγώ· Ύγίαινε, 
κύριε Μοργάν.
— Έπιτρέψατέ μοι νά σάς άπευθύνω τήν 
αύτήν εύχήν, κύριε Μοντρεβέλ.

Καί οί δύο νέοι άσπασάμενοι άλλή- 
λους έγκαρδίως, ό μέν 'Ρολάνδος έπέστρε- 
ψεν είς τό Λουξεμβούργου, ό δέ Μοργάν 
έλαβε μίαν τών πρός τήν πλατείαν τοΰ ά
γιου Σουλπικίου άγουσών μικρών οδών, βα- 
οίζων ύπό τήν σκιάν, ήν έσχημάτιζον τά 
τείχη. Καί αύτδν Οέλομεν άκολουθήσει ήμείς.

ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ Β'.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩ.Ν ΘΥΜΑΤΩ.Ν.

Μόλις άπεμακρύνθη έκεϊθεν εκατόν βή

ματα, καί ό Μοργάν εξέβαλε τήν προσω
πίδα του, διότι έν τω μέσω τών όδών τών 
Παρισίων, έκινδύνευε μάλλον νά παρατη- 
ρηθή φέρων προσωπίδα, ή νά άναγνωρισθή 
άνευ ταύτης.

Φθάσας είς τήν όδόν 'Γαράννης έκτύπη- 
σεν είς τήν θύραν ενός μικρού ξενοδοχείου, 
δπερ έκειτο είς τήν γωνίαν τής οδού ταύτης 
καί τής τοΰ Δράκοντος, είσήλθεν, έλαβεν 
άπό τίνος τραπέζης μίαν λυχνίαν καί έν 
κλειδίον τοΰ άριθ. 12 καί άνέβη χωρίς νά 
κάμη άλλην έντύπωσιν ή ενός έγκατοίκου 
γνωστού, δστις έξελθών έπιστρέφει είς τό 
δωμάτιόν του.

Δεκάτην ώραν ήχει τό ώρολόγιον καθ’ ήν 
στιγμήν έκλειεν όπισθεν αύτού τήν θύραν 
τοΰ δωματίου του. ’Ήκουσε προσεκτικώς 
τάς ώρας, έπειδή τό φώς τής ήωχνίας δέν 
έφθανε μέχρι τοΰ ώρολογίου· ειτα άκούσας 
•καί τήν δεκάτην ώραν ήχήσασαν, 
— Καλά, είπε, δέν Οά φθάσω πολύ άργά.

Έν τούτοις ό Μοργάν έφάνη δτι δέν ή
θελε νά χρονοτριβήση, ήναψε τέσσαρα κη
ρία, έξ ών τά δύο έθηκεν έπί τής εστίας, 
καί τά έτερα δύο έπί ενός επίπλου άπέναντι, 
ήνοιξεν ένα σύρτην τοΰ επίπλου τούτου, καί 
έξέτεινεν έπί τής κλίνης μίαν άπαραμιλλή- 
του κομψότητος ένδυμασίαν.

Ή ένδυμασία αύτη συνίστατο έξ ενός μι
κρού καί τετραγώνου έμπροσθεν ίματίου, 
όπισθεν δέ μακροΰ, χρώματος λαμπρού ύ- 
ποπρασίνου, έξ ενός έπικροκίνου ύπενδύτου, 
μέ δεκαοκτώ σαμβύκινα κομβία, έκ μεγί
στου πολυπτύχου περιλαίμιου, έκ λευκού 
κασιμιοίνου πανταλονιού, έχοντος πολυα
ρίθμους ταινίας είς τό μέρος ένθα έκομβώ- 
νετο, τέλος έκ. λευκών μετάξινων περικνη
μίδων έχουσών όριζοντίως γραμμάς ύπο- 
πρασίνους ώς καί τό ίμάτιον, καί έξ ωραίων 
σανδαλίων κεκοσμημένων μέ άδαμαντοκολ- 
λήτους πόρπας.

Αί διόπτραι δέν εΐχον έπίσης λησμονηθή, 
I ό δέ πίλος του ήτο καί αύτός άλλόκοτος 
μέν άλλά κομψός.

Μετά τάς προπαρασκευάς ταύτας, ό Μορ
γάν έφάνη περιμένων άνυπομόνως· ύστερον 
δέ πέντε στιγμών, έσεισε τόν κώδωνα, καί 
εις ύπηρέτης έφάνη.
— Ό φενακοπλόκος είπε δέν ήλθε; Διότι 
κατά τήν έποχήν έκείνην άλλο ήσαν οί φε- 
νακοπλόκοι καί άλλο οί κομωταί.
— Ναι, πολιτα, άπεκρίθη ό ύπηρέτης, ηλ.-

θεν άλλ? έπειδή δέν ήσθε έδώ άνεχώρησεν, 
είπών ότι θά έπιστρέψη. "Όταν ηχήσατε τόν 
κώδωνα, κάποιος έκτύπα είς τήν θύραν, καί 
ίσως .. .
— Εφθασα, εφθασα, ανέκραξε μία φωνή 
είς τήν κλίμακα.
— *Α! εύγε, εΐπεν ό Μοργάν, πρέπει νά μέ 
κάμης, κύρ Καδενέττε, απόψε, ώς τόν Ά- 
δωνιν.
— Δέν εΐνε δύσκολον, Κύριε βαρώνε, εΐπεν 
ό φενακοπλόκος.
— Πρός Θεού θέλεις άπολύτως νά μέ 
έκθέσης ;
— Λοιπόν, λοιπόν, πολιτα Καδενέττε

λοι-

— Κύριε βαρώνε, σάς παρακαλώ, όνομά- 
ζετέ με άπλώς Καδενέττε, τούτο Οά μέ τιμά, 
διότι εΐνε σημεϊον οικειότητάς, άλλά μή μέ 
όνομάζητε πολίτην άπαγε! εΐνε όνομα έπα- 
ναστατικόν καί άκόμη είς τήν έποχήν τής 
μέγαλειτέρας τρομοκρατίας, έγώ ώνόμαζον 
τήν γυναίκα μου Κυρίαν Καδενέττου. Τόρα 
συγχωρήσατε μοι έάν δέν σάς έπερΐμενα, 
άλλά τήν εσπέραν ταύτην εΐνε μέγας χο
ρός είς τήν όδόν Βάκ, χορός τών θυμάτων 
ί καί ό φενακοπλόκος έτόνισε τήν λέξιν ταύ
την) ένόμιζον ότι Οά ύπάγητε καί σείς έκεΐ.
— Ά, εΐπεν ό Μοργάν, γελών, είσαι 
πόν πάντοτε βασιλόφρων, Καδενέττε ;

Ό φενακοπλόκος έθηκε τραγικώς 
χεΐρα έπί τής καρδίας του.
— Τοϋτο, κύριε βαρώνε, εΐπε. δέν εΐνε μό
νον άντικείμενον συνειδήσεως, άλλά καί 
πολιτικόν ;
— Συνειδήσεως, εννοώ,κύρ Καδενέττε, άλλά 
πολιτικόν, τί διάβολον έχει νά κάμη ή έν
τιμος συντεχνία τών φενακοπλόκων μέ τά 
πολιτικά;
— Πώς ! κύριε βαρώνε, εΐπεν ό Καδενέτ- 
τος ετοιμαζόμενος νά κομώση τόν πελά
την του, ύμεΐς, είς άριστοκράτης, έρωτά.-ε

τήν

τούτο;
— Σιωπή, Καδενέττε!
— Κύριε βαρώνε, μεταξύ τών άρχαιοφρό- 
νων δύνανται νά γείνωσι λόγοι τοιούτοι.
— Είσθε λοιπόν καί ύμεΐς έκ τών άοχαιο- 
φρόνων ;
— Ο,τι ύπάρχει άρχαιοφρονέστερον όποιαν 
φενάκην Κ. βαρώνε έπιθυμεΐτε ;
— Τήν έχουσαν τά μακρά παρώτια καί ό
πισθεν άνασηκωμένας τάς τρίχας.
— Μέ κονιώδη ένα οφθαλμόν ;
— θΧι> δύο, Καδενέττε.

— *Α! κύριε, φαντασθήτε οτι έπί πέντε έτη, 
μόνον παρ’ έμοί εύρίσκετο κόνις τοιαύτη, 
καί πότε; δταν δι’ έν κουτίον' έκαρατο- 
μεΐτό τις ! . .
— Γνωρίζω πολλούς, Καδενέττε, οΐτινες έ- 
καρατομήθησαν δι’ όλιγώτερον άκόμη πράγ
μα, άλλ’ είπέ μοι πώς έτυχε νά εΰρεθής νο- 
μιμόφρων έγώ, ώς βλέπεις, άγαπώ, νά 
μανθάνω τά πάντα.
— Εΐνε άπλούστατον, κύριε βαρώνε. Παρα- 
δέχεσθε βεβαίως ότι καί μεταξύ τών συν
τεχνιών ύπήρχον πολλοί κατά τό μάλλον 
καί ήττον άριστοκράται;
— Βεβαίως, έφ’ όσον έπλησ αζον τάς άνω- 
τέρας τάξεις τής κοινωνίας.
— Μάλιστα. Λοιπόν τάς ύψηλάς τάξεις τής 
κοινωνίας, τάς κρατούμεν, κύριε βαρώνε, 
άπό τά μαλλιά. Έγώ, τόν όποιον βλέπετε, 
έκόμωσα μίαν εσπέραν τήν Κυρίαν ΙΙολι- 
νιάκ, ό πατήρ μου έκόμωσε τήν Κυρίαν Δου- 
βαρύ, ό πάππος μου τήν Κυρίαν Πομπαδούρ. 
Εΐχομεν λοιπόν τά δικαιώματά μας, κύριε, 
τάς θέσεις μας, τάς σπάθας μας. Εΐνε αλη
θές δτι διά ν’ άποφύγωμεν συμβάντα, άτινα 
έδύναντο νά έπέλθωσιν άπό κεφαλάς έξημ 
μένας, ώς τάς ίδικάς μας, τόν περισσότερον 
χρόνον αί σπάθαι μας ήσαν ξύλιναι, άλλ’ ό
πως δήποτε, άν δέν ήτο τό πράγμα, ύπήρχε 
τό ομοίωμα. Ναι, κύριε βαρώνε, έξηκολού- 
θησεν ό Καδενέττος μετά στεναγμού, ό και
ρός εκείνος ήτον ωραίος όχι μόνον διά τούς 
φενακοπλόκους, άλλά καί διά τήν Γαλλίαν. 
Έγνωρίζαμεν όλα τά μυστικά, ολας τάς 
σκευωρίας, τίποτε δέν έκρύπτετο άπό ημάς, 
καί ούδέποτε ύπήρξε παράδειγμα νά προ- 
δοθή έν μυστικόν ύπό ενός φενακοπλόκου. 
Βλέπετε τήν πτωχήν μας βασίλισσαν ; είς 
ποιον ένεπιστεύθη τούς άδάμαντας της ; εις 
τόν μέγαν, είς τόν ένδοξον Αεονάοοον, τόν 
βασιλέα τής φενακευτικής· Λοιπόν, κύριε 
βαρώνε, δύο άνθρωποι έξηρκεσαν νά άνα- 
τρέψωσι τό οικοδόμημα μιας όυναμεως, ή- 
τις άνεπάύετο έπί τών φενακών τού Αουδο-

ί βίκου ΙΘ', έπί τών κοσμημάτων τής άντι- 
I βασιλείας, έπί τών ύφασμάτων τοΰ Λουδο- 
I βίκου ΙΕ', καί έπί τών φιλαρεσκειών τής 
1 Μαρίας Άντωνεττης.
— Καί οί δύο ούτοι άνθρωποι, οί δύο ουτοι 
έπαναστάται, οί δύο ούτοι μεταρρυθμισταί, 
τίνες εΐνε Καδενέττε, διά νά τούς έκθέσω 
καί έγώ, καθόσον δύναμαι, είς τήν δημοσίαν 
κατάκρισιν ;
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— Ό Κ. 'Ραυσσώ καί ό πολίτης Ταλμά. Ό 
Κ. Τ’ουσσώ, όστις είπε τήν ανοησίαν ταύτην 
«Έπίστρέψατε είς τήν φυσιν» χαί ό πολίτης 
Γαλμά, όστις έφεΰρε τάς Τιτείους φενάζας.
— Είνε αληθές, Καδενέττε, εΐνε άληθές.
—- Τέλος μέ τό διευθυντήριο*; ελπίζομε? 
ολίγον. Ό Κ. Βαριάς δέν έπαυσε ποτέ νά 
έπιπάσση τήν κόμην μέ κόνιν, και ό πολί
της Μουλέν διετήρησε τήν ουράν άλλά, κα
ταλαμβάνετε, ή 18 Βρουμαίρ, τά πάντα έ- 
μηδένισε μέ τον τρόπον τοΰ κτενίσματος 
τοΰ Βοναπάρτου . .’ . Ά ! σταθήτε, έξηκο 
λούθησεν ό Καδενέττος φυσσών τά παρώ- 
τια τής φενάκης. Δόξα τώ Θεω, ιδού άληθή 
αριστοκρατικά μαλλία, λεπτά καί μαλακά 
ώς μέταξα. Ίδέτε, κύριε βαρώνε, θέλετε νά 
γείνητε ώς όΆδωνις. Ά! άν ή Αφροδίτη 
σάς έβλεπε?, έστέ βέβαιος ότι ό Αρης δέν 
Οά έζηλοτύπει πλέον περί τοΰ’Αδώνιδος, άλλοι 
μάλλον περί ύμών.

Καί ό Καδενέττος φθάσας εις το πέρας 
τής εργασίας του καί εύχαριστημένος μέ
νω?, έπαρουσίασεν έν κάτοπτρον μέ τήν 
χεϊρα είς τόν Μοργάν, όστις έθεώρησεν έν 
αύτώ μετ’ εύαρεσκείας.
— Βεβαίως, φίλτατε, είπεν είς τον φενα- 
κοπλόζον, είσαι άριστοτέχνης* κράτησον 
αύτήν τήν φενάκην, ώστε άν κάμμίαν ημέ
ραν μοΰ κόψωσι τόν λαιμόν, επειδή Οά πα- 
ρίστανται άναμφιβόλως γυναίκες είς τήν 
έζτέλεσιν, αυτήν τήν φενάκην Οά βάλω διά 
νά κάμω περισσότερα? έπίδειξιν.
— Ό Κ. βαρώνος θέλει νά τόν λυπηθούν, 
είπε σοβαρώς ό φεναζοπλόκος.
— Ναι. Έν τούτοις λάβε έν σκουοον, φίλ
τατε Καδενέττε, διά τόν κόπον τόν όποιον 
κατέβαλες. Είπε δέ, σέ παρακαλώ, ένώ κα- 
ταβαίνεις νά φωνάξωσι μίαν άμαξαν.

Ό Καδενέττος εξέβαλε στεναγμόν.
— Κύριε βαρώνε, είπεν, ήτο μία εποχή, 
καθ’ ήν Οά σάς έλεγον, ύπάγετε είς τήν αύ- 
λήν μέ αύτήν τήν φενάκην, καί τοΰτο μοί 
έξήρκει ώς πληρωμή* άλλά δέν ύπάρχει 
πλέον αύλή, κύριε βαρώνε, καί πρέπει νά 
ζήσωμεν. Θά έχητε τήν άμαξαν.

Καί ό Καδενέττος εκπέμύας καί δεύτερον 
στεναγμόν, καί Οέσας τό σζοΰδον είς τό 
θυλάκιό? του , έκαμε? ύπόκλισιν άρμοδίαν 
είς φενακοπλόκους καί χοροδιδασκάλους, 
καί άφησε τόν πελάτην του νά άποτελειώση 
τόν ιματισμόν του.

Απαξ της φενάκης δίορθωθείσης, μικρόν 

ύπελείπετο έτι, διότι μόνον τό περιλαίμιο? 
άπήτει όλιγην χρονοτριβήν ένεκα τών πολ
λών πτυχών, άς ειχεν* άλλ’ ό Μοργάν, ώς 
άνθρωπος έμπειρος περί τά τοιαΰτα, έτελείω- 
σε ταχέως καί τήν δύσκολο? ταύτην έργα- 
σίαν, καί μόλις ήχησεν ή ένδεκάτη ώρα/καί 
εύρέθη έτοιμος όπως άναβή έπί τοΰ όχή- 
ματος.

Ό Καδενέττος δέν έλησμόνησε τήν έντο- 
λήν τοΰ Μοργάν* ώστε δτε ουτος κατέβη, 
μία άμαξα τόν έπερίμενε πρό τής θύρας. 
ΙΙηοήσας δ’ έν αύτή, είπε πρός τόν αμαξη
λάτην νά τόν όοηγήση είς τήν οδόν Βακ, 
αριθμός 60.

Τό όχημα έλαβε τήν όοόν Γρενέλλης, 
έφθασεν είς τήν οδόν Βάκ και έστάθη πρό 
τοΰ άριθμοΰ 60.
— Ιδού τά διόδιά σας διπλά, είπεν ό Μορ
γάν είς τον αμαξηλάτην, άλλ’ έπί τώ όρω 
νά μ.ή σταθμεύσατε πλησίον τής θύρας.

Ό αμαξηλάτης λαβών τρία φράγκα, έγέ
νετο άφαντος είς τήν γωνίαν τής οδού Βα- 
ρένης* ό δέ Μοργάν έρριψε τά βλέμματα 
έπί τής έπόψεως τοΰ οίκου, φοβούμενος μή 
άπατηθή περί τής θύρας. Τόσον ή οικία ε
κείνη ήτο σκοτεινή καί σιωπηλή.

Έν τούτοις ό Μοργάν δέν έδίστασεν, άλ
λ’ έζτύπησε τήν θύραν δι’ ιδιαιτέρου τρόπου, 
καί εκείνη ήνοιξεν. Είς τό βάθος τής αύλής 
έξετείνετο μέγα οικοδόμημα, λαμπρώς πε
φωτισμένου. Ό νέος διηυθύνθη πρός αύτό, 
καί ναθόσον έπλησίαζε, τόσον ό ήχος τών 
μουσικών οργάνων έφθανε πρός αυτόν. Ά
νέβη είς τό πρώτον όρόφωμα, καί είσελθών 
εΐς τό ίματιοφυλακεΐον, έτεινε τόν μανδύαν 
αύτοΰ πρός τόν τεταγμένον ίματιοφύλακα.
— Ιδού ό άριθμός σας, τώ είπεν έκεϊνος* 
τά δέ όπλα σας καταΟέσατέ τα είς την στοάν, 
εΐς τρόπον όμως ώστε νά δύνασθε νά τά 
σναγνωρίσητε.

Ό Μοργάν έθηκε τον άριθμόν είς τό θυ
λάκιο? τοΰ πανταλονιού του καί είσήλθεν είς 
μεγάλην στοάν μετεσχηματισμένην είς όπλο- 
στάσιον. Έν αυτή ύπήρχεν αληθής συλλογή 
παντοειδών όπλων, πιστολίων πλατύστο
μων, καραβινών, ξιφών, μαχαιριών. Έπειοή 
ό χορός έν πάση στιγμή έδύνατο νά διακοπή 
ύπό τής άστυνομίας, έκαστος τών χορευτών 
έπρεπε? έντός μιας στιγμής νά δύναται νά 
μετασχηματίζηται είς πολεμιστήν. ’Απαλλα
γείς δέ τών όπλων του, ό Μοργάν είσήλθεν 
είς τήν αίθουσαν τού χορού.

(ακολουθεί)


