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πρδ 
’Εν 
καί
μί- 
πά-

-δέν ειχον τόσα μέσα διασκεδάσεως. Επί Κικέρω- 
νος, τδ θέατρον ήτο ή μείζων αύτών διασκέδασις, 
οί δέ κωμωδοί, αί κωμωδοί μάλιστα ίχαιρον 
πολλήν ύπόληψιν. Υπερασπιζόμενος ίνα τών πε
λατών του, ούτινος ή νεότης αύστηρά δέν υπήρ
ξε πολύ, ίλεγεν άμερίμνως’ « Κατηγοροΰσιν 
αύτδν δτι ήρπασε μίαν κοιμωδδν, δπερ είναι δια- 
σκέδασις ύπδ τής συνήθειας συγχωρουμένη, 
πάντων κατά τάς πόλεις τών έπαρχιών. » 
Πομπηία τά θεάματα ήσαν μανία αληθής, 
δπήρχον παντοειδή, ταυρομαχίαι, κυνήγια 
γάλα άρκτων καί άγριοχοίρων, ίπποδρομίαι, 
λαι αθλητών, καί ένίοτε καί παντομιμήσεις. Γνω
ρίζομεν δτι ό Πυλάδης,. ό μέγιστος τών χρόνων 
έκείνων υποκριτής είχεν έλθει πρδς παραστάσεις· 
άλλ’ οί μονομάχοι διεκοίνοντο, καί γνωσταί είσι> 
ήιεϊν πέντε διάφοροι εταιρίαι, καί πιθανώς άγνο- 
•οΰμεν έτι τινάς. Οί άγώνες ουτοι άνηγγέλλοντο 
δι’ ειδοποιήσεων, άς έτι εύρίσκομεν έν μεγάλω 
αριθμώ έπί τών τοίχων, και αΐτινες περιέχουσι 
τδ πρόγραμμα τοΰ θεάματος, λέγουσιν έάν θά 
προσκολληθώσι τοϊς μονομάχοις άθληταί, κυνή
για, λαχεία, ώς ήθελε τις εΐπεϊ σήμερον, πρδς 
περισσοτέραν εντέλειαν τής εορτής’ δέν λησμονεί 
πρδς τούτοις νά σημείωση, δτι σκηναί θά υπάρ- 
ζωσι διά τους τδν ήλιον φοβουμένους, venatio, 
albletae, sparsiones, vela erunt, προσδιορίζει 
τήν ήμέραν, δτέ μέν προβλέπων δτι δυνατδν ν 
ίναβληθή ένεκα κακοκαιρίας, qua dies patietur, 
δτέ δ’ άναγγέλλων, πρδς μεγάλην τών μανιωδών 
περιέργων τέοψιν, δτι αναβολή δέν θά ύπάρξη, 
καί δτι θ’ άγωνισθώσιν, οΐου δήποτε ύπάρχοντος 
καιροΰ, sine ulla dilatione.

Τά θεάματα ταϋτα ύπήρχον ή προσφιλεστέρα 
τών κατοίκων τής Πομπηίας διασκέδασις, οί δέ 
ποθοΰντες ν’ άρέσκωσιν αύτοϊς δημαγωγοί κατ ού
δέν ήγνόουν τοϋτο. Ουτω δέ οί επ’ έλπίδι ή ο1 
έν ένεργεία λειτουργοί ούδέν μέσον έγνώριζον 
κάλλιαν, ΐνα τήν εύνοιαν τοϋ λαοΰ ελκύσωσιν ή ΐνα 
εύχαριστώσιν αύτδν, αύτήν άποκτώντες παρά νά 
προσφέρωσιν αύτώ μονομάχων άγώνα. Είς αύτών, 
• δύαρχος Κλώδιος Φλάκκος, εύγνωμονέστερος 
τών άλλων, είκοσιπέντε ζεύγη έθηκεν όμοΰ ν’ ά- 
γωνισθώσιν έν μιά παραστάσει.

(I) Ούδέν παραλλάττω έκ της βαρβάρου ταύτης λατι
νικής. Ευκόλως αναγνωρίζει τις έν τή λέςει abia άντί 
habeat τδ ιταλικόν σχήμα abbia.

Τδ όνομα τής Πομπηίας δέν άναφέρεται συ- 
χνάκις ίν τή ίστορίοι. ό Τάκιτος άπαξ μόνον δμι- 
λεϊ περί τής μικράς ταύτης πόλεως, καί τοϋτο 
ίκριβώς δι’ ίν θέαμα τοΰ άνωτέρω είδους. Διη
γείται, δτι έν ίνί τών αγώνων έκείνων, τών μή

φύσει πρδς τήν γλυκύτητα τάς ψυχάς φερόντων, 
οί κάτοικοι τής Νοκκερίας καί οί τ%ς Πομπηίας, 
παρ’ οϊς ή εορτή έδίδετο, ήλθον είς ίριδας, δτι 
ήρχισαν ύβριζόμενοι καί έτελείωσαν ξυλοκτυπού- 
μενοι, κα'ι δτι πλεϊστοι τών Νοκκερίνων έφο- 
νεύθησαν. Η γερουσία (τιμώρησε τους ενόχους 
καί διέταξεν έπί δέκα ετη νά εμποδισθώσιν οί 
αγώνες ούτοι έν Πομπηία, ποινή αύστηροτάτη διά 
τούς κατοίκους τής Πομπηίας’ άποδεικνυεί δέ τήν 
μεγάλην δημοτικότητα, ήν παρ αύτοϊς ίχαιρον 
τά θεάματα ταϋτα, ή συνήθεια, ήν ειχον νά ζω- 
γραφώσι πανταχοΰ μονομάχους, ών μέγας άοιθ- 
μδς έπι τών τοίχων εύρίσκεται κα'ι κατά διαφό
ρους στάσεις. Συνήθως παρίστανται παλαίοντες, 
ένώ έγγύς αυτών γέρων έν αποστρατεία μονομά
χος, έκ τής ράβδου του αναγνωριζόμενος, τακτο
ποιεί καί περισκοπεί τήν πάλην. Κάτωθι άνα- 
γινώσκεται τδ όνομα τοΰ προσώπου καί δ αριθ
μός τών νικών αύτοϋ. Διά τδν στοιχειώδη τρόπον, 
καθ’ δν αί σχεδιογραφίαι αυται είναι κεχαραγμέ- 
ναι, ευκόλως κατανοεί τις, δτι δέν είναι έργα 
καλλιτεχνών έξ επαγγέλματος, βεβαίως δέ έκ 
τών τοΰ όχλου ή παιδία θά ήσαν οί πλουτίζον- 
τες διά τών αριστουργημάτων των τους τοίχους 
ουτω. Τά παιδία, οίς άφίνετο τεμάχιον άνθρακος 
ή κιμωλίας, έσχεδιογράφουν μ,ονομάχον, ώς σή
μερον στρατιώτην ίχνογραφοϋσι, καί είναι άξιο- 
παρατήρητον δτι ό τρόπος καθ’ δν καλλιτεχνοϋ- 
σιν, ούδόλως παρήλλαξεν. 0 μέθοδος ή αύτή, 
στρατιώται καί μονομάχοι όμοιάζουσΓ γραμμή 
πάντοτε, κατά τδ μάλλον ή ήττον εύθεία, πα- 
ριστώσα τδ μέτωπον καί τήν ρίνα καί δύο στιγ- 
μαί, τους έφθαλμούς εμφαίνουσαι. Τινά έν τοέ- 
τοις τών σχεδιογραφημάτων τούτων δέν άπο- 
ροΰσι κωμικών τινων διαθέσεων, συνιστώ δέ τοϊς 
έχουσι πρδ δφθαλμών τους πίνακας τοϋ πατρδς 

; Garrucci τήν άγέρωχον στάσιν καί τδ κομπαστι- 
ι κδν ύφος τοϋ ’Αστεροπαίου τοΰ Νερονιανοΰ, υπε- 
: ρηφάνου άναμ,φιβόλως διά τάς 5; καί εκατόν α6- 

τοΰ νίκας (Πίναξ 11), καί πρδ πάντων τδν όγ· 
κώδη αύχένα τοΰ Αχιλλέως, τοϋ ανίκητου έπιλε- 
γομένου (Πίν. 1 2), ουτινος ή εύσαρκία δεικνύει 
ήμϊν δτι δέν ίσχναινέ τις έν τφ φοβερώ έκείνη 
έπαγγέλματι.

Η Πομπηία λοιπδν ήτο πόλις διασκεδάσεων, 
δπερ ήτο γνωστδν τοϊς γείτοσι, καί υποπτεύο
μαι, δτι πολλοί τών πέριξ ήρχοντο, ώς οί £λλη- 
νες πρδς τήν Κόρινθον έπορεύοντο, καί βεβαίως 
είς τών επισκεπτών τούτων, μαγευθείς ύπδ τών 

παντοειδών τέρψεων άς έν τή πόλει εύρε, θά ήτο 
ό γράψας κατά τήν επιστροφήν του τάς λέξεις 
ταύτας, αΐτινες έπί τών τοίχων άνεγνώσθησαν’ 
«ένταϋθα ό τόπος εύτυχής, hie locus lelixesl.» 
0 έπισκέπτης έκεϊνος δέν είχεν άδικον, ή δέ Πομ
πηία ήτο τώ δντι αξία τής επωνυμίας ήν είχον 
δώσει αύτή τής 'Αφροδίτης αποικίας. II Αφρο
δίτη αυτή θεότης κυρία τής μικράς πόλεως, ήτο 
ή φυσική Αφροδίτη, καί, έπειδή εύσεβέστατα 
έλάτρευον αύτήν, ώνόμαζον αύτήν ένίοτε κα1 
Πομπηϊανήν. Τδ όνομα αύτής έπανευρίσκεται έπί 
τών δημοσίων μνημ,είων, καί έτι συχνότερου έν 
ταϊς τοϋ λαοϋ έπιγραφαϊς. Εΐς τών έξ αύτόσχε- 
δίου έκείνων καλλιτεχνών, περί ών πρδ ολίγου 
έλεγον, καί οΐτινες πανταχοΰ μονομάχους ΐχνο- 
γράφουν, ούδέν κάλλιαν ευρίσκει πρδς προστα
σίαν τοϋ ιχνογραφήματος αύτοϋ ή νά καταδικάση 
εΐς τήν Οργήν τής πομπηϊανής ’Αφροδίτης τδν 
τολμήσαντα αύτδ νά έγγίση’ abia Venere poin- 
peiana iradam qui hoc laeseril (1).

Δέν θ άπορήση τις μανθάνων οτι πλεϊστον μέ
ρος τών graft ili τούτων, τών εύρεθέντων έν τοϊς 
έρειπίοις τής αποικίας τής Αφροδίτης, έχαοάχθη- 
σαν ύπδ έρωτολήπτων. 0 Λουκιανός λέγει, Οτι 
τώ καιρώ έκείνω έθος υπήρχε νά γράφωνται έπί 
τών τοίχων αί τών έρώτων διακηρύξεις, κα1. τοι- 
αϋται πολλαί έν Πομπηία ύπάρχουσι, καί, τής 
ορθογραφίας ποικίλης οΰσης, εΰκολον τδ συμπέ
ρασμα, δτι έγράφησαν ύπδ προσώπων είς διαφό
ρους τής κοινωνίας τάξεις άνηκόντων. Τινές, ΐνα 
τήν φιλτάτην αυτών αΐνέσωσιν, άρκοϋνται δανει
ζόμενοι στίχους παρά τών έν φήμη ποιητών, παρά 
τοϋ Βιργιλίου, τοϋ Προπερτίου, τοϋ Οβιδίου μά
λιστα, δστις ήτο ό τών έλαφρών έρώτων ζωγρά
φος, tenerorum lusor auiorum, καί ο μάλλον 
παρά τοϊς νέοις αγαπητός. Οι στίχοι άλλοτε ήσαν 
ποιητών απολωλότων σήμερον, φαίνονται δέ αά- 
λιστα πολλοί πρδς τδν άνω σκοπδν μόνον συντε- 
θέντες, τινές δέ αύτών κάλλιστα είσι πεποιημένοι 
ώς πρδς επαρχίας στίχους. « Ας άποθάνω, λέγει 
ό εύτυχής εραστής, έάν εΰχωμαι θεδς άνευ σοϋ 
νά ύπάρξω ! Ah ! peream sine te si deus es
se velim ! » — Βοηθήσατέ με οί έρωτόληπτοι ! 
λέγει ό παρωργισμένος έραστής, θέλω νά συντρί 
ψω τά πλευρά τής’Αφροδίτης ! Quisquis amat 
venial, Veneri volo frangere costas! » oi 

ήττον πεπαιδευμένοι, οί άμαθεϊς, τδ πλεϊστον 
δηλονότι μέρος, άρκοϋνται όμιλοΰντες πεζώς, καί
τοϊς συμβαίνει μάλιστα βάρβαρον πεζόν λόγον νά 
ομιλώσιν. Ιδού έπιγραφαί τινες έξ εκείνων, έν αΐς
έν μεγάλη άφελεία έκφράζουσι τόν έρωτα ή τήν 
οργήν των. « ’Αγαπητή μου Σάβα, αγάπα με, σέ 
παρακαλώ.—Η Νόνια χαιρετά τδν φίλον της Πά- 
γορον. —Μήθη, ή τών σατυρικών δραμάτων ύπο-
κρίτρια, άγαπ£ έξ δλης καρδίας τδν Χρηστόν. 
Είθε ή πομπηϊανή ’Αφροδίτη ή αύτοϊς προστά- 
τις, καί είθε ζήσωσι πάντοτε έν όμονοίο:! — ’α- 
ζελλία, είθε νά ξηοανθής! — II Βίργουλα τώ 
εαυτής φίλω Τερτίω’ είσαι ασχημότατος ! Vir- 
gula Tcrlio suo; indecens es .’ »

Δύο τών επιγραφών τούτων χρήζουσιν ιδιαιτέ
ρας μνείας, ί, μέν ώς συζύγου. Οα^ροϋντος έπί τών 
τοίχων νά γράφη, δτι τήν έαυτοϋ γυναϊκα αγα
πά, Primus Massillam nmo tixorem, ή δέ ώς 
άμυδρώς καταδεικνυουσα ολόκληρον μικράν μυθι
στορίαν. Δέν είναι αληθώς δυστυχής ερωμένος, 5 
ύπδ τής ερωμένης αύτοϋ έγκαταληφθείς, είτα δέ 
έπανευρών αύτήν μετά πολλάς ζητήσεις, καί γρα
φών έπί τοϋ οίκου, έν φ αΰτη κατοικεί, « ’ιδού 
αύτή ! ιδού αύτη ! ούδεμία πλέον αμφιβολία ! ή 
Ρώμυλα κατοικεί έδώ μετά τίνος κακούργου; 
Tenimus, tenimus ! res ceria ’ Roinula hie 
cum scelerato moratur ! »

Κατανοεί τις δτς αδύνατόν μ.οι τδ πάν νά ση
μειώσω, άφοϋ μάλιστα δέν θέλω νά καταχρασθώ 
τής άδειας, ήν τή λατινική δίδουσι νά δεικνΰη κά
ποτε τδ πρόσωπόν της. Εάν έτόλμων νά θέσω 
πρδ τών δφθαλμών τοΰ αναγνώστου τάς ε'κδε- 
διητημένας ταύτας έπιγραφάς, κάλλιστα συμ- 
φωνούσας ταϊς ζωγραφίαις τοΰ μυστικοΰ μου
σείου, θά έδιδον αύτώ, φοβούμαι, κακίστην ιδέαν 
τής ήθικότητος τών κατοικούντων τήν Πομπηίαν, 
καί άτυχώς ή ιδέα αυτή θά ήτο ορθή. ’Επεστή- 
ριζον γενικώς τότε, δτι τά ήθη ήσαν ύγιέστερα 
έν ταϊς έπαρχίαις, ή έν Ρώμη. 0 Τάκιτος καί ό 
Πλίνιος άρέσκονται έπαινοΰντες πανταχοΰ τον 
έντιμον καί άπλοΰν βίον, ον έζων έν ταϊς ίταλι- 
καϊς πόλεσι, καί φαίνεται, άκουόντων ήυ.ών αύ
τών, δτι έάν ή Ρώμη ύπήρχεν ή εστία όλων τών 
κακιών, ή αρετή ήρχιζεν εύθύς μετά τδν τοϋ Σερ
βίου περίβολον. Φοβούμαι δμως δτι έν τή γνώμη 
ταύτη είσεχώρησε καί τι τής ιδέας, ήν έχομεν νά 
πιστεύωμεν, δτι πανταχοΰ, δπου δέν είμεθα, 
ήθέλομεν είσθαι κάλλιον. όπως δήποτε ή γνώμη 
αυτή δέν ήτο αληθής ώ; πρδς τήν πόλιν, ήν τγ
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στιγμή ταύτη σπουδάζομεν, καθότι εϊναι μ'εν δυ

νατόν, δτ·. ούδόλως εΰρισκέ τι; ττ,ν άρετήν έν Ρώ
μη, άλλ είναι κα'ι βέβαιον, δτι δέν ώφειλέ τι; 
Επίστ.ς νά ζητή αύτήν έν Πομπηία. Η χαρίεσσα 
αΰτη πόλι; έκειτο έν μαγική χώρα, έν ή τδ πάν 
φέρει πρδ; τήν ήδυπάθειαν, έν η, «ή λεία ττ,ς 
πεδιάδος λαμπτ,δών, τδ εΰκρατον τοϋ άέρος, ο> 
στρογγυλούμενοι τύποι τών όρέων, αί ευκαμπεΐ; 
κυρτώσει; τών ποταμών καΐ τών κοιλάδων, ώς 
μυρίαι διά τάς αισθήσεις χρησιμεύουσ: γοτ,τεΐαι, 
τδ πάν έπκναπαύουσαι, ούδέν δέ πραςβάλλουσαι.» 
Ητο γείτων τή; Νεαπόλεως, ήν ήδη δκνηοάν Νεά- 
πολιν άπεκάλουν, otiusa Neapolis, καΐ ήτις έδι- 

καίου τδ γνωμίκδν, οτι ή αργία τών κακιών ή 
■μήτηρ’ έκειτο δέ κατ’ αντίκρυ ττς Βαίας, τοΰ 
ωραιότερου τοΰ κόσμου μέρους, άλλά καΐ τοϋ 
•μάλλον διεφθαρμένου, ττ,ς Βαίας, περί τ,ς ό Μαρ- 
-τιάλ.η; λέγει, δτι εΐσήρχοντο έν αύτή Πηνελόπαι, 
Ελέναι δέ μόνον έξήρχοντο. Τδ πάν λοιπόν συνη- 
νοϋτο, ϊνα τδν τόπον έκεΐνον καταστήση κατοι
κίαν τή άρετή επικίνδυνον, αί δέ έπιγραφαί μετά 
τών μνημείων άποδεικνύουσιν ήμϊν, δτι ή Πομ
πηία δέν ειχεν άντιστή ταϊ; ίσχυραΐ; εκείνα·.; τοϋ 
κλίματος καΐ τοϋ παραδείγματος γοητεία·.;.

Εΐ ζαΐ τδ πλείστον τοΰ χρόνου τών Πομπτϊα- 
νών εις τέρψεις κ-ζτεδαπανάτο, ύπελείπετο έν 
τούτοι; αύτοΐς ολίγος διά τά; ύποθέσεις. Κατά 
πάντα ενιαυτόν τ, εκλογή τών δημ.οσίων λειτουρ
γών άπέσπα αύτούς έζ τών συνήθων αύτοΐς 
διασκεδάσεων, καΐ ένησχολοϋντο εις τά περί ταύ
τη; μετά ζωηρότητος, εις απορίαν έμβαλλούση;· 
Εΐ δέ καΐ αί διαθέσει; αύτών ήσαν υπέρ τδ δέον 
διά τά θεάματα καΐ τά; ηδονές, αί έπιγραφαί μ’ 
δλα ταΰτα μανθάνουσιν ήμάς, δτι δέν παραμε
λούν όλοτελώ; τήν κυβέρνησιν τή; μικρά; των 
πόλεως.

Θά έκπλήξω, φοβοΰμαι, πολλούς, βεβαιών δτι 
υπήρχε πολιτική τις κίνησι; καΐ μεγάλη δημο
τική έλευθερία έν πόλει τή; Καμπανία; κατά 
τήν άρχήν τών πρώτων καισάρων, οπερ δέν υπο
τίθεται συνήθως. Τοϋ λόγου προκειμέιου περί τή; 
ρωμαϊκής διοικήσει·»; κατά τήν αυτοκρατορίαν, οί 
πάντες έχουσι πρδ τών ομμάτων τήν ιδέαν δυσφο- 
ρήτου δεσποτισμοΰ καΐ βαρυτάτη; συγκεντρώ
σει·»;. Συγχέουσι τού; τόπου; καϊ τού; χρόνου;, 
καθότι ό δεσποτισμδ; έν μόνη, τή Ρώμη ύπήρχεν, 
ή δέ συγζέντρωσι; βραδύτερων ήρχισεν. Η Ρώμη,

τδν κόσμον νικήσασα, μετεχειρίσθη αύτόν ήττον 
σκληρός, ή δσον νομίζεται" άνεύσπλάγχνος κατά 
τήν πάλτ.ν, άπεκαθίστατο επιεική; μετά τήν νί
κην, όπόταν ήδύνατο άνευ κυ-δύνου νά ύπάρξη 
τοιαύτη’ είχε δέ άρκοϋσαν πολιτικήν εύφυίαν, 
δπω; μή άγαπά τά; ανωφελείς αυστηρότητας. 
Γενικώς, παρά τών ύποταχθέντων λαών τάς Ου
σία; μόνον εκείνα; ιζήττ,σεν, δσαι άναγκαΐαι τ,
σαν πρδς έξασφάλισιν τών κτήσεων της’ άφήκεν 
αύτοΐ; τά ήθη αύτών καΐ τήν θρησκείαν*  περιε- 
ποιήθη τήν φιλοτιμίαν αύτών, ύστάτην τών ητ- 
τημένων παρηγοριάν, έτίμησε δέ τάς άναμνήσει; 
των.

• Σεβάσθητε τά; δόξα; τοϋ παρελθόντος, 
έγραφε Πλίνιος ό νεώτερος πρός τινα διοικητήν 
επαρχία;, καΐ τδ γήρα; έκεϊνο, τδ τού; άνδρα; 
σεβασμίου; καθιστώ» ιερά; δέ τά; πόλει;. Λαμ
βάνετε πάντοτε ύπ’ όψιν τήν αρχαιότητα, τά; 
ανδραγαθία; καΐ αύτού; τού; μύθου;. Μή προσβάλ
λετε πώποτε τήν φιλοτιμίαν οίουδήποτε. » Η 
κυριαρχία δθεν τής Ρώμης δέν ύπήρξεν έπΐ τοσοϋ- 
τον έπιβαρής, ώ; συνήθως ή τοΰ ξένου, καθότι 
γνωρίζουσα οτι άδύνατον καθίσταται νά κυβερνήση 
τι; τδν κόσμον αύτοΰ άκουσίως, έζήτει άνε- 
παισθήτω; κατά πολύ νά πείση αύτδν ϊνα δεχθή 
τήν άρχήν αύτή;, ούδαμοϋ δέ κατέστρεψεν δπως 
καταστρέψη, ούδαμοϋ δ έπίσης κατέρριψεν δ,τι 
ήδύνατο άκινδύνω; νά διαττ,ρηθή. Διαλύσασα παν- 
ταχόσε τδν εθνικόν βίον, διετήρησε κατά τδ δυνα
τόν τον δημοτικόν δνπερ οί λαοί ύπέρπολυ ήγά- 

, πων, καΐ νομίζω, δτι πολλοί αύτών, παρ οίς ό 
εθνικό; βίος δεσμό; ούχί τόσον έσφιγμένος ήτο, 

I κατ’ έλάχιστον μόνον Οά ήσθάνθτ.σαν τήν κατά· 
ζτησιν. ’Εν ταϊς ήττον καλώ; βλεπομέναι; χώραις, 
αί πόλεις έξτ,κολούθησαν ν αύτοδιοικώνται, τών 
λαμβανομένων αποφάσεων μόνον καΐ τών άφ ε
αυτών έκυταΐς επιβαλλόμενων δαπανών διά τά 
μνημεία ζαΐ τάς έορτάς των έπιδοκιμαζομένων 
ύπδ τοΰ δωμαίου διοικητοΰ, δπερ, βαθμός σχε
δόν είναι τής έλευθερία;, ήν χαίρονται οί δήμοι 
ήμών τή; σήμερον. Ησαν δμω; καΐ πολλαΐ πό
λεις, μή υποβαλλόμενα·, είς τήν έπιτήρησιν ταύ
την, καΐ έκάλουν ταύτας πόλεις έλευθέρα:, καΐ 
ήσαν τώ οντι τοιαΰται, δυνάμεναι νά έχωσι 
τού; ού; έβούλοντο νόμου;, μή δεχόμεναι ρωμαϊ
κήν φρουράν, μηδένα δέ φόρον άποτίουσαι. Η 
Ρώμη έπηρέασεν αύτάς, κατά τά; άρχάς τή;κα
τακτήσει.»;, μ.όνον ϊνα θέση τήν ίσχύν εις τά; 
χεΐρα; τή; αριστοκρατία;, απιστούσα ' έκ πείρας 

τώ εύκινήτω τών έκ λαοϋ κυβερνήσεων, τούτου 
δέ γινομένου, άφήκεν αύτάς έλευθέρα; νά κυβερ- 
ντ.θώσιν ώ; ένόουν τοΰτο.

Η ί*ώμη  λοιπδν δέν έσχεν, ώς ύποθέτουσι, τήν 
παιδαριώδη έκείνην μανίαν, τδ πάν νά θ-:λη νά 
τακτοποιή, τδ πάν νά καταστρέφη, ϊνα τήν εύ- 
χαρίστησιν έχη τδ πάν ν’ άνανεοϊ, μηδέν δ’ όπερ 
αύτή δεν έπραξε νά ύποφέρη. Τδ παράπαν δέν 
προσεβάλλετο, άρχοντας βλ.έπουσα έν Αθήναις, 
δημάρχου; έν Νεαπόλει, συφφέτα; δέ (άρχοντα; 
sufletes) έν ΚαοχηδόνΓ άφινε τή Σικελία τού; 
νόμους τοΰ ίέρονος καΐ διώκει τήν Αίγυπτον κα
τά τάς τών Πτολεμαίων διατάξει;. Κατ’ ούδέν 
έζήτησε νά έπιβάλη τώ κόσμω σύνταγμα προσό
μοιον, ούδόλως δ έπειράθη, πρδ; γενικήν ένωσιν 

λαών, νά φέρη βιαίω; φυλάς ποικίλα; καί διαφε- 
ρούσας. Η έ'νωσι; αύτη έλαβε χώραν έν τούτοις, 
άλλά δέν θά ήτο δύσκολον ν’ άποδειχθή, ότι ά
νευ ούδεμιά; βίας έγένετο αύτη, οτι οί νενικη- 
μένοι έπόθουν αύτήν πλέον τών νικητών, καϊ ότι 
ύπήρξεν έργον μάλλον τών υπηκόων, ή τοϋ κυ
ριάρχου.

θί λαοί τδ κατ άρχάς ήσθάνθησαν τοιαύτην 
συμπάθειαν πρδς τήν ρωμαϊκήν πολιτείαν, ώστε 
πλεϊστοι έξ αύτών, βλέποντες δτε άδύνατον νά 
πνίξωσιν αυτήν, παοεκάλεσαν τήν Ρώμην νά 
προστατεύση αύτού; καθ εαυτών. Οί Γερμανοί, 
οί ’ΐνσυβριανοϊ, οί Ελβετοί καΐ άλλοι τινε; λαοί 
βάρβαροι τή; Γαλατίας ώρισαν, μετ’ αύτής συν- 
θηκολογοΰντες, ότι ούδενϊ αύτών ήθελε δώσει τδ 
πολιτικόν δικαίωμα, καϊ άν έζήτουν αύτό*  έπΐ 
τοσοΰτον ήσθάνοντο εαυτούς άναςίου; ν’ άντιστα- 
Οώσι μόνον έκείνη τή ορμή ! θί όροι έκεϊνοι υ
πήρξαν μάταιοι, καϊ πανταχόθεν έθεάθησαν οί 
ήττημένοι έγκαταλιμπάνοντες μεθ’ δρμή; παρα
δόξου τά έθνικά των έθιμα καϊ τούς νόμους, 
έγκαταλιμπάνοντες τήν γλώσσαν αύτών, τδ τε
λευταίο» πράγμα, όπερ λαό; τις λησμονεί, ϊνα 
τήν τοϋ νικητοϋ ποοσδεχθώσιν. Είδος τι οθεν 
ταύτότητος έν τή κυβερνήσει τοΰ κόσμου άποκα- 
τέστη κατά τά τέλη τής δημοκρατίας, δέον 
πλήν σημειώσεως, ότι τοΰτο ύπήρξεν αποτέλεσμα 
τή; έξ ιδίων τών λαών δρμή;, ή τή; παρεμβά
σεως τή; εξουσίας. Η Ρώμη, τουναντίον, προσε- 
πάθησεν έπί τινα καιρόν ν άντιστή, τή; υπερη
φάνειας αύτής προσβαλλόμενης έκ τών άδεξίων 
έκείνων μιμήσεων δι’ ών οί νενικημένοι έφαίνοντο 
θέλοντες μέχρις αύτής ν’ άνυψωθώσιν. Εν παρα- 
δείγματι, άντΐ νά έπιβάλη τω κόσμο» τήν γλώσ

σαν αύτή;, γνωρίζομεν ότι μετεχςιρίζετο αύτήν 
ώ; άνταμοιβήν προνομιοϋχον τών έθνών, ά ήθελε 
ν άνταμοίβη, έκώλυε δ’ αύτήν τοϊς μή φαινο- 
μένοις αύτή άξίοις. Βραδύτερον, όπόταν ό ροϋ; 
τών πραγμάτων άνωφελεϊ; έποίησε τάς διακρί
σεις ταύτας, όπόταν πανταχόσε τήν τής Ρώμης 
κυβέρνησιν άντέγραψαν, όπόταν ολόκληρος ή Δύ- 
σις τήν γλώσσαν αύτή; ώμίλησεν, ή άλληλογρα- 
φία τοϋ Πλινίου καΐ Γραϊανοϋ δεικνύει, μεθ’ ο
ποίων επιφυλάξεων οί τίμιοι ήγεμόνες, κατ’ ού
δέν θέλοντες ν’ αύξήσωσι τήν έξουσίαν αύτών έπΐ 
τή βλάβη τών έγχωρίων ελευθεριών, σέβονται 
τού; ιδιαιτέρου; νόμους καΐ τά εξαιρετικά προνό
μια πάση; πολιτεία;.

Η Ρώμη λοιπδν δέν πταίει διά τήν άφομοίωσιν 
τήν έπιβαλλομένην τότε τή αύτοκρατορία, νε- 
νομένην ότέ μέν άνευ αύτής, ότέ δέ άκουσίως 
αύτής. Οί πρώτοι αύτοκράτορε; προσεπάθησαν 
νά έγκαταστήσωσι τήν άφομοίωσιν μόνον έν τοϊς 
πράγμασιν, έν οί; άληθώς αναγκαία, καΐ ών άνευ 
2ν μέγα έθνος αδύνατον νά ύπάρξη. Συνεκέντρουν 
εις τά; χεΐρα; αύτών τήν πολιτικήν διεύθυνσιν 
τών υποθέσεων καϊ τήν στρατηγειαν τών στρα
τών, τδ νόμισμα μόνον τδ φέρον τδ ομοίωμα τοϋ 
Καίσαρος άφινον νά κυκλοφορή, ήθελον νά εξε
λέγχονται τά έν χρήσει μέτρα ύπδ τών τής Ρώ
μη; άγορανόμων έν τώ δοκιμαστήριο» τοϋ Καπι
τωλίου, δέν.συνεχώρουν παντάπασιν εΐ; τάς γεί
τονα;, πλήν έχθοάς πρδ; άλλήλας, πόλεις νά 
διαλύωσι διά τών όπλων τάς εαυτών έριδας, ώ; 
πριν αύτών συνειθίζετο, άλλ έγίνοντο αύτοΐ κοί
τα! τών διαφωνιών των, τακτοποιοϋντες αύτάς 
άνευ έφέσεως. 0; πρδ; τήν έσωτερικήν των διοί
κησε», κατ’ έλάχιστον παρενέβαινον, ζαΐ τοΰτο 
όταν ή παρέμβασις αΰτη άναγκαία ύπήρχε. Δέν 
διϊσχυρίζομαι ότι α·. πόλει; πάσα·, τών αύτών 
έτύγχσνον ελευθεριών. Η τή; κεντρική; έξουσία; 
έπιτήρησις καϊ τοϋ πληρεξουσίου αύτής, προεπάρ- 
χου ή ύπάτου, έξετείνετο έπ’ αύτών μετά πλείο- 
νος ή έλάσσονο; αύστηρότητο;, καθόσον ήσαν 
πλέον ή ήττον άπομεμακρυσμέναι τή; πρωτευού
σης ή τής ’Ιταλία;, κατά τά δικαιώματα ά έλα- 
βον έπΐ τής κατακτήσεω; ή τή; υποταγής το»ν*  
άλλά πάσαι σχεδόν, ίσοπόλεις, άποικίαι, έλεύ- 
Οεραι πόλεις, ομόσπονδοι ή ύποτελεϊς, έκυβερ- 
νώντο διά τών νόμων αύτών, πάσαι έξέλεγον τά; 
άρχάς των, πάσαι ένήργουν αί ϊδιαι τάς ύποθέσεις 
αύτών, καϊ δυνατόν ειπεϊν, νομίζω, ότι σπανίως δ 
κόσμο; άπήλαυσε τοσαύτη; δημοτικής άνεξαρ- 
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ττ,σία; όση; έπι τοΰ δεσποτισμ,οΰ τών καισάρων.
Η Πομπηία, αποικία ούσα ^ωμαϊκή, ώφειλε νά 

ήναι μία τών μάλλον ευνοούμενων, ίίς πρδς τήν 
έσωτερικήν αυτή; διοίκησιν, άπήλαυεν έλευθε- 
ρία; άνευ ορίων, έκπληττόμεθα δέ λίαν ήμεϊς 
οί νομίζοντες δτι αδύνατον τδ ζήν, είμ.ή ευρισκό 
μέθα ύπδ τά δμματα κα! τήν πάντοτε φανεράν 
προστασίαν τή; κεντρικής εξουσίας, βλέποντε; 
τήν αύτοκρατορικήν κυβέρνησιν μηδένα έχουσαν 
έκεϊ αντιπρόσωπον. Κατ’ ούδέν, φαίνεται, έμε- 
λεν αύτοϊς περί τούχου" ο αύτοκράτωρ δέν ήσθά- 
νέτο ποσώς τήν άνάγκην νά στέλλη τινα, τών 
κατοίκων μηδεμίαν έχόντων επιθυμίαν ΐνα δεχθώ- 
σιν αύτόν. Αί μόναι άρχαΐ, ών τά ίχνη ευρίσκει 
τις έν Πομπηία, είνε δημοτικά! άρχαί. Δέν είναι 
πολυάριθμοι" ή τών ίσοπόλεων διοίκησι; ήτο 
άπλουστάτη, μ.ή άγαπώσα νά πεοιπλέκη τών υ
ποθέσεων τήν πορείαν διά ποικιλοειδών υπαλλη
λιών. Η βουλευτική δύναμις άνήκεν εί; γερου
σίαν έκ μελών έκατδν, . δεκαδάρχων καλούμενων, 
τά έπίσημα τή; πόλεως έμπεριέχουσαν πρόσωπα, 
περιβεβλημένην δέ τά αύτά καθήκοντα τής γερου
σία; τή; Ρώμης, ή; τδ όνομα έπόθει νά λαμβάνη, 
καί έπειράτο νά μιμήται τήν μεγαλοπρέπειαν. II 
εκτελεστική δύναμις ήτο εΐς χεϊρας μικρού α
ριθμού έτησίων αρχών, έξ ών αί μέν duumviri 
jure dicundo εκαλούντο, τδ δ’όνομά των δει
κνύει τά καθήκοντά των. Ησαν δύο, ώ; οί ύπα
τοι τής Ρώμης, προήδρευον, ώς αυτοί τής γερου
σίας, καί έτι πλέον, τήν δικαιοσύνην άπέδιδον. 
Κάτωθεν τών δυάρχων, δύο άγορανόμοι ήσαν ε
πιφορτισμένοι τά τή; έπιτηρήσεως τών αγο
ρών, τής συντηρήσεως τών δημοσίων μνημείων, 
τή; φυλάξεως τών οδών καί τών πλατειών" κά
τωθεν δέ τούτων έτι, δύο ταμίας διώκουν τά 
δημόσια εισοδήματα κα! έπεστάτουν τών δαπα
νών. Πάντες ούτοι ήσαν αί συνήθεις άρχαί τής 
τών Πομπηΐατ&τ δημοκρατίας, ώ; ήρέσκετο νά 
έπικαλήται, καί κατ’ έτο; έδιορίζοντο.

, ί'πήρ/ον καί άλλαι, άς έζαιρετικαί περιστάσεις 
άπδ καιρού εΐς καιρόν αναγκαίας καθίστων. Κατά 
πενταετίαν έγίνετο ή καταγραφή τών πολιτών 
έν δλη τή αύτοκρατορία, καί ή επίσημος έκείνη 
στιγμή έορτάζετο διά θρησκευτικών τελετών κα! 
ωραίων διασκεδάσεων. Εν ϊ’ώμη ή καταγραφή 
έγίνετο ύπ αυτού τοΰ αύτοκράτορος, διαδόχου 
τών εκτιμητών (censures) τή; δημοκρατία;" έν 
ταϊ; έπαρχίαις δμως, έν αίς ή δημοτική κυβέρ- 
νησι; δέν ήρέσκετο ν’ αυξάνη τδν άριθμδν τών

ύπηρετούντων αυτή υπαλλήλων, δέν έπλαττον 
έν τή περιστάσει έκείνη ιδιαιτέρα; άρχάς, άλλ’ έ- 
νεπιστεύοντο τδ έργον τούτο τοϊς έν ένεογεία- 
δυάρχοις, οΐτινες, ώς νέας έκτελοΰντες λειτουρ
γίας, νέον έλάμβανον όνομα. Ινα φαίνηται δτι ή 
εξαιρούσα υπουργία, δι’ ή; πεοιεβάλλοντο, κατά 
πενταετίαν μόνον έπανήρχετο, προσέθετον τώ 
κοινώ αύτών τίτλω τδν- τού quinquennalis, κα! 
ήτο μεγάλη τιμή νά ονομασθή τι; κινκενάλιος. 
Αί λειτουργίαν αύτών δέν συνίσταντο μόνον εί; 
τδ καταγράφειν τού; πόλίτα;" ώς οι έκτιμητα!·. 
έν Ρώμη, προσδιώριζον τδν κατάλογον τή; γε
ρουσίας, έν ή πρώτον μέν άπέστελλον τά; παυ-
σαμένα; άρχά;, ειεα δέ τού; 
έκρινον τή; τιμή; ταύτης.

πολίτας, οΰ; άξιου; 
Ησαν δέ ελεύθεροι·

νά έκλέγωσιν οΰ; έπροτίμων συμμορφούμενοι εί;. 
τάς τού νόμον άπαιτουμένας διατυπώσεις, άς τι- 
να; γνωρίζομεν. ϊνα έκλεχθή τι; δεκάδαρχος, κα
τά τδν νόμον ώφειλε νά ήναι ηλικία; τίνος, τρια
κονταετή; έπ! Καίσαρος, είκοσιπενταετής άπδ τού 
Αύγουστου. ό νόμο; άπήτησε βραδύτεοον πε
ριουσίαν τινά, διαφέοουσαν άναμφιλέκτως κατά 
τάς πόλεις" έν Ρώμη, π. χ. I 00,000 σεστέρσια 
(20,000 φράγκων) ήσαν αρκετά" απέκλειε δέ 
ίσχυρώς τούς χρεωκόπους, τούς έπ! αίσχρότητι 
κα! άτιμίοι καταδίκα; παθόντας ή τούς έπαγ- 
γέλματα έπαγγελθέντας άτινα άτιμα έθεώρουν,, 
ώς έν παραδείγματι, τούς κωμφδού; κα! τούς τάς 
σωρεία; τών άθλητών προάγοντας. ίίς πρδς τού; 
τών παλλακίδων έμπορους, τού; δημοσίους κήου- 
κας, τού; τών επικήδειων τελετών υπαλλήλους,, 
ήδύναντο νά όνομάσωσιν αύτούς, έπί τώ δρω όμως 
οτι ήθελον έγκαταλείψει τδ έργον των. Τοΰ κα
ταλόγου γενομένου, οί quinquennales έχάρασ- 
σον αύτδν έπ! χαλκού, 8ν έθετον έν τόποι καλώς 
βλεπομένω τής αγοράς, έν ή οί πάντες ήδύναντο 
ν’ άναγνώσωσιν αύτδν, έπικαλούμενον πίνακα τή; 
φυλής ή φοατρία; album curiae. 11 τύχη διε- 
φύλαξεν ήμϊν τδν πίνακα τοΰ Κανυσίου, μανθά · 
νοντο; ήμάς κατά ποϊον τρόπον έσχηματίζετο 
ή γερουσία τή; μικρά; ταύτη; πόλεως. ό πίναξ 
ούτος περατούται διά τών ίνομάτων νέων τινών 
(praetexlali), τέκνων μεγάλων οικογενειών, οί;
έχορήγουν τδ δικαίωμ.α τού παρίστασθαί κατά 
τάς συνεδριάσεις τής γερουσίας, ΐνα γνωρίσωσιν 
ένωρίτερον τάς υποθέσεις, ών βραδύτερου ώφει- 
λον νά λάβωσι μέρος, δεκάδαρχοι δντε; έν προσ
δοκία κα! διαδοχή. Είκοσιπέντε ύπήρχον έν Κα- 
νυσίω πρδ; οΰ; άπέδωκαν τήν τιμήν ταύτην. Επ’. 

κεφαλή; τού πίνακος, πρδ τών ονομάτων τών δε
καδάρχων, εόρίσκεται άριθμό; τι; επισήμων προ
σώπων, τδν τίτλον φερόντων τών προστατών ή 
τών υπερασπιστών τή; πόλεω; (patroni civita- 
tis), κα! καθ’ δλα; τά; άλλα; ίσοπόλει; υπαρχόν
των, δύο ειδών μάλιστα διαφόρων. Οί μέν ήσαν 
άρχαΐοι υπάλληλοι έν τιμ? διαδραμόντε; τδν κύ
κλον τών δημοτικών άξιωμάτων, ύπάρξαντε; δέ 
πολλάκι; δεκάδαρχοι ή xirxtrrd.koi ειχον προσ- 
ελκύσει κατά τά; θέσεις ταύτας τήν εύγνωμοσύ- 
♦ην τών συμπολιτών αύτών" τή; μικράς δέ πό
λεω; μή έχούσης πλέον αξιώματα νά δώση αύτοϊς 
τοΐ; άπενέμετο δ τίτλο; ούτος τού palronus, 
■μεθ’ 8ν ούδείς άλλος υπήρχε, καί δστις έποίει αύ
τούς άναμφιρρήστως τού; πρώτους τής ίαυτών 
χώρας. Οί δ άλλοι μεμακρυσμένας μάλλον σχέ
σεις ειχον μετά τή; ίσοπόλεως, άλλ’ ήσαν έπΐ|5 
ροής πρόσωπα, τώ αύτοκράτορι προσεγγίζοντα, 
δυνάμενα δέ έν σπουδαίαις όποθέσεσι χρήσιμα 
κατά πολύ νά φανώσιν" άντεπροσώπευον, ουτω; 
είπειν, παρά τ? κεντρική έξουσία τά συμφέροντα 
τή; πόλεως, οσάκις ταϋτα ήπειλούντο, πρδς άν- 
ταμοιβήν δέ τών παρ’ αύτών έλπιζομένων υπηρε
σιών, έπλήρουν αύτούς τιμών έκ προτέρου, τδ 
δ’ όνομάζον αύτούς ψήφισμα συνετάττετο διά τών 
κολακευτικωτέρων έκφράσεων, πρεσβεία δέ τις 
επίσημος άπεστέλλετο επιφορτισμένη νά τοϊς έγ- 
χειρίση αύτδ κα! νά έπιστατήση εί; τήν έν τώ 
-οίκςο των χάραξίν του (1).

("Έπεται ή συνέχεια.)

Κ. I. ΠΑΠΠΑΖΟΓΑΟΤΣ. 

ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ-

(’Εκ τών τοΰ Alexandre Dumas.)

’Εγνώρισα — εξαιρέσει τής κλοπής κα! τή; δο
λοφονίας — τδν τύπον τού κόμητος όρατίου τοΰ 
μυθιστορήματος μου, ή Παυλίνα. Ητο δ’ ούτος 
τριακοντούτης, ωχρός, λεπτός, κατεχόμενος ύπδ

(I) Εΰρέθη ίν 'Ρώμη, ίπ! πλακών χαλκού, ψήφισμα 
τή; μικράς πόλ«ω; τοϋ Φερίντου, όνομαζούσης ίαυτη; pa- 
tronum τδν Πομπώνιον Βάσσον, κα!’σως είναι τδ αντί
τυπου τδ ίν τή οικία τοϋ Βάσσου τεΟίν. Άλλως τε οί 
patroni ούτοι δεν ήσαν πάντοτε μεγάλα πρόσωπα. Αί με- 
γάλαι πόλεις ίςίλεγον γερουσιαστές κα! ΰπατικους, αί μι- 
χρότιραι Ji ήρκοϋντο λαμβάνουσαι χιλίαρχου; ή ϊτι ελασ
σόνας. "Γπάρχουσι πρδ; τούτοι; παραδείγματα, ότι καί 
γυναίκες κα! παιδία περιεδλήδησαν τδ άςίωμα τοϋτο.

μικρού νευρικού βηχδς, αύξανομένου δσάκςς ήσθά
νετο οίανδήποτε συγκίνησιν, ής τινο; ό βήξ έκεϊ— 
νος, έν τέλει, ήτο τδ μόνον έξωτερικδν σημεϊον. 
Ητο, κατά τδν καθημερινόν του βίον, φιλήδονο; 
ώ; ανατολίτης, κα! ηδυπαθής ώς συβαρίτη;" άλλά 
κατ’ έξαφετικά; περιστάσεις, εγκρατή; κα! σκλη
ρός ώ; ποιμήν τή; Σαβίνης, μή ευρίσκων ούδέ
ποτε άρκούντως μαλακά προσκεφάλαια, άνά- 
κλιντρα άρκούντως ελαστικά, όταν έπρόκειτο νά 
καπνίση τδν ναργιλέν έν τή αιθούση μου, και 
μ. δλα ταϋτα διανύων μι$ ορμή πεντήκοστα 
λεύγας άπδ £υτήρος, κατακλινόμενο; έπί τή; 
υγρά; γή;, άψηφών τόν τε καύσωνα καί τδ ψύ
χος, ώς άν ούδεμίαν έπ'ρδοιαν ειχεν έπ’ αύτού 
δ τε καύσων κα! τδ ψύχος" τέλος, είχε, τδ επανα
λαμβάνω, έκτδ; τοΰ έγκλήματος, τδ παράδοξον 
έκεΐνο σύνθεμα τών υπερβολών, δπερ έπειράθην 
νά ζωγραφήσω ίν τώ συζύγω τή; Παυλίνα; — 
και μ.’ δλα ταύτα δέν δύναμαι ν’ άποσιωπήσω 
δτι δέν ήτο ούδ έμπορο; τών μαύρων, ώ; ό Ιά
κωβο; Μυνιέ, ή πειρατής ώ; ό Δάρας.

Σπανίω; ήκουε; αύτδν όμιλοϋντα περί ήθική; 
ή φιλοσοφίας. Ελεγεν δτι ταϋτα τδν έστενοχώ- 
ρουν, κα! δτι ούδέν άλλο έφοβιϊτο ή τήν άνίαν. 
Οτε δέ ή άσθένεια αυτή, ήν ώνόμαζε καρκίνον, 
κατελάμβανεν αύτδν, άλλαγήν εκαμνε άπδ τού 
καπνού είς τ δπιον, κα!, οσάκις τ’ όπιον άνεπαρ- 
κέ; έφαίνετο, προσέφευγεν εί; τδ hachieh. Τότε, 
έπ! δκτώ, δέκα, δεκαπέντε ημέρας, εναρκοϋτο ώ; 
οφις καταπίπτων, φυλαττόμενο; υπδ ένδς υπηρέ
του" είτα διελθούση; τή; έποχή; ταύτη; άνεφαί- 
νετο ίαθεις, στιγμιαίοι; τούλάχτστον έκ τής άνία; 
του.

Κατά διαφόρου; περιστάσεις, προσεπάθησα νά 
κατορθώσω αύτδν ν’ άποφανθή έάν έπίστευεν ή 
όχι εί; τδν θεόν, πλήν άνωφελώς.

— Τί μέλλει αύτώ, μεγάλςο, αΐωνίω, παντοδύ
ναμοι δντι, ώ; λέγεται, έάν πιστεύω ή όχι εΐ; αύ
τόν ; Η πίστις μου αρά γε, Οά καθίστα αύτδν 
παντοδυναμώτερον; ή ή αμφιβολία μου ήττον 
ισχυρόν ;

Ούδέποτε ώμίλει περί τού παρελθόντος, ύθε- 
λεν εϊπη τες, ότι δι’ ολέθριου; λόγους, είχε παύ- 
σει τήν μετ' αύτοϋ φιλίαν, κα! καθ’ δσον ήδύ
νατο προσεπάθει νά διασκέδαση τά; αναμνήσεις 
τοΰ παρελθόντος τή; μνήμης του. έάν δέ ποτέ 
έκ τοΰ ερκου; τών όδόντων δςεξέφευγε λέξις περί 
τοΰ παρελθόντος, έφαίνετο διά του; άκούοντα; 
αύτδν, λέξις άπροσδόκητος, και πάντες έσχίρτων
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— Είχον φθάσει εϊ; Κεϋλάνην πρδ «τριών μη
νών.

— Καί τί διάβολον ύπηγετε νά κάμητε st; 
Κεϋλάνην;

— ίΐ ! Τούτο ποσώ; δέν σα; ενδιαφέρει, σά; 
βεβαιώ. Υποθέσατε δτι ύπήγον έκεϊ πρδ; αλιείαν 
μαργαριτών.

— Εχετε ένα εί; τδ περιλαίμιό» σα;, δστις 
λίαν ιόραϊο; μοί φαίνεται συλλέγει; έκείθεν.

— Ναι, είναι ό ωραιότερος, δν είδον εΐ; Πα
ρισιού;. 0 Jauisset έξετίμησεν αύτόν τριάκοντα 
χιλιάδα; φράγκων, ό Μαρλέ, τριάκοντα δύο, ό 
δέ Troment-Miiurice,, είλικρινώς άποφανθείς; 
μοί είπεν δτι ήτο ανεκτίμητο;. Χθέ; ό ύπηρέ- 
τη; μου, σαρόνων τδν θάλαμόν μου, εϊχε ρίψϊι 
αύτδν μεταξύ τών άποσαρωμάτων’ έπέπληξα αύ
τδν διά τήν αμέλειαν του — όχι τόσον αύστηρώς, 
γνωρίζει; πώς έπιπλ.ήττω—παρενοχλήθη ώ; φαί
νεται’ « Καί καλά, προσέθηκ,.ν, άν έχασα τδν 
μαργαρίτην σα;, αύθέντα, δύνασθε νά μού τδν 
κρατήσητε άπδ τδν μισθόν μου. » Μετά μίαν δέ 
ώραν μοί τον έπανέφερεν, ευρών αύτδν έντό; τή; 
στάκτη; τή; εστία;. £δωκα εί; αύτδν εκατόν 
λουδοβίκια, καί δμως δέν ένόησε ποσώ; τήν αι
τίαν !

Είχον υπάγει λοιπόν εΐ; Κεϋλάνην πρδ; αλιείαν 
μαργαριτών. Πρδ τριών δέ μηνών ευρισκόμενος 
έκεΐ, κατωκουν εί; Meusion-House, έπί τή; ό
χθη; τή; μεγαλοπρεπούς έκείνη; θαλάσσης έν ή 
εκβάλλει ό Γάγγη;, όπόταν τυχόν ύπάγ-ητε εΐ; 
Κεϋλάνην, κατοικήσατε έκεϊ, καθότι τδ μέρο; 
έκεϊνο είναι τδ θελκτικώτερον δπερ δύναται τις 

ί νά ΐδη εΐ; τήν οικουμένην άπασαν.
Ημέραν τινα, είς τών φίλων μου, ανεψιό; ή 

| έπιτροπευόμενο;—δέν ενθυμούμαι επακριβώς πλέ- 
Peel, εΐσήλθεν εις τόν 
διεσκέδαζον παρατηρών 

πέριξ τή; χώρα; διά τού

— ίΐ; φαίνεται, αγαπάτε λίαν τόν οριζόντιον 

βίον ; — Είναι ό καλλίτερο;.
— Κατά τήν γνώμην σα;.
— Αλλά καί κατά τήν γνώμην τοΰ θεού αύ- 

τοΰ, υπόθετων τι; δτι ό θεό; ένασχολεϊται περί 
τά τοιαΰτα. Καϊ ιδού. Τδ ήμισυ τής ζωή; μα; 
μόλι; διέρχεται όρθιον, καί άπα; ό θάνατο; ημών 
διέρχεται πλαγιασμένο;. Καλόν οθεν νά συνηθίζη 
τι;, διά τού μέσου δι’ οΰ εΰρίσκεται τι; έν τή 
κλίνη του, εί; τήν θέσιν εις ήν θέλει εύρεθή έν 

άκροαζόμενοι αύτήν, καθότι ή λέξι; εκείνη άπε- 
κάλυπτε μίαν εκείνων τών εξαιρετικών υπάρξεων, 
αϊτινε; ένέπνευσαν τώ μέν Βύρωνι τδ θέμα τοΰ 
Πειρατοϋ, τώ δέ Καρόλω Νοδιέρω τδν μύθον τοΰ 

ίωάννου Σβόγαρ.
Κατά χειμερινήν τινα εσπέραν ήλθε παρ’ έμοΐ : 

νά πίη κύμβην τεΐου, καί έν ω έκάπνιζε σιγάρα 
έκ τουρκικού κζπνοΰ, καθήμενος έν άνέσει έπ1. 
ανακλίντρου μαλακωτάτου, παρατηρών τού; κύ
κλου; τοΰ καπνού ανεβαίνοντας πρδ; τήν οροφήν.

*— Ηλθον πρδ; έπίσκεψίν σα; χ_Οές, μοί είπε, 
πού ήσθε ;

— Ημην εΐ; κυνήγιόν εΐ; Aiders—Cotterets.
— Δέν είναι ό τόπο; τή; γεννήσεώ; σα; αΰτό; ;
— Ναί, εκεί ευρισκοντζι ο: αρχαιότεροι μου 

φίλοι
— Καί τί έκάμετε εΐ; τδ κυνήγιόν σα;;
— Μά τήν πίστιν μου, έπετύχομεν. (') Ταμβώ 

έξιχνίασε δύο δορκάδα;.
— Τί; αύτδ; δ Ταμβώ ,
— 0 κύων τοϋ Ιουλίου Δουέ, περί οΰ πρδ ολί 

γου σά; ώμίλουν . ... ύ Ταμβώ έξιχνίασε δύο 
δορκάδα; άπδ μίαν βατόν, καί τά; έφόνευσα διά 

τών δύο μου βολών.
— Τδ αύτδ καγώ έπραξα έπί δύο ελεφάντων, 

άντεϊπεν άκηδώ; πω; ό όράτιο;, πέμπων νέον 
νεφίδιον καπνού πρδ; τήν οροφήν.

— Τί; ήρώτησα.
— ΠροσΟέτιο δτι ημέραν τινα, κυνηγών εί; 

Κεϋλάνην, τδ αύτδ κτύπημα έπέφερον έπί τού 
άρσε»ο; και θήλεο; έλέφαντο;, ών τινων ειχον φο - 
νεύσει τδ έλεφαντίσκιον.

— Λοιπόν ήσθε εί; Κεϋλάνην ;
— Μάλιστα. — Κατά ποιαν εποχήν ; — Εν 

έτει 1820.
— Ποιαν ήλικίαν εϊχετε ;
— IIά ! δεκαοκτώ, είκοσι, είκοσιδύο έτών . .. 

δέν ενθυμούμαι’ ήτο καιρό; τή; νεαρά; μου ζωή;.
— ΛΐσθάνεσΟε αποστροφήν τινα διηγούμενο; 

μ.οι Sv έκ τών κυνηγίων σα; ;
— Ούδεμιαν . . . τό ποιον ; — όποιον επιθυ

μείτε. — Εκαμον πολλά.
— Εστω λοιπόν έκεϊνο τό όποιον ύπαι»ίττεσθε 

πρδ ολίγου. — Ευχαριστώ;.
Καί πάραυτα, βραδέως, άκηδώς, διά τή; μΟ- 

νοτόνου φωνή; καί σχεδόν άνευ τονισμού, ήτι; ήν 
οικεία αύτώ οσάκις ούδεμία συγκίνησ·.; έτάρατ- 
τεν αύτόν, ήρξατο ώδέ πω;:

ον — τοΰ σρ Ροβέρτου 
θάλαμόν μου, έν <j> εγώ 
άπό τή; κλίνη; μου τά 
ήνεωγμένου παραθύρου.

τώ τάφω . · . . Δύναμαι νά έξακολουθήσω;
— Ναί. — Πλήν σά; ειδοποιώ — δέν είναι 

δυσάρεστο» τδ πράγμα, εννοήσατε αύτδ καλώς— 
σά; ειδοποιώ, λέγω, δτι, έάν μέ διακόπτη,τε άνά 
πάσαν στιγμή», θά παραταθί, εί; μάκρος.

—- Τόσον τδ καλλίτερον. — Τότε δέν θά δυ- 
νηθώ νά τελειώσω σήμερον.

—; Εστω, θέλετε τελειώσει αΰριον,
— Λϋριον ! τί; οίδε πού Οιλω εύρίσκεσθαι αύ

ριο» ί ο Τζϋμάρδο; επιθυμεί άφεύκτω; νά μέ συμ- 
περιλαβη εί; τδν αρκτικόν πόλον. — Καί ·,

— Καϊ έχω μεγάλην επιθυμίαν νά υπάγω. 
Γνωρίζετε δτι είμαι έμμανή; κυνηγό; ;

— όχι δέν έγνώριζον τούτο ποσώ;. Δί; ή τρις 

σά; ίπρότεινα νά έλθητε μετ' εμού εΐ; κυνήγιόν, 
καί άπεποιήθητε.

— Διότι μικρού λόγου άξια τά κυνήγια σα;, 
ει; Γαλλίαν.

— Σημειώσατε πλήν, δτι ύμεϊ; αύτοϊ ταύτην 
τήν φοράν διακόπτεσθε. — Αληθώς ;

— Ελέγετε δτι μεγάλην εϊχετε επιθυμίαν νά 
δεχθήτε τήν πρότασιν τού Ταϋμάρδου, ώ; έμ- 
μανής κυνηγό:.— Ναί.

— Καί λοιπόν κατά πόσον ή πρότασις τοΰ 
ενδόξου πλοιάρχου του δικρότου θοιπεύει τά; κυ
νηγετικά; σα; όρμάς ;

—Ιδού, έφόνευσα ελέφαντας έν Κεϋλάνη, λέον
τα; έν 'Αφρική, τίγρεις έν ταϊ; ’ίνδίαις, ίπποπο- 
τάμου; έν τώ άκρωτηρίω τής Καλής ’Ελπίδος, 
άλκά; έν Νορβεγία, μιλαίνα; άρκτου; έν ϊ’ωσσία. 
Ω; έκ τούτου έπεθύμουν τά μέγιστα νά φονεύσω 
λευκά; άρκτου; έν Σπιτζβέργη.

Δέν ΰπάρχουσι πλέον.— Πώς, δέν ύπάρχουσι 
πλέο» ;

— Οχι. ο: οδοιπόροι κατέφαγον άπάσας.
— Τότε, δέ» θέλω υπάγει πλέον εί; Σπιτζβέο- 

γην’ έπεχείρουν το ταξείδιον τοϋτο διά ταύτην 
καί μόνην τήν αιτίαν.

— Αρά γε δέν σάς ευχαριστεί νά ΐπανέλθητε 
«ί; τούς ελέφαντας σας ;

— Λ ί αγαπητέ μοι, δέν έφθάσαμεν ακόμη.... 
σά; είπον δτι είναι μακρολογία. Ανάγκη πάσα 
νά σά; περιγράφω τά; λεπτομέρεια; τών τοποθε
σιών’ άνευ τούτου, πάντες γνωρίζουσι τήν μεγα
λουργόν φαντασίαν ύμών, ώστε ήθελον εϊπει ότι 
εφεύρατε τά κυνήγια μου, ώ; έπενοήσατε τά 
μυθιστορήματα σας.

— ό,τι καί άν πράξητε καί δ,τι άν πράξω, 
πάντοτε οί άνθρωποι θά έχωσι νά προσθέσωσί τι’ 

οθεν μ.ή προκαταλαμβάνεσθε διά τόσον μικρόν 
πράγμα.

— Ελεγον λοιπόν, ότι εΐ; τών φίλων μου, ό 
σίρ W illiacis.... Βεβαίως δέν έχετε τήν άπαί.- 
τησιν νά γνωρίσητε τδ οικογενειακόν του όνο
μα ; — Οχι. όχι, πρδς Θεοϋ .'

— (') σίρ Williams εΐσήλθεν εί; τδν θάλαμό·*  
μου, έν ώ, πίνων τό αύτοκρατορικόν μου τέϊον, 
ένησχολημένο; ήμην νά παρατηρώ άπδ τή; κλί
νη; καί διά τοΰ παραθύρου τοϋ θαλάμου, καρχα
ρία; παίζοντας μέ τδν άφρον τή; θαλάσσης.

« — Ποιο; ούριο; άνεμος σά; φέρει τόσον πρωί; 
ήριότησα αύτόν.

« — Εισθε κυνηγό; ; — Ναί.
" — Θέλετε »ά έλθητε αΰριον εί; τό κυνήγιόν 

μεθ ήμών ; — Εί; ποϊον κυνήγιόν ;
« — Είς τδ κυνύγιον τών ελεφάντων. Ό '<)- 

ράτιος διέκοψε τήν διήγησιν.
— Είμαι μοναδικό; άνθρωπος, μοί είπεν.
— Καλώς.
— Ναί.. . Πρώτον πάντων πρέπει νά μάθητέ 

τι, δπερ ίσως δέν γνωρίζετε καί τοϋτο ινα καλώ; 
μ’ έννοήσητε.

— Είπέτε. — Είμαι δειλό;.
— Ηρχισα νά γελώ.
— ίϊ! προσέθηκε, δέν ύπάρχει αίτια ούδεμία 

γέλωτο; εί; πάν δ,τι σά; λέγω — Σείς δειλό;;
ύ'Οράτιο; εϊχε δύο ή τρεϊ; μονομαχία;, προ- 

ξενησάσα; αϊσθησιν ε-εκα τή; άπαθοΰ; γενναιό- 
τκτος καί τοϋ άτρομήτου θάρρους, δπερ έδειξε.

— Ναί, ύπέλαβεν’ άλλ δμω; είμαι δειλός κα
τά τδν τρόπον τοϋ Ερρίκου Δ' οστι; ήρχιζεν, ώ; 
λέγει 5 lalletnaul de Reaux, νά ρυπαίνη τάς 
περισκελίδα; του, καί δστις ακολούθως έρύπα.-.ε 
τήν ρίνα τών έχθρών του. II κρασί; μου είνε χο
λερική, καί εχω τδ θάρρο; τών τή; κράσεώ; μου, 
τουτέστιν αρχίζω άμφιβάλλων, δισταζων, τρέ- 
μων, είτα αίσχύνομαι διά τήν αδυναμίαν μου. 
κατόπιν τούτου τδ ηθικόν μου επιπλήττει τδ φυ
σικόν μου, άκολούθω; ή ψυχή μου υπερισχύει τί.; 
δειλία; μου, καί τότε ή δειλία μου έκτελεί θαύ
ματα ανδρείας, ήτι; κατανικά τού; άνοήτους, «λ 
καί κατ άρχάς ήμην δειλό;, πλήν τήν δειλία» 
ταύτην μόνον ή ψυχή μου τήν γνωρίζει. ... Καί 
τώρα έγώ...

— Καί τώρα σεϊ;, τί ; — Ηρχισα ν άγριεύω- 
μαι κατά τδ σύνηθε; διά τήν πρότασιν καί ν» 
ψιθυρίζω.

• — Εί; κυνήγιόν έλεφάττων! Ναί.. · όχι . .
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ΙΙόσον θέλει διαρκέσει; «—Επτά ή δκτώ ή-
(«ρας...

« — Επτά ή οκτώ ήμέρας ! . . . Διάβολε ! δέν
γνωρίζω έάν Οά δυνηθώ νά έλθω.

« — Πά ! άπεκρίθη ό Williams, ϊδατε, σκέ- 
Όθητε · ·.. έχετε καιρόν άπό σήμερον μέχρι τή; 
αϋριον.

Μοί έφάνη, άπό τόν τονισμόν τοΰ Αγγλου ά- 
ςιωματικοΰ— "θ σίρ Williams ήτο αξιωματι
κό; τών καραβινοφόρων — δτι είσέδυσε μέχρι 
τοΰ βάθους τή; ζαρδίας μου καί είδε πάν τό έν 
αύτσι διατοέχον.

« — όχι, οχι, ύπέλαβον ζωηρώς’ δέν έχω α
νάγκην νά σκεφθώ .... έρχομαι. . Κα1. ελαβον 
τό μανδήλιόν μου προσπαθών νά σπογγίσω τόν 
ίδρωτα, καλύψαντα τό μέτωπόν μου.

« —Εχετε όπλα ;.. . μέ ήρώτηΌεν ό σίρ Wil

liams.
« — Εχω καραβίναν διά βεβιασμένα; καί ο 

ςείας βολάς. « — Μονόκαννον ή δίκαννον ;
« — Μονόκαννον. ’Εκτός δέ ταύτης έχω καί τό 

κυνηγετιζόν πυροβόλου. « — Ποια; ολκής;
« — Ολκής τών δεκαέξ. « — Ταΰτα πάντα 

ανεπαρκή.
« — Η καοαβίνα μου μοί είναι οικεία.
« — Προσλάβετέ την, έάν Οέλητε, ώ; τελευ

ταίων δπλον' άλλ.’ ώ; κύριον δπλον, έάν Οέλητε 
νά σάς χρησιμεύση, θά σά; έσυμβούλευον νά έκλέ- 
ξητε άλλον σύντροφον διά τό κυνήγιον.

« — Καί διατί; — Διότι άλλως δέν εγγυώ

μαι δι’ ύμάς.
— « Π ! » ’Εσύριςα ωδήν τινα, ίνα ίδω εις 

ποιον βαθμόν συγκινήσεως η φωνή μου έπαυσε νά 
ηναι αληθής.

«·—Εχετε άνάγκην, έξηκολούθησεν ό σίρ Wil
liams, τριών δικάννων καραβινών.

« — Καί πόθεν νά προμηθευθώ ταύτας; — 
θέλω σάς τάς δανείσει έγώ.

« — ’Αλλ’ αγαπητέ μοι θά ύπέκυπτον ύπό 
τό βάρος παρομοίου πυροβολικού.

« — Μή ανησυχείτε διά τούτο. — Πώ; ;
« — Αρά γε νομίζετε δτι ό λευκό; έγεννήθη 

νά φέρη τι έν ταΐ; Ινδία·.; ; Τοΰτο είναι έργον ίδιον 
τών μαύρων σας. Ποοσλάβετε τούς πιστοτέρ’ού; 
σα; appos καί Οέλουσι σά; δείξει τόν τρόπον νά 

' τού; μεταχειρισθήτε.
■· in vicr-, ;~· ΐ'5> ' ς'ε.,ι ■■··'» c? έτ-’α !

Β'. ·.:· ’

— Ανευ αδιακρισίας, ήρώτησα διακοπτών έκ

νέου τόν αφηγητήν, δύναμαι νά μάθω τί είναι βί 
appos ;

— Οί πιστοί μαύροι, ου; οί ξένοι, είτε Γάλλοι, 
είτε όλλανδοί, εϊτε Αγγλοι προσκολλώσιν εί; τήν 
ίδιαιτ έραν υπηρεσίαν των.

— Εχει καλώς, εξακολουθήσατε.
— Καί δέν σά; βαρύνει τοΰτο ;
—12! τουναντίον, ευρίσκω δτι ό πρόλογος βαί

νει εις μάκρος κατά τι.
— όχι δέν είμαι τόσον σοφό; όσον ύμεΐς περί 

τό ίκθέτειν. Αλλως τε, εάν θελκτε νά σβύσητε- 
τό φώς. φυσήσατε ίπάνωθεν.

— όχι ποσώς, άπαγε αγαπητέ μοι, θά ώμοί- 
αζον τόν επαρχιώτην τόν στοιχηματίσαντα νά 
δ-.έλθη γυμνοί; ποσΐ τήν μεγάλην δεξαμενήν τοΰ 
Κεραμεικοΰ, πεπηγυΐαν ούσαν.

— Ναί’ όστις δμωςφθάσας κατά τό ήμισυ τοΰ 
δρόμου, προύτίμησε κάλλιον νά έπιστρίψη παρά 
νά διέλθη μέχρι τής άλλη; άζ.ρας. Αλλά ύμεϊ; δέν 
έφθάσετε κατά τό μέσον πολλοϋ γε καί δει .’

— Αδιάφορον, εξακολουθήσατε, έξακολουθή- 
σατε.

— Αφήσατέ με νά κάμω τό σιγάρον μου.
— 0 όράτιο; έστριψε δραχμίδα καπνού κί

τρινου καί εύωδιάζοντο; έν τετράγωνο» σιγαρο- 
χάρτου, έσκυψεν ίνα θέση αύτό εί; συνάφειαν 
μετά τή; φλογό; τοΰ κηρίου, έκάπνισεν, δπως βε- 
βαιωθή δτι τό σιγάρον ήτο άνημμένον, τρεις ή 
τέσσαρα: πνοάς καπνού, καί έξηκολούθησεν,

— Η συνέντευξι; είχε δοθή διά τήν επαύριον 
τό πρώΐ, κατά τήν έκτην ώραν. Εΐ; Κεϋλάνην, δ- 
φείλο» νά σά; είπω, αγαπητέ μοι, δτι 5 ήλιος είναι 
άπελ.πΐ7'·κή; άκριβείας' ά -ατέλλει κατά τήν ?<την 
πρωινήν ώραν, καί δύει κατά τήν έκτην εσπερινήν’ 
ούδέποτε ένώρίτερον, ούδέποτε βραδύτερον, έκ
το; τοΰ δτι άνάπτει ώ; άστραπή καί σβύνει έπί— 
σης. Δέν ύπάρχει εκεί οΰτε ήώ; ούτε λυκαυγές.

Οΰτω λόγου χάριν έάν περιδιαβάζατε εί; Gale
face — τό COrso τής' πόλεο»; — έν τώ μέσςυ 
συνδιαλέξεω; άρξαμένη; έν πλήρει ήλίω, αίφνης 
επέρχεται τό σκότος’ ήρχίσατε ομιλίαν έπαυ- 
•γαζούση; τή; ήμέρα; καί άποτελειοΰτε αύτήν 
δτε’πλέον νύξ' βαθεΐα ύπάρχει- ΙΙθελεν εϊπει τις 
δτι ό Θεό; έβαρύνθή’ σβύνει · τήν λυγχνίαν, καί 
τετέλεσ-ίαι !

Τήν επαύριον,· ει; 'τά; έξ ώρα; παρά δέκα 
λεπτά, ήμην κατά πάντα έτοιμος" κατΑ-.δέ τά; 
πέντε ιόράς.έκραξα 'τούς ύπηρέτας μου, οίτινε; 
ίάραυτα είσήλθον · καί μ’· έβδήθησαν -νά:ίνδυθώ.

Εί; τάς Ινδία; οί ύπηρέται κατακλίνονται 
όλοβνδυτοι έπί ψαθών, έντό; τοΰ διαύλου, άνά 
μέσον τοΰ κατωφλιού τή; θύρας. Αρκεί νά κράξη 
τι; αύτούς, καί ούτοι κινοΰντε; τά ώτα είναι ί· 
τσιμοι νά ΐμφανισθώσιν.

'θ ίππο; έπισαγμένο; καί μέ τήν άναγκαίαν 
πανοπλίαν δι’οδοιπορίαν, έκρόαινεν εΐ; τήν θύραν. 
Εις μέν τών appos μου έκράτει αύτόν άπό τοΰ 
χαλινού, οί δ’ επίλοιποι δύο έπερίμενον μέ τά; 
χεΐρα; κενά;, τοΰ κυνηγετικού μου εφοπλισμού 
όντο; ετοίμου παρά τώ σίρ Williams.

Διεπεράσαμεν τό φρούριον, κατοικούμενον ύπό 
τών λευκών έμπορων — έχόντων ώ; έπΐ τό 
πλείστον έκεΐ τά εργαστήρια καί τά γραφεΐά 
των — διήλθομεν ακολούθως ύπό δόλον σχημα- 
σιζόμενον ύπό τών οχυροψ.άτων, παρεπορεύθη- 
μεν τού λιμένο; καί είσήλθομεν είς I’ellab.

Είναι ή πόλις, είναι τό Κολόμβον.
Τό Κολόμβον κατοικείται ύπό τών μαύρων 

Singalis, ύπό τών Μαλαβάοων καΐ τών Πορτο- 
γάλλων. Θέλετε νά γνωρίσητε τί είναι πάντες 
ούτοι, τί πράττουσι, πόθεν προέρχονται καΐ πώς 
ένδύονται ;

— Ναι μάλιστα, έπιθυμώ νά τό γνωρίσω,
— Καλώς, εί; τρεις λέξει; θέλω σά; εϊπει, 

καΐ θέλετε τούς γνωρίσει ώς έάν τού; βίχετε ίδή 
θί μέν Singalis είναι οί ιθαγενείς τοΰ τόπου, 

ίποτελούντε; πάσαν σχεδόν τήν εμπορικήν τών 
άστών τάξιν.

θί δέ Μαλαβάροι έρχονται καθ έκαστον ετο; 
μισθούμενοι νά καλλιεργήσωσι τήν γήν, ώ; αχθο
φόροι καί σπανίως ώ; ύπηρέται’ τήν αύτήν 
τέχνην μετέρχονται οϊκν οί Κόρσοι, διαπερών- 
τε; τόν πορθμόν τόν διαχωρίζοντα αυτούς άπό 
τή; Ιταλίας, πηγαίνοντες νά Οερίσωσιν εί; Λού- 

καν, καί προσκομϊζοντε; οίκαδε τά τρία τέταρτα 
τού μισθού των.

Ιίληρώνουσι τού; Μαλαβάοου; ίπτά σολδία κα- 
θεκάστην, ήτοι τρεις πέννκς. ’Εξοδεύουσι δ’ έξ 
αύτών ίν σολδίον, ήτοι εν penny — διότι λογα
ριάζουν δι Αγγλικών χρημάτων ή Ινδικών — 
εξοδεύουσι δέ ίν σολδίον τήν ήμέραν άγοράζον- 
τες όρύζιον καΐ έψήνοντες αύτό’ κατά δέ πάσα; 
τά; είκοσι τέσσαρα; ώρας, έναποταμ.ιεύουσιν έξ 
σολδία, καΐ όταν συνάξωσι τίσσαρα; ή πέντε 
λίβρα; στερλίνας, έπανακάμπτουσιν οίκαδε ά- 
γοράζοντε; πλίθραν γής, καλλιεργγοΰντες τό ό- 
^ύζιον, και οΰτω γινόμενο·, ίδιοκτήται. ’Επεοχο- 
μίνης δέ τυχόν συνταγματικής κυβερνήσεως, θί-

λουσιν άναβή κατά μίαν βαθμίδα καί λάβωσι τό 
δικαίωμα τοΰ έκλογέως,

Οί Ιίορτογάλλοι, τέλος, λογίζονται οί κύριο·.· 
τοΰ τόπου.

Οι Singalis φέρουσι ώ; ξνδυμασίαν λευκήν 
βέσταν, έπί δέ τοΰ γυμνού δέρματος τεμάχιοτ 
λευκού ύφάσματος, τυλισσόμενον πέριξ τής ζώ
νη; καί καταβαΐνον μέχρι τών σφυρών.

Καί οί μέν πλούσιοι φέρουσι σανδάλια, οί δέ 
πτωχοί περιπατοΰσι γυμνόποδες.

Τό παραδοςότερον μέρο; τής ενδυμασία; τών. 
Singalis τυγχάνει ή διευθέτη.σι; τή; κόμης. Ε- 
χουσιν αύτήν μακράν, άνεσυρμίνην κατά τό σινι
κόν, ώ; τήν τών γυναικών, περιστρεφομένην ό
πισθεν έντός κοσύμβη; (chignon) καί κεκρατη-' 
μένην διά κτενίων έξ ΐστρακοδέρματος χελώνης,. 
πρό τών οποίων, τά τών κυριών 
είσί κτένια μικροσκοπικά, διότι 
θεωρούνται καί κομψότερα.

'θ στολισμό; ούτος τή; κόμη; είναι είδος ττ- 
φόρου, δν πληρόνουσιν οί Singais, καΐ ιδού πώς' οΐ 
Πορτογάλλοι εμπορευόμενοι έν Σινική καί έκεί- 
θεν μεταφέοοντε; φορτία έξ δστρακοδεομάτων 
χελωνών, εύρον πρόσφορον μέσον ν’ άναγκάσωσι 
τού; Singalis νά φορώσι κτένια· Καί έδυσκολεύ- 
θησαν μέν ούτοι τό κατ’ άρχάς νά πράξωσι τοΰτο, 
άλλά τήν σήμερον έσυνήθισαν εύρίσκοντε; τοΰτο 
ευχάριστου.

Τό έπίλοιπον τής στολής συνίσταται έξ είδους 
στεφάνης χρυσής, αργυρά; ή χάλκινης, ήν διαπε- 
ρώσιν εί; τό κάτωθι χονδρόν μέρο; τοΰ ώτίου. 
καί εΐ; τό όποιον έπιχρεμώσι πάν είδος κροτα
λιών. Τπό τοιοΰτο άσυνήθιστον βάρος, νέα καλ
λονή, λίαν σιμωμένη παρά τών άνθρώπων τοΰ 
τόπου, δημιουργεϊταΓ τά ώτία εκτείνονται κατά 
δάκτυλον καί μακρύνοντκι κατά τρεις.

ΙΙεριπατοΰσιν ασκεπείς, μ όλον τόν ήλιον, <ώ- 
τινος ή Οερμότης εϊναι κατά μέσον δρον τεσσα
ράκοντα ή τεσσαράκοντα πέντε βαθμών. ’Αλλ 
έχεται άληθεία; ότι κρατοΰσιν εί; χεΐρας άλεξή- 
λιον, έσχηματισμένον έκ φύλλου κορύφου, δι’ ού 
προφυλάττουσι τήν κεφαλήν.

Η ένδυμασία τών Μαλαβάρων σύγκειται Ιά 
κιδάρεως, έκ σχοινιού (licelli·) καί έκ πανίνου 
ράκους.

1’1 κίδαρις ζωννύει τό μέτωπον’ τό σχοινίοσ 
τό σώμα, εΐ; τό σχοινίον προσαρτάτα: διά τών 
έμπροσθεν τό ίν τών άκρων τοΰ ράκους διερχο- 
μενον δέ διά τών κ·ημών άπαντά τό ίδιον σχοτ-
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νίον διατών όπισθεν, καί έκεϊ προοδεύεται κατά 
τόν ίδιον τρόπον.

Οι παϊδε; φέρουσι μόνον τό σχοινίον. Καί ο[ 
μέν πλούσιοι έχουσιν αύτό επάργυρου. Οί δέ πλου 
σιώτεροι εξ αύτών, επίχρυσου.

Si; πρός τού; Πορτογάλλους, ούτοι κατ' έ 
λά,χιστον είναι Πορτογάλλοι' αλλ’ άπλοϋ; καρπός 
τών λευκών τε καί λευκών μετά τών ιθαγενών τοΰ 
τόπου καί τών Μαλαβάρων. Συζώσι, συζευγνύον
ται, κα'ι σχηματϊζουσι φυλήν μιγάδων άποστρε- 
φομένην τού; λευκούς και περιφρονοϋσαν τού; 
μαύρου:, τοϋτέ.στιν άποστρεφομένην τού; πατέ
ρας καί τά; ιδίας αύτής μητέρας.

At οίκίαι απασαι κατέχονται ύπό τοΰ έμπο 
■ρϊου' έκάστ-η δ οικία χρησιμεύει ταύτοχρόνως 
δι' εργαστηρίου, αποθήκην καί αποθήκην διαμε 
τακομίσεω;. Οί ιδιόκτητα·, κατακλίνονται έντός 
τούτων τών εργαστηρίων, αποθηκών κτλ. Τό δ 
έπίλοιπον μέρος τών κατοίκων κατακλίνονται 
ύπό τήν veranda τών οικιών, τουτέστιν ύπό τήν 
εξωτερικήν παστάδα.

Οι αργά άφικόμενοι καί μή εύρίσκοντες θέσιν 
κενήν, κοιμώνται ύπό τήν veranda τοϋ καλού 
<-)εοϋ.

Απασαι δέ αί βιομηχανία·, λαμβάνουσι χώραν 
ύπό τόν ήλιον κάτωθεν τών βανανεών κοκκοφοι
νίκων ή τών φοινίκων.

Τπό ταϋτα οί μέν ίχθυοπώλαι πωλώσι τού; 
ιχθύα; των, οί δέ κουρεϊ; ξυρίζουσι καί οί μάγε·, 
ροι κατασκευά',ουσι τά πλακούντιά των.

Κατά τήν έκτην πρωινήν ώραν ακούει; αύτού; 
πάντα; κράζοντας, έπαινοΰντα; τά; πραγματείας 
τω», προσκαλοϋντα; τούς διαβάτης, κινουμένου; 
άκατάπαυστα καί εργαζομένους.

• Ευ;ον τόν σίρ Williams οΐκαδε, τέσσαρες δέ ή 
πέντε κυνηγοί μ.’ έπερίμενον, καί τινας άλλου; 
έμέλλομεν νά συναντήσωμεν καθ δδόν.

Διαμοιράσαντε; τά έφόδια εις ίσα; μερίδας, 
έθεσαν ταϋτα έπί τή; δάχεω; τών appos μας.

Ποός τοΐ; άλλοι; δ έκαστο; αύτών έλαβε κα- 
οαβίναν δίκαννον, περί ών μοί είχεν ομιλήσει ό σίρ 
Williams, καί ήτις έζύγιζε σχεδόν δώδεκα έω; 
δέκα πέντε λίβρας.

Έξερχόμενο; τοΰ Peltrili, διαπερά. τι; γέφυραν 
έρριμμένην έπί μεγαλοπρεπούς ποταμού, πλατέω; 
ώ; ό Συκουάνα; εΐ; Ρασένην, εΐτα λαμβάνει τήν 
δεξιάν όχθην, έφ ή; εκτείνεται ή όδόςτοΰ Candle 
διαγίγραμμένη έπί εδάφους έξ έρυθροπλίνθων

Η όδό; παρεξέρχεται τοϋ ποταμού-εί; άπό-

στάσιν εκατόν πεντήκοντα ή διακοσίωνβημάτόιν. 
Η όδό; δ' αυτή δροσερωτάτη, σκιάζεται ύπό 

μεγαλοπρεπών δένδρων, βανανεών, ριπιδοφοινίκων 
(lataniers), αισθητικών ακακιών (mimosas, 
λειοφόρων, γιγάντων τών τροπικών, κινούντών 
έν τώ καθαρωτέρω αίθέρι τάς πτεροθυσσάνους 
κεφαλίς των, καί συναπτόντων αύτά; έν είδει
άναδενδράδο; άνωθεν τή; συνοδία; οδοιπόρων" 
τά δέ στελέχη των ύψοΰνται κατά μήκος ώς 
σχοϊνοι, ίασίναι (liserons) καί οί πλατύφυλλοι 
κα1. άφθονοι volubilis, ών τ’ άνθη έχουσι τό 
χρώμα έρυθροϋν ώ; πορφύραν καί κυανοϋν ώς 
σάπφειρος. Ταύτα δέ πάντα ζώσι δι’ έκείνης τής 
φυτική; ύπάρξεω; τής τόσον ισχυρά; έν ταϊς Ιν
δία·.;, ένθα ο δόναζ έχει τό πάχος αΐγέίρου καί 
έ-θα ή συκή παράγει μόνη, έν διαστηματι έτών 
δέκα, δάσος άδάνσωνιών έχοντος τήν έκ ταών 
αγέλην του, τήν έκ πιθήκων συμμορίαν, στίφη 
τίγρεων καί τά; έξ δφεων φωλεάζ του, ώ; άν 
τοϋτο ύπήρχεν έκ καταβολής κόσμου.

(“Έπεται ή συνέχεια.)

Γ. I. ΠΑΠΠΑΖΟΓΛΟΤΣ.

ΤΟ ΑΙΑΙΝΟΝ ΑΣΜΑ ΓΗΣ ΙΤΕΑΣ.

(ΑΙ Η ΓΗ ΜΑ.)

I.
Ό περίφημος βιολονιστής Βρουνέλλη; άφοϋ 

έπί είκοσιν έτη έξέπληξε καί έθελξε τόν μουσικόν 
κόσμον, έδαπάνα τά; τελευταίας τοϋ σταδίου του
ημέρα;, μυών εΐς τά απόκρυφα τή; τέχνης του 
προνομιούχου; τινά; μαθητά;" όπως δέ διατηρήση
είς τό σχολεΐόν του όνομα αντάξιον αύτοϋ, είχε 
συνήθειαν νά μή παραδέχηται ώ; μαθητά;, εΐμή 
τού; έχοντας εκλεκτόν διοργανισμόν, φρονών ότι 
δι’ αύτοϋ τοΰ μέσου ήθελε μεταδώσει εις τούς με
ταγενεστέρους καί διαιώνισες τήν δόξαν του. Έκ
τούτου εννοείται ότι τό σχολεΐόν του περιελάμ- 
βκνεν όλιγίστους μαθητά;, ήμίσειαν σχεδόν δω
δεκάδα.

Έν τή πρώτη τάξει κατηριθμούντο οί δύο 
ήρωε; τή; ιστορία; μας, ού; διά λόγους ευπρέ
πεια; θέλομε·/ υποδείξει ύπό τά επώνυμα Ραΰ- 
μόνδος καί Μάξιμος. Κατεϊχον ούτοι τήν πρώ
την θέσιν έν τή καρδία τοΰ Βρουνέλλη, μ όλον 
οτι ό χαρακτήο των καί ή άξία των δυκρίνοντυ 
δι’ ιδιοτήτων πάντη διαφόρων.

0 Ραύμόνδο; είσήοχετο εΐς τό εικοστόν δεύτε
ρον έτος του’ ήτο αναστήματος ανεπτυγμένου 
καί έπιχαρίτΟυ’ τό βάδισμα καί αί χειρονομίας 
του είχον μεγαλοπρέπειαν καί χάριν. Κόμη ξανθή 
έστεφε τό πλατύ καί καθαρόν μ.έτωπόντου. Τό 
βλέμμα τών μεγάλων κυανών οφθαλμών του ήτο 
εκφραστικόν καί πλήρες γλυκύτητο;. Τό χρώαα 
του σχεδόν όμοίως λαμ.πρόν ώ; μ.ια; νεάνιδο; 
έποικίλλετο άπό έοδώδη τινα βαφήν, τήν δποίαν 
ή ελαφρότερα συγκίνησις έπηύζανεν. Η ψυχή του 
άνεγινώσκετο καθ’ ολοκληρίαν έν τή γαληνίω καί 
δειλή φυσιογνωμία: αυτού' ένί λόγω έφαίνετο άν
θρωπο; απλούς, μετριόφρων, χαρίει;’ δ ενθουσια
σμό; τού καλλιτέχνου άπεζαλύπτετο ύστερώ- 
τερον, ώστε πρώτον έλάμβανέ τις συμπάθειαν 
διά τήν καρδίαν του, καί έπειτα τό γόητρον τοΰ 
Αριστοτεχνικού αύτοϋ προτερήματος συνεπλήρου 
τήν συμπάθειαν.

Τουναντίον αύτοϋ ήτον δ Μάξιμος, μικρός, 
αναστήματος χαμηλού, φαιό; τό χρώμα, έχων 
τόν οφθαλμόν κοϊλον, μόλις ένίοτε ρίπτοντα βλέμ
μα φλογερόν. Τό πρώτον αίσθημα δπερ ένέπνεεν 
ήτο ή αντιπάθεια' άλλά μόλις έλησμόνε·. τι; έν 
αύτώ τόν άνθρωπον καί ένεθυμεΐτο τόν καλλι
τέχνην. ‘θ Μάξιμος ήτο 6ν τών δντων έκείνων 
εΐ; τά δποϊα ή φύσις φαίνεται άρεσκομένη νά δίδνι 
προωρισμόν άμ,φίβολον. ί'πήρχεν έν αύτώ τό 
σπέρμα δλων τών αρετών ώς καί δλων τών κα
κιών' δυστυχώ; ήτο ακόμη παιδίον δταν έχασε 
τόν πατέρα του, καί έκτραφεί; ύπό μητρός ασθε
νούς καί απροβλέπτου, έφθασεν εΐς τό εικοστόν 
τέταρτον τή; ήλικίας του έτο; χωρίς τό παρα
μικρόν νά άπαντήση έμπόδιον εΐς τά; θελήσει;
του· ‘Ο χαρακτήρ του ήτο ανεπτυγμένο;' βίαιος, 
ΐσχυρογνώμων, απόλυτος, ζωηρός, μή έχων άλ
λην έκτίμησιν τοϋ καλού καί τοΰ κακού, είμ.ή 
τήν στιγμιαίαν μόνον, εΐμή τό εύχαριστηθέν 
ή έπαυξηθέν πάθο; του, εί; τρόπον ώστε ό άν
θρωπο; αύτό; έδύνατο μίαν ήμέραν νά φανή ώ; 
εί; τών ηρώων τή; άνθρωπότητο; ή νά καθήση 
εις τήν έδραν τών κακούργων.

'θ Μάξιμος, κατέχων μ.ικράν περιουσίαν ήν 
είχε κληρονομήσει παρά τοϋ πατρός του, διέμε- 
νεν εΐ; Παρισιού; μετά τή; μητρό; του, ήτι; 
επίσης είχε κατάστασιν τινα. Ητο καθ’ ολοκλη
ρίαν δεδομένο; εΐ; τήν έζμάθησιν τή; μουσική;, 
όχι διά νά έπαυξήση δι’αύτής τού; πόρου; του, 
άλλά διότι ήτο εμπαθή; δ·.ά τήν τέχνην καί έδί- 
ψα τήν επισημότητα.

‘Ο Φαυμόνδο; ήτον δρφανός' δ δέ ζηδεμών του 
ρίψα; αύτόν εί; τδν κόσμον τώ είχε δώσει μικρά» 
τινα ποσότητα έκ χαρτονομισμάτων χιλιοφράγ- 
κων. Εζβιαζόμενο; άπό άποφασισμένην τινα ώθη- 
σιν μάλλον ή άπό άνάγκην νά άνοιξη στάδιον, 
έγκατέλειψε τήν μικράν πόλιν έν ή έγεννήθη διά 
νά έλθη νά κατοίκηση εί; Παρισιού:, τήν γήν εκεί
νην τή; έπαγγελία; τών άσπαιρόντων πρός τήν 
εύδαιμονίαν καί πρό; τήν δόξαν. Η κοινή φήμ.η 
τόν είχεν ωθήσει πρό; τόν Βρουνέλλην. ό γη
ραιός τεχνίτη; μετά μίαν άκρόασιν, ήτι; έχρη- 
σίμευεν ώ; δοκιμασία τών έπιζητούντων τήν τιμήν 
νά καταταχθώσι μετά τών μαθητών αύτοϋ, 
έσφιγξε τόν νέον επαρχιώτην εΐ; τού; βραχίονας 
του μετά παραφορά;, καί μανθάνων δτι δέν είχεν 
εϊ; Παρισιού; μ.ήτε γονείς, μήτε οικίαν, τόν πα
ρέλαβε διά u.e~p'.«v τιμήν, άντί οικοτρόφου εις 
τήν ιδίαν οικίαν του.

« Ομοιο; τόν δμοιον » λέγει ή κοινή παροιμία, 
καί τό δποϊον έδύνατο τι; νά εί'πη καί περί αύ
τών, άλλ’ ώ; έπί τό πλεϊστον αί παροιμίας είνε 
ψευδεϊς, μ ολον δτι κοινώς θεωρούνται ώ; σοφία 
τών έθνών.

Σύνδεσμο; στενώτατο; είχε σχηματισθή με
ταξύ τών δύο τούτων νέων, τού; οποίου; είδομεν 
πεπροικισμένου; διά χαρακτήρων πάντη αντιθέ
των,' καί οΐτινες δέν ήσαν ομοιότεροι καί έν τή 
μουσική, προκειμένου περί τοΰ τρόπου τοΰ αΐ- 
σθάνεσθαι καί έκφράζεσθαι τά; έντυπώσεις.

Καί όντως, μ. δλον δτι οί δύο νέοι έξεπαιδεύον- 
το ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ αύτοϋ καλλιτέχνου, 
είχον δμω; ιδιάζοντα τρόπον τοΰ μανθάνειν. 
Τρυφεραί καί χαρίεσσαι, έλαφραί ή συγκινητικά1, 
καί πάντοτε έναρμόνιοι ύπήρχον αί έμπνε'σέι; 
τοΰ Ραϋμόνδου" ή ιδιοτροπία, τό Απρόοπτον, τό 
Ουμήρες έχαοαζτήριζε τά; τοΰ Μαξίμου. Εν τή 
μουσική τοΰ πρώτου ύπήρχε γόητρόν τι ούράνιον 
τό όποιον ερ^ιπτε τόν ακροατήν εί; τήν έκστασιν 
καί έβύθιζε τήν ψυχήν του εί; είδος μακαριότη- 
τητος. θ’, τόνοι τοΰ δευτέρου έξ εναντία; ώμοία- 
ζον πρός φωνήν καταχθόνιον ήτι; έτάρασσε, πότε 
θερμαίνουσα τό αίμα εί; τά; φλέβα; καί πότε 
παγώνουσα τήν καρδίαν δι άκαταλήπτου φρίκη;.

Έν τή άντιθέσει ταύτη έκρύπτετο τό μυστή
ριον φιλία;, ή δποία έξέπληττε τού; πάντα;. 
Ούδόλως ύπήρχε ζηλοτυπία μεταξύ τών δύο αύ
τών, ύπήρχον έν τώ αύτώ σταδίφ δύο δδοί δι’ 
ή; εκατό; έδύνατο νά δοξασθή φθάνων πρώτος" 
καί επειδή δέν ύπήρχε μεταξύ αύτών ουδέ·.; όρος
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Λυγκρίσεως, δέ*  "Λ^ο δυνατόν νά φοβηθώσι μή δ 
ίΐς φχνή υποδεέστερος τοΰ άλλου κατά τήν άζίαν 
ή κατά τήν φήμην' ώστε προέβαινον Οαυμασίως 
■καθ' έκάστην άνευ ζηλοτυπίας, άνευ πλαγίου 
σκοπού, άλλά πλήρεις αμοιβαίου ενθουσιασμού 
ααί μετά τών μαρτυρίων ειλικρινούς πρδς άλλή- 
λους θαυμασμού.

Μια ήμερα οί δύο μαθηταί, άξιοι πλέον ίντχς 
νά φερωσι τό*  τίτλον διδασκάλου, έσπούδαζον 
όμού έν τεμάχιον άκόμη ανέκδοτον μουσικής, 
ήδΰ και τής τελευταία; σενθέσεως τού ένδοξου 
κκθηγητού των. ΙΙτο αύτδ μία φαντασία παθη
τική, ήν ό Βρουνέλλης ένεπνεύσθη έκ μια; τών 
παθητικωτέρων μελςοδιών τού Ροσίου « Αΐλινον 
τή; Ιτέα; » ύπδ τήν πίεσιν τήν ζωοποιόν τού δι
δασκάλου των, δτε μέν άνεμίγνυον εις τδ όρ- 
γανον του; στεναγμού; τή; .ψυχής των, άλλοτε 
δέ έψαλλαν κλαίοντε; τάς συγκινητικωτέρας φ?ά· 
«εις, ώστε βαίνουν οΰτω; είπεΐν όλα; τά; ίνα; 
τής καρδίας. Αίφνης παραφερθέντες, μεθυσθέντε; 
άπό του; ίδίου; φθόγγου; των ήγέρθησαν μέ Sv 
χίνημα καί έπεσαν εΐ; τοΰ; βραχίονα'; άλλήλων, 
ίςαί άφοΰ έχυσαν άφθονα δάκρυα δεν άπεχωρί- 
•ίθησαν είμή άφοΰ ώρκίσθησαν άδιάρρηκτον φι
λίαν.

Εκτοτε ό Μάξιμος καί δ ί’αΰμόνδο; έζησαν, διά 
-νά εϊπωμεν οΰτω, διά τή; αυτή; ζωής. Εθεω- 
φβΰντο εύδαίμονές δταν ήσαν όμοϋ εν τε ταϊ; ώ- 
ραι; τή; σπουδή; ώ; καί έν ταϊ; τή; άνέσεω;, 
έλυποϋντο δέ καί έτήκοντο οσάκις ή λήξι; τή; 
4μέρας τοϊς έπέφερε χωρισμόν, ού προσεπάθουν 
,νά συντέμωσι πζντοιοτρόπω; τήν διάρκειαν. Ο: 
συμμαθηταί των τοΰ; ώνόμαζον όρέστην καί Πυ- 
λάδην" Ορέστη; ήτο ό Μάξιμος, κληθείς οΰτω; 
ιδίως διά τδν κατηφή καί εμπαθή χαρακτήρα του.

II.

ύ Βρουνέλλης έζη ώς γέρων άγαμος, άνευ άλ
λη; συντροφιάς είμή μόνον τοΰ βιολιού του, τών 
μαθητών του του; όποιου; ηϋχαριστεϊτο νά συνα 
θροίζη συνεχώς διά νά παίζη μετ’ αύτών τά τών 
•ίρχαίων διδασκάλων τεμάχια, τοϋ οΐκοτρόφου 
τον Ραΰμόνδου τδν όποιον ήγάπα ώ; άλλο*  υίον, 
Χαι μια; γραία; οικονόμου, απολύτου κυρία; έν 
τώ οϊκω, κατ’ ευτυχίαν τοΰ καλλιτέχνου, οστι; 
ουδόλως ποοσεϊχεν εί; τήν εσωτερικήν τάξιν τή; 
•ίκίας-

δταν ήρώτα τι; τον Βρουνέλλην διατί δεν ένυμ- 
φεύθη, έσυνείθιζε ν άποκρίνηται μειδιώ» οτε 5

άνθρωπος δέν τώ έφαίνετο ζώον ικανόν νά βα- 
στάση δυο φορτία ένταύτώ, καί δτι αφού υπέκυ· 
ψεν εί; τήν μανίαν τή; μουσικής, ένόμισε φρόνι
μον νά διαφύγη τήν εξουσίαν τών γυναικών.

Καί δμως δέν ήτο αναίσθητο; εί; τήν οικογε
νειακήν ευδαιμονίαν" ή φύσις δέν ήρνήθη τήν ευ
τυχή ταύτην κλίσιν είμή εί; τά; ξηρά; καί έγωϊ- 
στικά; καρδίας, ένώ ό Βρουνέλλης τβύ.ναντίον ήτο 
πεπροικισμένο; μέ χαρακτήρα κοινωνικόν καί μέ 
καρδίαν εύγενή. Ισως τώ συνέβη κατά τά; π«- 
λαιά; του ημέρα; νά λυπηθή τήν ενεργητικήν 
άπόφασιν τή; νεότητός-του" άλλ’ δ ούρανό; έσχεν 
οίκτον δι’ αύτόν. ό νεώτερο; άδελφός του, πα
θών σφόδρα έκ τή; απώλεια; άξιολατρεύτου συν
τρόφου, καί άποθανών είς υπηρεσίαν ετη τινά 
μβτέπειτα, είχεν αφήσει άνευ περιουσίας Sv παι
δίον τού οποίου αι Οωπεϊαι δεν ΐσχυσαν νά δια*  
σκεδάσωσι τήν θλίψιν του. ΙΙτο αΰτη μικρά τις 
κόρη όνόματι Βαλερία, κεκτημένη τήν θελ.κτικω- 
τέραν μορφήν. Προσκληθείς βΐ; τδ προσκεφάλαιον 
τοΰ άγωνιώντο; αδελφού του, άφοΰ τοΰ έκλεισε 
τοΰ; οφθαλμούς, έοφιγξε περιπαθώς τήν Βαλερίαα 
είς τδ στήθος του, κραυγάζω»,

— 0 θάνατος άποστερήσα; σε τού πατρός σου, 
δέν σέ άφήρεσβ τό πάν. Εσο Ουγάτηρ μου.

Καί τοσοϋτον ήγάπησ» τήν μικρά» έκείνην κό
ρην, ώστε καίτοι έκουσίω; στερηθεί; τών τού 
γάμου ευεργετημάτων ήσθάνετο δμω; καθ όλβ? 
κληρίαν τήν ηδονήν τή; πατρότητος.

11 Βαλερία είσήλθεν ενωρίς εΐ; Sv τών καλλι- 
τέρων εκπαιδευτηρίων τών Παρισίων καί έσχε τήν 
σπάνιάν τύχην νά τεθήόπό τήν κηδαιμομίαν γυ
ναίκα; άξιοσεβάστου, ήτι; έξεπλήρου τά πρός αύ
τήν καθήκοντα τη; μετά μεγίστου ζήλου άμα καί 
περιπαθείας*  χάρις εϊ; τα; πεφωτισμένα; καί Επι
μόνου; αύτή; φροντίδα;, αι άγαθαί διαθέσεις 
τή; νέα; ααθητρία; άνεπτΰχθησαν ταχέως, καί 
εΐ; ηλικίαν δεκαεπτά έτών, είχε πνεύμα καί καρ
δίαν κάλλιστα καλλιεργημένη» καί ήνωνεν εί; τδ 
σχήμα γυναικδς τοΰ κόσμου τά; μονίμου; γνώ- 
σει; καλή; οίκοδεσποίνης, τό δποϊον κατ’ ούδέ*  
παρέβλαπτε τήν αξίαν αύτή;" πρό; δέ τοϊ; άλ
λοι; ήτο και άρίστη μουσικό;.

ό Βρουνέλλης ένόμισε καλόν νά άνακαλέση τήν 
ανεψιάν αύτού πλησίον του, ή δέ είσοδο; τή; 
Βαλερία; εί; τόν οίκον τοΰ θείου τη; υπήρξε» αύ· 
τόχρημα εορτή. Ουδέποτε βλέμμα λαμπρότερο» 
έλαμψεν είς τους οφθαλμού; τοΰ γηραιοβ τεχνί
του. ΙΙ-ον ευτυχής, ήτον υπερήφανος καί ούχ| 

άνευ λόγου, διότι ή ήθική τελειότης τή; νεάνιδος 
έπηύξανεν ε’κ τών θελγήτρων τή; φυσική; καλ
λονής.

Αραία καστανόχρους κόμη, βλεφαρίδες φαινό
μενα1. *>;  διά γραφίδας σχηματισθεϊσαι, μεγάλοι 
μαύροι καί πλήρεις ζωηρότητο; οφθαλμοί, μει
δίαμα χάριεν άποκαλύπτον διπλήν σειράν μαρ- 

·. γαριτών μεταξύ χειλέων κοραλίνων, χροιάν, έν ή 
άντηυγάζετο ή δροσερότης καί ή υγεία, ιδού τί 
έν πρώτοι; παρίστα ή Βαλερία. ’Εθαόμαζον άκό
μη τό αρμονικόν σύνολον τού προσώπου τη;, τήν 
κομψότητα καί τήν χάριν τού ευκινήτου σώμα
τός της, τήν λεπτότητα τών χειρών καί τοΰ πο- 
δό; τη;, τον δποϊον δύναται τις είπεΐν τετορ- 
νευμένον έπί τή βάσει αρχαίου τινός άναγλύφου.

Ό Βρουνέλλης δπως δώση πλιίω επισημότητα 
είς τήν πανήγ'υριν τή; επανόδου τή; θετή; θυ- 
γ·ατρό; του, προσεκάλεσε τού; μαθητά; του νά 
διέλθωσι παρ’ αύτώ τήν εσπέραν.

II Βαλερία έφάνη προνοητική, χαρίεσσσ, πνευ
ματώδη;, φαιδρά καί ευπροσήγορο;" άφοΰ δ’ έ- 
■θελξε τού; οφθαλμού;, έκέρδισε τά; καρδίας, 
ιδίως τάς τού Ραΰμόνδου καί τού Μαξίμου.

Εις ένα άριστοτέχνην οϊο; δ Βρουνέλλης, ή μου
σική φυσικώ τώ λόγιο προκειμένου περί έορτής 
ήθελεν είσθαι τό πρώτιστον μέλημα" δι δπερ ή 
Βαλερία έκάθησε χωρίς νά τήν παρακαλέσωσιν εϊ; 
τό κλειδοκύμβαλο»' έκαστο; δέ τών μαθητών 
εξέλεξε τό τεμάχιον δπερ άνταπεκρίνετο κάλλιον 
ποδς τάς σκέψεις καί πρός τήν ικανότητά του.

II Βαλερία συγκατένευσε μειδιώσα νά εύχαοι- 
στήση πάντα;" άπεφασίσθη δμω; άνευ λόγων κα
λή; έννοουμένη; φιλοτιμία; δπως ό ί’αΰμόνδο; 
καί δ Μάξιμος προσκληθώσι τελευταίος νά άπο- 
λαύσωσι τήν τοιαύτην εύνοιαν.

‘θ Μάξιμος δταν ήλθεν η σειρά του, ήγέρθη 
μετά σπουδής λίαν ζωηρά; διά νά μή παρατη- 
ρηθή" ό δέ ί’αΰμόνδο; ώχρίασε, πρώτον ηδη ανη
σύχησα; διά μίαν πράξιν τοΰ φίλου του.

Η συμφωνία (duo) ήν έζελέξατο δ Μάξιμος 
έφαίνετο συντεθεϊσα δι αύτόν καί διά τήν περί- 
στασιν ταύτην. Η παραφορά τού πάθους, η ζο
φερά άπελπισία, ή διάπυρος, δέησ·.;, η φρενήρης 
χαρά, δλαι αί έκρυθμοι καταστάσεις τή; ψυχή; 
εύρίσκοντο έν αύτή έκτεθειμέναι μετ’ ένεργείας, 

■ έκπληκτο; καί κατεχόμενος ύπό αισθήματος νέου, 
έξήγαγεν άπό τάς χορδά; τοΰ οργάνου του ήχου; 
"παραδόξους, ορμητικούς, ήχήεντας, δι’ δπερ κα- 
τέπληξε καί παρέφεοε τό άκροατήριόν του. ’Αλ

λά μάτήν προσεπάθησε νά μεταβιβάση εί; τάν 
καρδίαν τή; Βαλερία; τήν ταραχήν ύφ’ ή; κα- 
τείχετο ή ίδική του, μάτην έδιπλασίασεν «γώνα; 
διά νά άνάψη σπινθήρα είς τήν μ.ή νοούσαν αύ
τόν ψυχήν έκείνην. II Βαλερία έμεινε μέχρι τέ
λους ψυχρά καί πεφυλαγμένη.

Εύτυχή;, έπαινούμενος, ήθελε προθύμω; κ«· 
ταρασθή τούς έπαίνου; καί συντρίψει τό όργανό» 
του, ήθελεν εύχαριστηθή, άν ήδύνατο, νά μετα- 
βάλη εΐς··ημέραν δακρύων καί πένθους τήν ημέραν 
ταύτην τή; οικογενειακής εορτής.

Τόν Μάξιμον διεδέξατο ό Ραΰμόνδος" τό δέ 
μουσικόν τεμάχιον δπερ έπαιξεν άπετέλει όλοσχερίί 
άντίθεσιν. Η Βαλερία έστέναξεν.

Ούδέποτε κχοδίαι δύο καλλιτεχνών έφάνησαν 
πλασθεϊσαι δπω; κάλλιον έννοώνται. *Εν  αρχή 
έγνώρισαν τούτο, καί δή άμέσω; συγχεόμεναι, 
ύψώθησαν ούτως είπεΐν πρό; χώρα; άνωτέρας. 
Δέν ήτο τά δάκτυλά το>ν, άλλ αί ψυχαί των 
αίτινες έπλανώντο έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου- ’Ενό- 
μιζέ τις ότι παρίστατο εΐ; μουσικήν συμφωνίαν 
άγγέλων.

Εκαστος έν τώ φόβω μή χάστ, ίνα τόνον έμε- 
νεν άκίνητο; καί συνείχε τήν αναπνοή» του. Σιγή 
επεκράτει εύγλωττοτέρα δλων τών χειροκροτή
σεων, αίτινες δμως ένέσκηψαν ^αγδαϊαι· άμα οί 
παριστάμενοι συνήλθαν έκ τή; έκστάσεώ; των.

Μόνο; δ Μάξιμος δέν έχειροκρότησε, καί ένώ 
έκαστος έσπευδε νά άποτίση φόρον επαίνων καί 
συγχαρητηρίων, αύτός έμεινεν εις τήν γωνίαν τής 
αιθούση; σιωπηλό; καί κατηφή;. ό ιός τή; ζη
λοτυπία; εϊχεν είσέλθει εις τήν καρδίαν του. Ενώ 
οί λοιποί άκροαταί ειδον έν τώ μέλει τή; Βαλε- 
ρίας καί τοΰ Ραΰμόνδου τήν άμοιβαίαν συνεννόη- 
σιν δύο καλλιτεχνικών πνευμάτων, αύτό; πλέον 
τών άλλων έξυπνος, εννόησε τήν συμπαθητικήν 
ομοφροσύνην δύο ψυχών.

Απήλθε λοιπόν λάθρα χωρίς νά καλονυκτίση 
κάνένα καί πριν τής ώρας διά νά μή σφίγξη διόλου 
τήν χεϊρα τού Ραΰμόνδου.

III.

Πρό πολλοϋ χρόνου δ Βρουνέλλης εϊχε συνη
θίσει νά έξέρχηται μετά τό δεϊπνον διά νά ύπάγη 
εις τό καφενεΐον, ένθα παίζων τό δόμινο έπινε 
τόν καφέν αύτοϋ,· άλ.λ ή έπάναδο; τής άνεψιά; 
του συνετέλεσεν δπως μετατρέψη'τόν τρόπον αύ
τοϋ τοΰ ζήν" πρώτον δέ πάντων παοήτησε τάς 
νυκτερινά; αύτοϋ έξόδους. Αλλως τε δ καφέ; προτ
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παρασκευαζόμενος καί χυνόμενος άπδ ττ,ν χεϊρα 
τή; ανεψιά; αύτοϋ Βαλερία;, τώ έφαίνετο άρωμα 
ήδύτατον κα'ι έχων γεΰσιν άσυγκρίτως νοστιμω- 
τέραν. Το δέ παίγνιον τοϋ δομίνου αντικατέ
στησε διά συνδιαλέξεω; δτέ ζωηρά; κα'ι έμμού- 
«ου, ότέ σοβαρά; καί ένδιαφερούσης, καθ’ήν δ 
Βρουνέλλη; είχε πάντοτε τδ πρώτιστον προσω
πείου. Είνε άλήθές δτι ή Βαλερία καί δ ί’αϋ 
μόνδος. γενόμενος ώ; οίκότροφο; δεκτό; εΐ; τά; 
οικιακά; ταύτα; έσπερινά; συνεντεύςεις, έφιλο- 
τιμοϋντο νά μή τώ διαμφισβητώσι τδν λόγον, 
καθόσον έχοντες τδ στόμα κεκλεισμένον έδύ- 
ναντο νά μετεχειρίζοντο κατ αρέσκειαν τήν γλώσ- 
σαντών οφθαλμών. Τοιουτοτρόπως ή εσπέρα πα- 
ρήοχετο ταχεία, ευδαίμων, τερπνή καί μόνην 
παρηγοριάν εΐς τδ τέλος αύτής εύρισκον τήν έλ 
πίδα δτι ττ,ν επιούσαν έμελλον νά τήν ίππναρχί- 
σωσι.

Σπάνιον ήτο εΐ; τδν Βρουνέλλην, άφοϋ βραδέως 
κπτέπινε τδ κυμβίον τοϋ καφέ του νά μή πέση 
εί; είδος τι μακαρίου ακινησίας, έχων τάς μέν 
κνήμα; ύπδ τήν τράπεζαν εκτεταμένα;, τά; δέ 
χεϊρας εσταυρωμένα; καί τδ σώμα έπί τοϋ ά*  
νακλίντρου κεκλιμένον, τήν κεφαλήν νωχελώς 
επί τοϋ ένδς ώμου σ τη.ριζομένην καί τάς βλεφα
ρίδας ημίκλειστους. Τδ είδος τοϋτο τής έκστάσεως 
διήρκει συνήθως μίαν ώραν.

ίίραία εύκαιρία διά του; δύο νέου; δπω; άνταλ- 
λάξωσι τήν γλώσσαν τών οφθαλμών διά τή; 
γλώσση; τοϋ στόματος. Καί δμως έπί δύο ολο
κλήρου; μήνα; ή εύκαιρία αϋτη ,παρήρχετο εΐς 
μάτην.

Καθ’ δν χρόνον ό Βρουνέλλη; έκοιμάτο, ό Ραϋ 
. μόνδος ίκάθητο εί; τήν άκραν τής εστίας. Ητο 
χειμών καί κρατών εις τήν χεϊρα τδ πόραυνον, 
ήεχολεϊτο τρόπον τινα νά διορθώνη τδ πϋρ. 11 
Βαλερία άφ’ ετέρου έθετε τήν λυχνίαν έπί μιας 
τραπέζης καί κατεγίνετο κεντώσα μικρόν τινα 
τάπητα, δστις πολύ άργά προύχώρει, καί τοι μέ- 
γιστον πρδς περατωσιν αύτοϋ έδεϊκνυε ζήλον. 
Καί λοιπδν άμφότεροι έσιώπων.

Καί άν μέν έτήρουν απόλυτον σιωπήν, τοϋτο 
έδύνατο κάπως νά έξηγηθή, διότι πιθανόν νά έ- 
σιώπων ένα μή ταράζωσι τδν ύπνον τοϋ θείου 
Βρουνέλλη, άλλ’ δμως τότε ούδ’ εβλεπον άλλή- 
λους, <vfi- όταν ό αγαθό; θείος ήτο έξυπνος τοϋτο 
δέν συνίοαινεν.

ρ Εν τούτοι; τά πάντα έχουσι τδ τέλος αύτών 
μηδ αύτή; τή; έρωτική; δειλία; εζαιρονμένης'. 

Μιά εσπέρα: δ Ραϋμόδο; έπαυσεν αίφνης νά σκα- 
λεύη τήν εστίαν καί άφοϋ έκρέμασε y,v πυράγραν 
εί; τή,ν θέσιν της, ύψωσε τήν κεφαλήν στρέψας 
αύτήν πρδς τδ μέρος τής Βαλερία;.

— Πόσον ήσύχω; κοιμάται ό Οεϊό; σας, κυρία.
— Ιίσύχως, ώ; άνθρωπος έχων άτάραχον τήν 

συν.ειδτ,σιν, άπεκρίθη ή νεάνις.
’Επί τάς δύο ταύτας φράσεις ύπήρχεν άθωό- 

της άμεμπτος' έν τούτοις ό πάγος έ^ράγη, καί 
άπας τοϋ πάγου όαγέντος. έκαστος γνωρίζει, πό
σον οί έρωτόληπτοι προβαίνουσι ταχέως. Περί 
αύτών δύναται τι; είπειν οτι γνωρίζουσι νά ά- 
νακτήσωσι τδν άπολεσθέντα καιρόν.

Τοιουτοτρόπως άπδ τήν πρωίαν τή; έπιούσης 
καί πάντοτε κατά τήν νάρκωσιν τοϋ Βρουνέλλη, 
ή συνομιλία έφθανεν εί; αύτδν τδν δρον.

— ύποία ομολογία, κύριε ί’αϋμόνδε ;
— Τήν αποκρούετε, κυρία ;
— Μέ εκπλήττει.
— Ω μή ζητείτε νά μεταμφιέσατε τά αληθή 

αισθήματα σας, ή νά τά περιβάλητε μέ γλυκεία*  
έκφρασιν.

— Τί εννοείτε ;
— Σάς εννόησα καλώς, κυρία' ή ομολογία μου 

σάς καταπλήττει, σάς φοβίζει .. . Τοϋτο έννοει 
δτι τδ αίσθημα, τδ όποιον κατέλαβε τήν καρδίαν 
μου ευρε τήν ίδικήν σα; κεκλεισμένην. Καί όμως 
είχον νομίσει ότι τά βλέμματά μου δέν άπεστρε- 
φοντο άπδ τά ίδικά μου μετ*  οργής . .. καί εί
χον τολμήσει νά συλλάβοι ελπίδας... Λφρων' 
έγώ ! άφρων .' . .. Τοιαύτη ευτυχία . . . εί; έμέ,.. 
τί έπραξα διά νά καταστώ άςιος αύτής; Ιίν τού
τοι;, κυρία, ησυχάσατε' δέν Οά σάς ενοχλήσω 
πλέον μέ τον έρωτα έκεΐνον όστις σάς καταπλήτ
τει. Δέν θά σάς ταράζω πλέον μέ απελπισίαν, 
τήν όποιαν δέν δύνασθε νά οΐκτειρήσητε' καί 
έπειδή δύσπιστή πρός τά; δυνάμει; μου, θά 
άποφύγω πάσαν περίστασιν τοϋ νά σάς ϊδω, 
θά παραιτήσω, έάν η,νε ανάγκη, τόν οίκον τού
τον, ναί θά τόν άφήσω αϋριον, τδ έσπέρας τοϋτο 
άκόμη.

11 Βαλερία, άφησε τδ έργόχειρόν τη; νά πέση 
έπί τών γονάτων της, καί παρετήρει τδν Ρεϋ- 
μόνδον τρέμουσα καί δακρυβρέκτους έχουσα τούς 
οφθαλμούς' δτε δέ είδεν ότι εκείνο; ήγέρθη παρά
φορος, ώ; διά νά έκπληρώση τήν απειλήν τή; 
άναχωρήσεω;.

— θεέ μου ! ανέκραξε, παοαδόξω; παρεννοεί' 
τε κύριε Ραϋμότδε.

— ΙΙώς δέν μέ μισείτε, 
καί μή ζητών άλλο τι ή νά

— Πώ; σά; έπήλθεν εΐς 
δύναμαι \« σά; μισήσω ;

— Και ό έρως μου δέν σά; έξώργισεν ;
•— Εξοργίζεται τι; δι’ 8ν αίσθημα τδ οποίον.... 
Η Βαλερία έδίσταζεν, αί δέ πάρειαί της έγέ- 

νοντοπεριπόρφυροι.
—Τελειώσετε, είπεν ό Ραϋμόνδο; άνυπομ,όνως.
— Δέν γνωρίζω νά ψεύδωμαι. ύπέλάβ: θαρρα- 

λέως ή Βαλερία, οχι δέν έξωργίσθην δι’8ν αίσθη
μα τδ όποιον συμμερίζομαι.

Οι τελευταίο·, ουτοι λόγοι προεφέρθησαν χα- 
μηλοφώνως, άλλά δέν ήμπόδισε τούτο τδν ί’αϋ' 
μόνδον νά τους άκούση εύδιακρίτως.· Εμελλε δέ 
νά ριφθή εί; τού; πόδας τή; νεάνιδο:, δτε £ν κίνη
μα τ>Λ> Βρουνέλλη τδν έκράττ.σε. ΚΟιμηθέντο; δ’ 
εκείνου έκ νέου, ό Ραϋμόνδο; ύπέλαβε"
. — Διατί λοιπόν είπατε, Βαλερία, δτι ή ομο
λογία μου σάς κατέπληττ: ;
, — Είχον λάθος ίσως μέ τά; ιδέας τά; όποια; 
βλέπω εί; τδν Οείόν μου
• — όποια·. είνε αί ίδέαι αϋται;
. — Καθ έκάστην ό θεΐός μου μοί επαναλαμ

βάνει δτι θέλει νά μέ καταστήση πλουσίαν. II α
γάπη τήν όποιαν τρέφει πρός έμέ είνε τόσον 
ζωηρά, ώστε ή ευδαιμονία μου εινε τδ ενδελεχές 
άντικείμενον τής απασχολήσει!»; του, καί τήν 
ευδαιμονίαν ταύτην δέν τήν βλέπει εΐμή έν τώ 
πλούτω. Αλλ έπειδή ό θι'.ό; μου ποτέ δέν ήτο 
φιλοχρήματος, δέν είνε αύτός δστις θά μοί δώση 
τά πλούτη...

•— Θά τά ζητήση εί; ενα σύζυγον, διέκοψεν ό 
Ραϋμόνδο; | 
στιγμήν σιω

— Αλλα δέν 
έχω καί εγώ £ν 
ύμάς πέπεισμαι 
σχεσθε μόνον νά

είπεν ό νέος μενών 
μείνη.

τδν νοΰν ή ιδέα ότι

μετά στεναγμού. Καί μετά μίαν 
ιπής προσέθηκεν.

Οά ήμαι αιωνίως πτωχό;. Ιίδη 
προτέρημα' άγαπώμενο; δέ άπδ 
δτι θά καταστώ πλούσιος' ύπό- 
μέ περιμείνητε, Βαλερία;

— Υπόσχομαι, διότι δέν είνε δυνατόν νά μέ 
όδηγήσωσιν εις τδν βωμόν άκουσίως μου.

— Αλλως δέεΐμεθκ καί νέοι, άν περιμείνωμεν , 
-?ία έτη, έως τότε θά ήμαι είκοσι πέντε έτών. I

— Καί έγώ θά ήμαι είκοσι.
— Δέν είνε ηλικία προχωρημένη διά γάμον.
Ο: δύο νέοι διεκό.τησαν άπδ δεύτερον κίνημα 

τοϋ Βρουνέλλη, άλλά τήν φοράν ταύτην εκείνος 
ειχεν έξυπνήσει άκούσα; τους τελευταίους λόγου; 
*9ϋ ίαυμόνδου.

I

ά τή; Κυρίας Βαλεαία
'— Τά όποΐα

■οίησης, διέκοψε ζωηρής ό Βρουνέλλη;. 

ανοησία ’ 
ότι αύτδ είνε; νομίζω σκέψι; άν

— Τί; όμιλεϊ έδώ περί γάμου ; ήρώτησεν εγει
ρόμενος τή; έδρα; του.

Πρέπει νά ΰπόθέσωυεν ζ-·. τήν εσπέραν έκείνην 
ό Ραϋμόνδο; ήτο εί; τδ έπακρόν τή; τόλμη; του, 
διότι άπεκρίθη άνευ πολλοΰ δισταγμού.

:— Εγώ, αγαπητέ διδάσκαλε, συνωμίλ,ουν με- 

■ερί τινων σχεδίων . . .
σέ άπαλλάττω νά μοί γνωστο- 

τ. i Βρουνέλλη;. Σκέπ-
σαι περί γάμου, ού

γ., εναντία
θρώπου φοόνίμου.

— Καί πώ; είσαι
τη;. ..

— Αλλά φίλτασε διδάσκαλε . ..
—- Είσαι τεχνίτη; σοί επαναλαμβάνω 

φρόνησις ένδ; τεχνίτου είνε μηδαμινή . . . Γάμο, 
δέν γνωρίζεις, δυστυχή, 
γυναίκα εΐ; τήν ρίχ 
Πρέπει νά εχη; 
κόσμον. 11 Κυρία

φρόνιμός συ. εί; τεχνί-

καί ή
. · % · 

ι, τί πράγμα είνε .. . Μία 
ν, τί συνέπειας έχει ; . .. 

οίκον διά νά ϋποδέχησαι τόν 
θά άγαπα τάς διασκεδάσεις, 

τόν περίπατον, θά θέλη φίλους νά δεχθή. Επειτα 
θά άποκτήση; παιδία, τά όποια θά σέ έκκωφαί- 
νωσι μέ τά; κραυγά; των. θά κάμνωσιν άνω κάτω 
τδν οίκον, θά σχίζωσι τάς μουσικά; σου καί θά 
συντρίβωσι τά όργανά σου. Λν αγαπάς τότε κά“ 
Οτ,σε νά σύνταξη; μελφδία; έν μέσιο τοϋ θορύβου 
αύτοϋ. Εύρέ.στιγμήν,ήσυχία; διά τή,ν εργασίαν σου 
έν τή διηνεκεϊ έκπληρώσει τών συζυγικών καί 

κοινωνικών καθηκόντων. 0 γάμος δι ένα τεχνή- 
ττν είνε κόλασις, είνε πράγμα άνέφικτον. Αν α

γαπά; τήν τέχνην σου, καί τήν αγαπάς, άν έπι- 
θυμ.ή; τήν δόξαν, καί θά άπολαύσης, πράξε ώς 
έμέ’ ένυμφεύθην έγώ ;

— Διδάσκαλε, ύπετονθόρισεν ό Ραϋμόνδ·,;, δϋ· 
ναταί τις νά κακολ.ογή τόσον πολύ πράγμα περί 
τοϋ όποιου ό ίδιο; δεν έχει πείραν ;

— Πείραν ! Οχι, δόξα τώ Θεώ δέν έχω τοΰ 
■ τοιούτου. Λν κάμμίαν ήμέραν ή οργή τά έφερϊ να 
i λάβω συμπάθειαν προς άλλο τι έκτό; τή; τέχνη; 
, μου, έσο βέβαιο; ότι αυθημερόν θά έπιπτα νά 
J πνιγώ είς τόν Σηκουάναν.

0 Ραϋμόνδο; δέν είχεν άνάγκην τοϋ βλέμμα
τος τής Βαλερία; διά νά έννοήση ότι ή στιγμή 
δέν ήτον έθνους. Δύο νίκαι έν μια εσπέρα, ησαν 
πολύ δι’ αύτόν.

39
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ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ Β1ΜΠΟΥ

ΟΑίγαι .Ιϊζιις ίπΐ τή sic thdxoror χειροτονϊα 
αύτοΰ, τι.Ιεσθιίση ίν τ/'/ εκκλησιαστική Ρι- 
ζαριίτρ σχολή ύπό τον πανιιρωτάτον άρ- 
χιιπισκόπου Σύρου xal Τήνου, Κυρίου Λ.Ιε- 
Ί.άνδρου Λυκούργου, τή 29® ’ίουχίου 1866, 
ίορτή τών άγίων Αποστόλων Πέτρου χαί 
1! αύλου-

’ΐδού, πανιερώτατε άρχιθΰτα καΐ ίεράρχα Οεό- 
χρ-.στε, έμπροσθεν τού φοβερού θυσιαστηρίου, δ 
ή δόξα τοΰ Κυρίου περιλάμπει, καΐ περί 8 ■/<. 
λιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τά Χε
ρουβείμ. καΐ τά Σεραφείμ, περϊίπτανται τήν αναί
μακτου Ουσίαν συλλειτουργοϋντά Σοι, μετά φόβου 
καΐ τρόμου, τό σκεύος τής αμαρτίας, ό ελάχιστος 
έγώ, κλίνας τόν έμαυτοΰ αυχένα, τολμώ Sos 
προσελθεϊν, ΐνα θεία; πλ.ησθεί; χάριτος, τή έν 
Σοΐ ένεργούση δυνάμει τοΰ Παναγίου Πνεύματος, 
ει; σκεύος ίκανωθώ τίμιον καΐ άξιον τή; διακο
νίας τοΰ βασιλέω; τής δόξης καΐ τών άχράντων 
αύτοϋ μυστηρίων. ίΐς φοβερόν όντως τό τόλμημα 
τούτο" διότι ούδείς τών συνδεδεμένων ταϊ; σαο- 
κικαΐς έπιθΰμίαις καΐ ήδοναϊς άξιος ποοσέρχεσθαι 
ή προσεγγίζει*  ή λειτουργεϊν τώ βασιλεϊ τή; δό
ξης. ’Αλλ δμως άπετόλμησα τοΰτο, ώς έπΐ τή 
άφάτω καΐ άμετρήτω φιλανθρωπία καΐ συγκατα- 
βάσει τοΰ ένανθρωπήσαντο; Κυρίου ήμών πεποι- 
θώς, καΐ ώς μένω» πιστό; εί; ττ,ν κλήσιν, τ, έκλ.ή- 
θτ,ν. Exaaroc ir τή χλήσιι, ή Ιχλήθη, er ταύτη 
μενέτω (λ', Κορινθ. ζ', 20).

Ναί, ώ φίλτατοι τής ίεράς ταύτη; σχολής 
σπουδασταΐ. μεθ ών είμαι υπό τί; θείας Πρό
νοιας συνδεδεμένο; διά τίς έν τή αύτή ταύτη 
σχολή άνατροφής καΐ έκπαιδεύσεως, έν τή κλή- 
σει. ή ίκλήθημεν, έν ταύτη πρέπει νά μένωμεν.

Ανατρεφόμενοι καΐ εκπαιδευόμενοι έν τή ιερά 
ταύτη σχολή, έκλήθημεν παρά θεοϋ είς τήν όψί- 
-αττ,ι διακονίαν, τήν διακονίαν τίς Εκκλησίας 
τοΰ Χριστού" ίερωθέντες δηλ. ού μόνον νά φω- 
ταγωγώμεν τούς πιστούς, φωτίζωμεν τόν νοΰν 
αύτών διά τίς μόνη; αληθούς κατά Χριστόν φι
λοσοφίας, έκκαίωμεν αύτών τήν καρδίαν εί; τά 
έργα τή; αγάπης, διιΟύνωμεν καΐ κρατΰνωμεν αύ
τών τήν θέλησιν, οΰτω δέ προφυλάττωμεν αύ
τού; άπό τών κηλίδων τής αμαρτίας, άλλά καί 
νά εύλογώμεν τού; πιστού; καΐ καθαγνίζωμεν τούς 
ύπό τής αμαρτίας ρυπωθέντας, καΐ έν γένει νά

προετοιμάζομε» πολίτα; τής επ’ ουρανών βασι
λείας. Αν λοιπόν μένωμεν πιστοί εις τήν παρά 

Θεοϋ ταύτην κλήσιν, θά υπακούσομε» αύτώ καΐ 
θά τύχωμεν τί; παρ αύτοϋ εύλογίας" τουναντίον 
δέ, άν μετά τό πέρας τίς· έν τή σχολή ταύτη 
έκπαιδεύσεως άλλην τρεπώμεθα όδόν καΐ λει- 
ποτακτώμεν, ού μόνον Οά δειχθώμεν απειθείς πρός 
τόν Θεόν, άλλά καΐ θά μυκττ,ρίσωμεν αύτόν τόν 
Θεόν, όστις δμω; δέν μυκτηρίζεται, θιόζ όί> μυ
κτηρίζεται (Γαλάτ- ς, 7).

"Εχχστος ΐν τή χ.Ιήο'.ι, η έκλήθη, er ταύτη 
μενέτω, λέγει ό θεϊός απόστολος (λ', Κορινθ. ζ’, 
20). Διά τούτο καΐ ήμεϊς, ώ φίλτατοι σπουδα- 
σταΐ, έν τή κλτ,σει, ή έκκάθημεν, έν ταύτη πρέ- 
νά μένωμεν. Οΰτω ποιήσαντες Οά παράσχομε*  
άγαλλίασιν είς τάς μακαρίας ψυχάς τών αοιδί
μων ιδρυτών τήςίερά; ταύτη; σχολής, Μάνθου 
καΐ Γεωργίου τών Ριζαρών, οίτινε; τήν μετά 
πολλοϋ πόνου καΐ μόχθου καΐ παραδειγματικής 
οικονομία; συλλεγεϊσαν πεοιουσίαν κατέλιπον εις 
σύστασιν τής ίεράς ταύττ.ς σχολή; έπ- άγαθώ τής 
Εκκλησίας καΐ τοΰ έθνους" τούναντίον δέ δι
καίως Οά έπισπάσωμεν καθ' ημών αύτών τήν δι- 
καίαν τών μακαρίων έκείνω^ ψυχών άγανάκτησιν, 
άν μετά τήν έν τή βχολή ταύτη εκπαίδευσε*  άφί- 
ν.οντες τάς τάξεις τών τής ’Εκκλησίας στρατιω
τών άλλην τρεπώμεθα όδόν, τήν τού Μαμωνά, 
έπΐ βλάβη τής ’Εκκλησίας καΐ τού έθνους ήμών.

Ναί, έπΐ βλάβη τής ’Εκκλησίας ήμών" διότι 
ή ’Εκκλησία ήμών έχει άνάγκην λογίων καΐ συ
νάμα έναρέτων κληρικών. Ναι, έπΐ βλάβη καΐ 
τοΰ έθνους ήμών" διότι τό έθνος ήμών πάσχεζ 
θόησκευτικήν φθίσιν. Η θρησκευτική ζωή, έκ τίς 
όποιας πηγάζει ή τών έθνών ευδαιμονία, καΐ χω
ρίς τής όποιας αδύνατον αύτά νά συγκρατώνται 
καΐ νά άκμαζωσιν, παρ ήμϊν, άς εϊπωμεν τήν 
αλήθειαν, καΐ ή αλήθεια σώσει ημάς, εύρίσκεται 
έν μ'αρασμώ. ΙΪ πρό; τούς νόμους ασέβεια, η ιδιο
τέλεια, τό ψεύδος, ή απάτη, ή άργία, ό πολιτι- 
κισμός, ή πολυπραγμοσύνη, η κακεντρέχεια, η 
ληστεία, καϊ πάσα άλλη παρ ήμϊν επικρατούσα 
κακία, είναι συμπτώυατα τί; θρησκευτικής φθΐ*  
σεως, τήν όποίαν τό ήμέτερον έθνος πάσχει, καΐ 
τήν όποίαν οΰτε ό πολυάριθμος στρατός, οΰτε τό 
σαΐνος τών νου.ομάθών καί δικανικών άνδρών. 
οΰτε τό πλήθος τών ιατρών, ούτε οί πολυγράμ- 
ιεατοι και πολυμαθείς άνδρες δύνανται νά θερα- 
πεΰ.σώσιν. Μόνον δή άνδρες κληρικοί, τοϊς ίεροϊς 
έννεάσαντε; γράμμασι καί ζήλου πρός τόν κατά

Χριστόν βίον πεπληβωμένοι, οποίους προώρισται 
νά μορφώνη ή ιερά αΰτη σχολή, καί όποιους τό 
ίθνος έξ αύτής προςδοκά, μόνον αυτοί, ναί, αύ- 
τοί μόνο» δύνανται καί νά θεραπεύσωσι τήν φο
βέραν τοΰ έθνους ήμών νόσον, ώς έκ τής όποιας ή 
άνάπτυξις αύτοΰ αποβαίνει έκτρωματική, καί νά 
άναρόιπίσωσι καί είς φλόγα έξάψωσι τά ει; τό 
έθνος ημών έμφυτα τής εύσεβείας έναύσματα.

’Εν τή κλήσει, ν. έκλήθημεν, έν ταύτη πρέπει 
νά μένωμεν. Διότι οΰτω θά έπισπάσωμεν τάς εΰ 
λογίας'καί τής ’Εκκλησία; καΐ τοΰ έθνους" άλλως 
δε, θά έπισύρωμεν τάς φοβερά; άμφοτέρων άρά;, 
καΐ θά' ήμεθα ένοχοι τοΰ μαρασμού χαι τή; κα
κοδαιμονίες αύτών. Καί είναι μέν αληθές, ότι 
άσπασθίντες τδν ιερατικόν βίο», ίί-ι έγγαμον 
εϊτε άγαμον κατά τάς περιστάσεις, θά στερτ,θώ- 
μεν Πρόσκαιρων τινών τοΰ κόσμου απολαύσεων, 
άλλ’ή στέρησι; αΰτη, άν περιπατήσωμεν άξίω; 
τή; κλήσεως, Οά γείνη πάοοχο; έπιδαψιλεύσεως 
τιμή; κα1. δόξης αίωνία; καί άειλαμποΰς, ού μό
νον έν τώ παρόντι, άλλά καΐ έν τώ μέλλοντι κο
σμώ.

2ύ δέ Κύριε, έξ ου παν δώρημα τέλειον έστΐ 
καταβαΐνον, δέομαί«-ου ό ανάξιος δοΰλός Σου, 
όπως έμεινα πιστός είς τήν κλήσιν μου καταφρό
νησα; καί πλούτου, καί τών τού κόσμου άπολαύ- 
σεω», οΰτω μένε πάντοτε μετ’ έμοΰ, καί περίζω- 
σο» τήν όσφύν μου έν άληθεία, καί ένδυσόν με 
τόν θώρακα τή; δικαιοσύνης, καί δός μοι τόν 
θυρεόν τίς πίστεως, καΐ τή» περικεφαλαίαν τοΰ 
σωτηρίου, καί τήν δίστομον μάχαιραν τού πνεύ
ματος, 8 έστΐ ρήμα θεοϋ, καί κατεύθυνον κατά 
το Σόν θέλημα τήν τροχιάν τών ποδών μου, "να 
άξίω; πεοιπατήσω τή; κλήσεως, ή; έκλήθπν, καί 
*ό;, Κύριε, ΐνα άγνόν καΐ ώ; κόρην οφθαλμού 
μεχει τή; έκ τού παρόντος βίου έζόδου μου δια- 
φ·>λάξω τό-θειον χάρισμα, ούτινος μετά συγκιν-ή 
βεως καί τρόμου προσέρχομαι νΰν νά αξιωθώ 
παρά τοΰ πιστού Σου ποιμενάρχου.

Ί'οΰ αύτού προς.Ια-Ιιά πρός ri>r παπιρώτατοτ 
άρχιεπΙσχοποΓ Σύρου χαί Τήχου, Κύριον 

·' ‘jiJif.urJpor Λυκούργον, κατά τήτ ήριίραν 
εήί sic xptaGorepor xpoxuplotuc αύτοϋ ir 
τύ ναώ τί/c Μι/τροπό.Ιεοκ, την 5ΐν Ίου· 
Μου 1866. 

' ό πανεύσπλαχνο; ήμών θεός, θεότευπτε τελε- 
ϋάρχα χαί γ$; είχών αύτοΰ τοΰ πατρό; τών

φώτων, ό πανεύσπλαχνο; ήμών θεός κατά τήν 
εΰσημον τών άγίων αύτοΰ Α ποστόλων Πέτιου καΐ 
Παύλου ήαέραν, -ευδόκησε διά των Σών άρχιθυτι- 
κών χειρών νά έπιχύση τό έλεος αύτοΰ καί επ’’ 
«μέ, τόν χούν, τήν κοπρίαν, τόν σκώληκα τής 
γής, καί διατί ούχί καί αύτοΰ τοΰ σκώληκο; 
χείρω ; ναί χείρω, ό>ς κατεχόυ.ενον ύπό τής α
μαρτίας, θηρίου πονηρού καί άνημέρου, θηρίου, 
τό όποϊον δέν έπιδεικνύέι τήν κακίαν αύτοΰ εί; 
τά σύνδουλα τών σωμάτων, άλλ’ εκχέει τόν ιόν- 
τή; πονηριά; είς αυτήν τήν δεσποτικήν δόξαν. 
Κατά τήν εΰσημον έκείνην ήμέραν, χάριτι τοΰ 
Κυρίου καί θεοϋ και Σωτήρης ήμών I. X., καί 
συνεργεία τοΰ τελεταρχικοΰ πνεύματος, διά τών 
Σών πανιέρών καί θυοφόρων χειρών, ό ανάξιο; 
έγώ ήξιώθην τού χαρίσματος τής ίεροδια'κονία;, 
καί άνεβιβάσθην εί; τήν πρώτην τή; ίεεωσύνη; 
βαθμίδα, καί λειτουργό; τού ένανθρωπήσαντο; 
Κυρίου καί θεοΰ ήμών I. X. έγενόμην, καί τών 
άχράντων αύτοΰ μυστηρίων διάκονος, καί τών 
σωτηρίων αύτοΰ ευαγγελίων κήρυξ, και παραστά
τη; καί θεωρός τών μυστηρίων αύτού, καί έγ- 
γίζων καί κοινωνός, καί άλλους είς προσευχάς 
προσκαλών αύτός μή προσκαλούμενος, καί άλ
λους πρός τόν θεόν προσάγων, καί προσφωνώ» 
τοϊς πιστοί;, καί προσέχει» παραγγέλλων, καί τών 
άλλων όδός καί πρό; τό φώς οδηγών, καί άπ- 
αστράπτω» Χερουβικός θρόνος, ώς έπαναπαυύ- 
μενον βαστάσας τόν Κύριον τής δόξης, καί αυ
τόχρημα πυρφόρο; Σεραφείμ, ώ; τόν άσβεστον 
κρατήσας άνθρακα, τόν καταφλέγοντα τάς ανο
μίας καί τά; αμαρτία; περικαθαίροντα τοΰ σύμ- 
παντος κόσμου. Αλλά τί λέγω Σεραφείμ, ανώ
τερο; καί αύτών τών Σεραφείμ άνεδείχθην" διότι 
ταΰτα μέν Ϊστανται κύκλω τοΰ βασιλέω; τής δό- 
ξης, ταϊ; δυσί πτέρυξι κατακαλύπτοντα τό πρό
σωπον αύτών, έγώ δέ ό καΐ αύτών τών σκωλή*  
κων τής γής χείρων, ώ τής αβύσσου τή; άφά’ιού- 
καί ατμήτου άγαθότητος τού θεοΰ ήμών / .’ ά- 
καλύπτω τώ προσώπω καί ε’δον καί ήγγισα καί> 
ΐβάστασα τόν βχσιλέκ τής δόξης, καί τροφήν 
αθάνατον ελαβον εις άφεσιν τών έμών αμαρτιών. 
Εΐη τό όνομα τού Κυρίου εύλογημένον νΰν καί είς 
τού; αιώνας, ότι καί έπ έμέ ηύδόκησε νά έπτ- 
χύση τό έλεος αύτού.

’Αλλά τίς τώ» θνητών εΰρε ή έγνώρισεη νά όρίση 
δύναται τά μέτρα τόσον τή; σοφίας καί άγαθότη
τος, όσον καί τού ελέους τού πανευσπλάχνου Θεού; 
’ΐδου σήμερον αύτό; ό θεό; ήμών ηύδόκησε πεωσ-
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Ηκουσα πολλάκι; έν Κ,ύπρω νά λέγωσιν οί χω
ρικοί, ότι οί χοίροι «φενόμενοι νά βόσκωσιν είς τό 
μέρας, έ*θαή  άκρί; έβφυτεύθη, κάμνουσιν είς αύ- 
πήνμεγίστην καταστροφήν, έξορύσσοντε; δραστή
ρια; τά θυλάκιά της, καί τρώγοντε; αύτά. Ετι 
μεταξύ τών χωρικών υπάρχει και αύτή η περίερ
γος, άλλά κατ’ έμέ, χυδαία ιδέα, οτι όταν ή ά- 
κοίς ή θήλεια ίμφυτευθή προ; ωοτοκίαν, ή άρρην 
κατά τού; μέν τρώγει τήν κεφαλήν αύτής, κατ’ 
άλλου; δε, κόπτει αύτήν. Τό κακοποιόν τούτο έν 
τομον μαστίζει καί ττ,ν μεσημβρινήν Γαλλίαν, 
έζαιρέτω; δέ την Προβιγκίαν. Εις τό 4 613 τά 
περίχωρα τών Αρελατών 'Arles) κατηρημώθη- 
σαν ακριβώς ύπό νεφών άκρίδων τοσοϋτον πυκνών, 
ώστε, καίτοι οί γεωργοί διά τών αγώνων αυτών 
καί τά πτηνά διά τή; Θήρα; των έξηφάνισαν μέ 
γαν αριθμόν, συνηθροίαθησαν ύπέρ τάς τρεις χι
λιάδας μέτρα, πεοιέχοντα έκαστον κατά μέσον 
όρον περί τά δύο εκατομμύρια ώών. At φρικώδεις 
είσελάσει; αύτοϋ έλαβον χώραν καί κατά τά 
4720 καί 4721’ είς δέ τό 4849 έγιναν το- 
τοσοϋτον απειροπληθείς, ώστ’ έπί πέντε εβδο
μάδα; κατε.άπτοντο άνά π/σαν ημέραν δεκαο
κτώ ή είκοσι μετρικοί σταθμοί (καντάρια) άκρί" 
δων. ’Εν Κύπρφ γίνεται παρά τών γεωργών δρα
στήρια καταστροφή τοϋ όλεθρίου τούτου εντό
μου, άλλά σπεύδοντε; οί άθλιοι ούτοι άνθρωποι 
ν’ άποφύγωσι τό έζ αύτοϋ γινόμενον κακόν, έμπί- 
πτουσι μετ ολίγον είς άλλο βασανιστικώτερον, 
τήν ασθένειαν, ητις ένίοτε γεννάται έκ τή; σή
ψεως, μενόντων έν ύπαίθρω μεγάλων σωρών θνη
σιμαίων ακριδών, άχρι; ού κατορυχθώσι.

Τοϋτο δέ γίνεται εί; τε μεσόγεια τής νήσου, 
διότι ή εί; τά παράλια συναζόμενη ρίπτεται εν
τός σπυρίδων όχι βραδέως μακράν είς τήν Οάλασ 
σαν. Ηκουσα καίέν Κύπριο καί έν’Αθήναις νά λέ 
γωσιν άνθρωποι αύτόπται περί τής γινόμενης δυ
σωδίας έξ απρονοησία; τοϋ κακού άπό τοϋ όποιου 
τήν μάστιγα πάσα άλλη πολιτισμένη κυβέρνησι; 
ήθελεν φιλανθρωπίας προ*οεΙ  πώς ν’ απαλλάξει 
τού; κατοίκους. Πρός τούτω λαμβάνει χώραν 
χαί εμπορική τι; κερδοσκοπία κατά τήν συνά 
θροισιν τής άκρίδος πρό τής γεννήσεως αύτής, έκ 
μέρους τών διορισθέντων ΐνα διανείμωσιν είς έκα
στον άτομο*  τό ποσόν αυτής, 8 θέλει συναθροί 
σει ή αγοράσει καί παραδώσει όπου δει. Π αί- 
σχρουργία αΰτη, δι ήν οί αδύνατοι ώς έπί τό 
πλεϊστον πάσχουσι, γεννά εί; αύτού; τήν δίκαια*  
άγανάκτησιν κατά τών καταχοωμένων τήν δι

καιοσύνην πρός χρηματολογίαν αΐσχρρίν. 0 φαυ- 
λοήθης ευκατάστατος, ών είς κατάστασιν, διά δ<·?- 
ροδοκιών καί άλλων φαύλων τρόπων, ν’ άπο- 
λαύη τής εύνοιας τής βαρβάρου κυβερνήσεως, 
χώνεται δι’ αύτής είς τά πάντα, καί γίνετάι 
άφόβω; άδικο; διά χρηματισμόν, καί οδυνηρά 
μάστιξ τών αδυνάτων. Πολλοί χωρικοί Κύπριοί, 
έλθόντες ένταϋθα, άνέφιραν πρό τίνος χρόνου είς 
τήν Τ. Πύλην διά τής ένταϋθα πρεσβεία; της. τά 
δεινά των, αϊτούμενοι άνακούφισιν (4)’ άλλ'άντί 
τούτου, ώ; ακούω παρά τών έκεϊθεν άφικνουμέ- 
νων ένταϋθα, τά δεινά των όλονέν αυξάνουν μάλ
λον καί μάλλον διά νέων φόρων, οδς, άντί τών 
καλών τοϋ κοιμηθίντος, κοιμωμένου, καί έσαεί 
κοιμηθησομένου, πολυθρυλλήτου Χαττιχουμα- 
γΐοϋν, ή Τουρκία προηρέθη άφθόνώς'νά φιλοδω- 
ρήση είς τού; βαρυμοχθούντα; ύπ’ αύτήν χρι
στιανούς. 0 τρισδύσττ.νο; χωρικό; τής Κύπρου 
ένφ έχε·, ότέ μέν τήν ανομβρίαν, ότέδέ τήν ακρί
δα νά τόν μαστίζωσι δεινώς, έχει κατ’ έτος κα! 
τήν έκ φόβου άναγκασθεϊσα*  Τουρκίαν νά μετα- 
πλάση πως πονηρώς τό βάρβαρον ήθος αύτής, ώ; 
τεϊνον τάχα πρός τόν πολιτισμόν, διά νά τόν κα- 
ταπιέζη ανηλεώς καί τρισχειρότερον, ή δτε ό Αρ
χιεπίσκοπος τής νήσου ένέμετο τά εξαίρετα προ
νόμια τοϋ θρόνου του, ά ή Τ. Πύλη ανέκαθεν έδ«- 
κεν αύτώ.

Τό γαλλικόν περί άκρίδων άρθρον, 8 συνεβοϋ- 
λεύθην, αναφέρει καί τούτο τό περίεργον, 8 ου
δέποτε ηκουσα νά λέγηται υπ’ ούδενός εί; τά 
μ4ρ·Λ μας' ότι δέν φέρουσι παντελώς τήν φθοράν 
καί τήν απορίαν εί; τούς ασιανούς, διότι τάς συ- 
ναθροίζουσιν έντός καλαθιών κα1. τά; ταριχεύου" 
σιν, δπω; ήμεϊς τάς σαρδίνας" ώστ*  ουτω παρα- 
σκευαζόμεναι γίνονται παρ’ αύτοϊς τροφή πολυτε
λής, καί αντικείμενου σπουδαίου εμπορίου. Οί 
γεωργοί τή; Κύπρου, διά νά έξαφκνίσωσι τήν 
άκρί δα, παρατηροϋσιν έπ.μελώς ί*α  άνακαλύψω- 
σιν εί; ποια χέρσα μέρη τής νήσου έναπετέθη πρό; 
ωοτοκίαν’ άφ' ού δέ πληροφορηθώσι περί τούτου, 
άρχίζουσιν έν καιρώ δέοντι νά συναθροίζωσι τά 
ωοφόρα θυλάκιά της, τά όποια, ώ; είπον, Οάπτον- 
τε; έπιχύνουσιν άσβεστο*,  καί άνωθεν αύτής χώ
μα, ή τά ρίπτουσιν έντός σπυρίδων ή παλαιών 
σάκκων μακράν είς τήν θάλασσαν. Επειτα τάς εκ 
τών ώών αύτή; έκκολαφθείσας έρπύλα; σαρόνον- 
τες, ένθα είναι δυνατόν, βυσσωρεύουσι καί καίουσι 
ή τά; έξαφανίζουσιν άλλως, ώ; δύνανται. 'Επί
σης καταστρέφουν*,  οπω; τοΐ; είναι δυνατό*,

χαί όσας έκ τών έρπύλων έσχηματίσθησαν ήδη 
είς πηδώσας ακρίδας.

δύο εκτεταμένα βαμβακ&φόρα περιβόλια, καί με
τά ταύτα τόν άπεστέρησε καί οικίας, κα; παν
τός άλλου σημαντικού, 8 είχε. Τον συνέλαοε πά
λιν όμοϋ μέ άλλου; είκοσι καί 8ξ σωθέντας τό 
πρότερον, καί τοΰ; έκράτει έν ταΐς φνλακαϊς τής 
Λευκωσίας, άπό 2 Αύγουστου 1822 έως 24 
Δεκε ιβρίου, λόγω ότι τού; έθεώρει ύποπτους' 
άλλ’ έπειδή ή Τ. Πύλη, διά τήν κατά τών άπαν- 
θρωπιών τούτων κραυγήν τή; Ευρώπη.;, δέ*  έπέ- 
τρεψεν ίνα θανατωθώσ ν άπελύθησαν δια νέων 
σημαντικών χρηματικών ποινών. Τόν συνέλαβε 
τρίτον τώ 1823, κατηγορηθέντα τ’ αδίκως είς τόν 
ηγεμόνα, δστι; χωρίς νά τώ δώση ουδόλως και
ρόν όπως απόδειξη τό ψευδέ; τή; κατ αύτοϋ κα
τηγορίας, τόν κατεδίκασεν άμέσω; εί; όχι μικρά*  
χρηματικήν ζημίαν.

Ακοντα τόν έκράτει μέχρι τοϋ 4 824 είς υ
πηρεσίαν, και διά τά έξοδα, ά κατ’ άνάγκην έ- 
καμεν έξ ιδίων πρός έκπλήσωσιν αύτής, τώ έδόθη 
ομόλογον, τό όποϊον αΐ πολυπάθει; μήτηρ μου 
και άδελφαί μου πρό τινων έτών μοί έστειλαν 
ένταϋθα,άηδιάσασαι πλέον κρούουσαι ματαίως τών 
άναισθήτων ίσχυριών τήν Ούραν όπως τού; κινή- 
σωσι, καί λάβωσι μέρος τών όφειλομένων πρός 
άνακούφισιν τή; άπορία;, είς ήν καί αύτάς, καί 
τοσαύτα; άλλα; πολυπάθει; οικογένεια; - ή ά*  
ναισθησία του έφερε.

Τελευταϊον κατήντησεν ν’ άπωλέση, έν έσχα
τη πενία, καί τήν ζωήν τή α' ίανουαρίου 4830, 
αναγκαζόμενος νά έκπληροϊ άκω*  τά χρέη δη- 
μργέροντος έν ταϊ; έπαρχίαις Λεμησσώ καί Κοι- 
λανίςο. Ουτω; ή εύγενή; καί φιλόκαλο; Τουρκία 
έβράβευσε τού; κακομοίρου; προύχοντας, καί 
λοιπού; χριστιανού; τή; νήσου, άφ οΰ τή πα- 
ρέδωκαν τά όπλα των, ΐνα τή; καθησυχάσωσι 
τήν υποψίαν τοϋ ότι έμελλαν νά έπαναστατή- 
σωσιν. ό πολυπαθής πατήρ μου, ολίγους μήνα; 
πρό τή; τελευτή; του, μεταξύ πολλών άλλων, 
ά μοί είπε, συνιστών μοι αΰστηράν έχεμυθίαν, 
περί τοϋ μυστικού σκοπού προς απαλλαγήν τής 

: χοιστιανωσύνη; άπό τών ό*ύ/ων  τοιαύτη; κυ- 
βερνήσεως, καί & έπομένω; θέλω δημοσιεύσει, 
τοϋ καιρού έπιτρέποντός μοι, μοί έλάλησε καί 
ταϋτα, ά έναυλα θέλουν συγκαταβή εΐς τόν τά
φον μου. « Αν, τέκνον μου, δ Μητροπολίτη; 
καί έγώ υπηρετούσαμε*  μίαν χριστιανικήν κυ· 
βέρνησιν, αυτή ήθελε τότε σπευσει ·ά ένθα£- 
£ύ*η  διά παρασήμου τήν έπ-.ε χή διαγωγή μας

(I) Σηιι. Ηκουσα ποτέ παρά τοϋ μακαρίτου ; 
πατρός μ.ου, όστις άπό τοϋ 4811 — 48 I 5 ητο , 
Σανιζακβέη; τής Πάφου, ότι είς 8ν έκείνων τών 
έτών είσέβαλεν έξωθεν τή: νήσου τοσοϋτον πλή
θος άκρίδων είς τήν επαρχίαν εκείνην καί τάς πα- 
ρακειμέ’ας αύτή Χρυσοχοϋν καί Κοιλάνιον, ωστ 
έν δ ■ ίγαις ημέραις κατεβρόχθισε πάν χλωρόν, ώς 
καί αύτά τά φύλλα τή; ροδοδάφνη; (·?,ν οί Κύπριοι 

«ροδάφνην λέγουσι).
Τότε ό πατήρ μου ίδών ότι οί όλιγώτερον εύ- 

πόροϋντε; τών χωρικών, πιεζόμενοι πρός πληρω
μήν τών δοσιμάτων αύτών, ήναγκάζοντο νά πω- 
λώσι παρ’ άξίαν οί μέν τά ζώα των, θ', δε άλλα 
πράγματα άναγκαϊι εί; τόν βίον αύτών, (διότι 
ή Τουρκία θέλει τά δοσίματα, αδιαφορούσα άν οι 
παράγοντε; τόν πλούτον αύτή; γεωργοί στερών- 
ται τών πρός εργασίαν καί ζωήν αναγκαίων αύ 
τ'οϊς), τότε λέγω, δ πατήρ μου, εύσπλαγχνισθείς 
διά τά δεινά των, έκαμε τήν παρατήρησιν εί; τόν 
αγαθόν έκεΐνον ποιμένα, τόν Μητροπολίτην ττς 
Πάφου, ότι ώφειλον έν έκείνη τή δυστυχεί πε- 
ριστάσει, άν καί μέ ζημίαν αύτών όχι μικραν, να 
προσενεχθώσιν, ώ; πρό; τά ίδιά των δικαιόιματα, 
μετά δεούση; έπ-.ηκεία; πρό; τού; κατοίκους τών 
είρημένων επαρχιών όπερ έκάτεροι μετά φιλαν
θρωπία; προθύμω; έξετέλεσαν. ’Αλλ ή φιλανθρω 
πο; Τουρκία, ήτις ήδη είναι (ορισμένη διά νά έ" 
ξευγενίση τού; υπηκόους αύτής. πώ; προηρέθη 
μετ’ ολίγον νά βραβεύ-η άμφοτέρου; ; Τόν μέν 
τρισμακάιίστον άγαθόν έκεΐνον ποιμένα, ή Τουρ 
κ'ία, ώ; δεινόν θηρίο*  αίματοκύλυσεν εΐ; τά 4 821. 
όμοϋ μέ άλλους πεο'ι τού; τριακοσίου; άτυχεϊ; 
προύχοντα;, καρατομηθέντα; ή άπαγχονισθέν- 
πα; *«ΐ  δημευθέντας. ή δι’ αρπαγών στερηθέν- 
τα; τήν περιουσίαν, έςαιρουμένω*  τών άχοι τοΰ 
4 825 φονευθέντων ώ; ζωύφια έκ τοϋ λαού, δι
πλάσιων ίσως καί τριπλασίων υπό τή; μανιώδους 
λύσση; τού τυχόντο; Τούρκου Τόν δέ πατέρα 
μου, πρώτον άπαχθέντα εί; έκείνην τήν φρικώδη 
καταδίκην, σωθέντα δέ δ.ά μεγάλη; χρηματική; 
ποινής τή προστασία τοϋ X. 'ΐμπραΐμαγα ισχυ
ρού φίλου του, έπεμψεν είς τήν οικία*  κα.ταπ/η 
γωμένον, καί βασταζόμενο*  υπό τεσσάρων ό Θη
ριωδέστατο; ήγεμών αύτή;, κτυπήσα; αύτόν. δει- 
νώ; μέ τό*  άκινάκην. Τοϋ καθήρπαξε τό έν άγ. 
Παντελεήμονι Τσεβλίκιον, και - _ .τά έν Μεσαορία | πρό; τ.ύς γεωργούς, τήν μόνην πηγτ» τοϋ πλου-
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του ένός κράτους, έκείνών τών επαρχιών Πάφου, 
Χρυσοχού ■ καΐ Κοιλανίου ! Αν ήμϊ&α υπήκοοι 
μιά; χριστιανική; κυβερνήσεως, *«ΐ  αύτη μά; ύ- 
πωπτεύετο <·>; μέλλοντα; νά έγερθώμεν κάτ 
τί;, ούδένα κατ ούδέν ήθελε ·βλάψει, άμα τί 
παρεδίδαμεν τά όπλα μα; ! II Τουρκία, άν δέν 
ητο εΐ; τε.......... r_.r . . '
ρότητος, ήθελε συνελθεί ήδη διά τά; άπανθρω- 
πία; αύτή;, καΐ προθυμηθή αΰθορμήτω; ν απο
ζημίωση δλας τάς οικογένειας, δσα; ή αναισθησία 
της κατέστησε·? ελεεινά;· Δυστυχώς δμω; διά 
τήν άκραν βαρβαρότητα καΐ τήν θρησκομανίαν 
της, φαίνεται τόσον αναίσθητος τοιούτων εύγε 
νών αισθημάτων, δσον ή μύτη τοϋ χοίρου άναισθη- 
τεϊ τής ευωδίας τών ρόδων! Είχε δίκαιον, μέγα 
δίκαιον, τέκνον μου, ό Ρουσσώ, όνομάζων αύτήν 
«slupide tnusulinan ! »

αϋ-
ή

του, Ναι μέν, εϊναι καλός νέο;, έσπφύ’δασε, καί 
έμπορεϊ νά έξεύρη θεωρία; πολλά; καί πολλά βι
βλία, πλήν δέν γνωρίζει άκόμη τό κλίμα, καΐ 
allro e la Grainnialica, ed altro la pralica.. 
Ο δέ κόσμος, επειδή δέν έρωτά. — έχει πνεύμα 
καΐ δαιμόνιου ;—: άλλ’ έχει λευκά; τρίχας;·— 
καΐ επειδή φρονεί δτι, διότι ό γέρων είδε περισ-

οιούτον βαθμόν αναισθησίας έκ βαρβα- σότερον παρά τόν νέον ιατρόν, πρέπει επομένως 
νά έσυλλογίσθη καί περισσότερον’ καΐ έπειδή δέν 
συλλογίζεται ότι πάμπολλοι έκ τών γερόντων 
ιατρών έλαβαν, κατά τήν ©paotv τού άθανάτου 
Ζ.ιμερμάνου, άκόμη εί; τήν μήτραν όντες, λεύκάς 
τρίχα;’ καί επειδή δέν βάλλει ποτέ εις τόν νούν 
του ότι ενα; νέο; δύναται καί εί; ολίγα «τη νά 
ζήση πολύν καιρόν, καί νά παρατηρήση πολλά,— 
θέλει σέ πιστεύσειν έτι καλήτερα. Εν γίνει, 
προσπαθεί νά υποσκάπτη; τών άλλων τήν υπό- 
ληψιν διά νά είσέλθη; εσύ εί; τήν οικίαν τού ασθε
νούς, υποσχόμενο; μέν περισσότερα άφ’ δσα δύ
νανται εκείνοι νά υποσχεθώσι, γνωρίζοντε; τά 
όρια τής τέχνη:, ε’μπνέων δέ είς τούς συγγενείς 
φόβου; καί υποψία;, έάν έπιμένωσιν είς τό ν ά- 
κολουθώσι τήν μέθοδόν του’— « Μέ τόσα; βδέλ- 
λα; δέν θέλει σ’ άφήσειν διόλου αίμα ! » ή λέγε, 
° Αΰτη ή ψευδοπλευρϊτι; διά νά ίατρευθή, πρέ
πει νά κυττάζωμεν τά νεύρα, καΐ δχι τήν χο
λήν ! » Ολα δέ ταΰτα πράττε τα μέ μεγάλην 
αναίδειαν καΐ αναισχυντίαν καΐ τέχνην, διά νά 
μήν άνακαλυφθή ή πανούργο; άχρειότη; σου.

ΛΦΟΡ1ΣΜΟΣ ΣΤ'.
Οταν κινδυνεύη ή άποθάνη ό άσθενή; σου, ζη

τεί δπως δύνασαι να σκεπάση; τό πράγμα, καΐ 
νά άποδειχθή; αθώο;.

Εν γένει, λέγε πάντοτε ότι ό αριθμός τών ε
φέτος άποθνησκόντων είναι πολύ;, πλήν οχμ είς 
τόν άσθενή, άλλ εί; τού: συγγενείς, εί; τρόπον 
ώστε, έάν μέν άποθάνη, σύ δέν θέλεις πταίει», έάν 
δέ ύγιασθή, τότε ή αξία σου θέλει φαίνεσθαι έτι 
μεγαλητέρα. Εάν προβλέπη; δτι ό άσθενή; σου 
μέλλει νά άποθάνη πρόφθασον ολίγον τι καλητε- 
ρεύσαντα νά τόν στείλης εί; τά λουτρά (1). Αλλ 
έαν τέλο; άποθάνη, τότε άποδος τό σφάλμα ή εί; 
όσα ιατρικά μετεχειρίσθη πρίν σε κράζη. ή διότι 
σ' εκραζεν αργά, ή διότι ή ό άσθενή; ή οΐ περιες-Λ- 
τε; δέν έφύλαξαν τήν δίαιταν καί τάς προστα- 
γάςβου, ή ζήτει νά ρίψης τό σφάλμα είς τά 
ιατρικά τού φαρμακοποιού, ή όταν, τέλος, δέν δύ
νασαι νά εΰρης αιτίαν τοϋ θανάτου εύλογοφανή 
άπόδο; την είς αυτόν τόν θάνατον, διηγούμενος 
πόσον βαρεία ήτον ή ασθένεια, καΐ δπκνύων μέ 
πομπώδη τών συμπτωμάτων περιγραφήν δτι είναι 
θαύμα άν ποτέ δυνηθή τις νά μή γείνη θϋμά της.

("Επεται ή συνέχεια.)

(I) Ίΐ είς Μισολόγγιον ! . .

Ο ΜΑΚΙΑΒΕΛΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ. (1)

« Οταν άκούη; οτι επαινείται ιατρό; τι; διότι 
εθεράπευσεν ασθενή άπό μεγάλην νόσον, λέγε οτι 
αί τοιαϋται ασθένεια; δέν άποβαίνουσι ποτέ θα
νατηφόροι, καΐ δτι μόνη ή φύσις είναι ικανή νά 
τάς ίατρεύση. Οταν κραχθή; νά έπισκεφθή; άσθενή 
θεραπευόμενου πρότερον ύπό άλλου ΐατροΰ, ζη
τεί νά ίδη; τά; συνταγά; του, καΐ δταν σέ τά; 
φέρωσι, μειδιάσα; και κινήσα; ολίγον τήν κεφα
λήν, είπέ, « I ί πλήθος ιατρικών ! Βέβαια, έάν 
δέν ώφελήση τό έν, νά ώφελήση τό άλλο ! 8 ή 
έμπορεϊ; νά εϊπη;, « Τό ιατρικόν δέν είναι κακόν, 
πλήν δέν εϊναι διά τήν ασθένειαν σου. » όταν 
ευρεθή; μετ άλλου ιατρού εϊς συμβούλιο», έπαί- 
νέσον μερικά ές όσων ίδωκεν ιατρικών. Επειτα 
στραφείς πρό; τήν άσθενή, είπέ την, « Πλήν τό 
ποτόν, τό όποϊον έπήρετε χθές, πρέπει νά σά; 
έπείραξεν άρκετά τά νεύρα. » 'Εκ τούτου κατα
λαμβάνει πάραυτα ή πάσχουσα ασθενής, ότι εσ©α 
λεν 5 άλλο; ιατρός, καΐ ότι ό εί; συμβούλιου 
κραχθεΐ; ζητεϊ νά τόν σκεπάση’ όταν άπαντή- 
σης δέ κανένα άλλον τη; συγγενή, είπέ τω, τρό
πον τινά μυστικά, δτι ό ιατρός έκαμε μέγα 
σφάλμα, καΐ δτι είναι εύτυχία πώ; δέν έπέφερεν 
δλεθριώτερα αποτελέσματα. *Εάν  έξεύρη; δτι 5 
άλλος κραχθεΐ; ιατρό; δέν γνωρίζει τήν Λατινι
κήν γλώσσαν, σύ όμίλε·. τον Λατινιστί, καϊ ε
πειδή δέν θέλει δυνηθήν νά σέ άποκριθή ; ό ασθε
νή; καΐ θ', περί αύτόν θέλουσι τόν καταδικάσειν 
ώς. αμαθή. Έάν ήσα; γέρων ιατρός, κατηγορεί 
τού; νέου; ώς μή έχοντας πράξιν, καΐ λέγε εναν
τίον μάλιστα έκείνου, δστις αρχίζει τό στάδιό»

(4) Σ’νυεχεια άπό φυλλαί. 84. Θ.Ν. Φ1ΛΑΔΕΑΦΕΤΣ, ΝΤΕΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ.


