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Α'.
Τοΰ Μαρτίου τό χτόη.

’Σάν τοΰ Μαρτίου το ‘/>όνι, ξανθή μου περιστερά, 
’Γην γνώμη σου αλλάζεις καΐ άλλον αγαπάς·

Μ’ ορκίζεσαι αγάπην έδώ την μιαν ήμέρα, 
Τήν άλλη μέ μαχαίρι τά στήθη μου κτύπα;!

Γεννήθηκε; τον Μάρτη, ώ ! άστατη Οά ήναι, 
Μ>ά είσαι Μαρτίου χιόνι και πάλιν μ’ά φωτιά.

Δέν θέλω νά μοϋ λέγη; πώς τώρα μέ λυπεΐσαι, 
Ά; Θίλη όποιον θέλει ή νέα σου καρδιά!

Σάν τοΰ Μαρτίου το χ’όνι ζητώ κ’ έγώ· νά γίνω. 
Τον έρωτα ν’ αλλάζω τό βράδυ, τό πρωί, 

Μέ γελοία νάμαι πάντα, νά τραγουδώ, νά πίνω. 
Κι’ αγάπη νά σκορπίζω μέ κάθε μού πνοή.

Στενάζει ή καρδιά μου δ>ά σέ πλήν, ω ξανθή μου,
Σέ εΐ; αύτόν τόν κόσμον λατρεύω μοναχή.

Κι ’ αν άστατη σύ ήσαι, θέ ζήσω τήν ζωή μου,
Νά σ ’ αγαπώ, φιλτάτη, μέ δλη τή» ·Χ«ιχή ϊ

Λίησις

Δέδυκε μέν ά Σελάνα 
καΐ Πληϊάδες, μέσαι δέ 

νύκτες, παρά δ ’ έρχεται ώρα. 
έγώ δέ μόνα καθεύδω !

«Σαπφώ.»

Τόν ύπνον στεΐλόν μου, θεέ, ώς δώρον εύσπλαγ/νίας, 
Τά βλέφαρά μου πρός στιγμήν παρήγορος νά χλείση, 

Παρήγορος τής δυστυχούς, άθλιας μου καρδίας 
Τούς πόνους νά κοίμηση!

Τρεις νύκτας, τρεις, δέν έκλεισα τό κεκμηκός μου ομμα, 
Τρεις νύκτας μάτην έκραξα τόν ύπνον, δέν κατέβη !

Τής Μοίρας τό ΐσοχειλές κενόνω τώρα πόμα,
Ό νοϋ; μου κινδυνεύει. . .

Εις κλίνην πτώμα τήκομαι καΐ κλαίω και στενάζω, 
Τά πάντα μ’ εϊναι Θλιβερά, ώς μνήματα ζοφώδη·· 

Τόν ύπνον στεΐλόν μου, Θεέ, αύτόν ζητών Σοί κράζω- 
Μέ χείλη μου φλογώδη !

Μετά ήμέραν Θολεράν καΐ ταραχήν Θυέλλης, 
Εσπέραν άστερόεσσαν, ω Τψιστε, δωρεϊσαι- 

Γαλήνης πέπλον έπ’ έμέ τόν τάλανα δέν στέλλεις ; 
Πανεύσπλαγχνος Σύ είσαι!

Βάλσαμον λήθης φέρων μοι τών τόσων δδυνών μου, 
Έλθέ, ώ ύπνε γλυκερέ, τάς πτέρυγας άνοίγων, 

Τ’ίψον σιγά τόν πέπλον σου έπΐ τών οφθαλμών μου, 
Νά κοιμηθώ ολίγον.

*Αν έξηπνήσω αυρών, χαί μέ Ιδάϋν χαί πάλιν,
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Χαρά τί ανεκλάλητος είς τήν καλήν μητέρα. . . 
Θά μέ δεχθή προσαλαίουσα είς τρέμουσαν άγχάλην, 

θά λάμψη ή ήμερα!

Αισθάνομαι κλειόμενα τά βλέφαρά μου τώρα· 
‘Εν φύσημα μ’ έδρόσισεν, ώς αυρά τις άνεμου. . .

Τά πάντα έθολιόθησαν, τοϋ ύπνου είναι ώρα,
Σ ’ ευχαριστώ, θεέ μου!

Τό zeJeuzaior ύγίαιπ.

Λοιπόν τά πάντα όνειρα, χαρά τις στιγμιαία ; . . 
Λοιπόν τά άστρον έδυσεν εϊς σχότη φριχαλέα,

Καί π3σ’ έλπίς έχάθη; 
Λοιπόν έξ ύψους ούρανοϋ, ώς αστραπή δρομαία, 

θά πέσω κεραυνόπληκτος εϊς τής νυκτος τά βάθη ;

Ό! συμφορά... ώ! συμφορά... Λοιπόν σύ θά μ' άφήσης; 
Λοιπόν μακράν προς άλλην γήν, μακράν 0’ αναχώρησης, 

Ψυχή ω προσφιλής μου;
Λοιπόν, ένώ άνέτελλεν δ όλβος μου, ή δύσις

’ Επήλθε μαύρη φέρουσα τήν θραϋσιν τής ζωής μου:... 

Λοιπόν τά πρώτα άσματα, οί γέλωτες έχεΐνοι,
Τά άνθη των μετώπων μας, οί νάρκισσοι, οί κρίνοι,

Τά στε'μματα τά τόσα, 
Τών καρδιών μας οί παλμοί, έκιίν ’ ή ευφροσύνη,

“Ην αί ψυ/αί αισθάνονται, πλήν δέν εκφράζει γλώσσα· 

Λοιπόν ή πρώτη μας χαρά καί τά φιλήματά μας,
Αί γλυκεραί ελπίδες μας, τά γλυκερά δεινά μας,

Τά δάκρυα ομοίως· 
Λοιπόν τό λάμπον βλέμμα σου, ώς ούρανοϋ αδάμα;, 

Οί όρκοι μας νά ζήσωμεν δμοϋ, ναί, αιωνίως· 

Λοιπόν αυτής τής ήβης μας αί λάμψεις, ή φαιδρότης, 
Ή τών χειρών περίπτυξις, τοϋ έρωτος προδότες,

Οί λόγοι οί φλογώδεις, 
Ό όλβος, όταν μ’ έβλεπες συ κάλλος καί νεότης, 

Καί σ' ίβλεπα έγώ τρυφών είς χαρμονάς μυθώδεις...

Λοιπόν τά πάντα σήμερον είς σκότη θά ταφώσιν, 
Οί γέλωτες, τά άνθη μας μακράν θά πετασθώσιν,

*0 έρως μας θά παύση· 
Λί τέρψεις καί τά θέλγητρα, τά πάντα Οά οβεσθώσι. 

Μακράν τοϋ άλλου έκαστος τόν φίλον του θά κλαύση

Ώ! όχι... φεϋ, ή συμφορά ή μαύρη έμέ μόνον 
’Εξέλεξε» ώς θϋμά της, ώς θϋμα σκληρών πόνων,

Ώς θϋμα τόσης λύσσης... 
Ώ! όχι... φεϋ, μόνος έγώ μέ σπαραγμόν, μέ στόνον, 

θά κλαύσω έπί δυστυχούς ύπάρξεως βαγείσης !

Ιδού, ιδού τό βάραθρον, οί άχανεΐς βυθοί του... 
Τά βήματα άκούονται τοϋ άτυχους δδίτου...

Ό δαίμων θά γελάση... 
Χωρώ, χωρώ... ή ειδεχθής θά μοϋ φανή μορφή του, 

'Ενώ αύτό τό βάραθρον τά μέλη μου θά θλάση !

’Ιδού, ιδού ή άβυσσος, χειρ μέ ωθεί έντός της... 
Τό βλέμμα στρέφω ίντρομον... ούδείς, ούδείς δ σωστής, 

'Ελπίς που ούδεμία...
Πίπτω θρηνών... έκείνη πλήν γέλα, καί ή δδο’ς της

Περίκοσμος εκτείνεται λαμπρά καί έρασμία!

’Εκείνης νϋν δ οφθαλμός οιαγελδ ώραΐος,’*
Τά χείλη ψάλλουσιν φαιδρά, ώς πρότερον, κ’ ήδέω;

’Ερώτων εύτυχίας...
Τί; εϊπ’ ή Μοίρα· μετ’ έμοϋ έλθέ, κόρη, ταχέως, 

Έλθέ πρός άλλης εναγκαλισμούς έρώση; σε καρδίας...

Τά πρώτά μας τά άσματα, οί φίλοι λογισμοί μας, 
Λί τέρψεις, αί ελπίδες μας, οί πρώτοι ασπασμοί μας,

Τά πάντα είς γαλήνην, 
Τοϋ έρωτος τά λόγια, τής ήβης όνειρόν μας,

Οί όρκοι μας, οί όρκοι της... τίτώρα πρός έκείνην;

Λοιπόν τό παν ήν ονειρον, χαρά τις στιγμιαία;
Λοιπόν τό άστρον έδυσεν εις σκότη φρικαλέα.

Καί πασ' έλπίς έχάθη;
Λοιπόν έξ ύψους ούρανοϋ, ώς αστραπή δρομαία, 

Θά πέσω κεραυνόπληκτος είς τηςνυκτος τά βάθη;

Ώ! συμφορά... ώ! συμφορά... λοιπόν ού μέ άφίνει;, 
Μακράν προς άλλην γήν τόν πόδα διευθύνεις,

Ψυχή ώ προσφιλή; μου; 
Λοιπόν, ένώ άνέτελλεν δ ^λβο; μου, οδύνης

Έπήλθε νέφος φέρον μοι τήν θραϋσιν τής ζωής μου ;...

Ώ ναί ! ώναί!... ύγίαινε, μακράν μου αναχωρεί 
Ώ τής ψυχής μου ποθεινή, ώ γλυκύτατη κόρη,

Μ’ άνθούς πάντα στολίσου·
Έν μέσ’ άνθέων πάντοτε αμέριμνος προχωρεί, 

Σύ άνθος φίλον δι' έμέ τοϋ άνω παραδείσου !..

Ύγίαινε, υγίαινε! έχει όπου πηγαίνεις, 
Ευνοϊκής σου πάντοτε, γελώσης ειμαρμένης

Είθ’ αίσθανθής θωπείας...
Είθε τό παν σοι προσχαρές ζωής ήγαπημένης, 

Γλυκύ τό παν και γελαστόν γελώσης εύτυχίας !

Ύγίαινε, ύγίαινε, ώ φώς μου·, ώ ζωή μου ! 
Εύφράνθητι, εύφράνθητι μακράν στιγμής πένθιμου,

Μακράν πικρίας πάσης... 
Εύφράνθητι μακράν έμοϋ αλήτου τής έρημου, 

Με'δίαμα έν έστω σοι δλόκληρος ή πλάσις !..

Ύγίαινε, ύγίαινε... εύτύχει και μειδία, 
Άφες τό δάκρυ τό πικρόν έμοΐ έν δυστυχία,

Ό ούρανός μαζύ σου·..
Τέρψεις καί πόθοι και χαραί και ακριβή σοι ίκ 

’Ακόλουθοι αιώνιοι α; ήναι τή,· αύγής σου...

'Υγίαινε αγαπητή... μή στρέφησαι όπίσω... 
Σοϋ στρεφόμενης έπαυσα, θά παύσω τοΰ νά ζήσω,

Ώ· μή σκληρά τοσοϋτον !
Ώ ! τότε μόνον άφες με τόν βίον μου νά σβύσω, 

"Οταν ίδώ πανευτυχή'σέ εις τόν κόσμον τούτον!

Ύγίαινε, ύγίαινε, μακράν μου άναχώρει,
ΎΩ τής ψυχής μου προσφιλής, ώ γλυχυτάτη κόρη,

Μή βλέπε έάν στένω...
Ώ μή αύτά τά δάκρυα, τού; δδυρμούς θεώρει, 

Μέχρι αύτοϋ τοϋ τάφου μου πιστός έγώ θά μένω...

’Er rvxzl-

Κ ’ ύπήρξεν εις ερως μου 
’Οδύνης τροφός.

(Ζαλακώστας.)Είναι νύξ γλυκερά, έρωτύλη,
Είναι έαρος νύξ προσφιλής...

Εύτυχής, άν έν τέρψει φιλής
Φίλης βόδινα χείλη .

Λαμπερά μειδιά ή σελήνη
Πρός απείρους σκιρτώντας αστέρας,

Καί ζεφύρου πνοή τούς αιθέρας
Περιτρέχουσα δρόσον άφίνει.

Πανταχοϋ σιωπή βασιλεύει,
Καί τό παν ηρεμεί ίν σιγή,

Είκών είναι θαλάσσης ή γή,
‘Ην πνοή δέν σαλεύει.

Κάπου, κάπου οί θάμνοι θρηνοϋσι,
Καϊ κινούνται τά φύλλα τών κλάδων,

Καί πτηνόν τι άκούεται άδον 
Κάπου, κάπου έν λόχμη άνθούση

Είναι νύξ γλυκυτάτων έρώτων,
Εϊναι έαρος νύξ προσφιλής...

Εύτυχής, δν είς φίλην λαλής
Μέ καρδίαν έρώσαν τό πρώτον.

Μόνος είμαι λαμπρά μου σελήνη,
Τρέχω μόνος είς ταϋτα τά δάση

Σκληρός πόνος έντός μέ σπαράσσεί
Φεϋ, έγγύς μου δέν εϊναι έκείνη.

Φεϋ, μακράν ώς πνοή πετασθεΐσα, 
Μέ άφήκε πικρά νά θρηνώ-

Τ’ όνομά της παντοϋ έκφωνώ, 
Ώ; ψυχή κολασθεΐσα.

Μάτην πλήν έκφωνώ τ’ όνομά της, 
Πλήν ματαίω; ζητώ τήν μορφήν της...

Άλ.λος εχει τήν θείαν μολπήν της 
Καί τά κάλλη καί τά'Οέλγητρά της...

Ώ, ποσάκις δέν ήλθα μαζύ της
Πρό τής φίλης σου λαμποβολής

Μ’ ήτο τότε ή νύξ προσφιλής,
Κ’ ήτο φώς ή μορφή της.

Φώς γλυκύ, τής ψυχής μου λατρεία,
Τής καρδίας μου πόθος δ μόνος,

Μία λέξις έν ασμ’ άηδόνος,
Έν της βλέμμα έλπίς, γοητεία...

Ώ ποσάκις, σελήνη δέν μ’ είδες
Είς τό γόνυ της πανευτυχή,

Μ’ έμέ τώρ’ δδυνών στοναχή,
Ένώ τότε γελώσαι έλπίδες...

Δυστυχής, άν μακράν ή φιλτάτη,
‘Αν είς άλλον τόν έρωτα φέρη,

Άν έκείνη εύφραίνηται, χαίρη,
Σέ δέ πόνος φλογώδης σπαράττη..»

Έτο νύξ γλυκερά, έρωτύλη,
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Δι’ έμέ πλήν ούχί προσφιλής· 
Δυστυχής, αν τήν φίλην καλής,

Αύτή δ’ είς άλλον δίδη τά χείλη..·

Τι) ΛισποιτΜι.

Στίχους ζητείς καί άσματα, ώ νεάνις γλυκεία; 
Τήνπικραμένην λύραν μου μ’ άνθούς νά περιβάλω;

Ζητείς δ καταμαρανθεις έν τόση δυστυχία 
Φαιδρότητος ινδάλματα κ’ έλπίδας νά σοϋ ψάλλω;

’Αλλά φαιδρότητος πνοαί καί όνειροι έλπίδων
Γελόεσσαι, -χαρίεσσαε μ’ έμέ πλέον δέν εϊναι... 

’Εφήμεροι, ώσεί ζωή εύπτέρων χρυσαλλίδων,
Ώ. ναί,υπήρξαν δϊ έμέ καίτερψειςκ’ εύφροσύναι,. 

Χαρας νά ψάλω άσματα;., άλλ’ ή ψυχή μου στένει,
’Αλλά τό ομμα μου θρηνεί πικρά δακρυσταλάζον· 

Τό πβν μοι πένθος άχαρι, ποινή τις δεδομένη,
Τό παν μοι βάσανος σκληρά, έν τραϋμα αίμοστάζον. 

Ω. μή ζητής, παρθένε μου, καρδία σύ σφριγώσα,
Νεότης άνθοστόλιστος, μή ταλαιπωρηθεϊτα,

Ω. μή ζητής φαιδρότητας ν’ άκούσης μειδιώσα...
Τής χαρμονής ή λύρα μου πενθηφορεί βαγεΐσα.

ΊΙ λύρα... ώ. πώς άλλοτε κατέθελγέσε, νέα,
"Οταν ιδέα έρωτος στενάγματα άντήχει, 

"Οταν μ’ αύτήν συνέψαλλεν ή φίλη μου ώραία.
Καί εββεον μελίββυτοι τοϋ χείλους της οί στίχοι... 

Συχνό είς χλώνα εύφυλλον έλάτης τήν έκρέμων· 
. Άλλ’ ήτον όπως τήν ίδώ γονυκλινής έμπρός της, 
Ζωήν υπόδουλον αύτή προσφέρων πανευδαίμων

Δι" έν άγάπης φίλημα, έν βλέμμα έρωτός της· 

Ώ έρωτος χρυσαύγεια, ώ λάμψεις εύτυχίας,
Ώ. πώς παρήλθετ’ έν μια πνοή ψυχρών ζεφύρων... 

Ώ. πώς δ πρώτον χαροπός, γελόεις νεανίας
Έσπαραγμένος προπατεϊ, ώς φάντασμα δνιίρων...

Ώ. μή ζητής, παρθένε μου, καρδία σύ σφριγώσα, 
Νεότη; άνθοστόλιστος, μή ταλαιπωρηθεϊσα,

Ώ! μή ζητής φαιδρότητας ν’ άκούσης μειδιώσα,
Τής χαρμονής ή λύρα μου πενθηφορεί βαγεΐσα !

Λ.έαέω.
Il fait 1’ cau pour couler, 1’ aquilon pour conrir 

Lessolcils pour brulcr, et Γ homme pour soufirir
Lamartine

' Ο κόσμος οϊιτος πηγή δακρύων,

Πηγή βασάνων καταχθονίων,
Πηγή οδύνης, πηγή πικρίας Λ

Φεΰ! τής καρδίας.,.

Δέν εϊπ’ δ Πλάστης, χαρήτε όλοι...
Εϊς τούτον εϊπεν, άκτενοβόλεΓ

Είς σέ θά καύσω τάς πτέρυγάς σου,
Μή τρέχε, στάσου!
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Είς σε ί τέρψις’ είς σέ ό στόνος’

Είς σέ τά δύο αύτά συγχρόνως'

Είς σέ ό Φοίβος, είς σέ τά σκότη 
Κ' οί σκότους κρότοι!

Είς σέ ή αύρα και η γαλήνη,
Εί; σέ τά μύρτα, είς σέ οί κρίνοι' 

Εϊς σέ πλήν νέφη καί πόντος μέλας 
Μέ τάς θύελλας !

Είς σέ τά άστρα, ή αμβροσία' 
Εΐ; σέ αί λΰπαι, ή δυστυχία'

Συ πάντα γέλα' σύ, τάλα, κλαίε 
Καί θρήνου; χέε...

ίί ! χθέ; άκόμη σκιρτώντα πόδα 
Εφερον δπου μυρσίναι, £όδα,

Si! χθέ; άκόμη έδρεπον ϊα 
’Εν ευωδία!

s”>! χθές τά πάντα μοί ησαν γέλως, 
Γελώση; ήβης γελόεν μέλος,

Χαρά καί τέρψις, κ’ ελπίς άγία 
Καί μελωδία!

12! χθέ; εΐσέτι ό βίο; όλο;
Γλυκύ; μοΐ ητο καί φωτοβόλο;, 

il! χθές άκόμη δέν είχα πόνους, 
Σπαράκτα; στόνου;!

Φεϋ, φεϋ, παντλήμον, ένώ έγέλα;, 

’Ενώ τά άστρα εί; τάς νεφέλας
Τά; εσπερία; σοϊ έμειδίων

Μετά τών ίων'

’Ενώ σοί ήταν τά πάντχ μέλος. 

Μέλος ερώτων, μή έχον τέλος' 
’Ενώ σέ είχε τέρψις γλυκεία 

Καί μελωδία'

Ένώ έσκίρτας ώσεί ευδαίμων. 
Μ’ άγρίαν όψιν οπίσω δαίμων

Τήν χεΐρα κλίνων τήν χειρ’ έγείρων. 

Εγέλα ειρων.

Βάσκανο; σκώληξ ώ; μυροβόλον 
Μήλον μαραίνει, τόν όλβον δλον 

’Εμάραινέ σόυ, κ’ ήπλοΰτο πέρις 
’οδύνη; πτέρυς...

Κλαΐε, τά πάντα μοΐ λέγουν τώρα, 
‘Η κρεμαμένη νωπή οπώρα, 

Αστρων αί λάμψεις αί φζυγαλέαι, 
ίΐ τάλα, κλαίει

Τά νέα ρόδα, οί φίλοι κρίνοι,

ή αύρα, ήτις δρόσον άφίνει,
Αί μαΰρ’ ίτέαι αί τεθλιμμένοι 

Μοί λέγουν' στένε !

1ί! οί λειμώνες οί άνθοβόλοι, 
θί άνω θόλοι άκτινοβόλοι,

1*2!  ή γλυκεία, λαμπρά σελήνη, 
Μοΐ λέγουν θρηνεί!

ίϊ! φλόί μοϋ φλέγει πόνον τά στήθη, 
όρίζων μέλας εμπρός μ’ έστήθη,

Βορράς τήν λέμβον δέρει φρικώδη;

Καΐ μανιώδης...

Θρηνώ άπαύστως, άπαύστω; κλαίω, 
Τού; στεναγμού; μου άπαύστως χέω,

Μικρόν ό τάλας δέν θ’ άνασάνοι, 
Πριν άποθάνο» !

Τό παρι.Ιθό»·.

Πρό; παρελθούσα; έποχάς, πρό; πεφιλμένα ετη
Ό νοϋ; μου τώρα ιπταται, διασπεδάζων νέφη...

Είναι γλυκύ τό παρελθόν, δταν άκτις τό στέψη,
Όταν είς θλιβερόν παρόν πικρία; δέν προσθετή»

Είναι γλυκύ τό παρελθόν, έάν χαρά μαζύ του, 
Μέ ρόδα άν έστόλισε ποτέ τήν κεφαλήν σου,

Έάν γλυκεία τις μορφή τήν νεαράν ψυχήν σου 
Ένέπνευσε, πληρώσασα αισθήματος αρρήτου.

Γλυκύ, γλυκύ, τό παρελθόν, είς λάμψεις βυθισμένου, 
Έάν έγεύθης τέρψεως καΐ χαρμονής αγγέλων,

Έάν χρυσοϋν παρέστησοι καΐ γελαστόν τό μέλλον,
Έάν σοϊ είπε « σ’ αγαπώ” ίν στόμα πεφιλμένον !

Τό παρελθόν !..· τό παρελθόν !.. τίς τώρα μοΐ τό δίδει;.. 
Τίς Οά μοΐ δώση καν στιγμήν τών ημερών έκείνων, 

Έν άνθο; τών στεμμάτων μου, μύρον λεπτόν καν χύνον; 
Έν ίχνο;|κάν τόν όλβον μου τόν πρώτον νά προδίδη ;

Τις θά μοΐ δώση καν πνοήν τών πρώτων μου ερώτων. 
Παλμόν τινα ευφρόσυνο*,  ολίγα; συγκινήσεις, 

Χαρας δακρύων σταλαγμούς και στεναγμών έκχύσει;. 
Μαρμαρυγήν καν δύουσαν, μειδίαμα ύπνώττον ;

Ώ;! ναί.·· ούδείς... δέν στρέφονται οί πετασθέντες χρο'νοι, 
Λέν άνηβδ δ ένωχρος, δ ποδαλγής δ γέρων, 

Ώ ! πλέον δέν θέλουν ίδεϊ αί λάμψεις τών αστέρων 
Τό ρόδον, δπερ δ βορράς συντρίβει καϊ παγόνει !

Ή άναλύουσα χιών καϊ πάλιν δέν θά πέση, 
Τό κϋμα δέν θέλει εΰρεΐ τήν πρώτην του κοιτίδα, 

Καΐ ή καρδιά, ή χάσασα τήν χαροπήν έλπίδα, 
Δέν θά σκιρτήση τρυφερά, άν έρως τήν καλέση . . .

Ή παρελθόντα γλυκερά, ώ ετη πεφιλμένα, 
Πρός σϊ; μέ πόθον άπαυστον, πρός σα; ενατενίζω,

Ένώ δακρύων καί πικρά στενάζων πελαγίζω 
'Γπ ’ ουρανόν παμμέλανα πρός άγνωστον λιμένα !

Ήσαν χαρας μειδίαμα, γλυκεία τέρψις ήτον

Έκεΐν ’ οί νέοι χρόνοι μου, έκείνη ή ζωή μου,
Ώ ! λαμπηδόνα ούρανοϋ τη νεαρδ ψυχή μου

Καλή παρθένος έφερε, θωπεία τών χαρίτων.

Καϊ ήρχισα πονόλβιος κ’ ένθουσιών νά ψάλλω,
Καϊ έψαλα τά κάλλη της, τόν νέον έρωτά μου,

Κι’ άπήντων τά φιλήματα αύτής εις τ’ άσματά μου,
Κ’ έφαίνετό μοι άγγελος, κ’ ήγνόουν ν ’ αμφιβάλλω . . .

Δέν είν ’ δ έρως φύσημα ούράνιον καϊ θειον ;
Τόν νοΰν δέν αίρει άνωθεν τών ποταπών γηίνων ; . .

Σέ αγαπώ ! σέ αγαπώ ! μοί έλεγεν έκχυνον
Τό στόμα της την χαρμονήν χωρών τών μακαρίων !

Πλήν ή χαρά ή πάναγνος διά παντός δέν βέει . . .
Εί; ούρανόν γελόεντα μή νέφος τι δέν εΐναι ;

Κ’ ένώ τόν νέον νάρκισσον αντανακλούν αί κρήναι,
Είς ςηρανθέντα κάλυκα ή αηδών δέν κλαίει ;

Μ’ άφήκε !.. τήν έκάλεσε δεσμός σκληρός μακράν μου,
Χειμών έπήλθε παγερός κ’ έμάρανε τά κρίνα,

Καϊ έσβυσε τοϋ ολβου μου τά θέλγητρα έκεϊνα,
Καϊ έκριζών άνήρπασε τήν τέρψιν, τήν χαράν μου !..

Πό>·ων στιγμαί..

Χαρά σ' έκείνη τήν καρδιά, ποϋ 
δέν τήν δέρνουν πόνοι.

(Ζαλακώστας.)

Άγνώριστον μέ κάμνουν τόν δυστυχή αί θλίψεις,
"Οπου άν φέρω τ’ ομμα παντοϋ πικρίας νέφη· 

Ώ δύστηνος καρδία, ποτέ δέν θ’ ανάκυψης,
Δακρύων καϊ βασάνων τό στέμμα μ' επιστέφει. . .

Άνέτειλεν δ Φοίβος κ’ ή φύσις έθερμάνθη,
Κ’ έγώ δ τάλας κύπτων θρηνολογώ καί κλαίω*

Έπΐ τή; γής άπάσης τό σκότος έκυμάνθη,
Κ’ έγώ έσπαοαγμένος τούς στεναγμούς μου χέω !

Ώσεί πυρά εστίας, ώς κϋμα βυακίου,
Παρήλθον αί έλπίδες κα'ι σβύεται ή ήβη-

Ώ ! δι’ έμέ άκτις τις δέν φωτολάμπ’ ήλιου,
Ώ ! δι’ έμέ παν άστρον χαρμόσυνου έκρύβη !

Λοιπόν σκληρόν τόν κλήρον μ’ έπέβαλεν ή Μοίρα ;
Λοιπόν νά κλαίω πάντα είς ούρανόν έγράφη ;

Είς κρίνα άν εύοίδη άν χαίρων τείνω χεΐρα,
Λοιπόν ίτέαι μαϋραι, λοιπόν έμπρόςώιου τάφοι;..

‘Ο Μάιος θά έλθη σφριγώδης νεανίας
Κ' έγώ χαρας ίν ασμα σκιρτών δέν θά τοϋ ψάλω; 

Λοιπόν θά ψάλλω πάντα τοϋ βίου τάς πικρίας.
Λοιπόν θά κλαίω πάντα καϊ στον ου; θά εκβάλλω ;

Τύχη σκληρά, φρικώδης, ήτις με περιβάλλει
Τόν πέπλον σου, κρυφίως ϊάν προσφέρουσά μου 

Τό πνεΰμά μου, ώ τύχη, σύ δέν|θά καταβάλης,
Καϊ δάκρυα καί λύπας κα'ι πόνου; δίδουσά μοι!

Τί. ναί, πικρά θά κλαύσω, κα'ι στεναγμού; θά χύσω,
Κ’ή χείρ μου λύραν πόνων καϊ θλίψεων θά κρούη·.. 

Τάφοι, έμπνεύσατέ με, ποθώ νά θρηνωδήσω,
Τήν αύραν ν’ άναπνεΰσω, ήτις σάς περιλούει.

Έμπνεύσατέ μοι, τάφοι, τ» προσφιλές σας άσμα, 
Ας μέδροσίσ’ ή δρόσος, ποϋ τ'άνθη σα; θωπεύει...

Ό δυστυχής, πλανώμαι έντός τοϋ κόσμου φάσμα, 
Όπερ θρηνούν διώκει πικρά καϊ μαύρη χλεύη.

Τω φίΑω...

Τό νά ζητής τήν άρετήν είς τόπους ανίερους 
Καΐ Λώτ τιίίρα είς Σόδομα κηύίδος καθαρόν

Τό νά ζητής παράδεισον εις σκοτεινούς νερτέρους
Κ έν μέσω τής κολάσεως ευθυμιών χορόν

Τό νά ζητής δ ούρβενος, δ μειδιών ή στενών,
’Ανέφελος αείποτε νά λάμπη φωταυγής·

Τό νά ζητής’εί; θάλασσαν κυμάτων μαινομίνων 
Φραγμόν νά θέσης ευσταθή καϊ παϋσιν τής οργής.

Τό νά ζητής είς τού; βυθού; τής γής τού; μαργαρίτα;
Κα'ι εί; πυθμέν’ ωκεανού ανάκτορα λαμπρά,

Καϊ αρμονίας άσματα είς νεοσσούς σπουργίτας
Καϊ ευωδίας γλυκεράς είς νάρκισσα σαπρά.

Τό νά ζητής δ Δούναβις τόν δρόμον του ν' άλλάξη 
Κ’ ένώ ταχύς κατέββεε, πρός τ ’ άνω νά στραφή.

Τό νά ζητής εις Νέρωνα ανθρώπινα νά πράξη
Κα'ι μέ εύσπλάγχνου άνακτος τό στέμμα νά στεφή...

Είναι ταΰτόν ό>ς νά ζητής δ άτυχή; δ χλαίων,
‘Ο άπολέσα; άθλιος έλπίδας του άπάσας,

Ό θρηνωδών νυχθημερόν καϊ στεναγμού; προχέων,
Ό ενωχρος καϊ χεκυφώ; μή πρό πολλοϋ γελάσας-

Ό καταρώμενος πικρά τό φώς τής γενετής του,
‘Ο πρός τό μνήμα τ’ αχανές αμέριμνο; προβαίνουν, 

’Εμπρός άκτϊνο; λησμούών τά άλγη τής ζωής του,
Χαράν νά ψάλλη, μέτωπον προβάλλων εστεμμένου ’

Είναι ταύτόν ώς νά ζητής καρδίαν άγαπώσαν, 
Έν ίχνος εύσπλαγχνία; χάν, ίν δάκρυ καν φιλίας

Είς τήν τούς πάντα; σκώπτουσαν κ’ είς πάντας μειδεώσαν, 
Εΐ; νέαν έρωτότροπον συντρίψασαν καρδίας !..

‘Ο &nsJxic

Καλλίτερου δ θάνατο; παρά απελπισία.

(Αγγελο; Βλάχος)

Εΐ; άνθη μαραμμένα,
Εί; δένδρα ζηραμμένα,

Εί; φύσιν πενθηφόρον
Πλανώ βραδύ το βήμα" 

θρηνοΰντα δδοιπόρον 

Τί παρηγορεί, είμή τδ μνήμα;

Έστέναζα, θεέ μου,

11; τις βοή άνέμου,
Εθρήνησα τοσοΰτον

Βαρύθυμων, δακρύων...

Μακράν, τδν κόσμον τούτον
Μισώ καϊ μισώ κι' αύτδν τδν βίον!
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Και «όνος και πικρία,
‘Ο άγαθύς νά κλαίη,

‘Ο κλέπτων νά τιμάται,
‘Η κόλασι; νά πνέχι,

Κ.’ ή ’ΕδέΐΛ είς ύπνον νά κοιμάται—

‘θ δφις νά συρίζη,
’ΐδν νά μάς σκορπίζη,

Η άκανθα νά βάλλη,
Τδ κρίνον νά στενάζη,
Αντί γλυκά νά ψάλλη, *

Εν όδύνη τδ πτηνδν νά κράζη.

Κι*  δ κόρας τί; ερήμου
Διά φωνής πενθίμου

Παντού νά βασιλεύη’
Πνοή καταραμένη
Τδ πάν νά φαρμακερή.

Καί δ Κώδων βαρύς νά σημαίνη ?
0 κώδων !... ά; ήχήση,
0 βίος μου ά; σβύση,

Ας παύση η πνοή μου...
Ποθώ την ησυχίαν
Τοϋ τάφου, κ’ η ψυχή μου

Ανάπαυσιν ζητεί αίωνίαν,!

Πρδς σφαίραν εύρυτέραν,
Πρδς γην δικαιοτέραν

Ας πετασθώ ταχέως,
δπου η Θεία δίκη
Καί κόσμος γαληναίος

Καί τδ πάν τδν υμνεί ώς προσηκει-

Πηγη παρηγοριάς
Τών πόνων τής καρδίας,

Θεέ μου επ’ ολίγον
ίί παρηγόρησόν με,
Την χεΧοά Σου άνοίγων,

Εις τούς ουρανούς Σου κάλεσόν με Γ
Χαρά, ελπίδες, πόθοι...
Τδ πάν φεΰ ! κατεπόθη

Τπδ θαλάσσης κρύας
Παθών κ’ ανεμοζάλης,
Σταγών τις αμβροσίας

Δέν εμεινεν έντδς τής φιάλης !..

Εις &ϋθη μαραμμένα,
Εις δένδρα ζηραμμένα,

Είς φύσιν πενθηφόρον
Πλανώ βραδύ τδ βήμα" 
θρηνοΰντα δδοιπόρον

Τί παρηγορεϊ, είμή τδ μνήμοτΓ

Λάχρυα
Καί πάλιν μαύρος ουρανός, καί πάλιν μανιώδη;

Βοά ή τρικυμία"

Και πάλιν πλήν θά φύγωσι νεφέλαι αί ζοφώδεις, 

‘Η δέ ήμερα γλυκερά θά λάμψη έν αιθρία·

Καί πάλιν ό βορράς φυσά, τδ κύμα δέ παφλάζον 

Τήν θάλασσαν ταράσσει.

θά ελθη πλήν ή’αυριον, δ δ’ άνεμος χοπάζων 

θά φερη τήν γαλήνην καί τδ παν θά ήσυχάση.

Καί πάλιν αύρα παίζουσα τδν κάλαμον σσλεύει, 

Τδν νάρκισσον φιλούσα.

'II κυρτωθεϊσα βοοιδε τδν νάρκισσον ζηλεύει,

Κ’ εγείρει πάλιν κεφαλήν, ωςπρότερον ανθούσα.

Καί πάλιν ήλθες, χελιδών, καί πάλιν εις τδ δώμα 

Τήν φωλεάν θά στήσης·

Καί πάλιν στενών θά σ’ ίδώ καί μέ δακρύον ομμα, 

Νά έςαπλώσης πτέρυγας καί πάλιν νά μ’ άφήσης!

Σελήνη, ενώ έβαινες εϊς φωτερόν αιθέρα, 

Σ’ έσκίασε νεφέλη.

Αύτήν πλήν αίρει νϋν πνοή ζεφύρου γλυκύτερα,

Τδ δ’ άρμα σου φεγγολαμπές λαμπρότερον φώς στέλλει.· 

Σέ μόνον, τάλα, διατί δ πο'νος δέν άφ'νει,

Τδ θύμα λησμόνησα; ;

Έν σοί δ έρως διατί τήν φλόγα του δέν σβύνει, 

Άφοϋ τά πάντ’ άπώλεσεν, εϊς πάντα δυστυχήσας;

Ώ ! διατί καί διά σέ μετά στεγμάς πικρίας,

Μετά πικρά; ημέρα;, 

Αιθρία άναπαυσεω; έπί στιγμήν γλυκεία;

Δέν φαίνεται προσφέρουσα δυστυχιών τδ πέρα; ;

Ώ ! διατί, ενώ τδ παν σκιρτά έν ευθυμία, 

Σύ μόνο; νά δακρύης,

Τδ ονομά της νά φωνή; καί έν απελπισία, 

Μαραινομένην δέ μορφήν σύ νέος νά δειχνύης ; . .

Ώ ! δώσε τέλος, δυστυχή, είς τά στενάγματα σου, 

Εϊ; τούς πένθιμου; θρήνους, 

’Ας παύσωσι νά ρέωσι τά μαύρα δάκρυα σου,

Καί μή τδ παν σοι νόμιζε αβύσσους έπωδύνου; !

Τή; λήθη; θέ; ώ ! τδν φραγμόν εϊ; της ψυχής τά βάθη, 

’Αφού έράς εϊ; μάτην,

’Αφού νά ζήσητε δμού αδύνατον έστάθη,

’Αφού ευδαίμων κοιμηθεί; ήγέρθης εϊ; απάτην !..

Δέν εϊν’ ή γή παράδεισος καί άγγελοι δ κόσμος, 

’Αγγελικό; δ ’ δ βίο; . . .

Δέν εϊν’ δ βίο; νάρκισσο; ανθών πάντα εύόσμω;

Ή ουρανό; ανέφελος, γελόεις αιωνίως .. ·

Δέν εϊν’ δ βίος θάλασσα διά παντός ώραία 

Καί μή κυμαινόμενη,

Μέ παραλίας ανθηρός, μ’ έφόλκια δρομαία,

Έν οϊς δ ναύτης άφοβος αυτήν νά διαβαίνη · . ·

Δέν έχ’ ή γη πανευτυχείς καρδία; μακαρίων, 

Αισθήματα αγγέλων,

Αέν τήν θερμαίν’ ανέσπερος πλειά; λαμπρών ήλιων, 

Ούδέν αύτή; αιώνιον, οδδέν μή φάσιν βέλον!

Ή γη ; . · πλήν εϊναι στρώματα ουσίας διαφόρου. 

Ό κόσμο; ; .. χαμαιλέων.

Ό βίος ; . · ήδοναί, χαρά, μετά καρδ«>φθόρου

Τού μιγμένα ίσχυρώ; εΐ; κύπελλον ώραϊον ! . .

Ή ! στρέψ’ αλλού τήν κεφαλήν, τήν χεΐρα δ’ εϊς τά στήθη 

θείς, κράτει τούς παλμούς σου" 

Άφοϋ εκείνη, σφίγξασα δεσμούς αλλού, σ’ ήρνήθη, 

Μή πρδς εκείνην πέτηται διά παντός ό νούς σου !

Τής λησμοσύνης θέ; φραγμόν, θές εϊς τδν έρωτά σου, 

Εϊς τής ψυχής τά βάθη,

Άς παύσωσι νά βέωσι τά μαύρα δάκρυα σου, 

Αφού νά ζήσητε δμού αδύνατον έστάθη . . .

—’Εκείνη πλήν εύφραίνεται εϊ; άλλου τήν αγκάλην, 

Εϊ; άλλου τάς θωπείας,

Κυμαινομένη ευτυχή; εϊ; ευτυχίας ζάλην,

Εις δνειράτων πέλαγος, είς χαρμονά; καρδία; . . .

— Νά τέρπηται, νά ευτυχή, νά μειδιά, νά χαίρη

Μακράν τών στεναγμών σου,

Μακράν τών πριν ερώτων της τδν πόδα της νά φέρη, 

Αύτδ ά; ήναι τ’ δνειρον, τδ μόνον ονειρόν σου !

*Ω ! πλέον μή σπαράσσησαι, καρδία πολυτλήμων. 

Ήδη έσπαραγμένη,

Ώ ! άρε;, άφες τ’ άχαρι τών θρήνων τών πένθιμων, 

Μή πλέον μάτην θλίβεσαι, ώ σύ ή τεθλιμμένη ! . .

Ο χειμώΐ.

‘Ο ελεών πτωχόν 

δανείζει θεώ.

(Σολομών.) 

Μυκάται δ βορέας εϊ; δένδρα κυρτωμένα, 

Εί; σπήλαια, είς δάση βαρυηχής γογγύζει,

Χιών πυκνή λευκαίνει έδάφη πεπηγμένα, 

Ό ήλιο; γήν άλλην θερμαίνει καί φωτίζει.

Τά ορη λευκοχρόους αίρουν τά; κορυφά; των, 

Στοιβάδες κάτω πίπτουν μέ πάταγον καί κρότον

Πτηνά πεφοβισμένα πρδς άλλα; φωλεά; των

ΓΙετώσι και κμλονσι τό έαρ τών ερώτων.

Μανδύας τώρα ζόοου τδν ούρανόν σκεπάζει,

Παντού νεφέλαι μαύραι, παντού ή τρικυμία, 

Κρυστάλλινου ίδρωτα ή φύσις ολη στάζει.

Καί καίει τών πλουσίων ή λαμπερά εστία.

Ό έχων εί; τδ θάλπος θερμαίνεται ήσύχως, 

Τά; σκέψεις αποβάλλει, δ πλούτος είν ’ εμπρός του,

Οί άνεμοι φυσώσι καί μαίνεται τδ ψύχος,

Αύτδ; διασκεδάζει, δ κόσμος ϊδικό; του... 

Παρέρχονται βραδέως πλησίον τής εστία;

Αί ώραι μ’ αναμνήσεις όμοϋ συνδεδεμένα·.·

Ό νούς δπίσω σπεύδει πρδ; άλλας ήλικίας, 

Καθ’ ά;—δ γέλως όχι! — αί λύπαι ήσαν ξέναι.

Ό πλούσιο; δέν τρέμει, δέν κλαίει, δέν στενάζει,

Δεν βλέπει μ’ όμμα άλγους νεκρώσιμον σινδόνα· 

Αύτδν πλουσία στέγη θερμαίνει καί σκεπάζει,

Μικρά» τι δέν γνωρίζει τήν πείναν, τδν χειμώνα.

Ώ! λάμπει τού πλουσίου τδ πυρ, σπινθήρας ρίπτει, 

Καί πέρις θέρμην χύνει καί πάν τδ πέριξ χαίρει.

Έκεϊ πλησίον όμως βιγών δ πένης πίπτει, 

Οπωςμή ζήση πλέον καί ζών μή δποφέρη.··

Ενω εϊς αναπαύσει; αύτδ; περά εύδαίμων, 

Κι ό κόσμος ό'λος λέγει εύδαιμονεΐ έπίσης,

Έδώ μ’ όψιν θανάτου, πολύδακρυ; καί τρόμων, 

Πατήρ εις άναπέμπει πρδς ούρανδν δεήσεις.

θεέ, ριγών καί στένων ένώπιόν Σου εϊμαι.

Προ; Σέ, τού κόσμου πλάστα, τά; χεϊράς μου εκτείνω· 

Ο κόσμο; εϊναι χλεύη... παγόνων τώρα κείμαι

Εϊς κραδβατον θανάτου, τού; γόνου; μου έκχύνων.

» Τά τέκνα μου, θεέ μου, δλίγον εύσπλαγχνίσου, 

Ριψον άκτΐνα θάλπους, δλίγον θέρμανέ τα...

Σύ τρέφεις τά στρουθιά... ας άκουσθ’ ή φωνή Σου,

Έν βλέμμα μόνον βίψον, ώ "Γψιστε, Ιδέ τα!...

• θεέ, έν άσθενεία τδν άρτον μου δέν ε/ω, 

Οίκτίρμονα καν μίαν καρδίαν δέν ευρίσκω*

Εϊς τάς βασάνου; ταύτας ώ! πλέον δέν αντέχω... 

Παγόνω... φύλαςέ τους, ίδέ του;... αποθνήσκω!"

Τά τέκνα εϊν’ έμπρό; του, ή σύζυγος πενθούσα... 

'Ρακένδυτα, πεινώντα, βιγώντα, παγωμένα,

Τά σπλάγχνα της ή μήτηρ μέ πόνον θεωρούσα, 

Τ ’ άσπάζετ’ ή δειλαία μέ χείλη μαραμένα.

Εϊ; μητρικά; άγκάλα; παράφορο; τ’ αρπάζει,

Εί; τδ στεγνόν της στήθος ζητεί νά τά θεομάνη...

—Τά τέκνα μου, θεέ μου, λυπήσου τα φωνάζει,

Μή ή ήμερα αυτή μή τόσον μέ πικράνη!

Τά στήθη της σπαράσσει, τά γόνατά της κλίνει,

Μέ δάκρυ περιλούει τδ δώμα των εκείνο"

Τογγύζειδ βορέας, τά βλέπει έν οδύνη,

—Ποτήριον θανάτου, κραυγάζει, εγώ πίνω !..

Δδς, δδ; τδν οβολόν σου δ πλούτον συ κατόχων,

Αέςιν παρηγορία; εϊπέ αύτοΐς καν τώρα·

Εί; δείπνα, είς κραιπάλας, εί; πότου; σύ δ τρέχων, 

Τρέζε, γενοΰ σωτήρ των, θανάτου είναι ώρα!

Έν βλέμμα βίψ’ ελέους!—ω! τί σκοπούς φρικώδεις!— 

Ίδέ τα παγωμένα έκ ψύχους καί έκ πείνης...

’Αρκεί ψυχίον άρτου, ώ ! ναί αρκεί, φλογώδεις 

θ' ά/.ούσης ευλογία; χαρά; κ’ ευγνωμοσύνη; !

Τδ κύμα τη; θαλάσσης ποσώς δέν έλαττούται, 

Άν δ άφρό; του βρέξγ) καί άλλα; παραλία;·

Έδώ πού μήτηρ κλαίει καί στένουσα νεκρούται, 

Ώ ! δδ; ψυχίο*  άρτου σ’ τά τέκνα τής πενίας-

Ό ! παύσον τήν ορμήν σου, χειμερινέ βορέα, 

Άς ήναι γλυκύτερα ή Ισχυρά πνοή σου·

Καί σύ, ώ ήλιε, λάμψε μέ φώτα τώρα νέα, 

Τήν γήν μας μή λησμονεί, τούς δυστυχείς λυπήσου J

Σημ. Χρυσ. Τδ ανωτέρω ποίημα εστάλη εϊς τδν έφε- 

τεινδν ποιητικόν διαγωνισμόν, άλλ’ ε’σιάλη έκπροθέσμως, 

διό καί δέν έγένετο δεκτόν παρά τών κριτών εις τδν αγώνα.
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’Αγγελική τώ δντι ένεκα τοϋ προσώπου της 
τοϋ έξαισίας λεπτότητος καί εΰγενοϋς ώχρότη- 
τος, τδ όποιον άνεφαίνετο έτι μάλλον ύπδ τήν 
κζτάμαυρον αύτής κόμην έφερε μακράν έσθήτα 
έκ βελούδου λευκού, κεκοσμημένην μέ καθαρω- 
τάτην λευκροικτίδα*  έτι άγγελιζωτέρα ακόμα κα 
τά τήν καρδίαν καί τήν ψυχήν, διήρχετο τδν βίον 
της άγάθοεργοϋσα, άνορθοϋσα αδικίας, καί προ- 
λαμβάνουσα σκληρότητας.

— Πλησίασε, είπε πρδς τδν νέον χωρικόν. Οϋ- 
τος υπάκουσε μηχανικώς, χωρίς νά σκεφθή νά 
χαιρετήση, χωρίς νά εύρη μίαν λέςιν.

— Ηξεύρεις τί γίνεται απόψε είς τήν έπαυλιν ;
— Τδ ήξεύρω ! ·.. άπήντησε μέ φωνήν ύπό- 

κωφον.
— Εκαμα τό πάν, διά νά τδν εμποδίσω έπα

νέλαβεν ή νέα γυνή. Τδ πάν !... διότι δέν ήτο 
μόνον ή μνηστή σου ήν προσέβαλλον, άλλ’ ήμην 
έγώ ! Περιφρονών τήν παρουσίαν μ.ου ύπδ τήν στέ
γην τού, δ κόμης έπέμενεν εις τά απαίσια σχέ
δια του ... Τδν μισείς;....

— 0 άτιμος ! Ηθελε νά μέ νυμφεύση μ’ έκεί
νην τήν οποίαν ήτίμασε, καί δέν έπέτρεψε νά έ- 
πανέλθη είς τήν ευθείαν δδόν ! ... .

’Αγρια ενέργεια, μεγαλοπρεπής έν τή ορμή αύ
τής ήκτινοβόλει άπό τών άνδρικών καί απειλη
τικών χαρακτήρων τοΰ νεανίου. ’Ανηγέρθη καθ’ 
δλον τδ ύψος τοϋ σώματός του, τοϋ δποίου τά 
άπλά ενδύματα ένέφαινον έτι μάλλον τδ εύκαμ
πτον αύτοϋ σχήμα.

— Σέργιε Καώβσκη, έξηκολούθησεν ή άδελφή 
τοϋ Μπογίάρου, δσα σοί ύπεσχέθη ό ’ίουροδι- 
βόης σοϋ τά έπιβεβαιώ*  άν τυχόν δέν πιστεύης εΚ 
τδν λόγον του, στοχάζομαι δτι θά πιστεύσης τδν 
ίδικόν μου, άλήθεια ;

’Εμεθύσκετο ούτος είς τδν ήχον τής γλυκείας 
καί πειστικής αύτή; φωνής, άκροώμενος είσέτι 
καίτοι παυσαμένης νά λαλή διότι ήτο δι’ αύτδν 
άγγελική αρμονία ήτις τδν παρέφερεν είς άλλον 
κόσμον.

— Αλεξάνδρα Βεστουγιέβα, είπε, διαθέσατε 
περί τής ζωής μου.

(I) Συνέχεια άπδ φυλλαδ. 88.

Εμελλε» νά προσθέση μίαν φράσιν άκόμη, δτε 
έ^ρίφθη σπασμωδικώς πρδς τά όπίσώ, άναπηδή- 
σας ώς εί έδήχθη ύπδ έχίδνης. Εφερε τάς χεϊράς 
του είς τδ στόμα καί τάς καθημάτωσεν όπως κα 
ταπνίξη τάς κραυγά; τής λύσσης καί τής όργής ήν 
ήσθάνθη.

Κραυγή όξεϊα, διαπεραστική, άπηλπισμένη 
άντηχησε κατά τήν νύκτα, ήτο κραυγή νέας κό
ρης έκπνεούσης είς τδ άλλο άκρον τής έπαύλεως, 
ένώ άντεπάλαιε πρδς τούς ιμάντας μάστιγος έ- 
χούση; πέντε διακλαδώσεις, τό τρομερώτερον εί
δος τών διαφόρων κνούτων.

0 γελωτοποιός παρετήρει πάντα ταϋτα, άνα- 
καθήμενος ένώπιόν τής έσ τίας' σατανική χαρά 
έζωγραφείτο έπί το ϋ προσώπου του.

— ’Ελισάβετ ! ’Ελισάβετ ! .. .. ώλόλυξεν ό 
δυστυχής Σέργιος, τήν έφόνευσαν ! ....

— Δυστυχή ! ... είπεν ή ’Αλεξάνδρα μετ ει
λικρινούς συμπάθειας. Σοί μένουν τουλάχιστον 
φίλοι.

Καί τώ έτεινε τήν χεϊρα, πρδς ήν έ^ρίφθη, και 
γονυπετής κατησπάσθη καί ήν διετήρησεν έπί 
πολλήν ώραν θλίβων αυτήν εις τάς ίδικάς του, 
καί άφίνων νά καταπέσωσιν έν πρδς έν τά δά- 

κρυά του.
Βαθύς οίκτος έβασίλευεν είς τά βλέμματα καί 

είς τήν στάσιν τής ’Αλεξάνδρας. Καί τοι οικο
γένειας άνηκούσης είς τήν άκαμπτον άριστοκρα- 
τίαν τής Μόσχας, ήτον δμω; καί γυνή, ό νεα
νία; ούτος, τδ εϊπομεν, διεκρίνετο κατά τήν ώ- 
ραιότητ», τήν έκφρασιν τής φυσιογνωμίας, κατα 
τδ έξωτερικόν του καί τδν τρόπον τοϋ έκφρά- 
ζεσθαι. Είτα, ύπάρχει πάντοτε είς τάς λύπας 
τής καρδίας συγκινητικόν καί συμπαθές τδ ό
ποιον ελκύει νέαν κόρην εικοσαετή.

Αύτη, δούλη ύποτελής τοϋ άνδρός 8ν ό νόμος, 
τή έπέβαλεν ώς κηδεμόνα, έβαρύνθη τέλος ύπεί- 
κουσα εις τάς ιδιοτροπίας του, τάς άπαιτήσει; 
του, καί βλέπουσα μέρος τής περιουσίας της κα- 
ταβροχθιζόμενον ύπ’ ένόχων άσωτειών. ©υγάτηρ 
γόνου εύγενοϋς, είχεν είς τάς φλέβας της αίμα 
ορμητικόν, θερμόν, τδ δποϊον δέν ύπέφερεν ούδε- 
μίαν προσβολήν είς τήν τιμήν της, εϊς τήν άξιο- 
πρέπειάν της.

Οτε όλίγον κατ’ όλίγον δ άδελφός της εφθα- 
σεν είς τόν βαθμόν έκεϊνον ώστε νά μή σέβηται 
τδ άσυλον τό δποϊον κατώκει, νά τό βεβηλώνη 
δι’ άτίμων όργίων, ώρκίσθη αύτη έπί τής είκό- 
νος τής μητρό; της, νά τιμωρήση τόν ένοχον αύ- 

τόν τρελλόν, νά ταπεινώση τήν υπερηφάνειαν του 
καί νά θραύση τήν εξουσίαν ής έποίει τόσον 
κακήν χρήσιν, είχεν είς τά; χεϊράς της δπλον δ
περ ούδέ καν ύπωπτεύετο δ κόμης, άλλ’ ού τίνος, 
ήθελεν είσθαι άφροσύνη έάν έκαμνε χρήσιν άνευ 
συμμάχων, διότι τόσα συμφέροντα ένείχοντο ώ
στε ήδύνατο νά γίνη θϋμα αύτοϋ.

ό κόμης τετυφλωμένος, μακράν τοϋ νά προΐδη 

τι ετεκταίνε-ο κατ αύτοϋ, περιεπλέκετο άπερι- 
σκεπτω; ει; συνωμοσία; διωργανισμένας είς τδ 
κέντροντών πλείστων έπαρχιών εναντίον τοΰ τσά
ρου. Αύτός ούτος ήτον δ σκοπός δι’ 8ν κατ’ έκεί
νην τήν στιγμήν έδέχετο επισκέψεις εί; τήν έ- 
παυλιν του Παλβγρώτ, ένθα αύτός τε καί οί φίλοι 
του έν μεγάλη άνέσει ήσχολοϋντο πρός μελέτην 
τών σχεδίων του έν δήμρ ουτινος δλα τά χωρία 

τώ ανήκον, καί παρεδίδοντο είς τε τά; έπαναστα 
τικάς όρέςεις-των 'καί είς τόν τών ηδονών έρωτά 
των.

Τπερνικών τέλος τήν απελπισίαν του ό Σέργιο; 
ανηγέρθη. Το τελευταίου δάκρυ έπικρεμάμενον είς 
τήν άκραν τών βλεφάρων του άπεξηράνθη διά 
μιάς, άκτίς φωτίζουσα τδ μέτωπόν του διεσκέ- 
δασε τά νέφη.

—■’Αλεξάνδρα Βεστουβιέζα, είπε, μέ είδατε 
κλαίοντα ώς παιδίον*  διατάξατε τώρα καί θέλετε 
μέ ίδεϊ ένεργοϋντα ώς άνδρα.

— Σέργιε Καώβσκη, άπήντησεν ή νεάνις, ή 
φήμη τής τιμιότητος καί τής νοημοσύνης σοί ει- 
χον άποκτήσει τήν ύπόληψίν μου*  τά δάκρυα ά
τινα μοί ένεπιστεύθη; σοί έγγυώνται τήν φιλίαν 
μου.

— Τήν φιλίαν σας! .... έπανέλαβεν ερμαιον 
νέας παραφοράς. Εις έμέ !.... δυστυχής ύπο
τελής .... Α ! μά τού; αγίους Πάντα;, δέν θά 
μετανοήσητε δι’ αύτήν τήν λέξιν*  θέλω νά διακη- 
ρύξητε μίαν ημέραν δτι έφάνην άξιος αύτή;.... 
Τί πρέπει νά κάμω ;

—- Νά μοϋ δώσης τήν ζωήν σου ίσως!
— Είναι ίδική σας.

— Ακούσε λοιπόν, ό κόμης συνωμοτεί κατά 
τοΰ αύτοκράτορος. Πρέπει νά ματαιωθη τό σχέ
διόν του, καί νά πέση θϋμα τής ιδίας αύτοϋ μη
χανορραφίας. ίνα γενή τοϋτο, άρκεϊ νά δοθή τδ 
σημεϊον τής στάσεως, πριν ή οί συνωμόται προει- 
δοποιηθώσι καί οί άρχηγοί εύρεθδσιν είς τάς θέ
σεις των. Η συνωμοσία καταληφθεϊσα απαρά

σκευος θά άποτύχη, καί θά έπαναπέση έπί τών 
αύτουργών της. Έξερχόμενος έντεϋθεν θά πορευ- 
θής εί; τδν σταθμόν τδν συγκροτούμενον περί 
τόν φανόν. Εκεΐ, θά ύπερβής πάν τό προστυγδν 
πρόσκομμα, καί θ’ άνάψη; τήν δάδα ?....

— Τοϋτο θά γείνη καί άν ποόκηται ν’ άπο
θάνω !.... Αύτδ μόνον είναι;...

Εάν έπιτύχη;...........θά έπανέλθης εύθύς
εις τήν οικίαν σου, χωρίς νά άνησυχής πλέον περί 
ούδενός, καί άπδ τής πρωίας θά προετοιμάζης έ- 
πιδεξίως πρδς μέγα τι συμβεβηκδς τούς φίλους 
σου, πρός ού; διανέμεις τά χρήματα άτινα πρός 
τδν σκοπόν τούτον σοί εδωκεν δ ’ίουροδιβόης. Ας 
ηναι έτοιμοι νά πράξωσιν' είπέ είς αύτού; δτι 
πρόκειται περί τών αγαθών των, τής εύτυχίας 
των, περί τής απελευθερώσει»»; τών μάλλον άφω- 
σιωμένων.... Ερέθισέ τους*  δέν εχω άνάγκην 
νά σοί είπώ ποΰ θά άντλήσης τούς λόγους τούς 
όποιους θά είπης εί; αύτούς.

— Τδ αίμα τής ’Ελισάβετ μολύνει άκόμη τάς 
χεϊράς τοΰ άνθρώπου αύτοϋ! έψιθύρισεν δ μουζί
κος είς τοϋ δποίου τδν βφθαλμόν έλαμψεν άστρα- 
πή. Ο,τι έπραξαν είς τήν μνηστήν μου θέλει γί
νει είς τά; ίδικάς των !

— Νά ήναι έτοιμοι, καί δταν θά δώσω τάς 
διαφαγάςμου νάτάς έκτελέσωσιν .... ί'παγε !...

Τπεκλίθη μίαν φοράν άκόμη έπί τής χειρός 
τη;, άλλά χωρίς νά ρίψη ούδέν δάκρυ, καί παρά
φορο; ύπδ μέθη; ήν δέν ήδύνατο νά έξηγήση είς 
εαυτόν, άλλ’ ήν ήντλησεν είς τήν επαφήν τής 
θελκτικής της χειρός καί είς τδ μειδίαμα τής δε
σποινίδα; αύτής, ήκολούθησε τδν Νάνον δστις τόν 
έξήγαγε διά τής κεκρυμμένης έξόδου, καί τώ έ
δειξε σιωπηλώ; διά τής χειρός τήν διεύθυνσιν τοϋ 
φανού.

Αμα έκλεισε τήν θύοαν ό Ίουροδιβόης επανήλθε 
πρός τήν νεάνιδα.

Ιστατο είς τό διάκενον παραθύρου δπερ έβλε- 
πεν εΐ; τήν εξοχήν, πρός τδ μέρος τοϋ φανού πα- 
ραμοιάζουσα τήν έμφάνισιν τοϋ σπινθήρος δστις 
έμελλε νά καταδείξη τήν επιτυχίαν τού σχεδίου 
της.

0 νάνος εφθασε πλησίον της, χωρίς αυτή νά 
τδν παρατηρήση, τόσον αί σκέψεις καί οί στο
χασμοί της ήσαν μακράν τοϋ δωματίου, μακράν 
Ισως τών υλικών πραγμάτων. Ηγειρε πρός αύτήν 
τδ άμορφον πρόσωπόν του, καί εξέβαλε μικράν
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κραυγήν ήτις ένέφαινε τήν εύχαρίστησιν του. 
'Ανεσκίρτησεν αΰτη καί τά βλέμματά των διε- 

σταυρώθησαν' τδ βλέμμα τη; Αλεξάνδρας ήτο 

βεβυθισμένον έν τή μελαγχολία, τή αγωνία, τώ 
τδ τοϋ γελωτοποιού πλήρες έλπίδο;δισταγμφ'

καί σατανικής χαρά;. Καί διά νά δείξη δτι άντε- · 
λαμβάνετο τών ιδεών άς ή νεάνις προσεπάθει νά | 
τώ απόκρυψη,

— Εύγενή; καρδία εϊπεν.
—Εύγενή; φύσις ύπδ τδ ένδυμα δούλου............. 1

Η τύχη είναι άδικος........... προσέθεσε μετά λύ-

■πης.
— 0 νέο; αύτδς σ’ ενδιαφέρει, ’Αλεξάνδρα !
— Εϊναι τόσον δυστυχή; καί τόσον άφωσιω- 

μένος...............
— Αϊ ’ δέν θά τδν άνταμείψωμεν ; . ...
— Ναί έάν ή επιτυχία μά; βοηθήση. .. . Καί 

δι*  αύτό ....
— Δι’ αύτδ, πρέπει ν’ αναχωρήσω κατά τά 

έξημερώματα διά τήν Άίκατερινοαλάβην' νά ιδώ 
τδν αρχιμανδρίτην νά λάβω παρ αύτοΰ πιστο- 
ποιητικδν γεγραμμένον καί έπίσημον τοϋ μυστη
ρίου άφ’ ου έςαρτάται εί; τδ εξής ή ειμαρμένη 
μου; ή έδική σου, καί τδ δποΐον θά επιβεβαίωση 
ή μήτηρ τή; ’Ελισάβετ....

— Η δυστυχής γυνή ! ... άνεστέναξεν ή Α
λεξάνδρα.

Εις τήν γενναίαν καί ευθείαν αύτήν ψυχήν, ά
ξίαν άλλης πατρίδος, τδ άτομικδν συμφέρον δέν 
εμπόδιζε τήν συναίσθησιν τής δυστυχίας τοΰ άλ
λου.

Η πεοιφρόνησις, ήν καθ’ έκάστην συνελάμβανε 
διά τάς αϊσχράς πράξεις, τών όποιων ήτο μάρτυ; 
αύτόπτης, τήν άπεμάκρυνε τών τυράννων οπω;
τήν πλησιάση τών θυμάτων.

0 κόμη; ήτον δ αδελφό; τη; άναμφιβόλω;, 
άλλ’ αύτδ; πρώτος δέν έπνιξε τήν φωνήν τοϋ αί
ματος όμοϋ μέ τήν τής αίδοΰ; ; Δεσπότη; άνευ 
σπλάγχνων καί άνευ μέτρου, ήξίου τδ πάν νά κύ- 
πτη ένώπιον τή; εξουσία; αύτοΰ' ήτο λοιπδν κα
θήκον θρησκείας καί τιμής νά τήν αφαίρεση άπ’ 
αύτοϋ, άφοΰ είχε τά μέσα.

Η ’Αλεξάνδρα έμορφώθη διδασκομένη ύπδ μη- 
τρδ; πλήρους τουφε ρότητο; καί ποονοίας, τυραν- 
νουμένης ύπδ συζύγου δεσπότου καί υπερόπτου, μά
ταιου ένεκα τών τίτλων του καί σκληρού πρδ; του; 
χωρικού;. Χωρισθεΐσα ένωρί; τή; θυγατρός τη; καί 
προαισθανομένη άναμφιβόλω; τήν τύχην ητις τήν 
περιέμενεν, ήθέλησε νά τήν έφοδιάση κατά τοΰ ύ-

περμέτρου τής κηδεμονίας τοΰ αδελφού της, καί 
δι’ αύτδ συνεννοήθη μετά τοΰ αρχιμανδρίτου τής 
Αϊκατερινοσλάβη;, ίερέως σεβασμίου, Sv έξελίςατο 
ώ; πνευματικόν καί σύμβουλον.

Πρδς αύτδν δ ’ίουροδιβόης έμελλε νά πορευθή 
τήν χαραυγήν. Περιέμενε μετά μεγίστης άνυπο- 
μονησίας τήν ώραν, καί μόλις έκρατεΐτδ. Δεν α- 
πέβλεπεν είμή πρδς τδν σκοπδν, δ δέ διαρκής καί 
διαβολικός γέλως του έδεικνυεν δτι ούδόλως έν- 

δίεφέρετο περί τών μέσων.
Καθ’ ήν στιγμήν οί Συβορϊται συνωμόται τοΰ 

Παλβγρωτ ΰπνωττον έφησυχάζοντες εί; ψευδή 
άσφάλειαν, δ νάνος τή; έπαύλεως καί ή άδελφή 
τοΰ Μπογιάρου πκρΕμόνευον τήν στιγμήν ήτι; 
έμελλε νά έπιφέρη τήν καταστροφήν τοΰ μπο
γιάρου. Τπήρχον πολλαί πιθανότητες δτι δ ά- 
πεσταλμ.ένος των δέν ήθελεν έπιτύχει! Αλλ ει- 
χεν δρκισθή, καί η έπιτυχία ώφειλε νά στέψη 

τήν άφοσίωσίν του.
Σπινθήρ έλαμψε κατά πρώτον εί; τήν κορυ

φήν ταύτην τοΰ επιπέδου, ακολούθως ηύξηνθη, έ 
γένετο φλδξ ύποκύανος, έφθασε τήν προστεθειμένην 
είς σίδηρον δ?δα, καί έπί πέντε λεπτά ήκόντισε 
μακρότατα τήν φεγγοβόλον λάμψιν του.

Βαθεϊα σιωπή έβασίλευε καί είς τήν έξοχήν καί 
είς τδ εσωτερικόν τής έπαύλεως. Αλλα, καθ ήν 
στιγμήν οί τελευταίοι σπινθήρες διεσκορπιζοντο 

ύπδ τοϋ άνέμου, πυροβολισμός άντήχησε κάτω
θεν δν τις τών φυλάκων έσυρεν άναμφιβόλω;.

Η 'Αλεξάνδρα ώσεί δ πυροβολισμός ουτΰς την 
έπληττεν είς τήν καοδίαν έ^ίφθη σπασμώδικώ; 

; εις τδ δωμάτιόν τη; καί έπεσε γονυπετής ένώπιον 

; τής είκόνος τή; Παναγία;.
.(Έπεται ή συνέχεια.)

ΜΑΚΕΔΟΜΚΑ. (!)

ΥΠΟ

XΑΡΑ A AMΠΟΤ Σ; ΚΑΡΜΙΤΣΗ
ΑΧΡΙΔΗΝΟΥ ’

(φοιτητοϋ της Ιατρικής Σχολής)

’Επιγραφών δ’ Ελληνικών βρίθει και ή Θεσ
σαλονίκη καΐ τα περί αύτήν τών οποίων 
τάς πλείστας άρυόμεΟα έκ «τών είς Μα
κεδονίαν περιηγήσεων» τοΰ έν θεσσαλονι- 

(ϊ)Σννιχεία 'ίπό φυλλαδ.^^^^***  .VWT JW·

κη άλλοτε 1 άλλου προξένου Cousinery 
καΐ άλλας άλλαχόθεν. Είναι δ’ αύται αί 
μέχρις έσχατων άνακεκαλυμμέναι.

1 Επί άνακαλυφθείσης σορού.
Κύματ(α) παρθμεΰσας κείμαι νέχυςενθα Σεκουνδίων, 

7? πάτριοι κρυφθείς, βυνομαί(μ)οσι δάκρυ (π)ρολείψας. 

(τ)ρίς δέκα(τον) π(λ)ήσα; έτέων τδ πανυστατ(α) βαίνων, 

(λ)ύπτ.ν μψν (πρόλ)ιπ(ον) xc.fi) πασ( βροτοϊσι (πόθη)σιν, 

®'Ζα μάχης «?«, συν(ί)ίο(·.)ς ?έ π(ρ)όπα’σιν 

πολλούς ε'χφιλ(έων) ίζ.τησά·χην ίν'ρά(ς) έτα(ίρ)ούς. 

ο(υ)τε πόσε'.ς) ελαβον. ί(ξ·)ησα (δ) ίν εύσεβίτ,σιν. 

δα(ί)μο·.(ος ήτ)τήθην τό τέλος, ο ξδει ποτέ (ο)οϋναι, 

(άλλά γ') ίν(ω)ρ(κηχ)ώ; συνοααίμονας, οΰ: προ'λ’ελοιπα. 

Μητέρα εύσεβίη) πολ(λ)ή διασώσαθ', ίκνοϋμαι, 

εΐδο'τες άνθρώπων γενεή ταχέως λήγει. 

σώ(μ)ατα γάρ κατέλυσε Δίκη, ψύζχή) δέ πρόπασα 

αθάνατος ύ(ψ)οΰ πωτωμέν(η) πάντ έπακούει.

(ή άνακάλυψις έγένετο ύπό Λετροννίου τινός.)

II Ιουλία Σεχουν(δα) Ho. Αίλίω Πωλίωνι μετά 

τών τέκνων μνήμης χάριν. Πωλίων χαΐρε" 

χαϊρε καί σύ(γ)ε, (τίς) ποτ’ εϊ.

III ευδαίμων δ (Σ)εκουνδίων θεσσαλονικευ(ς)

ίν(θ)άδε κείμαι 

μήτε δίκην είπας μήτε γυναίκα λαβών, 

άλλ’ έθανον τριακοντ(α)έτης βιο’του μέτρα (λ)είψας. 

καί φωνής έπάκουε φίλης, χαίροις παροδϊτα.

(Απαντα ταΰτα έπίτή; αύτή; εΰρηνται σοροϋ. 
Τδ μέν Α. πρδ; τά αριστερά, τδ δέ Β'. ίν τφ 
μέσω έπί έμβαδοϋ «χωρισμένου άπδ τοϋ λοιποΰ 
έπιπέδου, τδ δέ Γ . πρδς τά δεξιά, ίπδ τδ α'. 
έγγέγλυπται Ji./yir καϊ ύπδ τδ Β'. x.loixpior 
ούχί δμως έν τώ αύτώ έμβαδώ.)

IV 1’ποκάτω γυναικός καί παιδός.
Σοϋμμος καί Κόϊντος καί Κεσία Μαντώ τή μητρι 

μνήμης χάριν.

(Κεσία αντί Καισία καί Μαντώ αντί Μαντοΐ.)

V ’Εν τή Εκκλησία τοϋ Αγίου Δημητρίου,
νϋν δέ Μωαμεθανικώ τσαμίφ.

Αυχτ,μα δειχθεί; τοΰ τών Ελλήνων γένους 
τώ προϊόντι τοΰ τών αρετών κύκλου, 
καί τήν πατρίδα άποβεβληκώς, ώμοι, 
τής βαρβαρική; ού μετέσχες κηλίδος. 
Τών γάρ πατρίων αρετών εξημμένο; 
χρυσός ώσπερ τις ή άστήρ εωσφόρο; 
έλαμψα; λαμπρώς τώ τών αρετών κάλλες. 
Σωφροσύνην γάρ καί ανδρείαν άσκήσας. 
τήν τε φρόνησιν καί τήν ισονομίαν, 
«ς βάθρον έθου αρετών τών ένθεων.

άγαλμα θειον τοΐς πάσιν άνεδείχθης.
Θέλγων δέ πάντας τή τών λόγων σειρήνη 
καί τή γλαφυρά τοΰ κάλλους άγλαΐα, 
καί τοϊς γενναίοι; τών έργων καταπλουτών, 
έν τή ακμή φεύ τών μεγίστων έλπίδων 
οίχη μοι, τδ φώς καϊ κλέος τή; ζωής μου, 
τδ κοινόν κλέος, ή σειρά τού χρυσού, έν οϊς 
ή τή; φύσεως λαμπρά φιλοτιμία’ 
Αϊ, αϊ τή; έμή; καί κοινής δυστυχίας! 
Οία ύπέστην (σού πέρι) φεϋ τοΰ πάθους, 
Φίλη κεφαλή, έλπίς, ζωή, φώς, τέρψις, 
τοϋ Βυζαντίου καί τών Ελλήνων ορπηξ. 
Εκοιμήθη ό δούλο; τοΰ θεού, Λουκά; ό Σπαν- 

τούνης έν έτει αυπα'. μηνδ; Ιανουά
ριου.— δηλ. τδ I 48! μ. X.—

0 Μελέτιο; άναφέρει έπιγραφήν τινα πλη
σίον τής Θεσσαλονίκη; έν τή δημοσία όδώ 
είς τδ στενόν απέναντι τής καθ’ όδδν πηγή;, 
άνακαλυφθεΐσαν έν έτει 1694 έπΐ τάφου χ- 
ξιολόγου καί έχουσαν οΰτω.
Πόντιο; Αοΰπος Ποντίφ Λούπφ τώ πα

τρί μνεία; χάριν κτλ.

Επί έπιτυμβίου πλακδς εύρεθείσης κατά τήν 
Ανατολικήν Μακεδονίαν πρδς Δυσμάς 

τής Θεσσαλονίκης περί τδν ’Α
ξιόν ποταμόν.

ΟΤΑΠΙΑ ΑΡΝΙΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΡΙ
ΩΝΙ ΤΩΙ ΑΔΕΛΦΩΙ
ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ

VIII ’Εν τφ ύπδ τδ ονομα Eski — dgiuma= 
παλαιά Παρασκευή γνωστφ τσαμίφ τοϋ 
οποίου οί τοίχοι εϊναι Γοτθικής κατα
σκευής. (1)

αυτοκρατωρ Καϊσαρ, Ζήνων ευσεβής νικη(της) 
τροπεουχο; μέγιστος αει σεβαστός, 
φιλοτιμησαμενη η αυτών ευσεβεια ως ε(ν) 
πασαι; τας; πολεσι και εν ταυτη τη αυτου 
πολες εδωρησατο χ ρημάτων δοσιν τα συνα
γόμενα εκ του πρακτειου φημι του ενταύθα 
βικαρα τούτων καθω; ιωμεν ων βαλλις 
τραριων ανανεουνται τα τείχη προς 
σωτηρίαν τη; αυτή; πολεω; και ευχαρισ- 
τουντες ανεθηκαμεν τοδε το τίτλον

(1) ϊδ. καί — Felix Beaujonr |Tableau du com
merce de la Grcce Tom- I. pag. 44.|



408 ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ. ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ. 40»

εις μνημοσυνον αειδιον της αυτών.
Τ βασιλείας ψ

ανενεωθη δε ο πύργος ουτος πρατ- 
τοντο; του μεγαλοπρεπ(ε)σ(τατθυ) κομ(ητος) 
ψδιογενου; έτους φιβ’. εν ινδ(ικτιωνι) ΙΔί 

(Τό froc ol2 Μ. Χ·)
IX Εύρηται υπό τόν θόλον τής θριαμβευτικής 
άψίδο; τοϋ αύγούστου καί τοϋ Μ. 'Αντωνίου, τής 
οποίας τά έρείπια μόνον σώζονται.

πολειταρχουντων. Ζωσιπατρον’ του Κλ- 
πατρας, και Αουκιου’ Ποντίου Σεκονδο- 
υιου, Αυλου Αουιου Σαβεινου Δημητρου τ- 
Φαυστου Δημητριου του Νικοπολεο»; Ζο- 

του Παρμενιονος του και Μενισζου Γαιου Αγιλληιο 
ποτιτου ταμ ιου της πολεο; Ταυρου του Αμμιας 
του και Ρηγλου γυμνασιαρχουντος Ταυρου του 
τλυρου του και Ρηγλου.
’Ερείπια πρός τούτοις σώζονται καί ιπποδρό

μου τινός έν Θεσσαλονίκη θριαμβευτική; άψίδος 
τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί ναού τίνος Κα- 
βειριανοϋ ίδρυθέντος έπί Νέοωνος σήμερον δέ άπό 
εκκλησίας τών αποστόλων Πέτρου και Παύλου είς 
τσαμίον μεταβεβλημένου.

Τοσαϋτα περί τής Θεσσαλονίκης άρκείτωσαν. 
Πλέέολα δέ περί αύτής δύναται ν’ άναγνώση τις 
έν ταϊς τοϋ 'ΐωάννου τοΰ 'Αναγνώστου καί Καμη- 
νιάτου συγγράμματίοι; περί τής άλώσεως τής 
Θεσσαλονίκης ύπδ τών Σαραζηνών (έτ. 904) και 
ύπδ τών Τούρκων (έτ. 1 430), τά όποια οί Λατί
νοι μεταφρασταί συνειθίζουσι νά έπιγοάφωσι De 
exciilio Thessalonicae ήτοι περί κατασκαφής 
τής Θεσαλονίκης, έν ω δέν αληθεύει δτι κατεσκά- 
φη ποτέ ή Θεσσαλονίκη, ώς καί τά τοϋ Ευστα
θίου, άκμάσαντος τδ 1 185, ιδίως δέ τά τοϋ δευ
τέρου συγγραφέως, δστις ήκμασε περί τάς άρχάς 
τοϋ 1’. αίώνο; κάί περιέγραψε λίαν έπιμελώς καί 
κομψώς τά τε κατά τήν Θεσσαλονίκην καί τά 
περί αύτήν.

’Εκτός τών συγγραμμάτων τούτων υπάρχει και 
άλλο τι έντελέστερον καί μονογραφικώτερον τά 
τής Θεσσαλονίκης πραγματευόμενου, τοΰ όποιου 
τόν συγγραφέα δέν ένθυμούμεθα, έάν μή ό Τα- 
φέλιος ήναι. Εις τοϋτο, τοϋ όποιου πρδ διε
τίας ήδη ήγγέλθη μέν τής μεταφράσεω; ή δήμο- 
σίευσις ύπδ τών κ. κ. Μ. Δημίτσα κα'ι Ν. Χαλκιο- 
πούλου άλλ’ άδηλον ποιοι οί λόγοι οί υπαγορεύ- 
σαντες τοΐς μεταφρασταΐ; τόσω μακράν αναβολήν 
τής έκδόσεω;, παραπέμπομεν πάντα φίλον τών 
Μακεδονικών πραγμάτων," μ’ ολον δτι ελπίζομε

δτι οί άξώτιμοι ούτοι κύριοι δέν θά -παρατείνω- 
σι πλέον τήν έκδοσιν τοιαύτης πολυτίμου μετα
φράσει.»;, τήν όποιαν άπδ πολλοΰ ήδη έναγω- 
νίως άναμένει ό φιλίστωρ κόσμος και έν τή όπόία 
πιστεύομεν νά ευρωμεν πρδς τοΐς άλλοις καί έτέ- 
ρας άνακεκαλυμμένας έπιγραφάς.

2. Αί Σίρραι πρωτεύουσα τή; Σιροπαωνίας, 
κείμεναι βορειοανατολικό»; τή; Θεσσαλονίκης καί 
μεταξύ ταύτης καί τών Φιλίππων ού μακράν δέ 

τοΰ Στρυμόνο; έν μέσφ πεδίου εκτεταμένου και 
εύφορωτάτου κατ’ έξοχήν βαμβακοφόρου, έχουσι 
κατοίκου; επέκεινα τών 40 χιλ. παντοδαπή; κα
ταγωγή;, υπερεχούση; κατά πολύ τής Ελληνι
κής, έξζσκοϋν.τας έπιμελώς γεωργίαν καί εμπο
ρίαν κα1. διατηροϋντα; καί ήδη καλώς κατηρτισμέ- 
νην Ελληνικήν σχολήν, άμιλλωμένην άχρις εσχά
των πρδ; τήν τή; Θεσσαλονίκης. Εκαλείτο δέ 
πρότερον Φέορα άπδ Φέρητος τοϋ κτίτοοος αυ
τής, είτα Σέρα, Σέρραι καί Σέρρεζ ύπδ τών Τούρκων.

Είναι πατρΐς ενδόξων άνδρών, οίον τοϋ σοφοΰ 
’Εμμανουήλ Φωτιάδου, τοϋ πρωτομάρτυρος τής έν 
Μακεδονία ‘Ελληνικής τοϋ 1821 έπαναστάσεως 
'Εμμανουήλ Παπά καί άλλων.

Περί τή; βιογραφία; τοϋ πρώτου έθεωρήσαμεν 
καλόν ν’ άποσπάσωμέν τινα έκ τοϋ φιλολογικού 
Συνεκδήμου Περιοδικού συγγράμματος άλλοτε έν 
’Αθήναις χάριν τών άνιστόρων Μακεδόνων, όποιον 
είναι οί πλεϊστοι δυστυχώς !

Εμμανουήλ δ Φωτιάδης έγέννήθη έν Σέρραις περί 
τδ 1805 ένθα καί έδιδάχθη τήν εγκύκλιον παι
δείαν εις‘περιστάσεις δεινά;, πρδ πάντων δέ κατά 
τήν πρώτην έν Σέρραις Σχολαρχίαν τοϋ κλεινού δι
δασκάλου 'Αργυρίου Παπά'Ρίζου έκ Σιατίστη; 
τής Μακεδονίας άπδ τοϋ 1823 —1830. Επε- 
δείκνυτο δέ λίαν προκόπτων περί τε τήν άλλην 
‘Ελληνικήν παιδείαν καί περί τά μαθηματικά, ι
δίως δέ περί τήν φιλοσοφίαν. Τδ 1828 μετέβη 
εις τήν Αίγιναν πόθφ τελειότερα; παιδεία; φλέ
γόμενος· άλλ’ έπανήλθε ταχέως εϊς τήν πατρίδα 
διά τδ ανώμαλον καί τεταραγμένον τών τότε και
ρικών περιστάσεων. ’Ενταύθα δέν έδύνατο νά ή
συχάση διότι τή; πατοίδος ό όρίζων τώ έ- 
φαίνετο σκοτεινό; καί ζοφώδης καί δ σφοδρό; 
τή; παιδείας έρως ωθεί αύτδν πρό; τήν άλλοδα- 
πήν, ένθα αί τοϋ Διό; καί τής Μνημοσύνη; θυγα
τέρες είχον καταφΰγει. Είς μάτην οί γονείς καί 
οί συγγενείς αύτοϋ ήγωνίζοντο νά τδν άναγκάσωσι 
νά ύποκύψη τδν τράχηλον εΐ; τδν ζυγόν τή; τέ
χνη; καί τοϋ εμπορίου, διότι ανίατον ήτο τό πάθος 

τοϋ ένθουσιώντο; καί έρωτομανοϋ; νέου' οί δέ γο
νείς αύτοϋ καί συγγενείς τέλο; ένέδωκαν είς τήν 
σιδηράν αύτοϋ Οέλησιν. ’Απήλθε λοιπόν διδάσκα
λο; εί; Βελ-.γράδιον τής Σερβία; κατά προτροπήν 
φίλου τινδ; έν Βιέννη, δστι; έκεϊθεν έγραφε πρδς 
αύτδν παρακινών νά μεταβή είς Βελιγράδιον. ’Εν
τεύθεν δέ τή συνδρομή τού Κ.' Ρόδά ήλθεν είς 
Βιέννην καί έτύπωσε τάς όπ’ αύτοϋ μεταφρασθεί- 
σας Συζητήσεις τοϋ Σοαυίου. Καί μέχρι τοϋδε 
μέν ό Εμμανουήλ Φωτιάδης είναι άγνδς θιασώτης 
τής έν τή τότε δούλη Ελλάδι διδασκομένής παι
δείας. Σημειωτέου δέ ότι έν φ όλοι σχεδόν οί 
μαθηταί τοϋ ’Αργυρίου υπήρξαν θερμοί θίασώται 
τοϋ Κοραή, ούτος μόνος διέμεινεν άγάμενο; Ν. 
τδν Δούκαν καί Π. τδν Κοδρικάν, τοϋ τελευταίου 
τών όποιων τήν Μελέτην καί επιμελέστατα άνε- 
μάσσα. ήδη όμως μεταβάς’είς Μόναχον καί τή; 
έκεϊ παιδεία; άρκούντω; γευσάμενος έμελλέ πως 
νά παλινωδήση, τοϋ Κοραή μάλλον οπαδός γε- 
νόμενος*  μ’ όλον ότι προφανώς δέν τδ ώμολόγει. 
Έτύπωσεν ένταϋθα Διατριβήν τινα προτρεπτικήν 
πρδς τους εαυτού συμπολίτας Σερραίους, οϊτινε; 
καί είχον συνδράμει αύτδν φιλομούσως διά ν’ ά- 
ποπερατώση τάς έν Μονάχφ σπουδάς του. Ετι 
δέ καί τήν μετάφρασιν τής μικρά; Γραμματική; 

τοϋ Θηρσίου, τήν όποιαν καί παραλαβών μεθ’ ε
αυτού έπανέκαμψεν είς Σέρρας, περί τδ 1836, 
πολλά καί γενναία έλπίζων νά κατορθώση. Αί έλ- 
πίδε; του πραγματικά»; δέν έψεύσθησαν. ή δι
δασκαλία αυτής δέν υπήρξεν άσυντελής*  μαρτυ- 
ροϋσι δέ τούτο οί τόσοι παρ’ αύτοϋ άναδειχθέντες 
χρηστοί νέοι, οϊτινες έδόξασαν τήν μνήμην του
καθώς καί οί τόσοι άπενεχθέντες καρποί έκ τής 
διδασκαλίας τής Γραμματικής τοϋ αοιδίμου Γεν
ναδίου, ήτις ούδέν άλλο είναι ή αύτή αύτοτάτη 
ή Γραμματική τού Φωτιάδου έλαφρότατα τροπο
ποιημένη καί Γενναδίειον θεωρηθεϊσα άχρις έσχά- 
των πόνημα. ‘Ο μακαρίτη; υπέπεσε καί αύτδ;
ώ; άνθρωπο: εΐ; τινα λάθη, διότι «ούκ ϊστιν άν
θρωπο; 8; ζήσεται καί ούχ άμαρτήσει»*  άλλ’ οί 
αγαθοί αύτοϋ συμπολϊται καί είς τήν άπδ τή; πα- 
τρίδο; αύτοϋ εξορίαν μέ συμπάθειας τδν συνώ- 
δευσαν. δάκρυα καί έπανελθόντα ήγάπησαν καί με
τά θάνατον καί νϋν έτι θρηνοϋσιν.

Είναι πρδς τούτοι; ή πατρΐς, ώ; εϊπομεν, καί 
τοϋ Εμμανουήλ Παπά, δστις έπί τοϋ' ίεροϋ τοΰ 
1821 πανελληνίου άγώνο; ο 'Αρχηγός καί Προ
στάτη; τής Μακεδονίας» έκηούχθη καί τοϋ ό- 
ποίο,υ συνοπτικήν τινα βιογραφίαν έάν έπιχειρή- 

σωμεν ένταϋθα δέν πιστεύομεν νά κουοάσωμεν 
τήν υπομονήν τών άναγνως-ών μας έφ’ δσον μάλισα 
πρόκειται περί ένδς 'Εμμανουήλ έξαιρέτου έπί 
πατριωτισμώ καί αύταπαρνήσει άνδρδς, πρωτα- 
γωνιστοϋ τοϋ ίεροϋ τοϋ 1821 άγώνος, σταχυολο- 
γοϋντες καί ταύτην έκ τής έν τή Φιλημονείφ ι
στορία τής ‘Ελληνικής έπαναστάσεως τήδε κα- 
κεϊσε έσπαρμένης όλης.

‘Ο 'Εμμανουήλ Παπά έγέννήθη κα1. ουτος έν 
Σέρραις έκ γονέων μεγαλεμπόρων καί Τραπεζι
τών βέηδων καί άγάδων]τόΰ τόπου. ‘Ως τοιοΰτο; 
υπελήπτετο παρά πάντων καί μεγάλην έξήσκει 
έπιρροήν, ήτις ιδίως, δτε τώ 1810 διωρίσθη πρώ
τος τραπεζίτης τοΰ Ισμαήλ βεή τών Σερρών 
προέβη μεγίστη, δι ήν ό πανίσχυρος ούτος το
πάρχη; άπένεμεν είς τούτον άγάπην ίδιάζουσαν, 
ουδέποτε άονούμενο; τήν χάριν, ήν έπεκαλεϊτο 
παρουσιαζόμενος δ Εμμ. Παπά καί έπί αύτών 
τών δυσχερεστέρων δημοσίων καί ιδιωτικών υ
ποθέσεων*  έπί τοσοϋτον δέ προεχώρει η ίσχυ; 
αύτοϋ, ώστε πολλάκις έ'κοπτε τδ σχοινίον τής 
αγχόνη; καί έσωζε τοϋ Θανάτου μεταφέρων έν τή 
ιδία αύτοϋ οικία τδν κατάδικον. Δι’ αύτοϋ άφη- 
ρέθησαν άπδ τοϋ Τούρκου καοδή αί μεταξύ Χρι
στιανών δίκαι καί άνετέθησαν τώ μητροπολίτη 
Σερρών. Δι’ αύτοϋ έσχηματίσθη σύστημα έμπο" 
ρικδν, καθ’ 8 αί τών έμπόρων διαφοοαί έδικά- 
ζοντο έν τή μητροπόλει καί ένώπιον τοΰ μητρο
πολίτου παρά διαιτητών έμπόρων. Δι’ αυτού ά- 
νηγέρθησαν έκκλησίαι έκ θεμελίων λόγω έπισκευή; 
καί άλλα πολλά έργα κοινωφελή κατωρθώθησαν. 
Αποθανόντος δέ μετά τδ τέλος τοΰ πολέμου τή; 
Σερβίας τοΰ 'Ισμαήλ βεή, διεδέχθη αύτδν ό πρε- 
σβύτερος 'ίουσουφ βεής, γενόμενος δλίγω πρδ τής 
έπαναστάσεως τής ‘Ελλάδος πασάς καί τήν θέσιν 
τών ΤΙατρών καί ‘1’ίου δπερασΛισθείς άπδ τοϋ 
1821—1829. Παρά τήν έξουσίαν διεδέχθη οδ- 
το; καί τήν τοϋ πατρό; αύτοϋ πρός τδν Εμμα
νουήλ Παπά άγάπην καί πίστιν. Αλλ’ άσωτος 
ών καί πολυτελής, έπί δέ τούτοις ζηλοτυπών καί 
έπιβουλεύόμενος τδν έπίσης γνωστόν Μαχμουτ 
Βέην τή; Δράμας, είς τοσαύτας έξετραχηλίσθη 
δπερόγκους δαπάνα;, ώστε όχι μόνον διά τών ε
σόδων αύτοϋ, τόσω πλουσίων, δέν έπήρκει πλέον, 
άλλ’ άναρμόδιος δλως κατέστη καί διά τοδς α
νοικτού; λογαριασμ,ού; αυτού μετά τού ’Εμμα
νουήλ Παπά. Τδ δέ χείριστον άλαζονευόμενος 
ούτο; καί άμηχανών κατέφυγεν καί είς αυτήν έ
τι τήν συνήθη τακτικήν τών Τούρκων, άπειλήσα;
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τούτον καί μέχρι ζωή?· Φ· άπαιτοΰντα έπιμόνως 
την άπότισιν μέρους τουλάχιστον τοϋ οφείλομε" 
νου δανείου έξ ενός ώ; έγγιστα εκατομμυρίου γρο
βίων τής έποχής τοϋ 1816. Εντεύθεν προύκυψεν 
ή ανάγκη νά φύγη λαθραίως ό ’Εμμανουήλ διά 
τής Δράμα; καί νά μεταβή είς τήν Κωνσταντινού- 
πολιν, δπόυ είσηκούσθη καί διά φερμανιού ύπε- 
χρέωσε τδν Ίουσούφ βεήν πρδς άπότισιν τοϋ κε
φαλαίου. ’Εγίνοντο δ’ όμολογουμένως Θεία οικο
νομία ταϋτα πάντα δπως εύρεθή άπδ τής άοχής 
έν τή εστία τής εταιρίας ό Μακεδών, μυηθή δέ 
τοΰ μυστηρίου καί διαθέση ύπέρ τοϋ έθνικοϋ σκο
πού μέγα μέρος τοϋ κεφαλαίου, τδ δποϊον έλα
βε παρά τοϋ μένεα ήδη καί έκδίκησιν πνέοντος 
προσωπικήν ’ίουσούφ βεή.

‘Οποίον έφερε πρόσωπον πραον καί ώραϊον τοι
αύτην καί τή,ν καρδίαν. Είχε δέ νοϋν υγιά, φιλο
τιμίαν άπέραντον καί περιουσίαν πλείστην. Ο
λίγοι βεβαίως κατά τήν έπανάστασιν λογίζονται 
οί άνδοες, πρδς τούς όποιους διαφιλονεικοΰνται 
τά έπί πατριωτισμώ, επιρροή καί άρνησαυτίφ α
ριστεία. Τδν ολίγων τούτων κατά τήν κίνησιν 
τής ελληνικής έπαναστάσεως σημειοΰται άναντιρ 
οήτως είς καί δ ’Εμμανουήλ Παπά· Καί έάν ώσι 
μεγαλειτέρας τιμής άξιοι δσοι έκτίθενται έν τοϊς 
πρώτοις ύπέρ τής πατρίδος, έχοντες πλούτον καί 
άλλα αγαθά, βεβαίως άξιοϋται καί δ ’Εμμανουήλ 
Παπά τοιαύτης τιμής, ώ; δρμηθείς πρδς τδν ά
γώνα ούχί διά μεταβολήν τύχης, άλλά δι' ήν έ- 
φερεν άληθή ώς Χριστιανός πρδς τδν Θεδν πίστιν 
καί πρδς τήν πατρίδα ώς Ελλην.

Διακρινόμενον ούτω κατά τδν νομόν τής Μα
κεδονίας τδ πρόσωπον τοϋτο ύπισχνεϊτο συνδρο
μήν ουσιώδη είς τήν έπανάστασιν. ’Επειδή δμως 
έτυχεν έν Κωνσταντινούπολή νά διαμείνη κατά 
τάς παραμονάς της ώδηγήθη ϊνα παρασκευάση 
εντεύθεν τήν πατρίδα αύτοϋ πρδς τδν αγώνα' καί 
πρδς τούτο άντί χρηματικής πολιτικήν συνεκρό- 
τησε τράπεζαν, άνταποκρινόμενος πρδς τά αρμό
δια πρόσωπα καί τόπους. ’Επελθόντος δέ τοΰ 
4 821 έτους έτοίμως έξετέλεσεν δσας καί πριν πα
ρά τοϋ ‘Τψηλάντου έλαβε διά τών έφορων τής 
Κωνσταντινουπόλεως δδηγίας.

ίδού δέ καί τδ πρδς αΰτδν επίσημον έγγρα
φον τοϋ Αλεξάνδρου Τψηλάντου, διά τοϋ οποίου 
έδίδοντο αί όδηγίαι αύται.

« Φιλογενέστατε κύριε Εμμανουήλ Παπά;! Πλη 
» ροφορηθείς παρά πολλών καί μάλιστα παρά 
» τοϋ κυρίου Κωνσταντίνον Παπαδάτου πόσον ή 

» ευαίσθητος ψυχή σας κατα φλέγεται άπδ τδν 
» πρδς τήν πατρίδα ένθεον έρωτα, δέν έλπίζω οτι 
» θέλετε δείξει άδιαφορίαν νωθράν τώρφ, δτε δ- 
» λων τών τάξεων τοϋ Ελληνικού γένους τά μέ- 
» λ η αγωνίζονται ύπέρ τής κοινής ευδαιμονίας 
» τής πατρίδος μας' άλλ’ δτι. θέλετε φιλοτιμηθή 
» νά συνεργήσητε είς τδν ίερδν σκοπόν καί νά 
» συγκαταλεχθήτε εϊς. τδν χορδν τών Σωτήρων 
» τής Ελλάδος. Ακούσατε λοιπδν τάς συμβου- 
» λάς τοϋ κ. Παπαδάτου, δστις είναι διορισμένος 
« νά σά; δείξ/ι εις τί πρέπει γά έν εργήσητε καί 
» στεφάνους άειθαλεϊ; τής εΰκλείας θέλει έτοιμά- 
» σει ή πατρίς διά τήν άξιοσέβαστον κεφαλήν 
» σας" ύγιαίνετε. ό φίλος καί άδελφός Ά.Ιίξατ- 
* δρος'Τψη.Ιά,ντης· ’Ισμαήλ τήν 8 ’Οκτωβρίου 
1820.»

’Αγοράσας λοιπδν ενταύθα πολεμοφόδια καί 
δπλα ίκανά έφόρτωσεν έπί τοϋ πλοίου τοϋ Χατζή 
Βιζβίζη, Λημνίου, τή 23 Μαρτίου καί τή μυστι
κή τοϋ ύποπροξένου Σπυρίδωνος Καλογεράκη συν
δρομή άπέπλευσεν είς τδν Αθω, ώς τδ καταλ- 
ληλότεοον όρμητήριον πρδς πάσαν έκ τοϋ πλη
σίον ήδη άπαιτουμένην ενέργειαν, παρακολουθού- 
μενος ύπδ τοϋ Τωάννου Χατζή Πέτρου ώς υ- 
πασπιστοϋ καί τοϋ Δημητρίου Οικονόμου ώς 
γραμματέως. Τδ Μοναστήριον τοϋ Έσφιγμέκου, 
ού καθηγούμενος ήτον ό ’Ιωακείμ μέλος τής Φ ι- 
λ ι κ. ή ς Εταιρίας ύπεδέχθη αΰτδν δι’ δ- 
λης τής τιμής καί έπισημότητος. Τήν έπαύριον 
έκφορτώσας, δ Εμανουήλτδ πλοϊον προσεκάλεσε 
τούς έν τώ δρει προεστώτας είς άμεσον συνέλευ- 
σιν. Οί πολλοί τών πατέρων ηύλόγησαν τήν πα
ρουσίαν τούτου. Τά δέ περί στρατολογίας ήρξαντο 
έν δλη τή μυστικότητι καί πλεϊστοι έπησχο- 
λοϋντο έπί τώ σχηματισμοί πυροτοβολίδων. Κα
τά τήν έποχήν ταύτην ύπήρχον έν Αθςο 20 μο
ναστήρια [κ ε λλ ί α άλλως λεγόμενα καί σκή
τα ι] καί μοναχοί ύπέρ τούς δεκακισχιλίους. 
0 τής Θεσσαλονίκης ΜουσεΜμης έν τοσούτφ ά- 
νησυχεϊ διά τήν διαγωγήν τών προεστώτων τοϋ 
νομού, τών οποίων συνεπεία τών μετά τδ κή
ρυγμα τοϋ Τψηλάντου καί τήν έπανάστασιν τής 
Πελοπόννησου ίνεργουμένων πανταχοϋ σφαγών δ- 
λου τοϋ νοήμονος μέρους τοϋ Ελληνικού διέταξε 
καί αύτδς τήν παρ’ αύτώ προσέλευσιν λόγο» δτε 
άπρτεϊτο ή δι’ όμηρων έξασφάλισις τής ησυχίας 
τοϋ τόπου*  άλλ’ ουτοι άναπόφευκτον βλέποντες 
τήν έαυτών θυσίαν έάν έπλησ ίαζον τοιοϋτο θηρίον 
κατώρθωσαν τήν αποστολήν δευτερευόντων προ

σώπων, έξ" ών έκράτησε μέν δ Μούσελίμής δσους 
ήθέλησεν, άλλ’ είς ούδεμίάν προεχώρησεν έκτέ- 
λεσιν κεφαλικήν, συλλαβών ύπονοίας σοβαράς έκ 
τής υπεκφυγής τών προεστώτων. ’Αποστέλλει με
τά ταϋτα έν σώμα στρατιωτών πρδς τδν Ισθμόν 
τοΰ Αθω έκβιάσας ούτως έπί μάλλον τά πράγμα
τα &νευ αισίου αποτελέσματος. ’Εν τώ μοναστη- 
ρίω τών Καρύων συνέλευσίς μετά τούτο αμέσως 
συγκροτείται καί συσκέψεως γενομένης άποφάσί- 
ζετάι ή καθαίρεσες καί δ περιορισμός τοΰ Ζάμπϊ- 
τη τοϋ Αθω, Χασεκη Χα.1η.1·6εη καλούμενου, 
άπόφασις, ήτις καί ένηργήθη άμέΛίς.’ Συνέστήθη 
δέ καί εφορεία γενική παρ’ δλων τών μοναστη- 
ρίων υπέρ τής διοικήσεως καί τοϋ Οικονομικού 
μέρους τοΰ πολέμου καί προσεκλήθτ.σαν είς τά 
δπλα πάντες οί δυνάμενοι έκ τών μοναχών τού 
Ορουξ νά φίρωσιν αύτά. Ουτω τελετής έκκλη- 
σιαστική; γενομένης καί τοϋ Μητροπολίτου Μα- 
ρωνείάς Κωνσταντίνου εΰλογήσαντο; έπανέστή δ 

.Αθως ύπδ τδν ’Εμμανουήλ Παπά ύπερμεσοΰντος 
τοΰ Μάί’ου. Ταυτοχρόνωςεκινήθησαν ή μέν Κασ- 
σάνδρεια (Κασσάνδρα) διά τού Ίωάννου Χατζή 
Χριστοδούλου καί λοιπών, τά δέ Μαδεμοχώρια 
(ή Μαδενόχωρά) διά τοΰ Δουπιώτου καί άναστα- 
σίου Χιμευτοϋ. 0 ’Εμμανουήλ Παπά έκηρύ^θη 
ήδη « ’Αρχηγός καί Προστάτης τής Μακεδονίας». 
ΙΪ δ έπανάστασις άπδ τοΰ στενού κύκλου τών 
Πολυγύρων έξελθοΰσα ήπλώθη καί έσυστηματο- 
ποιήθη' δύο δέ σώματα παρευθύς έσχηματίσθη- 
σαν τδ μέν έκ τών οπλοφόρων τή; Κασσανδρείας 
καί τών Χάσικων χωρίων ύπδ τήν όπλαρχηγίαν 
τοϋ Χάψα, τδ δέ έκ τών Μαδεμοχωριτών καί 
δισχιλίων τοΰ Άθω μοναχών ύπδ τήν διεύθυνσιν 
τοΰ ’Εμμανουήλ Παπά. ’Επί τών θυσιών πλήν 
τοΰ ’Εμμανουήλ ουδόλως ή μικρόν άνταπεκρί- 
νοντο τά μεγάλα μοναστήρια καί τοι δυνάμενα 
νά φέρωσι τδ δλον σχεδόν βάρος τοϋ έκεΐ πολέ
μου. 0 ζήλος τών Ηγουμένων αύτών έφαίνετο 
πραγματικώς πολύς, άλλ’ ό πόλεμος άπήτει καί

■ υλικά; θυσίας. ’Εάν ήθελεν δ ’Εμμανουήλ έλάμ- 
βαν. διά τής βίας τδν χρυσόν καί τδν άργυρον 
τούτων' άλλά θρησκευτικός ών μέχρι φανατικό- 
τητος άνήρ άπέκρουσε πάντοτε καί προτρεπόμε- 
νο; μάλιστα παρ’ άλλων, πράξιν τοιαύτην καί μό-, 
νος έπί μισθώ διετήρει Ψαριανά τινα πλοία. Η 
φκνατικότης αύτή προύκάλεσεν άνάμφισβη- 
τήτως τήν έπαισθητήν τής έν Μακεδονία έπα
ναστάσεως πτώσιν ! Ελειπεν ή άρμοδί'α έπί κέ- 
•ραλή; τών τήδε κάκεϊσε μεμακρυσμένων άπ αλ-

λήλων σωμάτων διβύθυνσις' εΐ; τήν έλλειψιν δέ 
ταύτην ή μέχρι φανατισμού θρησκευτική τοϋ Εμ
μανουήλ εύλάβϊΐα προσέθηκε καί τήν τών πολε- 
μεφοδίων, τά όποϊκ'άλλω; κάλλιστα έδύναντο νά 
έξοικονομηθώσι διά τού πλούτου τών μοναστη- 
ρίων. Ελειπεν άκόμη καί ή άναγκαία κατά τής 
Θεσσαλονίκης ναυτική δύναμις, τήν όποιαν δ. μέν 
Εμμανουήλ έπεκαλέσθη παρά τοΰ Τψηλάντου άμα 
έν ΐδρα φθάντος, ‘εκείνος δέ συνέστησε παρά τώ 
Ααζάρςο Κουντουοιώτη, ώ; μόνω δυναμένιυ τοι
αύτην αποστολήν.

’Εν τούτοις οι Τούρκοι ήρξαντο τής καταστοο- 
φής τών χωρίων καί τών δεινότερων κατά τοΰ 
Αθω απειλών, ώς έν τώ Πολύγυρςο κατόπιν θέλει 
γίνει μνεία. Καί πλείς-η μέν δσήκατεβλήθη φροντίς 
περί τή; κινήσεως τοΰ ’όλύμπου ή περί τή; εμ
μέσου βοήθεια; τών δπλαρχήγών αύτοϋ" οί δ" Α- 
θωνΐται ανάγκην μεγάλην στρατιωτικής βοήθειας 
έχοντες τήν έζήτουν ύπιβχνόύ'μένόι τήν μισθο
δοσίαν αυτής, χωρίς δμως νά τήν προκάταβάλ- 
λωσιν. Αλλ’ ούτε κίνησις Όλύσ.που κατωρθ.οΰτο, 
ούτε βοήθεια τών όπλαρχηγών έδίδοτο, έξ ών 
μόνος ό Διαμαντής Νικολάου έπροθυμοποιήθη ώς 
έκ τοΰ έξής πρδς τδν Εμμανουήλ καταφαίνετας 
εγγράφου του.

« Τήν ευγένειαν σας άδελφικώς προσκυνώ ! Ε- 
» λαβον τδ άδελφικόν σας γράμμα καί καλώς έ- 
» κατάλαβα. Λοιπόν, άδελφέ σήμερον στέλνω τό 
» γράμμα μου "είς τδν Καπιτ. Τ.άσιον' δμως αυτοί 
» οί Καπιτανέοι δέν είναι καθώς έσοχάζησθε' αΰ- 
» τοί τά φερσίματά τους είναι Τούρκικα. Λοιπόν 
» σάς
»

» νά ήναι κεφάλια είς αύτουνούς,
» λα τδ πρώτον, καί δσους -κάμω τρόπον νά 
» στείλω- Ομως θέλητε πληροφορηθή έκ στόμα

τος τοΰ Λιάκου καί Μπίνου διά πάντα. Κύρ 
Γιαννδ, άδελφικώς προσκυνώ" τδ γράμμα τδ 
έστειλα είς τδν Γούλαν, καί δέν μ’ άποκρίθη- 
καν ούτι καλδν ούτι κακόν. Δέν ένθυμήθηκαν

";ς στέλνω τούς αδελφούς μου κολιτζίδες μου 
Διάκον καί Μπίνουν, τούς όποιους τούς στέλνω 

■ς, όποϋ σάς έσ-τει-

»
»
»
» τδ καλδν, δποϋ τούς έχητε κάμει' δμως άς εΐτ
» ναι καλά. ’Εγώ λοιπδν δι’ άγάπην Χριστού καί 
» έδικήν σας κουσοϋρι δέν άφίνου. Καί έγώ δλο 
» προσμένου, διά νά τούς σηκώσω καί έδώ' είδέ 
» καί δέν ήμπορέσω νά ήξεύρητε δτι είμαι μαζή 
» σας. Δέν σας γράφω περισσότερον. Βεβαιώνεσθε 
» άπδ τδν Διάκον καί Μπίνουν. Οΰτω καί μένω 
»' τής εύγενείας σας" άδελφός' σας Διαμαντής Νι- 
» κολάο'Λ 1821, ’Ιουνίου 7. »
• Jwty· *

(Ή συνέχεια εϊς τδ προσεχές φυλλαδιόν)·
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ΕΦΗΒΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ.
Αναβάλλων σήμερον διά τίνα κωλύματα τήν βκ- 

δοσιν τής τρίτης εφηβικών ψηφισμάτων στή
λης δίδω εις τύπον τήν έξής συγγενοΰ; δλην 

έπιγραφήν.
I.

Έπίγα- Οι έ φηβ ευ σαν τ ε ς 
6ος. έπί ά ρχο ντος Δό

με τ ι α ν ο ΰ.
Φούρ. Ηράκλειτος ^αρ-
Παρδάλας Στεφά- Γ“Ρ*
Δημήτριος Μαζί- Αλω-

Φ-.λουμενδς Μαξί-
Βεϊθυς Αρχε- Π“Γ

’Αβάσκαντος ’Αρχε- Π“Ρ"
’Αφροδείσιος Σκιο-
Πομ. ’Επέραστος ΓαΡ"
Διονυσόδωρος Αγίου-’

Ελευσείνιος, Οηθεν’
Επίγονος ’ΐκέλου Βησεεύς.

Π.
Αυτοκράτορα 
λδριανδν ’ολύμπιου 
’Απολλώνιος ’Αφρο
δισίου ’Αχαρνεύς
4 κοσμητής τών έπί
Κλ. Δομετιανοΰ άρχον
τος έφήβων υπέρ 
τών έφήβων.

III.
Εύκαρ- ’ΑθήναΧς 
πίδης Συνέρως
Λέων οί πιστοί φίλοι 

Μενανδρ. . 
’Αλέξανδρος.

. ΑΖΑΣ.. Γάϊε νεα- 
. ΗΡΑ1ΔΗΣ νίσκε 

άριστε.
IV.

Εύκ(αρπί)δης
Εΐσίδωρος
Σωτήριχος φίλοι
‘ίσι-
Σωτήριχος 

Τά ανωτέρω εϊναι γεγραμμένα έπί τών τεσσά
ρων πλευρών βάθρου ευμεγέθους ύμηττείου, δλως 
άκοσμήτου, ένασκαφέντος πρδ πέντε ίτών ίνταν-

θα έν τή θέσει άγ. Δημητριου του· Κατηφόρη καί 
αυτόθι έτι καί νΰν διατηρουμένου υπό τής άρ- 
χαιολ. εταιρίας. ’Επιμελέστατα είναι έπί τής δευ- 
τέρας πλευράς κεχαραγμένη ή επιγραφή ή είς τι
μήν τοϋ ’Αδριανοϋ, τοΰ όλβιου έχείνου βασιλίως, 
τοϋ παρά πάντας ϊσως τούς υιούς τών ανθρώπων 
τιμηθέντος έπί ζωής καί μετά θάνατον’ εϊτα καί 
ή έπί τής πρώτης πλευράς αναγραφή τών έφήβων 
τών έπί Κλαυδίου Δομετιανοΰ άρχοντος εϊναι ό- 
πωσοϋν έπιμελώς κεχαραγμένη’ σώζει δ’ έτι αδτη 
ίκανώς ζωηρόν καί τδ έν τοΧς χαοάγμασιν ερυθρόν 
χρώμα. (Ας λάβωσιν έζ αυτής καί έξ άλλων αρ
χαίων κεχρωματισμένων επιγραφών παράδειγμα 
οι σημερινοί ήμών λιθοξόοι, οϊτινες το χρώμα ού- 
δέ διά μήνας τινός κατορθοϋοι νά τό βάλωσιν ά- 
νεξάλειπτον, όχι δι’ αιώνας όλους.) ό άρχων δέ 
ούτος είναι άλλος βεβαίως παρά τδν τής Φλα- 
βίας γενεάς αυτοκράτορα ή μάλλον τύραννον Δο- 
μετιανδν, τδν κ’ εκείνον, όπως έκ βιβλίων γνωρί- 
ζομεν, άρχοντεύσαντα ’Αθηνών. ’Απορώ δέ διά 
τί τόσον έλίγοι έφηβοι είναι άναγεγραμμένοι. Αί 
δέ έπί τής τρίτης καί τετάρτης τών πλευρών έ- 
πιγραφαί εϊναι όχι επίσημοι, άλλά μάλλον ζου- 
γρανίσματα ιδιωτικά παλληκαρίων τινών τών τό
τε χρόνων, οϊτινες ήθελαν έπί δημοσίου μνημείου 
νά διαιωνίσωσι νεανικώς τήν έν τή έφηβεία φι

λίαν των. —

’Εν ’Αθήναις, τή 4 Σεπτεμβρίου I 866.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΤΜΑΝΟΤΔΗΣ.

Μ Q Σ AIΚ Ο Ν.
*

Λεπτός έπαινος τίποτε μέν συνήθως δέν περιά- 
πτει εις τδν λαμβάνοντα, άλλα περιάπτει πάν
τοτε τι εις τδν διδόντα.

*

Τά άρθρα τών εφημερίδων δέν εϊναι είμή πα- 
λαιόχαρτα’ άλλά, καθώς τά έν τώ πυροβόλφ τιθέ
μενα παλαιόχαρτα, δύνανται καί ταϋτα ώς σφαί
ρα νά φονεύσωσιν εκείνον, τδν όποϊον προσβάλ- 
λουσιν.

Είς πάσαν μεταβολήν ή μέν νεότης βλέπει 
πρόοδον, τδ δέ γήρας έκπτωσιν.

Καθήμενος έπί ερειπίων ό μέν νέος γελά ό δέ γέ
ρων χλαίει’ ίν τούτοις τά έρείπια είς μέν τόν 

πρώτον έπρεπε νά χοησιμεύωσιν ώς μάθημα, είς δέ 
τδν δεύτερον ώς παρηγορία.

. *ι  ■

‘θ άνευ έρωτος παράφρων καί άνευ σοβαοότη - 
τος βλάξ όμοιάζουσι πρδς στρατιώτας άνευ στο
λής.

*

Οίάγύρται ιατροί σχηματίζουσι πελατείαν ς·έν- 
τορείως φωνάζοντες ότι ούτε δίπλωμα κέκτηνται 
ούτε έσπούδασαν’ οί δέ πολιτικοί άγύρται προ- 
σκτώνται επιρροήν καί δύναμιν άναγγέλλοντες γε- 
γωνυία τή φωνή ότι είναι άνευ πεποιθήσεων καί ά
νευ αρχών. Μεταξύ τών αγυρτών τούτων καί 
τοΰ λαοΰ υπάρχει ό σύνδεσμος τής αναισχυντίας 
άφ’ ένδς καί τής εύηθείας άφ’ ετέρου.

*

Τδν πλούτον δυσκολώτερον δύναται τις νά δια
τήρηση ή ν’ απόκτηση, τήν δέ δόξαν δυσκολώ
τερον νά απόκτηση, ή νά διατηρήση.

*

Οϊαν σχέσιν έχουσι τά χαρτονομίσματα πρδς 
τδν άργυρον ή τδν χρυσόν, τήν αύτήν έχουσι καί 
οί καλοί λόγοι πρδς τά καλά έργα.

·*

’Αποφεύγων τις τούς ύποκριτάς διότι τούς α
ηδιάζει, τούς άνοήτους διότι τούς άποστρέφεται, 
καί τούς πνευματώδεις διότι τούς φοβείται, Ο
ποίους άρα δύναται νά συναναστρέφεται;

*

Η αύστηρότης είς τήν αρετήν εϊναι ό,τι τδ κρι
νολίνου είς τάς γυναίκας, μηχανικός δηλαδή όγ
κος όστις κρύπτει κενόν.

*

Η λάμψις τής φλογδς φθάνει είς τδν οφθαλμόν 
ταχύτερον ή ό ήχος τής φωνής εϊς τά ώτα’ διά 
τοϋτο ή καρδία μαντεύει ταχύτερον τοΰ πνεύ
ματος.

Τά ελαττώματα όμοιάζουσι πρδς τά ενδύμα
τα τοϋ συρμού’ έχουσιν ουράς μακράς καί πολυ
δάπανους.

·»

ύ άνθρωπος ό έστερημένος τιμής δέν διαφέρει 
τών άλόγοιν ζώων.

ΤΟ ΗΟΟΛΟΧβΡΙΟΝ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ύπο
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΥΗ (/)

— Καί βέβαια κάμνουν πολύ καλά. Τουλά
χιστον έγώ ποτέ δέν θά εϊχα τήν περιέργειαν νά 
υπάγω, εϊπεν άλλος τις. Τδ Διαβολοχώριον δέν 
χαίρει τόσον καλήν ύπόληψιν. Λέγουν μάλιστα 
ότι συμβαίνουν έκεϊ πράγματα... πράγματα...

— Αύ-.δ τουλάχιστον εϊναι βάβαιον ότι τρεις 
φοράς ό κεραυνός έπεσε·/ έκεϊ.

— Αύτδ δέν εϊνε τίποτε’ τδ θαυμάσιόν εϊνε,. 
ότι καθώς λέγουν κρότοι αλλόκοτοι ακούονται πέ- 
Ρ'.ξ τής κατοικίας αύτής.

— Λέγουν ότι τδ Διαβολοχώριον εϊνε οικοδο- 
μημενον ώς φρούοιον άπροσμάχητον έν τώ μέσω 
τών βράχων τής Καβιστέ^ρης.

■— Καί βέβαια, άφοϋ η Λάμια έχει τόσους θη
σαυρούς νά φυλάττη...

0 Κρουστιλλάκ ήκουε τήν συνδιάλεζιν ταύτην 
μετά ύπερμέτρου περιέργειας. Οί θησαυροί, οί 
άδάμαντες αυτοί ένωπτρίζοντο θαυμασίως είς τήν 
φαντασίαν του.

— Αλλά περί τίνος 
μοι ; ήρώτησε τέλος.

— όμιλοϋμεν περί τής Λάμιας.
— Τί πράγμα εϊνε αύτή ή Λάμια ;
— Η Λάμια ; Είνε ή Λάμια...
— Αλλά τέλος πάντων εϊνε άνδρας ή γυναί

κα; ήρώτησεν δ ιππότης.
— Η Λάμια;
— Ναι, ναί, εϊπεν άνυπομόνως ό Κρουστιλλάκ.
— ΕΪ Θεέ μου ! εϊνε γυναίκα.

— Πώς γυναίκα, καί διατί τήν ονομάζουν Λά
μιαν ;

— Διατί ; διότι ξεφορτώνεται άπδ τούς συ
ζύγους της, καθώς έκείνος η Λάμιοι τοΰ μύθου έ- 
ξεφορτώνετο τάς γυναϊκάς του.

— Καί εϊνε χήρα... εινε χήρα... θά ήναι χή
ρα... πώς! άνέκραξεν ό ιππότης μετ’ ανεξηγη
τών παλμών καρδίας. Χήρα έπανέλαβε συμπλέ-
κων τάς χήρας, χήρα καί τόσον πλούσια, ώστε
χάνει κάνεις τδν νοΰν του μέ τά πλούτη της, χή
ρα !...

δμιλεϊτε, εύγενέστατέ

(4) Συνέχεια άπδ φυλλασ. 88.
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νεν; ήρώτησεν δ ιππότη; έναγωνί^ς-
— ί» ! δσον δτι άπέθανεν είνε βεβαιότατον ά- 

πήντησαν πάντες έν χορώ.
0 Κρουστιλλάκ άνέπνευσε, διότι αί πρδ; στιγ

μήν περισταλεϊσαι ελπίδες του, άνέλαβον τήν αΐ- 

θέριον πτήσίν των.
— ’Αλλ’ δποίαν ηλικίαν έχει η Λάμια ; ήρώ- 

τησε.
— Διά τήν ήλικίαν της δύναμαι νά σά; ευχα

ριστήσω εΐπεν δ πλοίαρχο; Δανιήλ. Εχει, έχει 

άπδ εϊκοσιν.. . εως εξήκοντα έτη.
— Αλλά δέν τήν ίδατε ποτέ ; είπεν δ ιππό

τη; άγανακτών διά τδν αστεϊσμόν έκεΐνον.
— Νά τήν ίδω, έγώ ; Κα1. πώ; θέλετε νά ίδω 

έγώ τήν Λάμιαν ; ήρώτησεν δ πλοίαρχο;· Μήν 

τ,σθαι τρελό; ;
— Πώς ;
— ’Ακούετε, φίλοι μου, είπεν δ πλοίαρχο; 

πρδ; τού; έπιβάτας του, μ’ έρωτα άν εϊδον τήν 

Λάμιαν ;
Οί έπιβάται άνύψωσαν τού; ώμους.

ι — ’Αλλά, ύπέλαβεν δ Κρουστιλλάκ, τί άτο- 

πον εύρίσκετε εΐ; τδ έρώτημά μου ;
Τί άτοπον ; εΐπεν δ πλοίαρχος.

— Ναί-
— ίδού, έρχεσθε έκ Παρισίων, δέν είν’άληθές ;

— Βέβαια.
— Λοιπδν είδετε τδν δήμιον τών Παρισίων ;
— Τδν δήμιον ; όχι*  άλλ4 δποίαν σχέσιν έχει 

τδ 8ν πρδ; τδ άλλο ;
— Λοιπδν άπαξ διά παντδ; μάθετε ότι δσον 

έπιθυμεΐ τις νά ΐδη τδν δήμιον, άλλο τόσον θέλει 
καϊ την Λάμιαν, πρώτον διότι ή οικία, τήν δ
ποίαν κατοικεί κεϊται έν τώ μέσφ τών ερημιών 
τοΰ Διαβολοχωρίου, δπου δ κάθε1.; δέν νοστιμεύε
ται νά ύπάγη, έπειτα διότι είς δολοφόνο; δέν ά- 
ποτελεϊ καλήν συντροφιάν, καί τρίτον διότι ή Λά

μια έχει πολύ κακά; σχέσεις.
— Πολύ κακά; σχέσεις ; είπεν δ ιππότης.
— Ναί φίλου;, φίλου; εγκαρδίου;, διά νά μή 

είπω τί περισσότερον, τούς δποίου; άπαντα τις 
τήν νύκτα εις τά δάση, καϊ τήν ήμέραν εις τήν 

θάλασσαν.
— Τδν ’ Ατεμοστρόβι.Ιον., τδν καταδρομικού 

άρχηγδν πρώτον, είπέ τι; τών έπιβατών μέ ήθος 

φρίκης.
— Τδν Υ'μχαρ.τάχ·τ»ρ·, είπεν άλλο; τι;.
— Επειτα τδν ΓιουμαΛαην τδν άνθρωποφά*  

γον Καοαίβην προτέθηκε τρίτος τις.

— Εινε χήρα, μάλιστα χήρα διά τρίττ,ν φο

ράν έντδς τριών έτών, εΐπεν ό πλοίαρχος.
— Καϊ είνε τόσον πλούσια δσον ττ,ν λέγουν;
— Βέβαια, αύτδ εινε πασίγνωστον, όλος δ κό

σμος τό ήξευρε·., είπεν δ πλοίαρχος.
— Εκατομμυριούχος, ώστε νά έφοπλίζ)) πλοία 

τετρακοσίων χιλιάδων λιρών... ώστε νά έχη σακ- 
κία με άδάμαντας, μέ σμαράγδους καί μέ λαμ
προύς μαργαρίτας... άνέκραξεν ό Γασκόνος, τοΰ 
οποίου οί οφθαλμοί ήκτινοβόλουν καί ή ρϊς έξωγ- 

κοΰτο, αί δέ χεϊρε; συνεστέλλοντο.
— ’Αλλά σά; λέγω δτι είνε τόσον, πλούσια, 

ώστε είμπορεϊ νά άγοράση, άν Οέλη, ττ,ν Μαρτι
νικών καί δλην την Γουαδελούπαν, ύπέλαβεν δ 

πλοίαρχος.
— Καί είνε γραία, πολύ γραία ;.. ήρώτησεν ό 

ιππότης μετ’ ανησυχίας.
0 πλοίαρχος ήτένισε τούς άλλου; έπιβάτας μέ 

ήθος έρωτηματικδν καί είπεν' —ής ποιαν ηλι

κίαν ήμπορεϊ νά έχη ή Λάμια.
— Μά τήν πίστιν μου δέν ήξεύρω, είπεν άλ

λο; τι ς.
■— ό,τι ήξεύρω είνε δτι καθ’ 8ν χρόνον πρδ

δυο έτών ήλθα εΐ; τήν αποικίαν, είχε δύο συζύ- ' 

γου; καί δ τι διεπραγματεύετο μέ τδν τρίτον> 

δστι; δέν τή; έζησεν έν έτος.
— Τί άπέγεινεν αύτδς δ τρίτο; σύζυγο; δέν 

γνωρίζουν διότι δέν άπέθανεν άλλ’ έγεινεν άφαν

το;, ύπέλαβεν άλλος.
— ’Εξ έναντίας άπέθανε, διότι είδον τήν Λά

μιαν πενθηφορούσαν, είπεν είς επιβάτης.
— Βέβαια, βέβαια, προσέθηκε τρίτο; τι;, ή ά- 

■πόδειξις δτι άπέθανεν είνε δτι δ άναπληρών τδν 
-πάτερ Γριφδν κατά τήν απουσίαν του ίερεύ; εψα- 
λ.εν εΐ; τήν ένορίαν τή; Μακούβας νεκρώσιμον 

ύπέρ αύτοΰ άκολουθίαν.
— Καί Ισω; έδολοφονήθη, είπεν άλλο; τις.
— Νά δολοφονηθή άπδ τήν γυναίκα του ; ή*  

ρώτησαν δμοθύμω; πάντες.
— Οχι άπδ τήν γυναϊκά του.
— Α ! ά ! ίδού τδ νέον.
— Οχι άπδ τήν γυναίκα του, άλλ.’ άπδ ποϊον 

λοιπόν;
— Απδ τού; έν Βαρβάδη έχθροΰ; του-
— Απδ τού; Αγγλου; άποίκου; ;
— Ναί άπδ τού; Αγγλους, διότι λέγεται δτι 

ητο Αγγλος κα1. αύτός.
— Είνε λοιπδν, εύγενέστατι, βέβαιον δτι δ 

τρίτο; σύζυγό; τη; άπέθανεν ; αληθινά άπέθπ-

— Πώς, άνέκραξεν δ ιππότης, ή Λάμια έχει 
έρωτα πρδς καταδρομείς κα1. πρδς άνθρωποφά- 
γους; Περίεργο; έρωτοτροπία!

— Τωόντι είνε πολύ έρωτότροπος, είνε yira 
τζύχα καθώς λέγει δ κοινός λαός.

Γ'.

Ή α <ρ ι ( ι ς.

Αί παράδοξοι αύται περί τή; ήθικτ,ς τή; Λά
μια; αποκαλύψεις ένεποίησαν μεγίς-ην εΐ; τδν ιπ
πότην έντύπωσίν, μετά τινων δέ στιγμών σιωπήν, 
ήοώτησε τόν πλοίαρχον’ — Τί; είνε δ άνθρωπος, δ 
καταδρομεύ; έκεϊνος τδν δποΐον δνομάζουσιν Α~ 
Τίμοστρό6ιΛοτ;

— Είναι μιγάς τοΰ Αγίου Δομίγγου, λέγουν, 
άπεκρίθη έκεϊνος, είς τών μάλλον άτρομήτων κα
ταδρομέων τών Αντιλλών" ήλθεν εϊ; Μαρτινικήν 
πρδ δύο έτών, καί κατοικεί είς μεμονωμένου τινά 
οίκον ώ; χωρικός. Λέγεται δέ δτι δταν έπηγγέλ- 
λετο τήν τέχνην του, μετεχειρίζετο πιρόγας.

— Τί είνε αύται αί πιρόγαι ; ήρώτησεν δ ιπ
πότης*

— Είνε μεγάλη λέμβος, μαύρη, μακρά καΐ 
λεπτή ώς οφις’ εις τδ βάθος δέ τοΰ οπισθίου μέ
ρους πρδς τδ πηδάλιου, ύπάρχει μεγάλη οπή ή- 
τις άυοίγει κατ’ άρέσκειαν. Αμα φανή πλοϊόν τι, 
λέγεται δτι δ ’Ανεμοστρόβιλος έπιβιβάζεται εί; 
2ν τοιοϋτον πλοϊον μέ καμμίαν πενηνταρίαν κα
ταδρομέων ώπλισμένων μέ μαχαίρια καΐ πιστό
λια, ίδού τδ πάν. Η πιρόγα ταξειδεύει μέ κωπία, 
διά νά μή φαίνεται μακρόθεν, δπερ Οά γίνεται άν 
εχη πανία, καί έπειδή είνε στενή καϊ κοπτερή 
ώσάν δ πίλεκυ; δέν φοβείται τόσον τά κανόνια 
τών έχθρών’ άμα λοιπδν πλησιάση ή πιρόγα ει; 
τδ πλοϊον, δ ’Ανεμοστρόβιλο; Ανοίγει τήν οπήν, 
καΐ εύθύς αύτή Αρχίζει νά βυθίζηται, ώστε καϊ 
οί πλέον δειλοί σύντροφοι τότε προσπαθούν μέ 
κάθε τρόπον νά κυριεύσωσι τδ πλοϊον διά νά μή 
πνιγούν, καϊ δταν άναίβουν εί; αύτδ, μαχαιρώ
νουν δλου; δσοι Αντιστέκονται κα1. ρίπτουν είς τήν 
θάλασσαν δλου; δσου; δέν Αντιστέκονται’ μετά 
ταΰτα δ Ανεμοστρόβιλο; οδηγεί τήν λείαν του 
εί; τδν Αγιον Θωμάν, δπου πωλεΐ τδ στρίόι καϊ 
τό στριύό^ονόο (ουτω; οί πειραταϊ δνομάζουν 
τδ πλοϊον καί τά έμπορεύματά του) καί διαμοι
ράζει τά χρήματα είς τούς συντρόφου; του. Οταν 
πάλιν,δέν ίχη λεπτά δ Ανεμος-ρόβιλο; κατασκευά 
ζει νέαν πιρόγαν, τήν αγιάζει μέ ένα ιερέα καϊ 
έπειτα αρχίζει τά παλαιά του δταν ίχη δεάθε- 

σιν, λέγουν, [κάθεται καϊ μετρά μέ τήν Λάμιαν 
πόσους Αγγλους καϊ Ισπανούς έσκότωσεν ή 
έπνιξεν αύτδς καϊ οί καταδρομείς του, καΐ λέγει 
δτι δέν είνε όλιγώτερον άπδ τρεϊς ή τέσσαρα; χι
λιάδας. Ίδού τί είνε δ ’Ανεμοστρόβιλο;, εύγε- 

νέστατέ μου·
— Καϊ νομίζετε δτι συμπαθεί πρδ; αύτδν τδν 

διάβολον, ή Λάμια ζ ήρώτησεν άμελώ; δ Ιππότη;.
— Λέγουν ότι δσον καιρόν δέν κάθεται είζ τδ 

σπήτί του, τδν περνά εί; τδ Διαβολοχώριον.
— Τοΰτο άποδεικνύε*.  τούλάχιστον ότι ή Λά

μια δέν άγαπά πολύ τού; Κελάδονας καϊ τού; 
Βεργεράδους, είπεν δ ιππότης. ’Αλλ’ δ άλλος δ 
Ψυχαρπάχτη;, τί είνε πάλιν αύτός ;

— Μά τήν πίστιν μ,ου, άνέκραξεν εί; έπιβά- 
της, προτιμώ καλλίτερον νά έχω φίλον τδν ’Ανε
μοστρόβιλον ή τδν Ψυχαρπάχτην.

— Σοΰ έχει δά ενα δνομα καϊ αύτό; ! .. εΐπεν 
δ Κρουστιλλάκ.

— Τοΰ είνε αρμόδιον, άπεκρίθη δ έπιβάτης, 
διότι έγώ τδν είδον .. .

— Καϊ είνε τρομερό; ;
— Καθώς είς Αγριόχοιρο; ή εί; ταύρος. ’Εγώ 

νά σά; είπώ δι’ αύτόν. Είνε Sv έτος περίπου, δ
ποΰ ύπήγαινα είς τδ έργαστήριόν του νά Αγοράσω 
δέρματα άγριων βοδίων’ ήτο μόνος μέ τήν συν
τροφιάν του, δηλαδή καμμίαν εικοσαριάν σκύλους 
τού δρόμου, οΐτινες έφαίνοντο ώσάν τδν κύοιόν 
των άγριοι. Οταν εφθασα, έτριβε τδ πρόσωπόν 
του μέ λάδι φοίνικος, διότι δέν έχει 8ν μόνον μέ
ρος τοϋ προσώπου του τδ δποΐον νά μήν ήνε κυα- 
νοΰν, κίτρινον, πράσινον καϊ κόκκινον.

•— Καΐ Οά δμοιάζη Αρλεκίνος, είπεν δ ιππότης.
— Βέβαια, εύγενέστατέ μου. Τδν ήρώτησα τί 

είχε, καϊ ίδού τί μού Απεκρίθη. * Οί σκύλοι μου 
μέ τδν ψυχογυιόν μου έβγαλαν ένα ταύρον δυο έ
τών. Τδν πυροβολώ καϊ τδν πληγώνω εις τήν 
πλάτην, δρμούν κατ’ επάνω του οί σκύλοι μου, 
Αλλ’ έκεϊνος μέ τά κέρατά του φονεύει δύο. Ενώ 
έγ<·*  έγέμιζον τδ δπλον μου, δ ψυχογυιός μου πυ
ροβολεί κατά τοϋ ταύρου χωρίς νά τδν έπιτύχη’ 
έκεϊνος δρμά έναντίον του, τδν έκκοιλιάζει καϊ 
τδν πατεϊ ύπδ τού; πόδα; του. Εις τήν θέσιν δ
που ήμην έφοβούμην νά πυροβολήσω μήπως φο- 
νεύσω τδν ψυχογυιόν μου, λαμβάνω λοιπόν τδ με
γάλο μαχαιριάν μου καί δρμώ μεταξύ τών δύο, 
άλλά μοϋ καθίζει μίαν κεοατιάν, καϊ μοΰ σπάζει 
τήν παγίδα, μοΰ δίδει άλλη μία και μοΰ βγάζει 
τό χέρι μου αύτδ (καί μοϋ ίδειξε τδν αριστερόν
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οί σκύλοι διά νά ύπάρχη τδ αύτδ άνίικείμενον τής 
συνομιλίας.

— Μά τήν αλήθειαν, δέν ήξεύρω, άλλά μοϋ 
φαίνεται δτι αυτοί οί άνθρωποι εϊνε ικανοί δι δλα.

— ’Αλλ’ εϊναι δυνατόν, εϊπεν ό Κρουστιλλάκ 
δυσανασχετών, έν τοιοΰτον ζώον νά ήςεύρη τήν 
γλώσσαν εκείνην, ήτις αιχμαλωτίζει τά; κυρίας...

— Οχι, βέβαια, υπέλαβεν ό έπιβάτη; (δστις 
φαίνεται δτι έξώγκωυε τά γεγονότα) διότι όμι- 
λεϊ δλον περί καταςριφών καί έχει μίαν φωνήν.,, 
τί φωνήν... ωσάν νά μυκάται ταύρο;.

— Αφοϋ συχνάζει τόσον τού; ταύρου;, Οά έ- 
λαβεν αναμφιβόλους καί τήν προφοράν των, εϊ
πεν δ ιππότη;’ άλλά τδ τέλο; τή; ιστορία; σας, 
παρακαλώ, άς άκούσωμεν.

— Ιδού- Ιίρώτησα λοιπόν τδν Ψυχαρπάχτην 
πώς έλεγεν δτι οί σκύλοι του, διότι έτρω
γαν ένα άνθρωπον ησαν καλομαθημένοι. «Βεβαίως, 
υπέλαβεν εκείνος, οί σκύλοι μου εϊνε μαθημένοι 
νά μή δρμούν κατά τών ταύρων άμα πέσουν κά
τω, διότι πωλώ τά δέρματα κα1. αύτά πρέπει 
νά ήνε ακέραια’ άμα λοιπόν τδ ζώον άποθάνη οί 
σκύλοι μου άν καί πεινούν έχουν τήν υπομονήν 
νά τδ σεβασθοΰν, μέχρι; δτου έκδαρή. Σήμερον 
τδ πρωί δμω; εϊχαν μεγάλην πείναν, δταν έφο- 
νεύθη δ ψυχουιός μου. Ηρχισαν λοιπόν φαίνεται 
πρώτον νά γλείφουν τάς πληγάς του, καϊ έπειτα 
τού; ήλθεν ή όρεξις. και δέν τοΰ άφησαν παρά 
μόνον τά κόκκαλα. Αν δέν μ’ έδάγκανε καί έμέ 
εί; όφις ϊσω; έως τόρα ήμην λειποθυμημένος, καί 
ίσως ήρχιζαν νά τρώγουν καί έμέ. Ας έλθω τόρα 
είς εμένα. όταν έξελειποθύμησα, αρπάζω τδν 
δφιν άπδ τήν δεξιά κνήμην οπού ήτο περιτυλιγ- 
μένος, τδν πιάνω άπδ τήν ούράν, τδν γυρίζω ω
σάν σφενδόνην καί τδν κατασυντρίβω επάνω είς 
Sv δένδρον. Παρατηρώ τότε τδν εαυτόν μου καί 
δέν εϊχον σχεδόν τίποτε... τήν παγίδα οπασμέ- 
νην καϊ τδν βραχίονα τεθλασμένον. Θέτω εΐ; 
τήν πληγήν τής παγίδος έν ψύλλον βαλιζιέρου, 
δένω καί τήν πληγήν τού βραχίονο; καί ζητώ έ
πειτα τδν ψυχουιόν μου, διότι δέν εϊχα ίδεϊ ακό
μη τί έπαθεν’ τδν φωνάζω, δέν αποκρίνεται. Οί 
σκύλοι μου ήσαν πλαγιασμένοι εΐ; τά πόδία μου, 
καί έκαμναν τδν άθώον οί κακούργοι/ καί μέ έκύτ- 
ταζον, σείοντε; τήν ούράν, ώ; νά μή συνέβη τίποτε 
Τέλος βλέπω είκοσι βήματα μακράν τδν σκελε
τόν τοΰ δυστυχούς ψυχουιοϋ μου, ό όποιος άπέ- 
μεινεν άπδ όλον του τδ σώμα. Αυτά σάς λέγω, 
προσέθηκεν ό Ψυχαρπάχτη; τελειώνων τήν τρο-

too βραχίονα δστι, τώ δντι ητο δεδεμένο;). ό 
ταύρο; έξηζολούθει νά μέ προσβάλκ, καί επειδή 
μόνον τδ δεξιόν χέρι μοϋ έμενε, καθ’ -?,ν στιγμήν 
τό θηρίον κατέβαζε τήν κεφαλήν διά νά με κτυ- 
πήση, τδ αρπάζω άπδ τά κέρατα, τδ χαμηλόνω, 
τοΰ πιάνω τά χείλη μέ τά δόντια μου καί κοε- 
μούμαι άπδ έκεϊ ωσάν αγγλικό μανδρόσκυλον, 
Ινώ οί σκύλοι μου τον κατεκομμάτιαζον άπδ τά 
πλευρά. »

— Χαρά σ’τά δόντια του! είπε θαυμαστικώς 
ο Κρουστιλλάκ. Μά τήν πίστιν μου, άν δέν εχη 
τίποτε άλλο ν’ άρέση αύτδ; ό άνθρωπο; εί; τήν 
ερωμένην του, μόνον μέ τά δόντια είμπορεϊ νά ε

πιτυχή τοϋτο.
— Σά; είπα οτι εϊνε ωσάν θηρίον, υπέλαβεν ό 

διηγούμενο;, άλλ’ εξακολουθώ τήν διήγησίν μου. 
« Οταν ό ταύρο; άρπαχθή μίαν φοράν άπδ τά 
χείλη, προσέθηκεν ό Ψυχαρπάχτη;, δέν εινε πλέον 
επικίνδυνο;. Μετά πέντε λεπτά, άποκαμωμένος 
πλέον άπδ τά; σφαίρα; μου κα’. άπδ τήν χυσιν 
τοϋ αίματος, πίπτει κατά γής' οί σκύλοι μου πη- 
δοϋν εί; τήν ράχιν του, τοϋ καταξεσχίζουν τδ 
κσέα; καί τδν αποτελειώνουν. Έμέ όμως ή πάλη 
εϊχεν έξασθενήσει πολύ, διότι έχασα πολύ αίμα 
και πρώτην φοράν εΐ; τήν ζωήν μου έλειποθύ- 
μησα’ μήτε πεοισσότορον, μήτε δλιγώτερον άπδ 
μίαν μικράν γυναίκα. Τδ δέ νόστιμον, ενώ έγώ ή- 
μην λειποθυμημένος, οί σκύλοι μου ήρχισαν νά 
καταβροχθίζουν τδν ψυγογυ'.όν μου . . τόσον οί ά- 
χρεϊοι εϊνε καλά μαθημένοι. — Πώς, λέγω, έγώ 
μετά φρίκης πρδ; τδν Ψυχαρπάχτην, έπειδή οί 
σκύλοι σου κατεβρόχθισαν τδν ψυχογυιόν σου, δι’ 
αύτδ εινε καλά μαθημένοι ; Και σάς ομολογώ, 
προσέθηκεν ό έπιβάτης, δτι τρόμο; μέ κατείχε 
βλέποντα τά ζώα εκείνα περιφερόμενα πλησίον 
μου μέ τρόπον όχι τόσον πολύ ενθαρρυντικόν . ..

— Τδ βέβαιον είναι δτι τά ήθη τοϋ μέρους αύ- 
τοϋ δέν εινε τόσον εύγενή, εϊπεν ό Κρουστιλλάκ, 
και είς άνθρωπον τοιοΰτον δέν είμπορεϊ κανείς νά 
ομιλήση τήν γλώσσαν τών Παρισίων’ άλλά τί 
διάβολον ομιλία; έχει άνθρωπος ωσάν αύτδ; μέ 
τήν Λάμιαν;

— 0 Θεός νά μέ φυλάξη νά ύπάγω νά τούς 
ακούσω ’. εϊπεν ό επιβάτης.

— Οταν ό ψυχαρπάχτη; διηγείται εις τήν 
Λάμιαν δτι έδάγκασεν ενα ταύρον είς τά χείλη, 
καϊ δτι οί σκύλοι του έφαγαν τδν ψυχογυιόν του, 
ή συνδιάλεξ-.ς βέβαια δέν Οά ηναι πολύ ευάρεστος’ 
άλλά πάλιν δέν τρώγουν κάθε ήμέραν ανθρώπου; 

μεράν ιστορίαν του, διά νά σάς αποδείξω ότι οί 
σκύλοι μου εινε πολύ καλά μαθημένοι, αφού άπδ 
τδ δέρμα τού ταύρου μήτε μία τρίχα έλειπε.

— Μά τήν αλήθειαν, εϊπεν ό Κρουστιλλάκ, 
άπ όλα αύτά βλέπω δτι ή Λάμια θά ήνε πολύ 
δυστυχή; έχουσα νά κάμη πάντοτε μέ τοιούτους 
ανθρώπου;. Καί αύτδ εινε άπλούστατον, προσέ- 
θηκεν ό Γασκόνος, διότι ή δυστυχή; γυνή δεν έ- 
γνώρισε τί θά εΐπή άνθρωπος χαοίεις καί εύγενής. 
Οταν κάνει; δλην του τήν ζωήν άπέρασε μέ λαρ
δί καί μέ κουκία δέν πιστεύει ότι υπάρχει κάί 
άλλο φαγητδν άπδ μπεκάτζε; καϊ άπδ όρνιθας. 
Βλέπω λοιπόν δτι είμαι προωρισμένό; νά φωτίσω 
τήν κυρίαν Λάμιαν περί απείρων πραγμάτων καί 
νά τή; άποκαλύψώ νέόν κόσμον... Διά δέ τδν Κα- 
ρά’ίοήν δέν ερωτώ, διότι Οά ήνε αντάξιος τού ο
νόματος του.

— ίϊ .' δσον διά τδν Καοαίβην, εϊπεν εϊ; τών 
επιβατών, δύναμαι νά ομιλήσω έγό) έν γνώσει. Τδν 
παρελθόντα χειμώνα έταξείδευσα άπδ τήν Ανσο- 
σάβλην είς Μαριαγαλάνδην, καθ’ ήν δέ στιγμήν 
έπεβιβαζόμην είς Σαίντην, βλέπω εί; τήν λέμβον 
τοϋ Γιουμαλακ Sv πράγμα ... πλησιάζω, καί τί 
παρατηρώ ; Κύριε Θεέ μου / μίαν κεφαλήν καϊ 
δύο χεϊρα; ξηρά; ωσάν μούμια; νά στολίζουν τήν 
πιρόγαν του. ’Λνεχωρήσαμεν, καϊ ό Καραΐβης έ
λαμνε, σιωπηλός ώ; άγριος δπού ήτο, χωρίς νά 
προφέοη λέξιν’ δταν δ’ έφθάσαμεν πλησίον τή; 
νησϊδος Γράβης, δπου πρό τινων μηνών εϊχε ναυα
γήσει 6ν πλοϊον Ισπανικόν, τδν ήρώτησα.—Δέν 
έχάθη έδώ τδ Ισπανικόν πλοϊον; ό Καραΐβης μοι 
ένευσε ναί: εϊνε διά καλόν νά σάς είπω δτι έπί 
τοΰ πλοίου εκείνου έπέβαινεν ό πάτερ Σιμών, ό έκ 
τών Ιεραποστόλων. Η φήμη τής άγιότητός του 
ήτο τοιαύτη, ώστε έφθανεν έως εί; τού; Καραΐ- 
βας. Τό πλοϊον εϊχε χαθή αύτανδρον, τουλάχιστον 
ώς έλέγετο, εϊπον λοιπόν είς τδν Καοαίβην. — 
Εδώ έπνίγη ό πάτερ Σίμων, μήν ήκουσές τι δι’ 
αυτόν ; Μοί άπήντησε πάλιν διά καταφατικού νεύ
ματος, διότι αυτοί οί άνθρωποι τδ θεωρούν πολύ 
νά εϊπουν μίαν λέξιν. — Ητον άξιόλογο; άνθρω
πος, προσέθηκα έγώ.

— Τδν έγεύθην μοί άπεκρίθη ό δυστυχής αύ- 
πδς ειδωλολάτρη; μέ εϊδός τι άγριας καί υπερή
φανου εύχαριστήσεω;.

— Κατ αύτδν τδν τρόπον λαμβάνουν πείραν 
αυτοί τών άλλων, εϊπεν ό Κρουστιλλάκ, καί λαμ
βάνουν τάς ιδέας των.

— ’Εν πρώτοι;, υπέλαβεν ό έπιβάτης, δέν έ- 

δυνάμην νά εννοήσω τί έλεγεν αύτδς ό τρομερός 
άνθρωποφάγος, άλλ’δταν μοί εξήγησε τδ πράγμα, 
εμαθον δτι μετ άκατανόητον τινά τελετήν άγρίαν, 
δ μισιονάριος καί δύο ναύται, οϊτινες έσώθησαν εί; 
μίαν νησίδα έρημον ήχμαλωτίσθησαν άπδ τού; 
Καραίβας καί κατεβροχθίσθησαν. Οταν δ’ έ
γώ έπεπληττον τδν Γιουμαλάην, διότι έθοσία- 
σαν τρεϊ; δυστυχεί; Γάλλου; εί; τήν αιμοχαρή 
διάθεσίν των; μοί άπεκρίθη εύσυνειδήτω; καϊ 
μέ ήθος επιδοκιμασίας δτι ’Ισπανούς ποτέ όεν 
ίάρωγε, Γα.Ι.Ιονς συζεγώς-, 'Αγγίονς πάντοτε.

Τδ όποϊον άποδεικνύει, εϊπεν ό Κρουστιλλάκ, 
δτι οί Αγγλοι εϊναι άσυγκρίτω; νοστιμώτεροι άπδ * 
τού; Γάλλου;, καϊ δτι τών ’Ισπανών τδ κρέας εϊ
ναι σκληρόν, άλλά μέ τήν ορεξιν τήν όποιαν έχει, 
ϊσω; καμμίαν ημέραν χάριν άστειότητός φάγη 
καϊ τήν Λάμιαν .. . άν ήνε άληθές δ,τι λέγετε.

— Εινε άληθέστατον, εύγενέστατέ μου.
Φαίνεται λοιπόν θετικόν ότι ή νέα αυτή, 

ή γραϊα χήρα δέν εϊνε άναίσθητος εϊς τού; άγριους 
χαριεντισμού; τοϋ Ανεμοστροβίλου, τού Ψυχαρ
πάχτη, κα1. τού Ανθρωποφάγου.

— 0 κόσμος τούλάχιστον τδ λέγει.
— Και τήν επισκέπτονται αύτοί συχνά ;
— Οσον καιρόν ό Ανεμοστρόβιλο; δέν επαγ

γέλλεται τδν καταδρομέα, δσον ό Ψυχαρπάχτη; 
δέν κυνήγα ταύρου; και δσον δ Γιουμαλάης δέν 
διατρίβει εΐ; τά δάση, τδν έπίλοιπον χρόνον π?ρ- 
νοϋσι μετά τή; Λάμιας.

— Χωρίς νά ζηλότυπη ό εϊ; τδν άλλον;
— Λέγουν δτι ή Λάμια έχει ένα τρόπον τό

σον δεσποτικδν καϊ τόσον επιτακτικόν, δσον ό 
Σουλτάνο;, καϊ δτι απαγορεύει είς αύτούς νά ζη- 
λοτυπώσι.

— Τι σαράι εϊνε αύτά πού έδιάλεξεν . . . άλλά 
ίσως, κύριοι, επειδή γνωρίζετε δτι είμαι Γασκό- 
νο; καϊ μας νομίζουν ώ; ανθρώπου; ψίύστας δι’ 
αύτδ θέλετε νά μ’ έμπαίξητε.

0 πλοίαρχο; Δανιήλ άπήντησε πρδ; ταϋτα μέ 
ήθο; σπουδαϊον, μή έπιδεχόμενον άντί^ησιν.

— όταν φθάσωμεν είς Μαρτινικήν, έρωτήσατε 
τδν πρώτον τυχόντα κρεολδν τί εϊνε ή Λάμια, καί 
τήν κατάραν τοΰ θεού νά εχω άν δέν σά; είπουν 
τά ίδια περί τή; γυναικδς αύτής καί τών τριών 
φίλων της.

— Καί διά τά άπειρα πλούτη της θά μοί εί
πουν τά αύτά; ήρώτησεν ό ιππότης.

— θά σάς εϊπουν δτι τό Διαβολοχώριον εινε 
Sv τών ωραιότερων χτημάτων τοΰ τόπου δτι
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ή Λάμια έχει έν κατάστημα είς Φερσαινωτέρην, 
καί δτι τδ κατάστημα αύτδ διευθυνόμενον άπδ 
ενα άνθρωπόν της, φορτώνει κατ’ έτος πέντε ή έξ 
πλοία καθώς έκεϊνο, τδ όποιον άπηντήσαμεν πρδ 
ολίγου.

— Βλέπω τώρα τί τρέχει, εϊπεν ό ιππότης με 
ήθος σκεπτικόν. Η Λάμια φαίνεται έβαρύνθη τά 
πλούτη καϊ τά; ήδονάς τοϋ κόσμου τούτου κα), 
διά νά διασκεδάζη είνε ικανή νά έχη σχέσεις μέ 
καταδρομείς, μέ κυνηγούς, και μέ άνθρωποφάγου; 
άκόμη'

■—■ Αν αύτδ τή άρέσκη, δέν Οά δυσαρεστήται 
πολύ, εϊπεν δ πλοίαρχος, άπδ τήν εκλογήν της.

Τήν στιγμήν ταύτην δ πάτερ Γριφδν άνέβη είς 
τδ κατάστρωμα' δ δέ Κρουστιλλάκ απευθυνθεί; 
πρδς αύτδν, τώ εϊπε,

— Πάτερ μου, μας λέγουν ήμάς τούς Γασκό- 
νους ώς ψεύστα;" άλλ’ δσα οί κύριοι έδώ μοϊ έ- 
διηγοϋντο περί τής· Λάμιας, εϊνε άράγε άληθή ;

Τδ πρόσωπον τοϋ πάτερ Γριφών, τδ συνήθως 
γαλήνιου καί φαιδρόν, έσκυθρώπασεν αίφνης, και 
άπεκρίθη μετά σοβαρότητος πρδς τδν τυχοδιώ
κτην.

— Τέκνον μου, μή ποόφερε ποτέ τδ όνομα 
τής γυναικδς ταύτης.

— Πώς, πάτερ μου, εϊνε αληθές; Αντικατέ
στησε τούς άποθανόντας συζύγους της άπδ ενα 
καταδρομέα, άπδ ένα κυνηγόν καί άπδ έναν άν- 
Ορωποφάγον;

•—’Αρκεί, τέκνον μου ., σάς παρακαλώ, μή 
όμιλώμεν περί τοϋ Λιαβολοχωρίου καϊ τών έν αύ
τώ συμβαινόντων.

— ’Αλλά, πάτερ μου, ή γυνή αύτη εϊνε τόσον 
πλούσια καθώς λέγουν ; υπέλαβεν δ Γαακόνος τοϋ 
όποιου οί οφθαλμοί έλαμπον έκ φιλοχρηματίας. 
Εχει άπειρους θησαυρούς ; εϊνε ωραία ; είνε νέα ;

— 0 Θεός νά μέ φύλαξη τοϋ νά ζητήσω πλη
ροφορίας περί αύτής!

— Εϊνε άληθές ότι οί τρεις σύζυγοί της έφο
νεύθησαν παρ αύτής, πάτερ μου; Αν ήνε τοϋτο 
αληθές, πώς ή δικαιοσύνη άφησε τοιαΰτα έγκλή- 
ματα ατιμώρητα;

— Υπάρχουσιν εγκλήματα τά δποϊα δύνανται 
νά διαφύγωσι τήν άνθρωπίνην δικαιοσύνην, τέκνον 
μου, άλλ’ ούδέποτε διαφεύγουσι τήν δικαιοσύνην 
τοϋ θεοϋ. ’Αγνοώ άν ή γυνή αυτή ήνε όσον τήν 
λέγουσιν ένοχος' άλλά καϊ πάλιν σοϊ λέγω, υίέ 
μου, νά μή όμιλώμεν δι’ αύτήν, σάς έξορκίζω...

εϊπεν δ Γριφών, τδν δποϊον ή τοιαότη συνδιάλεξις 
δυσηρέστει.

Αίφνης δ ιππότης έλαβεν ήθος σπουδαϊον καϊ 
μεγαλόφρον, έστριψε τδν μύστακά του, έστάθη 
έπϊ τών πτερνών αύτοϋ ώς άλέκτωρ έτοιμαζό- 
μενος είς μάχην, καϊ έφώναξε μετά Οά^δους ί- 
διάζοντος είς τούς Γασκόνους.

— Κύριοι, πόσας τοΰ μηνδς έχομεν σήμερον ;
— Δεκατρείς Ιουλίου, τώ άπεκρίθη δ πλοί

αρχος.

— Λοιπδν, κύριοι, νά μή δνομάζωμαι πλέον 
Κρουστιλλάκ, τδ οίκόσημόν μου νά καταρρυπωθή 
έάν έντδς ένδς μηνδς άπδ σήμερον, είς τδ πείσμα 
όλων τών κυνηγών, δλων τών καταδρομέων καϊ 
δλων τών άνθρωποφάγων τής Μαρτινικής καϊ τής 
άλλης οικουμένης, ή Λάμια δέν γείνη σύζυγος τοϋ 
Πολυφήμ,ου Κρουστιλλάκ.

Τδ έσπέρας καθ’ ήν ώραν έμελλε ν’ άποσυρθή 
είς τδν κοιτωνίσκον αύτοϋ, δ πάτερ Γριφών πα
ραλαβών αύτδν κατά μέρος προσεπάθησε δι’ όλων 
τών δυνατών μέσων νά μάθη άν ό Γασκόνος έ- 
γνώοιζε καταλεπτώς τά κατά τήν Λάμιαν*  Η έ
κτακτος επιμονή μεθ ής ό Κρουστιλλάκ έμερί- 
μνα περί αύτής καϊ τών περικυκλούντων αύτήν 
άνθρώπων, έγέννησεν ύπονοίας εϊ; τδν άγαθδν ιε
ρέα, δστις άφοϋ έπϊ πολύ συνδιελέχθη περϊ τοΰ 
άντικειμένου τούτου μετά τοϋ ίππότου, έπείσθη 
ότι έκεϊνος δέν έλάλει έξ απλής ματαιότατος καϊ 
έπιδείξεως.

— Δέν θά παραιτήσω τδν τυχοδιώκτην αύτδν 
εϊπεν δ Γριφών, βλέπων έκεϊνον άπομακρυνόμενον. 
Εχει ήθος τρελού καί απονενοημένου, άλλ’ οί προ- 
δόται λαμβάνουσι πάν προσωπείον. Φεϋ! προσέ
θηκε θλιβερώς, τδ τελευταϊον τοϋτο ταξείδιον 
μοϊ επιβάλλει μεγάλα καθήκοντα πρδς πάντας 
τούς κατοικοϋντας τδ Διάβολοχώριον. Νϋν τδ μυ
στικόν των εϊνε ούτως είπεΐν ϊδικόν μου, άλλ’ 
ώφειλον νά πράξω δ,τι έπραξα, διότι τοϋτο άπή- 
τει ή συνείδησίς μου*..  Είθε έπϊ πολύ νά άπολαύ- 
σω τήν εύδαιμονίαν, τής δποίας έϊναι άξιοι, δι- 
αφεύγοντε; τάς γενομένας αύτοϊς παγίδας... Α / 
κινδυνώδεις έχθροί εϊνε οί βασιλείς·., καϊ άκριβώ- 
τατα ενίοτε πληρώνει δ γεννηθείς είς τάς βαθμίδας 
τοϋ θρόνου τήν τιμήν ταύτην... Φεϋ ! υπέλαβεν 

ό άγαθδς ίερεύς μετά βαθέως στ εναγμοϋ... πτω-*  
χή γυνή! λυπούμαι νά άκούω τοσαϋτα κατά σοΰ 
λεγάμενα... άλλά εϊν’ έπιζήμιον νά τά διαστρέ- 
ψωμεν... αί φήμαι αύται αποτελούν τήν άσφά·*

λείαν τών εύγενών αύτών πλασμάτων, υπέρ ών 
τοσοϋτον ένδιαφέρομαι.

Μετά νέαν δέ σκέψιν ό πάτερ Γριφών εϊπεν,
— Εϊχον πρδς στιγμήν έκλάβει τδν τυχο

διώκτην αύτδν ώ; μυστικόν κατάσκοπον τής Αγ
γλία;, άλλ’ήπατήθην βεβαίως... ’Εντούτοις 
θά έπαγρυπνώ είς τόν άνθρωπον τοϋτον ... θά 
τφ προσφέρω τήν φιλοξενίαν, ώστε ούδέν τών 
διαβημάτων του θά μέ διαφεύγη" άλλως τε θά 
ειδοποιήσω τούς έν Διαβολοχωρίω φίλου; μου νά 
ήναι προβλεπτικοί, διότι αγνοώ πρδ; τί ή έλευσις 
τοϋ Γασκόνου αύτοϋ μέ άνησυχεϊ.

Σπεύδομεν νά εϊδοποιήσωμεν τδν άναγνώστην 
ότι αί περί τοϋ ίππότου ίδέαι τοϋ ίερέως ήσαν 
άβάσιμοι, διότι ούτος δέν ήτο άλλο είμή τυχο
διώκτης, οϊον τόν υπεδείξαμεν. ΙΪ μεγάλη ιδέα 
ήν εϊχε περί αύτοϋ ήτο ή μόνη αιτία τής έλπί- 
δος τοϋ νά γείνη έντός ένδς μηνδς σύζυγος τής 
Λάμιας.

Δ'.

'Ο οιχος τοΰ εφημερίου.

Η Λικόρνη πρδ τριών ήμερών εϊχεν άγκυροβο- 
λήσει είς Μαρτινικήν' δ δέ πατερ Γριφών έχων 
υποθέσεις τινα; νά περατώστ, πριν έπανέλθη είς 
τήν εφημερίαν του, έμενεν είσέτι εί; Φορσαινπιέ- 
ρην.

0 ιππότη; Κρουστιλλάκ εύρέθη μεταπεφυτευ- 
μένος εϊς τάς αποικίας μέ τρία μόνον σκοϋδα εις 
τδ θυλάκιον. 0 δέ πλοίαρχος καϊ οί έπιβάται έ- 
ζέλαβον ώς φλυαρίαν τήν υποχρέωσιν, ήν ό τυχο
διώκτη; έλαβε, νά κατηστή έντδ; ένδς μηνδςσύ- 
ζυγο; τής Λάμιας.

Εν τούτοι; έκεϊνο; μακράν τοϋ νά παραιτήση 
τδ σχέδιόν τοϋτο, προσεκολλάτο άπδ τής έν 
Μαρτινική άφίξεώς του έπϊ μάλλον καϊ μάλλον 
εις αύτό. ’Εζήτησε πανταχοϋ πληροφορίας περί 
τοϋ πλούτου τής Λάμιας, καϊ έμαθεν ότι άν καί ή 
ύπαρξι; τής γυναικδς ταύτης περιεβάλλετο μέ μέ
γα μυστήριον καϊ άπειρου; υποθέσει;, το βέβαιον 
όμως ητον ότι κατεϊχεν άπειρους θησαυρού;, ίϊ; 
πρδς τήν μορφήν, τήν ηλικίαν καί τήν καταγω
γήν τη;, έπειδή ούδεί; περϊ τούτων έγνώριζεν έκ
τος τοϋ Γριφών, δέν ήδυνήθη νά μάθη τίποτε. 
Ητο ξένη εί; τήν άποικίαν, ό δέ επιστάτη; της, 
καθά έλεγον, εϊχεν έλθει πρδ αύτή; διά νά τή ά- 
γοράση λαμπράν φυτείαν καϊ οίκοδομήση τδν οί
κον τοϋ Λιαβολοχωρίου, κείμενον πρδς βο^ρϊν καϊ 
είς τδν απροσπέλαστοτερον τόπον τής Μαρτίνι·

κής. Μετά τινας μήνας έγνώσθη οτι δ νέος κά
τοικο; καϊ ή σύζυγός του ήλθον" εϊ; ή δύο άποι- 
κοι, υπό περιεργείας έλαυνόμενοι, έτόλμησαν νά 
προβώσι μέχρι τοϋ Λιαβολοχωρίου, καί ήξιώθη- 

σαν μέν έκεΐ βασιλική; φιλοξενίας, άλλά δέν ή- 
δυνήθησαν νά ίδωσι τού; κυρίους.

Ες μήνας μετά τήν έπίσκεψιν ταύτην έμαθον 
τδν θάνατον τού πρώτου τούτου συζύγου, θανόν- 
το; κατά τινα περιδιάβασιν, ·?,ν αί δύο σύζυγοι 
εϊχον κάμει εί; τήν παρακειμένην ήπειρον" μετά 
ένδς δ’ έτους απουσίαν καϊ χηρείαν, ή Λάμια έπα- 
νήλθεν εί; Μαρτινικήν μέ δεύτερον σύζυγον. Ού
τος πάλιν έ^ρέθη οτι έφονεύθη τυ/αίως έν μέσω 
περιπάτου τίνος, 0ν έκαμνε μετά τής γυναικός 
του, τουτέστιν δλισθήσας έπεσεν είς έν τών αχα
νών βαράθρων, τά όποια συνεχώς άπαντώνται είς 
τδ ήφαίστειον έδαφος τών ’Αντιλλών. Αύτδ τού- 
λάχιστον εϊπεν ή γυνή του, εξηγούσα τδν θάνατόν 
του. Περί δέ τοϋ τρίτου τή; Λάμιας συζύγου καϊ 
τοϋ θανάτου αύτοϋ ούδέν υπήρχε γνωστόν.

Οί τρεις ούτοι σύζυγοι, οί ’ κατόπιν δ εϊς τοϋ 
άλλου τόσον όλεθρίως θανόντες, αί παράδοξοι φή- 
μαι, αίτινες ήρξαντο διαδιδόμενα! περί τής γυναι- 
κδς ταύτης, προύκάλεσαν τοϋ διοικητοϋ τή; Μαρ- 
τινικής ίππότου Κρουσέλ τήν προσοχήν’ άνεχώ- 
ρησε λοιπόν μέ έν στρατιωτικόν άπόσπασμα διά 
τδ Διάβολοχώριον, φθάσας δ’ είς τού; πρόποδας 
τοϋ όρους, εύρεν ένα δοϋλον, οστι; τφ έπέδωκεν 
επιστολήν τινα' ταύτην δ’ άναγνού; έκεϊνος καϊ 
ύπό είδους θάμβου; καταληφθείς, διέταξεν εί; τήν 
συνοδείαν του νά τδν περιμείνη καϊ αύτδ; ήκο
λούθησε τδν δοϋλον.

Μετά τέσσαρα; ώρας δ διοικητής επανήλθε 
μετά τοϋ δδηγοϋ του καϊ έλαβε τδν δρόμον τής 
Σαινπιέρη;" τινέ; τών άκολούθων του παρετή- 
ρησαν ότι ήτο πολύ ωχρός καί συγκεκινημένος, 
εκτοτε δέ μέχρι τοϋ θανάτου του, δστις έπήλθε 
μετά δεκατρείς ακριβώς μήνας, ούδ’ άπαξ καν ή- 
κουσαν προφέροντα τδ όνομα τής Λάμιας.

0 Κ. Κρουσέλ έξωμολογήθη λίαν έκτενώς εί; 
τδν πάτερ Γριφών, τδν δποϊον προσεκάλεσεν <κ 
Μακούβας" παρετήρησαν δέ δταν έξήλθε τής έξο- 
μολογήσεως, ότι εϊχε τήν φυσιογνωμίαν λίαν σκυ
θρωπήν. Εκτοτε αί περί τή; ολέθριου καί μυστη
ριώδους Λάμια; φήμαι έπηύξησαν, ή δεισιδαιμονία 
προσετέθη εϊς τδν τρόμον, καϊ τδ όνομα αύτής 
έπροφέρ&το μετά φρίκης. ’Επιστεύετο άκραδάντως 
ότι αύτή έφόνευσε τους τρεϊς συζύγους της, καί 
«τι διά τοϋ χρυσίο· άπέφενγι τήν ποινήν τών νό·
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μων, έξαγοράζουσα διά πλουσίων δώρων τούς 
•διαφόρους διοικητάς οΐτινες ήρχοντο.

Ούδείς λοιπόν έπεχείοησε νά ταοάξη τήν Λά
μιαν έν μέσω τοϋ αγρίου καΐ μονήρους καταφυ
γίου 8 κατώκει, ιδίως άφ’ δτου ό Καραΐβτ.ς, ό 
κυνηγός καί ό καταδρομεύς έγένοντο, κατά τόν 
κοινόν λόγον, οί φίλοι καί οί παρήγοροι τής χή

ρας.
Μ*  δλον δτι οί άνθρωποι αυτοί κάνέν έγκλημα 

δέν διέπραξαν, έγένοντο δμως καΐ περί τής αγριό
τητάς των διηγήσεις μυθώδεις. Διεκήρυξαν, έλε
γον, δτι θέλουσι καταδιώξει διά μίσους καί έκδι- 
κήσεως αδιαλλάκτου πάντα δστις ήθελε τολμή
σει νά προβή μέχρι τοϋ Διαβολοχωρίου, και ή 
φήμη αυτή επαναλαμβανόμενη’ καί έπιτεινομένη, 
έφερεν αποτέλεσμα, διότι οί κάτοικοι μή θέλοντες 
μέ κίνδυνον τής ζωής των νά λύσοισι τό μυστή
ριον τής Λάμιας μικράν εδιδον προσοχήν είς αυ
τήν, καί άπητεΐτο τό άπηλπισμένον θάρρος τοϋ 
Γασκόνου διά νά τολμήση τις νά επιδίωξη αύ
τήν καί νά σκεφθή νά γείνη σύζυγός ττ,ς.

Τοιαύτη ήτον έν τούτους ή ανέκκλητος τοϋ ιπ
πότου Κρουστιλλάκ άπόφασις" δέν ήτον άνθρω
πος νά παραιττ,θή τοσοΰτον ευκόλως τίς οπωσδή
ποτε παραλόγου έλπίδος τοϋ νά νυμφευθή γυναί
κα έκατομμυριοϋχον, εύμορφον ή δύσμορφον, νέαν 
τ, γραίαν αδιάφορου ο,τι καί αν ήτο.

Τήν έπιτυχίαν ήλπιζε Οαέρών έπί τής ωραιό
τητάς του, τοϋ πνεύματός του, τών χαοίτων του 
καί τοϋ κομψού άμα καί υπερήφανου ήθους του, 
διότι ό ιππότης έξηκολούθει έχων περί έαυτοΰ έ- 
ξαίρετον γνώμην. Εθάρρει έπίσης έπί τής έπι- 
δεξιότητος αύτοϋ, έπί τής πανουργίας καί έπί 
τή; γενναιότητάς του.

Τώ δντι είς άνθρωπο; έξυπνος καί αποφα
σιστικός, δστις ούδέν έχει καί ούδέν φοβείται, 
δστις πιστεύει εις τόν αστέρα του, δστις λέγει ώς 
ό Κρουστιλλάκ « Κινδυνεύων ν’ άποθάνω έπί 
μίαν στιγμήν διότι ό θάνατος δέν διαρκεί πλέον 
ταύτης, δύναμαι νά ζήσω διά παντός έν ευδαι
μονία: καΐ πολυτελεία:, » άνθρωπος, λέγομεν, τοι- 
οϋτος δύναται νά κάμη θαύματα, καί μάλιστα 
δταν προτίθεται σκοπόν τόσον μέγαν, δσον ό 

- Κρουστιλλάκ.
Εν τούτοις δ πάτερ Γρίφων περατώσας υποθέ

σεις του τινάς, αΐτινες τόν έκράτουν εις Σαινπιέ- 
ρην, έπρότεινεν είς τόν ιππότην νά τόν συνοδεύ- 
ση είς Μακούβαν καί νά μείνη έκεϊ μέχρις ού ή 
Λικόρνη ήθελεν έτοιμασθή διά νά άπίλθη είς

Γαλλίαν. Η Μακούβα δέν άπεϊχε,ν είμή τέσσαρας 
η πέντε λεύγας έκ τοϋ Διαβολοχωρίου, ώστε δ 
ιππότης, όστις είχε δαπανήσει τά τρία σκοϋδα 
του καί ευρίσκετο κατά συνέπειαν άνευ πόρου, 
έδέχθη τήν προσφοράν τής σεβασμιότητός του, 
χωρίς νά τόν πληροφορήση όμως περί τής άπο- 
φάσεώς του ώς πρός τήν Λάμιαν, διότι δέν ήθε
λε νά τώ άποκαλύψη αύτήν, είμή καθ’ τ,ν στιγ
μήν προύτίθετο νά τήν έκτελέση.

Αφοϋ λοιπόν άπεχαιρέτησαν τόν πλοίαρχον Δα
νιήλ, ό ιππότης καί δ ίερεύς έπεβιβάσθησαν έπί 
μιάς πιρόγας, ευνοούμενοι δέ άπό καλόν άνεμον 
άνεπέτασαν τά ιστία διά τήν Μακούβαν.

0 Κρουστιλλάκ έφαίνετο αδιάφορος είς τά με
γαλοπρεπή καί νέα είς αύτόν θεάματα τά όποια 
τώ προσέφερον αί παραλίαι τής Μαρτυηκής έκ 
μέρους τής θαλάσσης. Τά δένδρα καί τά φυτά 
πανταχόθεν φυόμενα έν αφθονία ειχον τήν τών 
τροπικών χροιάν έκείνην, ήτις τά έξομοιοί πρός 
μέταλλον, ούρανός δέ μαγευτικός έπτ.ύξανε τήν 
χάριν τής γής.

6 τυχοδιώκτης εχων τούς οφθαλμούς μηχανι
κώς προσηλωμένου; έπί τών αύλακίων, τά όποια 
ή πιρόγα διέγραφεν όπισθεν αύτής ένόμιζεν δτι 
βλέπει έξαστράπτοντα; τούς άδάμαντας τή; Λά
μιας. Η έπί τής νήσου χλόη άνε/.άλει είς τόν νοϋν 
τοϋ Γασκόνου τάς σμαράγδους τή; χήρας, οσάκις 
δέή θάλασσα σχιζομένη ύπδ τής λέμβου κατέπι- 
πτεν είς άφροέσσας σταγόνας, ένόμιζεν δτι έβλε
πε τούς σάκκους τών μαργαριτών, τούς οποίους 
είχεν ή τρομερά κάτοικος τοϋ Διαβολοχωρίου.

’Αλλά καί δ πάτερ Γρίφων ήτον έπίσης βαθέως 
άπησχολημένος άφοϋ άνεπόλτ,σε τοδς έν Διαβολο- 
χωρίςο φίλους του, έστρεψε τήν διάνοιαν μετ α
νησυχίας άμα καί χαρά; είς τδ μικρόν ποίμνιόν 
του τών πιστών, είς τδν κήπον του είς τήν απλήν 
καί πτωχήν εκκλησίαν του, εις τήν γραίαν υπη- 
ρέτριάν του, είς τού; δύο νίγρους του, ού καθίστα 
τήν δουλείαν προσφιλή, είς τδν κϋνά του τέλος. 
Τήν τοίτην ώραν ή λέμβος έφθασεν είς Μακούβαν.

Τδν πάτερ Γρίφων δέν έπεο'μενον οί κάτοικοι*  
ή πιρόγα εΐσήλθεν είς μικρόν τινα κόλπον, ούχί 
μακράν τοϋ ποταμού δστις βρέχει τήν συνοικίαν 
ταύτην, μίαν τών γονιμωτίρων τή; Μαρτινικής. 

ό πάτερ Γοιφών έστηρίχθη έπί τοϋ βραχίονος 
τοΰ ιππότου.

]■» νότ ΛΓ,Ύλ
(“Επεταιή συνέχεια.)

ΟΠΟΙΑ ΤΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ

ή
ΠΕΡΙΗΓΙ1ΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑΟΥ ΜΠΟΝΩ (I)

Πόσον έξεπλάγημεν βλέποντε; τήν ατμάμα
ξαν έφ ή; έταξειδεύομεν διερχομέντ.ν διά πολ
λών πόλεων έκ μέσου τών πολ.υανθρωποτέρων 
άγυιών" τά οχήματα, οι διαβάται καί τά παί- 
ζοντα παιδία απομακρύνονται ήσύχως καΐ δυστυ
χήματα σπανιότατα συμβαίνουσι, διά τόν λόγον 
ότι τό αίσθημα τή; αύτοσυντη,ρήσεως καθιστά μέν 
τόν άνθρωπον φρόνιμον καΐ άγρυπνον πρός απο
φυγήν τών κινδύνων, άλλ’ οχι καί δειλόν. ’Αλλ’ 
είναι άλτ,θέ; άφ’ ετέρου ότι αί άτμάμαξαι δια· 
βαίνουσαι διά τών πόλεων έλαττόνουσι τήν ταχύ
τητα αύτών, ένώ ταύτοχρόνως μέγα; τι; κώδων 
ήρμοσμένο; έπΐ τή; ατμομηχανή; κωδωνίζει ά 
διαλειπτω;. Επειδή δέ οί Αμερικανικοί σιδηρό
δρομοι έχουσι μέτρον τήν αύσττ.ράν οικονομίαν, 
καΐ έπειδή ή συντήρτ,σι; δδοφυλακείων εί; μέρη 
απόκεντρα καί ακατοίκητα θά άπέβαινε πολυδά
πανο; είς τά; εταιρίας τών σιδηροδρόμων, τούς 
δδοφύλακα; άντικατέστη,σαν διά πινάκων έπΐ τών 
οποίων άναγινώσκεται ή εξής αγγελία. « Προσέ
χετε οσάκις ακούετε τόν κώδωνα τοϋ σιδηρο
δρόμου- »

Εν ’Αμερική δ διά τοϋ σιδηροδρόμου ταξει- 
δεύων βλέπει πράγματα αλλόκοτα καί εκπλη
κτικά, οΰτω, φέρ ειπεϊν, ένώ διηρχόμεθα δι’ Ερή
μων άκατοικήτων, οπού ούδέ καν δαμάλει; ύπάρ
χουσι πρός άποδίωξιν, έκεϊ έξ άπροόπτου ή συνο
δεία σταματά, καΐ εί; τών ύπαλλήλων άναγ- ■ 
γελλει δτι έφθάσαμεν εί; τόν δείνα σταθμόν.

0 ταγματάρχης καΐ έγώ κυττάζομεν τότε κύ
κλω ήμών μετά περιεργείας ζητοΰντε; ίχνος αν
θρωπίνου κατοικίας.

Εγω δεν βλέπω, εϊπεν ο σίρ Ιάκωβος πρό; 
τον Αρθούρον, ούδαμοϋ σταθμόν.

— Δέν βλέπετε, διότι τωόντι δέν ύπάρχει, 
άπεκρίθη ο οδηγό; μας, ίσως δμως κατόπιν ύπάρξη. 
Αλλ ούχ ήττον ή άμαξα σταματά καΐ άπαγ- 
γέλλεται τό όνομα, διά τοϋ οποίου θά όνομασθή 
έν τώ μέλλοντι δ σταθμός. Τούτο δέ προξενεί 
άρίστην έντύπωσίν έπΐ τών γεωγραφικών πινά
κων, άν καΐ έπί τοϋ παρόντος ούδείς καταβαίνει 
άπό τής άμάξης κα’ι ψυχή ζώσα ούδαμοϋ φαίνε
ται.

(ί) Συνέχεια άπο φυλλαδίου 88.

— Δέν υπάρχει αμφιβολία, προσεϊπεν δ ταγ
ματάρχης καγχάζων, οτι δ άμ.ερικανικδς λαός εί
ναι νοστιμώτατος καί ύπερχαίρω διότι άπεφά- 
σισα νά τδν γνωρίσω έκ τοϋ σύνεγγυς.

— Μή γελάτε, ταγματάρχα, ύπέλαβενδ Αρ
θούρος, διότι τό πράγμα δέν είναι δσον τδ νομί
ζετε γελοϊον. 0 σιδηρόδρομος έν ’Αμερική είναι 
τοϋ πολιτισμού ό πρόδρομος" όπου άν τής ερή
μου είσχωοήση, κτίζει πόλεις" καί πολλάκις παν
δοχείου είς απώτατα καί ακατοίκητα μέρη συστη- 
θέν χάριν τών άτμοδρομούντων, έγένετο πυράν 
χωρίου μετασχηματισθέντος κατόπιν ώς διά μα
γείας είς πόλιν έπίσημοτάτην. ίϊ ! είναι μέγα; 
τωόντι λαός δ λαός τή; ’Αμερικής, 
νά έχη τόσω κακώς διωργανισμένζν 
ώστε νά μένωσιν ατιμώρητοι οί κλέ

— Καλέ μου 
έξακολουθεί

Αλλά διατί 
αστυνομίαν, 
:ται;

Αρθούρε, είπον έγώ τότε πρδς 
αύτόν, έξακολουθεί; πάντοτε νά σκέπτεσαι περί 
τοϋ απίστου σου συνεταίρου ;

— Σκέπτομαι, καί θά σκέπτωμαι, άπεκρίθη. 
έωσοΰ διά τής σκέψεως εΰρω τίνι τοόπω νά τόν 
συλλάβω.

— Σκέφθητι, σκέφθητι, είπεν δ ταγματατάρ- 
χης είοωνικώς ύπομεϊδιών, διότι δπως άν έχη οί 
συλλογισμοί σου, άν δέν ιδφελήσωσι τδν συνεταί
ρον σου, δέν θά τώ ποοξενήσωσιν δμω; καί βλά
βην καμμίαν άναντιόρήτως.

Εγγύς τού Βουφάλου ή χώρα έχει τι άγριον 
καί άκαλλιέργητον’ κατά μακράς μόνον αποστά
σεις βλέπει τι; σπανίως έν μέσω τών αγρίων καί 
πυκνών δασών τήν παρά τοΐς Αμερικανοί; καλου- 
μέντ,ν log-house, δηλαδή καλύβην κατεσκευα- 
σμέντ,ν έκ γιγαντιαίων κορμών δένδρων δριζοντίως 
αλληλεπιθετων καί χορηγούσαν τό πρώτον άσυ
λον ει; τδν έκχερσωτήν τών γαιών, οστις άφοϋ· 
ουτω πως οικοδομήσει τό κατάλυμά του ένθέ- 
τει πΰρ είς τά κύκλω αύτοϋ δάση’ τά δέ θηρία 
και τά ερπετά προσβαλλόμενα ύπό τοΰ πυρδς 
φεύγουσι πανταχόθεν ωρυόμενα, κράζοντα και 
συρίζοντα, ώσάν ήσαν πράγματι δαίμονες. ’Αφού 
τό πΰρ περατώσει τήν εργασίαν του, δ έκχερσω- 
τής έηριζώνει τούς έναπολειφθέντας κορμού; τών 
δένδρων διά τινο; έργαλείου, δμοιάζοντος πρός γι- 
γαντώδες έκπωματιστήριον, τδ δποΐον έμπήγνυται 
βαθέοις είς τόν κορμόν καί τότε, βοηθεία άτμο- 
κινήτου μηχανής μετοίας δυνάμεως, ή τή συνα- 
ρωγή πολλών χειρών, τό δένδρον εύκολώτεοον 
ίκριζοϋται. Τό έργον είναι λίαν έπίπονον καί μα- 
κρόν καί Επικίνδυνον, ένεκα τών νοσωδών άναθυ-
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μιάσεων τής γής έξ ών έπέρχονται πυρετό’, περιο- | 
δικοί θανατηφόροι πολλάκις Διδ καί πολλοϋ θαυ~ | 
μασμού καί έπαίνου άξιοι είναι οί έκχερσωταί, 
οΐτινες έν ’Αμερική είναι οί προμηθείς τής άνθρω- ι 

πότητος.
Έν τούτοις έφθάσαμεν είς Βούφαλο μετά τερ- 

πνοτάτην δδοιπορίαν, ποικιλθ-ϊσαν διά πολλών 
καί θαυμαστών τής φύσεως θεαμάτων, έν οίς ά- 
ξιοση.μείωτα δ παταμδς Mohauk, δστις εις Ba- 
kton καταπίπτει άπδ διακοσίων ποδών ύψους, 
οί έτι υψηλότεροι καταρράκται τοϋ Trenton, ή 
λίμνη τού Cayuga καί ή έπ’ αύτής γέφυρα, ής τδ 
μήκος είναι δσον ένδς μιλίου, τά περίχωρα τής 

‘Γενέβας καί τού Ρώσεστεο κ. τ. λ. Ωστε έν άλ- 
λοις λόγοις προητοιμάσθημεν θαυμασίως είς υ
ποδοχήν τών έντυπώσεων, τάς δποίας θά μάς 
προξεντ.σωσιν οί απαράμιλλοι καταρράκται τού; 
οποίους θά έπισκεφθώμεν. ή δλιγόωρος διαμονή 
ήμών είς Βούφαλο ήρκεσε νά μάς πείση περί τού 
λαμπρού μέλλοντος τού έπιφυλασσομένου είς τήν 
πόλιν ταύτην, ήτις έν έτει μέν 1825 περιείχε 
δύο χιλιάδα; πεντακοσίους κατοίκους, σήμερον 
δέ άριθμεϊ πεντήκοντα χιλιάδας. Υπολείπεται ή*  
μΐν δρόμος δεκαπέντε περίπου μιλίων μέχρις ού 
φθάσωμεν είς τούς καταρράκτας, τδ δέ διάστημα 
τοϋτο διανύομεν έφ’άμάξη; έζευγμένης είς δύο ρω- 
μαλαίους ίππους. Οσςο πλησιάζομε» ψυθιρισμός 
τις άκουόμενος άνεπαίσθητος τδ κατ άρχάς, ισχυ
ρότερος δέ κατόπιν καί τελευταϊον μεταβληθείς 
είς βοήν βροντής, άποδροφά δλους τούς διαλο

γισμούς μα;. ’Από τίνος μάλιστα ώρας σιωπώντε; 
και πεφοβισμένοι, ώσανεί διατελοϋντες ύπο ισχυ
ρόν γότ,τρον, άκροαζόμεθα τον φρικαλέον αύτδν ί 
μυκηθμόν.

— Κύριοι, λέγει πρδς ήμά; δ αμαξηλάτης, με- ι 
τά πέντε λεπτά τής ώρας φθάνομεν απέναντι τοϋ 
Νιαγάρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΕΚΑΤΟΝ.

'Ο Νιαγάρας.

Ύπάρχουσιν έν τή φύσει μεγαλοπρεπή θεάματα 
μή δυνάμενα ούδ’ ύπό τοΰ φυσιογράφου νά πα· 
ρασταθώσι πιστώς, ούδ’ ύπδ τοϋ ζωγράφου ν ά- 
πεικονισθώσιν. Έν τούτοις κατά πρώτον λόγον 
πρέπει νά καταταχθώσιν οί καταρράκται τοϋ 
Νιαγάρα.

Διά ποιων λόγων ή διά ποιων χρωμάτων νά
παοαστήσωμεν έστω καί άμυδρότατα εϊς τού; ------------------
περιέργους ήμών άναγνώστα; τδ αφελές τοϋ άπκ· | (1) *0 Σατωδριάνδος· 2. Μ.

ραμίλλου τούτοι*  θεάματος, ένθα τ,δ ώραϊον άνα- 
μίγνυται μετά τοΰ φοβερού, τοΰ θεάματος τού
του, τδ όποιον έπλάσθη, φαίνεται, ϊνα απόδειξη 
εις τδν άνθρωπον τήν σμικρότητα και τήν ποτα
πότητα αύτοϋ, καί ϊνα διδάξη αύτώ τδ σωτήριον 
μάθημα τής ταπεινοφροσύνης ; Έάν μή ίδη τις 
τήν Οεσπεσίαν ταύτη» σελίδα τοϋ μεγάλου βι
βλίου τοϋ Πλάστου, έάν μή άκούση τήν βροντήν 
τών παφλαζόντων υδάτων τοϋ φοβερού τούτου 
καταρράκτου, τού άναμιμνήσκοντος τδν μέγαν 
κατακλυσμόν, εϊναι αδύνατον νά πιστεύση είς 
τήν ύπαρξιν τοιούτου φαινομένου. Τόσ^> δ υπε
ρέχει δλα τής φαντασίας τά ινδάλματα, ώστε εις 
τδν ΐδόντα αύτδ έστω και άπαξ μόνον, ούδέποτε 
πλέον έξασθενειται η πρώτη έντύπωσις. Τδ ομμα 
τοΰ παρατηρητοΰ προσβλέπει μετά θαμβούς καί 
τρόμου τά υδάτινα εκείνα ρεύματα τά προξενούν- 
τα ίλιγγίασιν, ατινα άπδ ύψους ένδς μιλίου πε- 
οιδινούμενα κατακρημνίζονται άνά έννενήκοντα 
χιλιάδας τόνους τήν ώραν, και μετ άκαθέκτου 
ορμής καταβυθίζονται είς τά διαυγή τού ποτα
μού ύδατα, μετά πατάγου δμοιάζοντος άένναον 
βροντήν καί διαγράφοντα μυριόφωτον τόξον.

Αλλοτε, είς μεμακρυσμέντ,ν εποχήν, τά μέρη 
τά περιστέφοντα τήν πολύκροτον καί συγκινη
τικήν τών καταρρακτών εικόνα, εϊχον τί μεγα
λοπρεπές καί άγριον καταμαγεΰον τδν δρώντα*  
άλλά σήμερον δ πολιτισμός τά πάντα μετάλλα
ξε, και τά μέν άρχέγονα δάση μετετράπησαν είς 
κανονικούς άγγλικούς κήπους, οί δέ ξηροί <αί 
άφοροι βράχοι έκαλύφθτ,σαν ύπδ μεγάλων καί 

■ εύπρεπών οικιών. Έκεΐ δέ δπου άλλοτε σαρκοβόρα 
ζώα έπικρεμάμενα άπό τών κλάδων ποταμίου 
τίνος δένδρου, ήρπαζον κατακερματισμένα πτώ
ματα άρκτων, ίπποποτάμων καί άλλων θηρίων, 
τά δποϊα συαπαρέσυρε καί κατεσύντριβε τδ ταχύ 
τού καταρράκτου ρεύμα, σήμερον εργάζονται 
διάφορα εργοστάσια, οίον χαρτοποιεϊα, ύλοτομεϊα 
καί τά τούτων δμοια τών όποιων αι μηχαναί-— 
ω, τής ελεεινής καταπτώσεως άπδ τού ύψους τής 
ποιή,σεως είς τήν τετριμμένη» πεζότητα ! δέ
χονται τήν κίνη.σιν έκ μιας μεοίδος τών υδάτων 
τού καταρράκτου μετατραπέντο; ούτως είς βιο
μηχανικόν στοιχείο». Δέν βλέπεις άλλο παρ® 
άτμόπλοια πανταχόθεν αύλακώνοντα τδν ποτα
μόν, κα'. έκεΐ ένθα άλλοτε δ αγνός συγγραφεύ; 
τής ευσεβούς καί εύαισθήτου Αττάλα; (I) καθή"

μένος παρεδίδετο είς έκστάσεις θυμήρεις, τδ κερ
δοσκοπικόν πνεύμα τών Αμερικανών ωκοδόμχσεν 
επικερδές ξενοδοχεϊον 1

Οί καταρράκται τοϋ Νιαγάρα (έκ τής ινδικής 
λέξεως Nyakarra, σημαινούσης ν<)ωρ χεραυτόη- 
Xor} σχηματίζονται, ώ; γνωστόν, έκ τού φερώ
νυμου ποταμού τοΰ ένοϋντος τάς δύο λίμνας Erie 
και Ontario καί διαχωρίζοντος είς τό μέρος 
έκεϊνο τδ κράτος τοϋ Νεοβοράκου άπδ τής Κα
ναδικής. Η δέ νήσος τής Λίγος δίχα διαχωοί- 
ζουσα τδ ρεύμα σχηματίζει οδτω δύο καταρρά- 
κτας, έξ ών ό μέν καλείται ϊψεριχαπχός, δ δ’ 
έ'τερο; χαταάίχύς, δστις καί είναι πολλώ υπέρτε
ρος τού πρώτου κατά τήν ποσότητα τού ύδατος' 
διά νά θαυμάση δέ τι; αύτδν έν άπάστ. τή με- 
γαλοπρεπεία του, πρέπει ν’ άναβή, ώς έπραξα- 
μεν καί ήμεϊ;, εί; τδ δώμα τοΰ ξενοδοχείου 
Clifton, ένθα κατελύσαμεν. Έκείθεν τςοόντι οί 
οφθαλμοί μετ’ απληστίας προσηλούμενοι είς τδ 
καινοφανές θέαμα τδ παρουσιαζόμενον αύτοϊς δέν 
άποσπώνται εύκόλως' τόσον τδ πράγμα ύπερτε- 
ρεϊ οίασδήποτε γενομένης περιγραφής I Καί όμως 
έπείσθην έξ ιδίας πείρας δτι διά νά λάβη τις ώς 
οΐόν τε σαφή ιδέαν τοϋ φαινομένου τούτου πρέπει 
νά τδ κατοπτεύση επανειλημμένο*;  καί εκατέρω
θεν τών οχθών, έκ τε τής αμερικανικής καί έκ τής 
Καναδικής. Τούθ δπερ έπράξαμεν οδηγούμενοι 
ύπδ τοϋ πολυτρόπου Αρθούρου, δστις κατ’ άρχάς 
μάς παρεκίνησε νά έπισκεφθώμεν τά κατά μή
κος τής καναδικής όχθη; ευρισκόμενα έργαστή- 
ρια τών ίνδών, έν οίς ούτοι πωλοϋσι τά προϊόντα 
αύτών, συνιστάμενα ώς έπί τδ πλεϊστον είς σά
κους, έμβάδας, πίπας, σκιάδια, ραβδία καί δπλα 
παντοίας υλη; καί άλλοκότου κατασκευής. Ηγο- 
ράσαμεν ικανά έκ τών προϊόντο>ν τούτων τής ιν
δικής τέχνης, τά όποια παρέσχον είς τδν συνταγ
ματάρχην αφορμήν έμβριθοϋ; μελέτη; έπί τοϋ 
ανθρώπου, διατελοΰντο; έν άγρια καταστάσει. 
ιδίως δέ τήν συμ,πάθειάν του έφείλκυσε νέα τις 
ίνδή έχουσα Οφθαλμούς εκφραστικούς, τρόπου; 
χαρίεντας, άν καί κατά τι αποτόμους, φυσικώ τώ 
λόγω, καί έφεσιν μεγάλην πρδς τδ έμπόριον. ό 
Σίρ ’Ιάκωβος άπέτεινε πρδς αύτήν τινάς έρωτή- 
σεις*  άλλ’ εκείνη άπεκρίθη διά λέξεων άκατανοή- 
των.

— Δέ» η,ξεύρει τή» ’Αγγλικήν, εϊπεν ό ταγμα
τάρχης, άπευθυνόμενος πρδς τδν Αρθούρον*  δέν 
όμιλεϊ φαίνεται, παρά τήν γλώσσαν τής πατρί
δάς της, Εϊναι λυπηρόν, διότι πολύ έπεθύμουν νά

τήν εξετάσω περί τών έθίμων τής φυλής τη; καί 
πρδ πάντων περί τοϋ τρόπου μέ τδν όποιο» οί 
άγριοι κατασκευάζουσι τά διάφορα αύτά είδη, τά 
όποια τόσφ όλίγον δμοιάζουσι πρδ; τά έν Ευρώ
πη κατεργαζόμενα, καί φρονώ δτι Ευρωπαίοι δέν 
δύνανται νά τ’ άπομιμηθώσι.

Εχετε τοιαύτην πεποίθησιν, ταγματάρχα ; 
είπεν ό Αρθούρο;.

— Δέν αμφιβάλλω παντάπασιν, άπεκρίνατο ό 
σίρ Ιάκωβος, διότι οί άγριοι έχουσιν ιδιαιτέράν 
δεξιότητα καί εύκαμψίαν. Ημείς οί Ευρωπαίοι 
ύπερέχομεν κατά τδ αίσθημα τοΰ καλού, άλλ’ 
εϊμεθα υποδεέστεροι κατά τήν έπιδεξιότητα τής 
χειρός καί τήν υπομονήν. Τί φρονείτε, υμείς κύριε 
Μπονώ ·,

— Έγώ, άπεκρίθη» γαλλιστί, φρονώ δτι οί 
συμπατριώταί μου εϊναι ικανοί ν’ άπομιμηθώσι» 
δλα τά τεχνουργήματα τών άγριων έάν έπιχειρή- 
σωσι, καί δτι αί νέαι ημών Παρισιναί έργάτιδες 
μετά μηνιαίαν μόνον μαθητείαν δύνανται νά κα- 
τασκευάσωσι παρόμοια πράγματα μέ τοσαύτη» 
έντέλειαν ώστε νά μή διακρίνωνται άπδ τών 
πρωτοτύπων.

— Μόλις έποόφερα τάς λέξεις ταύτας καί ιδού 
ή νέα ιθαγενής έκρήγνυται είς γέλωτα άσβεστο» 
καί ταύτοχοόνως, άνοιχθείσης εσωτερικής τίνος 
θύρας, έφάνησαν καί άλλα άτομα γελώντα, ώς ή 
σύντροφός των, καί κρατούντα άνά χεϊράς διά
φορα ινδικά τεχνουργήματα ημιτελή.

— Ω κύριοί μου, εϊπε πρδς ήμάς έν έξαιρέτω 
γαλλική γλώσση έκείνη ήν έξελάβομεν άντί ’ίνδής, 
μή όργισθήτε κατ’ έμοΰ δτι σά; ήπάττ.σα καί 
δέν ήδυνήθην νά κρατήσω τδν γέλωτα άκούσασα 
τά; δρθοτάτα; παρατηρήσει; τοϋ κυρίου (καί διά 
τοϋ δακτύλου μέ έδειξε μέ ύφος πονηρόν) περί 
τή; ίκανότητο; τών παρισινών τεχνητών είς άπο- 
μίμησιν ινδικών έργων.

— Εισθε λοιπδν Παρισινή, ήρώτησεν ό σίρ 
Ιάκωβος Κλίντων μέ ήθος κατησχυμμένον-

— Εις τάς διαταγά; σας προθυμ-οτάτη, κύριε*  
έγεννήθην είς τήν όοδν άγιου Διονυσίου, καί μό
λις πρδ έξ μηνών ήλθον είς Αμερική» μέ το» 
πατέρα μου, τήν μητέρα μου, τάς δύο μου άδελ- 
φάς καί τδν παρόντα έδώ άδελφόν μου.

— Ωστε, εϊπεν ό σίρ Ιάκωβος, τά είςτό ερ
γαστήριό» σας εκτεθειμένα έργόχειρα δέν προέρ
χονται άπδ τόπου; άγριου; ;

— Ολα κατεσκευάσθησαν έδώ είς τδ όπισθεν
έργαστήριον παρά τών συγγενώ» μου.
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μένη; θά κατικρημνίζετο είς ~.α κύματα τοΰ Νια
γάρα μετά τοϋ συμβουλεύσαντος εις αυτόν τόν 
τοιοΰτον θάνατον. Η διπλή γέφυρα αίωρείτο ώς 
κάλαμος σαλευόμενος ύπό τοΰ ανέμου, ημείς δέ 
εύρισκόμεθα μεταξύ τών βροντών τοΰ καταρρά
κτου καϊ τοΰ σιδηροδρόμου, δεκαπλασιασμένων 
υπό τίνος διαβολικής άντηχήσεως. Η ατμάμαξα 
παρήλθε καί όμως ημείς είσέιι δέν είχομεν συνέλ- 
θει είς εαυτούς.

— Κρίμα, είπεν ό ταγματάρχης, ότι ένεκα 
τής ναυτιάσεως καί τής έντεϋθεν έπελθούση; 
πνευματικής άλλοιώσεως, «αρητησα τό σχέδιον 
τής αυτοχειρίας, διότι τωόντι δέν υπάρχει άλλο 
μέρος καταλληλότερο» τούτου πρός τοιοΰτον 
σκοπόν. Ούχ ήττον θά τό συστήσω είς τους φί
λους μου τούς σπληνιώντας.

— Καί θά πράξητε κάλλιστα, προσεΐπον έγώ, 
περίεργα’ δυνάμεθα μάλιστα νά κατασκευάσωμεν | κχθόσον μάλιστα οί φίλοι σας άπαξ κατακρη- 
κατά παραγγελίαν σας εργόχειρα πρωτοφανή καί 1 μνισθέντες έντεΰθεν εντός τοΰ Νιαγάρα, δέν Οά 
μοναδικά.

— Μη άμφιβάλλητε, κυρία, ότι θά σάς ένθυ- 
μηθώ, άπεκρίθη ό σίρ Ιάκωβος, καί ταϋτα είπών 
άπέστειλε δι’ ενός υπηρέτου τάς άγορασθείσας 
σπανιότητας είς τό ξενοδοχείο» Clifton, μεθ’ 8 

μετέβημεν ινα Οαυμάσωμεν μετά τό θαΰμα τής 
φύσεως, τό θαΰμα τής τέχνης δηλαδή τήν γέφν 
ραν G r e a t suspension b r i d g e, κα- 
λουμένην.

Η κρεμαστή αυτή γέφυρα, εις τήν πρωτοφανή | 
κατασκευήν τάς οποίας διετρανώθη τό τεράστιον άλλ όχι καί μακράς διάρκειας καί τό έθεώρησε 
τής αμερικανικής μεγαλοφυΐας, συγκροτείται έκ μάλλον ώς δυσκολίαν υπερνικηθεϊσαν, παρά ώς 
δύο στρωμάτων σιδηρών άλληλεπιθέτιον παραλ- έργον πράγματι κοινωφελές, 
λιίλως έν άποστάσει οκτώ μέτρων’ καί διά μέν 
τής κάτω γέφυρας διαπορεύονται άποκλειστικώ; 
οί διαβάται καί τά αμάξια, έπί δέ τής άνο> διέρ
χεται ό σιδηρόδρομος. Εχει δέ μήκος ή γέφυρα 
αΰτη διακοσίων πεντήκοντα μέτρων καί αίωρεϊται 
ύπεράνω τών ρείθρων τοΰ καταρράκτου είς ύψος 
80 μέτρων, ώστε οί πλεϊστοι τών έπ’ αύτής δια· 
βχινόντων καταλαμβάνονται ύπό φοβερά; σκο- 
τοδινία;’ οσάκις μάλιστα συμπέση νά διέρχηται 
διά τη; ύπεράνω γέφυρας ή ατμάμαξα, τότε ή 
σκοτοδινία φθάνει εϊ; τόν ύπατον βαθμόν μιγνυο- 
μένη μεθ’ ύπερβολικοΰ τρόμου. Ημείς κατ’ ευτυ
χίαν ίιπεγεύθημεν τής συγκινήσεω; ταύτη;, ήν 
ούδαμοΰ άλλοθι δύναται τις νά αίσθανθή. Καθ’ ήν

— Πραγματικώς, προσέθηκεν ό πατήρ τής 
'ψευδοϊνδή;, άλλ’ όμολογητέον ότι καί πριν άπέλ· 
θωμεν έκ Γαλλίας δέν ήμεθα άπειροι είς τό είδος 
τούτο τής εργασίας, διότι ή σύζυγός μου καί 
έγώ έπί μακρόν χρόνον είργάσθημεν είς Sv Παρι
σινόν κατάστημα τό οποίον έπρομήθευεν εις τούς 
φιλόκαλου; τά περιεργότερα τών σκευών τά όποια 
μεταχειρίζονται οί άγριοι, ώς, φέρ’ είπεϊν, βέλη 

φαρμακερά, πανοπλίας οπλαρχηγών, ρόπαλα, πε
ρικεφαλαίας, πιρόκας καί τά τοιαϋτα.

— Θαυμάσια, ε'πεν ό ταγματάρχης αποτεινό
μενος πρός με, τώρα έννοώ ότι μόνον οί πολιτι
σμένοι άνθρωποι, δύνανται νά παρασταθώσιν ώ; 

γνήσιοι άγριοι.
— Εν τούτοις, κύριε, μή μάς λησμονήσητε, 

εϊπεν εύθύμως ή νέα άνθοωποφάγος της όδοΰ Α
γίου Διονυσίου, οσάκις χρειασθήτε πράγματα άξιο

’ δυνάμεθα μάλιστα νά κατασκευάσωμεν χχθόσον μάλιστα οί

σάς μεμφθώσι κατόπιν ότι κακήν συμβουλήν 
συνεβουλεύσατε είς αυτούς.

Η μοναδική αυτή γέφυρα διά τε τάς τεράστιας 
αύτής διαστάσεις καί τό μέρος ένθα μετά μεγά
λων αγώνων κατεσκευάσθη, δέν παρέσχε μολον
τούτο δαπάνην πλείονα τών 21/2 εκατομμυρίων 
φράγκων.

Αλλ’ ό ταγματάρχης, ό αείποτε μετά φειδω- 
λίας έγκωμιάζων τούς άμερικανούς, έκρινε τήν 
Great suspension bridge ώς έργον τολμηρόν,

(“Επεται ή Συνέχεια)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

’Ιστορία τής ΰ.Ιώσεως τοΰ Βυζαντίου ίπό 
r&ir Φράγκων καί τής αυτόθι εξουσίας αότών, 
Ι20£ —1261. Μ. Λ', ύπο Επαμ. I. Σταματιά- 
• .1 * * / *π  · ’ * - ■ ι ύου, έκόιύόντος Κ. Τεφκρίκη. Αθήνησι, τύ- 
ποις Α. Κτινά και Π. Σούτσα. Ϊ866.

Συμβεβηκό; ιστορικόν περίεργον, άποτελοΰυ 
μέρος τής καθόλου ιστορίας τού Βυζαντινού Κρά
τους, είναι καί ή άλωσι; τού Βυζαντίου ύπό τών 
Φράγκων καί ή αυτόθι εξουσία αύτών, (1204— 

στιγμή» ή ατμάμαξα διήλθεν έπί τή; άνω γεφύ- 1261 Μ. X, καί όμω; ούδέν μέχρι τοϋδε βιβλίο» 
ρα; ένόμισα ότι έσήμανεν ή τελευταία μου ώρα, πραγματευόμενον αύτό έν έκτάσει έδημοσιεύθη. 
καί ότι δ ταγματάρχης φερόμενο; υπό τής είμαο- Τήν έλλειψιν ταύτην επιθυμώ» νά πλήρωσή ό παμ

ήμΐν εύπαίδευτο; καί πολλά; μέ/pt τοϋ νΰν προ- 
σενεγκών ύπηρεσία; τή τε φιλολογία καί τή ίστο- 
ρίφ κύριος Επαμ. Σταματιάδη; έδημοσίευσε τό α
νώτερο; άναφερόμενον βιβλίον, έν φ έν έκτάσει 
έξιστορεϊ τό σπουδαίου τούτο γεγονός.

Μετ άκρα; ευχαριστήσει·;; άναγγέλλοντες τό 
άξιον πολλοΰ λόγου βιβλίον τούτο, συνιστώμεν 
στενώ; τήν άνάγνωσίν αύτοϋ.

Λιανοτράγουδα, ήτοι συ.Ι.Ιογή δίστιχων δη
μοτικών ασμάτων, ύπίρ τάς 2,000, ώκ τά π.ίεϊ- 
era ανέκδοτα. 'Er τέ.Ιει δέ προστίθενται καί 
.50 τραγούδια τοΰ χορού. ’Er Άθήναις, τύποι- 
Α. Κτένα καί Π. Σούτσα, 1806.—Τιμάται 
δραχ. 1,50.—

Πολλώ; έπαίνων άξιο; είναι δ ένταϋθα βιβλιο
πώλη; Κ. Τεφαρίκη; διά τήν σολλογήν ταύτην 
τών εθνικών ασμάτων, τοσούτω μάλλον καθόσον 
ταϋτα έκτό; τής ποιητική; των αξίας, Οέλουσι 
χορηγήσει είς τούς περί τήν νεωτέραν Ελληνικήν 
φιλολογίαν άσχολουμένους πολύτιμον ύλην. Συ- 
νιστώντες καί τήν συλλογήν ταύτην είς τό κοινόν, 
πεποίθαμεν ότι διά τή; συνδρομής του θέλει χο
ρηγήσει τώ έκδοτη τά μέσα πρό; έκδοσιν καί άλ
λων όμοιων συλλογών.

ΙΙθικά Αιηγήματα, έκ τοϋ ΓαΙ-Ιικοΰ ύπό 
Γεωργίου Άθ. Λεονάρΰου καί 'Α.Ιεξάνδρου Α. 
Αντωνιάδοο. Αθήναι, τύποις Π. Β. Μωραϊτίνη, > 
1866.—

Η γλώσσα τών διηγημάτων τούτων μετα- 
φρασθέντων χάριν τών παίδων, είναι δμαλή καί 
καθαρά.

0 Κ. Γεωργ. Λεονάρδος μεταφράσα; έπίσης 

καί 8ν έκ τών εκλεκτών γαλλικών μυθιστορημά
των, έπιγραφόμενον. « 11 θυγάτηρ τοϋ ’Αλφόνσου, 
ή ή κατάκτησι; τη; Αλγράβη; » ανήγγειλε τήν 
έκδοσιν αύτοϋ.

Οί έπιθυμοΰντε; νά γίνωσι συνδρομηταί ά; ά- 
πευθυνθώσι πρό; τινα τών έν’Αθήνα·.;, έν Πάτραις, 
Κέρκυρα καί Κεφαλληνία βιβλιοπωλών. .11 συν
δρομή δραχ. 2.

Οί Εργάται τής θα.έάσσης, μυθιστορία Βίκτο- 
ρο; Ούγου, μεταφρασθεϊσα υπό Α. Γ. Σκαλίδου, 
έκδοθείσα δέ δαπάνη II. Παρθενίου. Εν ’Αθήναι; 
1866. Τιμάται δραχμ. 9 καί ευρίσκεται παρά 
Κ. Π. Λάμποςο, τώ γρχφείω τή; Χρυσχλλίδο; 
Καί τψ βιβλιοπωλείο; Σ. Σοφή.—

’Από τή; έμφανίσεω; τών Άθ.Ιίων ό Βίκτωρ 
Ούγώ κατέστη ό δημοτικό; όλη; σχεδόν τή; Εύ- 
ρώπη; μυθιστορογοάφος’ άπαντε; άνδρες καί γυ
ναίκες μετ’ άπλήστου πόθου καβοοχθίζουσιν ού
τως είπείν τά; σελίδας τών συγγραμμάτων του, 
άρεσκόμενοε εΐ; τό καινοφανές τή; πλοκή;, τό 
άφελές τη; έκθέσεως καί τό άλλόκοτον τη; φρά- 
σεω; καί μάλιστα είς τάς έπιγραφά; τών κεφα
λαίων. Τό άνά χεϊρας μυθιστόρημα συνιστώμεν 
είς τού; φιλαναγνώστας ώ; περίεργον, τερπνόν 
καί αρκετά φιλοσοφικόν βιβλίον’ άν ή μετάφρα- 
σις έγίνετο μετά περισσοτέρας άκοιβείας, θά ήτο 
ευχής έργον, διότι παρετηοήσαμεν είς τινα χωρία 
δυσνοήτους έκφοάσει; καί τινας γλωσσικά; ελ
λείψεις άσχημιζούσα; τό έργον τοϋ συγγραφέως.

ΠΕΡΙ ΑΑΟΠΕΚΟΣ.

Η διαβόητο; έπί πανουργία άλώπηξ έχει τινα 
συγγένειαν πρός τόν λύκον, έπειδή άμφότεροι τεί- 
νουσιν άεννάω; πρός τήν αρπαγήν" άλλ’ έχουσι 
διαφορετικήν μέθοδον, διότι όσα δ λύκος κατορ
θώνει διά τή; βία; ταϋτα καί πολύ περισσότερα 
ή άλώπηξ διαπράττει διά τής πανουργία;" διό ού- 
δέ πρός τού; κύνα; μάχεται, ούδέ μετά τών ποι - 
μένων συμπλέκεται, ούδ’ αιματηρούς άγώνας ε
πιχειρεί. Πανούρος καί ύποπτος, δξύνους καί 
σώφοων, πολιτεύεται κατά τάς περιστάσεις καί 
ουδέποτε επιχειρεί τι άκαίρως. Ουδέποτε ριψο
κινδυνεύει, ούδ’ έπαναπαύεται είς τά; ιδία; αύ
τής δυνάμεις. Οθεν άν καί ώκυποδεστέρα τοΰ λύ

κου καί πολλώ αύτοϋ έλαφροτέοα, δέν εμπιστεύε
ται τήν σωτηρίαν της εί; τήν φυγήν, άλλ’ προ
καταβολής προετοιμάζει τό άσυλον, ένθα κατα
φεύγει έν ώρα κινδύνου, ένθα διημερεύει καί ανα
τρέφει τά νεογνά της.

Η άλώπηξ έκλέγει κατοικίαν πλησίον τών δα
σών καί τών ποιμνίων. Εκεΐθεν άκροάζεται μετά 
μεγάλης ηδονής τήν φωνήν τών προσφιλών αυ
τή όντων, τοΰ άλέκτορο; καί τών άλλων πτηνών" 
ακονίζει τήν όρεξίν της, προετοιμάζει τά στρα- 
τηγήματά τη;, καί αλείφεται πρό; τήν έφοδον" 
βαδίζει άψοφητί, διολισθαίνει, έρπει, φθάνει τέ
λος πάντων καί σπανίως αποτυγχάνει. ’Εάν δυ- 
νηθη νά υπερπηδήση τόν αύλότοιχον, ή νά εύρη 
διά τινο; ψήγματος δίοδον, έν άκαρεϊ έφορμϊ εν
τός τού όρνιθώνο; καί θανατώνει πάν τό προστυ- 
χόν, μεθ’ 8 απέρχεται έν τάχ« συναπάγουσα καί
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μάλιστα παχυνθή διά τών σταφυλών. ’Εκ δέ τοϋ 
δέρματός της κατασκευάζονται καλαΐ μηλωταί.

θ. ”■

την λείαν της, την δποίαν ή κρύπτει ύπδ τήν 
χλόην, ή μετακομίζει είς τήν κατοικίαν της. Ε
πανέρχεται δέ μετά τινας στιγμάς καΐ λαμβάνει 

έτερον θΰμα, τδ δποΐον δμως κρύπτει είς χωρι
στόν μέρος, έπειτα καί τρίτον καΐ τέταρτον κα*  
ούτω καθεξής, μέχρις ού τδ έπερχόμενον φώς τής 
ήμέρας, ή δ θόρυβος τών εγειρόμενων έν τή οικία, 
αναγγείλει είς αύτήν δτι είναι πλέον καιρδς φυγής 

ταχείας.
Τήν αύτήν μέθοδον μετέρχεται και είς τάς 

άλλας αύτής έπιδρομάς· ούτω, φέρ’ ειπεϊν, άμα 
ΐδη παγίδας ές-ημένας, ή ίξοκαλάμαζ, δέν καθεύ- 
δει, άλλά προλαμβάνουσα τδν όρνιθοθήραν, τρέ
χει άπδ πρωίας καί εξετάζει έάν συνελήφθησαν 
κίχλαι ή ξυλόκοτται’ έν τοιαύτη δέ περιπτώσει 
άπάγει αύτάς άλληλοδιαδόχως καί τάς ένα- 
ποθέτει είς διάφορα μέρη καΐ πρδ πάντων είς τά 
πλάγια τών δδών ύπδ τάς άκάνθας, τάς άρκεύθους 
και άλλα τοιαϋτα χαμόκλαδα' καταλείπει δέ 
αύτά έκεϊ πολλάκις δύο καΐ τρεις ήμέρας, καί έν 
ώρα άνάγκης άνευρίσκει αύτά μετά μεγίστης εύ· 
χερείας. Καταδιώκει τους λαγιδεϊς, ενεδρεύει τούς 
λαγωούς, αρπάζει τούς κονίκλους άπδ τών κονι- 
κλοτροφείων, ανακαλύπτει τάς φωλαιάς τών περ
δίκων καΐ τών όρτύγων, άποπνίγει τάς έπωαζού- 
σας μητέρας καΐ έν συνόλω έξοντώνει μέγα πλή
θος πετεινών. Διαφέρει δέ καΐ κατά τοΰτο ή άλώ- 
πηξ τοϋ λύκου, δτι έκείνη μέν γίνεται μεγάλης 
ζημίας πρόξενος είς τούς εύπόρους πρδ πάντων, 
δ δέ λύκος είς τούς χωρικούς.

Πρδς καταδίωξιν τής άλώπεκος ύπάρχουσι πολ
λά μέσα' άλλά τδ εύκολώτερον είναι ή παγΐς, και 
ώς δόλωμα θέτουσιν είς αύτήν κρέας, ή περιστε
ράν ή άλλο πτηνδν ζωντανόν. Η άλώπηξ εΐναι 
σαρκοβόρος καΐ άδδηφάγος, πάντα άνεξαιρέτως 
τρώγει μετά λαιμαργίας, τά ώά, τδ γάλα, τδν 
τυρόν, τούς καρπούς καί ιδίως τάς σταφυλάς. 0- 
σάκις δέ έπέλθη σπάνις λαγιδέων ή κονίκλων, τό
τε έπιπίπτει κατά τών ποντικών, τών φρύνων, 
τών δφεων, τών σαυρών, καΐ φέρει μεγάλην κα
ταστροφήν. Λύτη δέ είναι ή μόνη έξ αύτής 
προκύπτουσα ώφέλεια. Ϋπεραγαπά τδ μέλι, διδ 
προσβάλλει τάς μέλισσας καΐ έπιτίθεται κατ’ αύ
τών μετά τοσαύτης επιμονής, ώστε τάς αναγκά
ζει νά τραπώσιν είς φυγήν καΐ νά έγκαταλείψω- 
σιν έπΐ τέλους τάς κυψέλας των. όταν δέ κατορ- 
θώση τοΰτο, άνατρέπει τάς κυψέλας καΐ κατα
βροχθίζει καΐ τδν κηρδν μετά τοϋ μέλιτος.

Η σάρξ τής άλώπεκος δέν είναι κακή οσάκις 

Η ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΦΘΟΡΑ.

Συνοπτική τις άπαρίθμησις τών μυριάδων, δσας 
ή ιστορία άναφέρει δτι κατεσφάγησαν έν διαφό- 
ροις μάχαις θά μάς διδάξη πόσον είναι ολέθριος 
καί άποφευκταϊος δ πόλεμος.

Εϊς τινα μάχην 1 01 π. X. μεταξύ Μαρίου τοϋ 
ί’ωμαίου ύπάτου καΐ δύο φυλών τής Γαλατίας 
τών λιιβρώνων καί Τευτόνων έπεσον μόνον έκ 
τών βαρβάρων 200 χιλιάδας ή κατ’ άλλους 290 
000 τοσοΰτον πλήθος έθανατώθη, ώστε, τών 
γειτονευόντων μερών οί κάτοικοι περιέφραξαν άπδ 
νεκοών κόκκαλα τούς άμπελώνάς των. Τδ προσε
χές έτος έφόνευσαν οί Ρωμαίοι ύπδ τήν οδηγίαν 
τοΰ αύτοϋ στρατηγού 4 40,000 Κίμβρους καΐ 
ήχμαλώτισαν 60,000. Τώ 4 05 π. X. είς μίαν 
μόνην μάχην κατά τών Κίμβοων καΐ Τευτόνων 
έχασαν ύπέρ τάς 80,000 οί ίωμαϊοι. Είς τήν έν 
Κάνναις μάχην περικυκλώσας δ Αννίβας τδν 
Ϊ’ωμαϊκδν στρατόν έξωλόθρευσεν αύτδν ολόκλη
ρον. Μετά πεισματώδη μάχην μόνον τριών ωρών 
συμπαθήσας δ ’Αφρικανός στρατηγός άνέκραξε 
« Λυπηθήτε τούς ήττημένους! » Υπέρ τάς 40, 
000 ϊ’ωμαίων έπεσον είς τδ πεδίον τής μάχης, 
καΐ 6,000 τών Καρχηδονίων. Πόσον δέ πρέ
πει νά άνεπτύχθησαν τά τής οργής καΐ τής έχθρας 
δαιμονιακά πάθη ! όποια τρομερά σκηνή πρέπει 
νά παρεστάθη, έπειδή μάλιστα οί άρχαϊοι πολε- 
μισταΐ είχον γενικήν συνήθειαν νά κατασχίζωσι 
καΐ νά κατασπαράττωσι.

Είς τήν έν ’ΐσσώ μάχην τήν μεταξύ Αλεξάν
δρου τοΰ μεγάλου καΐ Δαρείου έφονεύθησαν 1 1 0, 
000. Εις δέ τήν έν ’Αρβήλοις δύο μόνον έτη με- 
ταγενεστέραν μεταξύ τών αύτών βασιλέων έπε
σαν 300,000. Είς τήν μεταξύ Πύ^ρου καΐ τών 
ϊ’ωμαίων έφονεύθησαν 25,000. Είς τήν μεταξύ 
Σκιπίωνος καΐ ’Ασδρούβα 40,000. Είς τήν με
ταξύ Σουετονίου καί Βοαδικέας 80,000. Είς τήν 
πολιορκίαν τής Ιερουσαλήμ έθυσιάσθησαν Sv έκα- 
τομμύριον καΐ εκατόν χιλιάδες ! μέ τδν πλέον α
πάνθρωπου τρόπον" 4 70 έτη π. X. έσφάγησα» 
έν τή αύτή πόλει ύπδ τοϋ Αντιόχου ύπέρ τάς 
40,000. Είς τήν Κυρήνην 220,000 Ελλήνων 
καΐ Ρωμαίων έφονεύθησαν παρά τών ’Ιουδαίων. 
’Επΐ τής βασιλείας τοϋ Τραϊανού άπωλέσθησαν εί;

μόνην τήν Αίγυπτον καΐ Κύπρον 240,000 ’Ιου
δαίοι, έπΐ δέ τής βασιλείας τοϋ ’λδριανοΰ 580, 
000. Οτε δ Ιούλιος Καϊσαρ έξεστράτευσε κατά 
τών ίν Γερμανία Ούσιπετών έκαμε τόσην θραϋσιν, 
ώστε λέγουν ότι είς μίαν μόνην μάχην έχάθησαν 
400,000. Είς τήν ήτταν τοϋ 'Αττίλα βασιλέως 
τών θύννων έν τή Γαλατική πόλει Καταλαύνοις 
λέγουν οτι έπεσον 300,000. Τώ 631 μ. X. 
έσφάγησαν ύπδ τών Σαοακηνών είς τήν Συρίαν 
60,000. Κατά τήν είς Μεδιόλανα έπιδρομήν τών 
Γότθων δχι δλιγώτεοοι τών 300,000 καΐ τδ 734 
μ. X. 370,000 ύπδ τών Σαρακτνών είς τήν 
Ισπανίαν. Εϊς τήν έν Φοντενάϋ μάχην έθυσιάσθη- 
σαν 4 00 000' είς τήν έν Γεομούκ 4 50,000" καΐ 
είς τήν μεταξύ τοϋ Μεγάλου Καρόλου καΐ τών 
Μωαμεθανών 350,000. Είς τήν έν Μουρέτ μά
χην, 1213 μ. X. μεταξύ τών Καθολικών καΐ 
τών ’Αλβιγαίων, έπεσον 32,000' είς τήν έν Κρεσ- 
σίςο, τδ 1346, 50,000' είς τήν έν Ναύπακτο», 
τδ 1571, 25,000' είς τήν πολιορκίαν τής Βιέν
νης, τδ 1683, 70,000' καί εϊς τινα μάχην έν 
Περσία, τδ 1734, 80,000.

0 πολυπληθέστατος στρατός, περί ού γίνεται 
λόγος εις τά χρονικά τής ιστορίας, ήτον δ τοϋ 
Ξέρξου" κατά τδν ύπολογισμδν τοϋ 'Ρολλίνου (έξ 
ού ήρανίσθημεν καΐ τά πλεϊστα τών άνωτέρω) 
δστις θεμελ'.οϋται είς τδν Ηρόδοτον, ’ίσοκράτην 
καί Πλούταρχον, δ στρατός ούτος συνίστατο έξ 
ένδς εκατομμυρίου καί 700,000 πεζών, 80,000 
ιππέων, καί 20,000 ηνιόχων. Πριν διαπεράση τδν 
Ελλήσποντον, προσετέθησαν 300,000 έξ άλλων 
έθνών" κατά συνέπειαν μόνον αί τής ξηράς δυνά
μεις άνέβησαν εις 2,100,000. ό στόλος συνί
στατο έκ 1207 πλοίων, έξ ών έκαστον έφερε 
230 άνθρώπους' οθεν τδ ναυτικόν πλήθος περιε- 
λ,άμβανε 277,610 άτομα' τήν φοβεράν δέ ταύ- 
την θαλάσσιον δύναμίν έπηύξησαν 120 πλοϊα τής
Θράκης καί τών γειτονικών νήσων, φέροντα 24,- 
000 άνθρώπων" έκτδς τούτων ήσαν τά φορτηγά, 
αί όλκάδες, κλπ. 3000 τδν αριθμόν, καί περιέ- 
χοντα 240,000 άνθρώπων. δθεν άπαντες οί έν 
τώ στόλω ήσαν 541,610' τδ σύνολον δέ τών μα
χίμων άνδρών διά ξηράς τε καί διά θαλάσσης 
συνεποσοΰτο είς 2,641,610. Οί δούλοι, ευνούχοι, 
γυναίκες, μάγειροι, καΐ άλλοι οΐτινες συνήθως ά- 
κολουθοΰσι τά στρατεύματα, και μάλιστα τά τής 
έποχής έκείνης ’Ασιατικά, δέν ήσαν δλιγώτεροι 
τδν αριθμόν, άλλά μάλλον τουναντίον' καΐ τον 
αύτδν όμως αριθμόν έάν υποθέσωμεν, οί τδν Ξέρ- 

ξην άκολουθήσαντες είς τήν Ελλάδα συμποσοϋν- 
ται είς 5,283,220 ! Μετά βραχεϊαν δέ διαμονήν 
είς τήν Ελλάδα, όλον σχεδόν τδ πολυπληθέστα
του τοΰτο στράτευμα, όμοϋ καΐ δ στόλος, έθραύ- 
σθη καί ήφανίσθη, έως ού καΐ αύτδς δ Μαρδόνιος, 
δ άξεώτερος τοΰ Πέρσου μονάρχου στρατηγός, έπΐ 
κεφαλής 300,000 άνδρών ήττήθη τέλος πάντων, 
καΐ κατεσφάγη είς τήν έν Πλαταιαϊς μάχην' ολί
γοι δέ καΐ μετά δυσκολίας διεσώθησαν τοϋ γενι
κού ολέθρου.

("Επεται ή συνέχεια.)

ΠΟΙΚΙΛΑ.

«*»  Συγγραφεύς τις αξιόπιστος δ Γερχάρδος 

Ρόχλεφ έπισκεφθεΐς τήν έρημον τής Σαχάρας, βέ
βαιοί ότι οί άγριοι τών μερών έκείνων λαοί διαι- 
ροΰσι τδ έτος εί; δώδεκα μήνας, καΐ δίδουσιν αύ- 
τοϊ; τά έπόμενα ονόματα" Ζενουαίρ, Φεβραίρ, 
Μαρς, Απρίλ, Μάγιο, Γιούνιο, Γιούλιο, Αούστ, 
Στέμπερ, Κτόμπερ, Νβέμπρ, Τζέμπρ, τά όποϊα 
δέν εϊναι άλλο παρά συγκοπή τών δώδεκα μη
νών, δπως ή Ρώμη έκτοτε μάς καθιέρωσεν. Εκ 
τούτου καταφαίνεται ότι δ Ρωμαϊκός πολιτισμός 
είσχωρήσας καΐ είς τούς άγριους έκείνους λαούς, 
διήρκεσεν ικανόν παρ’ αύτοΐς χρόνον.

Είς τάς Φιντζίους νήσους ιεραπόστολός τις 
Αγγλος κατήγγειλεν είς τδν ηγεμόνα τής πό- 
λεω: Βώ άνθρωπόν τινα, 'όν έπ αύτοφώρςο συνέ
λαβε κλέπτοντα ένα τάπητα έκ τοϋ οϊκου του. 
0 ήγεμών, καλούμενος Σόσο, δργισθεΐς, εΐπεν 
ότι θέλει τιμωρήσει μέ θανατικήν ποινήν τδν 
κλέπτην. Έπεμβάντος δμως ύπέρ αύτοϋ τοϋ ιερα
ποστόλου, δ ήγεμών ύπεσχέθη νά μή τδν θανά
τωση, έάν έκεϊνος έμενεν άπαθής θεατή; των γε- 
νομένων. Καλέσας λοιπόν τδν πατέρα, τήν μητέ
ρα καΐ τδν θεϊον τοϋ κλέπτου διηγ'ήθη αύτοΐς 
τάς λεπτομέρειας τής κλοπής λέγων. · Δέν μοϋ 
κακοφαίνεται διότι έκλεψεν, έπειδή αύτδ είναι 
πράγμα συνηθέστατον, άλλά διότι ενεκεν τής ά· 
μελείας καΐ τής άνεπιτηδειότητό; του συνελήφθη 
καί κατήσχυνεν ήμάς" άρα πρέπει νά άποθάνη.» 
Εύοόντων τών συγγενών τήν ποινήν δικαίαν, προ- 
σήχθη δ ένοχος, πρδ; 8ν ό ήγεμών εΐπεν. « Ενεκεν 
τής απρονοησίας σου κατέστησε; γνωστόν είς τδν 
ιεραπόστολον ότι τδν κλέπτομεν" δθεν είσαι ά
ξιος θανάτου" έπειδή όμως έκεϊνος έμεσολάβη- 
σεν ύπέρ σοϋ, σοϋ χαρίζω τήν ζωήν ύπδ τούς
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έξής βρους*  ή νά μοΰ φέρης είς τδν οίκόν μου εί
κοσι φορτία καυσόξυλων, ή νά μοΰ δώσης έξ χοί
ρους, άλλως θά άπαγχονισθής.» ’Απαντήσαντος δέ 
τοΰ κλέπτου δτι είναι λίαν κοπιαστικόν νά κόψη 
τόσα φορτία ξύλων, χοίρους δέ νά τοΰ δώση δεν 
έχει, καί δτι έπροτίμα νά θανατωθή, ό ήγεμών 
διέταξε νά έτοιμάσωσι τήν άγχόνην καί πάντα 
τά διά τδν θάνατον άναγκαιοΰντα. Βλέπων δμως 
δτι ό κλέπτης ουδόλως συνεκινεϊτο, τώ είπε' 
« Σοΰ χαρίζω τήν ζωήν έπί τή συμφωνία νά μή 
κλέψης πλέον. » ’Αδύνατον άνεφώνησεν έκεϊνος, 
προτιμότερον ν’ άποθάνω, παρά νά μή κλέψω, ό 
ήγεμών τότε άγανακτήσας διά τήν επιμονήν του 
ταύτην δπως θανατωθή διέταξε νά τόν άφήσω- 
σιν ελεύθερον, είπών αύτώ. « ’Αφοΰ τόσον επιθυ
μείς τδν θάνατον δέν σέ θανατόνω” άν δμως άλ
λοτε συλληφθή; κλεπτών, θά ψηθή; ζωντανός. »

Ευχάριστος στρττοπίάευσις. Είναι γνω
στόν δτι τήν Νότειον ’Αμερικήν πρδ πολλοΰ νέ- 
μεται ό πόλεμος καθ’ δλας αύτοϋ τάς διαστάσεις, 
’ΐδού άπόσπασμα τή; επιστολή; βρασιλιανοΰ α
ξιωματικού περιγράφοντος τά καλά τοΰ έν τή 
Νοτείω ’Αμερική στρατιωτικού βίου. Ενταΰθα 
τά άμφίβια άφθονοΰσιν. ’Εφόνευσα ήδη ύπδ τήν 
σκηνήν μου τέσσαρα; δφεις έκ τών μάλλον επι
κινδύνων’ άνά πάσαν δέ πρωίαν περικυκλοΰμαι 
έκ φυλακή; άποτελουμένης έκ δεκαπέντε ή είκο
σι τερατωδών φρύνων (είδος βατράχων) ήσύχως 
άναπαυθεντων επί τών άκρων τών δερμάτων τά 
δποϊα σχημαματίζουσι τήν κλίνην μου. Ογκώ
δεις κροκόδειλοι περιδιαβάζουσι τακτικώς καθ ό
λα; τά; νύκτας, άπδ τής μιάς εί; τήν άλλην κλί
νην διευθυνόμενοι. Πρδ δύο ήμερών, Sv έκ τών 
ζώων τούτων επτά ποδών μήκους έφονεύθη ύπδ 
τήν σκηνήν ταγματάρχου τίνος, στρατιώτη; δέ 
τις βρασιλιανός πρδ ολίγου άνηρπάγη έν τή γεί- 
τονι λίμνη ύφ ένδς άλλου τών τρομερών τούτων 
θηρίων.

Η σωτήριος βοτά>·η. Κατά τήν φοβερω- 
τέραν φάσιν τής έν Σα δόβρ: μάχης τών Αυστρια
κών καί Πρώσσων, αύστριακός τις στρατιώτης 
παρετήρησε κατά γήν, σχεδόν ύπό τούς πόδας 
του, κάλυκα τριφύλλου. Λεν ύπάρχει Γερμανό; 
ό άπαντών ψύλλον κάν τής βοτάνη; ταύτης καί 
μή δρέπων αυτό’ ένεκα τών μυστηριωδών παρα
δόσεων, αίτινες τήν παιδικήν των έκύκλωσαν η
λικίαν, βλέπει έν αύτώ ιδιαιτέραν γοητείαν. Λιά 

τδν νέον στρατιώτην -ήτο εύτυχίας σημεϊον. Ενφ 
έκυπτεν 'ίνα δρέψη αύτδ, σφαίρα ίσχυρώς συρί- 
ζουσα διήλθεν άνωθεν τής κεφαλή; του. Εί μή 
ύπήρχεν έκεΐ πλησίον έκείν ή βοτάνη, ό στρα
τιώτης αναμφίβολο»; άνηρπάζετο. 0 ευτυχής κά- 
λυξ έστάλη ύπδ τοϋ νέου είς τήν μνηστήν του, 
ήτις βεβαίως θέλει τδν φυλάξη ώ; τδν σωτήρα 
τοϋ ακριβού αύτής.

Η διάτρησις τών Αλπεων προχωρεί γοργώ 
τώ βάματι. Τή 28 ’Ιουνίου, τδ έογον ήτο προ- 
κεχωρημένον απδ μέρους μέν τής Μοδάνης (Ιτα
λία;) μέτρα 2,321, άπδ μέρους δέ τή; Βαρδονέ- 
ση; (Γαλλία;) μέτρα, 3,470’ τδ δλον τοϋ μή
κους 5,791 μέτρα, II κατά μέσον δοον μηνιαία 
πρόοδος είναι 64 1^2 μ. άπδ μέρους τής Βαρδο- 
νέσης, καί. 1 7 μ, μόνον άπδ μέρους τής Μοδάνης, 
ένθα εύρέθη σκληρόλιθος πολύς. II πρόοδος αυτή 
φαίνεται μέλλουσα όσονούσω ν’ αύξήση, λαμβα- 
νομένου ύπ όψιν τοϋ έργου τών τελευταίων μηνών.

Κλ. I. Π.
»*»  ’Eiv ερώτησης τους Φιντζίους διατί οί 

χοίροι διά τής ρινδς αύτών σκάπτουσι τήν γήγ 
καί καταβροχθίζουσι τού; σκώληκας, ιδού τί σοί 
άποκρίνονται. «Μια τών ήμερών τοΰ καιρού έκεί
νου υπήρχε γενική συνέλευσις τών θεών, τών άν
θρώπων καί τών ζώων, όπως άποφασισθή όποιον 
•ήτο τδ καλλίτερου πρδς εύωχίαν, κατά τάς έορ- 
τασίμους ήμέρας, κρέας. Εκαστος τότε έξέφερε 
τήν ιδίαν αύτοϋ γνώμην, κατά τάς ορέ ξεις καί 
τδ συμφέρον του, έπειδή δέ πολλά ήσαν τά εί
δη τών ζώων, Sv δέ τδ τοΰ άνθρώπου, ό κλήρος 
έπεσεν έπί τδν τελευταϊον τούτον καί ή άνθρω- 
πίνη σάρζ έθειορήθη ώς ή καταλληλότερα πρδς 
εύωχίαν. ό άνθρωπο; θέλων ν απαλλαγή τής 
σκληρά; του ειμαρμένης παρετήρησεν δτι διά 
τάς εύωχίας τό σώμα του ήτο πολύ ακατάλλη
λον, διότι ήτο αακρδν, ώστε δέν ήδύνατο νά πα
ρατεθώ έπί τρυβλίου καί έπρεπε νά κοπώσιν αί 
χεϊρες, οί πόδες καί ή κεφαλή του, τότε δέ τδ 
σώμα ήθελε λάβει μορφήν άλλόκοτον. Πολλών 
τότε γνωμών έγερθεισών, δ σκώληξ παρετήρησεν 
δτι δ χοίρο; εϊνε προτιμώτεοος τοΰ άνθρώπου, 
διότι καί ευτραφές καί νόστίμον κρέας έχει καί 
εύκολώτερον εκτίθεται έπί τραπέζης. II γνώμη 
αυτή έγένετο παμψηφεί δεκτή, καί τούτου ένεκα 
δ χοίρος, μϊσος αδιάλλακτον πρδς τδν σκώληκα 
συλλαβών, καταδιώκει αύτδν έν τοϊς έγκάτοις 
τής γής. »
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