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Περί των κατά τόν 1Θ . αΙωνα γινομένων άνα~ 
κα.1ύψ·εων καί xpo&ar περί τήν αρχαίαν 
ΕΛ.Ιηνικήν και Λατινικήν φι.Ιο^γίαν, άνα- 
γνωσθείς er τή γενική τής ΓαΕΙική· Ακα
δημίας συνεδριάσει τή 14 Λΰγούστου 1866 
ύπό Λίμι.έίου Εγγερ, μεταφραστείς δέ ύπό 
I. Καρασούτσα.

I περί τήν άνατολικήν άρχαιομάΟειαν Ασχο
λούμενοι συνάδελφοι ήμών πολλήν Ανάγκην δέν 
έχουσι νά παροομώσιν εαυτού; καϊ άλλήλους πρδς 
τά έργα αυτών, ή νά δ-.εγείρωσι τήν κοινήν προσο
χήν, καταδεικνύοντε; τήν όλονέν αΰξουσαν πρόο
δον τών σπουδών των. Πάσα ήμέρα επεκτείνει 
τόν κύκλον αυτών διά νέων λαμπρών ανακαλύ
ψεων, πάσα ήαέρα κομίζει καί νέαν άφθονον αρ
χαιολογικήν δλην άγνωστον είς τους πρό ήμών. 
Πόλεις, βασίλεια, δυναστεία·., γλώσσας φιλολο
γίας πλουτίζουσιν άπό ενός ήδη αίώνος τό κρά
τος τής Ανατολικής πολυμαθείας, καί οί ταύτην 
Χαλλιεργοδντες ύπεοηφάνως επιδεικνύουσι τόσα 
toD παρελθόντος χρόνου πλούσια λάφυρα, σω- 
Ρ®ώμενα ένώπιόν των, ώ; ή βασίλισσα εκείνη τής 

Καρχτ,δόνος ήν ό Βιργίλιος περιγράφει άναρτώσαν 
είς τοϋ ανακτόρου της τά τείχη πολυαρίθμων λαών· 
τά δώρα.

Dona recognoscit popnlorum aptatque supcrbis 
Postibns.
Τά ήμέτερα μουσεία εϊναι αύτά καθ έαυτά πι

στή τών καταχτήσεων τούτων είκών. Το Λούβρου- 
περιέχει σήμερον διά τήν Αίγυπτον, διά τήν Ασ
συρίαν, τήν Ετρουρίαν, τήν Αμερικήν τόσα χωρι
στά μνημεία, ών έκαστον αντιπροσωπεύει καϊ ένα· 
ολόκληρον πολιτισμόν, έπαγωγόταταν αληθώς, 
έστω καϊ μόνον διά τό καινοφανές αΰτοΰ καί διά 
τά δυσχερή προβλήματα άτινα είς τήν κριτικήν 
προβάλλει.

Οί περϊ τά ελληνικά και λατινικά γράμματα- 
καταγινόμενοι ύπάρχουσιν όλιγώτερον ευτυχείς. 
Η επιστήμη των κλασικών καλούμενων γλωσσών 
καί φιλολογιών, καίτοι πρό; ήμάς όΐκειοτέρα, λα- 
λεΐ δμως περϊ οχι τόσον νέων πραγμάτων. Πολ·- 
λοϊ τήν υποπτεύονται ότι άλλο δέν κάμνει είμη- 
νά έπαναλαμβανη κοινού; τόπους, καί δτι που 
πολλού ήδη στρέφεται έντό; κύκλου τετριμμένων 
καί ψυχρώς ωφελίμων γνώσεων. ΐδοΰ τί ούτοι- 
λέγουσιν. « Η Ελλάς καϊ ή Ρώμη μέγα βεβαίως 
συνετέλεσαν πρός τήν ήμετέοαν σοφήν έκπαίδευ- 
σιν’ άλλ’ δ,τι εϊχον νά πράξωσι τό έπραζαν ήδη.’ 
δλα τά μνημεία, δσα δέν άπωλέσθησαν, τής μί5Γ

Μ
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του λαμπρότητος ήν, κατά τήν αύτήν τοΰ χρό
νου περίοδον, ιπτον έπί τού κόσμου αί έργα· 
σίαι τών άνατολικολόγων, καί έτι μάλλον αί τών 
γεωμετρών, τών αστρονόμων, τών χημικών καί 
τών φυσικών. Οί Σαμπολλίωνες καί οί Εύγένιοι 
Βουρνοΰφοι, οί Δαπλάκιοι καί οί Αμπέραι παρέ
βλαψαν τούς μετριόφρονα; λάτρεις τής κλασικής 
φιλολογίας. Αν δμω; θέλωμεν νά ήμεθα δίκαιοι, 
όφείλομεν νά άνα1) ράψωμεν επίσης εις τιμήν τοΰ 
ΙΘΖ αίώνος πλείστα; δσας ανακαλύψει; διαφωτι- 
ζούσας τήν ιστορίαν τή; αληθούς ήμών οικογέ
νεια; πολιτική; τε καί ηθικής, τών εθνικών ή χρι
στιανικών λαών ήμών τής Δύσεως.

Τούτο έπεθύμουν νά καταστήσω καταληπτόν 
διά συντόμου έκθέσεως τών προόδων τών γενο- 
μένων κατά τδ μέρο; τοϋτο τών άνθροιπίνων γνώ
σεων, ένθα δύσκολοι τινες έπικριταί διισχυρίζον" 
ται δτι άλλο πρδ πολλοΰ δέν πράττομεν ή νά 
άναδιφώμεν τάς ύπδ τών πρδ ήμών άνεωγμένας 
καί καθημαξευμένας τρίβους-

Η Γαλλία (πώς νά μή τδ είπω μεθ υπερηφά
νεια; ;), ή Γαλλία πρώτη εδωκε τδ σύνθημα τής 
τών γραμμάτων άνακαινίσεω; ταύτης. Ετι άπδ 
τοϋ 1784 ή τής φιλολογίας Ακαδημία είχε συλ- 
λάβει τήν ευτυχή ιδέαν νά καταστήση μεθοδικώ- 
τερον γνωστά, δι’ έκδόσεως λεπτομερών περιγρα
φών καί αποσπασμάτων, τά κυριώτερα τών βι
βλιοθηκών μας χειρόγραφα, καί ή κυβέρνησις τοϋ 
ΙΣΤ' Λουδοβ ίκου συνέστησε, κατ’ αϊτησιν αύτής, 
ειδικήν επιτροπήν δπω; σύνταξη καί δημοσίευση 
τήν περιβόητου καταστάσαν συλλογήν υπδ τδν 
τίτλον “ Χειρογράφων Σημειώσεις χαί Απο
σπάσματα » 0 πρώτος τόμο; έξεδίδετο έν ετει 
1787, δπότε, ταύτοχρόνως σχεδόν, Sv τών με
λών τή; επιτροπής, άπδν τότε έκ τής Γαλλίας, ό 
Δάνσος Βιλλοισών, παράδειγμα σπάνιον πολυμα- 
θείας εις τόσον νεαράν ηλικίαν, ανεύρισκε μεταξύ 
τών τού Αγ Μάρκου τή; Βενετίας θησαυρών ογ
κώδες τεύχος σχολίων εις τήν Ιλιάδα, τδ έξ όλων 
τών ποιημάτων τά μάλιστα γνωστδν, τά μάλι
στα Οαϋμαζόμενον, καί τδ παντός άλλου συχνό
τερα υπομνηματισθέν.

0 τίτλο; ουτος δέν είχε τι λίαν.επαγωγόν κα
τά πρώτην όψιν, ολίγα ιδίως έτη αφού ή άνακά- 
λυψι; τού εις Δήμητραν Υμνου, τού ΰπδ Ριγ· 
κενίου έκδοθίντος έν έτει 1780, είχε τόσον ζωη· 
οώς συγκινήσει του; έλληνιστά;. Εκατοντάδες 
τινες ωραίων στίχων χαρακτήρος καί άρχαιό
τητος άλως ομηρικής, δέν ηξιζον άρά γε πλειότεη

ημών στενώς συνδεομένης άρχαιότητος ταύτης, 
υπάρχουσι την σήμερον γνωστά’ όλα τά κείμενα 
μετεφράσθησαν, έξηγήθησαν, άνελύθησαν αρκούν
τως και κατ’ ευχήν. Ούχί λοιπδν εντεύθεν, άλλο- 
θεν, έξ Αύγόπτου, έκ τής άνω Ασία; μάς έρχον
ται τού λοιπού τά φώτα ώς πρδ; τήν ιστορίαν 
τών λαών, ώς πρδς τάς διαφόρους τοϋ ανθρωπί
νου πνεύματος φάσεις. Επί ταύτας- τάς σπουδάς 

όφείλουσιν ήδη νά τραπώσιν οί φιλότιμοι καί γο
νίμου εργατικότατος δεκτικοί νόες, οί Οέλοντε; νά 
τιμήσωσιν εαυτούς δι’ εύγενών μόχθων. »

Δέν γνωρίζω άν τούτο θέλει εϊσθαι αληθές με
τά ένα ή δύο αιώνας, κατά τδ παρδν άκόμη δέν 
είναι" έξ εναντίας ή τελευταία έκατονταεττ.ρίς 
μεγάλως έπλάτυνβ τδν κύκλον τής αρχαίας κλα
σική; φιλολογίας. Δύναταί τις νά εϊπη μάλιστα 
οτι παριστάμεθα εις Sv είδος άναγεννήσεως τών 
ελληνικών καί λατινικών γραμμάτων, άν διά τή; 
λέξεως ταύτης πρέπει νά έννοώμεν τήν άνεύρεσιν 
καί δημοσίευαν» κειμένων, άτινα έθεωρούντο ώ; 
διά παντδς άπολεσθέντα, προσθέτω δέ (καί περί 
τούτου θέλω έξηγηθή εις τδ τέλος) άν διά τής 
λέξεως άναγέννησις σημαίνεται ή άνάπτυξις νέου 
πνεύματος έν τή κριτική, ή εφαρμογή νέων με
θόδων έν τή ερμηνεία τών άρχήθεν γνωστών κει

μένων μνημείων.
Πολλάκις περιέγραψαν μετά θαυμασμού τήν 

μοναδικήν έκείνην έποχήν, καθ’ ήν ή Ευρώπη εΐ- 
δεν αϊφνη: νά άναφανώσι καί διά τής τυπογρα
φίας νά διαδοθώσι τοσαύτα αριστουργήματα τή; 
Ελληνικής καί Λατινικής φιλολογίας, καθ’ ήν ή 
ύπδ τού μεσαιώνος κακώς γνωριζομένη άρχαιό 
της έπέχυσε διά μιά; άφθονον φώς εις τήν προο 
δευτϊκήν πορείαν τού ανθρωπίνου πνεύματος. Εις 
τδν αιώνα τών Μεδίκων έσκόπευε κατ’ άρχάς ό 1 
Βαρθελεμή; νά θέση τήν σκηνήν τής ιστορική; και 
φιλολογική; μυθιστορία;, ής παραιτήσα; αργότερα 
τδ σχέδιόν έγοαψεν άντ' αύτής, εις τδ αύτδ πάν
τοτε ειδο; τού λόγου, έτερον βιβλίον, τήν περίφη- 
μον Αναχάρσιόυς Περιήγησιτ. Σώζεται μάλι
στα λαμπρόν τι δοκίμων τού έπί πολύν χρόνον 
προ’σμειδιτσαντος εις τδν Βαρθελεμήν σχεδίου, ό 
Ιθ4 αιών δέν θέλει ίσως διεγείρει εις τοιούτον βαθ
μόν τδν ένθουσιασμδν τών σοφών μυθιστοριογρά- 
φων, καί δμως κατ' αΰτδν πολλά τή; καλή; άρ- 
χ'άιότητο; προϊόντα άνέκυψαν εις τδ φώς, αί δέ 
ανακαλύψεις αύται ίκαναί ήσαν νά ϊιεγείρωσι μέ
χρι περιπαθείας τήν κοινήν προσοχήν, άν δέν έ- 
κχσχον τρόπον τινά έκλείψιν ώ; έκ τή; ασύγκρι

ρον ένδς ογκώδους τόμου σχολίων γραμματικών; 
’Αλλά τή; Βενετίας τδ χειρόγραφον περιλαμβά

νει σύνοψιν όλων τών έπί τοΰ ομηρικού κειμένου 
έργασιών τών άρχαίων κριτικών άπδ τών χρόνων 
τού Αλεξάνδρου μέχρι τών ’Αντωνίνων. Πρώτην 
φοράν δεικνύει εις ημάς οποίας περιπετεία; υπέ- 
στη τδ σεβαστόν κείμενον, διά τίνων διασκευών 
διήλθε πριν περιέλθη μέχρις ημών" καθιστά ημάς 
ούτως είπεϊν κοινωνούς καί αυτηκόους τών σοφών 
συζητήσεων, τών έπί πολύν χρόνον έγερθεισών 
ώς πρδς τό αντικείμενου τούτο έν ταϊς σχολαϊ; 
τής ’Αλεξάνδρειά; καί Περγάμου. Ϋπδ τήν ύφήν 
τής έπικής ένότητος, λαβοΰσαν διά παντδς πλέον 
τδ οριστικόν τη; σχήμα, διορώμεν τήν όψιαιτέ- 
ραν καί πολλάκις τολμηοάν διορθωτικήν εργασίαν 
πολλών χειρών, τά; όποιας ένομίζομεν μέχρι τοϋ- 
δε εϋλαβεστέρας πρδς τό ποίημα τού γηραιού τή; 
Ιωνίας άοιδού.

Τοιουτοτρόπως άνεσηκόνετο, άν καί άτελώς 
έτι, ό καλύπτων τήν πρώτην καταγωγήν τής αρ
χαίας ελληνικής έποποιίας πέπλος. Ενώπιον τής 
κριτικής άνοίγοντο νέοι ορίζοντες, καί εις τούτους 
είσέδυσε κατόπιν μετά ζήλου καί περιέργειας πα

ράτολμου ένίοτε, υπολαβούσα ότι είδε πράγματα, 
τά όποια μάς είναι διά παντδς ίσως άπηγορευ- 
μένον νά γνωρίσωμεν ασφαλώς. ’Αλλ’ έκ τών εκ
δρομών τούτων, έστω καί παρακεκινδυνευμένων, 
εις έποχά; τόσον μακρυνάς καί σκοτεινάς έπα- 
νήλθε μέ όρθοτέρα; γνώσεις ώ; πρδ; τδ πνεύμα 
τής άρχεγόνου ελληνικής ποιήσεως, καί μέ ύπέο- 
ποτε πλειότερον πρδς τά αριστουργήματα έκεϊνα 
θαυμασμόν, ό Βιλλοισών, ό πρώτος έκδούς τήν 
συλλογήν τών ύπομνηματισμών, τήν κοινώς κα- 
λουμένην Σχόλια τής Βενετίας, ούδέποτε προεϊδεν 
ΐσω; ακριβώς πόσον σπουδαίαν υπηρεσίαν προσέ- 
φεοεν εις τά γράμματα. Λέγουσι μάλιστα ότι καί 
έπτοήθη ίδών ποιαν ό Ούόλφιος καί οί εκείνου μα- 
Οηταί έκαμνον χρήσιν τών σχολίων του, προσβάλ- 
λοντες δι’ αύτών τήν ορθοδοξίαν τών περί όμη
ρου παραδεδεγμένων κλασικών θεωριών. ’Αλλά 
δέν είν’ αυτό τδ πρώτον παράδειγμα άνακαλύψεως 
ήτις διέψευσε τοϋ αυτουργού τη; τά; ελπίδας, 
έστω καί διά μόνον τδν λόγον ότι υπιρηκόντισεν 
αυτά;. Φιλολόγος τής άοχαίας σχολής ό Βιλλοι- 
σών είχε, χωρίς νά τδ Οέλη, χορηγήσει όπλα εις 
τήν νέαν σχολήν. Εννοείται λοιπδν οϊκοθεν πό
σον τοιαύτη επιτυχία τώ ήτο όχληρά. Ημεϊ; 
ίστάμεθα σήμερον πολύ εύθετώτερον όπως κρί- 
νωμεν τηχ φιλολογικήν έπανάστασιν, ήν έκεϊνος

προπαρασκεύασε, καί ασμένως τάσσομεν τήν δό
ξαν αύτοϋ ώς εκδότου υπεράνω τών τή; συνειδή- 
σεώ; του ενδοιασμών.

Περί τού; αυτούς χρόνους μεταλλείου άγνωστον 
τέως ήνοίγετο εί; τών ελληνιστών τάς έρευνας, 
λέγω τού; παπύρους τού; εί; Ηράκλειον ευρεθέν- 
τας. Γνωστόν είναι ότι ές αύτών τών πρώτων 
άνασκαφών τών γενομένων έντδς τού εϋρυχώρου 
τάφου, εί; 8ν παρεχώσθη πρδ χιλίων οκτακόσιων 
ετών ή πόλις έκείνη, άνευρέθησαν πολλαί εκατον
τάδες έλικτών παπύρων, περιεχόντων ελληνικά 

κείμενα καί τινα λατίνων συγγραφέων άποσπά- 
σματα. Ούδέποτε τοιαύτη τύχη έπαρουσιάσθη εις 
τού; άρχαιολόγους. Τά χειρόγραφα έκεϊνα ήσαν 
όλα δυστυχώ; άπηνθρακωμένα. Καί δμως διά 
θαυμάτων υπομονή;, καί χάρις εις εύφυεστάτας 
μεθόδους, κατώρθωσαν ν' άνελίξωσι, ν’άναγνω- 
σωσι μέγαν αύτών αριθμών, καί δέν έβράδυναν νά 
έννοήσωσιν ότι είχον υπ ρψιν άγνωστα τέως στοι
χεία τή; φιλολογικής ιστορίας τή; Ελλάδος. Με
γάλη ύπήρξε τών σοφών καί αυτών έτι τών α
πλών περιοδευτών ή συγκίνησις" ώς έκ τή; σπου- 
δαιοτάτη; καί απροσδόκητου άνακαλύψεως. 6 
άββάς Βαρθελεμή;, δστις ετυχε τότε περιηγούμε

νος έν Ιταλία, άνεκοίνωσε τδ πράγμα εις τήν 
Γαλλίαν, καί όσα περί τούτου δημοσία είπε διή- 
γειραν ελπίδας μεγάλα; αϊτινε; όμως δέν έπραγ- 
ματοποιήθησαν. Οί τά θαυμάσια έκεϊνα φυλάσ- 
σοντες τδν είχον άφησε; νά είδη δείγματά τινα 
λίαν επαγωγά, πρδς τά όποια δέν άνταπεκρίθησαν 
αί περαιτέρω αύτών δημοσιεύσεις. Μετά τον Βαο- 
θελεμήν, γυνή τις εύγλωττος, ήτις δέν έγίνωσκε 
μέν τήν Ελληνικήν, άλλά διά τής μεγαλοφυές 
είχε κατορθώσει νά έννοί, καί νά κρίνη πολύ κα
λά τδν Ομηρον καί τδν Σοφοκλέα, ϊστατο μετά 
θρησκευτικής εΰλαβείας ένώπιον τών άφωνων σε
λίδων έκείνων, καί εί; εν μιθυστόρημα ένθα άπε- 

άναμνή- 
.. τά ό

ποια καταγίνονται νά έκτυλίξωσιν εί; Πορτί- 
κους, είναι ό μόνο; υπολειπόμενος διερμηνεύς 
μεταξύ ημών καί τών θυμάτων, όσα τδ ηφαί
στειου, ό χθόνιος ούτος κεραυνό;, κατηνάλωσε. 
Διερχόμενός τι; παρά τήν τέφραν ταύτην, την 
υπδ τής τέχνης άνκζωογονουμένην, τρέμει καί 
ν’ άναπνεΰση, μήπως μία πνοή διασκορπίση τήν 
κόνιν, έφ’ η; εύγενεϊ; ίδέαι ύπάρχουσιν ίσως εί- 
σέτι έγκεχαοαγμέναι. » Πραγματικώς ή τού

ταμιεΰθησαν πολλαί τής περιοδείας τη; 
σει; έδραφε" « Φύλλα τινά κεκαυμένα .
»
D

»
»
D

Β

»
Ηρακλείου ’Ακαδημία, καθιδρυθεϊσα έπΐ τώ σκο-
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πώ νά συλλέζη καΐ έξηγήση τά είς τδ φώς άνερ- 
χόμενα μνημεία ταΰτα τοΰ αρχαίου βίου, είχεν 
ήδη αρχίσει την επίμοχθον αύτών έξιχνίασιν. ’Επί 
τινων φύλλων άνέγνω τδνομα τοΰ ’Επικούρου, 
τδ τοΰ Μητροδώρου, τδ του Φιλοδήμου, άνέγνω 
φράσεις, σελίδας οπού ό ειρμό; τών εννοιών άπέ- 
βαινεν έπι μάλλον καΐ μάλλον έπαισθητός- Δέν 
ητο αμφιβολία δτι ειχον άνά χεΐρας τήν συλλο
γήν τών βιβλίοιν επικούρειου τινδς φιλοσόφου. II 
φιλοσοφία αΰτη δέν μάς ήτο μέχρι τοΰδε γνωστή 
είμή έκ τριάκοντα σελίδων τοΰ άρχηγοϋ της, εκ 
τινων ωραίων αναλύσεων τών δογμάτων αΰτη; 
άπαντωμένων έν τοϊς διαλόγοις τοΰ Κικέρωνος, 
καΐ έκ τοΰ θαυμαστού ποιήματος τοΰ Λουκρητίου. 
Λν τώρα κρϊνωμεν έκ τών τρωτοτύπων τοΰ Επι
κούρου περικοπών « al ίΰγΐνεϊς ΐδέαι * τάς ό
ποιας ποοσεδόκα ή Κυρία Στάελ, δέν ήσαν τόσον

τήν φιλοσοφίαν ταύτης τής Σχολής, 
ούδέν μονοτονώτερον ούδέ μάλλον

συχναΐ εις 
Τούναντίο»,
ί.χαρι τής επικούρειου πεζογραφίας, πιστή εϊκών 
φιλοσοφίας περιοριζούση; τήν μέν φυσικήν εϊς τδν 
χυδαιότατου ατομισμόν, τήν δέ λογικήν είς τρείς 
τέσσαρας κανόνα; ασυνάρτητους, τήν δέ ηθικήν 
εις τήν ζήτησιν τοΰ εύ είναι δι’ έπιδεξίως μεμε-
τρημένη; χρήσεως τή; ηδονής. Τοΰ Ηρακλείου τά 
χειρόγραφα δέν μετέβαλον πολύ τάς ώς πρδς τδ 
αντικείμενου τοΰτο ιδέας ήμών. Τεμάχιά τινα τής 
περί •/’όσεως· ’’□rear μεγάλη; τοΰ Επικούρου 
Πραγματείας συνετέλεσαν μόνον εις τδ νά κατα- 
δήζωσιν έτι μάλλον τήν ποιητικήν δύναμίν τοΰ
Λουκρητίου, κατορθώσαντος νά έμφυσήση πνεύμα 
ζωής είς τόσον ψυχρά; καΐ τόσον ξηρώς ήρμηνευ 
μένα; έπινοίας. Οσον μέρος ήδυνήθησαν έπειτα 
ν άναγνώσωσιν έκ τών περί Ρητοριχής, Μου- 
cacfjc και Ποιητιχης συγγραμμάτων τοΰ Φιλοδή-
μου έφανέρωσε νέας έφαομογά; επικούρειων τινών 
αξιωμάτων, καί ούχί άνευ ένδιαφεροντο; οί φι· 
λοσοφοΰντες έπανεΰρον και ένταϋθα τά ϊχνη τών 
οϊκτρών έκείνων θεωριών, έν αίς διαβάλλονται πά
σα; αί έλευθέριοι τέχναι, και παραγνωριζομένης 
τής άληθώς σπουδαία; αύτών αρετής, άφίνεται
τδ πολύ εϊ; αύτά; ή ματαία τιμή νά τέρπωσιν, 
άνευ ηθικού καρπού, ψυχά; άπδ ιδιοτέλεια; καί
τοΰ στενωτάτου εγωισμού κατακρατούμενα;. Τδ 
άχαρι καΐ χυδα’.ον τοΰ υφους ήτο ένταϋθα άξιον 
άληθώ; τών τοΰ συγγραφέως ιδεών. Οσον άτο
κος κατ'ούσίαν καϊ άν ήναι παραδοξολογία -τις; 
δύναται νά περιβληβή χάριν τινά καί θέλγητρου 
ΰίιό τδν κάλαμον ευφυούς άνθρωπο·.’. ’Αλλά τήν

επικούρειου παραδοξολογίαν δέν φώζουσιν ούδέ 
τούλάχιστον τοΰ λεκτικού αί χάριτέ;. Παράδοξον 
πράγμα! ό Φιλόδημο;, ούτινος έχομεν άλλως 
έπιγράμματά τινα αρκετά κομψώ; έστιχουργη- 
μένα, λησμονεί πεζογραφιών ολην τήν εύφυΐαν 
του. Οπου έζήτουν συγγραφέα εύρηκαν ένα προσ
ήλυτου Τδ άνέλπιστον τοΰτο έψύχρανε πολύ τών 
άνθρώπων τδν ζήλον, καΐ τήν έκ τούτου δυσά
ρεστου έντύπωσίν δέν έξήλειψαν πλέον αί περαι
τέρω γενόμεναι ανακαλύψει;.

Ευτυχώ; η έπικούρειος βιβλιοθήκη, ή ύπδ τή; 
έκρήξεω; τοΰ Βεσουβίου είς Ηράκλειον ένταφια- 
σθεϊσα. δέν ητο ή μόνη έν Ιταλία ήτι; διεφύ- 
λαττε θησαυρού; άνεξερευνήτου; έτι. Γνωστόν ότι 
αί βιβλιοθήκαι τής Βενετίας, τής Φλωρεντίας καί 
τής Ρώμης φρουροΰνται μετά μεγίστης προσοχής 
καΐ έθελακριβείας, ήτις φθάνει μέχρι ζηλοτυπίας. 
Αλλά καΐ έλευθεριώτεραν άν ήσαν άνεφγμέναι, μό
νον εί; φιλολόγου; ανήκει ν άναδιφήσωσιν έπιτυ- 
χώ; τά ταμεϊα τών χειρογράφων, νά διακρίνωσι 
τά έκδεδομένα άπδ τών ανεκδότων, καϊ πάλιν έκ 
τούτων νά έκλέςωσι τά δημοσιεύσεω; άξια. Υ
πάρχει μάλιστα μία χειρογράφων τάξις ήν μόνον 
παλαιογράφοι δεξιοί δύνανται καρποφορώ; νά διε- 
ρευνήσωσι, .τα.Ζί/,^στα, ήτοι τά δίς χρησιμεύ- 
σαντα περγαμηνά, ών οί άντιγοαφείς άπέπλυναν 
τήν άρχαιοτέραν γραφήν όπως άντεγγοάψωσι κεί
μενα μεταγενέστερα; έποχής. Καϊ αύτδς ό τά μά
λιστα γεγυμνασμένος όφθαλμδς δέν άρκεϊ πάν
τοτε νά άνεύρη τά υπολανθάνοντα ίχνη τοΰ πρώ
του κειμένου' άπαιτεϊται ή χημεία νά βοηθήση 
τδν παλαιογράφον όπως άναγάγη είς τήν ζωήν 
τού; χαρακτήρα; τής ήμιεσβεσμένης γραφής. Τήν 
έργασίαν ταύτην, απαιτούσαν πολλούς κόπους, 
πολλήν υπομονήν καΐ τέχνην, έπ εσχάτων μόνον 
έδοκίμασαν. τά δέ αποτελέσματα ύπερέβησαν 
πολλάκις πάσαν έλπίδα.

Εί; ίδίω; άνήρ, έν διαστήματι τεσσαράκοντα 
έτών, κατώρθωσεν αληθώς τεράστεια ώ; πρδ; 
τοΰτο, ό διάσημο; Αγγελος Mato;, άποθανών καρ
δινάλιο; έν Ρώμη τώ 1854, άφοΰ ήρχισεν ώ; γοα- 
φευ; τών ανατολικών γλωσσών έν τή ’Αμβρο- 
σιανή τών Μεδιολάνων βιβλιοθήκη, καϊ ούτινος 
τδνομα έκόσμησεν έπΐ πολύν χρόνον τδν κατά
λογον τών αλλοδαπών εταίρων τοΰ Ινστιτούτου. 
Πόσοι τόμοι οφείλονται είς τήν οξύνοιαν, τήν φι- 
λοπονίκν τθϋ άκαμάτου τούπου έρευνητοΰ ! Δεν 
άρνοΰμαι ίτι εί; τήν άφθονου- τών κειμένων συλ
λογήν,· όσα έκ τή; λήθης άπέσπασεν, ύπάρχουσ 

καΐ πολλά νεωτάτη; έποχής συνερανίσματα, πολ
λή θεολογία βυζαντινή, πολλή γραμματική μέ
τριας αξίας, πλήν χρήσιμα καΐ ταΰτα δι’ όσου; 
φρονοΰσιν ότι ούδεΐ; αιών υπάρχει δλως απόβλη
το; έν τή ιστορία τών γραμμάτων καΐ τοΰ άν- 
θοωπίνου πνεύματα;, ’Αλλά μεταξύ τούτων ευ- 
ρίσκονται καΐ πολύτιμα τεμάχια, άνήκοντα εί; 
αύτήν τήν κλασικήν άρχαιότητα.

Εκ τούτων εΐναι πρώτον Sv άξιόλογον συμπλή
ρωμα εί; τούς λόγους τοΰ αττικού ρήτορο; ϊσαίου, 
συμπλήοωμα φκνέν ύπδ τούς αύτού; χρόνου; καθ 
ου; ό Ελλην Μουστοξύδη; ανεύρισκε κ’ έδημοσίευε 
τά; έλλειπούσας τέως σελίδα; έκ τοΰ σπουδαιό
τατου τών τοΰ Ίσοκράτους λόγων, τοΰ περί τή; 
Αντιδόσεως.

Ερχεται έπειτα ή μεταξύ Φρόντωνο; καϊ Μάο. 
κου Αύρηλίου επιστολογραφία, εϊκών πιστοτάτη 
καί δλως ώ; πρδς ήμάς καινοφανή; άμοιβαίας κοι
νωνία; αισθημάτων καΐ διανοημάτων, τιμώση; δ 
μοίω; τδν σοφιστήν καί τδν νέον Καίσαρα τδν 
μαθητήν του. ’Αναμέσον τή; άπαραμίλλου έπι- 
σ-ολογραφία; τοΰ Κικέρωνος καΐ τή; κομψής 
συλλογή; έπιστολών Πλινίου τού Νεωτέρου, αί 
Φρόντωνο; καΐ Μάρκου Αύρηλίου έπιστολαΐ, δσον 
κεκολοβωμέναι καΐ άν ήναι σήμερον, φέρουσι χα
ρακτήρα χαριεστάτη; πρωτοτυπία;, τά μάλιστα 
διδακτική; πρδ; τού; Ιστορικού; τούς μελετών
τας ταύτην τή; ρωμαϊκής αύτοκρατορίας τήν πε 
ρίοδον. Η εύγενή; καΐ τρυφερά τοΰ νέου Καίσα- 
ρο; ψυχή διαχέεται ένταύθα είς τόνου; οίκειοτέ- 
ρου; ή είς Τά πρός 'Εαυτόν, έργον τή; ώριμου η- 
λ.ικϊα; του. Τοΰ διδασκάλου ή σχολαστικότη; 
συγκερνάται μέ μίαν τινά ειλικρίνειαν στοργή;, 
ήτι; έχει καΐ αύτή τήν εδγλωττίαν της, καί κα
θιστά. άγαπητδν πρδ; ήμάς τδν παιδαγωγόν τού
τον ένδς μεγάλου άνδρός.

’Α··έφερα τόν Κικέρωνα' τδνομα τοΰτο μ’ενθυ
μίζει πολλά τών λόγων αύτοΰ αποσπάσματα ύπδ 
τοΰ Αγγέλου Μαΐου άνευρεθέντα καΐ άποδοθέντα 
ήμϊν μετά τινων περικοπών έκ τών άρχαίων αύ
τοΰ σχολιαστών, άλλά πρό πάντων τδ περίφημον 
σύγγραμμα την Πο-Ιιτείαν, ή; δέν είχομεν τέως 
είμή £ν έπεισόδιυν, πλήν θαυμαστόν, τδ έννπιιον 
τοΰ Σχιπίωνος· Η Πολιτεία, καί τοι άσχημιζο- 
μένη έτι ύπδ πολλών χασμάτων, αναφαίνεται 
τούλάχιστον μέ τά; μεγαλοπρεπείς τών μερών 
της αναλογίας, μέ τδ σεμνόν αξίωμα τών φιλο
σοφικών δογμάτων της, καϊ τήν άδιάπτωτον 
ηαλλονήν λεκτικού ύφους ύποτυπούντος τδ πνεύ

μα τής ρωμαϊκής πολιτικής κατά τήν λαμπροτέ- 
ραν αύτή; έποχήν. Τινέ; τών ήμετέρων ακροατών 
ενθυμούνται ϊσως άκόμη τήν μεγάλην τής σοφή; 
Εύρώπης συγκίνησιν, δτε έκ τών πιεστηρίων τής 
Ρώμης διεδόθη κατά πρώτον τδ πολύτιμον κεί
μενον, ενθυμούνται πώς έπΐ τών έξ ’ΐταλία; βαθ
μηδόν άφικνουμένων φύλλων αύτοσχεδιάσθη ή 
εύγλωττος έκείνη τοΰ Κ. Βιλλεμαίνου μετάφρα- 
σις, ήτι; ώ; λαμπρά ηχώ έδιπλασίαζε τήν μα 
γειαν τής ωραίας τοΰ Κικέρωνος φράσεως' γι- 
νώσκουσι δέ καΐ πώ; ό Κ. Βίκτωρ Λεκλέρκιος, 
όστις έξέδιδε τότε τδν Κικέρωνα. εύρέθη εί; θέ
σιν νά πλουτίση κα1. κόσμηση τήν έκδοσίν του 
διά τών νέων σελίδων, έπιτεθεωρημένων καί Ερμη
νευμένων ύπ’ αύτοΰ κατά τούς αύστηροτέρους κα
νόνα; τή; κριτικής. Μακοδν ήθελ’ είσθαι νά χα- 
ταλέξω πάσα; τά; έπ1. τού αθανάτου εί; τδ έξή; 
κειμένου τούτου γενομένας καΐ τότε καΐ μετέ- 
πειτα έργασίας τών φιλολόγων. Τοΰτο μόνον 
άρκούμαι νά είπω, ότι ούδέποτε ούτοι ένισχύ" 
θηκαν τόσον είς τάς ξηράς μελέτα; των, όσον έκ 
τού ένθουσιασμ,οΰ 8ν διήγειρεν ό άνευρεθεϊς ούτος 
μέγα; ύπομνηματισμδ; τής ^ωμαϊκής ιστορίας καΐ 
τών ρωμαϊκών θεσμών.

Η σύντομος έπιθεώρησις, έξ ής ολίγα; τινάς 
σελίδα; άποσπώ σήμερον, άρχεται έκ τών δμη- 

ρικών ποιημάτων, ϊσταται δέ εΐ; τά φιλολογικά 
μνημεία τών χρόνων τοΰ 'Αλεξάνδρου. ’Αλλ’ έκτδς 
τών περιφανών τούτων άναμνήσεων θίγει προσέτι 
καί όλα; τά; φάσεις τοΰ έλληνικοΰ καΐ ρωμαϊκού 
πνεύματος, όλα; τά; μορφά; τή; φιλολογία; καΐ 
όλα; τά; προόδου; τή; επιστήμη; εϊτε πρδ, εϊτε 
μετά τήν έγκαθίδρυσιν τού χριστιανισμού. Κα1. 
πάλιν ήναγκάσθην νά παραβλέψω πολλά μικρά 
εύρήματα, ούχί αλυσιτελή πολλάκι; πρδ; τήν 
ιστορίαν τής φιλολογία; κα1. τήν κριτικήν. Ή
ναγκάσθην νά παραλείψοι πολλά άνέκδοτα κεί
μενα, άτινα έσχάτω; άναγγελθέντα διήγειραν τά; 
πλέον επαγωγούς έλπίδα;. Ούδ’ είπόν τι προσέτι 
περί τής φιλολογίας έκείνη; τής διατηρηθείσης 
ούχί έπΐ τοΰ παπύρου, άλλ’ έπΐ τού μαρμάρου ή 
τοΰ χαλκού. Δέν είπόν τι περί τών έπιγραφών, 
ών ό άριθμδ; ύπερεδιπλασιάσθη διά τών άδιακό- 
πως ένεργουμένων άνασκαφών απανταχού τού 
αρχαίου κόσμου. Ενταύθα ύπάρχουσι θησαυροί 
άπειρου ποικιλίας, άπδ τών ψηφισμάτων καΐ λοι
πών δημοσίων γραμμάτων μέχρι τών εμμέτρων 
επιγραμμάτων, άτινα εΐ; τήν εκφραστικήν των 
βραχυλογίαν είναι πολλάκις άριστουργήματα. ϊχκ
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ται σπουδαί συγχωνεύονται μετ’ άλλήλων έπί 

μάλλον καί μάλλον. Η γνώσις τής σανσκριτικής 
καί τής ζενδικής άνεκαίνισε ριζηδόν πάσαν έν γέ- 
νει τήν γλωσσομάθειαν, άποτελέσασα ύπό τό ό
νομα συγκριτικής γραμματική; ένα τών κλάδων 
τής καθόλου ιστορίας. Λί δύο κατ’ εξοχήν κλασι- 
καί γλώσσα·, τής Δύσεως, ή ελληνική καί λατι
νική, έλαβον ώς έκ τούτου μείζονα,-ούτως είπεΐν, 
σπουδαιότητα καί κύρος. Ηδη ένδιαφέοουσιν ού 
μόνον διά τών μεγάλων ιδεών καί τών μεγάλων 
αναμνήσεων άς έκφράζουσιν έν τοϊς βιβλίοις, έπί 
τοϋ λίθου ή τοϋ χαλκού τών μνημείων’ ένδιαφέ- 
ρουσι προσέτι καί διά τών σχέσεων καί τής συγ
γένειας αύτών πρός τάς γλώσσας τή; άνω ’Ασία;. 
Αναλυόμενα·, μετά νέας ακρίβειας ή διάλεκτος τοϋ 
όμηρου και ή τοϋ Βιργιλίου, άποκαλ,ύπτουσιν ή
μϊν νέα φαινόμενα, έπί πολύν χρόνον άπαρατήρη- 
τα. Ως τά λείψανα έκεϊνα τών άπολεσθέντων φυ
τών καί ζώων, άτινα έπί μακρόν χρόνον έβλεπον 
οί άνθρωποι χωρίς νά γνωρίζωσι τήν καταγωγήν 
καί τήν γεωλογικήν αύτών σημασίαν, πλεϊστα·. 
λέξεις καί τύποι γραμματικοί έν τε τή ελληνική 
καί τή λατινίδι φωνή άποκτώσιν ήδη έννοιαν, καί 
κινοϋσι προβλήμ.ατα άγνωστα εί; τούς πρό η
μών. Βαθμηδόν καί κατά μικρόν σχηματίζεται 
φυσιολογία τις θετική τοϋ λόγου,. προσψαύουσκ 
τά βαθύτατα μυστήρια τοϋ ανθρωπίνου βίου καί 
τών διαφόρων αύτοϋ μορφών.

Τή; περί τήν φιλογίαν κριτικής οί ορίζοντες 
δέν έπλατύνθησαν όλιγώτερον τών τή; γραμμα
τική; καί τή; ιστορίας. Θραύων, όπωσοϋν άπο- 
τόμως ίσως, τό διάγραμμα έν ώ έμπεριεκλείοντο 
τέως αί περί τών αρχαίων κλασικαί ήμών Οεω- 
οίαι, δ Ούόλφιος μάς έδωσεν αφορμήν νά συγκρί- 
νωμεν πρός άλλήλας τάς διαφόρου; φιλολογίας, 
όπως καϊ τά; γλώσσα;, ή δέ άντιπαράθεσι; αυτή 
άνέδειξε καλλονάς, μή έκτιμωμένα; ω; έδει πρό- 
τερον, καί είς αύτά έτι τής Ελλάδος τά αριστουρ
γήματα. ’Αδίκως διεταράχθη έκ τούτου ή τών 
ημετέρων διδασκάλων ακριβής, πλήν ολίγον τι 
περιωρισμένη, φιλοκαλία. 0 Ομηρο; κεοδαίνει 
μάλλον ή χάνει εισερχόμενος, μετά προφανών ά - 
ναλογιών, εί; οικογένειαν πολυάριθμον δημοτικών 
άοιδών, οΐου; παρήγαγον έν τή νεότητι αύτών δ
λα·. αί άληθώς γενναΐαι καί άξιαι τής δόξης φυ

λά1., άπό τών ‘ίνδιών άνωθεν μέχρι τών τοΰ με- 
ΐ σαιώνο; χριστιανικών λαών. Η Ραμαΐάτα, τά 
, Νιβερ-ΐοΰγγετ καί τό 'Ασμα τοΰ ’Ρονσιβω ά- 
■ ναδεικνύουσιν έτι μάλλον τήν αξίαν τής

καταδείξω πάντα τά τοϋ είδους τούτου άξια 
μνείας, έπρεπε ν’ ανοίξω νέον κεφαλαίου δπου μό | 
νη η βιβλιογραφία, ήθελε καταλάβει οΰ σμικράν : 
έκτασιν. Πλήν δέν δύναμαι νά παραλείψω σκέ
ψεις τινάς προαναγγελθείσας έν άρχή τοϋ παρόν- ■ 
τος λόγου, τάς όποιας μοί ανακαλεί αυτή ή περί 
τή; έλληνίδος καί λατινίδος επιγραφικής μνεία.

Τής αρχαίας ιστορία; αί άλήθειαι δέν πολλα

πλασιάζοντας διά μόνον τής άποκτήσεω; ελλη
νικών ή ρωμαϊκών κειμένων’ διαφωτίζονται προ
σέτι ώς δι’ άνταυγασμοΰ και έκ τοϋ φωτός τοϋ 
επιχεομένου είς τήν τών άλλων όμορων λαών 
ιστορίαν. Πολλοί δέ τών λαών εκείνων, οΐτινες 
έκ τοϋ Ηροδότου ή έκ τών Γραφών μόνον ήσαν 
μέχρι τοΰδε ήμϊν γνωστοί, έπανεϋρον εσχάτως 
τού; αυθεντικούς καί εθνικούς τής φήμης των 
τίτλους- II ’Ασσυρία καί ή Αίγυπτος δέν παρί- 
στανται πλέον εϊ; ήμάς διά ξένων μαρτύρων’ τά 
γηραιά των μνημεία έκ τοϋ κονιορτοϋ τών αιώ
νων άνακύπτοντα μέ χιλιάδας έπιγραφών, και μέ 
τήν ιθαγενή αύτών γλώσσαν έξηγηθεϊσαν τέλος, 
έπιβεβαιοϋσι, συμπληροϋσιν ή διορθοϋσιν έκάστοτε 
τάς τών ιστορικών μαρτυρίας. Η έπί τοϋ βράχου 
τοϋ Βεχιστούν επιγραφή συμπληροϊ πολλά χάσμα
τα τής τών ’Αχαιμενιδών Ιστορίας, καί έπιμαρ 
τυρεϊ τοϋ Ηροδότου τό φιλάληθες. Τή; Βαβυλώ
νιος καί τής Νινευΐ αί πέτρα·. μας αποδίδουν τέ
λος τά χρονικά τή; αρχής, ήτι; προηγήθη τής τών 
Μήδων καί τών Περσών. II; πρός τήν Αίγυπτον 
τής επιστήμη; αί πρόοδοι είναι μέν παλαιότεραι, 
άλλ’ δχι δλιγώτερον λαμποαί. Τί έγνωρίζομεν περί 
τών άρχαιοτέοων τοϋ Ψαμμητίχου Φαραώνιον 
πριν τών αειμνήστων ανακαλύψεων τοϋ Σαμπολ- 
λίωνο; καί τή; αύτοϋ Σχολής ; όποιαν δέ αί ά- 
νακαλύψιις αύται έπήνεγκον μεταβολήν είς τήν 
σπουδήν τών αιγυπτιακών αρχαιοτήτων ! ’Εν τή 
Περσία καί τή Ινδική οΰ μόνον τά μνημεία τή; 
γλυπτικής καί αρχιτεκτονική; άνέκυψαν εί; φώς, 
άλλά φιλολογία ολόκληρος, μετά γλώσση; σοφής, 
μετά λεπτών μεθόδων άναλύσεως γραμματικής, 
έξήλθε τών ιερών αδύτων καί τών βιβλιοθηκών. 
II άρχαιοτάτη οικογένεια τών ’Λρυαίων, προγό 
νων τών Ευρωπαίων ήμών, άπεκάλυψε τέλος ή
μϊν τάς παραδόσεις, τού; μύθου; αυτή;, τήν πρω
τότυπον καί βαθεϊαν φιλοσοφίαν τη;.

’Εξ δλων τούτων τών νεοφανών ανακαλύψεων 
ή περί τάς λέξεις μελέτη ωφελείται ούχ ήττον ή 
ή περί τά πράγματα" ή, δρθότερον είπεΐν, χάρις 
είς τάς νεοφανείς ταύτας ανακαλύψεις, αί δύο αύ

καί τής-’όΜυσσ'ίΖας·, ένώ ταύτοχρόνως βοηθοϋσιν 
ήμάς δπως έξηγήσωμεν άνευ θαύματος τήν πρώ
την αύτών γένεσιν. ϊπό ταύτην τήν έποψιν, ή 
σπουδή τών έπί πολύν χρόνον παρημελημένων ή 
παρεγνωρισμένων μνημείων ξένης ποιήσεως συν
τελεί πλειότερον εις τήν τελειοποίησιν τής κρι
τικής, τή; άφοοώση; τήν Ελληνικήν φιλολογίαν, 
παρ δσον ήθελεν ΐσω; συντελέσει ή άνεύρεσις μια; 
έκ τών χρόνων τοϋ Πεισιστράτου ή τοϋ Περι- 
κλέου; εποποιίας. Καί δ λόγο; τούτου είναι δτι 
τοϋ λοιπού δλα τά διάφορα μέρη τής ιστορίας ύ- 
πάρχουσιν άλληλένδετα καί άλληλέγγυα, δλα τοϋ 
ανθρωπίνου πνεύματος τά προϊόντα άδελφά, εί; 
οίανδήποτε καί άν προάγωνται γλώσσαν. Αν δέ 
ή Ελλάς καί ή ί’ώμη άπώλεσαν τό προνόμιον 
νά έλκωσιν αύταί μόναι τήν προσοχήν ήμών, 
διασώζουσιν δμως άλλα, άίδια καί άναφαίρετα, 
διά τήν ύπεοοχήν τή; μεγαλοφυίας των, διά τάς 
στενάς σχέσεις, τά; όποια; τό συγγενές καί ή παί- 
δευσι; διατηροϋσιν άναμέσον τών δύο έκείνων με
γάλων λαών καί τών λαών τών έπιτετραμμένων 
παρά τής θεία; Προνοία; νά ποδηγετώσι τήν σή
μερον τοϋ πολιτισμού τήν πρόοδον.

ΕΡΥΘΡΟΣ! ΝΑΝΟ2.

ΑΙΗΓΗΜΑ ΡΩΣΣIKON. (<)

0 κόμης, υποταχθείς, δέν έσκωπτε πλέον ούτε 
ήπείλεΓ ώς εί; πάσας τάς θηριώδεις καί χαμερ- 
πεϊς φύσεις, ή μόνη έμφάνισι; δυστυχία; τώ έποο- 
ξένέι τρόμον.

Η ’Αλεξάνδρα έπανέλαβεν.
— ’Ενθυμείσαι τήν νύκτα καθ ήν έτελεύτησεν 

ή μήτηρ μα;; ’Αφού έκοινώνησε παρά τοΰ σε
βασμίου έκκλησιαστικοϋ τοϋ σήμερον άρχηγοΰ 
τοϋ κλήρου τή; έπαρχίας ταύτης, ήθέλησε νά 
συνδιαλεχθή καί μετ έμοϋ.

'Ανάμνησις ταχεία καί κεραυνοβόλος διήλθε τό 
πνεύμα τοϋ μπογιάρου. ’ Ανεμνήσθη δτι, κατά τήν 
αύτήν νύκτα, ή μήτηρ του τόν προσεκάλεσεν ε
πίσης καί παραγγέλουσα είς αύτόν νά άγρυπνή 
έπί τής αδελφής του καί νά καθιστά αύτήν εύ
τυχή. είχε προσθέσει.

— Πρόσεχε τέκνον μου. μή παραβίασης 
έσχάτην θέλη.σίν μου, διότι θά έξαρτάται

τήν 
άπό

’<Φ Σ&ν/χεια άπό φυλλαο. 90. 

τήν άδελφήν σου νά σέ κάμή νά πληρώσης πολύ 
άκριβά πάν έγκλημά σου κατά τής δικαιοσύνης 
καί τή; φιλανθρωπία;.

0 λόγος ούτος, λησμονηθείς άμα σχεδόν έλέ- 
χθη,ένεφανίζετο αίφνη; λάμπων καί αδυσώπητος, 
μνημονευθείς ύπό τής ’Αλεξάνδρας.

Αυτή έξηκολούθησεν.
’Αφοϋ μέ έκαμε νά όρκισθώ έπί τοΰ εσταυρω

μένου νά μή μεταχειρισθώ τήν άποκάλυψιν είμή 
είς ύπερτάτην στιγμήν, προσέθεσε α Ελαβε χώ
ραν κατά τό διάστημα τής ζωής μου πράξις δι 
ήν αιτιώμαι έμαυτήν, καί δι’ ήν δέν έπαυσα αι
τούσα συγγνώμην παρά τοϋ Ϋψίστου, χωρίς Ομως 
νά έχω τό θάρρος νά τήν έπανορθώσω. Οτε ό 
άδελφός σου Μιχαήλ ήλθεν εί; τόν κόσμον, ήμε- 
θα δ πατήρ σου καί έγώ εί; τήν έπαυλιν ταύτην, 
καί οί πόνοι μέ κατέλαβον τοσοϋτον αίφνιδίω; 
ώστε, μ.ή έχοντες καιρόν νά καλέσωσι τόν ιατρόν 
έκ τής πόλεως, κατέφυγον είς τήν μαίαν τοϋ 
χωρίου, είς τήν Ανναν ϊβανόβα. Εύτύχημα ήτο 
τοϋτο δυστύχημα; Μόνος ό θεός δύναται ν’ ά- 
ποφανθή............ ’Αλλ’ ή έχεμύθεια τή; γυναικό;
αύτή; μάς έχρησίμευσε νά κρύψωμεν δλέθριον 
μυστήριον. ’Εγέννησε δύω δίδυμα’ τό Sv καλώς 
έσχηματισμένον, ^ωμαλέον" τό άλλο εμπαθές, 
ραχιτικόν, τερατώδες..........αύτό ήτον δ πρω
τότοκος ..... 0 πατήρ σας άπηλπισμένο; εί; τήν 
ιδέαν νά εγκατάλειψη τό όνομα καί τήν περιου
σίαν του εί; τό άμορφου αύτό δν, δέν έδίστασε 
ποσώς, άλλ άπέκρυψε τήν γέννησίν του, είπών 
δτι είναι δυστυχές δν συλλεχθέν ένεκεν οίκτου, 
καί δέν ώμολόγησεν ώς υίόν είμή τό νεώτερον»....

Η’Αλεξάνδρα διέκοψε πρό; στιγμήν τήν διή- 
γησίν της’ δ κόμη; καταβληθείς, έφαίνετο έκμη- 
δενισθείς.

— Μ’ εννόησα; ; ήρώτησεν αύτη
’Εκίνησε τήν κεφαλήν, οί οφθαλμοί του αίμα- 

τοβαφεϊς ήστραψαν ύπό απαίσιας λάμψεως.
— Διατείνεσαι, είπεν, δτι δ ’ίουροδιβόης είναι 

δ αληθής κύριο; τών κτημάτων τούτων.
— Κάτι τι περισσότερον, έχω τάς αποδείξεις, 
’λνεπήδησεν έπί τή; έδρα; του.
— Τά; αποδείξεις !

—Ηθελα νά σέ κατασυντρίψω ϊνα τιμωρήσω τάς
πρό; με αδικία; σου, τά; πρός τού;· υποτελείς ώ-
μότητα; καί βιαιοπραγία; σου' μολοντούτο άπό-
δο; τήν ελευθερίαν είς τόν Σέργιον Καώβσκην,
καί καταστρέφω τά έγγραφα αύτά τά.υπογεγραμ
μένα, υπό τής μητρός μας, καί τηρώ αίωνίαν σιω-
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πήν έφ’ δλων αύτών ώς καί έπϊ τής τρελλής συ
νωμοσία; σου·

’Εσκέφθη όλίγον
— Καλώς ώς πρδς τήν σιωπήν σου' άλλα τίς 

μ έγγυάται περί τής σιωπής τής Αννας καί τοΰ 
’ίουροδιβόη ;.. .

— ή Αννα έσιώπησε μέχρι τής σήμερον..........
ίΐς πρδς τδν άδελφόν σου. .... διότι είναι ό ά
δελφός σου καί ό ίδιζός μ.ου ! . .. Φεΰ ! Οά διεζ- 
δική ματαίως τά δικαιώματα του, τίς Οά δώση 

πίστιν είς τά παράπονά του ;. . ·.
— Καί Οά μοϊ παραδώση; τά έγγραφα αυτά
— Αμα δ νέος ούτος Οά ήναι ελεύθερος.
— Ποΰ είναι;
— 0 άπεσταλμένος δστις μέ τά φέρει είναι 

τώρα ζαΟ’όδόν.
Μετά νέαν παύσιν, ό μπογιάρος έσήμανε τδν 

κώδωνα.
— Νά μοί φέρουν, είπε πρδς τδν υπηρέτην, 

τδ ζλειδίον τής φυλακής τοΰ Καώβσκη. Μετά 
πέντε λεπτά τής ώρας, ή διαταγή ειχεν έζτελε- 
σθή. Λαμβάνων τήν κλείδα καϊ δίδων αυτήν εις 

τήν αδελφήν του,
— Σκέφθητι νά τηοήσης τδν δρκον σου, είπε. 
Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν τδ πυκνόν παραπέ

τασμα τδ όποιον έπιπτεν ενώπιον τής θύρας έτα- 
ράχθη σφοδρώς, άλλά τδ σκότος άπέκρυψε τήν 

ταραχήν ταύτην.
JI Αλεξάνδρα, μέ τήν κλείδα τής έλευθερώσεω; 

εις τήν χεϊρα, δέν παρετήρησεν έξερχομένη σωρόν 
άμορφον συνεσταλμένου εις τάς πτυχά; τοΰ Ου

ραίου παραπετάσματος.
Εδραμεν εις τά δώματά της, συνήθροισεν δσα 

εύρε πολύτιμα πράγματά της, έθεσεν έντδς βα
λαντίου δσον χρυσόν ειχεν, έλαβε μηλωτδν ίπεν- 
δύτην, διέταξεν ενα υπηρέτην νά κρατή έτοιμον 
τδν ευνοούμενου ίππον της σεσαγμένον κάτω τή; 
προΟυραίου κλίμακος, καί κατέβη εις τάς υπο
γείους στοάς τής έπαύλζως.

Η άγαΟοεργία έχει πτέρυγα;' άλλο αίσθημα 
επίσης αγνόν ήνοΰτο, ίσως έν άγνοία της, μετά 
τούτου είς τήν ψυχήν τής εΰγενοΰς κόρης.

Έστάθη μόνον ένώπιου τής θύρας τοΰ φυλα
κισμένου, καί κατά πρώτην τότε βοράν συνέλεξε 
τάς ιδέας τη;, έάν δύναται τις νά μεταχειρισθή 
τήν φράσιν ταύτην είς στάσιν δευτερολέπτων τι- 
νων. Παράδοξος μεταμόρφωσις έλαβε χώραν εις 
αυτήν. όστις ήθελε τήν ίδει πρδ όλίγον, υπερή
φανου καί άπειλητικήν, έπιβάλλουσαν τάς θελή

σεις τη; είς τδν τρομερόν μπογίάρον, δέν ήθελε 
τήν άναγνωρίσει τώρα δειλήν καί συγζεζινημένην 
εις τήν ιδέαν τοΰ νά έπανίδη τδν δυστυχή είλω
τα, καταδεδιζασμένον διότι έξετέλεσε τάς θελή

σει; της.
Είναι αληθές, δτι καί αύτή, ώς ειλικρινής σύμ

μαχος, παρέδιδε, χωρίς νά υπολογίση τά αποτε
λέσματα τής πράξεώς της, τά δπλα ατινα είχε, 
καί εμενεν ούτως εκτεθειμένη, μόνη, άνευ τινύς 
ύπερασπιστοΰ είς τήν εξουσίαν ενός άνθρώπου δ<χις 
δέν ήθελε ποτέ συγχωρήσει είς αυτήν τήν νίκην 
ήν είχε κερδίσει. Αλλά δέν ήτον ό ύπολογισμ,δς 
αύτδ; δστις προυξένει τούς ταχείς παλμούς τοΰ 
στήθους της καί τήν ταραχήν τών αΐσθήσεών της.

ό κατάδικος δέν έκινήθη ποσώς εις τδν κρό
τον τοΰ τρίζοντος σύρτου. ’Εσκέπτετο ίσως είς 
ενα άγγελον, άλλά δέν ίπερίμενε τήν έπίσκεψιν 

είμή τών δεσμοφυλάκων του.
Τδ πρόσωπον έστραμμένον πρδς τδν τοίχον, 

κείμενος έπί τής κλίνης, δέν έλαβε τήν περιέρ
γειαν ούτε καν νά παρατηρήση.

Η ’Αλεξάνδρα έστάθη έπί τοΰ κατωφλιού
— Σέργιε Καώβσκη ! είπε χαμηλοφώνως.
Είς τήν πρόσζλησιν ταύτην έφριζίασεν, άνεπή- 

δησεν, έκαμε βήματα τινά, έξέτεινε τούς βραχίο
νας, είτα, παρελκόμενος ύπδ τής έκστάσεως τής 
πορείας του, έμεινε προσηλωμένος έπί τοΰ έδάφους.

— Ϋμείς άνέκραξεν είς τδ έπακρου τής συγζι- 
νήσεως' υμείς ’Αλεξάνδρα Βεστουγιέβα !....

Καί στηοίζων τήν χεϊρα έπϊ τής καρδίας δπως 
καταστείλη τούς παλμούς, ήσθάνθη δτι αί εκφρά
σεις έλειπον πρδς δήλωσιν τής ευγνωμοσύνης του, 
καί δέν ήδυνήθη νά τή άποτείνη είμή βλέμμα λα

τρείας.
— Έπίστευσες λοιπόν δτι σ’ έγκατέλιπον ;
— Έπίστευα δτι δέν θά σάς έβλεπα έδώ κά

τω, καί τοϋτο ήτον όλη μου ή λύπη.
— θά άπέθνησκες δι έμέ ;
— Δέν τδ είχον ύποσχεθή' δέν μέ άπεκαλέσα- 

τε φίλον σας ....
—-Εύγενή; καρδία ! ... ούδέ ίν. παράπονου 

ουδέ μία έπίπληξις I
Έπλησίασεν αύτδν καί έρ^ιψεν έπί τών ώμων 

του τδν μανδύαν 8ν έφερε.
— θά άναχωρήσης, θά φύγης τδν τόπον τού

τον, τήν κατηραμένην αύτήν χώραν.................
-— Ν’ απομακρυνθώ ! ...... νά ζήσω ; . . .. 

είπε μελαγχολικώς' ήλπιζον ν’ άποθάνω.
—· Ν*  άποθάννις!.... έπανέλαβεν ή νέα κόρη,

πάντοτε αύτή ή λέξις! ούδέν λοιπόν σέ συνδέει 
μέ τήν ΰπαρξιν·;..........

— Ναί, μέ συνδέει η δυστυχία !
— Τότε, είπε μάλλον χαμηλοφώνως, θλίβουσα 

μετά ζέσεως τάς χεϊράς του, θέλω...........θέλω νά
.σέ συνδέη ό έρως ! . . .

— θεέ μου ! . .. άνέκοαξε παράφορος' τί έπρο- 
φέρατε ! . . ..

— Ναί, προγεγραμμένε, εξόριστε, δούλε, κα- 
τάδικε, Σέργιε Καώβσκη, σέ άγαπώ ! σέ άγαπώ 
διότι είσαι τίμιος, διότι είσαι γενναίος, διότι εί
σαι ανδρείος !.. .. διότι άποστρέφομαι τού; δη
μίου; σου '

— 0 ! τώρα, έλεγε γονυπετή; ένώπιόν της καί 
κατασπαζόμενο; τά; χεϊράς της, φεύγω, φεύγω 
εύδαίμων, διότι εύρον τδ μέρο; μου έν τώ παρα
δείσιο' διότι εύρον χαράν ήτι; θά μέ παρακολουθή 
πάντοτε, καί ήν ούδείς θά δυνηθή νά μοί άφαιρέση.

Εκυψε πρδς αύτδν καί έθεσε τά άγνά χείλη της 
έπί τοΰ μετώπου του.

— Τπαγε, φίλε ! καί θέλομεν έπανίδει άλλή- 
λους, έχω τήν έλπίδα !

Δέν έλεγεν έάν είς αυτήν τήν ζωήν ή είς άλ
λην, άλλ’ εσκέπτετο μάλλον εις τήν αιωνιότητα.

Μετ’ όλίγον έπηδα έπί τοΰ ίππου, άπεμκρύνετο 
διά μανιώδους ζαλπάσματος τής έπαύλεως αύτής, 
μάρτυρος τών φριχτότερων άγωνιών καί τή; ύπερ- 
πάτης εύτυχίας, ά; είχε ποτέ αίσθανθή.

Διήλθε τάς πεδιάδα;, τά χωρία, μόλις σταμα- 
τών ώρα; τινά; ίν άναπαυθή όϊππό; του. Η πλη
γή του λίαν ελαφρά, δέν ήδύνατο νά έχη έπιό- 
£οήν έπί σιδηρού οργανισμού, ώ; ό ίδικός του.

Εσπευδε νά φθάση εί; νέαν πατρίδα, δπου ή
θελε δυνηθή νά μεταχειρισθή τδ θάρρος του και 
νά γείνη άξιο; τού τίτλου τοΰ άνθρώπου, 8ν τώ 
άπηρνεΐτο τδ πάτριον έδαφος- Εν βραχυτέρω έβδο 
μάδος διαστήματι είχε φθάσει εις Κούβαν καί εί; 
τά όρια τή; Κιρκασίας" ένδεδυμένο; τδ φόρεμα 
τών ορεινών, έχων, χάρις εί; τήν βοήθειαν τή; 
εύεργέτιδό; του, ιματισμόν όμοιο ν μέ τον ίδικόν 
των, έζήτησε νά τδν δδηγήσωσιν ένώπιόν τοΰ αρ
χηγού των καί προσέφερε τά; εκδουλεύσεις του.

0 άγων ήτο τότε πεισματώδη; μεταξύ τών 
Κιρκασιών καί τών έκ Κοζάκων ταγμάτων, τών 
επιφορτισμένων τήν φύλαξιν τών ορίων καί τήν 
έκδίωξιν τοΰ έχθροΰ πέραν τοΰ Καύκασού.

’Επίκουρο; τολμηρός καί γινώσκων τά ρωσσικά 
έθιμα ήτο πάντοτε εύπρόσδεκτος παρ’ αΰτοϊς.

?·ΤίΣΤ'.

' Η άιχαιοσίτη τοΰ Τσάρον.

Πρέπει νά έπανέλθωμεν είς Παλβγρώτ, όπου 
άφήσαμεν τά άλλα πρόσωπα έρμαια τοσούτων 
συμβεβηζότων καϊ παντοειδών συγκινήσεων.

Η άδελφή τοΰ μπογίάρου είχε μείνει έπί τής 
προθυραία; κλίμαζο; τής έπαύλεως, λήσμων τού 
ψύχους, ακολουθούσα μέ άνήσυχον ού; τάς τε
λευταία; ήχοΰ; τοΰ ζαλπάσματος όπεο άπεμά- 
κρυνε τδν έραστήν τη; έπϊ τής σκληρυνθείση; χιό- 
νο; τών στεππών. Ητο τδ ήμισυ τοΰ εαυτού τη; 
όπεο άπεμαζρύνετο, τδ δέ μίνον αύτή; τή; θελ
κτική; γυναικδς τής ποθουμένη; υπό τών εύγε- 

|νεστέρων κυρίων, δέν ήσθάνετο πλέον ούδεμίαν 
φυσικήν συναίσθηση, διότι ή ψυχή άπέδρα-κατό- 

, πιν τοΰ έλευθερωθέντος δεσμώτου.
Μακράν τοΰ νά ύποκρύψη τδ αίσθημα τούτο, 

ένηβρύνετο καϊ ηύχαριστεΐτο εΐ; τούτο, διότι ήτο 
πάθος ορμητικόν, άζατάσχετον, σχεδόν παράφο- 
ρον, καί ούτινος ούδέν ήρχετο ν’ άναστείλη τάς 
όρμά;, διότι ούδεμία κίνησις δέν ήλλοίου δ,τι 
αγνόν καϊ άϋλον περιέκλειεν ή άγγελική αυτή 
ψυχή.

Δέν διενοεΐτο νά έγζαταλείψη τήν θέσιν έκείνην 
«ξ ή; τόν είδβν εξαφανιζόμενου είς τήν άχλύν τού 
δρίζοντο;, οτε σύριγμα γνωστόν άνεκάλεσε τήν 
άποπλανηθεϊσαν προσοχήν της. Κατεβίβασε τά 
βλέμματά τη; καί διέκρινεν έν τή σκιά τδν ίου- 
ροδιβόην οστι; έμόρφαζε καϊ έθέρμαινε διά τής α

ναπνοή; τού; παγωθέντας δακτύλου; του.
— Τά έγγραφα! τώ είπε, σκεπτομένη ν’ α

πότιση τδ τίμημα τή; μετά τού κόμητο; συμ
φωνία; της.

0 γελωτοποιό; άπήντησε δι ειρωνικού κλωγ- 
μοΰ.

— Εχω ανάγκην αύτών έπέμενεν ή νεάνις' 
δέν τά φέρει; μαζί σου ;

— Αι! καί τί τά χρειάζεσαι αύτήν τήν ώραν; 
είπε μηκτυρίζων πάντοτε.

— Μοί τδ έρωτά; ;
6 γέλω; του έλαβε τόνον μάλλον δηκτικόν 

άπαίσιον.
θέλεις νά τ’ άποδώσης εί; τδν εύγενή άδελ-

φόν σου 1
— ίουροδιβόη, είπεν άποστρέφουσα τούς ό-

φθαλμ.ούς, ώ; εϊ φοβόυμένη μή ΐδη τήν σύγχυσίν
της, είναι αληθές έπρόδωκα τάς συμφωνίας μας,
τήν έκδίκησίν μας..........άλλά σύ δέν θά υποφί-
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.. τά έγγραφα αύτά περιέχουσι τήν άπο- 
άνθρώπινον ! Τον 

τήν άπόλαυσι» 
αποδώσω ! τδ 

έσωσα τδν έρα-

ρης’ τουλάχιστον θέλω αναπληρώσει τάς πρδς βέ 
ελλείψεις μου...........ή προίξ μου, τδ μερίδιον τής
περιουσία; μου, σοί τά δίδω δλα.......... άλλ ύπε-
σχέθην..........

ό γελωτοποιός παρεδόθη εις νέαν εκρηξιν γέ
λωτος νευρικού καί σαρκαστικού.

— όπως εύαρεστεϊσαι, ’Αλεξάνδρα, γενναία 
μου αδελφή ! . . . άλλ’ έγώ δέν ύπεσχέθην τίπο

τε! .
κατάστασίν μου ώ; πλάσμα 
συμψηφισμόν τοΰ παρελθόντος, 
τού μέλλοντος !. ... Νά σο'ι τά 
σκέπτεσαι ! . ... Τά φυλάττω ! 
σι/.ν σου ! έγώ σώζω έμαυτόν. 

Εις μάτην προαεπάθει νά θριαμβεύσει τής άν- 
τιστάσεως ταύ-.τς, ότε βοηθός 8ν δέν προσεκάλε- 
σεν, έπελθών α’ιυνιδίως, ώομησεν έπί τού γελω
τοποιού, τδν Ι^ιψε χαμαί, και τώ άφήρεσεν ά
νευ κόπου τδν πολύτιμον κύλινδρον τών εγγρά

φων.
ό έπελθών ουτος, τδν έμάντευσεν δ αναγνώ

στης, ητον ό κόιετις αύτό:. Ερααιον πείσματος 
χαΐ άνησυχίας, περιεπλανάτο εις τδν πύργον πρδς 
άναζήτησιν τής αδελφής του, μεταμελούμενος 
ήδη δτι έπέτρεψε τήν άναχώρησιν τού αίχμαλώ 
του, πριν ή γενή κάτοχος τών τρομερών τίτλων 
δι’ ών τδν ήπείλονν.

Παρά τήν συνήθειάν του, δ Ιουροδιβόης. άπδ 
τδν όποιον απειλή ραπίσματος άπέσπα άγριας 
κραυγές, δέν έπρόφερεν ούδ έλάχιστον παράπο
νου’ καί ένώ δ μπογίάρος άρπαζε τά έγγραφα, 
συνεστριμμένος σφαιροειδώς, κατήλθε κυλιόμενο; 
τάς βαθμίδας τή; κλίμακος καί έξηφανίσθη όπι
σθεν τών τοίχων.

— Νά τον καταδιώξωσι ! νά τδν περικυκλώ- 
σωσι! νά τδν έπαναγάγωσι ζώντα ή φονευμέ 
νον ! . . .. άνέκραξεν δ κόμης πλήρης λύσσης.

Παρευθύς λεγεών υπηρετών καί στρατιωτών 
έιέθη εις κίνησιν, άναζητούντες εις όλα τά μέρη 
τή; έπαύλεως. II πύλη τή; εισόδου είχε κλεισθή. 
Λλλ’ εϊδομεν ήδη ότι ταϋτα δέν ήσαν προσκόμ
ματα είς τδ άλλόκοτον αύτδ 3ν, τδ μετέχον πί
θηκος καί σκιούρου. Δέν έδυσκολεύθη ν άνα£- 
ριχηθή ύπεράνο> τού τοίχου καί νά δράμη πρδς 
το χωρίον, είς 8 εϊσέδυσε διά νέας άναρριχώ- 
σεως. Μία τών πρώτων οικιών ητον ή τή; Αν
να; Ίβανώβας. Ηνοιξε τήν Ούραν καί είσήλθεν είς 
τδ μόνον δωμάτιον δπερ άπετέλει αύτήν.

’Εφαίνετο ότι ή γραία τδν περιέμενε*  από τής

δλεθρία; έκείνης νυκτός καθ’ ήν είχε θυσιάσει τούς 
έγγόνους της δέν εύρεν ουδ ένδ; λεπτού ύπνον’ τά 
έξωγκωμένα καί ίρυθρά βλέφαρά της δεν έκλείον- 
το πλέον εις τήν άνάπαυσιν. Κατ’ έκείνην τήν 
στιγμήν, καθημένη πλησίον τραπέζης, άνεγίνω*  
σκε τά μέρη έκεϊνα τής βίβλου, έν οί; δ προφή
της ερεθίζει τδν λαδν τοΰ θεού εναντίον τών ει- 
δωλολατρών. Οι καίοντες ούτοι λόγοι έπροξένουν 
διάπυρον εύχαρίστησιν εις τάς λύπας της.

0 γελωτοποιός ήλθε κατ’ εύθεϊαν πρός αύτήν, 
διότι ήξευρεν ότι ήθελεν ευρει έκεϊ βοηθόν δστις 
ι έν ήθελεν έλθει εις συμβιβασμόν μετά τοΰ εχθρού 
του.

— Επάνω ! τή είπεν, άπαντών είς τδ έταστι- 
κόν αυτής βλέμμα. Πρέπει νά φύγωμεν ή τδ πάν 
τετέλεσται .’ .

— Τί τρέχει λοιπόν ;
— 11 ’Αλεξάνδρα μάς έπρόδωσεν ! . . .. άνε- 

κάλυψε τό όνομά σου εί; τόν κόμητα μέ κατα
διώκει ήδη, είναι βέβαιον ότι θά έλθη εως έδώ. 
Γρήγορα φύγωμεν!...

— ’Αλλ’ αύτήν τήν ώραν ;..........Πώς ;.............
Πού νά ύπάγωμεν ;. . . .

— Τδ έλκηθρον καί οί ίπποι οίτινες μ έπανέ- 
φερον άπδ τήν πόλιν είναι είς μέρος ασφαλές, είς 
τοϋ Πάνωβιτζ, τοΰ ξυλοκόπου .... Οι ίπποι ά- 
νεπαύθησαν αρκετά, θά τους σκάσωμεν, έάν -ρναι 
ανάγκη’ μέσα είς τό έλκηθρον έχομε·' καί όπλα. 
0 Πάνωβιτζ δέν φοβείται του; λύκους, τόν πλη
ρώνω καλά καί θά μάς δδηγήση. Τά χαράγματα 
θά ήμεθα είς τήν Αίκατερινολάβην, καί απόψε ί
σως τιμωρήσωμεν τόν άρπαγα τοϋ τίτλου μ.ου, 
τόν δολοφόνον τή; Ελισάβετ ! . . .

— Τή; ’Ελισάβετ ! .. ■ έπανέλαβεν ή δυστυ
χής μήτηρ μετά λυγμών .... έλθέ 1 . . .

Καί ήδη αύτή προηγείτο τοϋ Ιουροδιβόη.

θά μά; έπιτραπή ν’ άφήσωμεν έδώ τόν λόγον 
εις ένα ιστορικόν δστις είστλθεν, ώς άνθρωπος ευ
συνείδητα»; πληροφορημένο; περί τών πραγμά
των, είς τάς λεπτομερεία; τή; συνωμοσίας ήτις 
έξερράγη τάς πρώτα; ημέρα; τής βασιλεία; Νικο
λάου τοϋ α' καί εί; ήν ό κόμη; Βεστουγιέβ έλαβε 
μέρος τοσοΰτον επικίνδυνον δι’ εαυτόν.

« Η δίκη τών συνωμοτών, λέγει ό Κ. Π. Αα- 
κρουά έν τώ συγγράμματί του τώ διαπραγμα- 
τευομένςο περί τής ίωσσίας, διήρκεσεν 2ξ μήνας, 

1 §ξ μήνας αγωνίας καί φρικώδους άνησυχίας διά 

τάς οικογένειας αίτινες ήρίθμουν τινάς τών συγ
γενών των μεταξύ τών συνωμοτών. ’Ενταύθα βλέ- 
πομεν φαινόμενου τδν αϋτοκράτορα Νικόλαον ύπδ 
τδν άληθή αύτοϋ χαρακτήρα" βλέπομεν αύτδν ά- 
■ναλαμβάνοντα τδ μισητόν έπάγγελμα τοΰ άνα- 
κριτοΰ, διατάττοντα τήν ένώπιον αύτοϋ προσα
γωγήν τών ύποδίκων, έξετάζοντα αυτούς κατ’ 
ιδίαν, καί μεταχειριζόμενον δλα τά μικρά έκεϊνα 
μέσα τών είσαγγελικών άρχω», άτινα τοσοΰτον 
καλώς άναπληρούσι τήν βάσανον. ΐϊδΰνατό τις νά 
έλπίση οτι μετά ίξ μήνας, ό Τσάρος, μάλλον 
πράο; και γενναίος, έπιλήσμων τής άποπείρας τών 
πολιτικών εχθρών του, ήθελε δικάσει μετά με- 
τριότητος καί δώσει τδ παράδειγμα έπιδεξίου με 
γαλοψυχίας. Αλλά τό πνεύμα τής έκδικήσεως ώ- 
μίλει τόσον ίσχυρώς είς τήν καρδίαν του, ώστε έ 
ξέλειπον έξ αύτής πάσαι αί άγαθαί προαιρέσεις.

« Η άπόφασι; έξεδόθη τδν ίούνιον τοϋ 1 826 
(ή συνωμοσία έξεόράγη τήν 14 δεκεμβρίου 1824) 
καί ή γερουσία άνέλαβε τήν εύθυνην. 'Εξ εκατόν 
είκοσι καί ενός κατηγορουμένων, τριάκοντα §ξ 
κατεδικάσθησαν είς θάνατον, οί πλεϊστοι τών 
λοιπών άλλων είς δεσμά πρόσκαιρα ή διά βίου, 
μετ άπωλείας τών τίτλων τής εύγενείας των, κα I 
διηνεκή εξορίαν εί; Σιβηρίαν. Τινές κατεδικάσθη

σαν νά υπηρετώσιν ώς στρατιώται είς μεμα- 
κρυσμένας φρουράς. Πέντε έξ αύτών έτέθησαν έκ- 
τδς πάσης κατηγορίας καί κατεδικάσθησαν είς 
τδν διαμελισμον ! Μεταξύ τών ονομάτων αύτών, 
ό ιστορικό; αναφέρει καί τδ τοΰ ΒΕΣΤΟ1ΤΙΕΒ’ 
είτα ακολουθεί.

« ιδού πώς ή άπόφασι; έμετριάσθη ύπδ τής 
επιεικούς Οελήσεως τού αϋτοκράτορος’ οί πέντε 
ένοχοι καταδεδικασμένοι είς τόν διαμελισμον έ- 
τυχον τή; περιφανούς εύνοία; ν’ άπαγχονισθώσιν 
απλώς.

Τριάκοντα καί είς κατάδικοι τής πρώτης κα
τηγορίας, οίτινες ωφειλον νά καρατομηθώσιν, έ^ά 
λησαν ε ς τά διά βίου δεσμά, άφοΰ προηγουμέ
νως άπώλεσαν τού; βαθμούς των. Ο&τοι ύπέστη- 
σαν καί τδν πολιτικόν θάνατον, καί διά τού έ 
πάκρου τής βαρβαρότητος. τής όποιας έν τή πα- 
τρίδι ήμών ούδέ τήν ιδέαν ήθελον συλλάβει. ά
πώλεσαν χαί αύτό τό δημά τω>·. Ν’ άπωλέσκ 
τις τό όνομά του ! ή έντελής αύτη κατάογησις 
τοϋ ανθρώπου δέν έχει τι τρομερόν ;

• Δέν έφείσθησαν ούτε τάς γυναϊκας. II έκδί- 
κησι; τοϋ αύτοκράτορος κατεδίωξε τού; εχθρούς 
του μέχοι τοϋ τάφου. ’Εκηρύχθη έν τή καταδι-

καστική άποφάσει, δτι καθόσον άφορά τούς φονευ- 
θέντας πλησίον τής Οϋστινόφκας έπαναστάτας, 
ήθελον ιδρύσει έπί τοΰ γηπέδου ένθα έκειντο τά 
οστά, ούχί σταυρούς ή άλλο τι σημεϊον χριστια
νικής εύσεβείας, άλλά άγχόνας φερούσας τά Ονό
ματα αυτών..........

Τό άναγνωσθέν αύτδ άπόσπασμα, προτρέχΟν 
τής διηγήσεώς μας έμαθεν είς τδν άναγνώστήν 
όποιον υπήρξε τδ τέλος, τό δίκαιον μέν άλλά φρι- 
κώδες, τοΰ προσώπου δπερ έλαβε τοσοΰτον δυσά
ρεστου μέρος έν τή ιστορία ταύτη.

Με δλας τάς προσπάθειας του ό Βεστουγιέβ 
δέν ήδυνήθη νά ύπεκφύγη τάς κατ’ αύτοϋ διευ- 
Ουνομένας έρεύνας μετά τοσαύτης επιμονής καί 
βιβαιότητ ος ενδείξεων, αίτινες έδείκνυον νοήμονα 
καταγγελίαν βασιζομένην έπί τής ακριβούς γνώ- 
σεως καί τών ελάχιστων αύτοϋ πράξεων, καί έκ 
μέρους τή; όποιας δέν ώφειλε νά περιμείνη ού- 
δένα οίκτον.

Περικυκλωθείς έν τή έπαύλει του μετά τών 
συνενόχων του υπδ άποσπάσματο; αύτοκρατορι- 
κοΰ στρατού, έγνώρισε καί αύτδς τδ βάρος τής 
άλύσου καί τάς βασάνους τής αιμοσταγούς μάστι
γος ής τοσάκις κατεχράσθη.

Τήν κεφαλήν κεκαρμένην ώς είχε κείρει τήν 
τοϋ Καώβσκη, άπεκδυθέντα τών πλουσίων αύτοϋ 
ένδυμάτων ίνα φορέση τδν χονδρόν χιτώνα τών 
φυλακισμένων, προσέδεσαν είς τήν άλυσον ένδς 
τών συντρόφων του, καί τδν ήνάγκασαν νά βκ- 
δίζη πεζό; έπι τής χιόνος, έν τώ μέσω τής συνο- 

τήν πρωτεύουσαν. Ωφειλε νά βαδίζη, 
νά βαδιζη πάντοτε, καί δτε έξηντλημένος ύπδ 
τή; οδύνης καί τής κακής, με ταχειρίσεω; έπιπτεν 
έπί τή; κεκρυσταλλωμένης όδού, τότε απεχθής 
Καλμοΰκο; τόν ήνάγκαζε διά μαστιγώσεων καί 
ραβδισμών νά έγερθή. Σκληρότερα δμως τιμωρία 
τδν περιέμενε πριν ή άγχόνη θέση τέρμα είς τάς 
βασάνους του. ’Ακολουθών τήν συνήθειαν τών κοι
νών εγκληματιών ήρξατο άο»ούμενος τήν ήν άπέ- 
διδον αύτώ μετοχήν τής συνωμοσίας, Ω; πρδς 
τήν κατοχήν τών τίτλων τής εϋγενείας, τδ ζή
τημα τούτο, μηδέν παραβαλλόμενου πρός τά υ
πάρχοντα πολιτικά συμφέροντα, είχεν άναβληθή. 
Πρός τί, άλλωςτε, ν’ άμφισβητήση τις νομιμότη
τα τίτλων πρός άνθρωπον δστις έμελλε νά δια- 
μελισθή η τούλάχιστον ν’ άπαγχονισθή 1 

όδηγηθείς ένώπιον τοΰ τσάρου ίνα ύποστή μίμν 
τών σοφιστικών εκείνων ανακρίσεων περί ών έλα- 
λήσαμεν ήδη, έπέμενεν εί; τάς άρνήσεις του, καί 

δείας, πρός
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έστειδ-ή δ Νικόλαος τδν έστενοχόρει μέ ερωτήσεις.
— ’Αλλά τίς τολμά τέλος πάντων νά μέ κα- 

τηγορήση, ανέκραξε μετά πρΟσπέποίημένη; άγα- 
νακτήσεως.

— Δέν χρή,ζουσιν άποδείζεως εγκλήματα ώς 
τά ίδικά σου, άπήντησεν ό τσάρος, έπΐ απλή μόνη 
ύπονοία τιμωρούνται.......... Εν τούτοις θά πα
ραβώ δ·.’ εσέ τδ κοινόν έθος, θέλω σοΐ δείξει τους 
κατηγόρους σου.

’Εσήμανεν. Η θύρα ήνεώχθη ήσύχως, καΐ δ 
Βεστουγιέβ, έντρομος, είδε προχωοοΰντας, ώς 
δύω δαίυ.ονας, Ανναν τήν Ίβανώβάν καΐ τδν Ιου 
ροδιβόην.

Παράφορος υπδ λύσσης, έννοών τδ μέγεθος τής 
αβύσσου, έλησμόνησε τήν έπίφοβον παρουσίαν τοΰ 
αύτοκράτορος καΐ απειλών εΐσέτι τά δύω θύμα
τά του.

— Αθλιοι! ... . έσεΐς λοιπόν !.........
’Αλλ’ είς τήν άπαισίαν έκφρασιν τήν έμφαινο- 

μένην είς τάς ρυτίδας τής γραίας γυναικός, είς 
τήν άσπλαγχνον ειρωνείαν ήτις διέστελλε τους 
χαρακτήρα; τοΰ γελωτοποιοΰ..........τοϋ αδελφού
του ! κατελήφθη ύπδ ϊλλιγγος καΐ δέν έτελείω- 

σεν.
ΙΪ Αννα έξέτεινε πρδς αύτδν τδν μακρδν καΐ 

άσαρκον βραχίονα της, δμοιον μέ τδν τοΰ φάσμα
τος.

— ’Ενθυμήσου τήν 'Ελισάβετ ! . . .. εΐπεν. 
•ίίπισθοδρόμησεν ώς έ·ζν τδ πτώμα τοΰ θύμα

τός του άνεγείρετο ένώπιον αύτοΰ.
— Εχει; τι νά πρόσθεσης πρδς δικαιολόγησαν 

σου ; ήρώτησεν ό Τσάρος.
Εκυψε τήν κεφαλήν, έκμηδενισθείς.
ΙΪ χορηγηθεϊσα ύπδ τής Αννης καΐ τοΰ Ίου- 

ροδιβόη έκδούλευσις ήτον έξ -κείνων αΐτινες δέν 
λησΰ.ονοΰντα·. ποτέ, είς τήν Ρ ωσσίαν. ό γελω
τοποιός άπήλαυσεν ευκόλως δι έαυτόν τήν διατή- 
οησιν τών τίτλων καΐ τή, περιουσίας τοΰ άδελ- 
φοΰ του.

Εί; τήν γραίαν προσέφερον αμοιβήν χιλίων σου
βλιών, άλλ ένόμιζεν αυτή on έάν έδέχετο τά 
χρήματα ταΰτα, έδέχετο τδ τίμημα τοΰ αίματος 
τή; θυγατρός της ! . . . Αλλωςτε δέν είχεν άνάγ 
κην. — ό θάνατος ήτον εί; τδ άκρον τόσων βα
σάνων' έσβέσθη μετ’ όλίγον, άλλά μειδίαμα τρο
μερόν έπλάνάτο έπΐ τών χειλέων της κατά τήν 
ύπερτάτην αύτή; στιγμήν, καί αί τελευταία; λέ
ξεις τάς όποία; έπρόφερεν ήσαν τδ ονομα τή; 
φιλτάτη; της Ελισάβετ καΐ αί τής έκδικήσεως.

ΙΪ ευγνωμοσύνη τοΰ Τσάρου δέχ περιωρίσθη 
εως έδώ' διά ττ,ς λεπτομερούς άνακρίσεώς του 
ήτο μεμυημένος δλων τών περιστάσεων αΐτινες 
έπροξένησαν τήν αποτυχίαν τής συνωμοσίας. Ό 
Σέργιος δέν είχε λησμονηθή. Είς τά όρη δπου 
έκουσίως είχεν έξοοισθή, ταχυδρόμος ήλθε πρδς 
αύτδν ζομίζων όχι μόνον τήν άπελευθέρωσίν του 
άλλά βαθμόν καΐ περιουσίαν.

0 ανδρείος νεανίας ήονήθη άνευ δισταγμού, 
καΐ έν τή έπιστολή ήν έγραψε τότε πρδς τήν 
’Αλεξάνδραν.

« ’λρνούμαι τήν αμοιβήν ταύτην, είπε, διότι 
δέν είμαι άξιος αύτής' δέν έκινδύνευσα τήν ζωήν 
μ.ου διά τδν αΰτοκράτορα' δ αύτοκράτωρ δέν μοΐ 

οφείλει τίποτε.
« Οσον άφοτά τή» εις Ρωσσίαν επάνοδόν μου, 

ύπέφερα πολύ έκεϊ, καΐ νόμοι υπεροπτικοί θά μέ 
κάμωσι νά υποφέρω άκόμη πολύ. . . . 0 άήρ τοϋ 
Καύκασού, οί κίνδυνοί του, αί περιπέτεια; καΐ ή 
έλευθερία του, ίδού τί μοΐ χρειάζεται, άφοΰ δέν 
δύναμαι ν’ απολαύσω είμή τδν στοχασμόν καΐ τήν 
άνάμνησιν τής εύτυχίας μου. »

Μετά ένα μήνα, έλάμβανε τήν άπάντησιν. Ητο 
σύντομος καΐ άπλή ώ; παν ο,τι πηγάζει έκ τής 

καρδίας.
α Δέν θέλεις νά έλθη; είς τήν Ρωσσίαν, τω 6- 

λεγεν ή ’Αλεξάνδρα, λοιπδν, έρχομαι έγώ είς τδν
Καύκασον! »

Καΐ ένώ ό Ερυθρός Νάνο; έξησκεϊτο εί; τδ έ
πάγγελμα τοΰ αΰθέντου, ή Αλεξάνδρα έγένετο, 
άνευ λύπη; διά τού; τίτλους, τήν περιουσίαν, τήν 
πολυτέλειαν, τήν ευζωίαν καΐ τάς τιμάς, ή σύ
ζυγος άπλου ορεινού.

(Μετάφρασι; δπό Ν. Γ. Οι.)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ (ί)
ΥΠΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ. ΚΑΡΜΙΊΣΗ
ΑΧΡΙΑΗΝΌΥ

(φοιτητοΰ της Ιατρική; Σχολής)

ΙΪ δεύτερα εΐναι περίφημος διά τήν έν αύτή 
τοΰ 1821 άρξαμένην έπανάστασιν ώ; έν παρόδω 
έν τοϊ; έμπροσθεν άνεφέραμεν. Εν Θεσσαλονίκη εϊ- 
πομεν οτι ύπήρχε τότε Τοϋρκός τις πολυταρβής

(I Συνέχεια άπό φυλλαδ. 90.

δστις υπδ τδν τίτλον τοΰ Μουσελίμου άντεσα- 
τράπευε, καΐ δστις λαβών ύπονοίας έκ τής ύπεκφυ- 
γης τών προεστώτων άπεφάσισε διά τού απο
κλεισμού τοϋ ’ΐσθμ.οΰ νά συλλάβη πρώτους τούς 
προεστώτας τής κωμοπόλεως Πολυγύρου, πρω
τευούσης τών Χάσικων χωρίων, ώς μάλλον ισχυ
ρού; καί μάλλον παρ’ αύτώ υπόπτους. Πρδς τοΰ
το άποστέλλει έν σώμα στρατιωτών ώς εϊρηται 
είς τδν ΐσθμδν τοΰ Άθω, μ δλον δτι ή έντδς αύ
τοΰ είσοδο; Τουρκικού στρατοϋ δυνάμει άρχαίων 
προνομίων άπηγορεύετο καΐ έθεωρεϊτο διά τοΰτο 
πάντοτε ώς τδ μόνον πρδς τήν έπανάστασιν τοΰ 
τόπου δρμητήριον, διατάξας τδν άοχηγδν τής πο
λιτοφυλακής τής Παζαδούρας Τσιρίβασην μετά 
πεντακοσίων, τδν δέ διοικητήν τών Χάσικων Χα
σάν άγαν μετ’ άλλων τοσούτων, δπως δ μέν έν
θεν ό δ’ έκεϊθεν κατά £ητήν ήμέραν είσβαλόντες 
συλλάβωσι τούς προεστώτας, άφοπλίσωσι τού; 
κατοίκου; καί καθέξωσι τήν κωμόπολιν' άλλ’ οί 
προεστώτες έν γνώσει γενόμενοι πάντων τούτων 
έφυγον τήν προτεραίαν. καθ’ ήν οί στρατιώται 
τοΰ Τούρκου ύποδιοικητοΰ ήρχισαν ύβρίζοντες 
μ.έν καί γενικήν άπειλοΰντες σφαγήν, πυροβο- 
λοΰντες δέ καθ όσων έν ταϊς δδοϊ; ένετύγχανον 
νέων. Ταΰτα δέ πάντα καί οί σποράδην ένεργού- 
μενοι κατά τών χωρικών φόνοι, καθ’ ών οί οθω 
μανοί φανατισθέντες έξεδικοΰντο, έξεβίασαν τούς 
κατοίκους τοΰ Πολυγύρου δπως ζητήσωσι σωτη
ρίαν διά τών δπλων πριν ή σφαγώσιν άκινητοΰν- 
τες κατά τήν έπέλευσιν τοΰ Τσιρίβαση καΐ Χασάν 
αγά. Εντεύθεν άρχεται τδ πρώτον έν Μακεδονία 
κρούσμα κατά τά τέλη μεσοΰντος Μαΐου. θί ά- 
τρόμητοι Πολυγυρϊται έπιπεσόντες κατά τοΰ διοι
κητηρίου άπέκτειναν τδν υποδιοικητήν καΐ τού; 
περί αύτδν δεκαοκτο» στρατιώτας. ίϊς σύνηθες δε 
παρά τοΐς Τούρκοι; τδ άποσταλέν τοΰτο σώσα 
ήρχισεν ήδη νά καταπιέζη τρομερά τού; ενταύθα 
και πέριξ υπηκόους, πολλοί τών όποίω» έφευγον 
διά τοΰτο είς τά όρη' άλλ οι Πολυγυρϊται κινη- 
θέντες οί μέν κατά τοΰ Τσιρίβαση, οί δέ κατά τοΰ 
Χασάν αγά καΐ άμφο-έρου; ανδρείοι; ά.τοκρού- 
,σαντε; έτρεψαν είς φυγήν. II έπΐ τόσω αίσίοις οι
ωνοί; έντεύθεν έκραγεϊσα έπανάστασι;, τής όποιας 
•διά τοΰτο έτι αίσιώτερα έπρομηνύοντο τά άπο- 
τελέσματα διά λόγους τούς δποίυς προεξεθήκαμεν 
έπέπρωτο φεΰ ! νά περιοοισθή έντδς στενού κύ
κλου, κατά συνέπειαν τοΰ δποίου περιορισμού 
άμεσος καΐ άφευκτος έπέκείτο ή βραδέως μέν
άλλά λίαν έπαισθητώς έπελθοϋσα πτώσίς της.! ! · | εϊ; τδ χωρίον τοΰτο έκειτο άλλοτε ή κραταιά έ-

Είναι πατρΐς τοΰ πολυμαθούς και έναρέτου κ. 
Γεωργίου Χρυσίδου αντιπροέδρου άλλοτε τού Ε-, 
λεγκτικοϋ συνεδρίου, μέλους τής έπΐ τοϋ Βελ- 
λιείου κληροδοτήματος έπιτροπης, συντάκτου τοΰ 
άξιολόγου περιοδικού συγγράμματος « ή *Αθηνά  
ή ’Ανάλεκτα » καΐ πολλαχώς άλλως τήν τε πα
τρίδα έξυπηρετήσαντος καΐ τήν Μακεδονικήν νεο
λαίαν πατρικώς προστατεύσαντος, δστις όμως 
νΰν καταβεβλημένος ύπδ τδ βάρος τοΰ γήρατος 
καί πρδ πάντων, ΰπδ τδ βαρύ τής ψυχής του άλ
γος διά τδν έσχάτω; έπισυμβάντα λίαν άώρως 
αλλεπάλληλον σκληρόν θάνατον άμφοτέρων τών 
φιλτάτων τέκνων του μακράν τής πολιτικής τύρ
βης άτεκνος, άπαρηγόρητος έκμετρεϊ τάς ήμέρας 
αΐτινες όλίγαι τώ υπολείπονται. ό φιλόπονος 
ούτο; άνήρ ειχεν άπανθίσει πολύτιμόν τινα συλ
λογήν λέξεων Μακεδονικών καί ιδίως παρά τή 
Χαλκιδική Χερσονήσςα έν χρήσει ούσών, τδ χει
ρόγραφον τής όποία; μόλις μετά πολλάς παρακλή
σεις κατωοθώσαμεν νά λάβωμεν δπως μετά τής 
συγκαταθέσεώς του δημοσιεύσωμεν προσεχώς 
διά τοΰ άνά χεΐρας περιοδικού συγγράμματος. 
Αέγομεν μόλις, διότι άντιπροέταττεν ήμϊν τήν 
άνάγκην πλείονος έπ’ αύτής μελέτης, πράγμα, τδ 
δποΐον άπαιτεϊ πνεΰμά ήρεμον καΐ όχι πνεύμα 
έπισκιαζόμενον υπδ τών ζοφερών νεφών τής θλί- 
ψεως, τής βαουθυμίας, όποϊον τδ τού άπωρφανω- 
μένου τέκνων δυστυχούς τούτου πατρός. . .

Αί έν tij avtfj όί Χερσονήτω ί'τεραι τρεις πχ- 
-laial πό.Ιεις "A χ ρ α θ ω ς, KJtural 
θ ύ σσ ο ς άντιχατεστάθησαν ύιά τών μονωΤ 
της άγιας Α α ύ ρ α ς, τοΰ Σηροποτά- 
ji ο υ χαί τοΰ Αοχειαρίου ή Ζωγρά
φον. Uαράάοσις ό ύπάρχει οτι τής πρώτης 
οί κάτοικοι έζων π.ΐεΐον τών Λοιπών ανθρώ
πων χατά 40 εως 50 ετη. παράόοσις πο.Ι.Ιήν 
ίσως έχουσα τήν ύπερβο.Ιήν.

5 Αγιος Μάμμας, κώμη επίσημος, άπδ τής 
όποία; έλάμβανε τήν ονομασίαν δ Τορωναϊκδς ή 
Τορωναϊος νΰν Κασσάνδρα; επικαλούμενος Κόλ
πος — Κάβο Μπεολίκι,— πρωτεύουσα τής Σιθω- 
νίας, ής έπίνειον ήτο ή Μακύρβερνα νΰν Μολυβό- 
πυργος τοΰ νΰν Λόγγου, τδν οποίον δ Μελέτιος 
ταυτίζει πρδς τήν Τορώνην, πόλιν πρδς τήν βο- 
ρείαν τού Τορωναίου κόλπου άκραν καί πρδς βορ
ρά» τής Κασσάνδρας κειμένην, έξ ής κυρίω; ό- 
αώνυμος δ κόλπο; έπήγασε καΐ ήτις λέγει ότι 

I Καστέλλ; Ράμπο έπΐ τών χρόνων του έκαλεϊτο.

χαι
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κείνη όλυνθος, ύπέρ τής δποίας οί δεινοί '&λυν- 

θιαχοί έκαλλιτεχνήθησαν λόγοι υπό τού αμείλι
κτου τοΰ Φιλίππου κατηγόρομ, καθ’ ού καί οί δει· 
νότατοι Φιλιππιχοί εκείνοι έβρόντησαν άπδ τής 
Πνυκδ; προκαλέσαντες τήν έκρηξιν φοβερού κεραυ
νοί κατά τή; αυτονομίας Τής Ελλάδος,

6. Τά Ορμυλιά καί Συχιά, δύο έτεραι τής 
Σιθωνίας πόλεις κατέχουσαι τάς θέσεις τών άρ
χαίων Σερμύλης καί Σίγγου, ύπδ Ελλήνων κα- 
τοικούμεναι. Εν τή τελευταία άπεσύρθη μέρος 
τών έν Βασιλικοί; ένδόξως ήττηθέντων Ελλήνων, 
έν ώ άλλοι κατέφυγαν είς τδν πλησίον Παρθενώνα.

7. II ΙΙαλλήνη, ή Φλέγρα καθ’ Ηρόδοτον, εύ- 
ρίσκεται έπί τοΰ Ισθμού — Παλαιού αΰλακο;— 
καί Παλληνικοΰ καλουμένου ου μακράν τής αρ
χαίας Κασσανδρεία; ’ ό Στράβων τήν Ποτίδαιαν 
θέλει Φλέγραν, τήν δέ Παλλήνην ταυτίζει πρδ; 
τήν παρά Πτολεμαίω Παταλλήνην. Μυθολογείται 
δ’δτι είς τήν Φλέγραν ταύτην—είτε καθ’ Ηρόδοτον 
εϊτε κατά Στράβωνά — έγεννήθησαν οί Δρακον- 
τόποδες επικαλούμενοι, Βαθυγένειοι καί ΒαθυχαΙ 
ται, οίτινες πέτρας καί δρυς πεπυρακτωμένας ή 
κόντιζον πρός τδν Ουρανόν καί τους οποίους διά 
τοϋτο δ Ηρακλής τή συμπράξει τού Διό; κατετό- 
ξευσε, πρώτον δέ τούτων τδν ’Αλκυονέα, δστις 
πεσών είς γήν μάλλον άνεθάλπετο καί καθίστατο 
έτι έπιφοβώτερος. Αλλά κατά συμβουλήν τής Α
θήνας έκβαλών αΰτδν εξω τής Παλλήνης έφόνευ- 
σεν δ Ηρακλή; Πλάττεται πρδς τούτοι; μύθος 
ότι ενταύθα ήλθεν έκ τής Θράκη; καί δ έξ Αι- 
γύπτου Πρωτεύς δ υίδς τού Ποσειδώνο; και γή- 
μας τήν Τορώνην γέννα: τδν Τμώλον καί τδν Τη- 
λέγονον, οΐτινε; καταπαλαίοντε; τούς ξένους έ 
©όνευον αυτούς’ δ δέ Πρωτεύς μή ύποφέρων τήν 
τοιαύτην ξενοκτονίαν παρεκάλεσε τδν πατέρα του 
Ποσειδώ /α νά τδν έπαναγάγη είς Αίγυπτον, ό 
Ποσειδών ύπακούσα; τόν υίόν του απεργάζεται 
σπήλαια, διά τών οποίων άδιάβροχον τδν διεξή- 
γαγε. Αιαβκί»ο»ν πλήν έκεΐθεν ό Ηρακλής καί κα- 
ταπολεμήσας αυτού; έφόνευσε. Τοϋτο μαθών δ 
πατήρ αυτών Πρωτεύς δέν δύναταί ούτε *ά  γε- 
λάση διά τδν θανατον τών τέκνων του άλλ ούτε 
νά δακρύση καθό ξενοκτόνων.

8. Η Λ ασσάπΙρα [Κασσάνδοεια] πόλις κείμενη 
έπί τοΰ ισθμού τής Παλλήνης. Η πόλις αύτη κα
τά Στέφανον εκαλείτο Ποτίδαια, τής οποίας τά 
ερείπια σώζονται παρά τώ Παλαιώ αύλακι, άνοι- 
κοδομηθεΐσα ύπδ τοΰ Κασσάνδρου, γαμβρού τοΰ 
Φιλίππου, ές ού καί τδ όνομα. Τούτ’ αύτδ επι

μαρτυρεί καί δ Παυσανίας έν τή « Α'. τών ’Η
λιακών » (1) ή πόλις αΰτη τών Κορινθίων κα- 
τεπολεμήθη ύπδ τών ’Αθηναίων έπί τού Πελο- 
πόννησιακοΰ πολέμου καί κυριευθείσα κατωκίσθη 
ύπ αυτών. Μετέπειτα δέ δ Φίλιππο; πολέμησα; 
αυτήν κατέκτησε καθ 8ν χρόνον δ υίό; του ’Αλέ
ξανδρο; έγεννήθη.

’Επί τή; έπαναστάσεω; τού 4 821 οί οπλοφό
ροι κάτοικοι αυτή; γνησιώτατοι πάντες Ελληνες 
ύπδ τήν όπλαρχηγίαν τού ήρωος Χάψα διέπρεψαν 
έν Βασιλικοί;, ένθα συνεκροτήθη ατυχής μέν άλλ’ 
ένδοξο; μάχη. Προανεφέραμεν τήν τύχην τήν ο
ποίαν ελαβε πρδς τδ βάθος τού Σιγγιτικοϋ κόλ
που έστρατοπεδευμένο; Εμμανουήλ ύπδ τοϋ Βεϋ- 
ράν πασά νικήσαντος καί διαλύσαντος αΰτδν, ά- 
ναγκασθέντα ν άποσυρθή εις Κασσάνδρειαν. ΙΙρο- 
σθέτομεν ενταύθα ότι τήν αύτήν τύχην έλαβον 
καί άλλα Ελληνικά στρατόπεδα, αδύνατα όντα καί 
κεχωρισμένα. Η νίκη αύτή ειχεν εμψυχώσει τού; 
έν Θεσσαλονίκη Τούρκους, οίτινες καί έξεστρά- 
τευσαν παρακολουθούμενοι και ύπδ Εβραίων λόγω 
μίσους μάλλον ή έπιδείζεως πολλού αριθμού κα
τά τοΰ Χάψα. Προχωρήσαντες δ’ έπί τέσσαρας 
ώρας μέχρι τών Βασιλικών συνεπλάκησαν μετά 
τοΰ έκεϊ ύπδ τδν Χάψαν έκ Κασσανδρέων καί άλ
λων συγκροτουμένου σώματος. Μ’ δλον ότι δέ 
μικρόν, ώς έκ διακοσίων μόνον συγκείμενον τδ 
σώμα αύτδ, δ ανδρείος τούτου άρχηγδς έπολέ- 
μησε διά πολλής γενναιότητας καί μετά σημαντι
κή; τών Τούρκων ζημίας. ’Αλλ’ έπί τέλους νικη- 
θέν ύπδ τοϋ πλήθους τών πολεμίων έτράπη είς 
φυγήν δυστυχή, άπολέσαν περί τούς 60 φονευ- 
θέντα; καί πρδ πάντων τδν ακαταγώνιστου καί 
ήρωΐκώτατα πεσόντα Χάψαν. Η κώμη τών Βα
σιλικών τότε διηρπάγη καί έπυρπολήθη. Εκ δέ 
τών κατοίκων αύτής οι μέν κατεσφάγησαν, οί δέ 
έξηνδραποδίσθησαν. Ετέρα μετά τινα; ημέρας καί 
επίσης άτυχή; συμπλοκή λαβοΰσα χώραν κατά 
τήν Γαλατσισταν δύωρον τών Βασιλικών άπέ- 
χουσαν άνατολικώς τά αύτά δυστυχώ; έπήνεγκεν 
αποτελέσματα, ένεκα δέ τών δυστυχημάτων τού
των άπεσύρθησαν περί τά τέλη Ιουνίου οί Ε'ληγ 
νε; είς τάς Χερσονήσους οί μέν εις τήν τή; ένλό- 
γ<ρ πόλεω:, οί δέ είς τήν τοΰ Αθω καί άλλοι ώς

(1) Ίίοτιδεάτα; καί δί; μέν έπέλαβεν άναστάτους εκ τής 

σφετέρας ύπδ Φιλίππου γενίσθαι τοΰ Άμύντου καί πρότε- 

ρον ίτι ύπδ ’Αθηναίων. Χρόνω δέ ύστερον Κάεσανορο; χα- 

τήγαγε μέν Ποτιδεάτα; επί τα οικεία, Ονομα ούτδ άρχαΐον 

τή πόλει, Κασβάνδρεια δ’ άπδ τοΰ Οίχιστοϋ. 

είρηται είς τδν Παρθενώνα καί τήν Σκεώνην (3υ- 
κιάν) τής Χαλκιδικής Χερσονήσου. Η Κασσάνδρα 
τέλος κατεστράφη καί αυτή, οί δέ κάτοικοι αύ
τής άλλοι μέν κατεσφάγησαν, άλλοι δέ ώς αν
δράποδα είς τά; Τουρκικά; έπωλήθησαν άγοράς.

Η Κασσάνδρα σήμερον κεΐται νοτιώτερον τής 
Αρχαία; κατέχουσα τδ ομώνυμον άκρωτήριον τή; 
Παλλήνης καί κατοικουμένη ύπδ 700 οικογενειών 
Ελληνικών.

9 Τά Βασιλιχά, κείμενα έν πεδιάδι, έν ή έ- 
λισσόμενος δ £ύαξ τή; Γαλατβίστης έκχέεται, εί
ναι κώμη, έν ή κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 4·824 
συνεκροτήθη ή β'. περιώνυμο; έκείνη μάχη, καθ’ 
ήν τελείως κατεστράφη ό Τουρκικό; στρατό; φο*  
νευθέντο; καί τοΰ Μαμή; πασά. Σήμερον μόλις 
περιέχει 200 οικογένειας Ελληνικά;.

10. Η Γαλάτσιστα πολίχνιον μέ 500 περί
που οϊκογενεία;. ’Ενταύθα συνεκροτήθη μετά τήν 
έν Βασιλικοί; πρώτην μάχην καί έτέρα, ούχί εύ- 
περιφοόνητος ώς ποοανεφέραμεν (1). Ητο δμο- 
ροϋν χωρίον άλλοτε μεταξύ τής Μακεδονία; καί 
τή; Χαλκιδικής καί άνήκον εις τήν Μυγδονίαν, 
τής οποίας ή Θεσσαλονίκη άπετέλει μέρος. (**)

Ο “Α θ ω ς ή τό “Αγιον "Ορος είναι 
τό διασημότερον τής Μακεδονίας δρος χαί ύψη- 
λότατον έχνεΰον έπί τοΰ Αιγαίου πέλαγους με- 
ταξύ τοϋ Στρυμονιχοΰ χαί τοΰ Σιγγιτιχοϋ χόλ 
που έν τή Χαλκιδική χώρα χαί ίνούμενον μετά 
ταύτης δι Ισθμού 12 στα/άωτ τό πλάτος. Η 
περίμετρος τοΰ “Αθω .Ιέγεται περί τά έ 60 μί 
λια Εν τούτω έπί Νικηφόρου τοΰ Φωχά 
χι. X.) ήρχισαν νά οίχοδομώνται τά ννν ύπάρ 
χοντα Μοναστήρια χαί Κελλία. Η σχιά τοΰ 
δρούς χατά Πλίνιον προήχει μέχρι τής Λήμνου 
είς άπόστασιν 87 χαί επέκεινα μιλιών από τού
του χεαένης.

Έάν ύ “Αθως μετεποιεΐτο είς όλύσωμον γι
γάντωση Αλέξανδρον έν τή μια μέν χειρί μυ-

(I) tfOp, Ίστορ. Φιλήμον·

(“) Ή Χαλκιδική Χέρσο νήσος ήλίου φαει

νότερου καταφαίνεται 8xt κατοικεΐται ύπδ γνησιωτάτων 
'Ελλήνων. Βούλγαροι εΤς δέν υπάρχει. Νομίζομεν δέ πε

ριττόν νά ένδιατρίψωμεν εί; άπόδειςιν άςιώματος, αυταπο

δείκτου κατά του; Μαθηματικούς δντο;. Άλλ’ ίσω; τα 

λοιπά δύο τμήματα άποδειχβοΰν Βουλγαρικά- καί τότε κα- 

ταντομεν ε·; τά ίσα- κα’· τότε (;) ίσως δικαιολογητεαι καί 

τών Σλάβων αί απαιτήσεις όταν δικαιολογηθη τών Βουλγά

ρων ό διϊσχυρισμός. *Ας  ε/ουσι λοιπδν υπομονήν οί κρι 

ταί άναγνώσται νά μα; άκολουθήσωσιν καί είς τα μεσο- 

γειότερα.

ρίανδρον χρατοΰντα πδΑιν, έν δέ τή έτίρφ πο
ταμόν διαβαίνοττα χαί έχχεόμενον εις τήν θά
λασσαν χατά πρδτασιν τοϋ άρχιτέχτονος Αει- 
νοχράτους ή Στησιχράτους, τήν όποιαν δμως 
ό υιός έχεΐνος τοϋ *Αμμωνος  Λ ιός έΐτε διά με
τριοφροσύνην είτε δι άλλον λόγον άπεποιήθη^ 
σήμερον δπως οί άγριοι τής Λμεριχτής χλίνουσι 
γόνυ ίνώπιον τοϋ μεγάλου χαταρράχτου Νιαγά
ρα, τό υεγαλεϊον σεβόμενοι τής φύσεως, υϋτωό 
Απαίδευτοι χαί πεπαιδευμένοι, απολίτιστοι χαί 
πεπολιτισμίνοι ήθελον γονατίσει ένώπιον τοΰ 
χολοσσαϊχοΰ Ανδριάντας, θαυμάζοντας τήν Ελλ; 
μεγαλουργίαν χαί σεβόμενοι, τόν θειον έν παντί 
τών ανθρώπων τω γίνει άν8ρα (ij, τήν πατρί
δα τοΰ όποιου j) χριοτιανή χαί πεφωτισμένη 
Ευρώπη τόσα ιϊσυστόλως έχμυχτηρίζει έν ώ καί 
τόν Χριστιανισμόν της χαί τόν πολιτισμό'- της 
χαί Ισω; ίσως χαί αύτήν τήν (ίπαρζίν της είς τόν 
“Ελληνα ’Αλέξανδρον οφείλει χαί δχι είς τόν 
σχηνήτην τής Κασπίας, τοΰ όποιου ώμοσεν έν 
τή Χριστιανωσύνη της δντως χαί τω πολιτισμέ 
της τήν άχεραιότητα χαί δστις έάν μή τό τέχνον 
εχεΐνο τής Μαχεδονίας άνέτελλεν ίσως ίσως χαί 
αύτήν τήν Ευρώπην ήθελεν έχει χαταχεχτημένηΓ 
χαί έχτουρχισμένην σήμερον. Ιδού ό ΐιληθινός 
προορισμός τής άνάρωπότητος, τόν όποιον ώνε- 
ρυθριάστως οί Φράγχοι νάνοι μονάργαι καυχΰν· 
ται ότι ένόησαν ’ ! Ό άνδριάς, ναι. ό ΰνδριάς 
έχεΐνος ήθελε τοϊς ύπενθυμίσει άνά πάσαν στιγ
μήν τόν άχριβοδίχαιον έχεϊνον τοϋ χόσμου χα- 
ταχτητήν χαί ήθελε τοϊς διδάξει σήμερον τί έστι 
πολιτισμός όποιος ό προορισμός πρέπει νά νοη- 
θή τής άνθρωπότητος, .τώ; οί σημερινοί ισχυ
ροί μονάρχαι τής Ευρώπης ϋφείλουσι νά ρυθμί- 
ζωσι τά βήματά των άπέναντι τοϋ διχαιου τών 
αδυνάτων χαί χαταπιεζομένων δυστυχών λαών 
τής Ανατολής ! . . .

Γ'. Πρός Δυσμάς τοϋ Άξιου.
1. Τδ Κίτρον (Κίτρος) ή πάλαι Πύδνα είναι 

σήμερον κωμόπολι; ού μακράν τών εκβολών τού 
Άλιάκμωνο; κείμενη καί ύπό Ελλήνων κατοικου- 
μένη. Τήν πάλαι ταύτην πόλιν, τήν οποίαν ό 
’Αρχέλαος είχε κατακτήσει μετώκισεν άπδ τοϋ 
παραλίου αύτής μέρους 20 στάδια μακοάν κατά 
τήν μαρτυρίαν Διοδ. τοΰ Σικελιώτου’ είναι δέ πε
ρίφημος διά τήν ίσχυράν άντίστασιν καί μεγαλο
ψυχίαν, τήν δποίαν έδειξε κατά τοϋ Κασσάνδρου,

(I) Ίδ. Αόγ. Άσωπ. περί Άλες.
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δστις καταδιώκων τήν ενταύθα καταφυγοΰσαν 
Ολυμπιάδα, περιεκύκλωσεν αύτήν κ«ί έφόνευσεν 
ώς καί διότι περί ταύτην ήττήθη ό Περσεύς υπό 
τοϋ Παύλου Αιμυλίου, ήτταν, τής όποιας καϊ εν 
τοϊς έμπροσθεν μνείαν βποιησάμεθα.

2. Η Μεθώτη αποικία Ελλήνων οχυρά άλλοτε, 
τεσσαράκοντα καί έννέα στάδια Β. Δ. τής Πύδνας 

άπέχουσα καί έν τή αυτή κειμένη άλλοτε παρα 
λία- Ενταύθα καί δ Στράβων τήν θέτει, έν ώ άλ
λοι λίαν έσφαλμένως τήν θέλουσιν εϊς Θεσσαλίαν. 
Κατά τήν πολιορκίαν ταύτην ό Φίλιππος άπώ- 
λεσε τόν δεξών δφθαλμόν τοξευθεί; διά βέλους 
£ιφθέντος άπό τοΰ τείχους ύπό Αστέοος τοΰ Αμ' 
φιπολίτου, δστις κατ’ άρχάς προσήνεγκε τήν ύ 
πηρεσίαν του εϊς τόν Φίλιππον λέγων δτι είναι 
άριστος τοΕότης δυνάμενος νά φονεύση καϊ τά 
πτηνά καϊ κατ’ αυτήν τήν ταχυτάτην αύτών 
πτήσιν άλλ’ έπειδή δ Φίλιππος, άπεκρίθη «Κά.1- 
Λίστα θέ.Ιω σε μεταχειρισθή otar κηρύξω πά- 
Jejior κατά τών Αάρωτ » προσεβλήθη ό τοξό

της καϊ κλεισθείς είς τήν πόλιν έρριψε βέλος με 
τήν επιγραφήν « Εις tor dtf.ior όφθαΛμντ τοϋ 
ΦιΛίχποο », δπερ σκληράν δίδον άπόδειξιν της 
έπιδεξιότητος τοΰ ’Αστέρος έξέκοψεν όντως τόν 
δεξιόν τού Φιλίππου δφθαλμόν' δ Φίλιππος έρριψε 
πάλιν αύτό δπίσω άντεπιγράψας ι &r ύ ΦΙ.Κπ 
πος κυριεύση τήτ 3t6.hr θά κρεμάσρ tor Α στέ- 
ρα. » Τούθ’ δπερ και έγένετο Σήμερον ούτε ερεί
πια αύτής άπαντώνται τίθεται όμως είς τήν 
Πιερίαν και παρά τήν Βέρροιαν.

3. Τό Αητόχωροτ κατέχον τήν θέσιν της αρ
χαίας Πεμπλείας πόλεως τής Πιερίας. — 4. Κα 
τερίτη ίσως ή πάλαι *Ατηρα. — 5. Καψοχώρι 
αξιοσημείωτου διά τά παρακείμενα έρείπια τής 
αρχαίας πόλεως Αλώρου.— 6. ILlatajibr πόλι: 
παραθαλάσσιος έπϊ λόφου ιδρυμένη και αποτε
λούσα εϊδός τι φυσικού φρουρίου, δπερ πρότερον 
ήτο Μοναστηριού Π.Ιατέα {tor!/ λεγόμενον, κα 
τόπι πόλισμα γενόμενον. Καί αι τέσσαρες κωμο- 
πόλεις σήμερον, κατοικούμεναι οπό Ελλήνων.

7. II Βέρροια, αρχαία πόλις μέ άφθονα ύδα- 
τα, κεϊται παρά τούς πρόποδας τοΰ Βερμίου Ο 
ρους, καί σήμερον τό αύτό φέρουσα όνομα μετά 
τής προσθήκης μόνον τοΰ επιθέτου Καρά, \Μαύρη 
παρά τοϊς έθωμανοϊς σημαίνοντος καί μεταφορι- 
κώς &τθρεία) καί τροπής τοΰ S είς φ [Καράρερι]. 

Κατά Μελέτιον έκλήθη ή πόλις αύτη άπό Βερ- 
ροϊας θυγατρός Βίρητός τιτος Μακεδόνος. Οί κά
τοικοι αύτή; συμποσοόμενοι περί τάς 10 χιλ.

είναι Ελληνες τήν ελληνικήν λαλςϋντες γλώσσαν 
καί δλίγιστοι Τοΰρκοι καί ποΰ καί ποΰ μόλις α
παντάται Βουλγαρικόν ίχνος. Τφαίνουσι δέ αξιό
λογα .τεσκίρια, τών όποιων μεγάλη έξαγωγή γί
νεται πανταχοϋ τής Τουρκίας καί αλλαχού, Α
ναμφισβήτητου δέ σχεδόν καθιστάμενου σήμερον 
δτι δ νέος έκεϊνος ’Αχιλλεύς τής ’Αλβανίας Γεώρ
γιος Καστριώτης Σκετάέρ-Ciijc ήτο Μακεδών καί 
όχι ’Αλβανός, δπως μέχρι; έσχάτων κοινώς έπρεσ- 
βεύετο, βεβαιοΰται ύπό τών Νεωτέρων καί δτι έκ 
Βερροίας είλκε τήν καταγωγήν του. όλόκληρος 
ή πόλις συμμετέσχε της Ελληνικής έπαναστά- 
σεως, άλλά φεϋ ! έσχε καί αύτή τήν τύχην τή; 
Κασσάνδρας καί τήν

8. Τής Ναοΰσης. Η Νάουσα ή Νιάγουστα έ
χουσα περί τάς 7 χιλ. κατοίκων Ελλήνων είναι 
άξιόλογος πόλις μέ άφθονα καί έξαίρετα ΰδατα 
καί άυ.πελώνας καλούς, κειμένη πλησίον τής 
βερροίας. Π πόλις αύτη ίσως κατφκήθη ύπό τών 
Βρύγωτ, οΐτινες κατά θουκυδίδτ,ν έξεδιώχθησαν 
ύπό τού Καράνου. 0 οίνος τής Νιαγούστης, τοϋ 
δποίου σημαντική έξαγωγή γίνεται, έν Κωνσταν- 
τινουπόλει' ιδίως, είναι διά τήν Τουρκίαν δ,τι δ 
οίνος τοΰ Bordeau ή τής Bourgogne διά τήν 
Γαλλίαν. Αί γυναίκες τής Νιαγούστης είναι πολύ 
ώραΐαι έν ώ αί τών Βοδενών λίαν άσχημοι. Προέρ" 
χεται δέ τούτο κατά τινας μέν ένεκα της διαφό
ρου ποιότητος τών ύδάτων καθαρών καί διαυγών 
έν ταύτη καί ύφάλμων έν Βοδενοϊς οντων, κατ’ 
άλλους δέ διότι παρά τοϊς Ελλησιν ή φυλή είναι 
ώοαιοτέρα. Καί οί πρώτοι ά-Ι.Ιά καί οί δεύτεροι 
φαίνονται έχοντες δίκαιον έπί τή; ώραιο.Ιογικής 
αύτής συζητήσεως. 0 τόπος ούτος είναι προσέτι 
αξιοσημείωτος διά τήν φιλοπονίαν τών κατοίκων 
του, τών όποιων μέγα μέρο; άσχολεϊται περί τήν 
χρυσοχοϊκή)·, έν φ άλλοι εύδοκιμοΰσιν είς τό 
έμπόριον. ό ποταμός τοΰ προφήτου Ηλιου είς δ- 
λίγην άπό τής πόλεως άπόστασιν σχηματίζει κα
ταρράκτην τινά δστις χύνει τά ύδατά του είς τήν 
κοιλάδα· Οί Ναουσαϊοι ύπέρ πάντας ίσως τούς 
Μακεδόνας ήρω'ίκώτατα ύπέρ τής έλευθερίας ή- 
γωνίσθησαν τό 1821 (1). μετά ήτταν δέ έντιμον 
ή μέν πόλις αύτών κατεσκάφη, τών δε κατοίκων 
οί μέν έκρεουργήθτσαν οί δέ έπωλήθησαν ώς κτή
νη εϊ; τάς Τουρκικά; αγοράς 1 . .

(Έπεταιή συνέχεια.)

(I) Ίδ. ίστορ. τοΰ *Αγγλ.  Γόροωνο;.

ΟΠΟΙΑ ΤΙΣ ΕΙλΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ
ή

ΙΙΕΙΊΗΓΙΙ2ΙΧ ΤΟΥΜΑΡΚΕΑΑΟΥ ΜΙ1ΟΝ» (ί)

—— Προθύμω; άπεκρίθη πρό; τόν ταγματάρχην 
οστι; άφοΰ έρροφησεν ολίγα; πόσει; έκ 

τών καλούμενων 

. ΐηγή" 
ού ό λόγο; Μ a e I -

δ νέηλυς, 
τίνος άμερικανικού ποτού έκ 
brandy c ο clt tails ήρξατο τή; διη 
σέώς ώ; έφεξης. * Τό
Strom κεϊται έν τή χώρα Mammoth—Cave' 
έκεΐ ύπό τήν γην ρέει ποταμός τόν δποϊον δ ή
λιος ή τό φώς τής ημέρα; ούδέποτε είδε, καί εις 
'τόν οποίον άλιεύονται ιχθεϊ; αόμματοι. Μέχρι 
τή; ώρα; καθ’ ην συνέβησαν δσα θά σάς διηγηθώ, 
ούδεμία ψυχή ζώσα έτόλμησε νά είσχωρήση είς 
τά βάθη τοϋ τρισμεγίστου έκείνου σπηλαίου. Γϊόλ- 
λότατοι άνθρωποι ύπό περιεργεία; όρμώμενοι έρ- 
ριψαν βεγγαλικά φώτα έντός τοΰ Maelstrom 
καί μετά τρόμου 
νά διακρίνωσι 
φοβερού τούτου 
περιώνυμον έπί άφοβία οδηγόν 
τέλθη είς ’ " ’ ‘ 
γράψη κατόπιν τήν έπικίνδυνον έκδρομήν του' 
άλλ’ εκείνος, καί τοι ή προσφερομένη ποσότης 
ήτο άσυγκρίτως μεγαλητέρα τοΰ συνήθους πε
νιχρού ημερομισθίου του, έπιμόνω; ήρνήθη. Πρό 
τινων δέ έτών είς έκ Τενέσσης καθηγητή; έχων 
όσην σοφίαν τόσον καί θάρρος άπεφάσισε νά 
έπιχειρήση ο,τι ούδείς πρό αύτού έτόλμησεν- 
*Αφοϋ λοιπόν έκαμε πομπώδεις προετοιμασίας, 

τήν δρισθεϊσαν ημέραν κατηλθεν έντός τοΰ βα
ράθρου κρεμμασθεί; άπό χονδρού σχοινιού' άλ
λά μόλις κατή,λθεν εκατόν περίπου πόδας, προσε
βλήθη ύπό φρενήτιδος, τώ έπήλθε δύσπνοια και 
τόσον άκατανίκητος τρόμος κατέλαβεν αύτόν, 
ώστε έν άπογνώσει σχεδόν έσήμανε νά τόν άνέλ - 
ξωσι. Φθάς δέ εις τό χεϊλο; τού βαράθρου πάραυ
τα έλειποθύμησε, καί κατόπιν ώμολόγησεν δτι 
τοιοϋτον ήσθάνθη τρόμον δτε κατέβη μέχρι τής 
πρώτης ύπογείου στοάς, ώστε έπροτίμα μάλ.λον 
τόν θάνατον παρά νά έπαναλάβη έκ νέου τήν κα- 
τεχθόνιον εκείνην κάθοδον.

ίκτοτε ώρίσθη πλούσια αμοιβή είς τόν έκτε- 
λέσοντα μέχρι πυθμένο; τήν κατάβασιν, άλλ’ ού
δείς έπαρουσιάσθη, έωσού τέλος πρό τινων εβδο-

η;

τί έν αύτώ. ό ιδιοκτήτη; 
σπηλαίου έπρότεινεν εΐ;

(ί) Συνέχεια άπό φυλλαδίου 90.

•οσεπάθησαν, άλλ’ έπί ματαίω, 
τού 
τόν 

Stephen νά κα- 
ς τά βάθη τού βαράθρου καί νά περι-

μάδων, ώς σάς έλεγον, ένώ εόρισκόμην πλησίον 
τοΰ Mammoth — Cave έγένετο λόγος 
δτι νέος τις έκ Λουϊσβίλλη; διεκήρυξεν δτι σκο- 

ι πεύει νά κατέλθη μέχρι τού βυθού τού Μηλστρώ- 
μου' ταύτα άκοόσας μετέβην είς τό ώρισμένον 
μέρος καί παρευρέθην εϊς τήν άκόλουθον συνδιά- 
λ,εξιν τού νεανίου μετά τοΰ ιατρού Βράϊτ.

— Επρεπε νά σκεφθί,ς ώριμότερον, νέε μου, 
είπεν αύτφ ό ιατρός, πριν άναδεχθής νά έ-ιχει- 
ρήσης εργον, τό δποϊον δέν κατώρθωσαν οί μάλλον 
ατρόμητοι άνδρες. 11 θέλησις τοΰ άνθρώπου πε
ριορίζεται ύπό τού νευρικού συστήματος, καί έάν 

ούτο; αποπειραθώ νά ύπερπηδήση διά τής βίας 
τά ύπό τή; φύσεω; τεθέντα όρια, επέρχεται συντά- 
ραξι; τοϋ εγκεφάλου, τρόμο; άκατανίκητο;, έπει
τα σπασμοί καί τελευταϊον δ θάνατος.

— Ούδέν τούτων φοβούμαι, άπεκρίθη άταρά- 
χως δ νεανίας, καί άπατάσθε νομίζοντε; ότι Οά 
παραβιάσω τού; νόμους τού νευρικού συστήματος 
ϊνα δυνηθώ νά κατέλθω μέχρι τοΰ βυθού τού 
Μηλστρώμου.

— Ούδέποτε λοιπόν σύ ήσθάνθη; φόβον ; ή · 
ρώτησεν ό ιατρό;.

— Ούδέποτε τι.οόντι, άπεκρίθη ό νέος, καί ού
δέ καν έννοώ άκριβώς τί έστί φόβος.

— Τί λέγεις ! είναι πιστευτή τοιαύτη πρός τόν 
φόβον αναισθησία ;

— Σάς διαβεβαιώ δτι είναι.
— Δέν ήσθάνθη; ποτέ αγωνίαν ;
— Ούδέποτε.
— Ούδέ καθ ΰπνον ;
— Ούδέ καθ ύπνον.
— Πώς ! δέν ώνειρεύθη; άρα ποτέ όνειρον τσ 

όποϊον έφάπαξ τούλάχιστον πάντες βλέπομεν, 
δτι δηλαδή φερόμενος ύπό ύπερφυσικής δυνάμεως 
μεταιωρίσθης εις τό αχανές, εί; ζοφερά σκότη 
καί κατέπεσε; είς τά τάρταρα, ή μήπως ούδ ή 
αιθέριο; αύτη καί σιωπηλή έκδρομή, δεν διήγειρε 
φόβον είς τήν ψυχήν σου ;

— Είδαν τοιοϋτον τι όνειρον καί πολλάκις μά
λιστα, ούδέποτε δμως ήσθάνθην τόν ελάχιστου- 
φόβον, άλλ’ απλήν εκπληξιν. Σάς έπαναλέγω, 
ιατρέ, δτι είμαι άνεπίδεκτοςτοιούτου αισθήματος.

0 ιατρός άκούσας τοιαύτην διαβεβαίωσιν μή·
έπιδεχομένην άντίρ^ησιν, έκλινε τήν κεφαλήν καί
άπεσύρθη' μεθ δ ό κ. ΙΙρήτωρ είς τών ιδιοκτητών
τού Mammoth—Cave, έφοδιασθείς έκ τής πα-
ρακειμένης πόλεως σχοινίον αρκετά μακοόν κα&
χονδρόν, μάς ώδήγησεν είς τό ώρισμένον πρός τήν

6<
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αύτοΰ, καί έλαβεν εί; χεΐρα; άνημμένον φανδν, έ- 
ζώσθη περί τήν οσφΰν τδ άκρον τού σχοινιού καί 
έδωκε τδ σημεΐον τή; καθόδου. Λν δέ καί αύτη 
έξετελέσθη μετά πάση; προφυλάξεως, ούχ ήττον 
ρήγματα βράχων καί τμήματα γή; έπιπτον άπδ 
καιρδν εις καιρδν άλλ άνευ τινο; απευκταίου.

Είς βάθος τριάκοντα ποδών ό παρατηρητής πα- 
ρατηρήσας ύπόγειον πλαγίαν στοάν έστη καί έλα
βε τινάς σημειώσεις, τδ αύτδ δ’ έπραξεν ότε 
έφθασεν είς βάθος έκατδν ποδών, παρατήρησα; πη
γήν υδατος καταρρέουσαν μετ άπαισίου κρότου 
άπδ τών πλευρών τού βόθρου. Απδ τής ώρας 
έκείνης δ φανδς κατήντησεν αύτώ άχρηστο; ένε
κα τοϋ καταπίπτοντος ύδατο; είς ψιλήν βροχήν, 
ό άήρ έλειψεν, άλλ δμω; ό ατρόμητος έκεϊνο; νέο; 
καί τοι καταβρεχόμενο; καΐ μετά δυσκολίας άνα- 
πνέων, έξηκολούθει τήν κάθοδον καΐ εϊχε φθάσει 
είς βάθο; έκατδν πεντήκοντα ποδών, δτε αίφνης 
ήκούσΟη ύπόκωφος δοϋπος. Τδ σχοινίον έκρατήθη, 
άλλ’ δ νεανίας έσήμανε νά έξακολουθήσωσι τήν 

κάθοδον·
ύ δοΰπος προήλθεν έκ πτώσεως παμμεγίστου 

βράχου, δστις εύτυχώς έπλήγωσε μόνον τδν τολ
μητίαν.

— όποία γενναιότης / εϊπον έγώ.
— Φρονώ μετά πεποιθήσεως, παρετήρησεν ό 

Αρθούρος, ότι έάν ό νέος ούτος ώρίμως έσκέπτετο 
περί τών κινδύνων τή; παράτολμου καθόδου του 

ούδέποτε Οά έπεχείρει αύτήν.
— ϊσω; μάλιστα Οά τήν έπεχείρει μετά περισ

σοτέρου ενθουσιασμού, άντεϊπεν δ ταγματάρχης, 
διότι οί κίνδυνοι έπί τών μεγάλων ψυχών έπε" 
νεργοΰσιν ώ; ό μαγνήτης, έλκύουσι δηλαδή αύ

τούς.
— Οπως άν έχη, ύπέλαβεν δ διηγούμενος, 

μόνη καΐ κατ’ έξαίρεσιν ή ατρόμητο; ψυχή τού 
νέου έκείνου ήτο ικανή νά μή δειλιάση άπέναντι 
τοσούτων κινδύνων. Εντούτοις άφού κατήλΟεν 
έπί τινα; έτι πόδα; παρετήρησεν δτι τδ ύδωρ τή; 
τςηγή; ήλλαξε διεύθυνσιν καί κατέπιπτε σωρηδδν 
καί μετά πατάγου παραλλήλως αύτοϋ- δθεν σπόγ
γισα; τάς ύέλους τού φανού διεκρινεν αρκούντως 

τά περί αύτόν.
Επειδή δμω; τδ σχοινίον έξηκολούθει κατερ- 

χόμενον ό δέ νέος δέν έκινεΐτο παντάπασιν, διέ- 
ταξεν ό ιατρός νά σταματήσωσιν ϊνα βεβαιωθώ" 

σιν έάν έζη ή άν έλειποθύμησεν.
Έξετέλεσαν λοιπόν τήν διαταγήν τού ιατρού 

καί ήρχισαν ν’ άνέλκωσι μετά ζέσεω; τδ σώμζ

κάθοδον μέρος, δηλαδή είς μίαν στοάν άχέχου-
σαν εννέα μίλια άπδ τής εισόδου τοΰ Μαμμω-

Οείου σπηλαίου.
— Η στιγμή έκείνη, είπόν έγώ διακόψα; τδν

διηγούμενου, ήτο στιγμή παλμών.
— Έπεθύμουν πολύ νά παρευρισκόμην έκεϊ, 

εϊπεν ό ταγματάρχη;, αν όχι πρδς άλλον σκοπόν, 
τούλάχιστον ϊνα ίδω τδν άτρόμητον έκεΐνον νέον. 
Υπηρέτησα είς τδν στρατόν, είδον άνδρας έν γεν 
ναίοις γενναίους, άλλά καΐ ούτοι, ώς άνθρωποι, 
εϊχον στιγμάς αδυναμίας’ αύτδ; δμω; ό νέος άν 

δσα περί έαυτοΰ εϊπεν έχονται άληΟεία; είναι φαι- 
νόμενον μοναδικόν.

— Έντδ; δλίγου θά πεισθήτε δτι δέν έψεύ- 
δετο, ύπέλαβεν ό ξένος. ’Αφοΰ έφερον τδ σχοι
νίον, οί παρεστώτες ένόμισαν καλδν νά ύποδεί- 
ίωσι κα1. τελευταϊόν είς τδν νέον τούς τε γνωστούς 
καί άγνωστου; κινδύνου; τής έπιχειρήσεώ; του. 
Εϊσθε εί; καιρόν, είπον αύτώ, ν’ άποσύρητε τήν 
ύπόσχεσιν σας, έάν αίσθάνησθε κακήν τινα προ- 
κατάληψιν.

— Ούδεμίαν αισθάνομαι συγκίνησιν, άπεκρίθη 
ό νέος παροογισθείς. Σά; λέγω δ’ ώ; έκ περισ
σοί, δτι καί έάν ήξευρον δτι τδ Μηλστρώμον εί
ναι αύτή ή κόλασι; κατοικουμένη ύπδ δλων τών 
κακουργοτέρων ψυχών ύπδ τήν προεδρείαν τοΰ 
σατανά, περιστοιχουμένου ύφ*  δλου τοΰ κερα
σφόρου έπιτελείου του, πάλιν δέν θά ώπισθοχώ - 
ρουν, άφοΰ άπαξ άπεφάσισα νά κατέλθω έντδς αυ
τού. Πείθεσθε λοιπδν τώρα, ή εΐσέτι αμφιβάλλετε ;

θί περιεστώτε; άνακάγχασαν πρδς ταΰτα’ ει; 
μόνος διετήρησε τδ ήθος σοβαρδν, ό ιατρό; Βρά’ίτ, 
δστι; ήτένισε τδν νέον μετά θαυμασμού καίέψη- 

λ.άοισε τά; έξοχά; τοΰ κρανίου του.
Μετά ταΰτα προσδέσαντε; εις τήν άκραν τοΰ 

σχοινιού βαρυν λίθον κατεβίβασαν αύτδν μέχρι 
τοΰ βυθού, εργασία είς ήν έδαπανήθη ούκ ολίγο; 
χρόνος’ έπροσπάθησαν δέ ώστε νά προσκρούσωσι 
τδν λίθον μεθ’ δση; πλείονο; δυνάμεως εις τάς 
έσω πλευρά; τοϋ βαράθρου, ϊνα άποσπάσωσι τούς 
έτοιμορρόπου; βράχου;, τών οποίων ή ένδεχομένη 
πτώσι; έδύνατο νά πληγώση τδν καταβαίνοντα. 
θί βράχοι ούτοι καταπίπτοντε; εί; τδν πυθμένα 
έπροξένησαν πάταγον τοσούτον, ώστε δλοι ημείς 
έφρικιάσαμεν, δ δέ ιατρός καί πάλιν προσήλωσε 
τδ όξύ αύτού βλέμμα έπί τού νέου. Αλλ*  εκείνο; 
διέμεινεν απαθέστατος, καί άφοΰ προεφύλαξε τήν 
κεφαλήν διά τινο; σαρικιού κατά τών πετρών αϊ- 
τινε; ενδεχόμενον ήτο ν’ άποσπασθώσιν άνωθεν

τοΰ υποτιθεμένου νεκρού, άλλ’ έκεϊνος έννοήσας, 
φαίνεται, τά συμβαίνοντα έσήμανεν άμέσως καί 
έπανειλημμένω;, δτι έπεθύμει νά έξακολουθήση 
τήν κάθοδον.

’ΐαχή χαρμόσυνος έςήλθεν άπδ τά χείλη τών 
περιεστώτων. θί κρατούντες τδ σχοινίον υπήκου- 
σαν καΐ οΰτως ό παρατηρητή; έφθασε μέχρι τοΰ 
βυθού, διατρέξα; έντδς τών σπλάγχνων τής γής, 

καΐ έν μέσςυ τοϋ σκότους, τού υδατος, τή; έλλεί
ψεω; τού ατμοσφαιρικού άέρο; καί τών καταπι- 
πτόντων άνωθεν καΐ κάτωθεν αύτοΰ λίθων διά
στημα έκατδν ίννενήκοντα εννέα ποδών ! ό α.\- 
λος ούτο; υποχθόνιος Κολόμβος εύρεν οΰτως, δτι ό 
πυθμήν τοϋ Μηλστρώμου εϊναι κυκλοτερή; έχων 
διάμετρον όσην δεκαοκτώ πόδε;’ έσύναξε δέ έκεϊ
θεν λαμπρότατον πυρίτην μέλανα καΐ τεμάχια 
σταλακτϊτου λευκότατου ώς ό κρύσταλλος.

’Αφοΰ δ’ έσκόπησε πάντα ταΰτα έσήμανε νά 
τον άνέλξωσι μέχρι τίνος, έπιθυμών νά έπισκε- 
φθή τάς άνωτέρας στοάς, ϊσως νομίσητε δτι έως 
έδώ παρήλθον οί σπουδαίοι κίνδυνοι’ άλλ’ δμω; 
άπατάσθε. ;·,? J»7X>0 iojwv

— Μή τοι ένέτυχεν έντδς τής υπογείου στοά; 
θηρίον τι άγνωστον ; ήρώτησεν ό ’Αρθούρος.

— Αλλο τι παρά θηρίον, πολλώ τρομερώτερον. 
Φθάς δηλαδή είς τήν στοάν καί θέλων νά έξετάση 
τδ ένδον αύτή; άνέτως, άπεζώσθη τδ σχοινίον 
καΐ μόνον τήν άκραν αύτοϋ έλαβεν εί; χεΐρας’ 
άλλ’ ένώ έπήδα χάσμα τι διέφυγε τδ σχοινίον 
άπδ τών χειρών του. Φαντάσθητε εί; οϊαν θέσιν 
εύρέθη’ πάς άλλο; θά άπέθνησκε βεβαίως έκ φόβου 
διότι έάν δεν κατώρθωνε ν άναλάβη τήν διαφυ- 
γούσαν άκραν τοϋ σχοινιού, ό θάνατο; ήτο άναπό- 
φευκτο; καΐ οδυνηρό; ενεκα τού ψύχους καΐ τή; 
πείνη;· Αλλ αύτδς, χωρίς διόλου νά ταραχθή 
έξήτασε τά περί αυτόν ακριβώς καί άφοϋ κατε- 
μέτρησε τήν άπόστασιν, ειδεν ότι έάν έθετε τδν 
πόδα έπΐ λίθου επικειμένου τής άβύσου, έδύνατο 
άνατείνων τήν χεΐρα νά συλλάβη τήν άκραν τού 
σχοινιού’ ό λίθος δμως έκεϊνο; ήτο άρά γε αρ
κετά στερεά προσηρμοσμένο; έν τή γή, ώστε ν’ 
άνθέξη εί; τδ βάρος τοϋ σώματός του ; Τί; οϊδε ; 
έπρεπε νά στηριχθή έπ’ αύτού διά νά τδ. μάθη’ 
δέν έδίστασεν δμω; άλλ’ έπέθηκε τδν πόδα καΐ 

περιέμενεν άν θά πέση ή οχι’ άλλ εύτυχώς ήτο 
στερεός καί μόνον τμήματα γής άπεσπάσθησαν 
πέριξ αύτού. Τότε άνέτεινε τήν χεΐρα . .. άλλ’, ώ 
τής ατυχία; ! τή; χειρδ; τδ μήκος δέν έξήρκει 
πρδ; σύλληψιν τοϋ σχοινιού, ’λνέβλεψε κύκλφ

αύτοϋ καί μή ίδών ούδέν πρδ; σωτηρίαν μέσον 
έπείσθη πλέον έντελώ; οτι πάσα έλπίς άπώλετο· 
Αλλ’ ό θεδς προστατεύει του; μεγαλόψυχου; άν

δρας. Τώ έπήλθε μία τις έμπνευσι; σωτήριος, 
έλαβε τδν φανδν καΐ διά τών δδόντων μετασχη
μάτισα; τδν κρίκον αύτοϋ εί; άγκυστρον, καί 
άντΐ λαβίδ ο; τδν φανδν μεταχειρισθεΐς, συνέλα- 
βεν εύκολώτατα τήν άκραν τού σχοινιού καΐ έλ- 

κύσας μέχρι τή; εισόδου τή; στοά; προσήρτησεν 
αύτήν ασφαλώς έφ ένδς βράχου-

Μετά ταύτα είσέδυσε πάλιν είς του; υπογείου; 
θόλου; καί προέβη τοσοΰτον, ώστε άναλυθείση; 
τή; λαμπάδο; τοΰ φανού ολίγου δεΐν έμενε διά 
παντδς έν μέσςο τού βαθυτάτου σκότους είς τδν 
άδιέξοδον έκεΐνον-λαβύρινθον. Τέλος πάντων τδν 
άνείλκυσαν μετά πολλούς άλλους κινδύνους, διότι 
ένώ άπεϊχε τοΰ στομίου έννενήκοντα πόδα:. τδ 
σχοινίον ένεκα τή; ισχυρά; προστριβής έπί τής 
σανίδος άνεφλέχθη καί ΰδωρ πρόχειρον δένύπήρ- 
χεν. Εύτυχώς είς τών παοες-ώτων εϊχε μεθ’εαυτού 
φιάλην περιέχουσαν ολίγον ΰδωρ μετά ρχχτ,; άνά- 
μικτον, τδ έχυσε λοιπόν έπί τοϋ άναφλεχθέντο; 
σχοινιού, καΐ οΰτως ό τολμηρός νέος ειδεν έπί τέ
λους τδ φώ; τής ημέρας, απαθής, άτάραχο; ώς 
έξ άρχή;. Εζήτησαν τότε τδν ιατρόν Βράϊτ καί 
τδν εύρον λειποθυμοϋντα !

— Τοιαύτη εϊναι, είπε περαίνων τδν λόγον του 
δ διηγούμενος, η πιστή περιγραφή τή; έν τώ 
Μηλστρώμω καθόδου τοΰ νέου άμ-ρικανοΰ, δστι; 
έχάραξε τδ όνομά του έπΐ βράχου έντδ; τοϋ.βα- 
θυτέρου μέρου; τοΰ πυθμένο;, τδν όποϊον ούδείς 
πρδ αύτοΰ ειδεν ούδέ θά ίδή, νομίζω.

— Α ! εϊπεν ό ταγματάρχης χαμηλή τή φωνή 

καί αποτεινόμενος πρό; με τδν μόνον ικανόν να 
' είσδύση εί; τήν έννοιαν τών λόγων του, μέχρι τοΰ
δε ένόμιζον δτι είναι έργον γενναιότητο; ή αυ

τοχειρία, άλλά σήμερον βλέπω οτι πολύ μεγα- 
λητέρα άνδρία απαιτείται εί; άλλα; περιστάσεις 
έπικινδύνου;.

ΚΕΦ. Γ.

0 χρόνο; παρέρχεται καί μάλιστα έν ώρα καύ- 
σωνο; ταχύτερον καί τών ρευμάτων τοΰ Νιαγάρα,, 
τοΰ οποίου οί υδάτινοι όγκοι δροσίζουσι καί τήν 
ατμόσφαιραν καί του; οφθαλμού;. Οΰτω διηνύ- 
σαμεν τδ τέλος τού θέρου; καΐ ολόκληρον τδ φθι- 
νόποχρον βαυκαζιλόμενοι ήδέως ύπδ τοΰ [Λονοτό- 
νου άλλά ποιητικού φλοίσβου τοΰ τεραστίου κα
ταρράκτου. Τδ δέ χρονικόν τούτο διάστημα έχρη- 
σιμοποίησα πρδ; αποπεράτωσήν τή; είκόνο; τοϋ 
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σωαεν τελειωτικό»;. ’Εφθάσαμεν εις τήν ήγεμόνα 
πόλιν ακριβώς καθ’ ήν ημέραν ή Καρολίνα έδωκε 
πρώτη τδ σύνθημα τού αμερικανικού διαμελισμού, 
(20 δεκεμβρίου 1 860), δηλαδή τδ σύνθημα τοΰ 
έμφυλίου πολέμου μεταξύ Βορείων καί Νοτίων 
Αμερικανών, ύ πόλεμος ούτος άοξάμενος άνευ 
προηγούμενης τινο; παρασκευής, άνευ τακτικού 
ς-ρατού, ή ναυτικής δυνάμεως κατηρτισμένης, προ- 
σεδοκάτο ίσως μηδαμινός, καί δμως μετ έκπλη- 
ξεως καί λύπης είδεν ή οικουμένη τδν πόλεμον 
εκείνον αετατραπέντα εις αγώνα γιγάντιον και 
μοναδικόν πιθανόν εί; τά χρονικά τής Ιστορίας. 
Τδ θέαμα λαού μεγάλου, οίος ό αμερικανικός, 
έν τοιαύτη ώρα ήτο, ώ; είκδς, άξιον νά κινήση 
τήν περιέργειαν παντδ; στρατιωτικού, δθεν καί δ 
ταγματάρχης ήθέλησε νά ίδη τίνι τρόπω θά χει- 
ροτονηθώσιν έκ τού προχείρου πολεμισταί έθελον
ταί, καί έν γίνει πώς θά έξοπλισθή δ τόπος ού
τος, τού όποιου έως τότε ή ισχύς επακριβώς συνί- 
στατο είς ολοσχερή έλλειψιν πεζικής ή ναυτικής 
δυνάμεως. Διεμιίναμεν λοιπόν έν Νεοβοοάκω ειρη
νικοί θεαταί τής αιματηρά; ταύτης τρωγφδίας, 
ής ή λύσις άγνωστος μέχρι; σήμερον μένει (1).

Οί πρώτοι υπέρ τής έχωσεως παρουσιασθέντε; 
έθελονταί ήθέλησαν νά σχηματίσωσι τάγματα 
ζουάβων, κατά μίμησιν τών Γαλλικών- εννοείται 
δέ οτι τήν εύκαιοίαν ταύτην δέν παρέβλεψαν οί 
άμερικανοί πυροσβέσται, φλέγόμενοι ύπδ τής έ- 
πιθυυ,ία; νά έπιδείξωσ·. τρανώτερον τήν ένεργη- 
τικότητά των. Κατηρτίσθησαν λοιπδν τάγματα 
ζουάβων πυροσβεστικά, γερμαηχά, συγκροτού
μενα καθαρώς ύπδ γεομανών, χαναύιχά έκ Κα
ναδών, καί οΰτω καθ’εξής, καί έν τέλει τάγ
ματα ζουάβων εθνικά. Συνέστη πρδς τούτοις τδ 
Λαφαγετικδν σώμα, συγκροτούμενον έκ Γάλλων, 
καί τδ Γαοιβαλδινδν, έξ ίταλών.

Οι ’Αμερικανοί οίτινες είναι καθ ύπερβολήν 
θειασώται τού συστήματος τών σωματείων έσχη- 
μάτισαν πολλά ιδιαίτερα σωματεία, έχοντα μι
κρές διαφορετικής σημαίας- τδ σωματείον τών 
φοιτητών, τδ σωματείον τών λεπτουργών, τό 
σωματείον τών ύποδηματοποιών, τδ σωματείον 
τών κουρέων, τδ σωματείον τών αγάμων, τδ σω
ματείον τών οικογενειαρχών, καί ίλην ιππικού 
συνισταμένην έκ κυνηγών έξησκημένων ιδίως είς

(I) Ταϋτα ΐγράφησαν πολύ πρδ τής ευτυχούς λήςιως 
τοϋ άμερικανικοϋ πολέμου, οστις ΐπεσρράγησεν διά μαρ
τυρικού αίματος τδ δικαίωμα της άτομικής έλευίερίας (— 

Μιταφρ·) 

σίρ ’Ιακώβου τδν όποιον έζωγράφησα τώρα άνευ 
φόβου, ουδέ ελέγχων. Ο δέ Αρθούρος δέν έπαυσε 
σκεπτόμενος μετά ζήλου όντως ηρωικού περί τών 
καταλλητοτέρων μέσων πρδς σύλληψιν τού πρώην 
συνεταίρου του.

Τού χειμώνος η δριμύτη; έγίνετο ημέρα τή ή- 
μέρα μάλλον έπαισθητή, καί ήρχισα, μά την α
λήθειαν, νά μή άρέσκωμαι πολύ είς τήν θέαν τών 
•φυσικών καλλονών' τούτων ούτως έχόντων ό 
ταγματάρχης έλαβεν έξ Αγγλίας επιστολήν παρά 
τής άνεψιάς του ωραίας νεάνιδος, περί ή; έγένετο 
λόγος έν αρχή τής παρούσης διηγήσεως, καί τήν 
οποίαν ό σίρ Ιάκωβος ύπερηγάπα ώς ιδίαν αυτού 

'θυγατέρα.
Τήν ήιεέραν εκείνην ό ταγματάρχης έφάνη σύν- 

-νους καί δϊς ή τρις τδν κατέλαβον άναγινώσκοντα 
•έπανειλημμένω; τήν επιστολήν τής ανεψιάς του, 
τήν δ’ έπαύριον μοί είπε,

— Κύριε Μ«ονώ, εισθε αξιότιμος νέος, προι
κισμένος μ.έ προτερήματα καί μού έσώσατε καί 
τήν ζωήν.

— Ας άφήσωμεν, παρακαλώ, ταγματάρχα, 
αύτήν τήν ομιλίαν, άπεκρίθην.

— ’Απ’ εναντίας επιθυμώ νά έμμείνω είς αύ
τήν.

— Αν έχητε τοιαύτην άπόφασιν, δέν λέγω 
όχι, ά; δμιλήσωμεν δσω θέλετε.

— Κύριε Μάρκελλε, μίαν απλήν έρώτησιν θά 
•σάς αποτείνω" μήπως άποστρέφεσθε τδν γάμον ;

——Αιόλου δέν τδν άποστρέφομαι καί μάλιστα 
έάν ή μελλόνυμφος ήρεσκεν είς έμέ καί έγώ δέν 
άπήςεσκον εις αύτήν, είχε δέ πρδς τοϊς άλλοις 
έκτδς τής νοημοσύνη; καί τή; καλλονής, ήτις δέν 
παραβλάπτει τήν άξίαν μιας καλής οικοκυράς, έάν, 
λέγω, είχε καί περιουσίαν, πράγμα τδ όποιον 
φέρει τήν ομόνοιαν καί τήν εύπραγίαν έντδς τού 
συνοικεσίου. . . ’Αλλά πρδ; τί ή έρώτησις αυτή, 
•ταγματάρχα ;

— Χάριν απλής περιεργεία; ερωτώ, άπήντησε 
χαδεύων τδν πώγωνα κα'ι έπιδεικνύων αδιαφο
ρίαν, διά νά γνωρίσω τήν έπί τού θέματος τού
του γνώμίν σας.

Μετά παρίλευσιν δεκαπέντε ημερών άπδ τή; 
ομιλίας ταύτης, τής τότε κατ’ έμέ άσημάντου, 
δ σίρ ’Ιάκωβο; μοί έδήλωσεν δτι έπερατώθη ή έν 
Αμερική εκδρομή ήμών και μοί έπρότεινε νά τδν 
συνοδεύσω μέχρι; Αγγλίας.

’Εμού δέ παραδεχθέντο; τήν πρότασιν, άπήλθο- 
μεν εί; Νεοβόρακον, δθεν έμέλλομ-εν νά άποπλεύ-

τήν θήραν τού λαγωόϋ, τής άλώπεκο; καί τού 
βουβάλου' άλλά τδ περιεργότεοον πάντων τών 
στρατιωτικών ταγμάτων τών εθελοντών είναι ά· 
διαφιλονεικήτω; τδ 1107 τού Νεοβορακινοϋ στρα

τού συγκροτηθέν ύπδ χιλίων πεντακοσίων . . . . 
μουσικών στρατολογηθέντων έκ τών θεάτρων καί 
άλλων μ.ουσικών εταιριών τοΰ τόπου' οίνοχόος 
(cantiniere) τοιούτου μουσικού τάγματος έπρε

πε νά ήναι γυνή ύψίφωνος, και τφόντι προσεφέρθη 
ίν άναδεχθή τά καθήκοντα τής οίνοχόου μία τις 
βαρύφωνος σύζυγος ένδς υψιφώνου.

Πανταχόθεν οί έθελονταί έδραμον πρδ; άμυναν 
τής άπειλουμένης πολιτείας' άνδρες καί χρήματα 
συνέρρευσαν άφθονα' άλλ’ έλειψαν τά δπλα. Τό
τε οί Yankees τών όποιων τδ έφευρετικδν πνεύ
μα είναι άκάματον, έπεδόθησαν πρδς άνεύρέσιν 
καταστρεπττικής τίνος μηχανή; δυναμένης ν’ ά- 
ναπληρώση τήν έλλειψιν τών όπλων' κατέφυγον 
λοιπόν εί; τδν ατμόν, καί τις βιομήχανος έπρό- 
τεινε νά κατασκευάση ατμοκίνητα τηλεβόλα τά 
όποια δέν έχρειάζοντο ούδέ πυρίτιδα ουδέ πυρο- 
βολιστάς' ή μηχανή αυτή σχήμα ’έχουσα τηλε
βόλου έστηρίζετο έπί στρόφιγκος καί τεσσάρων 
τροχών, καί έκινεϊτο διά τοΰ άτμοΰ, έγεμίζετο 
δέ έκ τού οπισθίου μέρους διά πολλών σφαιρών 

μέτριου μεγέθους, καί πεοιστρεφομένη κυκλοτε- 
ρώ; μετά τρομακτικής ταχύτητος έξεσφεδόνιζε 
ένεκα τή; όρμητική; κινήσεως τάς σφαίρα; δλας 
όμοϋ μετά μεγίστη; δυνάμεως είς άπόστασιν έκα- 
τδν μέτρων.

Αμα διεδόθη ή φήμη τή; έφευρέσεως ταύτης, 
πολλοί τοσοΰτον φανατικοί ύπέρ αύτής άνεδεί- 
χθησαν, ώστε έλάλουν μετά τής μεγαλειτέρα; πε- 
ριφρονησεως περί τών συνήθων έν χρήσει όπλων. 
Αλλο; δ έφευρετής κινηθείς είς άμιλλαν έ;. 
άτμοκινήτου τηλεβόλου, κατεσκεύασε δείγμα 
νητοΰ ώχυρόματος άτμοκινήτου καί αυτού.

(“Επεται ή συνέχεια.)

έκ τού
κι-

ΤΟ ΑΙΑΒΟΛΟΧΑΡΙΟΧ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΥΝ (Γ)

— Αμέσως, συνταγματάρχα, άμα ή δρασίς 
σας συνειθίση είς τδ είδος τούτο τής ημέρας, καί

(0 Συνέχεια άπδ φύλλα?. 90. 

πέσητε πρηνής, θά ίδήτε πρδς τό μέρος έκείνο 
δεξιά, ένα μικρόν φυσικόν οχετόν, εις τδν όποιον 
μόνον έ'ρπων δύναταί τις νά πλησιάση, εις τήν 
λάμψιν τής ήμέρας, ήτις εισέρχεται διά ρηγμής 
βράχου.

— Αν ή όδδς ηνε ασφαλής, δέν είνε δμως και 
κομψή.

— Α ! δσον διά κομψότητα άφήσατε' προτι
μώ καλλίτερον μέ τδ πλοίον ό Ηοντομέάωκ, τό 
όποιον σάς έφερεν είς Βαρβάδαν, νά έλθω έδώ μέ
σα, παρά νά χωθώ είς τήν οδόν εκείνην ή οποία 
ομοιάζει πρός σωλήνας θερμάστρας,

— Καί πού απολήγει αυτή ;
— Είς τδ βάθος ένδς βαράθρου τδ όποιον χρη

σιμεύει είς ύπεράσπισιν τού Διαβολοχωρίου, διότι 
άπδ τά τρία άκρα τδ βάραθρον αύτδ είνε άποτο- 
μώτερον, καί είνε αδύνατον τόσον νά τδ άναβή 
τις όσον καί νά τδ καταβή- άπδ τδ τέταρτον 
όμως άκρον, δύναταί μετά μεγίστης δυσκολία; 
πατών έπί τών εξοχών τών βράχων νά άνέλθη 
έως είς τά όρια τού παραδείσου τής κατοικίας 
τής Λάμιας.

— 'Εννοώ ... ή υποχθόνιος αυτή δίοδος θέλει 
μάς οδηγήσει είς τδ βάθος ένδς βαράθρου τού δ 
ποίου έπίκειται τδ Διαβολοχώριον.

— Βέβαια, συνταγματάρχα- άλλά διά ν' άνα- 
βώμεν είς αυτό, πολλά; φοράς θά μείνωμεν κρε
μασμένοι άπδ κανένα θάμνον μεταξύ ούρανού καί 
γής. Οταν δμως φθάσωμεν είς τδ χείλος, τότε 
χωνόμεθα είς κάμμίαν οπήν εκεί πλησίον, περι- 
μένοντες τήν στιγμήν τής ένεργείας.

— Καί ή στιγμή τής ένεργείας δέν θά βρα- 
δύνη. Διά νά γνωρίζη; τόσον καλά τά πράγματα 
πρέπει νά ύπηρέτησες τήν Λάμιαν.

— Σάς τδ είπα, συνταγματάρχα. Ηλθον έκ 
τή; Ευρώπη; μέ αύτήν καί μέ τδν πρώτον τής 
σύζυγον, μετά τρεϊς δέ μήνας μέ άπέπεμψαν καί 
τότε ύπήγα είς άγιον Δομίγγον, δπου δέν ή- 
κουσα πλέον νά ομιλούν δι’ αύτήν.

— Καί αυτή θά σέ άναγνωοίση βεβαίως;

— Απδ τδ ανάστημα καί τδ σώμα ναι, άλλ’ 
άπδ τδ πρόσωπον όχι, διότι άνεχοιρήσαμεν νύκτα 
άπδ τήν Εύρώπην, καί δταν άπεβιβάσθημεν τήν 
μετέφερον έντδς φορείου είς τδ Διαβολοχώριον' δ
ταν δ’ έξήοχετο τήν ημέραν έφερε προσωπίδα, 
καί οί μέν έλεγον δτι ητον ωραία ώς άγγελος, οΣ 
δέ δτι ητον άσχημο; ώς τέρας. ’Εγώ δέν είμπορώ 
νά είπω ποιος έκ τών δύο ήπατάτο, διότι έγώ 
καί οί σύντροφοί μου ποτέ δέν έπατούσαμεν τδν
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— Αλλά διά νά έξέλθης άπδ τδ βάραθρον, έ
πρεπε νά διέλθης τδν παράδεισον τοϋ Διαβολοχω

ρίου ;
— Βέβαια, συνταγματάρχα, διότι άπδ πε

ριέργειαν νά ϊδω τδν παράδεισόν της, εί; τδν ό
ποϊον δέν ήδυνάμεθα ποτέ νά είσέλθωμεν, έπεί- 
σθην εις τήν προσφοράν τοΰ μαργαριτοθήρα. Ο
ταν ήμην εις τήν οικίαν, έγνώριζον δτι ή Λάμια, 
καΐ ό σύζυγός τη; έλειπον, ήμην λοιπόν πολύ βέ
βαιος δτι άφοϋ-είσήλθον άπδ τδ βάραθρον, Οά έ- 
ξηρχόμην διά τοϋ κήπου, καΐ αύτδ έκάμαμεν, όχι 
χωρίς νά κινδυνεύσωμεν χιλιάκις νά συντριφθώ- 
μεν' άλλά τί τά θέλίτε; άπέθνησκον άπδ έπιθυ- 
μίαν νά ίδω τδ έσωτερικδν τής οικία; αύτής, ή 
όποία μα; ήτο άπηγορευμένη. Ητον δμο>ς καί τώ 
οντι αληθής παράδεισος, δ,τι δμως ήτο νόστιμο*,  
ήτον ή έκπληξις τή; Μουλατρέση;' ή όποία έφύ- 
λαττεν είς τήν θύραν, όταν μάς είδεν έμέ καΐ τδν 
μαϋρον, δέν ήδύνατο νά έννοήση πώ; είσήλθομεν. 
Τή είπομεν δτι διελάθομεν τήν προσοχήν της-, 
καΐ μά; έπίστευσεν' εσπευσεν όμως νά μά; έκβά*  
λη όσον τδ δυνατόν ταχύτερον καί έσιώπησε διά 
νά μή άποπεμφθή άπδ τους κυρίους της.

Μετά τινων στιγμών σιωπήν, ό συνταγματάρ
χης είπεν άποτόμως πρδς τδν ’ίωάννην,

— Τόρα δέν δύναμαι νά οπισθοδρομήσω' πρέ

πει τά πάντα νά σοΐ είπω.
— Τί συνταγματάρχα ;
— Οταν είσέλθωμεν εί; τδ Διαβολοχώριον, Οά 

συλλάβωμεν καϊ δέσωμεν ενα άνθρωπον, δ,τι δέ 
καΐ άν κάμη διά νά υπερασπισθή, δέν πρέπει οΰτε 
μία τρίχα τή; κεφαλής του νά πέση, έκτδς άν 
διά τή; βία; μά; άναγκάση νά υπερασπίσομε-, 
τήν ζωήν μας. Τότε, προσέθηκεν ό συνταγμα
τάρχη; μέ άπαίσιον μειδίαμα, τότε . . . διακό
σια; γουινέα; διά σέ, εϊτε έπιτύχωμεν εϊτε μή.

— Διάβολε!·. Πολύ άργά έπεριμ.είνατε νά 
μοΐ είπητε αύτδ, συνταγματάρχα' άλλά τόρα έ- 
γεινε ποϋ έγεινε, καΐ δέν είμποροΰμεν νά κάμω- 

μεν άλλο.
— Ω ! δέν ήπατήθην ! είσαι τώ δντι ανδρείος.
— ’Αλλ’ έκεϊνος τδν όποϊον ζητείτε εϊνε ρω

μαλέος καϊ γενναίο; ;
— ’Αλλά, είπεν δ ί’οϋτλερ άφοΰ έσκέφθη ολί

γον, φαντάσου ολίγον τδν πρώτον άνδρα τής Λά
μια;, άνθρωπον υψηλόν καί λεπτόν.

— Ναί. .. έκείνο; ήτο λεπτό; είνε άληθές, 
καί τδ τμήμα χάλυβο; είνε λεπτόν, άλλ’δμω; εϊνε 
δυνατώτατον ύ άνθρωπος έκεϊνος, συνταγμα-

πόδα εϊς τδ έσωτερικδν τής οικίας, καί ή υπηρε
σία αύτής έξετελεϊτο άπδ μουλατρέσας, γυναίκας 
μιγάδα; αΐτινες ε’νε σιωπηλαί ώς οψάρια.

•— Καΐ αύτός ;
— Ιίτον ώραϊος, υψηλός, λεπτός, χαρίεις καί 

είχεν ηλικίαν τριάκοντα S' περίπου έτών, φαιό- 
χρους, εϊχε μύστακας μαύρους καΐ £ίνα γρίπην.

— Είνε αύτός ! είνε αύτός ! επανελάμβανεν ί 
συνταγματάρχης, ένώ δ Ιωάννης έλεγε τά χαρα
κτηριστικά. Τοιουτοτρόπως τδν έζωγράφισαν, άλ

λά πώς άπέθανε ;
— Λέγουν δτι άπέθανεν είς τδ ταξείδιον- άλ

λο τίποτε δέν ήξεύρουν.
— Καΐ δέν ειχον ποτέ άμφιβολίας περί τοΰ 

θανάτου του;
— Μά τήν πίστιν μου, συνταγματάρχα, άφοΰ 

ή Λάμια ένυμφεύθη δύο φοράς πάλιν μετέπειτα ;
— Καί τούς δύο αύτούς συζύγους της τοΰ; 

.ϊδες;
— ύχι, συνταγματάρχα, διότι ήρχόμην άπδ 

τδν άγιον Δομίγγον, δταν πρδ δκτιο ημερών μέ 
έμισθώσατε δι’ αύτήν τήν έκστρατείαν, γνωρίζον- 
τες δτι δύναμαι νά σάς υπηρετήσω. Μοΐ ύπεσχέ- 
θητε πεντήκοντα γουινέας άν σάς εΐσήγαγον εί; 
τήν νήσον έξαπατών τήν προσοχήν τών Γάλλων 
καταδρομέων, οΐτινες άπδ τής ένάρξεως τοϋ πο
λέμου δέν άφίνουσι κάνέν πλοϊον νά πλησιάση είς 
τάς προσπελαστάς εννοείται παραλίας' τοιουτο
τρόπως ή ΒαΛασύ ημών δέν κατεδιώχθη χάρις 
είς τους άποτόμους βράχους τής Καβεστέρρης, 
διότι κάνεις δέν φαντάζεται δτι είμπορεϊ νά εί- 
σαχθή τις εϊς τήν νήσον άπδ τδ μέρος έκεϊνο, καϊ 
δι’ αύτδ δέν φυλάττουν.

— Ωστε κάνεις δέν είμπορεϊ νά ύποπτεύση τήν 
παρουσίαν μου εις τήν νήσον, καΐ, καθώς μοϋ εί
πες, ή Λάμια έχει έν είδος άστυνομίας είς τήν 
νήσον, ώστε μανθάνει περί δλων τών άφικνουμέ- 

νων ξένων.
— Τούλάχιστον συνταγματάρχα, έλεγον τότε 

δτι οί υπάλληλοι οΐτινες διευθύνουσι τά έν Σαιν- 
πιέρη καί Φορογιάλη καταστήματά της προσέ
χουν, ώστε κάνει; ξένος νά μή άποβή είς τήν Μαρ- 

τινικήν, χωρίς νά τδ μάθωσι.
— Πολΰ καλά, θά έχη; τάς πεντήκοντα γουι

νέας σου . . . άλλ’ άκόμη, είσαι βέβαιος δτι ό υ
πόγειος αύτδς δρόμος. ..

— Εστέ ήσυχος, συνταγματάρχα, έπέρασα 
άπ’ αύτδν μέ τδν νέγρου μαργαριτοθήραν, δστις 
πρώτος μέ ώοήγησεν έδώ. 

τάρχα, έγνώριζε καλλίτερον παντδς άλλου πώ; 
μεταχειρίζονται τδν μόλυβδον καί τδν σίδηρον- 
ητο δέ τόσον δυνατός ώστε μίαν ήμέραν τδν εί
δον ν’ άρπάση ενα νέγρον άπδ τήν μίσην καί νά 
τδν ρίψη δέκα βήματα μακράν αύτοϋ, ώσάν νά 
ήτο κάνέν παιδί, μ’ δλον δτι έκεϊνος ό νέγρος ητο 
πολύ μεγαλείτερος καί ισχυρότερος άπδ σάς. Αν 
λοιπόν ό άνθρωπος τδν όποϊον ζτ,τήτε δμ,οιάζη 
πρδς αύτδν, κακά θά τήν περάσωμεν, ώς λέ
γουν ...

— όλιγώτερον άφ’ ο,τι νομίζεις . .. Οά σοΰ ε
ξηγήσω τοΰτο . . .

— Καϊ έπειτα, είπεν δ Ιωάννης, άν κατά τύ
χην δ καταδρομεύς, δ κυνηγό; ή δ Καραϊβης, οί 
οποίοι συχνά έπισκέπτονται τήν χήραν, ήνε έδώ, 
τότε ;

— Λκουσέ μου, καθώς μοϋ είπε; είς τδ άκρον 
τοΰ παραδείσου είνε Sv δάσος εί; τδ όποϊον δύνα- 
ται νά κρυφθή τις.

— Ναι, συνταγματάρχα.
— Εκτός τοΰ κυνηγού, τοϋ καταδρομέως ή 

τοϋ Καράίβου, κάνεις δέν εισέρχεται είς τήν ιδιαι
τέραν κατοικίαν τής Λάμιας ;

— Κανείς, έκτδς τών μουλατρισών, αί δποϊαι 
τήν υπηρετούν.

— Καί έκτδς τοϋ ανθρώπου τδν δποΐον ζη
τώ- έχω δέ τού; λόγου; μου νά πιστεύσω ότι Οά 
τδν εΰρωμεν έκεϊ.

— Καλά, συνταγματάρχα.
— Τότε τίποτε άπλοόστερον, τοποθετούμεθα 

είς τδ πυκνότερον μέρο; τοϋ δάσους μέχρι; ότου 
έκεϊνο; έλθη πρδ; τδ μέρο; μας.

— Τδ όποιον δέν γίνεται νά λειψή, διότι δ 
παράδεισο; δέν είνε τόσον μέγας, καί δταν πε- 
ριδιαβάζη τις εΐ; αύτόν, χρεωστεϊ νά διέλθη πλη
σίον μιά; μαρμάρινης δεξαμενής, όχι μακράν τή; 
όποία; Οά κρυφθώμεν.

— Αν έκεϊνο; δέν έλθη, τότε περιμένομεν νά 
νυκτώση, καϊ άμα πλαγιάση τδν συλλαμβάνομεν 
εί; τήν κλίνην του.

—· Τούτο είνε ευκολον, συνταγματάρχα, άν δ 
άνθρωπό; σα; δέν προσκαλέση είς βοήθειαν του 
κανένα έκ τών παρηγορητών τή; Λάμιας.

— Εσο ήσυχος, φθάνει μόνον μέ τήν συνδοο- 
#ν σου νά θέσω χεΐρα έπ αύτού, τότε καΐ άν j 
τδν περιτριγυρίσουν έκατδν άνθρωποι ώπλισμένοι 
μέχρις όδόντων, Ανήκει εί; έμέ. . . έχω τδ μέσον 
νά τδν άναγκάσω νά παραδοθή .. Αύτδ άποβλέ- 
ίϊίΐ έμέ ... δ,τι δύναμαι νά Απαιτήσω παρά σοΰ 

είνε νά μέ δδηγήσης είς Sv μέρος, άπδ τδ δποΐον 
νά δύναμαι νά πηδήσω έπ’ αύτοΰ έκ τοϋ άπροσ- 
δοκήτου.

— Καλά, συνταγματάρχα.
— Τότε, έμπρδς, είπεν δ ί’οϋτλερ έγειοόμενος, 

ά; βαδίσωμεν.

— Εί; τά; διαταγά; σας, συνταγματάρχα, 
μόνον αντί νά βαδίσωμεν, πρέπει νά είπητε, α; 
ερπωμεν. Άλλ’ άς ίδωμεν, προσέθηκεν δ ’Ιωάννης 
κλίνων, άν φαίνηται πάντοτε τδ φώς. Ναί, ναί" 
άλλά πώ; φαίνεται μακράν' άν δμως, άφ’ ότου 
διήλθον έγώ, ή οπή έσκεπάζετο, δέν γνωρίζω εις 
τί θέσιν Οά ευρισκώμεθα τόρα. Θά ήμεθα κατα
δικασμένοι ή ν’ άποθάνωμεν τή; πείνη;, ή νά 

φάγη δ ει; τδν άλλον- άλλως εϊνε άδύνατον νά 
έξέλθη τις άπδ τδ στήλαιον.

— Τώ δντι! είπεν δ Ροΰτλερ φρικιών, μέ κα
ταπλήττει;' εύτυχώς δέν τρέχομεν κίνδυνον. Ε
χει; πάντοτε τδν σάκκον ;

— Ναϊ, ναί, θά εΰρωμεν έντδ; τοϋ δέρματος 
άβροχα τά μαχαίρια, κα! τά πιστόλιά μας, ώς 
άν τά έξεβάλομεν άπδ τήν δπλοθήκην.

— Λοιπδν, Τζδν (’Ιωάννη) έμπρός. Πέρασε 
πρώτος, είπεν ό συνταγματάρχη;' πρέπει νά στα" 
θΰμεν εως ότου ξηοανθοϋν τά ένδύματά μας.

— Αύτδ δέν απαιτεί πολύν καιρδν, δταν φθά- 
σωμεν εί; τδ βάραθρον, θά ήμεθα ώς έντδς φούρ
νου' δ ήλιο; έκεϊ καίει πολύ.

0 Τζδν πέσας πρηνή; ηρχισε νά δλισθαίντ) είς 
άνοιγμα τοσοΰτον στενόν, ώστε μόλι; ήδύνατο 
νά είσέλθη έν αύτώ.

Τδ σκότος ήτο βαθύ . . . μακρόθεν μόνον έφαί
νετο άνταύγασμα φωτός.

0 συνταγματάρχη; ήκολούθει αύτδν συρόμενος 
εί; υγρόν καΐ έλώδες έδαφος.

Επί τινα χρόνον οί δύο άγγλοι προύχώρησαν 
οΰτω;, ερποντε; έπΐ τών γονάτων έπΐ τών χειρών 
καΐ έπί τής κοιλία; έν τώ βαθυτέρω σκότει.

Αίφνης ό Τζδν έστάθη μετά τρόμου καί ανέ
κραξε μέ φωνήν έναγώνιον,

— Συνταγματάρχα!
— Τί θέλεις ;
— Δέν αίσθάνεσθε μίαν δυνατήν οσμήν ;
— Ναι, όσμήν κακίστην'
— Μή κινήσθε είνε όφις .. ’Εχάθημεν.
— ύφις ! άνέκραξεν ό συνταγματάρχης μετά

νότ ίί> ,ςβϊίιχ ν.-,'Γ ν
— ’Απεθάναμεν! δέν τολμώ να προχωρήσω,.^
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τεϊαν κεφαλήν του είς τδ ήμεάνοικτον έκείνου ς-ό- 
μα, καί τδν έδακνεν είς τήν γλώσσαν' ή τελευ
ταία αυτή πληγή τδν άπετελείωσεν.

0 δφις κορέσας τήν λύσσαν του, έλυσε ταχέως 
τάς τρομεράς πλεξάνας του καί έφυγε, διελθών 
διά τοΰ συνταγματάρχου πρδς τδ σπήλαιον.. Πα- 
οελθόντος τού κινδύνου, δ συνταγματάρχης έμει- 
νεν έπί τινα; στιγμάς ώ; κεραυνόβλητος υπδ τού 
τρόμου, άκούων τάς τελευταίας οίμωγάς τοϋ ΐζόν. 
Η αγωνία τού δυστυχούς αύτού ολίγον διήρκεσεν' 
δλίγαι σπασμωδικαί κινήσεις ήσαν αί τελευταία; 
ένδείξεις τή; ζωής.

0 σύντροφος τού Ρούτλερ άπέθανε.. .
Τότε ούτος προχωρήσας πρδς τδν Τζόν, τδν έ- 

λαβεν έκ τής κνήμης.
ΙΪ κνήμη αυτή ήτο ψυχρά καί πεπηγυία, τό

σον τδ δηλητήριου τών οφεων έκείνων επενεργεί 
ταχέως.

Νέον αντικείμενου φρίκη; κατέλαβε τδν συν
ταγματάρχην. Τδ έρπετδν μή εΰρίσκον ίσως διέ
ξοδον έν τώ σπηλαίφ, έδύνατο διά τή; αύτής ό- 
δού νά έπανέλθη. 0 Ρούτλερ ένόμιζεν ότι ακούει, 
έλαφρδν κρότον όπισθεν αύτού, δέν έδύνατο δέ νά 
φύγη έμπρδς, διότι τδ σώμα τού Τζδν έφρασσε 
καθ’ ολοκληρίαν τήν διάβασιν, καί νά φύγη πρδς 
τά δπίσω ήτο εκτεθειμένος νά άπαντήση τδν όφιν.

’Εν τή φρίκη του, ό συνταγματάρχη; έδράξατο 
τδ πτώμα άπδ τάς δύο κνήμας, ϊνα τδ σύρη μέ
χρι τού σπηλαίου καί έκφράξη οΰτω τήν μόνην 
έξοδον, διά τής οποίας έδύνατο νά σωθή’ άλλ’ αί 
προσπάθειαί του ήσαν μάταιαι τότε διότι ή δύνα- 
μίς του παρέλυσεν έκ τής δυσχερείας τής Οέσεώς 
του, είτε διότι τδ πτώμα έξωγκώθη έκ τού δη
λητηρίου, ώστε ά Ρούτλερ δέν έδυνήθη νά τδ σύρη, 

πρδ; εαυτόν.
Μή θέλων, μή τολμών νά πιστεύση ότι καί ή 

τελευταία αΰτη έλπίς τής σωτηρίας τού άφηρέθηΓ 
εύρε τδ μέσον νά άποσπάση τήν ζώνην του καί 
νά τήν δέση είς τους πόδας τοϋ Οανόντος, είτα 
λαβών τήν άλλην άκραν μεταξύ τών οδόντων του-. 
καί βοηθούμενος μέ τάς δύο του χεϊράς ήρξατο 
νά σύρη αύτδν, μεθ’ όλης τής ένεργείας τή; α
πελπισία; μόλις όμως έδυνήθη όλίγιστον νά κί
νηση τδ πτώμα.

0 τρόμο; του ηΰξησεν' έζήτησεν τδ μαχαιριάν 
του μέ τήν άνόητον ιδίαν νά διαμελίση τδ σώμα 
τοϋ Τζδν, άλλ’έννόησεν άμέσω; τδ ανωφελές τής. 
προσπάθειας του.

Τά πιστόλια καί αί τροφαί τοϋ συνταγματάρδ

ϊί οσμή καθίσταται έπί μάλλον καί μάλλον δυ
νατή, έψινθύρισεν ό Τζδν,

— Σιωπή ... άκροάσου !. .
Και έν θανασίμω αγωνία; οί δύο άνθρωπος εκρά" 

τησαν τήν αναπνοήν των.
Αίφνης, είς άπόστασιν ολίγων βημάτων, ηχού

σαν Θόρυβον βίαιον καί ταχύν, ώς άν έκτυπα τις 
διά ράβδου τδ ελώδες έδαφος. II δέ πνιγηρά 
οσμή τήν οποίαν έκπέμπουσιν οί μεγάλοι όφεις 
κατέστη έπί μάλλον καί μάλλον ανυπόφορος’

— 0 οφις εινε λυσσιασμένος, έχει παιδιά, και 
κτυπά μέ τήν ουράν του τήν γην, είπεν δ Ιωάν
νης μέ φωνήν ασθενή. Συνταγματάρχα, άς συ- 
στήσωμεν τήν ψυχήν μας είς τδν θεόν.

— Πρέπει νά φωνάξωμεν διά νά τδν φοβή- 

σωμεν ....
— θ/1’ &Χ* ’ όρμήση αμέσως κατ’ έπάνω 

μας, εϊπεν ό ’Ιωάννης.
Οι δύο δυστυχείς έμειναν έπί τινας στιγμάς έν 

ορικώδει προσδοκία- Δεν ήδύναντο μήτε νά έπι- 
στρέψωσι, μήτε ν’ αλλάξωσι θέσιν. Τδ στήθος των 
ήγγιζεν είς τήν γήν, ή δέ ράχη των είς τδν βρά
χον' διδ δέν έτόλμων νά κάμωσι τδ έλάχιστον 
κίνημα, φοβούμενοι μή προσελκύσωσι τδ έρπετδν 
είς καταδίωξίν των.

0 αήρ, έπί μάλλον καί μάλλον μολυνόμενος 
άπδ τήν ακάθαρτον οσμήν του όφεως, καθίστατο 
πνιγηρός.

— Δέν ευρίσκεις κάμμίαν πέτραν νά ρίψης κατ 
αυτού ; τώ είπε χαμηλοφώνως δ συνταγματάρ- 

χ71ζ· , , y.
Μόλις έπρόφερε τούς λόγους τούτους, καί ο Τζον 

έξέβαλε φρικώδεις κραυγάς καί ήρξατο κτυπώμε- 
νος φωνάζων.

— Ηλθε ! ήλθε ! άπέθανα . . .
0 Ρούτλερ, καταληφθείς ύπδ τρόμου, ήθέλησε 

ν’ άνορθωθή, άλλά έκτύπησε δυνατά τδ κρανίον 

του κατά τών βράχων.
Τότε ερπων πρδς τά όπισθεν δσον ήδύνατο τα- 

χύτερον διά τών γονάτων καί τών χειρών του, 
προσεπάθησε νά φύγη δπισθοδρομών, ένώ δ Τζδν, 
παλαιών μέ τδν όφιν, έξέπεμπε κραυγάς πόνου 
καί τρόμου.

Αίφνης αί φωναί του κατέστησαν υπόκωφοι, 
άναρθροι, σπασμωδικαί, ώς άν δ δυστυχής έπνί- 

γετο.
Τώ όντι, δ δφις λυσσαλέος, άφού έν τώ σκότει 

ίδηξε τδν Τζδν είς τάς χεϊράς, εις τδν λαιμδν, είς
τδ πρόσωπον, προσεπάθει νά εισαγάγω τήν πλα-1 

χου ήσαν είς σάκκον δερμάτινον, τόν όποιον εφε- 
ρεν δ Ζδν έπί τού ώμου του. Ηθέλησε τουλά
χιστον νά άφαιρέση τόν σάκκον άπό τόν σύντροφόν 
του, καί επέτυχε μετ’ άνηκούστους δυσκολίας, έ
πειτα όπιθοδρομών έπέστρεψεν είς τδ σπήλαιον.

Ac δυνάμεις του μετά τοσαύτας περιπέτειας 
εϊχον ήδη έκλίψει, άλλ’ ό άήρ τδν άνεζωογόνη- 
σεν. Εβύθισε μετά ταύτα τήν κεφαλήν του είς 
τήν λίμνην καί έκάθησεν.

Ε’χε σχεδόν λησμονήσει τδν όφιν, δτε δυνα
τός συριγμδς τδν ήνάγκασε νά ύψώση τήν κεφα
λήν. Είδε τδ έρπετδν, ίσορόοπούμενον ολίγους πό
δας άνωθεν τού έδάφους, μεταξύ τών έξοχων τών 
βράχων, οΐτινες άπετέλουν τδν θόλον τού υπο
γείου,

Ο συνταγματάρχης άνευρε τήν μεγαλοψυχίαν 
του είς τήν θέαν τού κινδύνου' μενών σχεδόν άκί- 
νοτος καί μή ένεργών, είμή διά τών χειρών, έ
λυσε τόν σάκκον καί έλαβεν Sv πιστόλιον’ εύτυ- 
χώ; ή γόμωσι; καί τό καψύλιον ήσαν σώα καί 
άβροχα. Καθ ήν δέ στιγμήν ό δφις έξωογισμέ- 
νος έκ τής κινήσεως τού Ροΰτλεο, ώρμα κατ’ αΰ 
τού, έκεϊνος σκοπεύσας. τόν έπυροβόλησε, καί τδ 
έρπετδν έπεσεν είς τους πόδας του μέ κεφαλήν 
συντετριμμένην. Ητο χρώματος μαύρου κυανοει- 
δοΰς καί είχε κηλίδας κίτρινους' τό δέ μήκός του 
ήτον οκτώ έως έννέα ποδών.

Απαλλαγείς τού εχθρού τούτου, καί ένθαέ^υνθείς 
άπο την επιτυχίαν, ό συνταγματάρχης άπεπει- 
ράθη καί πάλιν νά έκφράξη τήν μόνον είσοδον, 
δι ής έδύνατο νά έςέλθη’ πεσών λοιπόν πρηνής, 
είσήχθη αύθις είς τδν οχετόν, άλλά μέ δλας τάς 
προσπάθειας του δέν έπέτυχε νά μετακίνηση τδ 
πτώμα τοϋ Ιωάννου.

Επανελθών είς τδ σπήλαιον, διέτρεξεν αύτδ 
κατά πάσαν διεύθυνσιν καί δέν εύρεν ούδεμίαν έ
ξοδον. Βοήθειαν οΰδεμίαν ήδύνατο νά έλπίζη, διότι 
αί κραυγαί του δέν ήδύναντο νά άκουσθώσιν.

Εν τώ φοικώδει τούτω συλλογισμέ, οί οφθαλ
μοί του έπεσαν έπί τού όφεως, καί είδε πόρον 
στιγμιαϊον. ’Εγνώριζεν δτι ένίοτε ο: πειναλέοι 
νέγροι τρώγουσι τάς βδελυράς, άλλ’ ούχί καί έ- 
πιβλαβεϊς ταύτας σάρκας.

Η νύξ έπήλθε καί εύρέθη είς φρικώδες σκό
τος' τά κύματα μυκώμενα συνεθλώντο είς τήν 
είσοδον τοϋ σπηλαίου, ή δέ πτώσις τού ΰδατος 
έν τή λίμνη έγίνετο μετά κρότου.

Νέος φόβος κατέλαβε τδν Ρούτλερ. ’Εγνώρι
ζεν δτι οί όφεις συνέρχονται καί συζεύγνυνται καί 

ιδίως τήν νύκτα' οδηγούμενο; άπδ τήν οσμήν ό 
ά^ρην ή ή θήλεια τοϋ ερπετού τδ όποιον είχε 
φονεύσει, ήδύνατο νά έλθη είς άναζήτησίν του.

Η θέσε; τού συνταγματάρχου κατέστη οίκτρά" 
είς τδν έλάχιστον κρότον έφρικία, καίτοι ών χ«- 
ρακτήρος γενναίου. ’Εξήτασε δ’ εαυτόν άν ^ερχό
μενο; διά τίνος θαύματος τής θέσεω; ταύτης ή
θελεν έςηκολουθήσει τήν έπιχείοησίν του.

ότέ μέν ένόμιζεν ότι βλέπει είς τδ γεγονδς 
τούτο προειδοποίησιν τού ούρανοϋ, ότέ δέ κα
τηγορεί εαυτόν έπί χαυνότητι, καί άπέδιδε τάς 
άνοήτους προλήψεις του είς ήν εύρίσκετο κατά- 
στασιν.

Άφήσωμεν τδν συνταγματάρχην έν τή δυσχε- 
ρεΐ ταύτη θέσει του διά νά όδηγήσωμεν τδν α
ναγνώστην είς τδ Λιαβολοχώριον.

Η'.

Τύ Λ'ιαδο-Ιοχώριογ.

Η λαμπρά καί καθαρά σελήνη έρριπτε φώς 
σχεδόν δμοιον πρδς τδ τού ήλίου έν Ευρώπη καί 
έδείκνυε τοιουτοτρόπως καθ’ ολοκληρίαν είς τήν 
κορυφήν λόφου αρκούντως ύψηλοϋ καί πανταχό
θεν ύπδ δασών περικυκλουμένου, οίκον κτισμένου 
έκ πλίνθων αρχιτεκτονικής πάντη παραδόξου.

Είς αύτδν δέν ήδύνατο τις νά φθάση είμή διά 
στενή; ατραπού σχηματιζούσης έλικα πέριξ τού 
είύους αύτού τού κώνου' ή δέ ατραπός αΰτη ώρί- 
ζετο ένθεν μέν άπδ φυσικόν καί λίαν κάθετον τεί

χος έκ γρανίτου, ένθεν δέ άπό βάραθρον, τού δ
ποίου καί μεσορντος τού ήλίου δέν έφαίνετο ό 
πυθμήν.

Η κινδυνώδης οδός αΰτη άπέληγεν είς τό ορο
πεδίου διατεμνόμενον άπό πλίνθινον τείχος λίαν 
πυκνόν καί έφωδιασμένον μέ δπάς διά πυροβόλα- 
όπισθεν δ αύτοϋ ύψούται τό τεϊχο; τής περιοχής 
τού οίκου, έν τή οποία είσήρχετο τις έκ χαμηλής 
δρύινη; θύρας.

Π θύρα αΰτη έφερε πρός εύρεΐαν τετράγωνον 
αυλήν, κατεχομένην άπό διάφορα κτίρια’ άπό δέ 
τήν αύλήν ταύτην έφθανέ τι; είς δδόν θολωτήν, 
ήτις ώδήγει πρός τήν ύπό τή; Λάμιας κατεχο
μένην περιαυγίδα. Ούδείς τών μαύρων ή τών άλ
λων υπηρετών τού οίκου ύπερέβαινε τά δρι 
θόλου έκείνου.

Η ύπηοεσία τής Λάμιας έξετελεϊτο άπδ πολ
λάς μουλατρίσας, αίτινες μόναι συνεκοινώνουν
μετά τής κυρίας των.

Η οικία ύψοϋτο εί; τό αντίθετον μέρος έκείνου
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διά τοΰ οποίου άνήρχετό τις' τδ δέ μέρος τοϋτο 
συνιστάμενον έκ πολλών φυσικών ίσοπέδων καί 
πέντε ή έξ μεγάλων ούτως είπεϊν οροπεδίων κα- 

τέληγεν εις βάραθρα.
Κατά σύμπτωσιν συνηθεστάτην είς τάς ηφαι

στείου; νήσου;, λίμνη ίκανώς εΰρεϊζ ύπήοχεν εις 
8ν τών οροπεδίων αύτών’ τδ ύδωρ δέ ταύτης ητο 
διαυγές καί καθαρώτατον. Η οικία τής Λάμιας 
άπεχωρίζετο τής μικρά; ταύτης λίμνης διά στε
νής λωρίδος έκ ψάμμου συμπαγούς καί στίλβον- 

τος δίκην αργύρου.
Η οικία αΰτη δέν είχεν είμή Sv δρόφωμα’ κκ- 

• τά πρώτην δ έποψιν έφαίνετο μόνον κτισμένη 
άπδ φλοιούς δένδρων’ ή έκ fiaitCovu»· στέγη 
εκτεινόμενη πέντε ή £ξ πόδα; έκτδς τού εξωτε

ρικού τοίχου έστηρίζετο έπΐ στελεχών φοινίκων 
έμπεπηγμένων εις τήν γήν και έσχημάτιξεν ού
τως είδος σκιάδος πέριξ τή; οικίας.

’Ολίγον κατωτέρω τή; λίμνη; έξετείνετο, εις 
μ.ικράν κατωφέρειαν, δάπεδον έκ χλόης τοσοΰτον 
δροσερόν καί πράσινον, όσον ούδ’ οι ωραιότεροι 
λειμώνες τής ’Αγγλίας καί ή ανήκουστος αΰτη εί; 
τάς Άντίλλας σπανιότης ώφείλετο είς αοράτους 
πόρου; δι’ ών τδ ύδωρ έξερχόμενον τής λίμνη; 
διετήρει εις τδ δάπεδον εκείνο Θελκτικήν ψυχρό

τητα.
Μετά τδν λειμώνα τούτον, δστις έκοσμεϊτο τή- 

δε κακεϊσε άπδ ποικίλα άνθη (σημερινά, ήρχετο 
κήπο; συγκείμενος έκ δένδρων πολυειδών’ ή δέ 
κλίσις τοΰ εδάφους ήτο τοιαύτη, ώστε δέν έφαί- 

νοντο οί κορμοί, άλλά μόνον αί κορυφαι, λαμπρώς 
πεποικιλαέναι. Κατόπιν δέ τών άλλων δένδρων 

έξετείνετο δάσος πορτοκαλιών καί λεμονιών κε- 
καλυαμένων άπδ άνθη καί καρπούς. ’Εάν τδ έ
βλεπε τι; τήν ημέραν μακρόθεν, ήθελεν έκλάβει 
αύτδ τάπητα χιόνος εύωδιαζούσης, έφ’ ού ήσαν 

διεσπαρμένα χρυσά κοσμήματα.
Μετ’ αύτδ τδ δάσος, κλάδοι και κορμοί συμ- 

πεπλεγμένοι βανανεών καί κοκοτιερών έσχημάτι- 
ζον ωραίου φραγμόν πρδ τοΰ βαράθρου, εί; τδν 
πυθμένα τοΰ όποιου έφερεν ή υπόγειο; όδός περί 

ή; εϊπομεν, καί όπου ήτον ό Ροΰτλερ.
Εισερχόμενοι εί; £ν τών πλέον μεμακρυσμένων 

δωματίων τοΰ οίκου, ευρίσκομεν νέαν γυναίκα 
ηλικίας είκοσιν έως είκοσι τριών έτών’ άλλά οί 
χαρακτήρες της ήσαν τόσον παιδικοί, τδ ανάστη
μά της τόσον λεπτόν, ή δοοσερότης της τόσον με
γάλη, ώστε μόλις ήθελε τις τήν νομίσει δεκαε- 

ξαετή.

’Ενδεδυμένη ίμάτιον έκ μουσελίνης μέ πλα
τείας χειρίδας, ήτον έξ ημισείας’ πλαγιασμένη 
έπΐ ανακλίντρου έξ ινδικού υφάσματος χρώμα
τος φαιού μέ χρυσά άνθη’ έστήριζε τδ λευκόν καί 
καθαρόν μέτωπόν της έπΐ μιας τών χειρών της 
ήτις έξηφανίζετο έξ ήμισεί ας είς δάσος μακρών 
βοστρύχων, οίτινες καταπίπτοντες έπΐ τού τρα
χήλου καί έπΐ τών χιονολεύκων ώμων της ά- 
τάκτως, ώριζον τδ στρογγυλόν, δροσερόν, μικρόν 

καί ροδόχοουν πρόσωπόν τη:.
Μέγχ βιβλίον μέ έουθρδν μαροκινόν δεδεμένον 

ήτον είς τήν άκραν τοΰ ανακλίντρου, έφ’ ού έκά- 

θητο, ανοικτόν πρδ αύτής.
Η νέα γυνή άνεγίνωσκε μετά προσοχής εί; τήν 

λάμψιν τριών εύωδών κηρίων, τά όποϊζ έβάστα- 
ζε μικρόν πολυτελές κηροπήγιου, έφ’ ου ήσαν 
λαμπρώς γεγλυμμένα διάφορα άνθη.

Αί βλεφαρίδες τή; νεαρά; άναγνωστρίας είνε 
τόσον μακραΐ, ώστε ρίπτουσι σκιάν έλαφοάν έπΐ 
τών παρειών τη;’ ή £ίν τη; είχε θαυμασίαν λε
πτότητα, τδ καταπόρφυρον στόμα τη; ήτο μι” 
κρότερον τών ωραίων γλαυκών οφθαλμών τη;. Η 
φυσιογνωμία της ένΐ λόγω έδείκνυεν όλην αύτής 
τήν αθωότητα καί τήν αιδώ.

Κάτωθεν τού έκ μουσελίνης ίματίου της έξέο- 
χονται δύο λεπτοί πόδες, περιβεβλημένοε κνη- 
μίδας έκ μετάξης λευκής καί έμβάδες έξ υφάσμα
τος μετάξινου ζερασοχρόου, πετοικιλμένου δι’ αρ

γύρου.
II θέσις αύτής τής γυναικδς ειχέ τι τδ έξαλ

λον, καίτοι τδ άνάστημά της ήτο μικρόν.
Χάρις είς τήν ευρύτητα τής καταπιπτούσης 

χειρίδος της, έδύνατό τις νά θαυμάση τήν θελ
κτικήν περίμετρον βραχίονος στρογγύλου, κατε- 
σκευασμένου ώ; άπδ έλεφάντινον’ ή φυλλολογοΰ- 
σα τδ βιβλίον χειρ είνε αξία τοΰ βραχίονος, οί
δέ μακροΐ ονυχέ; τη; εχουσι τήν στίλβουσαν κα
θαριότητα τοΰ άχάτου, αί δέ άκραι τών δακτύ
λων είνε κεχρωματισμέναι έκ φύσεω; διά τοσοΰ
τον ζωηρού χρώματος, ώστε δύναταί τι; νά υπο- 
λάβη δτι έβάφησαν μέ τδ έ> έ τών ’Ινδών.

Τδ δλον τοΰ έπαφροδίτου τούτου πλάσματος
άναμιμνήσκει τήν Ψυχήν, άξιολάτρευτον έξεικό- 
νισιν τή; τοσοΰτον ταχέως φευγούση; στιγμής 
έκείνη; τή; ώραιότητος, ήτις παρέρχεται μέ τδ 
πρώτον άνθος τής ήβης. Οργανισμοί τινες έν 
τούτοι; διατηοοΰσι πολύ άκόμη περισσότερον τήν
πρωτότυπον ταύτην καλλονήν, καί είπομεν, δτι

1 ή Λάμια καίτοι άγουσα τδ εικοστόν ή εικοστόν

τρίτον τής ηλικίας τη; έτος, ήτον έκ τού άρίθ- 
μοΰ τών προνομιούχων τούτων φύσεων.

Διότι ή γυνή αΰτη ήτον ή Λάμια.
Δέν θά κρύψωμεν έπΐ πλέον είς τδν αναγνώ

στην τδ όνομα τή; κατοίκου τοΰ Διαβολοχωρίου’ 
ώνομάζετο ’Αγγελική. Φεύ ! τδ ούράνιον τοΟτο 
όνομα, ή δειλή αΰτη φυσιογνωμία παραδόξω; άν- 
τέκειτο πρδς τήν διαβολικήν φήμην, τήν οποίαν 
άπελάμβανεν ή τριών συζύγων χήρα αΰτη, ήτις, 
έλεγον, είχε τοσούτου; παρηγόρους, όσους καί 
συζύγου:.

ΙΪ συνέχεια τών συμβεβηκότων θέλει μά; επι
τρέψε: νά καταδικάσωμεν ή άθωώσωμεν τήν Λά
μιαν.

Είς έλαφρόν τινα θόρυβον, τδν όποιον ήκουσεν 
είς τδ παρακείμενον δωμάτιον, ή Αγγελική ανύ
ψωσε ζωηρώς τούς οφθαλμούς κα1. άνεκάθησεν έπΐ 
τού άναχλίντρου ρίψασα τήν κόμην της πρδς τά 
όπισθεν μετά κινήματος πλήρους χάριτος.

Καθ’ ήν στιγμήν άνεγειρομένη έκραύγαζεν — 
Εινε αύτό;! άνήρ τι; άνήγειρε τήν αύλαίαν τοϋ 
δωματίου.

0 σίδηρο; δέν τρέχει ταχύτερου πρδ; τδν μα
γνήτην, όσον ή ’Αγγελική έτρεξε προτού νεήλυ- 
δο;. Ερίίφθη εί; τούς βραχίονας του μέ είδος 

τρυφεράς μανίας, τδν ένέπλησε θωπειών καί έμ- 
πκθών φιλημάτων, κραυγάζουσα μετά χαράς,

— ’Αγαπητέ μου φίλε ! καλέ μου Ιάκωβε ! 
Παρελθούσης τής πρώτης ταύτης διαχύσεως, 

ό νέηλις έλαβε τήν ’Αγγελικήν είς τούς βραχίο- 
νά; του, καθώς λαμβάνει τις Sv παιδίον καί έπε- 
κάθησεν εί; τδ άνάκλιντρον μετά τού πολυτίμου 
φορτίου του.

Τότε ή ’Αγγελική έκάθησεν έπΐ ένδς τών γο
νάτων τοϋ Ιακώβου, έκεϊνο; δέ έλαβε τήν μίαν 

τών χειρών τη; εί; τά; ίδικάς του, τήν ένηγκα- 
λίσθη καί πλησίασα; τδ πρόσωπόν του πρδς τδ 
πρόσωπόν τη; τήν παρετήρει μετά χαρά; άπλή- 
στου.

Φεύ ! φεύ ! οί κακόλογοι τή; Μαρτινικής εί- 
χον λοιπόν δίκαιον νά ΰποπτεύωσι τήν ηθικήν 
τή; Λάμια;;

0 άνήρ, τδν όποιον ύπεδέχετο αΰτη μετά το- 
σαύτης οίκειότητος, είχε τδ χάλκινον χρώμα ένδ; 
μουλάτρου (μιγάδο;), ητο υψηλό; καί ευκίνητο;, 
έτοιμος καί £ωμαλέος. Οί ευγενεϊ; κα: χαοίεντες 

χαρακτήρες του κατ’ ούδέν άνεκάλουν τδν αίθιο- 
πικδν τύπον. Κόμη μαύρη ώς ίασπις περιεκύκλου 
“ίδ πρόσωπόν αύτοϋ. Οι οφθαλμοί του ήσαν με-
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γάλοι καί χρώματος μελανού έπικοόκου, υπδ δέ 
τά λεπτά, ερυθρά καί υγρά χείλη του, έλαμπον 
σδόντες ωραιότεροι τοΰ σμίλτου. Η καλλονή αΰτη, 
ή θελκτική άμα καί άνδρική, τδ δλον τούτο τής 
δυνάμεως καί τής χάριτος άνεμίμνησκε τάς εύγε- 
νεϊ; αναλογία; τοΰ Ινδικού Βάκχου ή τού Άν- 
τινόου.

II ένδυμασία τού μουλάτρου ήτο έκείνη τήν 
δποίαν παρεδέχοντο τότε γενικώς οί καταδρομείς 
δτε ήσαν είς τήν ξηράν. Εφερεν ίμάτιον έξ έπι- 
κρόκου, χρώματος υπερύθρου μέ χρυσά έξειργασμέ- 
να κομβία’ περί δέ τήν δσφύν του άπδ ζώνην έκ 
κιτρινοχρόου μετάξης έκρέμετο μαχαίριον πλου*  
σίως πεποικιλμένον, μεγάλαι δέ περικνημίδες έκ 
δέρματος λευκού, μετάξη πολυχρόω πεποικιλμέ- 

ναι κατά τδν Μεξικανικδν τρόπον, τώ άνέβαινον 
μέχρι τού γόνατο; και συνεϊχον κνήμην άριστο— 
τεχνικώς είργασμένην.

Ούδέν περιεργότερον κα1. ωραιότερου τή; άντι- 
θέσεως ήν παρίστα ό Ιάκωβος κα1. ή Αγγελική 
οΰτω καθήμενοι.

’Αφ’ ένδς κόμη ξανθή, πρόσωπόν αλαβάστρινου, 
παρειαΐ έρυθραϊ, χάριτες παιδικαΐ καί άβραΐ, άφ 
ετέρου χρώμα χαλκόχρουν, κόμη έβενώδης, ήθος 
άνδρικδν καί τολμηρόν.

11 λευκότης τής έσθήτος τής ’Αγγελικής συνε- 
χέετο μέ τδ σκιερόν χρώμα τών ίματίων τού Ια
κώβου’ προσηλοϋσα δέ τούς μεγάλους κυανού; 
οφθαλμούς της πρδς τούς μαύρους όφθαλμ.ούς τού 
μουλάτρου, ή νέα γυνή ήρέσκετο νά βλέπη τόν 
ωραίου τράχηλον τοΰ Ιακώβου, δστις διά τε τό 
χρώμα καί τδ σχήμα του, έδύνατο νά παραβλη
θώ πρδς τδν ωραιότερου τής Φλωρεντίας ορείχαλ
κον.

Αφού έπΐ πολύν χρόνον ένέμεινεν είς τήν στά
σιν ταύτην, ή Αγγελική έδωσεν είς τδν μουλά- 
τρον ήχήεν φίλημα κάτωθεν τοϋ ώτδς, τοΰ έλαβε 
τήν κεφαλήν μεταξύ τών δύο αικρώυ χειρών της, 
έθώπευσε τήν μαύρην κόμην του, τω έδωσε σιγα
λόν κολάφισμα έπΐ τών παρειών, καί άνέκρσξεν,

— Τοιούτου σέ θέλω καί σέ άγαπώ, κύριε 
’Ανεμοστρόβιλε.

Είς έλαφρόν τινα ήχον δστις ήζούσθη όπισθεν 
τοϋ έπιτειχίσματος, ή Αγγελική είπε,

— Σύ είσαι, Μιράττα ; τί κάμνεις αυτού ;
— Κυρία, έφερα άνθη καί τά θέτω είς τά κι

βώτια.
— Αυτή μάς ακούει — είπεν ή Αγγελική κά- 

μνουσα μυστηριώδες σημείου είς τδν μουλάτρου.
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είχε δακτυλίους άργυροΰ; είς τούς βραχίονας καϊ 
τά; κνήμας.

— Μιρέττα, έτοποθέτησε; τά άνθη μέσα ; ή

ρώτησεν ή Λάμια.
— Ναϊ, κυρία.
— MS; ήκουες;
— Οχι, κυρία.
— Αλλως, μοΐ είνε αδιάφορου, όμιλώ διά νά 

μέ άκούουν. Ετοίμασε τδ δεϊπνον, Μιρίττα. Καϊ 
στραφεϊσα πρδς τδν πλοίαρχον.

— Τί οίνον θέλεις ; ήρώτησε.
— Τοΰ Ξερές, άλλά παγωμένου. Είνε ιδιοτρο

πία μου.
II Μιρέττα έξήλθεν άμέσως καί έπέστρεψε διά 

νά έτοιμάση τδ δεϊπνον.
— Αλήθεια 1 είπεν δ ’Ανεμοστρόβιλος, έλτ.σμό- 

νησα νά σέ ειδοποιήσω περί σπουδαιότατου συμ
βάντος.

— Τί; μήπως επανήλθε κάνεις έκ τών νεκρών 
μου;

— Μά τήν πίστιν μου ! σχεδόν.
— Πώς;... α'. κύριε ’Ιάκωβε, κύριε Ιάκωβε, 

ά; παυσουν οί κακοί αστεϊσμοί, είπεν ή ’Αγγε
λική λαμβάνουσα ήθος σκυθροπόν.

— όχι, δέν εϊνε νεκρό;, φάντασμα, άλλ’ εϊ; 
μνηστήο ζών καϊ αξιών νά γείνη σύζυγός σου.

— ©έλει νά μέ νυμφευθή ;
— ©έλει νά σέ νυμφευθή.
— Λ, τδν δυστυχή, μήν έβαρύνθη τήν ζωήν, 

άνέκραξεν ·η ’Αγγελική μειδιώσα.
II Μιρέττα, ήτι; είσήλθε τότε συνοδευομένη 

άπδ δύο άλλας μουλατρίσας φερούσας φιάλα; οί
νου τής Βοημία; κεκαλυμμένα; μέ χρυσά άρα- 
βουργή, καί μέ τρυβλία έκ λαμπρά; πορσελάνη; 
τής Ιαπωνίας, άκούσασα τά; τελευταία; λέξεις 
έσταυροκοπήθη. Η Λάμια έξηκολούθησεν.

— 0 έρωτόλτ,πτό; μου δέν είν’ άπ’ έδώ ;
— Οχι, βέβαια, διότι μέ δλα σου τά πλούτη, 

φιλτάτη μου, δέν πιστεύω νά εύρη; τέταρτον 
σύζυγον έπειτα άπδ τδ κακόν σου όνομα.

— Καϊ πόθεν είνε δ νυμφίο; αυτός, φίλτατε 
μου ’Ιάκωβε.

— Εκ Γαλλία;.
— ’Εκ Γαλλίας ; .. Καϊ έρχεται έκ Γαλλίας 

νά μέ νυμφευθή ; διάβολε !
— Αγγελική, γνωρίζεις, δτι δέν έπιθυμώ νά 

σέ ακούω νά βλάσφημης, είπεν ό μουλάτρος με
τά κωμική; σπουδαιότητος.

— Συγγνώμην, κύριε ’Ανεμοστρόβιλε, είπεν ή

κ«1 έπέιτα ήρξατο, γελώσα ώς φρενήρη;, νά θω- 
πεύη ττ,ν κόμην τοϋ Κ. ’Ανεμοστροβίλου, όστις 
ένησμεν'.ζετο είς τάς ιδιοτροπίας ταύτας ττ,ς Αγ
γελικός καϊ τήν παρετήρει μετ’ έρωτος. Επί τέ

λους τή είπε γελών,
— Διότι έχεις πάντοτε δεζαέξ έτη, νομίζει; 

καϊ πάντοτε, παιδίον, δτι δλα σοι είνε επιτετραμ
μένα ! Καϊ μετά ταΰτα προσέθηκε με ύφος σφό· 

δρα σκωπτικόν.
— Καί τίς θά εϊπη βλέπων την μικράν αυτήν 

καΐ ακακον κόρην, τήν όποίαν έχω είς τά γόνα
τά μου, δτι κρατώ τήν μεγαλειτέραν κακοΰργον I 

■τών *Αντιλλών  ;
— Κα1. τίς Οά εϊπη δτι ό άνήρ ούτος δ όποιος 

•δμιλεϊ μέ φωνήν τόσον γλυκεόάν, εινε δ άγριος 
πλοίαρχο; ’Ανεμοστρόβιλος, δ τρόμος τών Αγ
γλων καΐ τών ’Ισπανών ! άνέκραξεν ή ’Αγγελική 

καγχάζουσα.
όφείλομεν νά είδοποιτ,σωμεν τδν αναγνώστην 

•δτι δ μουλάτρος καΐ ή χήρα ώμίλουν κάλλιστα 
τήν Γαλλικήν καϊ άνευ ττ,ς έλαχίστη; ξενική; 

προφοράς.
— όποία διαφορά ! άνέκραξεν δ τελευταίος 

αύτδ; μειδιών. Καί δμως δέν είμ*  έγώ τδν ό
ποιον κατηγορούν διά μυστηριώδη καϊ φρικτά 
συμβάντα, δέν είμ’ έγώ τδν δποΐον όνομάζουσι 

Λάμιαν.
Εϊ; του; λόγου; τούτου; οί δποϊοι βεβαίω; ύ- 

πέσ-ντ,σαν τάς άπαισιωτέρας άναμνήσεις, ή μικρά 
χήρα, μέ χειρονομίαν πλήρη έρωτοτοοπία; έδωσε 
μικρόν κόλαφον, έδειξε διά νεύματος εΐ; τδν 
πλοίαρχον ’Ανεμοστρόβιλον τήν θύραν τοΰ παρα
κειμένου δωματίου ώ; διά νά δείξη δτι ήούναντο 
νά τδν άκούσωσι καϊ είπε μέ ύφος ποντ,ρως δηκτι

κόν.
— Νά ! νά σέ μάθω νά δμιλ.ή; διά του; άπο- 

θανόντας.
— ίϊ ! τδ τέρα; ! άνέκραξεν ό πλοίαρχο; καγ- 

χάζων. Καϊ ή τύύι; τοΰ συνειδότος, κυρία;
— Δό; μοι £ν φίλημα διά τήν τύψιν καϊ Οά 

έχω ...
— 0 διάβολο; νά μ’ έπάρη, άν είμπορή άλλο; 

τι; έκτο; γυναικο; νά διαπράξη τοιαϋτα εγκλή
ματα ; .. Λ φιλτάτη μου... τί καλδν όνομα 
έχετε ... μέ κάμνετε νά φρικιώ .. . Τούλάχιστον 
άν ήτο δυνατόν νά δειπνήσωαεν . . .

Η ’Αγγελική έκρουσε κωδωνίσκον, κα1. ή νέα 
ύπηρέτρια ήτις είχεν ακούσει τήν προηγουμένην 
συνομιλίαν εΐσήλθεν. Ητι ένδεδυμένη λευκά κχϊ 

νέα γυνή νεύουσα τού; δφθαλμούς μέ ήθος υποκρι
σίας. 11 έπιφώνησις αΰτη έσήμαινεν δτι ευρίσκω 
πολύ παράδοξον τδ νέον τδ όποϊον μοΐ φέρεις... 
Φαίνεται δτι ή φήμη μου ηρχισε νά φθάνη καϊ 
εις τήν Ευρώπην.

— Μήν έχης αυτήν τήν ματαιότητα, φιλτάτη 
μου. Επΐ τοΰ ταταστρώματος τής Λικόρνη; ό 
γαμβρό; ήκουσε νά δμιλοΰν περί σοΰ, καϊ εί; τήν 
άπαρίθμησιν τοΰ πλούτου σου κατέστη έρωτό- 
ληπτος, άλλά μανιωδώ; έρωτόληπτο;... διά σέ. 
Πιστεύω τόρα δτι δέν θά έπαρθή; τόσον.

— 0 αυθάδη; ! καϊ τί άνθρωπο; είνε αύτδς, 
Ιάκωβε;

— 0 ιππότη; Κρουστιλλάκ.
— Πώς;
— 0 ιππότη; Κρουστιλλάκ.
— Αύτδ είνε τδ όνομα τοΰ μελλονύμφου 

μου ; .. . Καϊ ή Αγγελική έξέπεμψεν άκατάσχε- 
τον καγχασμόν, καί δ μουλάτρος συνεμεοίσθη ά
μέσως τήν ίλαρότητα αύτής.

— ’Αμφότεροι έπαυσαν τδν γέλωτα δτε μετ’ 
ολίγον εΐσήλθεν η Μιρέττα καΐ δύο έτεραι υπηρέ
τρια!, φέρουσαι τράπεζαν διά πολυτίμων σκευών 
έξωραϊσμένην.

Αί δύο δοΰλαι έθεσαν τήν τράπεζαν πλησίον 
τοΰ ανακλίντρου, ένώ ή ’Αγγελική, γονυκλιτή" 
σασα πλησίον άπεκάλυπτε τά διάφορα έδέσματα.

— Πεινάς, Ιάκωβε ; δώτι έγώ δέν βαστιοϋ- 
μαι, είπεν ή ’Αγγελική, καϊ διά νά δείξη τήν α
λήθειαν τών λόγων τη:, ήνοιξε τή στόμα τη; κα1. 
έδειξε διπλήν σειράν μαργαριτωδών δδόντων, τούς 
οποίους έτριξε κατ*  έπανάληψιν.

— Αγγελική, φιλτάτη μου, εϊσαι πολύ κακώς 
άνατεθραμμένη, είπεν δ πλοίαρχος, ποοσφέρων 
αυτή τεμάχιον κεκαρυκευμένου κρέατος.

— Πλοίαρχε ’Ανεμοστρόβιλε, άν σέ δέχωμαι 
εί; τήν τράπεζάν μου δέν ύποφέρω νά μουρμου- 
ρίζης, εϊπεν ή Αγγελική’ καϊ άπευθυνθεϊσα έ 
πειτα πρδς τήν Μφέτταν είπε. Δέν εϊνε άληθές, 
Μιρέττα, δτι άν έξακολουθή νά μουρμουρίζη δέν 
θά τδν δεχθώ πλέον ;

— Ναϊ, κυρία, άπεκρίθη ή Μιρέττα.
— Και θά δώσω τήν θέσιν του είς τδν Ψυ- 

χαρπάχτην, τδν κυνηγόν τών άγριων βοών;
— Ναϊ, κυρία.
— II είς τδν Γιουμαλάην, τδν Καραΐβην ;
— Ναϊ, κύριε.
— Τδ βλέπεις, κύριε; εϊπεν ή ’Αγγελική"
— Ελα δά, φιλτάτη, δέν είμαι ζηλότυπος, τδ 

γνωρίζεις, ή ώραιότης εϊνε ώ; δ ήλιος, λάμπει, 
δι’ δλον τδν κόσμον.

(Έπεται ή συνέχεια.)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ. ΑΣΜΑΤΑ.

ΜΟ1ΡΟΛΟΠΑ.

Μό.Ιις ίκπνεύση ύ ασθενής.
Τώρα ουρανέ μου βρόντησε, τώρα ούρανέ μου βρέξε, (δίς) 
'Ρίξε στους κάμπου: τή βροχή καϊ στά βουνά τά χιόνια 

Στοΰ πικραμένου τήν αύλή τριά γυαλιά φαρμάκι.
Τώνα νά πίνη τήν αύγή, τ’ άλλο τδ μεσημέρι, 
Τδ τρίτο τδ πικρότερο στδ δείπνο όταν δειπνάει. 
Στοΰ πικραμένου τήν αυλή ήλιος μήν άνατείλη 
Μόν ν’ άνατείλλη καταχνιά νά βασιλέψη αντάρα 
Νά ξεφυτρώση απίκραντος νά τρων οί πικραμένοι 
Νά τρων ή μάναις ταϊς κορφαϊς κ’ ή άδερφαϊς τους κλώνους 
Γυναίκες τών καλών άνδρών νά τδν ξεθεμελιώνουν.

"Οταν ύ νεκρός κεϊται ένώπιον των 

γυναικών.
Συμπάθεια νάχω άρχόντισαις νά πώ ένα μοιρολόγι (δίς) 
Μηδέ al γάμο τάκουσα μηδέ σέ πανηγύρι· 
Παρ’ άπδ μάναις Ολιβεραΐς κι’ άπδ άδερφαϊς καϋμέναις. 
Όπώχασε τάοέρφια της, έχασε τδ πλευρό της, 
Όπώχασε καλά παιδιά, έχασε τήν καρδιά της 
Κι’ όπώχασε τδν άνδρα της, τά μάτια και τδ φώς της.

'Επίσης
Δέ σώπρεπε δέ σώμοιαζε γιά νά σέ φάη τδ χώμα (δίς) 
Μόν σώμοιαζε καϊ σώπρεπε στοΰ Μάη τδ περιβόλι 
Σέ λεϊμονιά, σέ κυτριά νά ξαπλωθής στδν ίσκιο. 
Νά λιανοσειέται ή κυτριά κ’ ή μικρολεϊμονοΰλα 
Νά πέφτουν τάνΟη επάνω σου τά δάδα στήν ποδιά σου, 
Τά κόκκινα γαρούφαλα τριγύρω στδ λαιμό σου. 
Τά βάνει η νύφη φέσι της, κ’ ή σγούρη στ’ άρματά της. 
Τά περνούνε κ’ ή νηόνυφαις τά βάνουν στά θηληκια. 
ΙΙέρνουν καλοί και προγεστοί τά βάνουν στδ σωκόριοι. 
Τά περνούνε μικρά παιδιά καί τάχουνε παιγνίδια 
Τά περνούν κ’ οί καλοί 'ιερείς τά βάνουν στά Ιερά τους.

"Οταν εγείρουν τόν νεκρόν.

Αύτοϋ ποϋ βούλεσαι νά πας κι’ όποϋ ξεπερατιέσαι (δίς) 
*Λν εύρη: νηους χαιρέτα τους καί νηαϊς κουβέντιασέ ταις 
Κι’ άν ευρης καί μικρά παιδιά γλυκά παργόρησέ τα («0. 
Μή κάμης νηαίς νά κλάψουνε καί νηους ν’ αναστενάξουν. 
Μή κάμης καί μικρά παιδιά καί θυμηθοϋν τή μάνα. 
Μή πης πώς έρχεται λαμπρή πώς έρχονται γωρτάδαις. 
Πές τοϋ Χριστοΰ πώς χιόνιζε καί τή λαμπρή Οά βρέχη 
Καί τήν ήμέρα τ’ Άϊ θωμά θά σέρνουν τά ποτάμια- 
Πώς δέ θά βγοϋνε τά παιδιά μέ ταϊς γλυκειαίς μανάδες 
Ούτε θά βγοϋν τάδρόγενα τά πολυαγαπημένα.
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ΜΩΣΑΪΚΟΝ.

«

Οσω ματαιόφρων είνέ τις, τόσον μεγαλειτέραν 
ματαιοφροσύνην βλέπε·, είς τούς άλλους' υπάρ- 
χουσι δέ πολλοί ών ή μετριότη; συνίσταται είς 
τό σαρκάζειν την έπαρσιν τών αντιπάλων των.

*

Απεχε πάσης αρετής ήτι; τείνει νά σοϋ κλείση 
τό στόμα ή νά σοϋ περιστείλη τήν χεϊρα.

*

όταν ή εύτυχία έπέλθη, τότε οί μέν μικροπρε
πείς άνθρωποι γαυριώσιν, οί δέ μεγαλόψυχοι με- 
τριοφρονούσι. 

Τό μεγαλείτερον ευεργέτημα δπερ δύναται εις 
άνθρωπος νά διαπράξη πρός έτερον, είνε να επού
λωση μειλιχίω; τάς πληγάς τής φιλοτιμίας καί 
τής καρδίας του.

0 ποιητής δέν ακούει τόν θεόν νά τώ λαλή, διά 
φωνής ανθρώπινης, άλλά τον άκούει λαλοϋντα διά 
τής θείας του φωνής.

0 μελετών καί έμβαθύνων είς τά μυστήρια τής 
φύσεως, καταλαμβάνεται ιδίως άπό τά δύο ταϋτα 
αισθήματα, τήν κατάπληξιν καί τήν έκστασιν.

»

Πρέπει σχεδόν πάντοτε νά πιστεύωμεν το κα
κόν δπερ ό άνθρωπος λέγει περί εαυτού.

»
Μεταξύ άνδρίας καί τοϋ αίμ.οχαροϋς χαοακτή- 

ρος υπάρχει ή αύτή σχέσις οία τοΰ έρωτος πρός 
τήν κραιπάλην.

*

11 εύτυχία συμβαίνει πολλάκις νά μάς ευρίσκη 
καί έν αύτή τή κλίνη μας, τήν δικαιοσύνην δμως 
πρέπει νά έπιδιώξωμεν ημείς.

Η ανίσχυρος τύψις τοϋ συνειδότος εινε ή βά- 
σανος τών ασθενών ψυχών.

«

Μετά τήν μάχην ό καλός στρατηγός δέν με
τρά τούς φονευθέντας στρατιώτας, άλλ’εκείνους 
οΐτινες τώ άπέμειναν.

Οί άνθρωποι πολλάκις και πεΛόμενοι δέν υπο- 
χωροΰσι. Κατά τοϋτο όμοεάζουσι πρός τούς Ρώσ-

σους στρατιώτας τούς όποιους άν καί φονεύση τις, 
πρέπει άκόμη νά τούς ώθήση διά νά πέσωσιν.

•

0 θεός μάς έδωσε τό ένστικτον τής προσδο
κία; άλλης ζωής, άλλά δέν μάς έδωσε καί τό νά 
συλλάβωμεν έν τή φαντασία μας δποία εινε έκεί
νη, διότι τότε ή ζωή δέν θά ήτο ζωή, άλλά προσ
δοκία πλήρεις βασάνου.

Υπάρχει τάχα άνθροιπό; τι; δστις νά μή αίσθά- 
νηται τύψιν συνειδήσεως διά κακήν πράξιν τήν 
όποιαν τυχόν έκαμεν ;

Οπου λείπει ό ήλιος καί ή αλήθεια, έκεΐ ή χιών 
καί ή κολακεία άνταυγάζουσι λάμψιν έξαισίαν' 
άλλ’ άμα οί δύο έκεΐ λαμπτήρες άνατείλουσιν, ή 
κολακεία καί ή χιών άναδείκνυνται δτι είναι βόρ
βορος.

Ενόσω δ άνθρωπος δέν εφευρίσκει τό μέσον νά 
μεταβάλη τούς λίθους εις χρυσσόν, ό χρυσός θά 
μεταβάλλη τήν άνθρωπίνην καρδίαν είς λίθον.

*

ΙΪ άνάμνησις είναι βαλάντιον εΐ; τό όποιον δέν 
ευρίσκει τις είμή δ,τι έθεσεν, ή έλπίς δμως είναι 
άνεξάντλητον χρυσορυχεΐον ένθα δύναται νά έκ- 
μεταλευθή κατ’ άρέσκειαν.

-»

Πάντες άλλάσσουσι τά ίμάτια αυτών άφοϋ 
έπαλαιώθησαν, τάς δέ κακίας άλλάσσουσι άφοΰ 
έκεΐναι έπαλαίωσαν αυτούς.

»

Οί έν τώ κόσμω ευτυχείς έχουσιν άνάγκην συμ
βουλών, καί δμως άντί τοιούτων τοϊς άπονέμον- 
ται έπαινοι, οί δέ δυστυχείς ένώ έχουσιν άνάγκην 
παρηγοριών λαμβάνουσιν επιπλήξεις.

•

0 φιλάργυρος είναι τοϋ άσώτου ό ταμίας, εϊναι 
' ό μύρμηξ δ δανειστή; τοϋ τέττιγος. Εάν δέν ύ- 
’ πήρχον φιλάργυροι δέν θά ύπήοχον ούδέ άσωτοι.

Λ

ΙΪ διχόνοια εϊναι κιβωτός περιλαμβάνουσα δλας 
• τά; κακίας, φόνον, έπιβουλήν, προδοσίαν καί τά 

τούτων παραπλήσια. Διά τή; διχονοίας οίκογέ- 
νειαι διαμελίζονται καί έθνη καταστρέφονται. £ν 

. δέ καί μόνον άγαθόν μέχρι; σήμερον έκ τή; δι- 

. χονοίας προέκυψεν, ή Ελιάς τοϋ όμήρου, τήν οποί
αν ούτος έμελοποίησε, ώς ό ίδιος ομολογεί, άφορ- 
μήν λαβών τήν μεταξύ ’Αχιλλέως καί ’λγαμέ- 

’ μνωνο; διαφοράν.

Π Ο IΚ I Α Α.

Ή Κοσμογονία, καί ύ κατακλυσμός κατά τους 
Βογούλους. Οί Βόγουλο·., λαός φιννική; κατα
γωγής κατοίκων τάς πρό; άνατολά; τοϋ Ούράλ 
εύρεία; καί ελώδεις πεδιάδα;, διηγούνται τήν πλά- 
σιν τοϋ κόσμου ώ; έξής. 0 πλάστης Ταρόμ. ή 
Νουμή-Ταρόμ κατεβίβασεν έκ τοϋ ούρανοϋ έντός 
αργυρά; κοιτίδα; ένα άνδρα καί μίαν γυναίκα, ή 
κοιτίς έπί πολύν χρόνον έκυμάνθη έπί τών τρι
κυμιωδών κυμάτων τοϋ χάους' τέλος ό άνήρ πα- 
ρεκάλεσε τόν Νουμή-Ταρόμ νά τώ δώση δλίγην 
γήν άρκούντω; εύρεΐαν διά νά κατασκευάση οίκον. 
0 Νουμή-Ταρόμ έσχημάτισε τότε μίαν μικράν 
νήσον, ήτι;, ώς καί ή κοιτίς, ήτο τό παίγνιον τών 
ανέμων καί τών θαλασσών. Κατά τό γήρά; των 
ό άνήρ καί ή γυνή απέκτησαν υίόν, οστι; έκλήθη 
Ελεμ.-Πή, τούτέστιν υίός τοϋ Αέρος, έξ αύτοϋ δέ ό 
Νουμή-Ταρόμ έπλασεν δλα τά όντα, διότι μέχρι 
τής εποχή; έκείνη; δέν ύπήοχεν είμή τό χάος, καί 
τό ζεύγος έκεϊνο δπερ έτεκε τόν υίόν τού Αέρο;. 
Διά τήν οριστικήν ταύτην πλάσιν πολύν κατέ- 
τριψε χρόνον καί πολύν ύπέστη κόπον δ Ελεμ-Πή, 
διότι ό Νουμή-Ταρόμ ήτο λίαν οκνηρός καί λη- 
θαργικος καί άπητούντο πολλαί παρακλήσεις 
καί δικαιολογία·, διά ν’ άποσπασθή εί; λόγο; δη
μιουργικό; άπό τόν γέροντα, τον καθήμενον έπί 
θρόνου εί; τό βάθος τού ούρανοϋ καί έχοντα τήν 
έπταβόστρυχον κεφαλήν του ήκουμβισμένην έπί 
τή; χειρός του· Τοιουτοτρόπως μετά έπανειλημ- 
μένα; ικεσία; έκ μέρου; τού ’Ελεμ-Πή έπλάσθη- 
σαν, έν κατόπιν τοϋ άλλου πάντα τά είδη, άφοϋ ή 
γή κατά συνέπειαν πάντοτε τών παρακλήσεων καί 
τών άδιαλείπτων παρακελεύσεων τοΰ υιού τού Αέ
ρο; έσχηματίσθη, έξησφαλίσθη καί κατηρτίσθη 
ώ; σήμερον εΰρίσκεται. Οί άνθρωποι έπλάσθησαν 
άπό μίγμα χιόνος καί γή;, τά δέ πρώτα ζεύγη 
τών ιχθύων κατήλθον μεμορφωμένα έκ τού ούρα- 
ναύ. Οταν δέ ή γή κιτηρτίσθη, δ υίός τοΰ ’Αέρος 
προσεκάλεσεν έκ τοΰ ούρανοϋ τόν Θεόν τοΰ θανά
του. 0 Ελεμ-Πή άγαπών καί σεβόμενος τού; γο· 
νεΐ;του έζήτει τακτικώ; συμβουλάς παρ αύτών 
όσάκι; διετέλει εί; άπορίαν περί τίνος πράγμα
τος, άλλ εκείνοι τυπικώς πάντοτε τώ άπεκρίνον- 
το. « Πράξε δπως θέλεις, διότι ήμεϊ; έσμέν λίαν 
γέροντε; καί άνόητοι δπως σέ συμβουλεύσωμεν. »

Οί Βόγουλοι διηγούνται προσέτι δτι μέγα; κα
τακλυσμός έκ θερμού υδατο; καί έκ πυρδς κατε- 

κάλυψεν άλλοτε τάς μεταξύ Ούράλ καί όβή χώρας. 
« Επί επτά χειμώνας καί έπί έπτά κύκλους εα- 
ρος, λέγει αύτολεξεί ή παράδοσις, τδ πϋρ κατέβη 
είς τήν γήν, καί έπί έπτά χειμώνας καί έπτά θέρη 
τδ πΰρ έλυμαίνετε αύτήν' δταν δέ οί έπτά χειμώ
νες καί τά έπτά θέρη παρήλθον, εί; μέγα; άνδρο- 
γύνης, άναμφιβόλως εί; Ταρκούν (τούτέστι θεότης 
τις) έβόησε' <Ταρδμ, άν έξακολουθή; νά βρέχης, 
ήμεϊ; πώς θέλομεν σωθή ; » Τότε οί γέροντες συ- 
νήλθον είς συνέλευσιν καί δ σοφώτερο; αύτών είπε, 
« Σχίσατε ενα κορμόν Αίγείρου καί ά; σχηματίση 
έκαστο; διπλοϋν μονόξυλον' πλέξατε άκολούθως μέ 
£ίζα; θάμνων σχοινίον πεντακοσίων δργυιών μή
κους, έμπήξατε ασφαλώς έπί βάθος πέντε ή έξ 
ποδών έν τή γή τδ σχοινίον αύτδ, δέσατε εί; τδ 
άλλο άκρον τδ μονόξυλόν σας καί μετά ταύτα έ
καστος ήμών ά; καταφύγη μετά τών οικείων του 
εις τδ μονόξυλόν του, φροντίζων δμω; νά λάβη 
μεθ έαυτοϋ τοοφάς στερεά; καί ικανά; διά νά έ- 
ζαρκέσωσιν έπτά ήμέρας καί έπτά νύκτας, καί ύ
δωρ έντδς βοείου ασκού, καί ίσως ταϋτα ποιοϋν- 
τε; δυνηθώμεν νά σώσωμεν τήν ζωήν μας· » Ε
καστο; έπιστρέψας οίκαδε έσπευσε νά έκτελέση 
τάς παραγγελία; τοϋ γέροντος' άλλ’ εκείνοι ο’τι- 
νε; δέν έτόλμων νά έμπιστευθώσι τήν ζωήν έαυ- 
τών τε καί τή; οικογένεια; των είς 8ν πλοιά - 
ριον, ετρεχον τήδε κα.κεϊσε διά νά εύροισιν υψη
λήν τινα κορυφήν δρου; διά νά καταφύγωσ·.ν έν 
αύτή. Μή εύρόντε; δμως, άπηυθύνθησαν πρδ; τδν 
γέροντα έρωτώντες αύτόν έάν γνωρίζη τοιαύτην. 
’Εκείνο; δέ τοϊ; άπεκρίθη, ότι καί άν έγνώριζε 
τοιαύτην, δέν τήν ένόμιζεν ικανήν νά περιλάβη 
δλον τδν λαόν. Εντούτοις τά πύρινα ύδατα έπλη- 
σίασαν καί οστι; είχε κατασκευάσει μονόξυλον 
είσήλθΐν έν αύτώ μετά τή; οικογένεια; του, οστι; 
δέ δέν είχε φροντίσει άπώλετο είς τά ζέοντα ύδα- 
τα. Οσοι πάλιν εϊχον σχοινίον έλαττον τών πεντα
κοσίων δργυιών τδ έκοψαν διά νά μή κατακλυσθώ- 
σιν ύπδ τά ΰδατα, δσοι δέ τδ είχον κατά τήν 
παραγγελίαν έμειναν εΐ; τήν θέσιν των. Οταν αί 
έπτά ήμέραι καί αί έπτά νύκτες παρήλθον, τά υ- 
δατα έξηράνθησαν καί οί σωθέντε; άνθρωποι ά- 
πεβιβάσθησαν εί; τήν γήν, πάντες δ’ οί λοιποί έ" 
λεεινώ; σύν γυναιξί καί τέκνοις άπώλοντο. Οί έ- 
πιζήσαντες άνθρωποι έζή τησαν παραχρήμα δέν
δρα διά νά κτίσωσιν οίκους, πλήν ούχί μόνον δέν
δρα δέν ύπήοχον, άλλ ούδέ μικρά τις χλόη, διότι 
τά πάντα κατέστρεψε τδ πϋρ, καί αύτή δέ ή γή 
ητο κατακεκαυμένη είς μέγιστον βάθος. Τότε οί
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άνθρωποι έσκαψαν λάκκους είς την γήν καί κα
τοίκησαν έν αυτοί;. Μετά ταϋτα όλοι οί αρχηγοί 
συνήχθησαν καί παρεκάλεσαν ούτως « Π Ταρδμ, 
πώς ή καρδία τών θυγατέρων ριας θέλει ευχαρι- 
στηθή; πώς η καρδία τών υΙών μας θέλει ευχα
ριστηθώ ; Τδ ύδωρ δέν έχει πλέον ιχθύς, τά δάση 
δέν έχουσι θήραν. Π πάτερ, ω Νουμή-Ταρδμ, 
πέμψον ίχθύας είς τά ύδατα, θήραν είς τά δάση, 
ΐνα ή καρδία τών τέκνων μας εύχαριστηθή. Αφες 
νά γίνωσι καί ανάπτυξε τά δένδρα τών δρυμών 
καί τήν χλόην τών πεδιάδων. Επίτρεψον όπως ό 
μέν κυνηγδς εύρίσκη πλουσίαν θήραν είς τά δάση, 
ό δέ αλιεύς άφθονον αλιείαν είς τάς λίμνας κα'ι 
τούς ποταμούς’ είθε έκαστος ήμών νά ζήση ευτυ
χής κα'ι ήσυχος, καί είθε νά ίδη αυξάνοντας καί 
εύδαιμονοΰντας τούς υιούς καί τάς θυγατέρας 
του. »

Κατά τήν εφημερίδα τής Βεγγάλης είς ε
πίσημος ιεραπόστολος υπελόγισεν δτι εις τά κυ
βερνεία τοϋ Μαδράς καί τής Βομβάη; ή αγγλική 
κυβέρνησις δαπανά κατ έτος πέντε εκατομμύρια 
φράγκων διά τήν λατρείαν τών ειδώλων' τδ αύτό 
δέ ποσδν δαπανά πρδς τδν ίδιον σκοπδν είς Βεγ- 
γαλίαν και τάς βορειοδυτικής επαρχίας τών Ιν

διών.
*** Είς τά πέριξ τοϋ Ρίου έν ’Αμερική, γυνή 

τις επ’ έσχάτοις έτεκε συγχρόνως τρία τέκνα, 
δύο άρρενα καί Sv θήλυ. Τδ Sv τών παιδιών τού
των ήτο λευκδν, τδ έτερον μαύρον και τδ τρίτον 
άνάμικτον (μουλάτρος)' καίτοι παρ’ ήμϊν τδ τοι- 
οϋτον φαίνεται άπίστευτον, είς Μεξικδν όμως καί 
τήν Αμερικήν, ένθα τοσοϋτοι συγχρωτισμό! έθνι- 
κοί καί φυλετικοί ύπάρχουσι, συνεχέστατα συμ- 
βαίνουσι παρόμοιαι γεννήσεις, ώστε δέν εινε ασυ
νήθες τά μέλη μιάς καί τής αύτής οικογένειας νά 
έχωσι πάντη διάφορον καί χρώμα κα*.  φυσιογνω
μίαν.

Αγγλος τις έπεθύμει να νυμφευθή νέαν τι- 
νά σπανίας ωραιότατο;. Καί κατ άρχάς μέν ή 
νεάνις μετ επιμονής τδν άπέφευγεν, άλλά καθώς 
δλαι αί γυναίκες, ήρχισε κατ’ όλίγον νά ένδίδη 
είς τδν έρωτα τοϋ δυστυχούς Αγγλου, άλλά χω
ρίς ελπίδα νά συγκατατεθή είς γάμ.ον μετ’ αύ
τοϋ. 0 Αγ'γλος έπιθυμών νά μάθη τήν αιτίαν τής
άρνήσεώς της ταύτης, μια τών ήμερών τήν ήρώ- 
τησε, διατί έπιμένει νά μή τόν νυμφευθή; Τότε 
ή νεάνις είς δυσχερή ευρεθεϊσα θέαεν, τώ έξομο-

λογήθη ότι αιτία τής άρνήσεώς της είναι, διότι 
έχει μεγίστην πρδς τάς ξανθά; τρίχας άπέχθειαν ! 
άς έφερεν αύτός.

Γνωσταί είναι αί τών Αγγλων ίδιοτροπίαι, 
καί μάλιστα τών εύγενών. ’Αφού είς τούτων έξήν- 
τλησε πάν δ,τι δύναταί φαντασία νά συλλαβή, 
άπεφάσισεν έπί τέλους ν’ άποθάνη, όπως κορίση 
τδ ταχύτερον καί τήν περί τοϋ θανάτου περιέρ
γειαν του. Διέθεσε λοιπδν τά υπάρχοντά του καί 
ήτοιμάσθη νά αύτοχειριασθή κατά τρόπον δλως 
περίεργον άμα καί οδυνηρόν. Ηγόρασεν ατμομη
χανήν, έμοίαν μέ τάς έν χρήσει είς άτμομύλους, 
καί άφοϋ έδέθη καλώς περί τδν μεγάλον τροχδν 
τής μηχανής, εθεσεν είς κίνησιν αυτήν’ ή ταχύτης 
τής κινήσεως αυτή; καί τά αλλεπάλληλα κτυπή
ματα έφερον τδ προσδοκώμενον άποτέλεσμα, καί 
μετ’ ολίγον οί άνθρωποί του εύρον τδ πτώμα τοϋ 
άτυχοϋ; περιέργου άψυχον καί ήκρωτηριασμένον 
έπί τοΰ τροχού τής μηχανής.

Ετερος Αγγλος υπδ τοϋ αύτοϋ κατεχόμε- 
νος πάθους καί έτοιμος πρδς αύτοχειρίαν, έκάλε- 
σε παρ’ αύτώ τούς συγγενείς του πάντας καί τούς 
παρεκάλεσε μετά συντριβής καρδίας νά μή φρον- 
τίσωσι περί τής ταφής του παντάπασιν, άλλά ν 
άφήσωσι τδ σώμά του έκτεθειμένον είς ώρισμέ- 
νον ύπ’ αύτοϋ μέρος μέχρι τής διαλύσεώς του, διό
τι έπεθύμει νά βλέπη ή ψυχή του άπδ ποιον μέ
ρος τοϋ σώματός του θά άρχίση ή διάλυσις.

Φρικώδης πυρκαϊά έπελθοϋσα, κατέστρε- 
ψεν δλην τήν πόλιν τής Μανδαλάης, πρωτεύου
σαν τού κράτος τών Βιρμανών. Τδ πύρ ήτο τόσον 
ορμητικόν, ώστε έντδς ολίγων ωρών κατέστρεψε 
δεκακισχιλίας οίκους καί αί πλίνθοι κατεκάησαν 
ώς άν ήσαν άχυρα, ό βασιλεύς συγκινηθείς έκ 
τή; καταστροφής ταύτης ήθέλησε νά δώση άνά 
είκοσι νομίσματα είς έκαστον οικογενειάρχην, ά- 
πωλέσαντα τήν οικίαν του' άλλά πληροφορηθείς 
ύπδ αύλικών τινων άστρολόγων του, δτι άν δέν 
συνέβαινεν ή πυρκαϊά έκείνη και τά ουράνια πνεύ
ματα δέν έξηυμενίζοντο, ήθελε πάθει αύτδς μέ- 
γα δυστύχημα, προσκαλεσάμενος εκείνον, έκ τή; 
οικίας τού δποίου έξήλθε τδ πϋρ, τδν έφιλοδώ- 
ρησε διά διακοσίων χρυσών νομισμάτων, καί τδν 
άνεβίβασεν είς τά ΰψιστα τής πολιτείας αξιώμα
τα, διότι διά τής συνδρομής αυτού διέφυγε τδ 
μέγα δυστύχημα έξ ού ήπειλεϊτο.
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