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Ο ΕΡΩΣ ΕΝ ΤΩ ΜΩ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ Κ. ΓΥΙΖΩΤΟΥ 

(Συνέχεια, (δε φυλ· 64).

VIII.
Μετά τδ σπαραςικάρδιον τοΰτο συμβάν, απο

ρεί τις εύρίσκων, κατά την ίςέτασιν τών παρά τής 
Λαδΰ Ρούσσελ γραφε.σών επιστολών, δύω άμέ- 
σω; ή εμμέσως διευθυνομένας προς Κα'ρολον τδν 
Β τδν βασιλέα δηλονότι έκιΐνον, δστις τή 
ήρνή'ίη τήν τοΰ συζύγου αύτής ζα)ήν, Μόλις 
άναχωρήσασα έκ Αονί.νου, ι»α μετά τών τέκνω- 
αύτή, άπο/ωρήση είς τήν εν Ούόρβουν αγροικίαν 
παρά τώ πενθερώ αύτής τώ κόμητι Βέδφορδ, έ
γραψε τώ θείω της Ιωάννη Ρούσσελ, συνταγμα
τάρχη τ°ΰ ®. συντάγματος τής φρουράς τών πεζών 
τήν έςής επιστολήν.

• Καί χρείαν ά* είχον, δεΐέ μου, νά ό.καιολογη- 
6ώ προς ύμάς, ό νθ:;μου τεταραγμένίς, ω. δέν «ύ- 

» ναται νά μέ συντρ ίςη. Α ν >γ ην δμως έχω τής σ.ν- 
» δρομήςσα; καί μετά π· ^ρητία; σας τ ·,ν ζητώ. Εν- 
» θυμεϊσθι, ότι ολίγα; ή,ένας μετά το τρομερόν 
» δυστύχημά μου, ό βασίλιδς t οι παρήγγειλεν, δτε 
» δέν έσκόπευε ποσώς ν. ώρεληθή ϊκ τής έπι- 
» τρεπομέ η; αύτώ τών κτημάτων όημευτεω;, 
» αλλ’ δτι ήθελον τηρηθή οί όροι τοΰ νόμου’ έΒω- 
» οήσατό μοι μάλιστα τήν προσωπικήν περιΟυ- 
» σίαν. δθεν πρέ.τυν νομίζω, νά ΰ.τυοάλλω πρδς 
» τήν αύτοΰ μεγαλειότητα τήν εύγνωμοσϋνην 
• μου, καί σας ζητώ τήν χάριν, νά πράζητε 
» τοΰτο άντ’ έμοΰ. . . . Σά; έπιστέλλω δέ ταύιην 
» μου μετά λύπ|ς, καθότι πάν τδ παρ έμοΰ προερ- 
» χόμενυν λνπηρότατον είναι, καί δέν αγαπώ να 
» γίνωμαι πρόζΐνος θθίψεως είς του; φίλους και 
“ του; πλησιιστ έρου; συγγε.ιΐ; τοΰ φιλτατου καί 
» ήδη ^.ακααιωτάτου συζύγου μου. »

Μετ ολίγον *δ ά φήμη; ίπληρφορήθη ή Λαοΰ 
Ρούσσελ έν τώ χναχωρη’/ρ ω της, ξτι ή αυλή θο- 
ρυοηθεΐσα ένεκα τοΰ έπιγενομένου αποτελέσματος 
είς τήν κοινήνγνώμην επι τή ;ημ σιεύσει τοΰ λο- 

! γου, δ< ο λοροο, ί^ουστελ ε*,·. τή; τγχό/ή»
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ρέδωκε τώ Αστυνόμο», ήρνεϊτο τ-ην γνησιότητα 
αΰτής. Τήν προσβολήν ταύτην ή Ρούσσελ ώ; υ- 
βριν κατά τή; μνήμης τοΰ συζύγου της έθεώρησι 
καί έσπευσε νά έπιστείλη τφ βχσιλεϊ τά εξής'

” Εύαρεστηθείη ή Τ. Μεγαλειότης,
9 Μανθάνω, δτι οί εχθροί τοΰ συζύγου μου

9 μή μαλαχθέντε; διά τοδ αίματός του, ίξακολου- 
ηθοϋσινάτδν συκοφαντώσι παρά τή ΤμετέραΜεγα- 
’ λιιότητι. Θλίβομαι δ’ έτι μάλλον μαθοΰσα δτι 
» κατόρθωσαν νά πιστεύση ή Τμετέρα Μεγαλειό-
• της, δτι τό παραδοθεν τήν στιγμήν τοΰ θανά- 
9 του έγγραφον είς τον αστυνόμου παρά τοΰ συ- 
9 ζύγου μου δέν είναι γνήσιον. Δύναμαι νά βε-
• βαιώσω καί νά αποδείξω έπισήμως, δτι έν φ 
9 χρόνω διετέλει έν τή φυλακή τόν ήκουσα λε-
• γοντα τά κυριώτερα έξ δσων περιέχει τό έγ- 
» γραφον, καί μετά τών αύτών μάλιστα λέξεων. . 
9 Α; λάβη οίκτον ή Τμετέρα Μεγαλειότης νά πι
ο στεόση, δτι εκείνος, δστις ζών έπολιτεύετο το- 
“ σοΰτον έντίμω; καί είλικρινώ;, δέν ήδύνατο νά 
9 στέρςη Αποθνήσκων νά τώ άποϊώσωσι ψευδώς, 
ο 5,τι πραγματικός δέν ήθελεν ε'ιαθαι έδικόν 
» του . . . Ελπίζω δτι δέν είπον τι άπαρέσκον 
9 τή ί'μετέρα Μεγαλειότητι. ,Αν δμως άλλως έχη 
» τήν έξορκίζω νά θεωρήση τού; λόγου; μου ώς «κ 
» γυναικό; τεθλιμμένη; προερχόμενους. ’Ελπίζω 
» δέ δτι θέλει συγχωρήσει τήν θυγατέρα άνδρός, 
« δστις ύπηρέτησε τόν πατέρα τής Τμετέρα; Με- 
» γαλειότητο;, εν ταϊ; δυσχερεστέραι; αύτοΰ ή- 
» μέραις, ΰμάς δέ αΰτού; διαχωριζόμενο; τάς υ- 
» ψηλότερα; λειτουργίας τή; βασιλείας. Εγώ 
» δέ,' Μεγαλειότατε, ητις έν συνειδήσει δέν έ- 
9 πραξά τι μέχρι τοΰδε, δπερ νά ίπίκρανε τήν
• Τμετέραν Μεγαλειότητα, παρακαλώ τόν θεόν
• υπέρ τή; μακροβιότητο; καί τή; εύδαιμο- 
» νία; τής βασιλείας τή; Τμετέρα; Μεγαλιιό- 
» τητος «.

Αν και χήρα έν Απελπησίοε, σύζυγος μετά 
πάθους άφοσιωμένη συνωμότου, άποθανόντο; πρό 
τίνος έπί τή; αγχόνης, ϊνα υποστήριξή τό δικαίω
μα τής ενόπλου Αντιστάσεως, και τά; ελευθερίας 
τή; πατρίδο; του, τηρεί δμως καί διομολογεΐ Α- 
φελώς βαθύ πρό; τήν μοναρχίαν σέβα;, σεμνο- 
τροπίαν και ταπεινοτάτην, εί καί έν ουσία Αγέρω- 
χον, αβροφροσύνην. Παρέρχονται έν τούτοι; αί ή- 
μέραι, οί μήνες, τά έτη, καί αύτή μένει αμε
τάβλητος, έπιδεδομένη μέν απασα, ούχί δέ βεβυ- 
θισμένη, είς ίν καί τό αύτό αίσθημα’ συγκεντρω
μένη έν έκυτή, άλλά συνάμα προσεκτική, έ»ερ- 
γητική έξωτερικώ; καί διακιχυμένω; μάλιστα 
διατελοΰσα. Φίλος δέ τις λίαν έμπεπιστευμένο;, δ 
δό ιΐωρ Φισ-Ουί'λιαμ, εφημέριος άλλοτε τοΰ πατρός 
της, κοσμήτωρ ήδη τοΰ Γόττενχαμ καί ίερεύς 
τοΰ Ουίνδσορ, έκκλησιαστικός ευσεβέστατος, καρ
δίαν έχων οΐκτίρμονα, πνεύμα μέγα καί ευρύ, έν- 
διαφερεται μεγάλω; περί τή; θυγατρό; τοΰ πρώην 
κυρίου τ·υ, καί καταβάλλει πάσαν φροντίδα νά τήν 
βοηθή, νά τήν παρηγορή καί νά τήν δδηγή διά 

τών βασάνων τη; πρό; τόν Θεόν καί τήν αίωνίαν 
αΰτής σωτηρίαν. Εί; τούτον ή Λαδύ Ρούσσελ Α
νοίγει τήν καρδίαν τη; καί ένώπιον αύτοΰ πα
ραδίδεται εί; δλας τά; έσωτερικά; αύτή; άνη- 
συχία; καί ταραχάς, τού; τρόμου; τή; άπογνώ- 
σεω; καί τά; όρμά; εΰσεβού; έλπίδος. Εκ τή; 
μετ αύτοΰ άλληλογραφίας θέλω συλλέξει τά πε- 
ριεργώτερα χωρία, άτινα θέλουσιν είσθαι ίκανά, ούχί 
νά άποααλύψωσιν έντελώς, άλλά νά δείξωσιν όπω- 
σοΰν τήν μεγάλην αΰτήν ψυχήν, τήν σπανίαν 
καί θαυμασ αν κατά τούτο μόνον, καθόσον τό 
παθο; καί ή φοόνησις, ή τρυφερότη; τή; καρδία; 
καί ή σταθερότης τοΰ νοό; δέν κατεβλήθησαν Α- 
μοιβαόόν, καί ήτι; άφιερώθη έπί τεσσαράκοντα 
6τΊ χηρεία; αποκλειστικό; εις τήν άνάμνησιν φιλ- 
τάτου συζυγου, φροντίζουσα συνάμα νά μετάσχη 
ένργητικώ; δλων τών σχέσεων, δλων τών κλίσεων, 
δλων τών χρεών καί σχεδόν δλων τών δσα έν- 
διέφερον ιόν βίον καί τού; περί αύτήν ανθρώ
πους.

Ολίγον μετά τό πάθημα αύτή; άπήντησε πρό; 
τόν δόκτωρα Φίσ — Οΰίλιαμ, δστι; τή έπεμψεν 
ευσεβείς παραινέσεις καί τόπου; προσευχών, δπως 
Ανύψωση εί; Θεόν τήν ψυχήν αΰτής.

4 Περιττόν νά σά; είπω, αγαθέ μοι» Δόκτωρ,
• οτι είμαι ανίκανο; πρός τοιαύτην έξάσκησιν, 
9 καί θέλετε ϊδή μετ δλίγον, μέχρι τίνος βαθμού
• Αδύνατον μοί είναι είσέτι, νά ώφεληθώ έκ τού- 
» των. Τεταραγμένον είναι τό πνεΰμά μου καί αί
• ίδέαι μου συγκεχυμένα», καί τούτου ένεκα μοί 
Βχορηγοΰσιν λέξεις τινας φόνον πρό; τήν τή; άπελ-
• πισία; μου έκδήλωσιν. Τμεΐ; λοιπόν ώ; φίλος μου, 
9 θέλ ετε υποφέρει τήν άδυναμίαν μου,καί συμπονή- 
»σει μετ’έμοΰ, ώ; τοΰτο έπράξετε διά τή; έξαιρέτου 
» επιστολής σας καί τής άρίστη; προσευχής σας
• .............Εγνωρίσατε άμφοτέρους καϊ ήξεύρετε
» πώ; έζωμεν' συγχωρήσετέ μου λοιπόν νά κλαίω. 
9 Βεβαίως άνθρώπινον είναι νά στερηθή τις φί- 
9 λου, πλήν δλίγαι γυναίκες δύνανται νά σεμνό- 
9 νωνται έπί τή εύδαιμονίια δτι συνέζησαν μετά 
9 τοιούτου φίλου, ή δτι έθρήνησαν τοιαύτην Απώ- 
9,λείαν ! Γίνα δέν καταβάλλει τηλικαύτη στέ- 
9 ρησι; ; . . . »

Ολίγα; δ ήμέρα; έπειτα « παντός είδους 
9 αλγεινή ιδέα κατακλύζει τήν έξασθενίσασαν 
» καί τεθλιμμένην καρδίαν μου’ άμα διέλθω μίαν, 
9 εί; έτέραν άμέσω; περιπίπτω. Αν ή θλίψι; μου 
9 κατευνάζεται έπί στιγμήν, μύριαι σκέψεις έπί 
9 τοΰ παρελθόντος έγείρονται. — Τίς οιδε μήτοι 
» σπουδαία τι; πράξι; παρελείφθη ; Αν περισσό- 
9 τερον έ .εμένωμεν, άνεχώρει ίσως. Αν τοιοϋτον 
9 ή τοιοϋτον αμάρτημα έπανορθοΰτο κατά τήν δί- 
» κην, άν άλλα διαβήματα έγίνοντο, άθωοΰτο ί- 
9 σως, καί ήθελεν Ακόμη ύπάρχει έπί τή; γής 
9 τών ζώντων . . . Πιστεύω, ότι αμαρτάνω ταρασ- 
9 σομένη ύπό τοιοότων σκέψεων, πλήν ούχί όλι— 
» γώτερον έπαυξάνουσιν αύται τάς όδόνας μου . . · 
9 Εϋδόκησον, Θεέ μου, νά ίννοήσω τά; φρικτά;

» ταύτας βουλάς τή; Προνοία; σου, ίνα μή έκ τής 
» Αποθχρρΰνσεώ; μου καταντήσω εις Απόγνωσιν ! 
» Ηξεόρω δτι αξία είμί τών τιμωριών σου, καί 
• σιωπώ' πλήν πικρότατα βυθίζεται καί άπελπί- 
» ζεται έπί τούτφ ή καρδία μου, καί πτοούμαι, 
» δτι ούδέν νά μέ πσρηγορήση δύναται, καθότι δέν 
» εχω πλέον τόν φίλτατόν μου σύντροφον, δστις 
» σΰνεμερίζετο τής λύπης καί τοΰ πόνου μου. 
» Ανάγκην έχω αΰτού, τόν καλώ ϊ»ατοΰ δμιλήσω, 
» περιπατήσω μετ’ αύτοΰ, συμφάγω μετ’ αύτοΰ 
s καί πέσω πλησίον του. Ταΰτα πάντα άνευ αύτοΰ 
9 μοί είναι ανυπόφορα καί Απιρέσχομαε έπί τή 
» έπελεύσει τής νυκτός καί τής ήμέρας έπίσης. Ο 
9 ταν δέ τά τέκνα μοι βλέπω, αναπολώ τήν εΰ- 
9 χαρίστησιν, ήν ήσθάνετο έπί τή θέα αύτών καί ή 
» καρδία μου σπαράσσεται. . . Αν άδιστάκτως έπί- 
» στευον, δέν ήθελον καταντόί εϊ; άπόγνωσιν ! 0! 
9 ασμένως θέλω έγκαταλείψει τόν κόσμον τοΰτον, 
9 δστις μ’ ένοχλεϊ καί τόν όποιον άηδιάζω, καί 
9 δπου, ούδέν άλλο νά πράξω έχω, ή νά έξαγνί- 
» σω έκ τών αμαρτημάτων τήν ψυχήν μου, νά ΰ· 
9 ποστώ έν άταραξ'α τήν δυστυχίαν μου, καί νά 
» έξασφαλίσω διά τή; πίστεω; καί τής άγνότητος 
» τή; συνειδήσεω;, τήν αίωνίαν σωτηρίαν μου ! 9

Μετά δέκα μηνών πάροδον εί; Ούόσβουρν, έν 
έρημία καί άκ.νησίερ ήσθάνθη τήν άνάγκην νά 
μεταβαλη τόπον καί νά ζητήση άλλα; έντυπώτεις. 
δθεν τήν 20 Απριλίου 1684 έγραφε τώ δόκτορι 
Φίσ — Ο.ίλιαμ.

« Σκοπεύω νά μεταβώ και διατρίψω έπί τινα;
9 ήαέοα; εί; Στράττων, εί; τόν έρημον έκεΐνον τό- 
9 πον, δπου έζησα έν τερπνοτάτρ καί έντελεϊ εύ- 
» φροσόνη. Παρετήρουν τότε μετά προσοχής πάν- 
9 τας τού; περί έμέ καί ?έν εύρισκον τινά άξιον 
9 τού φθόνου μου. Τοιοϋτον λοιπόν βίον έπί τής 
9 γής δέν θέλω διέλθει πλέον. ’Αλλά τί σημαί- 
9 νουσιν οί τόποι' δπου καί άν κατοικήσω ή βψις 
9 του είναι παρούσα πάντοτε' καί δυσαριστοΰμαι 
9 άν άλλως πω; συνέβαινεν. Τό άπεφάσισα' ούδέν 
9 θέλει μέ έμποδίσει' μεταβαίνω πανταχοΰ, 
9 δπου έχω καθήκοντα νά έκπληρώσω. »

Πέντε δέ μήνας έπειτα, τήν 1 Οκτωβρίου του 
αΰτού έτους έγραφεν. · Ωρισται νά είσέλθω τόν 
9 προσεχή χειμώνα εϊς τήν έρημον έν Δονδίνω οί- 
9 κίαν μου. 0 ιατρός λέγει, δτι πρό; τήν υγείαν 
• τών μικρών μου είναι τό προσφορώτερον ένδιαί- 
9 τημα καί δέν άντιλέγω , . . Θεία συνάρσει θέλω 
9 άποπειραθή νά υποστώ τήν έν Δονδίνω διατρι- 
» βήν μου, τή; οποία; ή ιδέα μόνη μέ τρομάζει. 
9 ’Ηξεόρω δμως,ότι άν ή λύπη μου δέν είχεν άλλα- 
9 χοΰ ρίζας, ήθελεν έκλείψει ’τάχιστα.

Δέν έξετέκεσεν όμως εύθύς τό σχέδιόν της καί 
μετά έξ εβδομάδας, έγραφε τά έξης εϊς τ^ν δό- 
κτορα.

« Σάς φαίνεται, ότι πολυν χρόνον ίβράδυνα έν- 
» ταύθα. Ούδείς θέλει παραξενευδή, άν εύαρε- 
9 στηθή νά άναπολήση ότι δ τόπος, ένθα μέλλοι 
» νά μεταβώ, υπήρξε τό θέατρον τή; αίωνίον δύσ

ε ττχίας μου, δπου ματαίω; προσεπάθησα νά σώ
ε σω ζωήν, ύπέρ ή; εύχαρίστως παρεχώρουν τήν
• έδικήν μου. Δόκτωρ ! άπώλεσχ θησαυρόν άνεκτί- 
9 μητον' έζησα μετ’ αύτοΰ έν τώ κόσμω πλήρη;
9 εύδαιμονίας. Γνωρίζω, ότι οφείλω νά ϊνθυμώ-
• μαι καλλίτερόν τινα φίλον, φίλον, (υ τινο; νά 
9 στερηθώ δέν είναι δυνατόν καί πρός δν έξ δλης 
9 καρδίας επιθυμώ νά άνυψωθώ, διότι τότε αί 
» πνευματικαί Αγαλλιάσεις θέλουν μάχεσθαι έν 
9 έμοί πρός άπάσας τάς έπιγείους άλγηδόνας, καί
• θέλουν γαλήνια ψυχήν, ταλαντευομένην καί κα
ι» ταβιβλημένην έκ τών βασάνων τοΰ βίου' άλλ’έκ 
9 πείρα; γνωρίζω, δτι σπανίως κατορθώ νά φθά- 
9 σω εϊς τάς ποθητά; ταύτας διαθέσεις, καί 
9 πτοούμαι μήπως σπανιότερα κατορθώσω τούτο, 
» άφ ού κατοικήσω τήν πόλιν καί τόν οίκον έκεϊ· 
9 νον τής θλίψεως, ένθχ τοσαΰται όδύναι θέλουν μέ 
9 κατακλύση. Επειδή δμως ύπέστην τοσούτου;
9 μήνας τό πραγματικόν βάρος, έλπίζω, θείίΖ βοη-
9 θεία νά μή καταβληθώ διά τού φάσματός του. 9 

Τώ δ ντε δ Θεός ώρρωγό; τή έγένετο, καθότι εί 
καί συνεχώς κατελαμβάνετο ύπό απελπισίας καί 
αθυμίας, άνελάμβανεν δμως Αείποτε καί ανεύρι
σκε στήριγμα κατά πάσης ύπερβολή; τών αίσθη- 
μάτων, ή έκτιμήσεως τή; τύχη; τη-, τήν Ακλό
νητου τοΰ πνεύματός της σταθερότητα, και τήν 
μεγάλην τής καρδίας τη; εύσέβειαν. Αί Ακόλουθοί 
δύω έπιστολαί μαρτυροΰσι περί τούτου τρανό
τατα.

Η Ααδύ Ρούσσελ τω Φίσ- Οΰίλιαμ. 

Έν Οΰόρβουρν, ϊ 1 ’Οκτωβρίου 4 68ϋ.' 

« Οϋδεμία άλλη κάλλιο’ έμοΰ τής δυστυχούς
9 γυναικός, δύναται νά αναγνώριση τοΰ θεού τό 
9 άπειρον έλεος, οό τίνος τήν μέν θείαν δίκην άνευ 
• ύπομονή; έδέχθην, τάς δέ χάριτας δλοτελώ; 
» περεΐδον. ’Αναμφιβόλως τό πάθημα ήτο σκλη- 
9 ρότατον, άλλα κατά τήν φρικώδη έκείνην στιγ- 
» μήν, δέ. ώφειλον νά προσδοκώ, ότι έκεϊνος, δν- 
9 τινα, ώ; τήν ψυχήν μου ήγάπων, μετέβαινεν 
9 Από ειρκτή; είς θρόνον ; Δέν κατέστην άοα ίκα- 
9 νή νά κρύψω του; πόνου; μου, δπω; μή αύξήσω 
» τού; έδικούς του; Κατεβλήθην μέν, πλήν τό 
9 βεβαρυμένον πνευμά μου έναθάρρυνον πολλοί α-

1 « ξιόλογοι καί φρόνιμοι χριστιανοί διά τή; συμ- 
9 παθείας των, οΐτινες διηνεκώ; μ’ δπενθύμιζον τό
• χρέος μου, μέ συνεβούλευον καί με παρεμυ-
• θουν . . , . . 0 Θεός διεφυλάξατο μέχρι τοΰ-
• δε τά τέκνα μου καί έχορήγησεν αύτοΐς νοϋν 
9 πλήρη μέλλοντος, μετά χαρακτήρος εύχρής-ου 
9 καί ήδέως, φρόντισα; συνάμα, χάριν αύτών έλ
η πίζω, καί περί τής ζωής μου. Ούτος έμέ, ήτι;
9 μαραίνομαι είς τδν κόσμον τοΰτον, ένθα ούδε- 
9 μίαν έύχ^ρίστησιν ευρίσκω, άπηλλαξε παση; 
> σωματική; βασάνου ε'ις βαθμόν άγνωστον έμοι, 
9 διότι μετά τήν Αποφράδα έκείνην ήμέραν, δέγ 
» έπαθον κεφαλαλγίαν, ένφ άλΆτε άδιακόπως 
9 μ’ ήνόχλιι Ταΰτα λοιπόν πάντα μοί έπιβάλ^
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»
»

λ υτι δεήσεις πρό; τό·» όψ στον, άλλ ή καρδία 
υ,ευ κατχβνβΐη χέ·»η ».ύ τα δ··»< θανάτου; δέν είναι 
ιπιτηδε'α πρός τοΰτο. I Ιού ή αδυναμία μου’ 
θ)ηνώ έπι τούτφ. 0 Ιι.τοΰς Χριστός οστις περιε- 
φρούρη ;ε ή> φόσιν ήχων κάΐ ανεδιξα-ο τδ βά- 

ίλ · ίζω( ότι θελχι μο1 
,, γι·ώσ»ει τήν ασθένειαν 
τή» έπίτασ'.ν τή; θλψι-

ρο; τών αθλιοτήτων υ.ι 
ίπίλθη θεράπων’ αύτό 
νή; ψ χή; μου 
ω; μου.

Ζ XI

ιίμαι 
τόλμην μοο,

II αύτή τώ βϋτώ.
11 Ιουλίου 1G86. 

ενοχλητική καί σ <γ-
, οτι θέ- 
τοιαύ ·η.

τι·ος πολύ 
βεβαία, 

χρήσιν τής 
έχω αύτή;

’ * ις εκείνα; 
φρ-.κώ ει; καί 

το π.εΰαά μου. Γτωρι
νά ύ-τοσ-ή τι; τά; πικοο-

« Εν·.·: ι7ι δτι
ή* τόλμη/ μοο, έν.οώ επίση·., 

μέ πτ:αδ^χ'ή ώσαν μτν ήμην ■
χώ ; η τον
λείε
Επειδή δέ δέν έχω μετ’ άλλου 

έπ ε σ νκαταβατικός. Είμαι 
ν-,μιζετε

»
»
» θ-ρρο;
» δ'Ι
» τ.γ'.ατχί χσεως
> ΤΤίύ
t ri/tcx;

• Ύλι·.%·λ >υ'.

άλγηλόνα 
δ - '

•,'/.αταβα -ικός. 
ζ.χ <δν ν ά κά υ,(υ 
σας, καθότι άνάγκη-

άιτων ότεάναπο/ώ τάς αποφράδα 
, καί π)εΙσ-αι άναμ ή 

» τρομ ρ <ϊ κχτακλύζ'.υσι 
X ζω, ό“ι δ-νατον είναι, 
γ. τέρας άλγηδάνας καί 
ϊ έγώ άδυνχτώ να τάς ύποσ-ώ,
ϊ ■

Ν

Σ) ί
1 '

Τ I

»
Ι>
Β

>

»
»

»
»

£

»
ϊ) θρόνο χ
» σω., c .

ετ Λρ Λ'
>

» α
ι - r - .

Α ·
)) QOaCt^·

ί νά μή κατηβληθή, άλλ 
ώ; δφείλ«>, άγογ-

; Θίέ μου ! Μή θ ωρήτης άχσρτωλήν διά 
τήν τιπεινήν σ*υ δού'.η', στηοιζΟν με 

γνωμ.οσό·ην, δ ότι είχον ν άπ'-λ^σω τοιου· 
είς εύφροού ην δ.ότι ήοπάγει 
ϋπι,ρεοία; σου Φλ-ατέ μου 
είναι έκφράσε·; ύμέτερν. έ» 

Ο :ε έκθη ή ημέ
ρα, εν ή '.αϊ έγω Ίεκω αρπαγή, άγνοω εις π 
διαθέσεις θ λω εύρ-.θ?,' γινώσκω δμως έπί τοΰ 
παρό.το; μό ·ον, ότι αύτδς είναι ό ή'ότερος 
καί πσραμ<.θτ,τ.κώ-.Ξρος λογισμός μου. Οτε βε- 
β^θι Γμένη εόρ σκομαι εί; άπειρου; ιλεχς λυπη
ρά; καί σπχραζικυρδί’-υς αναλαμβάνω έ-θυ- 
μουμένη, οτι τάχιστα ό βίο; ούτος θέλει τελεί 
όισιι, καί ότι καλλίτ οον καί αίώ 1;ν θ;λω άρ 
χ’σει’ τότε Οέλομεν άνοκαλύύει τα; αιτίας καί 
τόν σκοπόν ·.&< τσσοΰτων αυστηρών κατα το 
φαι-όμε.ον δυστυχημάτων μ.χς, δ ώ’ ή Θ.ΐι 

τιμωρεί Εκ τούτου είκ· ζε’.ε ΐ 
V Γ - 'V V -QTl tiTi’Ju 10 ΧίλΟζ uOU,

άιθ'
’ ·Ύα ατου π> σουσιας .το, 

ή'υ· άμη-, 
καρ'ίίχ μ’ς Λ,α·. απατηλή κχί ή π'στις μα; άμ- 
- ’ο.θΰ; α,α δυνάμεθα νομίζω, νά είπω-

, ότι σοφώς ένε ·,ύτευ ;εν ήν ήμϊν δ ©εος τδ 
■•ό .πί τή πσ ,τεγγίόει τοΰ χωρισμού τής ψυ 
*κ τοΰ σώνατος,δτως διάτοϋ εμφύτου τούτου 

αισθήματος προ οώμεν ύτ-’ε: τής ζωής ήμών’ άλ
λά πΰ, ήθ λαμεν αντέχει κατά τοσούτω» δυστυ
χημάτων, ά» ή πίστις δέν μάς έδίδασκε περί τών 
όσιον πρέπει νά έλπ;ζωμεν δτι θέλομεν έπιτύ- 
χει, ύποφέροντε; μ. θ υπομονή; έντάΰθα ; » 
Δ ά τών αύ ών αισθημάτων, α< ούχί τοσοΰτον

γνστο,
τοϋ ο
εϊ; εύ
τον φίλων, καί 
ίκ τή; έπ γείου 
ιόκτοιρ, αυίαι 
αίς ϋπ-ρβαλλό τω; άρεσκομαι.
ρκ, ίν ή .αϊ έγώ θέλω αρπαγή, αγνοώ εί; ποια;

ευρεθή*

Εκ 
ε Χοζ

τούτο·.
τή; ζωής μ ου, καί 

ε ερό; τις πρόδρομος τοΰ 
, ϊ-.ως ήθςλον Ιτ.^υυ-ήστ, 

α τδν άπόμακρ’νω· τοσοΰτον ί 
ί,αι

«ς
η μεν, ότι σοφώς 
ϊ ρίμον .πί τή, π·

»χ.·:5 ■’
β

»
»
3
Β

■ ειο ή

άριλώ;, εγραφέν ί-ίο-ε ε’ς τινϊ πρόσωπα, ά ·να 
ση»αντ·.κτ; υπηρεσίας τή προσήνεγκ· ν, ή ίπιδιί- 
χθησαν αληθώς συμπχσχοντα εν
1 » - . - >·« W ί .' * » Ν '/άυτης. Γ 
βησε πιρά τώ βχσ λ Τ 
σελ ποινή ίζιτελέσθη, 
κότο> ί~ί :οχε-, 
νάτου, επί τή: θύρν; 
μετά τήν άπχ· χό-ισ 
νο'ίιώ; πρός τή

Α» /χναιχφ-.οοΛω; ν?τ

ταϊς συμφορά!;
Με-αζύ άλλω» δ λόρδο; Αλιφαζ έμεσολά- 

. δτε ή κα -ά τοΰ λόρδου ί’ούσ- 
αίτήιχ;, δ.τι μετά πο λοϋ 

ή ιοι νά τεθή, ώ; έπί φυσικού θχ- 
τοΰ 'ΐ».ου τδ οίκόσηυ.όν το > 
ν Εκτοτε δε διετίλϊΐ εύ- 

πρδς τήν Λχδύ Ρ ύσσελ. καί ποοσεπσθει
-........... ... την παρη-οιή διά τών συ ήθων

ψυχ.ών φράσεων, δι ώ παρα ι·. θυύν-αι αί μή έ- 
χουσαι ανάγκην πηραμυθία; ψ χαι. Ε εκα τούτ°υ 
έγο’&ίν αΰτώ

• Μ,λόρδε, θιωοώ ώ; σκεπτικού; λίαν άτλο’ς, 
ι όσου; μά; συυ.βουλεύουσι νά ά^ιαφιρώμιν πο;ς 
» δ,τι μά; συμβαίνει. Εύκο^ον είναι νά είπη τι;.
• — Δ.ττι πχραπο ούμιθα άν μά; ίφή εταν, ο,τι 
« μάς ιίχον δανείσει και π:ός κα.οόν υ ά ·. στα ώς 
» I |'ΐ·.ώ τκομεν;—Το.ούτοι και ε ιεροί παρόμοιοι λό- 
-> γο·; είναι συνττγαί φιλοσόφων, τάς όποιας ποσώς 
β δέν σέβομαι, καθώς καί παν δ,τι έναν-ίον τν>;
• ρύσεως είναι. Δ;» είναι ειλικρινείς καί τολμώ να 
β είτω, δτι αισθάνονται δ,τι ί'έ» δύνανται να δ- 
β μολογήτωσι Γι.ώσκω ότι π;δ; τον Πανιοδύ- 
» ναμον λόγου; ν άνΤίτάζω δεν έχω, πλή ά» at

ή δον αϊ του β..υ μου άτώλλττ», δέον άφεύκτω; 
νά πάσχω καί νά τάς θρηνώ Π στευσόν με, Μυ
λόρδε, μό η ή χρισ ιανική πίστες δυνα-αι νά 
έλαφρύ-η ψ-χ;» υπό τή; δυστυχία; καταβιβλη- 
μέ»ην και άρκιϊ πρδς άνάπαυσιν ή περί μελ- 
λούση; εύϊαιμονίας ελπ·'; Εί; ταύ ην οφείλω 
χιλιάκϊ; περισσότερον, παρ δτ εί; τδν κόσμον 
ό> άκληρον και α, μ0: προσέφερον καί διέθετον 
υπέρ έμοΰ άπάσα; αύτοϋ τά; δό’ας β

Εφύλαττεν ό β.δς αύτή π.ρηγορίας πλήρεις 
έν a'jojvia;, άλλά δραστικά;, ήτοι τάς επίλ- 

ύ υιός τη;, μόλις δεκαπεν- 
ής, ήσθέ.ησε βαρέως καί όλί,ον ίδίησε -.α 
στερηθή' ευτυχώς όμως ίάθη. .« ύ Θεός εύ- 

σπλαγχνισθεις έγραφε προ; τδν δόκτορα Φΐσ- 
ΐ ιαμ, άπ'σόοησεν άπ έμοΰ, τδ όποιον έ
μελλε -·ά μ έ τέλθη δυστύχημα, τδν θάνατον τοΰ 
άτυχυΰ, τέκνου μου. 0 θεδ; διά τοΰ' κιν- 

)>

υ,εν
θάόσας νέας λύπας 
ταετζς 
τον
κ
ο

ί»
τ,

•
» δύνου τών τέκνων μου μοι κατέδειζε τας ά'.οησία; 
» τή; φχντασία; μου, διότι ϊπίστευσ, ότι δέν εΐ- 
» χόν τι έν τώ κοσ·· ω τοΰ όποιου ή άπώλεια ίδΰ- 
» νιτο νά μοΰ πρυζίνήσή μεγάλα; βασάνου;, ή 
• ή κτήσι; αύτοϋ παρηγοοίαν έπαισθητήν’ άλλ 
» ήσθάνθην ήδη τήν πλάνην μου περί τή; πρώτης 
Β ιδέα;, καθότι ουδέ στιγμήν δύναμαι νά χωρι- 
» σθώ άπδ "θΰ μικροΰ τούτου πλάσματος. Περί δέ 
» τή; δευτέρσ; έπιθυμώ νά κάμω τήν αύτήν άνα- 
» κίλυψιν και νά προμηθ.ύιω, διά τής παρου- 
» οίας τών τέκνων μ.ου τούτων, γαλήνην τινά tt; 
2 τήν πιοίλυπον ψυχήν μου, ή τουλάχιστον νά 
» Ικανοποιηθώ κατά τι διά τής έκπληρώσεως πρδς 
» αύτά ΧΡ-ίΉ» $ ψίλτατος αύτών πατήρ

» ήθελε» επίτυχίσ <»'ο» έκ ελέσει. ί). δ’έκπληρώσω 
» τδ πρδς τδν άριστον φίλον μου καί πρδς τά τέ- 
» κνα μου χρέος, εύχομαι ν’ άναπαυθώ παρά τήν 
» φιλτάτην κά»ιν, ή< πρδ ολίγου έπεσκέτθην ! 
β Θέλω νά είπω τδ φέρετρο -, έ··ώ κεϊται. Ε χα- 
β ριστοΰμαι διότι δε < μέ κχτεκοινας σύ περί 
» τούτου, ώ; έτεροί τι-ες έπρχςα», άν καί εις ού- 
» δένα ά λο < παρά σέ ώμίλησα. Δόκτωο, έσκί- 
ϊ φθην, καί «γνώριζσν συνάμα, οτι, δπου καί άν 
» έπορευόμη», δέ ήθ λον τδν ιδη, έπομένω; δέν 
» ύπήγον είς τδν τάφο» ζητών ζώντα έν τοι; νε- 
» κροΐς’ υπ σχ-ίθην δέ εί; ΐμέ αύτήν νά μή κατα- 
2 ληφθώ ύπδ άλογου καί άκοίρ-υ πάθιυς, άλλά ν 
» ά’υψώσω τού; οφθαλμούς μου έκεΐ, δπου άνυ- 
» ψώθη τδ εύγενίστερον τή; ύπάρζ-ιώ; του μέρος 
» εϊ; τόπον πολύ άπίχον-α ημών, όπου ούδεμία 
>> ά’νθρ οπ’.νη δό-.αμις εΐτδύει, καί δεν δίναται 
» έπομένω; νά τ»ρ ατίιγ, εύδαίμονα συζ.γίαν. 
» Εχει έπιθίμ-,υν νά ηχαι’ πλήν δέν κεϊτχι πχο 
® ή,μΐν νά κανό ίσωμεν τήν ώραν, ήτις δμως έλ- 
» π ζω, ότι δέν θέλει βοα ύνει

Εί καί πολύν χ.ό ον έμελλε νά περιμεί η τήν 
μακπρίαν έκείνη. συνέννωσ ν, τήν όποιαν τοσοΰτον 
ζωηρώς επίθ'ιμ.’ι, δέν παοεγνώριζεν δμως, ώ; έκ 
τοΰ πάθους της, τήν άσθέ ·ε·αν τής ανθρώπινης φύ- 
σεως, καθότι άναμένουσα καί έφ δσον τά έτη πα- 
ρη.ρχοντο, ϊθεώρει τήν λύπην της ώ; τά άρευκτα 
έκεϊνα δεινά, τών δποίων ή θεραπεία δέν έπιζη- 
τ;ΐτα·. κα' υιετά τώ» δπο'ω·' σιειθίζει τις να συζή 
0 βίοςτ/ς ήτον ένεογετικός άν καί ή καρδία της 
περίλυπος" έ·<η τχολεΐ ο μέν, άλλά δέν διεσκέδαζεν. 
Ανένδοτον προσπάθειαν κατέβαλλε περί τής ανα
τροφή; τών τέκνων τη;, περί τών όπυθέ ιεών των, 
περί τών εσωτερικών -οΰ οίκου τη;, πιρϊ τώ» 
συμφερό/των καί τής ευδαιμονίας τών συγγενών 
της, ώ; καί έι τή; ακολούθου πρδ; αύτήν έπ ςο- 
λή; τοΰ Βουρνέ: δηλοΰ αι. « Εύχαρισιοΰμαι, διό- 
» τι άφιεροϊ; εί; τήν περ.ποίησιν τών τέκνων 
» σου τδ μεγαλείτερον τοϋ χρόνου σου μέρος καί 
* δέν έχουσι χρείαν άλλη; παιδαγωγού. « Ιίαι 
τωόντι αί θυγατέρες τη; ουδέποτε είχον άλλην, ή 
τή μητέρα των τροφόν, ήτις έφρόντιζεν δπω; ή 
σμνήθης αύτή; θλ;ψις μή ταράσση τδ έπιτερπές τής 
ήλικία; των. Ο :ε έπέστρεψεν εις Σράττων « τά 
» δυστυχή τέκ α μου, έγραφεν, ευφραίνονται δ.α- 
» τρίβοντα εϊς νέον τόπον’ πλήν δέν γ·ωρί- 
β ζουσι πόσο» προ; εμέ καί πρδς αύτά άκό- 
» μη υ-.ήρζεν εύάριστος δ τόπος ούτος. Πιστεύω 
» δμως δτι ή Ρ'χήλ ( ή πρωτότοκος θυγάτηο τη.) 
» δέ■> έμεινεν αναίσθητος επί τη έπανόδω και βα- 
’ θεω; ή καρδία μου κ.αθηδύ,εται. Οσα έκ τών 
β τέκνω» μου δύνανται, ί εκα τής ήλικίας των νά 
β άναπολήσωσί τι, φρονώ, δτισυναισθάνονται σπου- 
» δαίως τήν άνεπα-όρθωτον τοϋ πατρός των ά- 
’ πώλειαν. Καί δμω; μετά πάσης προσπάθειας 
” ά’χολοϋμαι νά διατηρήσω τήν φυσικήν αύτών 
β φαιδρό-ητα, καθότι εύαρεστοΰμεν άναντιρρήτως 
ι τώ Θεφ, δσάκις μετ’ άγαλλιάσεως δεχόμεθα τάς 

I

β βο-λά; αύτοϋ. β — Ηγάπα μετ’ εύγ·.·ωμοσύνη< 
τόν πε.θιοόν αύτή; κόμητα Βεδφδρδ >.α·. ένεκα 
τουτου, άφοΰ απίθανεν ή σύζυγος αύ οϋ, δέν έ- 
πραγματο ποίησε τήν οδοιπορίαν της, μεί-ασα 
πλησίον του’ έγραφε δέ' « Δέν θέλω νά έγκαταλεί- 
• ψω τον άζ όλογοντοΰτόν άνδρα εϊς σ ιγμην κ>θ’ 
» η» νέα Ολιψις τώ έπήλθε, διότι είναι καί υπήρζεν 
» αείποτε προς έμέ λίαν εύνου;. υ Πρό; αύτήν ά- 
πετεινοντο περί όλων τών σπουδαίων τή; οικογέ
νεια; περ.στάσεων καί πρό; τοι; ά'·λ;ις περί τών 
σχεδίων γάμου τ ΰ άνδραδέλφου αύτής, Είουάρ- 
δου Ρο ισσελ, καί ικιά; τών θυγατέρων του λόρ
δου Γκαί.σβορουγ (Gainsborough ) πενθεροΰ τή; 
αδελφής αύτή; Ε ισσάβετ, καθότι ίγνώριζαν, δτι 
ή με» συμβολή τη; ή-ον αγαθή, ή δέ ένχρισίς τη; 
μεγάλης ύπνληψεω;. « Ετραςα δ,τι μ έζήτησκ·», 
εΐ7·€ν ε*ς α’.αν έ< τών το'.ούτων περ.στάσεων, αι 
καί έπιθύμΟυν »ά έκλ-ζωσιν έτ ρον έμοΰ πρόσω- 
π»ν, διότι πο-ώ, δε» αναμιγνύομαι εϊ; τά τοΰ 
κοσμο ι, καί άκχτάλληλο; δπωσδήποτε νά δια- 
πραγματε,θώ περί τώ» τοιοότω» υποθέσεων ειαί. 
Αισθάνομαι δμω; δτ: υποχρεούμαι νά πράζω ό,τι 
δυνατόν, καθότι όρε λω μετά καιρόν, νά προσφέ
ρω ε;; τα τέκνα μου τήν αύτήν υπηρεσίαν καί 
δέν δύναμαι, ουδέ θ.λω νάα’πχλλα .ώ τοϋ χρέου; 
τούτου, χ-’ρ.ν τή; μ-ήμη; τοϋ φιλτάτου μου συζύ
γου, ει; 3» καίει; τού; συγγενείς τοϋ όποιου ά.ή- 
κουσι τά ελεεινά τή; ζωής μου λείψανα. ·

Τής μεγάλης αύτή; μητρική; υπ.θέσεω, ή ώρα 
έγθασε ταχύτερον παρ’ δτι ήλπ ζε, καθότι ή θυ- 
γάτηρ τη; Ραχήλ μόλις ητο δεκχτετραετή; καί ό 
λόρίο; Εάβενδισχ (Cavendish) κόμης τοϋ Δέ- 
οονσχιρ έ,ήτησεν αυτήν είς γάμον μετά τοϋ πρω
τοτόκου αύτοϋ υϊοϋ, μόλις τό δέκατον ειτον έτος 
τής ήλικίας του άγοντος. 0 λόρδο; Κ,χβενδισχ 
ήτον ό στενώτατο; καί πιστώτατο; φίλο; τοΰ 
λόρδου Ρυόσσελ, πιστό; έπί τοσούτω, ώστε έπ.- 
μόνως τό» κατηνάγκαζεν, δπω; άν ε δυόμε-οι ά- 
μοιβαίω;, ό μέν δρχπετεύσρ ου :ω , δ δέ μένει 
έν τω Πύργοι δεσμότης άντ αύτοϋ, δπε> άπ.- 
κρουσεν ό λόρδος Ρούσσελ. Η Λχδύ Ρυόσσελ λοι
πόν σπουόα·'ως έκτιμώσα τά ϋπαγορεύσαντα τήν 
τοιαύτην πρότασιν αισθήματα, κα: συνειδυία τήν 
επισημότητα τοΰ συνδέσμο'υ, άπειέξατο τή» πρό- 
τασ.ν μετ ειλικρινούς εϋχαριστήσεω;. « Ελπίζω, 
έγγραφε προ; τόν Φ.σ - Ο/ίλιχμ, δτι, ά» ευτυχώς 
πιραιώσω τήν μεγάλην αύτήν υπόθεσιν αί π ρί 
τή; εύδαιμονία; τοΰ τέκνου μου μέριμνα; ίπίτυ- 
χον. 0 Θεό^ γνωρίζει τό τέλος, πλήν ή υπόδε
σι; αυτή είναι άκτι; φωτός, ΐν τφ μέσω τοϋ σκο
τεινού μου βίου, τήν όποίαν δέν προσεδόκουν. Ε
παναλαμβάνω καθ’ έκάστην, δτι τά τέκνα τοϋ 
δικαίου 4ϊϊι ευλογημένα’ πιστεύω δέ οτι είς το» 
πατέρα των1 άνήκει ή επωνυμία αύτη. Α» ή ά- 
σθε·»ή; μου καρδία δέν άποκάμσ), θέλω προσπα
θήσει νά τήν άςιωθώ κ έγώ, κάί ϊπικαλοϋμαι 
πρός τούτο ταπεινώ; τού θεού τήν χάριν. » Οί 
περί τή; προικό; συμβιβασμοί προίβαινον μετά
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δυσκολίας, καθότι πολλάκις τών ιύγενεστέρων 
αισθημάτων έχονται εύτελεϊς καί έπίμονοι Α
παιτήσεις. « Πραγματεύομαι, λέγει ή Αχδύ Ρούσ- 
σελ, μετά λόρδου, εύγενοΰς μέν καρδίας, άλλά 
δύσχρηστου, άν τά πράγματα δέν κανονίζωνται ώ; 
αυτός τά έννοεϊ και υπέρ τοΰ συμφέροντός του. » 
Αί συνεντεύξεις αύται καί αί συζητήσεις την ήνό- 
χλουν, ώς μαρτυρεί ή ακόλουθος έπιστολή. « Α 
ναγκαζομαι νά βλέπω πολλούς νομομαθείς, δπερ 
μέ δυσάρεστε^ τά μέγιστα, καί επιθυμώ νά πε
ραιώσω την υπόθεσίν μου, δπως Απαλλαγώ της 
θέσεως αύτής, ή τις δέν συμβιβάζεται πρός τό είδος 
τοϋ βίου, μεθ’ ού θέλω νά διανύσω έν τώ κόσμω 
τό έπίλοιπον τής ζωής μου. ’Ελπίζω τό καθήκον νά 
κατισχύση τών κλίσεων μου, καθότι δέον νά συν
δράμω τά τέκνα μΟυ, τά όποια μόνον έμέ έχου- 
σιν. Ε.εκα τούτου δέχομαι πολλά γεύματα καί 
άλλα; παρόμοιας άνησυχίας, δυσαρέστου; είς καρ
διάν τεθλιμένην καί καταβεβ ημμένην. Χάριτι 
θεί α έν τούτοις φθάνω είς πέρας. · — Πραγμα
τικές έπεραίωσε τό συνο κέσιον τής θυγατρός 
της, συζευχθείοης την 21 Ιουνίου 1688 τόν νέον 
λόρδον Καβινδίσχ, δοτις ευθύς σχεδόν άνεχώ- 
ρησεν είς την ήπειρον χάριν περιηγήσεως.

Εκ τών φαινομένων κρίνων τις, δύναται νά συμ- 
περάνγι δτι ή Λαδύ'Ρούσσελ έζη πεοιωρισμένη στε- 
νώς είς τόν ιδιωτικόν βίον. είς τάς ήδιϊ; άμα 
δέ σκληράς αύτής αναμνήσεις, είς τάς ευσεβείς 
σκέψεις καί εις τά πρός τήν οικογένειαν χρέη καί 
τάς μέριμνας, καί δμως δέν έχει οδτως. Αν έμενε 
μόνη καί έν συνήθει β ω, ήθελεν ε’σθαι δλως αμέ
τοχος τών μεγάλων ιδεών καί τών μεγάλων πραγ
μάτων τής εποχής της, καθότι δέν ειχεν έκ φύ- 
σεως πνεύμα ποικίλον καί γόνιμον, ούδ έξ έκου- 
σιότητος διάθεσιν νά ζητή καί ευρίσκει αντικεί
μενα συγκινήσεως καί περιιργείας, άλλ είσήλθεν 
είς αύτά ακολουθούσα τόν σύζυγόν της, έκ συμ
πάθειας μέν πρός αύτόν, άλλά μετά πνεύματος Ι
κανού νά έννοήεη καί άπολαύση πάν ό,τι μέγα. 
Εμεινεν άρα πιστή είς τε τάς ιδέας καί τήν άνά- 
μνησιν τοΰ λόρδου ί’ούσσελ, καί άνενδότως έν- 
διατρίβουσα, έν τή απομονώσει της, περί τά αύτά 
ζητήματα τών πολιτικών καί θρησκεοτικών έ- 
λευθεριών, τά δποϊα ήθελον εΐσθαι άντικείμενον 
κοινής συζητήσεως καί οικιακής δμιλίας, άν ό λόρ
δος τι το μετ’ αύτής.

Η κατάργησις τοΰ νόμου τής Νάντης (Nantes) 
διήγειρεν έν τή καρδί^ι αύτής, ούχί μόνον τήν 
ζωηροτέραν συμπάθειαν ύπέρ τών έξορίστων δια- 
μαρτυρουμένων, άλλά καί σκέψεις ήθικότητος αρ
χετύπους καί σπουδαίας. « έχετε δίκαιο*, έγραφε 
τότε πρός τόν δόκτορα Φίσ - Ούίλιαμ. θέλω πα.- 
ραβαλλει τήν τύχην μου πρός τήν τών άλλων, καϊ 
θέλω άρχίσει έκ τοΰ βασιλέως εκείνου, δστις πι
στεύει,' δτι είναι είς τόν κολοφώνα τής άνθρω- 
πίνου εύδαιμονίας, τοΰ βασιλέως τών καταδιω- 
κωμένων δυστυχών Γάλλων, αύτοΰ τοΰ δυστυχε- 
στέρου τών δσων καταδιώκει, δστις άτιμάζει διά 

διά τοιούτων πράξεων τήν ιδίαν αυτού άζίαν. 
1ν ή θεία πρόνοια, άγνοώ έν τίσιν άπορρήτοις αύ
τοϊς βουλαΐς, έπιτρέπρ αύτώ νά ποτίζή τοσου- 
τους δυστυχείς άνθρώπους τοιαύτας πικρίας, άναμ- 
φιβόλως έπ.φυλάσσεται αύτώ τρομερωτέραν τινά 
πικρίαν. Ποία δέ τις είναι ή ειμαρμένη βασι- 
λέως μεγάλου καί μεγαλητέρας έχοντος άξ ώσεις, 
όσάκις μεταχειρίζεται λυσσωδώς τήν ίσχύν του 
πρός τήν καταστροφήν λαοΰ, δστις άναγνωρίζει 
τό εύαγγέλιον ώς πίστιν καί νόμον, έν ώ τό ή- 
μισυ ίσως τοΰ κόσμου άγνοεϊ τό όνομα τοΰ Χοι- 
στοΰ καί σωτήρος ήμών, καί τήν λάμψιν τής ά- 
ρετής, ήν ούτος μάς διδάσκει ! »

Τά έν τή ίδια αύτής πατρίδι συμβαίνοντα κα- 
τεϊχον δλως τό πνεϋμά της- ή δίκη καί δ θάνα
τος τοΰ Αλζερνόν Σίδνεϋ (d’Algernon Sidney), 
ή άνάβασις εις τόν θρόνον Ιακώβου τοΰ Β'. αί 
πρόοδοι τοΰ δεσποτισμοϋ του, ή έν Μόνμουθ έπα- 
νάστασις καί αί κατά τών φίλων ’ών ιδεών της 
αύστηραί καταδρόμα!, άνεκαίνησαν έν αύτή τάς 
σκληροτέρας αναμνήσεις. Εκ τών συμφορών τού
των ήρύετο πολλάκις παρηγοριάν άνέλπιστον : 
» ΑΪ καθ.κάστην συμβαίνουσαι νέαι σκηναΐ, έγρα
φε, μέ κάμνουσι πολλάκις νά χύνω έκ λύπης ά- 
λογως καί άνοήτως, δάκρυα, ένώ έπρεπε νά χύνω 
δάκρνα χαράς, σνλλογιζομένη, δτι δ φίλτατός 
μου σύζυγος έφθασεν είς τήν μακαρίαν τής αί- 
ωνιότητος όχθην, ένώ άν έζη ήθελε πολλάκις 
κατασπαράσσεται ή άγαθή καρδία του, άφ’ ής η
μέρας μάς έγκατέλειψεν’ ήδη διάγει έν άσφα- 
λείρρ καί ειρήνη και ώφειλον ένεκα τούτου νά εύ- 
φραίνωμαι έγώ, ήτις, άνευ αύτοΰ δέν έχω ούτε 
ειρήνην, ούτε Ασφάλειαν.» At δρμαί δμως βυται 
ψυχής εύσεβοΰς, δέν καθησυχάζουσιν έπί πολύ τάς 
Αληθείς άνησυχίας ή τάς Αληθείς θλίψεις, καί ή 
Λαδύ Ρούσσελ σπουδαίως έγκύπτουσα είς τήν έξέ- 
τασιν τής θρησκευτικής καί πολιτικής καταστάσεως 
τής’Αγγλίας, ήτ,ς δσημέραιέγίνετο σκοτεΐνοτέρα,έ- 
λυπεϊτο καί έθορυβεϊτο έτι πλέον περί τών τέ
κνων της, περί τοΰ μέλλοντος τής πατρίδας της καί 
περί τών ιδεών, ύπέρ ώ* ό λόρδος Ρούσσελ άπέ- 
θανεν.

(Ακολουθεί)

0 ΕΡΓΘΡΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ
( Συνέχεια ίδε φυλ. 64. )

Κεφά,ΙαίΜ θ'.

Δυσανασχετών καί περίλυπος διά τήν δλοσχε·* 
ρή ήτταν ήν ύπέστη, άπεχώρησεν _δ Ούΐλδερ τοΰ 
πεδίου τής μάχης. Διότι δλα του τά σχέδια καί 
οί σκοποί, οδ; έχων κατά νοΰν ήλθεν είς τής Κυ
ρίας Λάσεϋ, έματαιώθησαν αίφνης καί ίπροσδο- 
κήτως υπό τής δποκριτικής τοΰ γέροντος ναύτ^ο

κολακείας, ούδέ ήλπιίε πλέον νά έπανεύρη εύκαι- 
ρίαν ούτω κατάλληλον πρός πραγματοποίησή 
αύτών.

Τήν διεξήγησιν τών Αποκρύφων αισθημάτων τών 
παρακινησάντων τόν νέον υποπλοίαρχον εις τήν ά- 
ποτυχοΰσαν ταύτην έπιχείρησιν δέν κρίνομεν έν- 
ταΰθα εύκαιρον νά έκθέσωμεν είς τόν αναγνώστην 
κατά τό παρόν’ άρκούμεθα μόνον καί παρακαλοΰ- 
μεν καί αύτόν νά άρκεσθή είς τήν έκθεσιν τών 
γεγονότων δπως συνέβησαν.

Βραδέως κατεόθυνεν ό Ούΐλόερ τά βήματά του 
πρός τήν πόλιν έφιστάμενος έκάστοτε όπως τά 
έν τώ λιμέντ πΐοία έπιθεωρή, πρό πάντων δέ τήν 
Baoi.Uxrir Ka^oAirar.

Τής έργασίας ή ώρα έπέστη, καί ήδη τά φαι 
δρά τών ναυτών [άσματα ήδέως διετάραττον τόν 
γλυκόν καί γαλήνιον τής πρωίας αέρα. Τό έτοιμον 
πρός άπόπλουν πλοϊον έπεδείκνυεν είς τά άλλα τήν 
δραστηριότητα καί έπιδεξιότητα τών ναυτών του, 
έλαφρώς άναβαινόντων είς τούς ιστούς καί διε.- 
θετούντων τάς μελανές καί βαρείας κεραίας.

Μετ’ όλίγον δέ τό βαθύκολπον Ιστίον τοΰ θώρα 
κος λυθέν άνελίχθη έπί τής κεραίας του χαριέντως 
καί αί κάτω αύτοΰ άκραι κατέπεσαν έπί τής 
κατωτέρας κεραίας* ή βαρεία κεραία βραδέως τό
τε άνεσύρθη μέχρι τής θέσιώ; τη; συνεπιφέρουσα 
τό άνελιχθέν ιστίον, δπερ, ταθέν ούτω πανταχό- 
θεν, άνεπιύχθη ώς χιονόλευκός τις όθώνη ύπό 
τής δροσερά; πρωινής αύρας κολπουμένη καί πά
λιν ευθέως συνεστάλη, ώσεί διά τών κινήσεων 
τούτων οί ναΰται ήθελησαν νά έπικαλεσθώσιν τόν 
άνεμον καί, διακόψαντις τάς προπαρασκευάς, πε- 
ριέμενον τό άποτελεσμα τής παρακλήσεώ; των.

0 δέ Ούΐλδερ, έκ φυσικής μεταβάσεως, μετά 
πλείστης δσης τής προσοχής παρατηρήσας ,τάσας 
ταύτας τάς πρός άπόπλουν προετοιμασίας έστρά- 
φη κατόπιν πρός τόν Δελφίνα δπως κρίνγ, έκ τής 
έπ αύτοΰ κινήσεως όποίαν έντύπωσιν τω έπέφε- 
ρον τά σημεία ταΰτα τής Καρολίνης, άλλά, μέ 
δλην αύτοΰ τήν σύντονον προσοχήν, ούδέν κοινόν 
άνεκάλυψε μεταξύ τών δύο τούτων πλοίων. 
Διότι, ίνφ τό έν ήτοιμάζετο πρός άπόπλουν, τό έ
τερον ήρέμει έπί τών Αγκυρών του’ τόσον ήσυχον 
δ ήτο καί ακίνητον, καί τόση έρημία καί λει
ψανδρία έπε,ράτει έπί τοΰ μαύρου καί άψύ-( 
χου όγκου του, ώστε εύλόγως ήθελέ τις τό ■ 
παραβάλει πρός νησίδιόν τι ή σκόπελον έπί τοΰ 
δρίζοντος φαινόμενου, ή μάλλον πρός θαλάσσιόν τι 
τέρας προαιώνιον, ού έξέλιπε μέν τό γένος, σώ
ζεται δέ μόνον δ σκελετός είς τά βάθη τοΰ ώ- 
κεενοΰ παραδεδαρμένος ύπό τοΰ χρόνου καί τών 
καταιγίδων καί τών θυελλών.

Ούχ ήττον δμως ύπό τήν νεκράν τοΰ Δελφίνος 
ηρεμίαν, δ Ούΐλδερ άνεγνώρισε τήν ζωήν. Η κά- 
μηλος τής άγκύρας άντί νά σχηματίζγ) μακράν 
καμπύλην, ήτον τεταμένη σχεδόν κατά κάθετον. 
Πάντα τά έν τω λιμένι πλοία είχον Ανεπτυγμένα 
τά ίστίβε των ώς θέλοντα νά ώσιν έτοιμα είς ά

πόπλουν εν μια στιγμή. Καί δμως τό πλοϊον αύ
τό δπερ έφαίνετο ήκιστα διατεθειμένον είς Ανα- 
χωρησιν, έν μια: στιγμή ήδύνατο νά σύρη τήν 
άγκυράν του καί νά λάβρ θέσιν έπιθετικήν ή Αμυν
τικήν.

Ούτως είς τούς δφθαλμού; παντός γινώσκοντος 
τόν αληθή χαρακτήρα τοΰ υποτιθεμένου σωμα- 
τεμπόρου, ό Δελφίν έφαίνετο ώς τό άγριον έκεϊνο 
θηρίον ή τό έρπετόν τό ύποκρινόμενον δτι είναι βε- 
βυθισμένον είς άλυτον λήθαργον δπως έξαπατή- 
ση τά άνόητα θύματα καί τά φέρη ύπό τήν έξου- 
σίαν έαυτοΰ.

0 τρόπος δέ καθ 8ν δ Ούΐλδερ άνεκίνησε τήν 
κεφαλήν βλέπων τοΰτο άπεδείκνυε σαφέστατα δτι 
έντελώς είχεν έννοήσει τήν προδοτικήν ταύτην 
ηρεμίαν. Κατεχόμενος ύπό τών διαλογισμών του 
έξηκολούθει τήν πρός τήν πόλιν δδόν, βοαδεϊ καί 
ήσύχω τώ βήματι καί ώς άγνοών πνΰ έπορεύετο, 
δτε αίφνης έξήγαγέ τις αύτόν τών σκέψεών του 
κτυπήσας τον είς τόν ώμον έλαφρώς. Εκ τοϋ ά- 
προσδοκήτου δέ τούτου περισπασμού διαταριχθείς, 
έπεστράφη καί είδε τόν γέροντα ναύτην τοΰ ύπο- 
ναυάρχου φθάσαντα αύτόν.

— 01 νεανικοί πόδες σου έπρεπε νά σέ φέρωσι 
πάντοτε έμπρός, κύριε Αξιωματικέ, ειπεν ό γέρων 
άμα άνεγνωρίσθη ύπό τοΰ Ούΐλδερ’ έπρεπε νά ή
σαι ώ; τά πλοία τών Βερμούδων τά όποϊα τρέ- 
χουσι πανάρμενα πάντοτε" άλλ’ δμως έγώ δ γέ
ρων καί ό Αδύνατος κατόρθωσα νά σέ φθάσω καί 
νά πέσω τόσω πλησίον σου.

— ίσως Απολαμβάνεις τό έκτακτον καί σπα- 
νιώτατον προνόμιον τοΰ νά σχίζης τά κύματα μέ 
τήν πρύμνην σου, άπεκρίθη σαρκαστικώς ό Ούΐλ- 
δες. Οταν τις πλέη διά τοιούτου άξιολόγου τρό
που, δέν ήμπορεϊ νά υπολογίση πόσον προχωρεί.

— Βλέπω, συνάδελφε, δτι έπειράχθης διότι τάχα 
σέ ήκολούθησα κατόπιν, μολονότι σύ ό ίδιος ήθε
λες ίσως ζητήσει μετ’δλίγον νά μέ Απανιήιης. Πι- 
7«ύεις λοιπόν, ή μάλλον, τό εύρίσκεις εύλογον καί 
δίκαιον, έγώ δ όποιο; άσπρισα εί; τήν θάλασσαν 
καί υπηρέτησα είς πλοία πρώτης τάξεως, νά κα
ταντήσω έπειτα νά φανώ άμαθής είς πράγματα τά 
δποϊα Αποβλέπουν τήν έπιστήμην μας ;

— Καλά, γέρον’ δποθέτω δτι ή χήρα τοΰ 
ναυάρχου έπλήρωσε μεγαλοπρεπώς καί γενναίως 
τήν κολακείαν σου καί δτΐ τώρα ήμπορεϊ; νά σταύ
ρωσης τά πανία σου καί νά σταθής ιίς άνακω- 
χευσιν διά τέσσαοας ή πέντε μήνας δλοκλήρους, 
χωρίς νά πο^υφροντίζης περί τής κατασκευής καί 
τής διατάξεως τών πλοίων. Αλλ , είπέ μου, εχεις 
σκοπόν νά καταβής τόν λόφον αύτόν;

•— Μάλιστα έως κάτω.
— Τότε έχω μεγάλην εύχαρίστησιν, διότι έγώ 

σκοπεύω - νά. άναβώ πάλιν. Σοΰ εύχομαι λοιπόν 
καλόν άέρα, ώ; λέγογεν ήμεϊς οί ναυτικοί όταν 
δυο πλοϊα άπαντώμεθα είς τό πέλμγος καί συνο- 
μιλήσωμεν.

0 γέρων 'Ροβέρτος ήρχισε νά γελά τότε [δών
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τόν νέον στρέψιντα πρδς αύτδν άποτόμω; τά νώτα 
όδόν τήν άγουσαν εί; τήν οί-καί άναλαβόντα τήν 

χίαν τή; Κυρίας Αάσιϋ Καί έπειτα έστράφη 
αύτδ; πρδ; τήν τ.όλιν διευθ *νόμε *ος μεθ δλη; 
βραδύτητας καί τής προφυλιξεω; αΰτού.

— Α ! είπε καθ έαυτόν ακολουθώ* τήν οδόν) 
του, πρέπει ό νέο; αύτδ; ποτέ να μήν υπηρέτησαν 
εί; τδ ναυτικόν τοΰ Βασιλέως. Διότι μό·ον έχει 
γ,νετχ*. τι; τέλειο; ναυτικός καί χποετ^ συστη 
μχτικνς γνώσεις, κυρίως μάλιστα όταν τι; η αι 
ναό ης τοΰ έπ-.δρόμου.

— Α ! γέρων ΰηο/.ριτά ! εψ.θΰρισε καί,.ό Ο.ιλ- 
δερ. Πρέπει ό ανυπόφορο; αύτδ; κόλα:, ι." 
σε κχί μέ καλη-έρ.υ; καιρού; καϊ τώρα 
τησε νά ύποκρίνεται τόν ίνόητον καί άμ*θή 
να κολακεύση μίαν γρ·<ί*ν παράφρενκ σχεδόν" 
μερο οτε οί κόποι εί.αι πολύ μεγαλείτερ.ι άπδ 
πληρωμήν θ;λει πλέον νά ζή μέ τά ψεύδη 
Πρέπει νά έπ.στρέψω όπίσω. Ιεως τώρα έ .ιτόχω 
περισσότερον άπό τήν πρώτη·* φοράν.

Οί δύο δέ υυτοι μο.όλογοι έπροφέρθησαν τα
πεινή, τή φωνή,, τδ τελευταίου μσλιστα μέρος αΰ- 
τών ένοήθη μάλλον ή άπηγγέλύη.

Μόνο; μείνας δ Ο.ΐλϊερ περιεπλανήθη επί τού 
γηλόφου δπως ά .αλάβτ, ήθ.ς άδιάφορον καϊ ψυχρόν. | 
Ου ω δέ έπανήλθεν οπό τά παράθυρα τής Κυρίας 
Λχσεϋ όπω; καιορθώση νά παρατηρι,θή καί πάλιν 
άλλαι πρυσπάθειαί του άπιοησαν μάταιαι. Οΰδινα 
μέ* τώ* τή; οικίας κυρίων ιίόεν ήκουσεν όμως 
τήν ταρχ/ήν των ετο μαζοντων τά τοΰ πλοό;. 
Τ,ττ.ρέται έτρεχον τή*ι κακεϊσε δρομαίοι φτροντες 
στρωμνάς καί δέματα" άλλ αί κυρίαι τής οι
κίας είχον βεβαΓως άποουρθή εί; άποκρυφόν τι 
μέρος, δπω; συνομιλήσωσι περί πραγμάτων οι
κογενειακών χαί αποχαιρετηθώσι. Απελπ-.οθ.ίς 
λο.π ν ου ως ό νεανίας εστρέφετο δ.τως αποχώ
ρηση βλέπων μαται.ύμενον τόν σκοπόν δι 0* εί
χεν έπανιλθει, δτε δ.τιοθεν τοΰ τοίχο* έφ ού έ· 
στηοιζετο, ήκουσε φωνας γυ.αικε'.ας. 4ί φω*αί 
αύ.αι έπλησιασαν καί μετ ολίγον τδ νύ, του διί- 
κρινε τή* έναρμό ιον φωνήν τή, Γερτρούδη*

— Κ ρ X μου. έλεγεν αύτή, αφροσύνη μας είναι 
νά υίόωμεν προσοχήν καί βαρύτη α είς τούς λό
γο .ς έ*ό; . . . ένός τοιούτου άνθρώπ*υ.

— Αναγνωρίζω τδ δίκαιον καί ορθόν τών 
λόγω* σοι, φ.λτάτη μου κόρη, άκεκρ θη ή παιδα- 
γο,γδ;, άλ>’ όμως κάτι μέ λέγει ότι δ ά.θρωπος 
έκεΐνο; είχε δίκαιον κ»ί δτι κί*δυ»ό; τις μάς μέλ- 
λεται καί αισθάνομαι δεισιδαίμονα φόβον. Λεν έ- 
πεθύμει; τάχα καί σύ νά έπα*έβλεπες πάλιν τόν 

νέον ίκ'ΐνον ;
— Εγώ, Κ.ρ'α ; είπεν ή Γερτρούδη διαταρα- 

χθεΐστ καί έρυθριάσασα, πρδς τί να επιθυμήσω 
νά ίδωά θρωπον ξένον καί άγνωστον έ*τελώς είς 
έμέ. καϊ μαλιστα άνθρωπον δστις ... ναι ... 
δστις έκ τή; κοινωνικής του θέσιως δέ* είναι βί- 
€xf**>; άξι^ς . . . τή; συναναστροφής .. .

— Ε.-γενώ* κυριών, θελετς νά είπής, Γετ

καθ 
τη;

νά Ηλευ-1 
κατην- 

5ια 
ση- 
τχν 

του.

άλήθεια ; Νομ ζε·.; λοιπόν ότι ό νέο; έκεΐνο; εί
ναι τόσω υποδεέστερος ήμών ;

— Βεβαίως, άπήντησεν ί, νεάνις' έγώ πολύ α
πέχω τοΰ νά συμμερίζ· μαι τής θεία; μ υ τβς Ι
δέας π.·ρί διακρίσεως βαθμώ* καϊ -,εννήσιως. Μο
λοντούτο 6α έλησμό-ουν τά ίδιά σας διδάγματα, 
φιλτάτη μου Κ ρία Οΰίλη, έάν δέν ή-,θανόμην 
δτι ή άνατροφή καί ή καλή συυ,περιφορά συνι- 
στώσι διάφορον

Ο; λογοι οΰτοι εί 
στικόν τι διά τον Ούίνδερ, τόσον 
ητον ί, άπαγγείλασα αύτούς φωνή, ώσ;» 
ναύτη; οΰδαμώς εξ αύτών παρωργίοθη.

— Εχεις δίκαιον,τέκνον μου, άπήντησεν ή παι
δαγωγός, άλλά τίποτε διδόμε-ον Σέ, έχομεν ώστε 
νά ύπυθέσω[*.εν δτι ό νέ*ς ικ.ΐ ος δεν ήτο χα
ζής και τελεία; άνατροφϊς. 'll όμιλ'α, οί λόγοι,"ή 
συμπεριφορά του, τά πάντα ίΣείκνυον αΰτ'ν καλής 

ι άνατροφή; νέον. Ημπορεΐς -·ά μού εΐ-·ϊ|. δτι έχ:ι 
τήνά ίλι,ΐκ ίτητα κενήν χαί τήίλ υθεροστομίχν τήν 

• σ*νήθη είς τούς νχύτας, πρέπιι δμως νά ήςεύρτι; 
■ δτι οι νέοι τών εύγενεστέρων οικογενειών τή; 

Αμερικής καί αΰτής έτι τής Αγγλίας ένωρ’ς εισ
ερχόμενοι εϊς τήν ύπηρεσίαν τοΰ Κράτους έςο.κει- 
οΰ,ται πρδ; τόν χχρίκτήρχ των ανθρώπων μεθ 
ών συναναστρέφονται καθ ήμέραν.

— Ναί, άλ*. οί νέοι έκεϊ οι είναι άςιωματικοΐ, 
κυρία μου, ένώ 5 ά.θρωπις αΰτδς έφ ρεν ένδυμα 

απλού ναύτου·
— Δεν παρατήρησες μετά προσοχής, κόρο μο*" 

τδ ένδυμά του ητον έξ υφάσματος λεπτοτέρου 
καί κομψώ; κεκσμμένον. Είδα ναυάρχους έγώ κατ 
αΰ.δν τρόπον έ<δυομένου; πολλοκις. Ο. έχοντες θέ
σεις ίπισήμου; είς τδ ναυτικόν δέν παραιιούσι 
μέ, τήν δλην ενδυμασίαν τοΰ έπχγγέλματός των, 
ευχαριστούνται δμως τα εξωτερικά εμβλήματα τοΰ 
βαθμού των άποβαλλοντες.

— Νομίζετε λοιπόν δτι είναι αξιωματικό; καί 
δτι υπηρετεί ίσως τδ* Βασι έα;

— θά τδ έπίστευα άνενδότως, έάν υπήρχε* 
έν τώ λιμινι βασιλικό* τι πλοΐον. Μόνος ομω; δ 
βαθμός τδν όποιον ίσως φέρει δέν μοί έμπνέει 
τήν συμπάθειαν τήν οποίαν αισθάνομαι πρδς αύ
τόν. Ε* τή νεότητί μου, Γερτρούδη, συνανεστρά- 
φην καί έγνώοισα πολλούς ναυτικούς καϊ ώς έκ 
τούτου καί ήδη σπανίως τού; βλέπω χωρίς νά 
συγκινι,θώ και μαλ.στα δταν έχωσι φυσιογνωμίαν 
τοιαύτην, άρρε*ωπήν καί νοήμονα Αλλ ά; δμιλή- 
σωμεν περί άλλου τίνος, διότι βλέπω δτι σέ στε

νοχωρώ.
— Εμέ ; ώ! διόλου, κυρία Οΰίλη, σάς ορκί

ζομαι, άπεκρίθη ζωηρώς ή >εά*ις" άφοΰ πιστεύετε 
δτι ό ξένος ίκιϊ-ος ιί*αι ά.θρωπο; εύγε*η; και κα- 
λί>ς ά ατεθραμμένος, Σ.< είναι όυσάρεστον, η μάλ
λον άνάτμοστον, νά όμιλίι τις περί αυτού Πιστεύε
τε λοιπό» έπίστ,, δτικαιό κίνδυν.ς περί τοΰ όποιου 
μας είπεν είναι πραγματικό. ;

Ε"; τού; λόγους τον ΰπήρχ: καί εί, τού, -ρό-

καί ή κχλή συμπεριφορά 
έπαισθητην μεταξύ τών ανθρώπων.

•ΐχον μέν καθ έχυτού;
-,λυκίϊα

υορ’·- 
δαως 
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ρο^ση;

πο·ζς του κράμα τι ειρωνεία: καί συμπάθειας τό
σον άλλόκοτον, δστε δε* ή;·.ύρώ τί νά υποθέσω. 
Ησαν μέν οί λόγοι ακατάληπτοι, δ σκοπός του 
δμως σπουδαίο; καί ειλικρινής. Γετρούδη, άκόμη 
δέν έξοικειώθης πρδς τάς ναυτικάς i*f ιάσεις δσον 
ίγώ, δέν άγνοεΐ; δέ δτι ή κχτά πάντα άξιοσέ- 
βαστο; θεία σου, μ’ δλον τδν δίκαιον θαυμασμόν 
της πρδς ίπιστήμην είς ήν τά μέγιστα διέπριψεν 
ό αείμνηστος σύζυγός της, ένίοτε δμω; υποπίπτει 
εις πλάνας . . .

— Τδ ήξεύρω, τδ ήξεύρω, ύπέλαβεν έσπευ- 
σμένως ή νεάνις θέλουσα νά διακόψη ομιλίας δυσ
άρεστους, τδ ήξεύρω, η μάλλον τό συμπεραίνω. 
Μολοντούτο, κυρία, είναι παράδοξον, ξένος καί 
άγνωστος άνθρωπος νά τολμήση νά είρωνευθή κυ
ρίαν τοιαύτην . . .

— Συμφωνώ, έξηκολούθησεν ήΚυρία Οΰΐ·η, καί 
δμως δ ναύτης δέν μοί έφάνη έκ τών φαντασμέ
νων εκείνων οΐτινες εΰχαρις-ούνται διασύροντες τάς 
άδυναμίας τών άλλων. Ενθυμείσαι, αγαπητή μου 
Γερ -ρούδη, δτι χθέ;, δτε εϊμεθα πλησίον είς τά 
ερείπια τοΰ μύλου, ή Κυρ'α Αάσευ έξέφρασε τδν 
θαυμασμόν τόν όπιΐον διήγειρεν έν αύτη ή θέα 
πλοίου.. , .

— Τό ένθυμοϋμαι, τό ενθυμούμαι, άπεκρίθη ά- 
νυπομόνω; ή ανεψιά.

— Λοιπόν, κόρη μου, ένθυμεϊσαι δτι μετεχει- 
ρίσθη εκφράσεις πολύ άτόπους καϊ ανοικείους, 
πράγμα τό όποιον άλλως δέν είναι πολύ έκτακτον 
καί μεμπτόν εις γυναίκα. Θκυμάζω δμως δτι 
άνθρωπος δστις φαίνεται εντελώς κατηρτισμένος 
εϊ; τήν ναυτικήν επιστήμην, μετεχειρίσθη ίκφρά- 
σεες απρεπείς καί Ιδέα; άνυποστάτους, καί μά
λιστα δτι δ γέρων εκείνος ναυτικός τάς παρε- 
δέχθη ώς εντελώς βάσιμους και άληθεϊς" τούτο 
μέ έκπλήττει περισσότερον.

— ’’ίσως, είπε ταπεινή τή φωνή ή Γετρούδη, 
ίσως οί δύο αύτοί άνθρωποι ήξεύρουσι τήν α
δυναμίαν τής θείας μου ώς πρός τάς ναυτικάς 
δμιλίας. Οθεν τοΰτο ίσα ίσα πρέπει νά μάς πείση 
δτι δέν πρέπει νά θεωρώμεν τδν ξένον εκείνον 
ώς πολλά καλής ανατροφής άνθρωπο*.

— ίΐ; πρδς τοΰτο δέν ήμπορώ νά σοί άπο- 
κριθώ, Γερτρούδη" τό τι αισθάνομαι ώ; πρδ; τδν 
νέον αυτόν, ούτε νά τό εξηγήσω 
ρίσω δύναμαι" έπιθύμουν νά τδν

Τή αΰ·.ή δέ στιγμή ή νεάνις 
ίλαφοάν, μαστίγιον έπεσε πρδ 
καί ό νέος ναύτη; παρουσιάσθη 
πρό τών δικαστών του ύπερπηδήσας τδν χαμηλό 
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μην διά τήν απότομον έμφάνησίν του άνέλαβε 
τό μαστίγιόν του καί ώπισθοδρόμησεν ώ; θέλων 
δήθεν νά αναχώρηση. Είς τήν συμπεριφοράν του 
καί είς τάς όλίγας λέξεις τάς όποιας ίπρόφερε 
ποσαύτη γλυκύτης υπήρχε καί ευγένεια τρόπων, 
ώστε πρόδηλον καθίστατο δτι ήθελεν ουτω κατα- 
πείση τήν νέαν Γερτροΰδην δτι ίσω; εδικαιούτο 

Ευτέρπη τόμ, Η φυλλάδιον 6 5.
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τού κήπου τοίχον. ’Αφοϋ δέ έζήτησε συγγνώ-

νά εχη τινάς άξιώσεις είς τόν τίτλον 8ν αύτή 
τφ ήρ·*εΐτο. Τό στρατήγημα έπέτυχε πληρέστατα 
καί αι κατά τοΰ νέου ναύτου κρίσεις τή; νεά- 
νιδος μετεβλήθησαν έξ έλοκλήρου ύπέρ αύτοΰ.

Αλλά τήν παιδαγωγόν όποιον ενδόμυχον αί
σθημα συνεκίνετ τήν στιγμήν ταύτην ; Διατί ώ- 
χοίασεν άμα τδν είδε ; διατί νά χείλη τη; έτρε
μαν καί δίς θιλήσασα δέν ή ^υνήθη νά άρθρωση 
λέζιν ; Ούτε αυτή δεν τό ήξευρεν" άόριστον αί
σθημα κατείχε τήν ψυχήν αύτής καί τήν έκρά- 
τει μεταίωρον μεταξύ ,θλίψεως καί χαράς, με
ταξύ άναμνήσεων γλυκυτάτων, καί παρόντος πι
κρού. Επί στιγμήν άφέθη είς τάς [όνε·ροπολή- 
σεις τής φαντασίας τη;, άλλ έπί τέλους συνελ- 
θούσα εϊς έαυτήν καί καταστείλασα τήν συγκί- 
νησίν της είπε διά φωνής ευσταθούς.

— Μείνατε έπί μίαν στιγμήν, κύριε, σάς πα
ρακαλώ, εκτός άν έχετε κατεπείγουσαν ύπόθεβιν 
αλλαχού. Υπάρχει τι εί; τήν σύμπτωσιν ταύτην 
τοσούτω παράδοξον, ώστε θέλω νά ώφεληθώ ές 
αύτοΰ.

0 Οΰίλδερ έχαιρέτησε καί έμεινεν άπέναντι τών 
δύο κυριών, τάς όποιας είχεν έτοιμασθή νά άφήση 
άμα άνέλαβε τδ έκ τύχης ή άδεξιόιητ* ς πεσών είς 
τόν κήπον μας-ίγιόν του. Β δέ παιδαγωγός, βλέπου- 
σα ούτως άπροσδοκήτως έκπληρωθεΐσαν τήν εΰχήν 
αύτής, μετά δισταγμού τίνος έλαβε τόν λόγον.

— ’Εάν σάς έμποδίζω, κύριε, άπδ τήν δδόν 
σας, είπεν έν άμηχανία, αϊτιον τούτου είναι ή 
γνώμη τήν οποίαν έξεφέρετε περί τού έτοιμου εί; 
άπόπλουν έκείνου πλοίου.

— Τής Βασιλικής Kapo.ilrqi;ήρώτησεν δ 
Οΰίλδερ άμερίμνως.

— Ναί, ουιως δνομάζεταε, νομίζω, άπεκρίθη ή 
κυρία Ο."ίλη.

— Ελπίζω, κυρία μου, δτι οϊ λόγοι μου δέν 
σά; ένέπνευσαν κακήν τινα ίδέαν περί τοΰ πλοίου 
τούτου" ήμπορώ νά σά; διαβεβαιώσω ότι είναι 
στερεώ; κατεσκευασμένον καί μάλιστα ότι έχει 
πλοίαρχον άξιολογώτατον.

— Μολοντούτο δέν έδιστάσατε πρδ δλίγου νά 
μάς είπήτε ότι ό έπιβιβασθεις είς αΰτδ διατρέ
χει μέγαν καί προφανή κίνδυνον.

— Τδ είπα, κυρία μου, καί τδ ίπαναλαμβάνω 
καί αΰθις, άπεκρίθη άποφασιστίκώς ό Ο/ίλδερ.

— Τότε θά λάβετε τήν κολωσόνην καί νά μάς 
ρξηγήσετε τδν λόγον τής τοιαύτης γνώμη; σας ;

— Αν καλώς ένθυμοϋμαι τήν έξήγησιν ταύ
την τήν έδωσα ^είς τή* κυρίαν τήν όποιαν έλαβα 
τήν τιμήν νά ϊδω έδώ πρό μιάς ώρας.

— Δέν είναι πλέον έδώ, κύριε" έπειτα δέ ε
κείνη δέν σκοπεύει νά θαλασσοπορήση, άλλά μό
νον έγώ, ή μαθήτριά μου καί οϊ όπηρέται μας.

— Τδ ένόησα ’έξ αρχής τούτο, άπεκρίθη δ Ο*ϊλ- 
δερ άτενίσας τδ βλέμμα εϊς τήν γοητευτικήν καί 
έκφραστικήν φυσιογνωμίαν τής ΓερτροίύΣης.

— Λοιπόν, κύριε, ήδη δτε τά ένδιαφερόμενα 
μέρη εύρίσκονται έδώ, θά εύαρεστηθήτε νά μά;

50.
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έταναλαβετε τον λόφον δστις οάς παρακινεί νά 
έχιτε τόσω χχκήν γ,ώμην περί τή; βασιλικής Αα- 
ροΜνηο.

ό Ο.ϊλδερ διεταροχθη καί αί παρειαί του έκα- 
λ φθησαν υπό έλ*φρι.ΰ έρυθήματος, είπε δέ ψελ- 
λίζων.

— Δεν θά άπαιτήσετε βεβαίως παρ έμοΰ, κυ- 
ρ;α, νά έπαναλάβω δ,τι ήίη είπα περί τοΰ αύ
τοΰ πράγματος.

— Ω! όχι άναμφιβόλως, διότι αί έζηγησεις 
σας μοί έφαιησαν ίκαναί" είμαι δμως πεπεισμένη 
δτι δλοι σας οί λόγοι δέν ήσαν έκεινοι, άλλ ε- 
χετε καί άλλους σπουδαιότερους ίσως τούς όποίοχς 
δεν έχρί ετε εύλογον νά μάς διακοινώσετε.

— Ει-αι δυσχερέστατου πράγμα είς ναύτην 
νά άποφύγη τήν τεχνικήν γλώσσαν ήτις είναι 
διόλου σχεδόν άκατάληπτος εί; χυρίαν ώ; ύμάς, 
χαί ώς έκ τούτου δέν μέ ένοήσατε. Ετοξειύεύ- 
σι ιέ ποτέ, χυρία ;

— Πολλάκις μάλιστα.
— Τότε λοιπόν θά κατορθώσω ίσως νά γίνω 

καταληπτός Γ\ωρ ζετε, κυρία, δτι ή άσφάλεια 
τοΰ π'οίου έξχρτάται κυρ’ως έκ τοΰ τρόπου καθ 
δ» τό πλοϊον κλίνει πρός τήν άριστεράν του πλευ
ράν είς τήν μπουρί) α, ώς λέγομεν ήμιϊς οί ναύ- 
ται. Λοιπόν είναι περιττόν ήδη νά είπω πρός κυ
ρίαν νοήμονα ώ; υμάς, δτι έάν ή KapcJlra πε- 
ριτραπή μέγαν καί προφανή κίνδυνον θά διατρέ- 
ξωσι πάντες οί έπιβάται.

— Ω ! βεβαίως τό έννοώ, άπεκρίθη ή παι
δαγωγός' άλλά καί πάν άλλο πλοϊον δέν είναι ύ- 
ποχ.είμενον είς τοιοΰτον δυστύχημα ;

— Αναμφ.βόλω;, έάν ή άγκυρα του άνεσπάτο' 
άλλά τοΰτο άπαξ μόνον μοι συνέβη άφ δτου 
είσήλθον είς τήν θάλασσαν. Αλλ έκτος τούτου τά 
.τριγιι ήσια τής πρώρας . . .

— Είναι θαυμάσια, άπεκρίθη φωή τις όπίσω 
αύτών.

Οί συνδιαλεγό,. ενοι έστράφησχν πρός τήν φω
νήν καί είδον έξωθεν τοϋ τοίχου τόν γέροντα ί>ο- 
β.-ρτον έστηριγμένον έπί τοΰ τοίχου έζ ού έθεώ- 
ρει τό εσωτερικόν τοΰ κήπου.

— Κατά παραγγελίαν τής Κι ρία; Λάσ.ΰ, ει 
πεν αύτός, τής κυρίας χήρας τοΰ αειμνήστου καί 
ευγενοΰς διευθυντοΰ καί ναυάρχου μου, υπήγα είς 
τήν προκυμαίαν διά νά επιθεωρήσω έκ τοΰ πλη
σίον τή Βασι.Ιιχήν Kapto.lbar' σάς αναγγέλλω 
λοιπόν δπι ό δόλων της είναι στερεός ώς φρεγά
τας. Καί όχι μόνον τοΰτο, άλλά παρετήρησα 
προσέτι δτι καί ή έξαρτησίς της είναι έλαφρά καί 
καλώς διατεθειμένη καί δτι αί πλευραί της είναι 
άiptSiS; δσαι) πρέπει νά ήναι, διά νά μήν υπό- 
κειται είς περιτροπήν. Είμαι γέρων καί έπομέ- 
νως ανίκανος πλέον εις υπηρεσίαν επίπονον, ώστε 
νά έν συμφέρον δέν έχω νά ψευσθώ. Λέγω δμως 
δτι είναι άσυγχώρητον έγκλημα νά συκοφάντη 
τις Sv άπό τά καλήτερα πλοΐχ τά όποια έχομεν 
είς τήν θάλασσαν μα;.

Ο γέρων Ροβέρτος έλάλει διά φωνής τόσον 
ζωηράς καί τόσην ίπιτηδεύθη άγανάκτησιν δήθεν 
διά τήν καταπάτησιν τής αλήθειας, ώστε οί λόγοι 
του δεν έμειναν άνωφελεϊς καί άνευ άποτελέ- 
σματος.

— Βλέπετε, κύριε, είπε τότε ή παιδαγωγός 
στραφιϊσα πρός τόν Ο^ίλόερ, δτι δύο άνθρωποι 
έςίσου έμπειροι είς τήν ναυτικήν διαφωνείτε έπί 
αντικειμένου οόσ ώδους και σπουδαιοτάτ.υ" ποιον 
λο πόν θέλετε νά πιστεύσωμεν ;

— Εκιϊον τόν όποϊ.ν θεωρήσετε ώ; - φιλαλη- 
θέστερον καί όρθώτερον λαλοΰντα. Εγώ καί πά
λιν σ«ς λέγω μέ ιίλ.κρίνειαν μάρτυρα τής όποιας 
επικαλούμαι τόν Θεόν, δτι αν είχα μητέρα ή ά- 
δελφήν ποτέ έκουσίως μου δέν ήθελα *.άς αφήσει 
νά έπιβ.βασθώσιν είς τήν Βασι.Ιιχήΐ KafO.lb ar.

— Tip άληθιία, ακατανόητου είναι τοΰτο, ίψι- 
θύρισεν ή παιδαγωγός είς τό ιύ; τή, Γερτρούδης 
0 νοϋς μου μοι λέγει, δτι ό νέος αύτός παίζει 
μέ ήμας, αί δέ ενστάσεις του είναι τόσον σοβαραί, 
ή επιμονή του τόσον ά/.ηθής, ώστε δέν ήξιύρω τί 
νά υποθέσω Είπε μοι καί σύ, κόρη μου, είς ποιον 
τών δυο πρέπει νά πιστεύσωμεν π ρισσότερον !

— 0 ! ώς πρός τά τοιαΰτα, κ- ρ α Οΰίλη, γνω
ρίζετε πόσον αμαθή; καί άπε-.ρος είμαι, άπεκρίθη 
ή νεάν.ς ταπεινώσασα τούς οφθαλμούς προς άνθος 
τοΰ οποίου τά φύλλα έμαδει παίζουσα. Οσον τό 
κατ έμέ, θεωρώ τό ήθος τού γέΓθντο; έκείνου α
πότομον καί καιότροπον . . .

— Λοιπόν ό νέος σοί φαίνεται περισσότερα; 
πίστεω; άξο; ",

— Λιατί όχι, άφοΰ λέγετε δτι είναι καλής ανα
τροφής νε'ος ;

— ή ά-.ωτέρα θέσις τήν όποιαν κατέχει πιθα
νώς έν τώ κόσμω δέν πρέπει νά ήναι γνώμη υπέρ 
αύτοΰ" διότι πολλάκις οί άνθρωποι έχουσι τά 
πλεονεκτήματα τής κοι·ω ικής τοξεως μόνον και 
μόνον διά νά κάμνωσι κατάχρησιν καί όχι χρήσιν 
αυτών. Επειτα δέ στραφεϊσα ή παιδαγω,ό; πρός 
τόν Ούΐλδερ τόν έν καρτερία άναμένοντα,

— Κύριε, προσέθετα, έάν δέν κρίνετε ιύλογον 
νά όμΓ/ήσετε άνοικτότερον καί σαφέστερου, θά 
άναγχ.ασθώμεν νά μή σάς πιστεύσωμεν ναι θά έ- 
πιβώμεν έπί της Βασι.Ιιχής ΚαροΛΒης.

— Σάς λέγω, κυρία άπεκρίθη θερμώς ό Ούίλ- 
δερ, δτι έκ βάθους ψυχής αποτροπιάζομαι τήν ά- 
πόφασίν σας ταύτην.

— ’Αλλά τότε διατί δέν όμιλεϊτε ; δύνασθι μέ 
μίαν λέξιν νά μάς μεταπείσητε καί νά σώσετε ί
σως πολλούς άνθρώπους.

0 Οϋίλδερ έφάνη δνειροπολών’ δίς τά χείλη 
του έκινήθησαν ώσεΐ ήθελε νά λαλήσρ άλλ έδί- 
σταζεν. 0 Γιρτρούδη καί ή παιδαγωγός τόν πα- 
ρετήρουν έν προσδοκία" άλλά μετά μακρόν δισταγ
μόν τάς άπήλπισεν άμφοτέρας είπών.

— Κυρίαι μου, μεγάλως (λυπούμαι διότι δέν 
κατώρθωσα νά έννοηθώ παρ υμών" τήν ήτταν μου 
άχοδίδω ιί; τήν αδυναμίαν τή; εύγλωττίας' έπι-
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μέ,ω δμως διαβεβειών σας δτι δ κίνδυνο; ειναι^ 
τόσον φανερός είς τούς όφθαλμού; μου, όσον δ ή
λιος έν πλήρει μεση,μβρ α

— Τότελοιπ,ν, κύριε, άπεκρίθη ή πα δαγω- 
γύς χαιρετήσασα ψυχρώς, σάς εύχαριστοΰμεν διά 
τήν πρός ημάς καλήν σας διάθεσιν, έλπίζομεν δέ 
δτι δεν θά μάς κατακρίνητε ούδ ύμεϊς ό ίδιο; έάν 
δέν άποδεχθώμεν συμβουλές τόσον σεοτεινώς έκ- 
φρασθείσας, άφοΰ δέν θέλετε νά εκθέσατε τούς ύ- 
ποχεχρυμμένους λόγους τών φόβων σας. Συγχω- 
ρήσετέ μα’; λοιπόν άν σάς άφήσωμεν ούτως άπο- 
τόμως, διότι ό καιρός έπείγει καί ή ώρα τής άνα- 
χωρήσεώ; μας έπέστη.

Είς τήν ψυχοΐν ταύτην φιλοφροσύ-ην τής Κυ
ρίας Οϋίλης, ό Ούίλδερ άπεκρίθη δι ύποκλίσεως 
βιθείας, προσέκλίνε μετά πλειοτέρας έτι χάριτος 
καί κομψοπρεπείας ένώπιον τής Γερτρούδης, ήτις 
τόν έχαιοέτησεν έσπευσμένω; πριν άπομακρυνθή, 
έπειτα δέ παρέμεινεν είς τήν αύτήν θέσιν μέχρι; 
ού άποχωρήσωσιν αί γυναίκες, ένόμισε δέ δτι κα
τέλαβε δειλά πρός αύτόν βλέμματα τ’ς νεάνιδος, 
τό ζωηρόν καί έλαφρόν σώμα τής όποια; έξηφα- 
νίσθη άπό τών οφθαλμών του ώς τις γλυκυτάτη 
ενυπνίου σκιά.

θείς τότε τήν χεϊρα έπί τοΰ χαμηλού τοίχου 
έπήδησεν ό νέο; ναύτης είς τήν όδόν. Οτε δ οί 
πόδε; του ήγγισαν τό έξωτερικόν έδαφος ήσθά-.θη 
ώθησιν έλαφράν έξαγαγοΰσαν αυτόν τή; ονειρο
πολήσει!); του καί στραφείς είδε τόν γέροντα ναύ
την, δστις δίς ήδη τό^ είχε κατανιχήσει. Δέν τόν 
άφησε δέ ούτο; νά έκφτάσρ τήν διά τοΰτο δυσχ- 
ρέσχειάν του, διότι πρώτος λαβών τόν λόγον.

— Βλέπω, συνάδελφε, είπε φιλική καί έμπι- 
στευτιχή τή φωνή, βλέπω δτι πρό πολλοΰ λοξο
δρομεί; είς τά νερά ταΰτα χαί είναι χαιρό; πλέον 
νά τά γυρίσης κατά τόν άνεμον.

Η θέα τοΰ άνθρώπου τούτου ήτο δυσάρεστος είς 
τον Ούΐλδερ. Διό άποκριθείς εέ; αύτόν άπέφυγε 
νά τόν ίδη.

— Οταν σέ άφησα είς τήν πρός τήν πόλιν όδόν, 
ίνφ έγώ ύπήγαινα δά τής παραλίας, ήλπιζα δτι 
ήθέλαμεν χωρισθή διά πάντοτε ’Αλλ’ ήπατήθην 
διότι σύ ίπέστρεψες δπίσω" άφοΰ λοιπόν προτιμάς 
τά υψηλά μέρη, ώς φαίνεται, σέ άφίνω νά εύχα- 
ριστήση τήν κλίσιν σου. Εγώ έπιστρέφω είς 
Νευπόρτ.

0 γέρων ναύτη; οΰδαμώςέκ τούτου διεταράχθη. 
Ηρχισε νά τρέχρ κατόπιν τοΰ Ούΐλδερ τόσον τα
χέως, ώστε ούτος είδεν δτι ήτον άδύνατον νά τοΰ 
διαφύγ-ρ άλλως πως ή διά τής φυγής. Αλλά πρός 
τό άπρεπες τοΰτο μέσον άπηξίωσε νά χαταφύγτΓ 
δυσηρεστημένος δέ ών καί καθ’ έαυτοΰ καί κατά 
τοΰ δημίου του, πολλάκις διενοήθη νά κάμιη πρό
χειρόν τινα διόρθωσιν εί; τόν φορτικόν τοϋτρν, 
άλλά θεώρησες τό τοιοΰτον ανοίκειον διά τήν πρ:- 
σβυτικήν ηλικίαν τοΰ ναύτου, έβράδυνε τό βήμα 
άποφασίσας νά άκούσρ τόν άθλιον τοΰτον.

— Τρέχει; πανάρμενος, νέε μου φίλε, ειπεν j

επίμονος 'Ροβέρτος, ώστε ϊπριπε νά χα.Ιάρω νερά 
άπό τήν βίαν μου διά νά σέ άκολουθήσω. Αλλα 
τώρα δπου έγινες προφυλακτικώτερος μαζεΰσας ο
λίγα πανία, ήμποροΰμεν νά κάμωμεν μίαν μικρόν 
δμιλίαν. Ολίγον έλειψε νά πείση,ς τήν κυρίαν Λά- 
σεϋ δτι ή ΒασιΛική ΚαροΛίχα ήτον αύτός i 0λ- 
λανόός, τό πειρατικόν έκεϊνο πλοϊον τό όποϊ.ν 
πρός έξιλέωσιν τών κακουργημάτων τοΰ πληρώ- 
ματός του, κατςδικάσθη νά περ.πλανάται αιωνίως 
είς τά κύματα.

— Καί διατί έιρινε; εύλογον νά μέ διάψευση;; 
ήρώτησεν άποτόμως ό Οϋίλδερ

— Ηίελε; λοιπόν ώστε ά'θρωπος ό όποιο; ά- 
σπρισεν είς τήν θαλασσαν να κάθηται μέ σταυ
ρωμένα; χεϊρα; καί κλειστόν στόμα έ φ ακούει 
δυσφημούμενον ί» καλόν πλοϊον, ή δέν ήξεύρεις δτι 
ή ύπόληψι; όποίουδήποτε πλοίου είναι τόσον περι
σπούδαστο; δι ένα ναύτην ΰπηρετήσαντα εί; τή* 
θάλασσαν πεντήκοντα έτη, δσον ή ύπόληψι; τής 
γυναικό; ή τής κόρης του ;

I — Ακούσε, φίλε, ύποθέτω δτι ζή; ώ; δλο; δ 
κόσμος, τρώγων καί πίνων.

— Ολιγώτερον τό πρώτον, περισσότερον τό δεύ
τερον, άπεκρίθη υπογελών χαριέντω; ό γέρων 'Ρο
βέρτος.

— Καί ώ, δλοι οί ναϋται προσπορίζεσαι τήν 
διατροφήν σου διά κοπιαστικών καί κινδυνωδών 
ίργασ ών ;

— Καί έγώ ώ; δλοι’ ήμεϊ; κερδίζομεν τά χρή
ματα ώ; φιλάργυροι καί τά έξοδεύομεν ώ; πα- 
ραλυμένοι.

— Λοιπόν, έγώ θά σοΰ προτείνω νά κερδήσ·»); 
χρήματα μέ ολίγον κόπον καί νά τά έξοδεύσγ,ς έ
πειτα κατά τήν ιδέαν σου. Θέλεις νά είσέλθνις είς 
τήν υπηρεσίαν μου διά τινα; ώρα; ; Θά λάβγ,ς 
τήν λίραν αύτήν ώς προκαταβολήν καί μίαν άλ
λην ώς ανταμοιβήν, έπί συμφωνία νά μοΰ ήσαι 
πιστώς άφωσιωμένο;. "*>

Ταΰτα δέ λέγων δ Οϋίλδερ ίπεδείκνυε τό 
χρυσοϋν νόμισμα υπέρ τήν κεφαλήν του πρό; τόν 
Ροβέρτον δστις ήοχετο κατόπιν του χωρίς άκόμη 
νά άξιωθή ένό; κάν βλέμματος σοΰ συνοδοιπό
ρου του.

— Μήπως είναι κίβδηλον ; ειπεν δ γέρων ναύ
τη; λαβών τό νρμισμα καί κτύπων αυτό έπί 
λίθου.

^ί. Είναι χρυσό; καθχρώτερο; τοΰ όποιου ποτέ 
δέν ξήλθε οΰ Γ^ομισματοκοπείου.

Τότε δ Ροβέρτο; ίναπίθηκε μετά πάσης προ- 
φυλάξεως τό νόμισμα ιί; τόν κόλπον του, καί 
άφοΰ καί δι’ έξωτερική; έπαφής έβεβαιώθη ότι 
δέν έλαβεν άλλην διεύθυνσιν, έστράφη άποφα- 
σιστιχώς πρός ‘τόιΛνέον καί ήρώτησε.

— Τί πρέπει νά κάμω; ι’μαι έτοιαος είς 
πάντα.

— Α ! δέν θά άπαιτήσω έγώ άπό σέ πράγμα α
νάξιόν σου. Διά νά μέ ιΰχαριστήσγς άρκεϊ νά πρά-
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ξη; έργον είς-ό όποιον είσαι, συνηθισμένος. Σέ 
ζητώ μόον νά διάψευση,; δσα είπε;· ήμποριϊ; ;

— Αί! έν ανάγκη ήμπορώ καί νά κάμω όρκον. 
Σέ εννοώ· Βαρύνεσαι νά βασανίζη; τήν αλήθειαν 
κα'ι θέλεις νά αφήοη; εϊς έμέ αύτήν τήν φρον
τίδα.

— Μάλιστα. Πρέπει νά διάψευσης δσα είπες 
περί τής Βασι.Ιικής Βαρονί.Ιης. Επειδή *‘Xsi τ^·* 
έπιτηόειότητα νά κερδήσγ,ς τήν έμπιστοσύ,ην τής 
Κυρίας Λάσεϋ, πρέπει νά ώφεληθής έκ τοϋ πλεο
νεκτήματος τούτου δπως έπβιβαιώσης τούς λό
γους μ,ου. ’Αλλά διά νά κρίνω κάλλιον περί τής 
ίκανότητός σου, είπε μου είλικρινώς, υπηρέτησες 
πραγματικώς ύπό τον αντιναύαρχον ζλάσιϋ ;

— Σοΰ όρκίζομαι είς τήν τιμήν μου καί είς τήν 
πίστιν μου ο-ι χθές πρώτην φοράν ήκουσα τό ό
νομά του. ΙΙμπορεϊς λοιπόν νά έχγ,ς πλήρη εμ
πιστοσύνην είς έμέ.

— Είμαι πεπεισμένος περί τούτου. Ακουσαι 
λοιπόν τό σχέδιον. . . .

— Μίαν στιγμήν, σέ παρακαλώ, συνάδελφέ, 
υπέΑαβεν δ γέρων. Καί αϊ πέτραι έχουν αύτία, λέ
γουν εϊς τήν ξηράν, καί ήμεϊς οϊ ναυτικοί γνω- 
ρίζομεν δτι έχουν αύτία καί αί άντλίαι. ’ίΐξεύ 
ρεις τό οίνοπωλεϊον τής Αρχύρατ ·

— Τπήγα είς αύτό.
Ελπίζω δτι θά εύχτριστηθη; νά έπιστρέψης 

πάλιν έκεΐ. Α; χωρισθωμεν έδώ. Επειδή δέ είς 
ταϊς ρπουρ/νατς τά περνης καλήτερα άπό έμέ, 
θά κάμης δύο τρεϊς βό.Ιταις εμπρός είς τάς οι
κίας αύτάς έως ού πέσης υποκάτω τής έκκλησίας 
τήν όποιαν βλέπεις έκεΐ πέραν. Τότε θά τά γυ- 
ρίσης πάλιν ανοικτά καί θά τραβήξη; κατ ευ
θείαν γραμμήν διά νά πιάσης τό οίνοπωλεϊον τής 
Αγκυρας. Εγώ θά καταιβώ τόν λόφον καί μέ 

δλην τήν διαφοράν τής ταχύτητός μας, θά φθά- 
σωμεν συγχρόνως σχεδόν είς τόν λιμένα.

— Καί τί θά κερδήσωμεν άπό δλας αύτα; τάς 
λοξ'-δρομίας ; Δέν εΐμποριϊ; λοιπόν νά ά ιούσης 
χωρίς νά βρέξης τόν λάρυγκά σου ;

— Μοΰ κακοφαίνεται νά μοΰ λίγης τοιαϋτα 
Οιαν γνωρισθώμεν καλήτερα θά καταλάβεις δτι 
εγκρατέστερου έντολοδόχον δέν ήμποροΰσες νά ευ- 
«ης. Αλλ έάν μέ έβλεπαν έδώ συνομιλοΰντα μα- 
ζή σου, ένώ είσαι είς δυσμένειαν, θά έχα,χ δλην 
μου τήν έπιρροήν είς τάς κυρίας έκείνας.

— Εχεις δίκαιον. Σπεΰσε λοιπόν νά μέ φθά- 
σης* οΰ:ε στιγμήν δέν πρέπει νά χάνωμεν, διότι 
είπαν ότι μετ όλίγον έπιβιβάζονται είς τό 
πλοϊον.

— Εχομεν άκόμη καιρόν, άπεκρίθη ό γέρων 
ύψώσας τήν χεϊρα ύπέρ τήν κεφαλήν του όπως ΐδη 
τον άνεμον. Ακόμη δ άνεμος δέν έσηκώθη.

Επί τούτοις, ό μέν Ούΐλδερ έλαβε τήν ύπο- 
δειχθεϊσαν αϋτώ ϋπό τοΰ γέροντος δδόν, ονειρο- 
πολών τήν καλλονήν τής Γετρούδης, δ δέ άξιος 
αύτοϋ σύμμαχος τά έγύρισε ταυτοχρόνους, δπως 
έγκαίρως nidatj είς τόν γλυκύτατον μέν, τρικυ

μιώδη δέ πολλάιΐς λιμένα τοΰ οΐοπωλείου τής 
Λγχίρας.

(Ακολουθεί )

-----------,n6»ea«rTw ----------

ΕΓ¥ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΙΣ ΤΟΪΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΟΪ.

■Σόν Ιξγον, ω ι'άς, Ιέναι πο.ΙΛήν φ.Ιόγα.

Δέν ήπατήθην λοιπόν’ οί άκαδημαϊκοί διδά
σκαλοι δέν μάς έμαθον μόνον δτι δ στίχος πρέ
πει νά τέρπη τήν δρασιν, άλλ «χάραξαν καί κα
νόνας κλασικωτέρους, οιου; ούδ ώ,ειρεύθηαάν ποτέ 
οί περί ποιητικής γοάψαντες.

Μή λοιπόν, νέοι τής Ελλάδος ποιηταί, μή με
λετάτε τόν Σταγειρίτην καί τόν Οράτιον, μή τόν 
Ομηρον καί τόν Σαιξσπήρον άναγινώσκητε, άλλά 
σπουδάζετε μόνον τάς αποφάσεις τών άγωνοδικών, 
καί έστε βέβαιοι ότι άναρρ'.χάσθε μέχρι τής υπά
της του Ελικώνος κορυφής.

Καί δμως δυστυχής έγώ άν ήτο πλάνη άπλή ' 
ή έμφυτος έκείνη πίστις, μεθ ή; συνηλικιώθην, 
κα ήτις ήτο το άτελεύτητον τοΰ βίου μου δ- 
νερον.

Τί έστι ποίησις ; ήτον ή πρώτη τής παιδι
κής ήλικίας μου έρώτησις, ή πρώτη μου σκέψις.

Καί μία φωνή, φωνή μυστηρ ωδής μοΰ ένα- 
νούριζε τόν γλυκόν ύπνον, μοΰ έλυε τό έρατεινόν 
ζήτημα.

Φώς καί άλήθεια, καρδία καί νοΰς, γενναιότης 
καί υπερηφάνεια, άγάπη καί έρως, πατρίς καί 
καθήκον, ίδού ή ποίησις.

Καί ό μάρτυς πολεμιστής δταν κραδαίνιρ τήν 
λόγχην, καί δ παϊς όταν έπιδιώκιρ τήν χρυσαλίδα, 
ή άγρία τής τρικυμίας κραυγή, τό γλυκύ τής 
άηδόνος κελάδημα, ή μοσχοβόλος άνθοδέσμη τής 
νεονύμφου, τό σπαραξικάρδιον νεκροφίλημα, ίδού 
ή ποίησις.

’Αλλ’ ά; ερπωσιν, έχιδναι φαρμακεραί τής κοι
νωνίας, δ φθόνος καί ή σχολαστικότης, άς βασανί- 
ζη τόν άδικον πλοΰτον δ κόρος, ώς δ αδης τοΰ 
Δάντη τήν κολαζομένην κακίαν. Ταϋτα ώς λώβην 
τά αποφεύγει ή ποίησις, όταν δμως τά άπαντ^, 
τά στιγματίζει, καί δι ένός χλευασμού περιφρονη- 
τικωτάτου τά καθιερόνει είς τό άνάθεμα τών αιώ
νων. Εντολήν εχει τήν άρετήν, υμνεί τοΰ ί'ψ'ς-ου 
τήν πρόνοιαν, θαυμάζει τήν αρμονίαν τών κόσμων, 
πραυ,ει τούς πόνους, ταπεινόνει τούς ϋβριστάς, 
κεραυνοβολεί τούς τυράννους, αγιάζει τήν κατά- 
ραν τοΰ άδικουμένου.

Τοϋτό μου ήτο τό ποιητικόν Πιστεύω, άλλ’ οϊ 
άγωνοδίκαι παρ’ όλίγον έσάλευσαν τήν πίστιν μου. 
’ίδού τί ειπον.

Δέν έπιτρέπομεν νά λέγηται ποίησις δταν ί

ςράσις δέν συνδέηται διά μορ'ων < 
ούτε τόν έξίμετρον παραδεχόμεθα τέλειον, άν 
έχη τάς άδυσωπήτους τομάς, — άνευ άομών 
υπάρχει αρμονία — άν δέν είναι χυμένο, είς 
χωνευτήριον τοΰ Πτωχοπροδρόμου. Οταν δέ δ 
θός έχη τήν πλοκήν ^ώμαντικωτάτη ·, έστω 
τερατώδη καί άπίθανον, 
σώ.των ή πάντα, 
τέλος τοΰ ποιήματος, 
μάσιον καί λαμπρόν, εί αι άληθ

Αλλ' έγώ καί τοι διστάζων 
θύτου; κχνό’νας, 
σω, θέλω δμω; 
σω άλλας τινάς κρίσεις των.

Δέν έβαλα βεβαίως είς τόν νοΰν μου νά είπω ί- ' 
απονομήν τοΰ άθλου, διότι άφοΰ έκρί- ; 

r τ » > · λ . ’ποιήματα, r
ήτον δ Φίλιππο; ή ό Αθαναήλ' 

ήν μεγαλοφυή κρίσιν τή;
ήτις κλασικώς πως μετεμορφώθη εϊ;

.-.V.k. „ Λ. ,

οτι δυσχεραίνω 
οί 

εϊ;

συζευκτικών, 
δέν * 
δέν 
τό 

μΰ- 
καί 

δταν τά πλεϊστα τών προ- [ 
εί δυνατόν, θανατωθώσιν είς τό 

τό ποίηυα τότε εί,αι θαυ- I 
' > , Iς αριστούργημα, 
νά παραδεχθώ τοι- 

καί τοι αδυνατών νά τού; έννοή- !
. r . ...και ζητώ τηναίειαν να εζετα-

τοπον τήν 
θησιν καλά έζ 
βρπβιυθέΐς 
γή άνήκεν είς τήν 
πός, *' .
.Tfiar. Μή δέ τις νομίση ό 
υστέραν βαθμίδα όπου μέ έκαθισαν 
ευγνωμονώ μάλιστα δτι, τάξαντές με 
άπόστασιν,

είναι άδιάφ-,ρον ά< δ 
ή έκλο- 
έπιτρο- 
επίτρο- 
διά τήν 
κριταΐ, 

δικαίαν 
άπόστασιν, έφάνησαν φιλοφρονέοτεροι πρός έμέ ή 
πρός τόν έπαινεθέντα' έχω είς μερικά πράγματα
.. ■ ■·τας ιδιοτροπίας μου καί έγώ, θέλω νά ήμαι ή 
πρώτος ή ύστερος. Επειτα δέ μήπως ό πολεμι
στής δέν άριστεύει καί εί; τήν οπισθοφυλακήν ; 
Καί ήξεύρω έγώ μή οί αγαθοί διδάσκαλοι ήθέλη- 
σαν νά τιμήσωσιν ούιω καί τήν θέσιν ταύτην ;

Μετά τήν άναγκαίαν ταύτην έξήγησιν, ά; έξε- 
τάσωμεν όλίγον τήν άπόφασιν. Διδάσκαλοι αύτοί 
κατέκριναν τήν γλώσοάν μου, έστρέβλωσαν τάς 
ιδέας μου, ήιρωτηρίασαν τάς φράσεις μου* τα- 

. πεινό; έγώ τοΰ ’Απόλλωνος λάτρις ελπίζω νά α
ποδείξω δτι ού μόνον άστόχως καί αφυώς έτόξευ- 
σαν, άλλά καί πολλαχοΰ έπλημμέλησαν.

Καταβήτε λοιπόν μεχρις έμοΰ, άγωνοδίκαι, ίνα 
«ξ-τάσωμεν τάς κοινάς αμαρτίας, είδέ μή κατα
βαίνω έγώ.

*// ττ^ινταίι rv(.

Είχον έσκιαγραφημένας σκηνάς τινας της πε
ριωνύμου έξόδου, ώ; αρχήν μακροτέρου ποιήμα
τος, η μάλλον ώς άκολουθίαν τοΰ Μεσολογγίου 
μου' άλλ ένσκηψάσης τής θεοστυγοΰς νόσου είς 
τήν πρωτεύουσαν, δέν ήδυνήθην νά προβώ περαι
τέρω, καί ούτω τά άποσπάσματα ταϋτα έστειλα 
είς τήν έπιτροπήν, προοθείς τά Δάκρυα, έλεγεϊον 
γραφέν είς μνήμην τών άξιοδσκρύτων συμφορών 
τοΰ 1854. Τά έστειλα έμπρόθεσμα, καί έμεινα 
ήσυχος, βδελυττόμενος πάν πλάγιον μέσον, πάσαν 
μυστηριώδη έσπερινήν Ιπίσκεψιν. Οί άγωνοδίκαι, 
εί δύο ιδίως, έννοοϋσι τούς λόγους μου.

’ίδού ή κρίσις.
« Καθόλου τό ποίημα είναι καλόν,

_ ft . Δ - - - -• «καθόλου τό ποίημα είναι καλόν, συχνά πα-
* θητιχόν, πολλαχοΰ υψηλόν, πανταχοΰ δ’ έμπνεν-

στικόν εύγενών αισθημάτων' 
ναι εκλεκτή καί ή στιχουργία 
Εννοείται δτι έπαινοι „ .. ..

κολακεύσωσι καί ποιητήν δοκιμώτεοον, άλλ’ οι 
κριταΐ τού; μετεχειρίσθησαν ώς σχήμά τι ρητο
ρικής, ίνα «πιπέσωσι βιαιότεροι κατά τοΰ έργου 
μου. Ουτω καί οί πσϊδες, οι πηδώντες τάς τρεις, 
όπισθοδρομοΰσιν ίκα ά βήματα ίνα δρμήσαντες 
έπιτύχωσι μακρότερα τά τρία αυτών άλματα. Α;

προσέτι ή λόξες 
εύρυθμος. » 

το.οϋτοι ήδύναντο

Τ 
u-

νά

κατά τοΰ 
ώντες τάς τρεις, 

μησαντ{ς

σ 
χ>

ί Ιωμεν.
« Ε>ρίσκονται δμως έν αύτω λεκτικά τινα ά-

• μαοτήματα » — έγώ ήξεύρω, διδάσκαλοι, ποϊαι 
ησαν α| μεγαλείτεοαι άμαρτίαι μου'— «καί φράσεις
* ήμαρτημέ,αι κατ’ έννοιαν ή άλλως αδόκιμοι, 

τινες δέ καί αδιανόητοι . . . Σημειοΰμεν μόνον τό 
έν τή 35 στροφή χωρίον, ένώ λέγει δτι ’’^γγε- 
Αος φυ.ΙάττωΓ τό χαταγύγιι·ν των ασθενών προ
τάσσει φραγμό^ γζεεαίύ τών τυράννων καί τών 
ϋυράτων τήν JaJa τοΰ θανάτου" και Ιτι τό έν 
τή 37 στροφή χωρίον.

Καί ράκη τής προτού ζωής έπιπολάζουν. κρύα 
Ε.ς τής φθοράς τό δράμα.

χωρία σκοτεινά καί γριφώδη δ.ά τήν κατάχρη
σήν τής με αφοράς. »
ί'μεϊ; τά έκάμετε γριφώδη τά χωρία, δ.δάσκα- 

| λοι, διότι Προκρούσται άληθεϊς τών έργων μου, 
ήκρωτηριάσατε τήν 35 στροφήν, καί μόνον έκ τής 
37 «φανερώσατε δύο στίχους μου’ είπετε δέ α
πλώς άγγε.Ιος ένφ έγώ έγραψα, άγγε.Ιος ύ.Ιέ- 
θρου, καί τοΰτο σημαίνει πολύ.

Φανταοθήτε, διδάσκαλοι, άν ώρολόγιον, ουτινος 
άφαιρέσητε τόν ωροδείκτην, είναι δυνατόν νά δει- 
κνύη τήν ώραν.

Α; βάλωμεν τόν ωροδείκτην είς τόν τόπον του.
0 Παππά - Στέργιος, Λευίτης μαχητής, πληγω

θείς καιρίως είς τό κρανίον, φθάνει είς είδός τι 
παραφροσύνης* κατά δέ τήν ώραν τοΰ θανάτου 
φαντάζεται οτι βλέπει, άνά μίαν άναπτυσσομέ- 
νας, πάσας τά; φρικώδεις σκηνάς τής μελλούσης 
καταστροφής, καί οίστρηλατούμενος ύπό πνεύμα- 
ματος προφητικού, ζωγραφίζει τά πράγματα ή 
μάλλον τά τερατώδη τή; φαντασίας αύτοϋ όράμα- 
ματα. Εγνώρ-.ζον λοιπόν οί κριταΐ, άλλά δέν ήθέ- 
λησαν νά γνωρίσωσιν ότι πάντες οι προφητικοί 
λόγοι, ώ; οΐ τής Παλαιάς γραφής, δέν δνομάζου- 
σιν, άλλ’ ύπαινίττονται μόνον τά μέλλοντα.

’ίδού αί στροφαί δπου κεϊνται τά σαφέστατα 
χωρία, ατινα έ πε^κίασαν τήν διανοητικήν δύνα- 
δύναμιν τών κριτών.

Στρ. 33.

Ω θαύμα* ποϊον, φοβερόν μυστήριον τελεϊται, 
όποιος διανοίγεται4 ένώπιόν μου τάφος ; 
Τήν νύκτα ταύτην φθείρεται τής πόλεως τό σκάφος, 

Πιστοί γονυπετεϊτε, i

, · · · · ε
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Στρ. 34.
Την νύκτα ταύτην έλειπε μία σταγών καίμό/η, 
Κ’ βίς τδ μεστόν ποτήριον τήν ίρρψεν ί μοίρα 
Ε τοιμασθήτε, μάρτυρες’ δ θάνατος άπλόνει

Την δαυλοφόρον χεϊρα, 
................................0 ΐβραήμ ίδέτε πώς

Λυσσώδη; καί Αγριωπός 
Τα τείχη διαβαίνει.

Στρ. 35.
. . . Τούρκοι, σταθητε άγγελος ολέθρου Αοράτου, 
Αύτοΰ τδ καταφύγιο/ ιών Ασθενών φυλαττων, 
Φραγμόν προτείνει μεταξύ τυράννων χαί θυμάτων 

Τήν δ^δα τού θανάτου
... Τήν ώραν τήν υστερινήν, τήν ώραν τήν Αγίαν 

0 ιεράρχης εΰλογεί-
Δεξαι, Χριστέ, τήν ιύαγή, 
Την ίεράν Ουσίαν,

Στρ. 36.
... Φρίκη καί τρόμος’ απέχει' ώςλαϊλαψ μαιομένη, 
Γλώσσα π*ρός ώλίτθησεν εί; τ ουρανού τδ δώμα.,. 
Τπδ τούς πόδας πάλλεται ή γή σαλευομένη, 

Καπνός παντού καί χώμα,
Νεκρών παντού ναυάγια, βροντή τήν λίμνην σείς!, 

Τδ κύμα οπισθοδρομεί, 
Καί β·Ίγ παλ.ν καί όρμή 
Την πόλιν κατακλρίει.

Στρ. 37.

Δέν είναι κύμα, ουδέ γή, ούδ ουρανός .. έ< κρίμα, 
Δεινόν τήν δψιν, έγιναν τ ανάστατα στοιχεία, 
Καί ράκη τής προτού ζωής επιπολάζουν κρύα

Είς τής φθοράς τδ δράμα.

Οί λόγοι λοιπόν οθτοι, λόγοι ίερέως φοιβάζον- 
τος, ίερέως μαχητοΰ θνήσκοντος κατά τήν έπίση- 
μον ώραν τής τελευταίας νυκτδς τού Μεσολογ
γίου, έκρίθησαν σκοτεινοί καί γριφώδεις* δι αύ
τούς οί διδάσκαλοι μοί έ^ρ-.ψαν μετ Αληθούς φι
λοσοφικής Απάθειας τδ κυνικδν επιδόρπιο?,

Ακούω, άνθρωπε, ά πο εί;, οΰχ όρώ μόνον.
Καί δέν ένοήσατε, διδάσκαλοι, τίς ήτον ό άγ

γελος όλέθρου αοράτου, δστις έταξε φραγμόν με
ταξύ τυράννων καί θυμάτων τήν δαυλοφόρον αυτού 
χεϊρα ; Η μήπως αγνοείτε όποιον άγιο* όλοκαύτω- 
μα προσή.εγκεν είς τδν βωμόν τής πατρίδας δ 
μέγας τοΰ Μεσολογγίου πολίτης, δ γενναιόφρων 
Καψάλης;

Καί πώς ; δέν είδετε είς τήν έπομένην στροφήν 
τήν φοβέραν έκροξιν τής π/ρίτιδος, δι ήν άναστα- 
τωθέντα άνεμίχθησαν είς έν τά στοιχεία ; ή μή
πως ΰπελαβετε τά προφητικά λόγια εκείνα ώς δό
γμα τι φιλοσοφικόν, δτι

'Όπον θύματα xat-riSpirroi έχει χαί dr αρχαί

ας χεΐται ώς φραγμός εις άγγεΛος επισείων τγι- 
δάδα τοΰ θανάτου ;

Καί μετά τήν μεγάλην καταστροφήν δέν ένοή
σατε έποϊά τινα ήσαν τά ράκη τής προτού ζωής, 
ατινα ψυχρά έπεπόλαζον είς τδ φοβερόν έκείνο 
δράμα τής φθοράς, τήν πόλιν τήν ύπδ τού πυρδς 
ά<ασκ»φεϊσαν, τήν κατακλεισθείσαν ύπδ τής λί
μνης ; Καί πώς ήθέλετε νά είπω τά τεμάχια έ- 
κεΐνα τών σαρκών, τά Αληθή τών μαρτύρων νε
κρών να.άγια ;

Αλλά πώς ό εϊς ίζ ύμών δέν δ.εμαρτυρήθη κατά 
τής κωμικής κρίσεως ήτις προσβάλλει θανασ’μως 
τούς δύο τούτους στίχους του ;

'/Ι.ΙΛά μέ tor έγθόνησαν καί τούτον χαιρακάχως, 
Γί αί.ίυ θεΛεις άπ εμέ ; τον βίον μον τό ράκος",

Τά όάχρνα.

ν Εκ τής ελεγεία; ταίτης, ήτις έχει ικανήν 
» ποιητικήν αξίαν ·, —· ευχαριστώ, διδάσκαλοι, 
ευχαριστώ — · φέρομεν ένταΰθα δείγμα τήν προς 
» τδν αοίδιμον Γεννάδιον άποστροφήν. »

Καί φέρουσι δείγμα έννέα στίχους, τού; τα- 
πεινοτέρους, καϊ τού; άπαγγέλλουσι τοσοδτον κλα- 
σικώς, ώστε μόνον τήν λέξιν Γεννάδιε ηχούσαν 
οί άκροχταί.

Ητον άρα συγκίνησις διά τδν δυστυχή θάνα
τον τού αοιδίμου άνδρός, ή χριστιανική μετα
μέλεια δτι έπίτηδες δέν εξέλεξαν τδ καλλίτερον 
τών Δακρύων μου τεμάχιο* ;

Εγώ είς τά τής συνειδήσεω; δέν έπεμβαίνω, 
άλλ έκφράζω απλώς τήν απορίαν μου, διότι άλ
λου τινδς ποιήματος — δέν ένθυμούμαι τίνος ·.— 
άνέγνωσα* μεθ Ικανής ζωής τρία ρώ κατά σειράν 
ώρμαθισμένα.

Ούτως αυτοί ήθίλησαν νά προσβάλωσι τδ έρ- 
γον μου έν τή άποφάσει, άλλ’ έφύλαξαν καί έτερα 
βέλη είς τάς σημειώοεις των, δπου, ώ; Απόγευμα 
τών αμαρτιών μου — ουτω μετέφρασαν τό ήδη 
γνωστόν επιδόρπιο? — φέρουσιν άστεΐά τινα πα
ραδείγματα.

« Μέσω τής χαταφθοράς (γρ. έν μέοφ) ».
’Εγώ δέ άνοίγων τήν Ίλιαδα άναγινώσκω.
. . . κήρυκες, Διδς άγγελοι ήδέ καί άνδρών, 

Ηλθον, δ μέν Τρώων, ό δ’ Αχαιών χαλκοχιτώνων, 
Ταλθύβιός τε καί Ίδαίος, πεπνυμίνω άμφω. 
ΜΕΣΣΟ δ άμφοτέρων σκήπτρα σχέθον.

ϊ’αψ. Η Στ. 274—277.

Φαίνεται δτι οί καλοί διδάσκαλοι — άλλως δέν 
δύναμαι νά τούς δικαιολογήσω — μη τολμώντες 
νά βάλωσιν εις τήν φά/αχχα τδν θείο* όμηρον, α- 
πεφάσισαν νά βασανίσωσιν έμέ. Δέχομαι τήν κό- 
λασιν.

’Από τήν σάρκα - μηχανήν (ή σύνθεσις δεν εί
ναι έλληνική) ·

Διά τής συνθέτου λέξιως ταύτης μετέφρασα

τοΰ Β-,λταίρου άν δέν μέ άπατά ή λεμικήν, ένα μόνον στίχον έφανιρώσατε. Ίδιύ αί 
άλλοι.

είς τάς σημαίας τού Αιγυπτίου ταχ-
,ς, διδάσκαλοι, είπετε Γαλλ.- 

τό έτερον γανλικλν galitnsluiss, ιΰφυέ-

τδ Γα'/λκον, 
μνήμη, homine mathiue, καί τήν λεξιν έβαλα 
εί; τό στόμα έ·δς τών αποστατών τοΰ Ευαγγε
λίου, τών 
Οέντων’ άλλ’ ύμεϊς 
μαθίαν ι ' ~ 
στεροι τού ειπόντος τόν Boiicau DeSprcaux ί'- 
δροπότην Λειμώνων.

Ού.ως ούτε μοι χρεωστεί ε, ούτε σάς χρεωστώ- 
Εϊπον δέ αλλαχού, προς τούς ένδοξους φρουρού; 

στρέφων τον λόγον,
Αν κ’ είς πανήγυριν δεινών φθειρόμενοι άλγήτε, 
Δέ» βλασφημεϊτε σιίς ποτέ οί στύλοι τής Σιώνος* 
II π.ϊνα σάς ταλαιπωρεί ή νόσημα ή πόνος,.

Ποτέ δεν βλασφημείτε.
Αν καί αί προτάσεις μου είναι δριστικαί, υμείς ό
μως ελέγχετε, ευφυέστατα ώ; πάντοτε, τον τρί
τον μου στίχον, καί τδν διορθόνεται ούτως'
• Η πείνα ci; ταλαιπωρώ ή νόσημα ή πόνος » 
καί κλασικώτερον έτι, δώτι είσθε πλούσιοι καί 
εφευρετικότατοι κατά τάς διορθώσεις,
• Καν πείνα σάς ταλαιπωρή, καν νόσημα, καν

ποος ·.
Γά τρία ταΰτα καν, είς έ α καί τδν αύτόν στίχον 
κε’με.α, άποδεικνύουσ*. ποιαν λεπτήν αίτθοσιν έ
χουσι περί τήν αρμονίαν οί διδάσκαλοι τοΰ ποιη
τικού λόγου.

’ ’Ομίχλης (γρ. δμίχλη;). »
Είναι αληθώς αξιοθαύμαστος τής έπιτροπειας 

ή Ανακάλ ψ.ι, οτι ή όξυνομέ·.η ομίχλη έχει καί 
άλλην ορθογραφίαν............δα υ ομέ.η.

« Πρεσβΰτιν (γρ. πρεσβύτιν), »
Γπόσχομαι νά χρυσώσοι τήν άπόφασίν σας έάν 

άποδείξητε δτι ή πρεσβΰτις δςύνεται. Αΐ 
σκαλοΓ Ετερον θηρεύσαι βουλόμενοι, αύτοί 
τέρου ήγρεύθητε είς θάνατον.

Αλλ’ άς ίδωμεν καί τί άλλο λέγετε’ 
« 0 πο ητής ονομάζει τήν ψυχήν νού 

ε μιν, ένφ τδ άνάπαλιν ό νού; είναι δύναμις τής 
" Ψ'νχίς’ επικαλείται δέ καί τοι ψιλήν δύ- 
» ναμιν τού νού ■ — κλασικόν, μά τήν Αλήθειαν, 
καί τδ επινόημα τούτο’ έγώ δέν εϊπον ψιλή* Δυ- 
ναμιν άλλ’ απλώς δύναμιν, ^ώυην, ίσχύν' — · Τήν 
» ίπικαλεϊται δέ νά κρατύνη τή. μνήμην. Ταύτα 
» είναι ψυχολογικώς ήμαρττμένα. ».

Αλλ ιδού τδ χωρίον.
Στμ<<ρη I.

Ψυχή θεού μυστήριον, νού δύναμις, οίκοΰσα 
Εί; σώμα κατασκευασθέν άπδ τής γής τήν ζύμην, 
Μέ τήν ίσχύν σου κράτυνε τήν Ασθενή μου μνήμην, 

Τον νοΰν φωταγωγούσα.
Αν έλέγετε ότι ώς δ νοϋς ού.ω καί δ θεός εί

ναι μυστήριον τής ψυχής, ή διαστροφή θά ήτον 
άστειοτέρα.

• Τί σημαίνει' ή νύζ ταράσσεται
’ ί ή φράσις είναι αδιανόητος ».

Είναι Αδιανόητο; διότι, κατά τήγ συνήθη πο-

^ιδά- 
δφ’ έ-

δόνα-

r’>

Στρορ)?; 2. 
ύ τελευταίος ήίιος εί; δύσεν Απολήγει, 
Και φασμα φοβερόν, άλλά περιλαμπές, ή Μ.ϊρα, 
Από σπηλαίου σκοτεινού έκτείνουσα τήν χεϊρα, 

Γην κάλπην τη; ανοίγει,
Και την σαλεύει. Λειτουργοί τού νεύματος εκείνου 

Εςέρχοντ αίματοβαφεϊς 
Αί ώρ-.t τή; καταστροφή;, 
Τά. φόνων καί τού θρήνου.

Στριφη 3.

Μυστηριώδεις σειόνται τών Πλαταιών οί τάφοι, 
Κ ενώ ή πετρωμένη νύς ταράσσεται άγρια, 
Η Πίστίς πλέκει στέφανον, καί ή ’Ελευθερία

Τό ΜίσοΛόγγι γράφει.
Τι σημαίνει, άν-ερωτώ έγώ, τδ όμηρικδν. έ- 

κεϊνο,
ΤυΊσιν γάρ πήμα κυλίνδεται;

ί'ί; τδ πήμα έκυλίνδετο, ούτως ίτρράσσετο καί 
ή πεπρωμένη νύζ, είς τής όποιας τά σπλάγ
χνα έμελλε νά τελεσθή ή μεγάλη έκεί-η καί 
φοβερά τού Μεσολογγίου ά.τοσύνθεσις.

Α. καί τώρα δέν έννοήτε, σάς συγχαίρω, 
σκαλοι.

• ίφο, 
κ' ιδού

Δριμύς τδ
Καί δμο>ς 

ύμεϊ; καί έγώ, καί τοι Ανομοιότατοι κατά τ 
νά έχωμεν κοινάς τινας αμαρτίας 
— άν δέν ά.τατώμαι δ σοφώτερο 
έγραψεν είς 1

« ό δέ (-ρέ

διδά-

(γρ. ήθος). »
ίππ·.ύ; περιπολώ", επίσημ'ς τδ 
βλέμμα.
, διδάσκαλοι, ήτο πεπρωμένου 
ν r . > / ε ’

δφος,

ωστ ε
άλλα, 

Είς έξ υμών 
— ιδού .πώς 

τούς Τελευταίους Εικονομάχους του.
εοβυς) » (γρ. πρεσβευτής) πλεΐστον 

εις πάντα; ίνεπνευσε θαυμασμόν διά τήν Ιμβρί- 
θειαν τοΰ ΤΦΟΤΣ,» (*ηλ. ήθους, διότι δέν πρό
κειται περί επιστολής, όρα Πανδώραν Τομ. 

, σελ. 114)
Καί τίς νά μοί έλεγε τότε ότι

Αλλων ιατρός, αύτός έλκεσι βρύιτ ;
Αλλ άς προχωρήσωμεν.
» Μέ τά δεινά τά νεμόμενα τήν πόλιν τοΰ 
σολογγίου συγκαταριθμεί δ ποιητής καί 
θυμόν' αλλ ούτος, νοούμενος μέν κατά 
εχθρών δέν είναι δεινόν, νοούμενος δέ θυμό;

Γ.

Μί
το* 
τών

»

»
»
>
(ύ θυμός νοούμενος θυμός; ήλίκος άν ήν ύμϊν θό
ρυβος, διδάσκαλοι, εί έγώ τοΰτο ίποίουν ) « τών 
» πολιορκουμένω4 κατ άλλήλων, ούτε τιμήν φέρει 
» είς τού; ηρωικού; φρουρούς τού Μεσολογγίου, 
• ούτε αληθεύει.

Εγώ δέ λέγω δτι Αληθεύει καί δέν προσάπτει 
μώμον είς τδ ^γιασμένον όνομα τών φρουρών.

Μαθόντες όύτΛ δτι τδ σχέδιον τής έξόδου ά- 
νεκάλυψεν άποδράς εις τδν έχθρδν εις τών χριστια
νών Βουλγάρων, αίχμαλωτισθέντων έν μάχη, ώρ- 
μησαν κατά τών λοιπών, έβδομήκαντα όντων,
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καϊ τούς έσφαζον’ οϊ δέ ματαίως έποίουν τδ ση- 
μιϊον τοΰ σταυρού, ό θυμός ίπνιξε παν άλλο αί· 
εθημα. Δέκα έσφάγησαν τοιουτοτρόπως.

ό θυμός, διδάσκαλοι, είναι ίνίοτε άκράτητος, 
ένίοτε καϊ δίκαιος' δίκαιος' δταν άκρωτηριάζητε 
τάς ιδέας μου, δταν παριξυγήτε τάς φράσεις 
μου, δταν δίπτητε κατά πρόσωπόν κυνικά φτ- 
λοφρονήματα' άλλ άν θυμώσατε δτι σάς άποόει- . 
κνύω πανταχοΰ μέν πλημμελοΰντας κατά την κρί- 
σιν, καϊ τήν γραμματικήν αΰτήν, ητις είναι ή ( 
διανοητική σας Λύι-αμις, ένίοτε δέ καϊ μικρολο- 
γήσαντας, δ θνμδς τότε, άγαθοί μου διδάσκαλοι, 
θά είναι καϊ άδικος καί αδικαιολόγητος.

Καϊ πώς ήδυνήθητε εϊ; τού, στίχους μου τού

τους, ·
.... ή βολ’ς ίκ μέσου τών δφρύων, 
Εις τήν άκρόπολιν τοΰ νοΰ εΐσέδυσε κ έστάθη, 
πώς ήδυνήθητε νά εΰρήτε τήν μεταφοράν κωμι
κήν ; Τολμηρά {σω;, άλλ ούχί κωμική' κωμικαϊ 
είναι μόνον αί στριβλαί ή στριψόδιχοι κρίσεις.

Οταν δμως μοϊ λέγητε δτι ίέν πρέπει νά 
γράφω, Τούτο χαί άλλά "Ιέρχει χαί τοΰτο,
εννοώ μέν δτι Θέλετε δπως δήποτε νά μέ εδρήτε 
άμαρτάνοντα, άλλά μόλ·ς κρατών τδν γέλωτα ά- 
άπαντώ πρδ; τήν άστείαν κρίσιν διά τών έφιξής 
δημοτικών στίχων.
Πέθαί'ε τό δασχα Ιάχι ; — Είναι πράγμα φανερό, 
’Εφαγε νερό μέ ρύζι χαί ογι ρύζι μέ νερό.

Μοί είπετε πρδ; τούτοι;, « Μή,
α Α.Ι.Ια β υ.Ιαι r«r άν θρώπων, και ά.Ι.Ια τό 

θειον χε.Ιεύει,
» Αλλά γράφε, Αλλαι βουλαί »·

όχι, διδάσκαλοι' δέν γράφω Αλλαι βουλαϊ, διότι, ί 
ύπονοών τδ λογίζονται, άκολουθώ τδν πατέρα 
τών κανόνων όμηρον'
Ω ! πόπποι, ήμοι άχος μεγαλή ορο; Αϊνίαο' 
δπου λείπει τδ συμβέβηκεν, ή πάριστιν ή τι τοι- 
οΰτον, τοΰτο δέ λέγεται έλλειψις. Α< δέ άφαι- 
ρέσητε τήν καινοτομίαν, ητις άπιργαζεται τήν 
φράσιν σεμνοτέραν, ζητείτε νά καταβιβάσητε τήν 
ποίησιν μέχρι τής ύμετέρας πεζωτάτη; άποφά- 
σεως.

Αλλά δέν έζηντλήθησαν ετιαί έπικρίσει; « ίδρό- 
νουν (γρ. ίδρό-ουν ή μάλλον ίδρΩ’νουν) 
Ου τοι, μά τήν Δήμητρα, δύναμαι μή γελάν' 
Καί τοι δάκνω γ έααυτόν' άλλ’ δμως γελώ.

» "Εμεινο* (γρ. ίμείναν).
• Κατένευσαν (γρ. εκ.Ιιναν) ».
Τί παράδοξον, διδάσκαλοι, άν ή χειρ μου ή 

γράψασα έμεινον, έγραφε καϊ, κατένευσον ; πα- 
ραπολύ δμω; φαίνετί μοι παράδοξον, ότι είς τδν 
περυσινδν άγώνα άστεϊός τι; ποιητής παρεκάλεσε 
δι άνωνύμου έπιστολής τδν Πρότανιν νά διορ- 
θώση τά δεΐ-α καϊ τά δίϊ»α, δηλαδή τά πολ
λά και τά αληθή όρθογραφικά — του άντιγρα- 
φέω; του — λάθη, Ιτι δέ παραδοζότερον δτι δ- 
μ·Ις έδέχθητε τήν μυστηριώδη αϊτησιν.

όπο α τις άρα περιστερά, έκ τής ακαδημίας πε-

τασθ,ΐσα, τώ ?φιρε τάς άνορθογραφίας ύς φύ.1· 
Jov έ-όαίας, χάρφος έν τώ στέματι αύτής;

• · · · · ·
Πλήν δέ τούτων οί άγωνοδίκαι ίφέτος — γελά

τε οί έπιγενέστεροΓ περί άνοοθογραφιών δ λόγο; 
— είπον δτι δεωροϋσιν « άνορθογραφίας τινάς 
ΐ ώς ψι.Ιά παροράματα, διότι ανορθόγραφοι τινες 
» ./έςιις όρθογραφοΰνται εις 6,1.1α τοΰ ποιήματος 
* μέρη » Αΐ διδάσλαλοι, τοΰτο είναι μάλιστα 
άπόδειξις δισταγμού, τοΰτο είναι τεκμήριον ανορ
θογραφία;.

Είπετε έτι — καϊ τί δέν εΐπετε; — δτι έπρεπε 
νά λέγω τίτανος οΰχϊ άσβεστος, φθείρει οΰχϊ 
τήν-et. . ..

Ω Ζεΰ βασιλεδ, τής λεπτοτητος τών φρενών.
Είπετε δέ δτι πλάξ δέν έγείρεται, άλλά δέν ή- 

Οελήσατε νά σκεφθήτε δτι έκ πλείστων πλακών 
κατασκευάζεται τδ μνημιϊον, κάθετος δέ είναι ή 
φέρουσα τήν επιγραφήν, καϊ διά τοΰτο είπον έγώ, 
όλα ό τάφος ροφά έδώ κάτω, τδν πλούτον τδ κάλ

λος τήν δόξαν, 

όμως οί μένοντες μίαν έγείρουν παρήγορον πλάκα, 
όπου οί θρήνοι καϊ τ άνθη τιμούν τών άπόντων 

τήν μνήμην.
Εδώ ή πλάξ έκλαμβάνεται ώ; μνημείον, ώ; 

λέγομεν σίδηρον τδ ξίφος καϊ σίδηρα τά δεσμά.
Εστω δτι υπήρξε καϊ μικρόν τι αμάρτημα — 

μόνον δέ δέχομαι τδ ύφος, άντϊ ήθους καϊ κατέ- 
νευσαν άντϊ έκλιναν, — άλλά καϊ ΰμεϊς αύτοϊ ή- 
μαρτήσατε καί άμαρτάνετε, δικάζοντες μάλιστα.

Διατί δέν μελετάτε τήν φιλολογικήν τών ίθνών 
Ιστορίαν ;

0 ί’ακίνα; (άλλ’ ίπιτρίψατέ μοι πρώτον, διδά
σκαλοι, νά ε?πω έν παρενθέσει δτι καλώ μεγαλα 
Ονόματα οΰχϊ χάριν συγκρίσεως — τούτο θά ήτον 
έγκλημα —άλλά χάριν παραδείγματος) 4 μέγα; 
Ρακίνας ύπίπεσε καϊ αύτδ; είς λάθη γραμματικά, 
άλλά μετά πόσης εύλχβείας τδν έλέγχουσιν οί γραμ
ματικοί σήμερον ;
Ne vous informez pas ce (γρ. do ce) que j« 

deviendrai.
. . . A ces mots ce heros expire (γρ. ayant 

expire) 
N’a laisse dans mes bras qu’un corps defigure.

Ιίαϊ ό Βολταϊρος αΰτδς,
Louis en ce moment, prenant son diadiime,
Sur la front du vaiuqneur il (έξοβιλιστέον τδ 

il) le posa lui m£mo. 
και δ Μολεέρσς αΰτδς,
Ce n’est pas moi qui se (γρ. me) ferai prier, 
και τόσοι άλλοι έπλημμέλησαν ούτως, άλλά δέν 
είχον τήν τύχην νά υποτάξωσι τδ πνεΰμά των είς 
κριτάς ή σχολαστικού;, ή άδικου; καϊ έμπαθιϊς.

Ε πέτε μοι δμως, εϊς τδν θεόν σας, διδάσκα
λοι' ή χαριτωμένη αύτή άπόφασίς σα; είναι άρά 
γε άπηλλαγμίνη λεκτικών πλημμελημάτων; Γ- 
μεϊς, τών κανόνων οί πατέρες καϊ τών λέξεων οί

έπικριταϊ, πιστεύετε δτι είσθε εντελώς άναράρ- 
τητοι;

Αντί άπχντήσεω; έλαφρόν τι μειδίαμα, μειδία
μα χλευαστικδν πλανάται εϊς τά χείλη τών δι
καστών μου' άλλ’ έγώ στρώνω κάτω τήν άπόφα- 
σίν των καϊ τούς καλώ εί; απολογίαν.

Δέν εϊμεθα κλεισμένοι εις δωμάτιον διασκέψεων, 
δέν φερόμεθα άπδ συμπάθειας καϊ άπδ μίση, ούτε 
φράσεις άκρωτηριάζομεν, ούτε διαστρέφομεν ιδέας' 
έχομεν άκροατήριον πολυπληθές, τδ κοινόν μά; δι
κάζει. ’Απολογηθήτε, άπολογηθήτε, διδάσκαλοι.

ΐμείς οί άποκρούοντες τής βοαβευθείσης σατύ- 
ρας ξτήν λέξιν σάτυρα, πώς εις λόγον πεζδν, 
έν τή άποφάσει αύτή, γράφετε τδ βάρβαρον Μέ 
μετ’ αιτιατικής βαρβαρότατα συνδεόμενον ;

Πού ευρετε τδ ρήμα Ιστεχε, πού τδ έπίρρημα 
εφέτος ;

ίμεϊς οΐτινες ίδρόνετε — ή ίδρΩ’νετε, δέν μαλ- 
λόνομεν διά τοΰτο — ΰμεϊς οΐτινες ίδρόνετε κραυ- 
γάζοντες, γράφε τίτανος καϊ οΰχϊ άσβεστος, Ηρκει 
καϊ τούτο καϊ οΰχϊ Τούτο καϊ ηρκει, διατί λέ
γετε,

Οστις (ό ποιητής) ηύτΰγησε νά δώση τοιαύ
την είς τό μυθιστόρημά του καταστροφήν ;

Πώ; δίδε ται ή καταστροφή; Είναι άρα ή φοά- 
«ις έλληνική;

Διδάσκαλε, πού δίδασκες καϊ νόμον δέν έκράτεις.
Καϊ μήπως ταΰτα έχει ή χαριτωμένη άπόφασίς; 

είθε αύται ήσαν αί μό»αι άμαρτίαι τών διδασκά
λων μου.

ί'περβολή αΰστηρότητος καί επιείκειας, κρίσεις 
περί ποιήσεως σφαλεραϊ ή άδικοι ή Ιμπαθεΐς, ιδού 
τά μεγαλείτερα τών δικαστών πλημμελήματα.

Πιστεύουσιν δτι τδ θέμα άδικιϊ τδν ποιητήν, ότι 
γνώρισμα τής ποιητικής άξίας είναι μόνον ή πλο
κή τοΰ μύθου.

Α; μάθωσιν δτι δ ποιητής άδικε; τδ θέμα, καϊ 
συχϊ τδ θέμα τδν ποιητήν, δτι καϊ άνευ πλοκής 
ή ποίησις διαλάμπει. Ούτως ό Βοαλώ έγραψε τήν 
Ποιητικήν του, οδτω τά Μνήματά του ό Φό- 
σκολος.

Τδ θέμα πολλα’κις δέν είναι τίποτε, ή πλοκή, άν 
λείπη, δέν βλάπτει, αρκεί μόνος δ ποιητής.

Απδ τδ μάρμαοον τδ άκατέργαστον έκαλλιτε" 
χνήθη ό Παρθένων, 8ν καϊ οΐ σχολαστικοί αύτοϊ 
ήναγκάσθησαν νά θαυμάσωσι πάντοτε.

Ιπομονη άν τοΰλάχιστον δέν έπήνουν σήμερον 
δ,τι χθες αύστηρότατα άπεδοκίμασαν, άλλ’ οί α
γαθοί διδάσκαλοι

Αλλα λέγουν τδ βραδύ, 
Καί άλλα κάνουν τδ ταχύ,

Πολύν έποίησαν θόρυβον καϊ μετά πικρίας κα
τηγόρησαν τδ 1851, τήν άποκοπήν τού ρέει, ρέ’ 
ή δλκάς, καϊ τδ 1854 ούτε μνημονεύουσι, τάς 

ίΰτέρπη τόμ, Η. φυλλάδιον 65.

πολλά; καϊ άτοπους άποκοπάς τοΰ βραβευθε'ν- 
τος ποιήματος,

ΚΠτ ΰψηλδς, Θυσσανοι φύοντ’ ώχροϊ,
Κ είχ ή νωθρή του ψυχή, ίστατ’ ώς λίθος, Τι 
δ’ άρα είχ ό κακδς Ενετός, Είχ δ,τι έχει, Οταν 
μαίνετ’ άνέμου.

Τοιούτων άτοπων έκθλ ψεων, είναι πλήρες τδ 
ποίημα, πολλαχοΰ δέ δύο άποκοπαϊ φαίνονται είς 
ένα μόνον στίχον, καϊ λείπει άλλαχοΰ ή συλλα
βική αύξησις τών ρημάτων.

Πώς λοιπόν άτόπως κολάσαντες τδ ρέ’ ή δλ- 
κάς, άποκοπήν άρμονικώς καλλίστην διά τήν πα- 
ρακολουθίαν τού όμοφώνου φωνήεντος η, έσιώπη- 
σαν τάς άτοπους έκείνας άποκοπάς; άλλ’ ίσως 
δέν τά; άνέγνωσαν.

Αϊ διδάσκαλοι’ ϊνα π.ιήσωμεν έξαμέτρου; αρ
κεί μόνη ή συνδρομή τοΰ δεξιού ποδός μα; συμ- 
παίζοντος μεθ’ ύμών καϊ συγχορεύοντος μετά 
τού στίχου. Καϊ δμως, ένώ είναι τοσοΰτον εύ
κολος, άφέθη άπαρατήρητος καϊ ανεξέλεγκτος. Ε
πειτα λέγομεν δτι δέν μά; φωτίζουσιν οΐ διδά
σκαλοι.

Καϊ λογικώς δμω; ήμάρτησαν οί κριταϊ βε- 
βαιοΰντις δτι

« Η νέα Ελληνική ποίησις καλλιεργουμένη® (διά 
τής άξίνης ; ) α βαθμηδόν καϊ έμψυχουμένη, θέλεε 
» παραγάγει μετ ού πολύ άξια προϊόντα κατώ
ι τέρα μέν τή; άνεφίκτου δόξης τού άρχαίου Ελ
η ληνικοΰ Παρνασοΰ κτλ. ».

*Απολλον άποτρόπαιε, τοΰ μαντεύματος.
Διατί κατώτερα ; οί σημερινοί ποιηταΐ τής Ελ

λάδος, ώ; καϊ οί λογογράφοι αΰτής, είναι πολύ 
τών άρχαίων κατώτεροι' άλλ ήξεύρομεν τϊ τεύ- 
ξεται ή επιούσα ; γνωρίζετε, διδάσκαλοι, τ'ι κεΐται 
είς τά γόνατα τοΰ Τψιστου ; Τμεϊ; οί τά έκί τής 
γής μή όρώ> τες, πειράσθε β-έε’πειν τά έν ονραι ω;

Εϊπίτε μοι δμως δποΐά τινα παρήγαγον άγσθά 
αί πέντε μέχρι τής σήμερον έκδοθεισαι ποιητι
κά! άποφάσει; ;

Παρετηρήσατέ ποτέ όποιαν μαγικήν δύναμιν 
εχει ή μυστηριώδη; τοποθεσία μιάς λέξεω; ; ά- 
νελύσατέ ποτέ ένα στίχον είς λόγον πεζδν ϊ-α 
εΰρήτε τδ ψεύδος ή τήν αλήθειαν τής φράσεως καί 
τής Ιδέας ;

Αντί δικαίων περί γλώσσης καϊ υφου; παρα
τηρήσεων, έδέχθητε τδν άκρατον ελληνισμόν μετά 
τοΰ χυδαϊσμού άναμε|ΐιγμένον,* καϊ παρ’ άλίγον 
μακαρονικδν κατεστήσατε τδν ποιητικόν λόγον.

Καθαρεύετε περί τήν γλώσσαν, κραυγάζετε, 
καί δμως δέχεσθε γλώσσαν μή καθαράν, καϊ πα- 
ρέρχεσθε σιωπώντες δταν πρέπη νά κολάζητε, 
στρεψοδικοΰντες δτάν ,,πρέπη νά διακρίνητε τδ 
σκότος άπδ τδ φώ; καϊ τδ ψιμμύθιον άπδ τδ 
κάλλος. f

Εγκλημα κηρύττετε καθοσιώσεως τδ Μέσω 
άνευ προθέσεως καϊ βραβεύετε αύτδ τοΰτο τδ

51.
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καθ’ ύμάς έγκλημα δια τής αυτής άποφάσεως' 
Καί τις δξεϊα φωνή διεκρίνετο μέσω τών κρότων.

Ν. Πανδώρα σελ. 108.

Εδώ είναι πράγματα, διδάσκαλοι, δέν είναι 
λόγια, άλλ’ ύμεϊ; θέλετε νά καταβιβάσητε τοϋ- 
τ®ν: καί να δρθώσητε έκεϊνον" τρέχετε τόν δρό

ΔΟΥΝΤΑΣ
Ναύαρχος τον ΆγγΛικοΰ στό.Ιου κατά τήν ενεστώσαν εκστρατείαν είς ΒαΛιικήν. 

^HOIHSIS
ΕΡΧΕΤΑΙ.

71?} Κνρ\α Ε. Β............. ·

Τών αιθέρων τάς τριόδους, τους άστέρας, τήν σε- 
λή.ην

Αφες, άφες, οφθαλμέ μου, καί ίδέ τήν Ευφροσύνην. 
Ερχεται τά κρίνα πάλιν τά εύώδη νά θωπεύση' 
Ερχεται τήν αύραν ςςάλιν τής έσπέρας νά μαγεύσνι.

μον σας, οί Ιπιγενέστεροι θά γελώσι.
Γελώ καί έγώ, καί γελών σας άφιερόνω τδ μά

θημα τούτο. Χαίρετε, διδάσκαλοι.

Γ. X. ΖΑΑΟΚΩΣΤΑΣ

ΐγιαίνετε, άστέρες, ούρανί μου καί σελήνη’ 
Αλλοτε βυνομιλούμεν . . . ήλθεν, έφθασεν έκείνη.

Τεθλιμμένη μου καρδία, έτοιμάσθητι καί πάλιν 
Τών παλμών νά ύπομείνης τών αποστατών τήν 

πάλην.
ή θεέ μου, τούς τυράννους διατί αύτούς νά κλείσης 
Εις καρδίας άνθρωπίνους χωρίς πέδας καί άλύσεις; 
’’Επρεπεν ίσχύν νά δώοη; μικροτέραν είς εκείνους, 

I Η νά τους έγκλείσης, Πλάστα, είς καρδίας σιδη- 
ρίνους.

Ηλθεν ηλθιν ί . ί ώ φωνή μου, καί συ πτέρυγας 
άνοίγεις ;

Πρίν τήν άσθενή μου γλώσσαν, τά ώχρά μου χεί
λη φύγσις,

Σύνδραμί με λέξιν μίαν είς έκείνην νά είπώ 
Μίαν μόνην « Σ άγαπώ . . .·

Ενθυμοϋ, ήχώ τήν λέξιν κ’ είς τοϋ σκότους τήν 
γαλήνην 

Μέ τήν αύραν τσΰ ζέφυρου λέγετέ την είς έκείνην. 
Μ ΤΡΩΝ.

V ·' 3 ♦ ··'-· Χ"-: CSVS ν·- ■ ■ ."Λα 

0 τερπνός Μά’ίος έξέπνευσε, ρ’ψας τδ τελευταϊον 
τοΰ άποχαιρετισμοΰ βλέμμα πρδς τήν Οικουμέ
νην. Ιούνιος δ οχληρός τδν διεδέχθη’ δ καύσων 
καί δ κονιορτδς, αί δύο αυται πληγαί τοΰ Φα
ραώ, ένοχλοϋσι καθ’ δλην τήν ήμέραν τδ άτυχέ- 
στερον ον τοΰ Πλάστου, τδν άνθρωπον. Τα κυνικά 
καύματα έπήλθον μέ δρμήν καί αί έΛαφραΙ κε- 
(ρα.ϊα'ι τρε'χουσι κίνδυνον είς όποιους ώμους καί 
άν εύρίσκονται. ό Εμβάτης δέν φθάνει μέχρις Α
θηνών’ τά πάντα εύρίσκονται είς χαλάρωσιν έκ
τδς τών αισθημάτων τών Κυριών άτινα κρατώ- 
σιν άκμαΐα καί ζωηρά ή δρόσος τής νυκτδς καί 
τδ φώς τής σελήνης,

Φεύγουσι τάς ’Αθήνας τά πτηνά τοϋ Βορρά, 
άπομακρύνονται οί κόρακες, πετώσιν αί χελιδό
νες. Αί Μοΰσαι τοΰ ήλικώνος ίκλεξαν σταθμόν 
τά χλοερά καί εύαίσθητα Πατήσια καί κατοικίαν 
τήν θελκτικήν καί πλήρη Αναμνήσεων Κιφησίαν.

Η δδδς τών Χαρίτων στερείται δσον οΰπω τής 
Τερψιχόρης της, ύπάρχουσιν δμως έντδς τών αν
θώνων τής πόλεως άνθη τινά ευώδη. Η θελκτική 
γλαυκώπις περιστερά πετά άμα—φανή πρδς τάς 
νήσους τοΰ ΑΙγαίου διά νά μαγεύση καί άλλον 
κόσμον, είς δέ τάς 'Αθήνας έπικρατοΰσι καί αύθις 
αι Βοώπιιδες συρουσαι μεθ’ εαυτών ώς φρουρούς 
«ριστοκράτας καί δημοκράτας, πολιτικούς καί 
στρατιωτικούς. Αφού δ Πλάστης έδωρήσατο τφ 
κόσμφ τήν άστασίαν, είναι ποτέ δυνατόν νά ύ
παρξη έν αύιώ σταθερότης ; . . .

Εν ’Ισπανία αξιωματικός Γερμανός έλεγε πρδς 
Ελβετόν, ήμεϊς έν Γερμανία ύπηρετοϋμεν διά τήν 
τιμήν, ένώ υμείς μόνον διά χρήματα' μάλιστα, ά
πεκρίθη δ Ελβετός, και οί δύο ύπηρετοϋμεν διά νά 
άποκτήσωμεν δτι δέν εχομεν, καί μονομαχία φο- 
νικωτάτη έλαβε χώραν’ τδ αύτδ άκολουθεϊ καί 
έν Ελλάδι’ αί Βοώπιδες λέγουσι πρδς τάς γλαυ- 
κώπιδας : ήμεϊς προσφερόμεθχ πρδς τήν νεολαίαν 
αφιλοκερδώς, αίσθηματικώς, ένώ υμείς πάντοτε 
μέ πλάγιον σκοπόν’ καί αί γλαυκώπιδες άπαν- 
τώσιν’ άπασαι πρδς τδν αυτόν όρον βαδίζομεν,

καί άποχωριζόμεναι όίπτουσι βλέμμα όργίλον 
άλλήλαις.

Παρετηρήθη πρδ καιρού ότι νεώτατοι κυνηγε
τικοί κϋνες έρρίφθησαν πρδς τήν δδδν τών Πα
τησίων’ οί βράχοι τούς όποιους καθ’ δδδν άπαν- 
τώσι γίνονται πρόσκομμα είς τάς έκδρομάς των, 
μή ευρίσκοντες άλλα πτηνά εύχαριστοΰνται και 
είς τά όρνεα. Είς τήν συνοικίαν τών χαρίτων 
μετά τδ μεσονύκτιον άκούει τις συνεχώς καθ δ
δδν φωνητικήν μελωδίαν· ποία τών Μουσών ελ
κύει τήν αισθηματικήν νεολαίαν μας ί . . άν ή α* 
στασία δέν κατώεει είς τάς καρδίας τών περισ
σοτέρων, βεβαίως δέν ήθελον προτιμήσει τδ μέ
ρος έκεϊνο. ίδού Βν έξ αυτών τών ασμάτων τά 
δποϊα, ήκούσαμεν, είναι ποίησις Σολομού.

Σέ σκληρότατη θάλασσα τρέχω 
Καί πανάκι και ξάρτι δέν έχω, 
Καί τδ πέλαο μουγκρίζει φρικτά.

Η γλαυκότης τοϋ αίθέρος μαυρίζει 
Η φωνή τών ανέμων σφυρίζει 
Λείπ ή τέχνη καί δέν με βοηθά.

Αχ! τδν άθλιον, ή τύχη μέ πέρνει 
Καί 89ε θέλει ή προδότρα μέ σέρνει 
Καθείς φεύγει καί δέν μέ βοήθα.

Η άθωότης μου άπέμεινε μόνον 
Τήν αισθάνομαι μέσα ’ς-ά στήθία 
Αλλ άντί νά μοΰ δώση βοήθεια 
Μέ συντρίβει, μέ θλίβει ή σκληρά.

Ας ελθωμεν εις τά έγχώρια’ ύστερον άπδ τεσ
σαρακονθήμερον τοκετόν έγεννήθη τέλος τδ έμ- 
βρυον, χωλόν καί κωφόν, ώς λέγουσι, διότι πολ
λοί ξένοι ιατροί έπεσκέφθησαν τήν τάλαιναν μη
τέρα του πάσχουσαν δεινώς άπδ φθίσιν.

Τδ Τπουργεϊον μετεσχηματίσθη' προσελήφθη- 
σαν τρεϊς νέοι υπουργοί. 0 Ζυγομαλάς τών Ναυτι
κών, δ Βάρβογλης τής Δικαιοσύνης και δ Κρεστε- 
νίτης τών Οικονομικών’ παραιτήθησαν δύο, δ Αόν- 
τος καί Ψύλλας, δ δέ Κ. Περικλής ’Αργυρόπου- 
λος διωρίσθή δριστικώς ώς υπουργός τών Εξωτε
ρικών διευθύνων προσωρινώς τδ τής Παιδείας καί 
τών Εκκλησιαστικών.

Εν Πειραιεϊ ένεργήθη νέα δημοτική εκλογή' δ 
Κ. Λουκάς Ράλλης τυχών τάς ψήφους τών συμπο
λιτών του ώ; υποψήφιος Δήμαρχος, διωρίσθή παρά 
τής Κυβερνήσεως δριστικώς ώς τοιοΰτος. Γνωρί- 
ζοντες έκ τοΰ σύνεγγυς τδ άνεξάρτητον τοΰ χαρα- 
κτήρος καί τδ φιλόκαλον τοϋ άνδρδς ειμεθα πε
πεισμένοι ότι δ Κ. Δ. ΐ’άλλης, βοηθούμενος παρά 
τής δμάδος τών 1ν ^ειραιεϊ έμπόρων καί κτημα
τιών, θέλει καταβάλει πάσαν προσπάθειαν διά 
νά άρσι προσκόμματα τινα πρδς άποπεράτφσιν ά- 
γαθοεργών πράξεων καί κοινωφελών καταστημά
των’ ό Πειραιεύς έντδς ολίγου θχγίνρ έφάμιλλος
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τής Ερμουπόλέως, ώ; πρδς τδν καλωπισμδν τών 
δη χοσίων έργων καϊ τήν άρίστην χρήσιν τών δη

μοτικών πόοων του·
Σκηνή κωμικωτάτη έλαβε χώραν εϊς τήν Βου

λήν" πρό τινων ήμερών εϊς βουλευτής άπδ ύπέρ- 
μετρον ζήλον κινούμενος, άνέβη τδ βήμα διά νά 
καταγγείλρ πράξιν τρομιοάν τοΰ παρελθόντος υ
πουργείου" έπρόκειτο, είπε (υέ πνιγτ,ράν φωνήν) 
νά ένεργηθή άλλος Σικελικός Εσπερινός καϊ νά κα- 
ταργτθή τδ ποθητόν σύνταγμα ό δίδίΐ tic έ’κα- 
σζον βουΛευτηκ δραχμάς διακοσιας πεκτήκοκτα 
κατά μήκα. Η Βουλή, ώ τοΰ Θαύματος ! ! ! έκη- 
ρύ/θη διαρκής, ζητήσασα νά προσαχθώσι τά επί
σημα έγγραφα" έκ πολλών πατέρων τοΰ έθνους ίρ- 
ρεον τά δάκρυα έκ τών οφθαλμών, νομιζόντων ότι 
τδ ξίφος τοΰ Δαμοκλέους έπέκειτο έπί τοΰ τρα 
χηλού των" άναγνώστα, κράτησον τδν γέλωτά 
σου" άνεγνώσθη διαταγή τοΰ Στρατηγού Σπόρου 
Μήλιου κατά τό 1852 περί τοποθιτήσεω; τοΰ 
στρατού εϊς διάφορα μέρη τής πόλιως, κατά συνέ
πειαν άνακαλύψιως συνομωσία; δημοκρατ κής τής 
όποιας μέλη ήσαν διάφοροι Ελληνες και εί; στρα
τηγός Πολωνός άποπεμφθεϊς τής Ελλάδος. 0 Βου
λευτής τής Τδρας Κ. Βουδούρης μετά λογικής και 
πνεύματος άπέδειξε τδ γελοϊον τής καταγγελθεί- 
σης ταύτης πράξεως, άναγνώσας τδν κανονισμόν 
τοΰ Φρουραρχείου έπιτρέποντα, τής πόλεως έπα- 
πειλουμένης, τήν τοποθέτησιν τοΰ στρατού εις τά 
διάφορα μέρη αυτής" έπρόσθεσε δέ ότι άτομικά 
πάθη και ούδέν πλέον φέρουσιν, ώ; μή ώφειλε, 
τδν βουλευτήν είς τδ βήμα" ή Βουλή έπευφήμη-
σεν εϊς τους λόγους τοΰ Κ.. Βουδούρη. Τίς έδύνατο 
εχων σώαςτάς φρένας νά ύποθέσηότι,ούχί δ Σπΰρος 
Μήλιος, τοΰ οποίου αϊ πρδς την πατρίδα καϊ τδν 
θρόνον εκδουλεύσεις δέν λησμονοΰνται διά συκο
φαντιών, άλλ ότι δ τελευταίος Ενλην ήθελε συλ- 
λάβει τάν Ιδέαν να βάψη τήν χεϊρα εϊς αίμα Ελλη
νικόν! Ω άνθρωποι, πού φέρεσθε; διατϊ τδ πάθος 
σκοτίζει τδν νουν σας ;

0 Κ. Μπότσαρης υπασπιστής τής Α.Μ-τοΰ Βασι- 
λέως τή; Ελλάδος πρδ ήμερων έπέστρεψεν έκ Πε- 
τρουπόλεως τυχών εύ οϊκωτάτης υποδοχής παρά τώ 
Αύτοκράτορ: τί; ΐ* „σσίας δστις τφ έξέφρασε τά 
άκριφνή α.ο&ήματά του ύπέρ τής Ελλάδος.

Ας στραφώμεν πρδς τήν Ευρώπην* δέν έχομεν 
ανάγκην ούδε σίδηρον ύδών, ούδ' άτμοκινήτων 
ελικοκινήτων δπως περιέλθωμεν αύτήν" 6 τύπος 
καϊ ή μελέτη ιδού τά αναγκαία έπιπλα τοΰ τα- 
ξειδίου μας. II Ισπανία είναι έστία τών έντοπίων 
ταραχών" ό Εσπαοτέρος μή δυνηθεϊς νά κατευνά- 
σν) τδ πνεύμα τών σφόδρα δημοκρατών έμελλε νά 
παραιτηθή. Ο παρά τής έθνικής συνελεύσεως τής 
Ισπανία; κυρωθείς νόμος περί διαλόσεως τών μο- 

ναστηοίων καϊ άποσπασθεϊς διά τή; βίας έκ τών 
χειρών τή; Βασιλίσσης έκίνησε τήν οργήν τών Ιη- 
σο.ίτών, οΐτινες προσπαθούσε παντϊ σθένει νά έπα- 
ναστατήσωσι τάς έπαρχίας.

11 αΰλή τής Βιέννη; ίξηγήθη σαφώς" μή τυ
χόντος παραδοχής τού τελευταίου σχεδίου της, 
άσπάζεται τήν πολιτικήν τής προσδοκίας’ ή δια- 
δήλωσις αυτή τής Αυστρία; συμπεριελήφθη εϊς τδ 
πρωτόκολλου τοΰ Βιενναίου συμβουλίου ύπογρα- 
φέν τήν 1 Ιουνίου — Εν Βερολίνω ένεργούνται 
μέγισται πολεμικά! προπαρασκευαϊ καϊ πρδ πάν
των ή Πρωσσ'α αυξάνει τδ πυροβολικόν της. *Η Αυ
λή τού Βερολίνου ΐξέδωκεν εγκύκλιον πρδς τάς 
Ομοσπονδίας είς άπά.τησιν τής Ρωσσικής έγκυ- 
κλίου, δτι δέν έχει κατά νοΰν νά προσκαλέση τήν 
Ομοσπονδίαν νά συνταχθη ύπέρ τού ενός ή τοΰ 
άλλου μέρους, άλλ ουδέ παραδέχεται ότι τά Γερ
μανικά κράτη άείποτε πρέπει νά διατελώσιν εις 
ούδετερότητα. — Εν Ρωσσία δ ένθουσιασμδς ύπέρ 
τού πυλέμου είναι απερίγραπτος καϊ καθημερι
νώς στρατός έπικουρικδς στέλλεται είς Κριμαίαν» 
— Εν Γαλλίορ καϊ Αγγλία γίνονται ώσαύτω; 
προπαρασκευαϊ γιγαντιαιαι πρδς έξακολοόθησιν τοΰ 
πολέμου τούτου" κατά τάς τελευταίας έκ Βαλτι
κής ειδήσεις, οί Ρώσσοι είχον είς Κρονστάτ υπο
βρυχίους καταστρεπτικής μηχανάς" δύο άγγλικά 
ατμόπλοια εβλάφθησαν ολίγον μή γενομένης τής 
έκπυρσοζροτήσεω; άκριοώ; πρδς τδ μέρος δπου έ- 
κειντο ταΰτα. — Βεβαιούσιν ότι ή χολέρα άνεφά- 
νη εϊς Αλεξάνδρειάν, Κάΐρον καϊ Βενετίαν" ή Ελ
ληνική Κυβέρνησες ελαβεν όλα τά μέτρα δπως 
προφύλαξη τδν τόπον άπδ τήν φθοροποιάν ταύτην 

μάστιγα.
Λνπηρώς αί διαπραγματεύσεις αί περί εϊρήνης, 

έν Β-.έννη διά τοσούτου ζήλου διεξαχθεϊσαι, διε- 
κόπησαν έριστικώς, άφοΰ ό τρίτος όρος έκρίθη ή 
Πέτρα τοΰ σκανδάλου. Οπως άλλοτε ή μεγίστη 
διαφω.ία, ή χωρίσχσα τήν χριστιανικήν εκκλη
σίαν εϊς δύω, είς Ανατολικήν κα'ι Δυτικήν, έπή- 

.γασεν έκ τής διαφωνίας περί τοΰ τρίτου προσώ
που τής Αγία; Τριάδας, ουτω καϊ σήμερον δ πό
λεμο; καί ή διαίρεσι; έπεκτείνονται, διότι ούδε- 
μια; έτυχον αί διαπολεμοΰσαι καϊ μεσιτεύουσαι 
Δυνάμεις ερμηνείας έπϊ τοΰ τρίτου όρου. Επί ζητη
μάτων τοιαότη; σημαοίας καϊ τοιούτου μεγαλείου, 
έκ τής λύσεω; τών όποιων κρέμαται ή τύχη τής άν
θρωπό τητος όλοκλήρου, τολμηρά καϊ αυθάδης υπάρ
χει οίαδήποτε κρίσις" διότι πολλάκις ή ιστορία, 
τδ μέλλον, έδικα ωσάν πλείστα γεγονότα, άτινα 
οί σύγχρονοι αύτών, ύπδ τήν έποψιν μόνην τήν 
κακήν κρίνοντες, έθεώρησαν ώ; απαίσια καϊ κα
τάρας άξια.

Τήν διακοπήν τών διαπραγματεύσεων έσήμανα* 
αίματηρόταται έν Κριμαία μάχαι τών Γαλλικών ό
πλων, άτινα καί μόνα όύναντα. νά θεωρηθώσιν ώς 
κρατούντα τήν πολιορκίαν,άφοΰ οϊ Αγγλοι ήλαττώ- 
θησαν είς αριθμόν άσήμαντον" ό στρατηγός, λέ- 
γομεν, Πελισσιέ διάδοχος τοΰ Κανροβϊρ, άλλ’ άν
θρωπο; μεγάλη; δραστηριότητο; καϊ άποφάσεως, 
ώ; άλλος στρατάρχης Σουβάρωφφ, έκπολιορκηττ; 
τοΰ ’ΐσμαηλίου, φαίνεται, δπ δέν φείδετχι τοϋ

άριθμοϋ, οσάκις πρόκειται ή έπίτευξις τής κατα- ι τής ήμέρας, 
κτήσεως θέσεώς ΐινος. Αφοΰ ήδη κατά τήν 23 μάγων, καί 
κα'ι 24 Μαίου (ί. ν.) επιτεθείς κατά τινων έν τφ < 
Κοιμητηρίω Ρωσσικών θέσεων, έθυσίασεν έπέ- . : 
κείνα τών 2500 Ρώσσων καϊ περί τάς 3,000 έκ ; 
τών τοΰ στρατού του, "·τ, 7 προς την 8 Ιουνίου ι 
(ε. ν.), άφοΰ πρδ δύω ήμερών έπυροβόλει όρμήσας 
μετά 40,000 κατά τών δύω χαρακωμάτων Σε- ι 
λιγκύσκη καϊ Βολωνίας, κατά τής Ημεσελήνου 
Καμτσάτκας καϊ καθ ενός άλλου κανονοστασίου, 
έκυρίευσε τά'τρία πρώτα, ώθήσας τού; Ρώσσους" 
πλήν τδ κανονος-άσιον έμεινεν όριστικώ; είς χεϊρας 
έκείνων. Αί τρεις πρώται θέσεις, άποτελοΰσαι τόν 
καλούμενου Πράσινον μαστόν (Mamelon Vert) 
έκυριεύθησαν μεθ’ όλου τοΰ έξοπλισμοΰ των μο
λονότι τά κανόνια, ώ; καρφωθέντα ήδη ύπό τών 
Ρώσσων, πρδ τής ύποχωρήσεώς των, δέν έθεωρή- 
θησαν ώς τρόπαια. Αλλ’ οί σύμμαχοι έκ τή; πρώ
της ωθούμενοι έπιτυχίας προύχώρησαν καϊ περαι
τέρω είς τάς μεταξύ Μαστού καϊ λευκού Πύργου 
(Μαλάχωφ) μέρη, κα'ι προέβησαν μέχρι τής τά
φρου εκείνου. Πλήν έκταθέντε; είς τδ πυρ τών πρδ 
τού Πύργου οχυρωμάτων, είς τά τηλεβόλα τοΰ 
σιόλου, είς τδν τουφεκισμόν α’ρνιϊίως άναφανεί- 
οη; επιφυλακής καϊ είς τήν Ρωσσικήν λόγχην, 
ή.αγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσι, παραιτοΰντες είς 
χεϊρα; τών Ρώσσων 275 αιχμαλώτους στρατιώτας, 
7 αξιωματικούς, 2 κανόνια όρεινα και τό πεδίον 
έσκεπασμένον έκ νεκρών. Η σφαγή καϊ δ φόνος 
ό κατά τδ μέρος τοΰτο γενόμε»ος, καϊ έν καιρώ 
νυκτδς άσεληνου, ύπερέβη τάς μέχρι τοΰδε πρδ 
τής Σεβαστουπόλεως σκηνάς, μηδ αύτής τής τοΰ 
Ιγκερμαν έξαιρουμένης. II ζην.ία άμφοτέρωθεν ά- 
ναβαί vet εί; επέκεινα τών 10,000 απολέμων κα- 
ταστάντων, μαρτυρούσα τήν άνδρείαν καί των 
προσβαλλόντων καί τών άμυνομένων. Ούιω ό Μι
στός ό πρδ τής Σεβαστουπόλεως, άντί γάλακτος 
τροφοδότου, έρρευσε πΰρ καί θάνατον. Η χολέρα 
έπελθοΰσα συνεπλήρωσε τήν σκηνήν ταύτην. Μαι- 
νομένη πανταχόθεν τροφήν ευρίσκει παχύνουσαν 
κα'ι μεγαλΰνουσαν αύτήν, τδν ύπεοβολικδν καύ
σωνα καϊ τδ στενόχωρον τοΰ τόπου.

Η νέα φάσις, είς ήν εϊσήγαγεν δ Πελισσιέ τδν 
προ τής Σεβαστουπόλεως πόλεμον είναι φύσεως 
τοιαύτης, ώττε νά δείξη μετ’ όλίγας ήμέρας πρδς 
ποιους δριστικώς θέλει κλίνει ή πλάστιγξ. Πέ- 
πρωται, φαίνεται, πολιορκιών προκειμένων οί Μα
στοί νά παρουσιάζωσι τδ σύνθημα τής έριδος. Οί 
πρόγονοι ήμών δεκαετή έστησαν πολιορκίαν πρδ 
τής Τρωάδος δι άνάλογον αφορμήν.

Η νύξ δμως τής 7 προς τήν 8 ’Ιουνίου (έ. ν.) 
ελησμονήθη ένώπιον τής ήμέρας τής 6[ 18 τού 
αυτού μηνός. Τδ προχθεσινόν έκ Κωνσταντινου
πόλεως άτμόπλουν έκόμισε τάς φρικώδεις ειδή
σεις τών συμβάντων τής αιματηρά; σκηνής τής 
προσβολής τή; Σεβαστουπόλεως κατά ξηοάν τε 
καί θάλασσαν. Η προσβολή αυτή ήρξατο άπδ τής 
3 ώρας τής πρωίας καϊ διήρκεσε σχεδόν δι’ όλης

, άποσυρθέντων πανταχόθεν τών συμ
μάχων, καϊ άπδ τού Μαλάχωφ, καϊ άπδ τοΰ προα- 
στείου τών Μαστών καϊ άπό τής θαλάσσης, άφ’ 
ή; έκανονοβόλουν τά φρούρια 48 πλοία συμμα
χικά, έν οί; 15 μόνον τρίκροτα καϊ δίκροτα έλικο- 
κίνητα. Η ζημία ΰ-.ήρξε φρικώδη; οποία πάν
τοτε γίνεται εϊς στρατού; γενναίους καϊ άνδρεί- 
ους, όποιοι οί συμμαχικοί καί ένεργοϋντας μάλι
στα έφοδον. Ο; Γάλλοι στρατηγοί Μοΰράν (αρ
χηγό; τού σώματος τή; έν Ειλάδι κατοχής) ό πε
παιδευμένος στρατηγός τοΰ πυροβολικού Βρουνέ, 
ό Αγγλος στρατηγό; λόρδο; Κάμπελ, ό στρατη
γός Αΰρ και ό ώ; στρατηγός διοικών συνταγματάρ
χης Γέα, δ Γάλλος συνταγματάρχη; Λαβουσινιέρ, 
Ιί αξιωματικοί τοΰ μηχανικού εόρίσκονται είς 
τούς φονευμένους. Ανάλογος δέ είναι ό άλλος ά- 
ριθμδ; τών φονευμένων καί πληγωμένων άξιω- 
ματικών καϊ στρατιωτών. Τδ ποσδν καταντά μυ
θώδες, άλλά δέν είναι έκτο; πιθανότητος, όταν 
ύπ’ δψιν λάβωμεν, ότι τρεις μοϊραι Γαλλικαί, 
ή μία κατόπιν τή; άλλης, ή-αγκάσθησαν νά ύπο- 
χωρήσωσι μ όσην ά. άνέδιιξα» άνδρείαν άξιοθαύ- 
μασεον καϊ άξίαν τών ομηρικών χρόνων. Καϊ δ 
στόλος αύτός, έπί δέκα ώρας κανονοβολήσας τά 
τής εισόδου φρούρια, άπεσύρθη τήν πρωίαν άνευ 
άποτελέσματος. Φρικώδες τωόντι παρίσταται τδ 
θέαμα 1500 κανονιών έν τή ξηρά μόνη έπί ώρας 
5 άκαταπχύστως κα'ι άδιακόπως βομβούντων, δί
κην καραβίνων. Η γή έσείετο καί ή ήμερα έγένετο 
νύξ. Καί αύτοί οί φονενόμενοι ήγνόουν, δτι 
πέθνησκον ! Τής φρικώίους ταύτης ημέρας 
πουσιν αί άλλαι λεπτομέρειαι.

Εί; τινα έφημερίδα τής άντιπολιτεύσεως 
διατριβή κατά τοΰ εντίμου Προξένου τή; 
δος έν Σμύρνη Κ. Ξένου" 
μάς άνθρώπων ούδέν όσιον,

> α- 
ίλλεί—

έφάνη 
Ελλά-

" άποροΰμεν πώς μία δ- 
, ούδέ ιερόν έχόντων, 

κινουμένων άπδ συμφέροντα άτομικά, δύνανται 
νά παραμορφόνωσι τόσον άναιδώ; τήν άλήθειαν. 

Είθε καϊ οι λοιποί πρόξενοι τής Ελλάδος νά 
ύπερασπίζοντο τά ελληνικά συμφε'ροντα μέ τόσ.ν 
ζήλον καϊ αύταπάρνησιν ώ; πράττει δ άγωνιστής 
Κ. Ξένο;" ό υποπρόξενος Κ· λγκωνάκης ά'ήρ ακε
ραίου χαρακτήρος είναι δ δεξιός βραχίων ταΰ 
Προξενείου. — Πρδ ήμερων έφθασεν είς ’Αθήνας ή 
μεταξύ ‘Ελλάδος καϊ Τουρκ'ας έμποοική συνθήκη* 
νομίζομεν ότι, καθ’ όσον άφορά τδ έμπόριον καί 
τήν ναυτιλίαν, γενήσεται πρόξενο; 
λειών εϊς τήν Ελλάδα·

■νο; μεγίστων ώφε-

ΕΪΘΥΒΟΓΛΟΣ.
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ΠΟΙΚΙΛΑ

ER ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ TOT ΛΑΒΡΤΓΕΡ

Ό Π.Ιυύσιος χαί ό Πτωχός.

0 Κίτων ίχει τήνδψιν ζωηράν, ςρογγύλον τδπρό- 
σωπον, εύσαρκους' τάς παρειάς, οξύ τδ βλέμμα 
καί εύσταθες, πλατείς τούς ώμους, υψηλόν τδν 
στόμαχον, σταθερόν τδ βάδισμα και ελεύθερον. 0- 
μιλεϊ θαρραλαίως, Αναγκάζει τδν λαλοΰντα νά 
έπαναλαμβάνη καί δεύτερον δ,τι εΐπε, μετρίως 
δ επιδοκιμάζει τούς λόγους αύτοΰ. Εκτυλίσσει 
πλατύ ρινόμακτρον καϊ άπομύττεται θορυβωδώς. 
Πτύει μακράν, πταρνίζεται βροντωδώς. Κοιμά- 1 
ται την ήμέραν, κοιμάται την νύκτα, καί πάντοτε 
κοιμάται βτθέως. Ρέγχει έν πληθούση συνανα
στροφή, κατέχει είς τήν τράπεζαν, είς τδν περί
πατον περισσότερον τόπον άπδ πάντα άλλον, κρα
τεί τδ κέντρον πάντοτε έξερχόμενος μετά τών 
έμο'ων του εί; περίπατον και δταν αΰτδς έφί- 
σταται έφίστανται καί οί λοιποί. Αναλαμβάνει 
τήν πορείαν του καί πάντες τδν άκολουθυΰν, καί 
πάντες συμμορφόνονται μέ αύτόν. Διακόπτει, έ- 
πιδιορθόνει τούς λέγοντας, αύτδν δέν τδν διακό- 
πτουσιν δμως άλλά πάντες τδν Ακροάζονται με
τά προσοχής ο,τι καί άν λέγη, έφ’ δσον καί άν 
παρατείνη τδν λόγον του καί πάντες έχουσι τήν 
αΰτήν μετ’ αύτοΰ γνώμην. Οσας ειδήσεις αΰτδς 
«ΐπη ώ; Αληθέστατα τά αποδέχονται πάντες. Ο
ταν καθίζη, β .θίζεται εϊς τδν άνακλιντήρα, ς-αυ- 
ρόνει τούς πόδας τδν ε α μετά τοΰ άλλου, συνο- 
φρυοΰται, καταβιβάζει τδν πίλον μέχρι τών οφθαλ
μών διά νά μή. βλέπη κανένα, ή αϊφνιδίως τδν 
άνυψόνει καί άποκαλύπτει τδ πλήρες άλαζονίας 
ά προπέτειας μέτωπόν του. Είναι εύθυμος, φιλό- 
γελως, ανυπόμονος, οίηματίας, οργίλος, έλεύθε- 
ρος, πολιτικός, μυστηριώδεις εϊς τά πράγματα τής 
έποχής. Νομίζει εαυτόν είς πάντα επιτήδειον 
καί πνευματώδη — διότι είναι πλούσιος.

0 δέ Φαίδων έχει κοίλους τούς οφθαλμούς, εύ- 
φλόγιστον τήν όψιν, ξηρόν τδ σώμα καί ισχνόν 
τδ πρόσωπόν. Κοιμάται Ολίγον καί δ ύπνος του 
είναι ώς τοΰ λαγωοΰ. Είναι φίλος τής σιωπής, 
φίλος τής σκέψεως καί ένώ είναι φύσει πνευμα
τώδης φαίνεται ώς άνόητος. Δέν τολμά νά εϊπη 
δ,τι ήξεύρει, ούδέ νά δμιλήση περί πραγμάτων 
γνωστών του, έάν δέ ποτέ τδ Αποφασίση κακώς 
δ.εξάγει τήν δμιλίαν του" νομίζει ότι ένοχλεΐ 
έκείνους είς ου, θέλει νά δμιλήση, Αφηγεϊται 
συντόμως καί ψυχρώς’ δέν 'κατορθόνει νά γίνη 
ακούσιός, δέν διεγείρει άστεϊζόμενος τδν γέλω- 
τα κανενός. Αΰτδς δέ χειροκροτεί, επευφημεί, 
μειδιφ εις δσα τώ λέγουν οϊ άλλοι, είναι μετ’ 
αύτών δμόγνωμος πάντοτε, τρέχει, πέτα όπως 
προσφέρη είς αύτούς τήν έλαχίστην έκδούλευσίν.

Είναι φιλόφρων πάντοτε καί πρδς πάντας, κό* 
λαξ, βεβιασμένος. Μυστηριώδης είς τάς ιδίας 
του υποθέσεις, ψεύστης ένίοτε, δεισιδαίμων, λίαν 
ευλαβής καί δειλός. Βαδίζει άθορύβως καί έλα- 
φρώς, φαίνεται φοβούμενος μή ταράξη τδ έδα
φος, περιπατεΐ χαμαί βλέπων καί δέν τολμά νά 
ύψωση τούς δφθαλμούς έπί τών διαβατών. Ποτέ 
δέν είναι έξ εκείνων οΐτινες συγκροτούσε κύκλους 
καί δμιλοΰσιν, άλλ’ δταν λαλή τις, ίσταται δπί- 
σω του, τείνει τδ ού;, Ακροάζεται λαθραίως καί 
άποσύρεται έάν τδν ίδώσι. Δέν χρειάζεται πολύν 
τόπον, δέν κατέχει θέσιν. Βαδίζει μέ μαζευμέ- 
νους τούς ώμους, μέ καταβιβχσμένον μέχρις ο
φθαλμών τδν πίλον δπως μή φαίνεται. Τυλίσσεται 
καί κρύπτεται δλόκληρος είς τδν μανδύαν του, 
δέν υπάρχει είς τδν κόσμον στενοδρόμιον πλήοες 
άνθρώπων συνωθουμένων δθεν αΰτδς νά μή δια- 
βαίνη άνέτως καί νά δλισθαίνη διά τοΰ πλήθους 
Απαρατήρητος. Εάν τδν εΐπη τις νά καθήση, κα
θίζεται μόλις είς τήν άκραν τής έδρας, λαλεί 
ταπεινή τή φωνή εϊς τάς συναναστροφάς, καί 
προφέρει κακώς τάς λέξεις’ δχι δλιγώτερον έλευ- 
θερόστομος είς τάς πολιτικάς υποθέσεις, κατήγορος 
τοΰ αίώνος, ολίγον προκατειλημμένος περί υ
πουργών καί υπουργείου, ποτέ δέν Ανοίγη τδ 
στόμα ή δπως άποκριθή Βήχει, άπομύττεται 
προτάττων τδν πϊλόν του ώς άσπίδα, πτύει έπάνω 
του σχεδδν καί περιμένει νά μείνη μόνος διά 
νά πταρνισθή, ή άν ό πταρμός έπέλθη άκουσίως, 
παρέρχεται Απαρατήρητος. Ούδείς είναι ύπόχρεως 
ούτενά τδν χαιρετήση, ούτε νά τδν φιλοφρονήση 
— Διότι δ Φαίδων είναι πτωχός.

Μαεδαρίκου ηρωισμός.

Λιαίοχασ'ια και τιμωρίαι tic τδ βασΙ.Ιειοκ 

τοΰ Σιάμ.

Πρέσβυς τις τής Γαλλίας παρά τή αΰλή τοΰ 
Σιάμ συνέταξεν υπόμνημα τών πιριεργοτέρων δσα 
έν τώ βχσιλείφ τούτο» είδε. Εκ τούτου έρανιζόμε- 
θα τήν κατωτέρω περικοπήν.

« 0 βασιλεύς, λέγει, συγκεντρώνει έν έαυτώ 
καί τήν δικαστικήν καί τήν έκτελεστικήν έξου- 
σίαν. Παρ έαυτώ έχει πάντοτε τετρακοσίους δη
μίους, οΐτινες συγκροτοΰσιν ένταυτφ καί τήν 
συνήθη σωματοφυλακήν του. Εν ταϊς διαδικασί- 
αις συνήθεις πειθαρχικαί τιμωρίαι olvat, νά κό
πτεται μέν μέχρι τών ώτων τδ στόμα έκιίνων 
οΐτινες δέν Αποκρίνονται είς τάς έρωτήσεις, νά 
θάπτεται δέ είς έκείνους οΐτινες λέγουσι παρά 
πολλά. Διά πταίσματα τιμωρούμενα παρ ήμίν 
διά μικρού τίνος προστίμου χρηματικού ή κρατή- 
σεως προσωπικής δλιγοημέρου, κατά τδ Σιαμικδν 
δίκαιον κόπτουσι τάς ιγνύας τοΰ Ανθρώπου, ή 
καίουσι τδν βραχίονα αύτοΰ διά σιδήρου πεπυρα- 
κτωμένου, ή τού καταφέρουσι πληγάς διά ξίφους 

είς τήν κεφαλήν, ή τοΰ έκριζόνουσιν όδόντας. Διά 
νά καταδικασθή τις είς μαστίγωσιν μέχρις αΐμα- 
ματος, είς έξάρθρωσιν ή νά έκτεθή γυμνός είς 
τδν φλογερώτατον τοΰ κλίματος έκείνου ήλιον, 
Αρκεΐ τδ έλάχιστον παραπάτημα. Αί βάσανοι τών 
έζαρθρώσεων, αί άντιθεραπευτικαί καυτηριάσεις 
καί πολλαι άλλαι τοιαύται φρικώδεις βάσανοι, τό
σον κοιναί καί συνήθεις είσίν είς τδ βασιλέων 
τοΰ Σιάμ, ώστε οΰδένα σχεδδν ευρίσκεις δστις νά 
μή ύπέμεινεν αύτάς τούλαχιστον δίς ή τρις κατά 

τδν βίον του.
V ■

Τπήρχε, λέγουσι, κατά τούς αρχαίους χρόνους 
είς Σινικήν συμβούλων έκ δώδεκα μανδαρίνων συγ-^ 
κεκροτνμένον καί έργον έχον νά γράφη έν είδει 
ημερολογίου τήν ιστορίαν ένδς έκάστου τών αΰτο- 
κρατόρων, καθ δλην των τήν ζωήν. Τό συμβού
λων τοΰτο συνεδρίαζε καθ έκάστην καί είς τήν 
αίθουσαν τών συνεδριάσεων υπήρχε μεγάλη κάλ
πη διά σιδήρου περιπεφραγμένη είς ήν μετά τδ 
τέλος έκάστης συνεδριάσεως ίρδιπτον τά ημερή
σια Απομνημονεύματα, Αφ ών ή ιστορία τής βα
σιλείας έμελλε νά Αρυσθή τής Αλήθειας αΰτής με 
τά τδν θάνατον τού αΰτοκράτορος.

Τής κάλπης ταύτης τδ Απαραβίαστου έπρος-α- 
τεύετο ύπδ νόμου, ώστε ούδείς έτόλμα νά τήν 
άνοιξη ζώντος τοΰ αΰτοκράτορος. Εν τούτοις, 
πρδ μιας καϊ ήμισείας περίπου έκατονταετηρίδος, 
τών αύτοκρατόρων τις ήθέλησε νά ϊδη πώς τδ 
σοφόν συμβούλων περιέγραφεν αύτδν είς τά Απο
μνημονεύματα' ότι δέ ό ήγεμών ούτος ήν βίαιος 
καί άδικος, τοΰτο οΐκοθεν έννοιϊται, διότι άλ
λως ούδέποτε ήθελε συλλάβει τοιαύτην βέβη
λαν ιδέαν. Κατά διαταγήν του λοιπόν ή ιερά κάλ
πη Ανοίγεται καί μανιώδης γίνεται ίδών διά τών 
μελανοτέρων χρωμάτων περιγραφομένας τάς Αδι
κίας τής .κυβερνήσιώς του. Εκτός έαυτοΰ έξ δρ- 
γής πρΦσκαλεϊ τδν πρόεδρον τοΰ συμβουλίου καί 
άφοΰ πικρότατα έξήλεγξε τήν αύθάδειάν του δια- 
τάττει καί τδν Αποκεφαλίζουσι. Τής αδικίας ταύ
της καί άνιερότητος μνείαν ποιοΰσι τής υστε
ραίας τά χρονικά καί δ νέος Πρόεδρος τοΰ συμ
βουλίου ύπομένει τήν τύχην τοΰ προκατόχου του, 
τρίτος δέ πρόεδρος δωρίζεται καί Αποκεφαλίζε
ται καί αΰτός. Οτε δέ ήλθεν ή τού τετάρτου 
σειρά νά προσαχθή είς τδν αΰτοκράτορα, διέτα- 
ξεν ένα τών δούλων του εά προηγηθή αύτοΰ φέ- 
ρων τδ φέρετρόν του. Αΰτδς δέ ήσυχος καί γα
λήνιος Απεύθυνε πρδς τδ έτοιμον νά τδν κατασπα- 
ράξη άγριον θηρίον τούς έξής άξιοσημειώτους 

λόγους.ε Βλέπεις, ώ υιέ Ανάξιε τοΰ ήλιου, δτι δέν φο
βούμαι τδν θάνατον, διότι ίδού σοι φέρω τδ φέ- 
ρετρον καί τήν κεφαλήν μου. Είς μάτην έλπί- 
ζεις δτι θά έπιδάλιις είς τήν Αλήθειαν σιωπήν, δ,-

τι καί άν πράξης, θά μείνη πάντοτε μία φωνή ή- 
τις νά έγερθή κατά τών Αδικιών σου. Διάταξον 
νά μέ φονεύσωσι' προτιμώ μάλλον νά Αποθάνω, 
παρά νά ζώ ύπδ κύρων δστις άπεφάσισε νά φο- 
νεύση πάντας τούς τίμιους άνδρας τής αύτοκρα- 
τορίας του. »

Τπδ τήε γενναιόφοονος ταύτης καί ειλικρινούς 
ομιλίας καταπλαγείς δ αύτοκράτωρ άπέπεμψε 
τόν μανδαρίνον πλήρη φιλοφρονήσεως καί δώρων 
καί, χωρίς πλέον νά φροντίση νά μάθη τί έρρι- 
πτε τδ συμβούλων περί αύτοΰ εί; τήν κάλπην 
μετέβαλε τόσον τήν διαγωγήν του ώστε δ πιστός 
καί ,φιλαλήθης ιστορικός δεν είχε πλέον νά γράψη 
είμή πράξεις φιλανθρώπους καί Αγαθός τοΰ μετα- 
μεληθεντος αύτοκράσορος.

Η συνδιάλεξις είναι έμπόριον' έάν ε'σέλθη; είς 
αύτήν άνευ κεφαλαίων, ούδέν επραξες.

<7 ,Οταν ό προστάτης τής Μιγαλης Βρεταννιας 
Κρόμβελ είχεν Αλληλογραφίαν περί σπουδαίου τί
νος Αντικειμένου, υπηγόρευεν είς τδν γραμματέα 
του τρεις ή τέσσαρας έπιστολάς περί τής αΰτής 
ύποθέσεως άντιφασκούσας πρδς άλλήλας. Τοΰ έ- 
κρυπτεν έκείνην τήν οποίαν έδιδεν είς τδν τα

χυδρόμον καί έσχιζε τάς λοιπάς.

'Αξιώματα Σέξτου τοΰ Πυθαγορείου.

0 Σέξτος έζη έπί Αύγούστου καί κατά τήν 
μαρτυρίαν τών συγχρόνων ήνωσεν έν έαυτώ τά αρ
χαία Ρωμαϊκά ήθη μετά τής Ελληνικής σοφίας. 
Πιρί αύτοΰ έλεγεν ό Σε έκας’ » ποτέ δέν Αφίνω 
τδ σύγγραμμά του χωρίς νά λάβω μεγαλιιτέραν 
περί έμαυτοΰ πίστιν, καί πάντοτε κινούμαι υπ 
αύτοΰ είς περιφρόνησιν τής τύχης, καί κράζω' ώ 
τύχη! τί περιμένεις ; κατάβηθι είς τήν παλαί- 
στραν, έτοιμος είμαι, όμοιος πρδς νέον ήρωα Ανα-< 
μένοντα εύκαιρίαν είς έπίδειξιν τής άνδρίας καί 
τοΰ θάρρους του κατ Αγριόχοιρου ή λέοντος, έ- 
πεθύμουν καί έγώ νά εΰρω έχθρδν καί νά τδν 
νικήσω, νά ευρώ οδύνην τινά καί νά τήν ΰπο-

στώ. .... ·
— 0 μή τιμώι/ τδν θεόν ουδέ έγνώρισεν αύ

τδν πώπωτε.
— Αναλογιζομένη τδν θεόν φωτίζεται ι^ιυχή.

— 0 μή δυνάμενος νά εϊπη τι περί θεού, αλη
θώς έγκατελείψθη «ύπ’ αΰτού.

— Δίδε τοϊς πάσι τά πάντα δωρεάν διότι 
πάντες τά πάντα δωρεάν παρά’ θεού έλάίβομεν.
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— Και τδ νηστεύίΐυ προς τδ θρέψαι πτωχόν 
καθήκον είναι τοϋ άνθρώπου.

— Επιδίωκε τδ άγαθοεργεΐν και έπίμοχθον άν : 
σοί ήναι.

— Η αχαριστία άς μή σε άποτρέπη άπδ τδ 
καλόν.

— Oj μόνον μή πράττε τδ κακόν άλλά καί 
παρ άλλου λεγόμενον καταφρόνει.

— Φρόντιζε υπέρ τών άνθρώπων, ώ; άν με’ 
τά θεόν, ήσο κφδεμών τών συμφερόντων αύ
τών.

— 0 μή αγαπών τδν άνθρωπον λέγων δ δτι 
άγαπά τδν θεόν ψεύδεται.

— Εθιζε τήν ψυχήν σου είς τδ νά θεωρή, ίαυ-εήν 
ώς τδ μέγιστον μ.ετά θεόν 3ν.

— Κάλλιον λ θον ή λόγον ρίπτε άπερισκέπτως.
— Πράττε τά μεγάλα χωρίς νά τά προϋπό* 

σχεσαι.
— ’Επειδή έχεις έν σεαυτφ δμοίωσίν τινα 

πρός τον θεόν, πράττε κατά τδ πρωτότυπον.

7/ ex τής καταγρονήσεως των ήόονων

όποια ηδονή μεγαλύτερα ή ή καταφρόνησις 
αύτών τών ηδονών αϊτινες, ουδέποτε έπαρκοΰσαι 
εις εντελή ήμών εύχαρίστησιν, ουδέποτε άφίνου- 
σιν είς ήμϊ; ησυχίαν ;

Εως πότε, ίπιδιώκοντες τάς πρόσκαιρους και 
χαμερπεϊς έκείνας ήδονάς, θά ύπερορώμεν τήν έ- 
ζοχον ταύτην ήδονήν ; τήν πάντοτε δμοίαν, τήν 
πάντοτε σταθεράν καί άμείωτον ; ήτις γεννίται, 
ούχί έκ τής ταραχής τής ψυχής, άλλ έκ τής γαλή
νη; αύτής, ούχί έκ τής καχεξίας αυτής άλλ’ έκ τής 
υγείας, ούχί έκ τών παθών, άλλ έκ τοϋ καθήκον
τος, ούχί έκ τής δίψης τών έπιθυμιών, άλλ’ έκ 
τής γαλήνη; τής συνειδήσεως ; Τήν ήδονήν ταύ
την τήν αληθή, ήτις δέν Ktvil τήν θέλησιν άλλά 
τήν άναπαύει, ήτις δέν διαταράσσει τό λογικόν, 
άλλά τδ φωτίζει, ό άνθρωπος τήν καταφρονεί { 

ναμιν, ώστε ό άπειρος τών τοίούτων Ρωμαϊκός 
λαδς χωρίς νά έξετάση ούτε τήν καλήν διάθεσιν 
τοϋ ιατρού, ούτε του; λόγους δι ού; έπραττεν 
ούτω, μετά λύσσης μόνον βλέπων τοσούτους πο- 
λίτας θύματα πεσόντας τών συνταγών τοϋ τρο
μερού ιατρού, έφόνευίεν αύτδν διά λιθασμοΰ. *Εκ- 
τοτε έπί πολύ ή Ρώμη έμεινεν άνευ ιατρού, πα- 
ρετηρήθη δέ, λέγει ό Ιστορικό;, δτι οί θάνατοι ού- 
δαμώς έπλεόνασαν.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Ε’μ απόλυτος μονάρχης 
Αύστηρδς καί δυνατός, 
Τού; υπηκόους μου παιδεύω 
ή; νά ήμην άετδς, 
Ενα νόμον μόνον έχω 
Κ εΐναι δίκαιος κ’ εύθύς, 
Οστις μόνον μ άτενίσει 
Ν άποθνήσκη παρευθύς. 
Στάσεις καί οχλαγωγίας 
Δέν φοβούμαι παντελώς 
Τρώγω προπατώ κοιμούμαι 
Καί ήσύχως κ ασφαλώς. 
Καί πού ειν αύτδ τδ κράτος 
Εάν φίλε μ άπορή;, 
Σ τάς οικία; ζήτησέ το 
Καί έκεΐ θά τδ ευρεΐ;,

Οτι ήθελε τολμήσει
Είς έμέ νά άντικρούσσ), 
Περιπαίζω και^γελώ, 
Καί τδν μεταφέρω τόσον 
όσον άπ’ έμέ άπέχει, .
Αν. τήν θίσιν του κατέχει 
Καί χωρίς νά κινηθώ.

Η λύσις έν τώ έπομίνω φυλλαδίω. .

0 ιστορικός Ισίδωρο; αναφέρει ότι οί ’Αρχαίοι 
Ϊ’ωμαϊοι έπί πολύν χρόνον δέν ήθέλησαν νά δε- 
χθώσιν εί; τήν πόλιν αύτών ούδένα ιατρόν. Τοΰ
το δέ, άφ’ όνου ιατρός τις Ελλην, Αρχάγαθος 
καλούμενος, δ πρώτος εις Ρώμην έλθών, μετά 
τής ί^ρικής έφερε τήν οδύνην, τήν άπελπισίαν 
καί τδν θάνατον. Οί άρχαϊοι ιατροί, ώς γνωστόν, 
ήσαν συγχρόνως καί χειρουργοί καί φαρμακοπώ- 
λαι. 0 'Αρχάγαθος λοιπόν ούτος τοτοϋτον εύκο
λος ήτον είς τάς άποκοπάς χειρών καί ποδών 
καί τόσην τά φάρμακά του είχον καθαρτικήν δύ-

Π Ε Ρ I Λ Η Ψ I Σ

0 ’’Ερως έν τώ Γάμω, συνέχεια. — ό ’Ερυθρός 
Πειρατής, συνέχεια. — Φιλολογικά — Εν μάθημα 
είς τούς διδασκάλους μου. — Ποίησις. — Χρονι
κά. — Ποικίλα.

Εικονογραφία. 0 Ναύαρχος Δουνδας.
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