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0 ΕΡΩΣ ΕΝ ΤΩ ΓΑΜΩ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΤ Κ. ΓΥ1ΖΩΤΟΤ.

(Συνέχεια, ιδε φυλ. 62).

Κατά τδν αύτδν χρόνον, νέος Tie, τρία έτη νεό
τερος τής Λαδύ Βώγκαν, δνόματι Οδίλιαμ Ρούσσελ, 
δευτερότοκος υίδς τοΰ Κόμητος Βέδφορδ (Bedford) 
ίνεφαίνετο, χωρίς ένεργείας άκόμη, έν τώ κόσμω 
καί τώ δημοσίω β?ω. Μετά τριών έτών περιήγη- 
βιν κατά την Ηπειρον, έπανήλθεν εν ’Αγγλία ο
λίγον πρδ τής παλινορθώσεως καί έξιλέχθη μέλος 
τής Βουλής τών κοινοτήτων, ή-ις άνεβ.βασεν είς 
τδν θρόνον Κάρολον τδν Β . Ασθενή τινα ίχνη 
σώζονται περί τοΰ κατά τήν έποχήν έκείνην βίου 
καί τοΰ χαρακτήρος < τοΰ Ουίλιαμ, μικρά δέ 
τις έπιστολή πρδς τήν Κ. Θόρντων διευθυνομένη 
μαρτυρεί διάθεσιν άληθώς ευσεβή. « Αναλαμ- 
» βάν», λέγει, άπδ σφοδράν άσθένειαν, ητις μέ κα- 

» τέβαλε τοσοΰτον, ώστε ιΰρέθην πρδ τών πυλών 
» τοΰ θανάτου. 'Επικαλούμαι τήν θείαν άντίλη- 
» ψιν, ίνα εΰδοκήση, δπως τήν ζωήν, ήν έδωρή- 
» σατό μο·., μεταχειρισθώ είς τήν θείαν αΰτού ύ- 
• πηρεσίαν καί διδαχθώ έκ τής δοκιμασίας, εϊς ήν 
» μέ ύπέβαλλεν. » Εί τούτοις τά ηθη τοΰ καιρού, 
τά παραδείγματα τής αύλής, αί παρεκτροπαί τής 
νεότητος καί αδιαφορία τις καί απρονοησία ίσως, 
τδν ερριψαν έπί τινα χρόνον είς άτακτον τινά 
βίον. Τδν εύρίσκομεν περιπεπλεγμένου είς πολλάς 
μονομαχίας, προκληθείσας ϊσως έκ μηδαμινών i- 
φορμών" κατά τήν στιγμήν δμως τής έκτελέσεως 
τών τοιούτω^ σοβαρών πράξεων, εί και έκ μικρών 
άφορμών δρμωμένας, διεγείρονται έν τή καρδ α τοΰ 
νέου Ούΐλιαμ Ρούσσελ σπουδαία αισθήματα καί 
δλως έμπλεα ίρασμίου καί περιπαθούς άγαθότη- 
τος. Τήν $ Ιουλίου 1663 έγραφε πρδς τδν πατέρα 
του, κόμητα τού Βέδφορδ :

Μυλόρδε,
Εί και μέγιστον θάρρος αισθάνομαι ν’ άντιστα- 

θώ πρδς οίονδήποτε, γωρις περί τής νίκης ν’ άπελ- 
πισθώ, γνωρίζων όμως, δτι ή διέξοδος τής
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αύτών σχέδεων, γνωρίζεται μόνον έξ έπιστολής 
τής όμοπατρίου αύτής αδελφής Λαδύ Περού, δτι 
άπδ τοΰ 1667 ό Οΰίλιαμ Ρούσσελ συνέλαβε σφο
δρόν έρωτα πρδς τήν ώραίαν χήραν ·’ « Εξηγεί, έ- 
» γραφεν, ώς καί άλλοι- μετ’ αύτού, ζωηράν έ- 
» πιθυμίαν νά κερδίση καρδίαν, ητις καθίσταται 
« πρδς δλους τοσοΰτον ποθητή κατάκτησις. » 
Καί ή μέν Λαδύ Βώγκαν, άνευ τέκνων έκ τοΰ 
πρώτου αυτής γάμου, ήτο μεγάλης περιουσίας 
κληρονόμος, ό δέ Οΰίλιαμ Ρούσσελ, ών δευτερό
τοκος υίδς δέν είχε νά τή προσφέρη ούτε πιριου- 
σίαν, οΰτε τίτλον τινά! Εϊπετο λοιπόν νά ηναι ά
τολμος καί πεφυλαγμένος. ί'πήρχεν δμως με
ταξύ των στενότατος καί άδολος έρως, ώστε αί 
τοΰ κόσμου σκέψεις καϊ οί δισταγμοί δέν ηδυ- 
νήθησαν έπί πολύν χρόνον νά τούς κρατησωσι κε- 
χωρισμένους. Οί γάμοι έγένοντο περί τάς άρχάς 
τοΰ 16 70 έτους, η δέ Ραχήλ Βριοθεσλέϋ κατά 
τδ αγγλικόν έθος διετηρησε τδν τίτλον τής Δα- 
δύ Βώγκαν, μέχρι τοΰ 1678, δτε τού πρωτοτό
κου αύτοΰ άδελφοϋ άποθανόντος έγένετο κληρο
νόμος τοΰ οίκου καί περιεβάλλετο τον τίτλον τοΰ 
Λόρδου Ρούσσελ. Αιαμφιβόλως έπί τών ημερών ή
μών ή Λαδύ Βώγκαν δέν ήθιλεν έπί τοσοΰτον 
βραδύνει νά άναλάβη τδ δνομα τού άνδρδς, 8ν 
ήγάπα, καθότι ήδη τά προσωπικά αισθήματα 
κατίσχυσαν τών αριστοκρατικών ίδιών, καϊ πρδ 
ολίγου ή Λαδύ Κοϋπερ δέν έδίστασε παραιτου- 
μένη τού τίτλου τής κομήσης νά παραδεχθή 
τδ όνομα καϊ τδν κατώτιρον τίτλον τοΰ Λόρδου 
Παλμέρστών, τδν όποιον έξελέξατο σύζυγόν της.

VI.
fl άγνή καϊ ευτυχής έρωτοπάθεια, τδ γοητευτι- 

κώτατον τούτο τού κόσμου θέαμα, η έλευθέρα καϊ 
ειλικρινής αΰτη έ/.ρηξις τών έπιθυμιών καϊ τών έ- 
σωτερικών τής ψυχής δυνάμεων, παρέχει τοσαύ- 
τα πρδς ήμάς θέλγητρα, ώστε, εί καί δυνατόν νά 
μάς παρουσιασθή πλήρης ένόχων παρεκτροπών, 
ψυχικών ταραχών, άποτυχιών καϊ θλίψεων, αίσθα- 
νόμεθα δμως έπϊ τή μελέτη αύτής ά,δονήν άφα- 
τον. Η έρωτοπάθιια αύτη άναπτυσσομένη έν αρ
μονία μετά τής συνειδησεως καϊ καταπλημμυ- 
ροΰσα τήν ψυχήν εύφροσύνης, χωρίς νά μεταβά- 
λη τήν καλλονήν ή τήν ειρήνην αύτής, άνυψοϊ 
τήν φύσιν ήμών, ικανοποιεί τάς βιωτικωτέρας καϊ 
θειοτέρας προσδοκίας μας, έν ένϊ λόγω έπανάγει 
ήμάς έν τφ παραδείσφ. Η σύζευξις τής Ραχήλ 
Βριοθεσλέϋ μετά τού Οΰίλιαμ παρουσιάζει τδν 
σπάνιον καϊ θαυμάσιον τούτον χαρακτήρα. Εϊδο- 
μεν, μέχρι τούδε τήν Ραχήλ ήσυχον, απλήν, ένάρε- 
στον χωρίς έπιδείξεως καϊ χωρίς προσπάθειας,’ 
άκολουθούσαν σωφρόνω; τήν εΰθεϊαν καϊ συνήθη 
τοΰ βίου όδόν. Αλλ’ ήδη ό έμπαθής έρως καϊ ή 
ΰπερτάτη εΰδαιμονία είσήλθον έν τή καρδία έ- 
κείνη, ητις έπλάσθη μέν έπιτηδεία νά αίσθανθή 
τά πάθη ταΰτα, άλλά δέν έφαίνετο οτς τά έπε- 

. ζητεί. Η Ραχήλ λοιπδν έπεδόθη καί προέβη 

τοιαύτη; πάλη; έξαρτάται άπδ τίς τύχης, ή όέ 
νίκη δέν ανήκει συνήθως προς δντινα έχει τήν 
μείζονα τόλμην, ή τδν δρθότερον λόγον ύπέρ έ- 
αυτοΰ, άλλ’ είς τδν εΰτυχέστερον, θέλω ν άφησω 
μετ’ έμέ τάς ολίγας ταύτα; γραμμάς, δπως σάς 
δηλώσω, άν η τύχη μο'ι φανή έναντία, την ευ
γνωμοσύνην μου διά την άγαθοτητα καί την άγα- 
πην, ήν παρ’ αξίαν ή Ύ. εΰγένεια έπεδαψίλευσε 
πρδς έμέ. Εχων δέ δλων τούτων βαθυτάτην 
συναίσθησιν, θιλω προσπαθήσει, ενόσω ζώ, να σάς 
τδ αποδείξω διά τών πράξεων μου. Πραγματι- 
κώς, Μυλόρδε, λογίζομαι ό ευτυχέστερος τοϋ κό
σμου έχων τοιοΰτον πατέρα, καί έλπίζω, οτι έν 
τώ μέλλοντι τουλάχιστον, δεν θέλετε θεωρήσει 
έαυτδν δυστυχή, διότι έχετε έμε ύίόν. Εάν ή τύ
χη, Μυλόρδε, άποφανθή κατ έμοΰ (καθότι ανευ 
τούτου ή επιστολή αυτή δέν θελει φθάσει είς χιΐ- 
ράς σας) έπιτρέψετέ μοι νά σάς παρακαλέσω νά 
μ’ ένθυμηθήτε, εΰεργετοϋντες τους όσοι πιστώς μέ 
υπηρέτησαν. Σάς έξορκίζω δέ νά μη πάθη ό φίλος 
μου Ταάφφε, διά την εΰγενή αύτοΰ προθυμίαν, ίν 
κατέβαλε νά μέ συντρέξη είς την προκειμένην υπό- 
θεσιν, καθότι πολλάκις προσηνέχθη ώς φίλος πιστό
τατος. Σάς παρακαλώ δέ νά τδν άπαλλάξητε πασης 
έκ τούτου έπιγενησομένης ένοχλησεως. Δέν αμφι
βάλλω πρδ; τούτοις δτι θέλετε περιποιηθή τους πε
ρί έμέ, προσδιορίζοντες εϊς τδν θεράποντα μου ίο- 
βϊνον ίσοβίως, είκοσι λίρας κατ έτος, καθότι μέ 
υπηρέτησε πιστώς, μετά σπουδής καί άγάπης καί 
πολύν χρόνον παρ’ έμοί κατεδαπάνησεν. Ελπίζω 
δέ δτι θέλετε άφειδώς άμείψει τδν γάλλον υπηρέ
την μου, δστις μετά ζήλου καί άφοσιώσεως 
προσηνέχθη πρδς έμέ πάντοτε. Περ'ι δέ τών χρεών 
μου, πέπεισμαι δτι θέλετε φροντίσει νά έξο- 
φληθώσιν ακριβώς καί πρδς τοΰτο σημειώ έφε- 
ξής ταΰτα. Εν πρώτοις οφείλω εκατόν λίρας, έ
πειτα τεσσαράκοντα καί ίσως τέσσαρας η πέντε 
λίρας περ,ιπλέον είς τδν μυλόρδον Βρούκ. Δέν έν- 
θυμοΰμαι ήδη έτερά τινα χρέη, έκτδς τών δσων 
οφείλω άπδ ένδύματα καί άλλας κατά τδν τε
λευταίου χειμώνα γενομένας μοι προμήθειας, πε 
ρί ών ό υπηρέτης μου θέλει παρουσιάσει τδν λο
γαριασμόν. Δέν έχω καιρόν νά γράψω περισσό
τερα, καί τελευτώ διαβεβαιών τήν ΰμ. ευγένειαν, 
δτι, ώς ούδε'ις άλλος, διατελώ αύτή, Μυλόρδε, φίκ- 
τατος υίδς καί ταπεινότατος θεράπων.

Οΰίλιαμ Ρούσσελ.

Οταν η ψυχή ήναι τοσοΰτον ευθεία, αίδημων 
καί τρυφερά, ό βίος δέν δύναται νά ήναι έπί πο- 
λΰν χρόνον άτακτος. Ενεκα τυύτου τάχιον τά ήθη 
τοΰ Οΰίλιαμ συνεμορφώθησαν πρδς τήν ψυχήν 
του. Πιθανώτατον δέ είναι οτι ή Λαδύ Βώγκαν 
συνετίλεσεν είς τδν ίθικδν καταρτισμόν τοϋ νέου, 
μεθ’ ου έμελλε νά συζευχθή, καθότι δλων τών 
ανθρωπίνων έπιρροών, ίσχυρωτέρα καί ήδυτέρα εί
ναι ή επιρροή έρωτος σώφρονος. Η Ιστορία δέν 
διετήρησε λεπτομέρειαν τινα περί τών πρώτων

είς ταΰτα μετί πλήρους ΙλευΘερίας και πεποιθη- 
σεως* άγαπώσα δέ τοσοΰτον ζωηρώς, όσον καί 
άθώως, έθεώρει έαυτήν έντελώς εύδαίμονα. « Αν 
» καλλίτερον έγνώριζα νά λαλώ, έγραφε πρδς τδν 
» σύζυγόν της, ήθιλα αποδώσει δικαιοσύνην είς 
» έμέ αύτήν, έξηγοΰσα εύκρινώς είς τδν φίλτατόν 
» μου Κύριον ίουσσελ, τήν ευδαιμονίαν, ή; άπολαύω
* διάτών πρδς έμέ έπανειλημμένων ένδείξεων άγά- 
9 πης. Τοιαύτη δέ είναι ή έρασμιότης αύτών, ώς-
* τε ματαίως προσπαθώ νά ευρώ πάν δ,τι λείπε- 
» ταί μοι, ϊνα μέ καταστηση άξίαν τηλικούτου 
9 άγαθοϋ, καθότι ούδέ κάν στιγμήν άμφιβάλλω 
» περί τού πρδς έμέ έρωτός του. Σύ δέ, φίλτατέ 
9 μου, δστις οίδαε ν’ αγαπάς καϊ νά θέλγης, 
» συμπλήρωσον τήν εύδαιμονίαν μου, πιστεύων 
» άληθώς, δτι ή καρδία μου είναι πλήρης τοσαύ- 
» τη; πρδς σέ ευγνωμοσύνης, σεβασμού καϊ περι- 
8 παθοΰς άγάπης, δση; άνθρωπος πρδς άνθρωπον 
» δύναται ή δφείλει νά έχη. » όκτώ δέ έτη με- 
■ τά ταΰτα εγραφεν έν έτβραο επιστολή ·’ « Ακριβέ 
» μου, ή ταπεινή καϊ άφωσιωμένη σύζυγός σου 
» πράττει δ,τι δύναται, δπως αίσθανθή άληθέ- 
» στερον καί ζωηρότερον τήν εύδαιμονίαν της. 
» Ηδύνομαι μανθάνουσα, δτι εΰχαριστεϊσαι είς 
» Στράτων καϊ εύχομαι νά ζής, ϊνα εΰχαριστήσαι 
» έπϊ πεντήκοντα έτη διαρκώς ! Αν δ Θεός τδ έπι- 
» τρέψη, ήδυνάμην ν’ απολαύσω καθ δλον τούτο 
» τδ διάστημα τής συναναστροφής σου ! έκτδς άν 
» ποτέ σοΰ συνέβαινε νά έπιθυμήσης έτέραν. Πι-
* στεύω ομω;, δτι τότε θέλω έγκαταλείψει εύ- 
» χαρίστως τδν κόσμον τούτον καϊ τά έν τώ κό- 
» σμω, πεποιθυϊα, δτι θέλεις φροντίσει περί τών 
8 τέκνων μας, Εχουσι καλώς άμφότερα και ή μεγα- 
» λειτέρα κόρη σου ίλπίζει, δτι έλαβες τήν έπι- 
» στολήν της. ® Αλλαχού δέ πάλιν Sv έτος βρα
δύτερου. « Ετοιμάζεται τις ν άναχωρήση καϊ πο- 
» ρεύεται νά ϊδη έκεΐνον, τού όποιου τήν θέαν, πα- 
» ρά πάσαν άλλην, ποθώ έγώ. Δέν αποφασίζω λοι-
* πδν νά ϊδω άναχωρούντα τδν εΰτυχή τοΰτον 
» θνητόν, χωρίς νά είπω όλίγας τούλάχιστον λέ- 
» ξεις πρδς τδν φίλτατόν μου . . . Ηθελον νά τού 
8 είπω χίλια δύω, άδιάφορον δποϊα, ήρκει, δτι 
8 οί λόγοι άπευθύνονται είς εκείνον’ άλλ δ Σπέν- 
» σερ, δστις χίαν πρωί έμελλε νά άναχωρήση καϊ 
s τδν έμπόδισα μέχρι τοΰδε, παρίσταται καϊ ά- 
3 ναμένει τήν έπιστολήν. Γράφων σοι ήδη, 
» τέρπομαί τήν πρωινήν ταύτην ώραν, μετά 
» δέ τδ πέρα; τής έπιστολής, θέλω είσθαι παρη- 
» γοοήμένη δι όλης τής ήμέρας. Σοϊ γράφω άπδ 
» τής κλίνης μου, στηριζομένη έπϊ τοΰ προσκε-
* φαλαίσυ σου, έλπίζουσα δτι έπϊ ταύτης ή φιλ- 
» τάτη μου κεφαλή σου αύριον, καϊ πολλάς άκόμη 
» ήμέρας, θέλει άναπαυθή. Αφιερούμαι είς τδ έλεος 
» τοΰ Θεού, είς πείσμα τών έχθρών καϊ τών 
» φθονούντων σε. Αγάπαμε δέ καί στέργε νά 
» σ άγαπώ, ώς σέ άγαπώ. »

Καϊ δέν περιωρίζετο ή Λαδύ ίούσσελ είς τήν α
πλήν μόνον μετά τοΰ συζύγου της περί τοΰ $αυ

τής εοωτος συνδιάλεξήν, άλλα δραστηρίως διωμο- 
λόγει αΰτδν, διά τε τών μικροτέοων καϊ τών με- 
γαλειτέρων πραγμάτων έξίσου. Συμμορφουμένη 
ό'έ πρδς τας σχέσεις του καϊ τάς ορέξεις του έζη 
μετ αύτοΰ μεταξύ τού κόσμου, ή εϊς τήν έξοχήν, 
κατά την έπιθυμίαν ή τήν προτίμησιν αύτού, σπου- 
δάζουσα περί τών διασκεδάσεων καϊ τής εΰδαιμο- 
νιας του. Οταν δ έχωριζοντο δ είς είς Στράτων 
και ό ετερος είς Λονδϊνον, οπερ σπανίως συνέ- 
βαινε, έφοόντιζε νά γνωρίζη τά πολιτικά καϊ τά 
λοιπά τού κόσμου νέα, τάς υποθέσεις τών φίλων 
των καϊ τά κοινωνικά συμβάντα, τά δποϊα διεβί- 
βαζε προς αύτδν προθύμως, άφελώς, άπερίττως καϊ 
χωρίς πρόθεσιν έπιδείξεως, άλλ’ ώς πρόσωπον ά- 
σχολούμενον μετά προσοχής νά συλλέγη πάν δ,τι 
δύναται να τδν ένδιαφέρη ή νά τδν διασκεδάση. 
Κατά τδν Μάϊον τοϋ 1672 έγραφεν αύτώ έκ 
Λονδίνου 4 Είμαι βεβαία δτι ό φίλτατός μου 
» Κ. Ρούσσελ ήθέλησε νά μ’ εύχαριστήση ΰπεο- 
» βαλλόντως, παραγγείλας με νά τδν γράψω διά 
» τού σημερινού ταχυδρομείου, άν καϊ τήν πρωίαν 
’ έχωρίσθημεν, διότι καλώς έγνώριζεν δτι μοϊ 
» ήτον εύάρεστον νά γνωρίζω, δτι τοιαύτη παρ’ 
» έμοϋ γενομένη πράξις δέν ήθελαν έκληιθή ώς 
> αΰθάδεια. Καί ήδύνατο τφ δντι νά μέ συμβή, κα·- 
» θότι διήλθον σήμερον τήν μακράν αύτήν ήμέ- 
» ραν, χωρίς νά μάθω νέον ή άλλο τι, δυνάμενον 
» νά διασκεδάση υμάς τε καϊ τήν άγαπητήν συν
τροφιάν σας. Ο'-ους δσους βλέπω είναι ή μέ φαί- 
» νονται φορτικοί, οσάκις δέν είσαι μεταξύ των, 
» καϊ δέν πιστεύω ποσώς, δτι ή πόλις είναι 
» ζωηρά, άν καί έπετόχομεν τήν κατά θάλασαν νί- 
» κην (1) . . . ΐποτονθορίζουσιν, δτι οί Γάλλοι 
» δέν προσηνέχθησαν ώς σταθιροί φίλοι. 0 γά-
• μος τού Δουκδς τής ί’όρκης διελύθη. Ενεκα
• τούτου ή άλλης τινδς άφορμής, δέν έχει τήν 
» συνήθη αύτού διάθεσιν. Λέγεται δ δτι ή ήγε- 
® μονϊς αύτοΰ προσφέρεται τώ βασιλεϊ τής ’I- 
» σπανίας καϊ δτι ό ήγεμών ήμών θέλε’ λάβει
• τήν θυγατέρα τού Δουκδς Ελβωφ (Elbceuf). ή κυ- 
» ρία Όγλη συζευγνύεται μετά τού Κράϋεν Οού- 
J αρδ, υίού τού Τδμ Ούαρδ. ύ Τδμ Οΰάρτων έ- 
» πιδιώκει έτέραν έοωμένην, τήν έγγόνην τής Λαδύ 
» Ροσχέστερ'είναι δμως τοσοΰτον ατυχής ώστεπολ- 
»λαϊ άμφιβολίαι περί τής έπιτυχίας του ΰπάρχουσιν, 
» άν καϊ στενώτατος φίλος τής μάμμηςτης. 0 νέος 
3 ’’Αρουνδελ υίδς τοϋ λόρδου Αρουνδελ Τρερίσης πε- 
» ριπαθώς διάκειται πρδς τήν νέαν καϊ πορεύεται 
β δπου καϊ| αύτή μεταβαίνει. Χθές παραμόνευεν 
» έφιππος τήν στιγμήν, καθ ήν έμελλε να έ- 
» ξέλθη εις περίπατον καϊ έπλησίασε τδ όχημα 
» παρ’ ώ παρεπορεύετο ό Κύριος Οΰάρτων έφιπ- 
» πος’ Ο νέος ’Αρουνδελ άπωθήσας αΰτδν προέ-
—--------Τ’

(1) Τήν έν Selbay ναυμαχίαν γενομένην τήν 26 
Μαϊου 1672, καθ’ ήν δ Δούξ τής ^όρκης βοηθού- 
μενος υπδ μοίρας Γαλλικής ένίκησε τούς ’Ολ
λανδούς.
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» βχλλε τήν κεφαλήν του είς τήν θυρίδα καί **- 
» πεν εί; τήν κχλήν του, δvc ούδείς άλλος έν τφ 
« κόσμφ δέν θέλει τολμήσει νά κχυχηθή δτι τήν 
» λ?τρεόει μάλλον αύτοϋ. 0 Κύριος Ούχρτων, ώ; κα-
• λδς χριστιανός προσέφερε , καί τήν έτίραν πα- 
» ρειχν,καθότι δέν έφαίνετο, ότι έδιδε προσοχήν εϊς 
» τά γινόμενα, πλήν δ ’Αρούνδελ ήναγκάσθη ν ά- 
» ναχωρήση, χωρίς νά έχη τήν ευκαιρίαν νά τήν 
» ϊϊη ή νάτήν όμιλήση άλλοτε, ένώ δ Ούάρτον 
» είναι τής οικίας συνήθη; ».

Πλησίον ή κάλλιον ύπεράνω τοϋ ένθερμου καί 
τρυφερού τούτου έρωτος, ετερον αίσθημα, δεν θέ
λω νά είπω έτερος έρως, καθότι δέν αγαπώ πα
ρόχθια; λέξεις έπί τοσοΰτον διαφόρων έννοιών, 
έτερον, λέγω, αίσθημα κατεκυρίευε τήν ψυχήν τής 
Λεδύ Ροΰσσελ καί προενίσχυεν έν ταϊς ήμέραις έ· 
κείναις τής ευδαιμονίας κατά τών μελλουσών τής 
δοκιμασίας ήμερων, ήτο Χριστιανή, αληθώς χρι- 
στιανή τδ πνεύμα καί τήν καρδίαν, πλήρης πί- 
στεως πρδς τά χριστιανικά δόγματα, υποταγής 
πυδςτάς χριστιανικής έντολάς, άνευ αίρεσιοπαθείας, 
Απαρεσκομένη πρδς τάς διενέξεις καί ΰπδμεγαλοψύ- 
γου καί πεφωτισμένης καλοκάγαθ ας πρδς τούς 
Αλλοφρονοϋντας αύτή έκκαιομένη. Θέλομεν (δή 
μετ’ όλίγον, όταν δ Θεός πετάξη αυτήν, μετά 
ποιας σπάνιάς προνοίας καί άρίστης αρμονίας,συνε- 
βίβχζε τά ανθρώπινα πρδς τά χριστιανικά αι
σθήματα, τήν ευσέβειαν δηλονότι καί τδν έρωτα 
Κατά τήν στιγμήν ταύτην θέλω νά καταδείξω 
τήν θέσιν καί τήν ίσχύν τήν δποίαν κατεϊχεν 
ή πίστις έν τή ψυχή αύτής, δτε ήτον έντελώς 
ευδαίμων, καί αύτήν ταύτην τήν ψυχήν της Α- 
πηωρημένην έκ τής έγκοσμίου αυτής είμαρμέ- 
μένης καί προπαρασκευαζομένην μετά Ισχυράς 
καί συντετριμμένης πεποιθήσεως νά δεχθή έκ τών 
χειρών τοΰ Θεού τά κτυπήματα, ή κάλλιον τδ 
κτύπηαα τδ όποιον φαίνεται δτι προησθάνετο. 
Εν μιρί τών έπιστολών αύτής έν ή έπεδίδετο 
είς διαχύσεις ερασμίων τρυφερότητος καί ευγνω
μοσύνη; έξηγήσεων, αίφνης σταματ^ καί τδν 
» λέγει’ « Τι έχω νά ζητήσω, είμή μόνον, άν δ
• Παντοδύναμος τδ κρίνη καλόν, νά έξακολουθή νά 
» μοί έπιδαψ-.λεύη τάς χάριτάς του ; Αν δ άλ
α λω; εϋδοκήση, άς μοί χορηγήση τήν ίσχύν νά 
» ύ παταχθώ Αγογγύστως είς τάς θείας αύτοϋ 
τ> βούλας καί είς τήν ύπερτάτην αϋτοΰ πρό- 
» νοιαν, και άς διαφυλάξη τήν καρδίαν μου εύγνώ- 
» μονά δι’ δλα τά έτη τή; έντελοΰ; ευτυχίας, 
» τήν οποίαν έδωρήσατό μοι. Ούτος γινώσκει τήν 
» στιγμήι καθ’ ήν Αρκούντως έχάρημεν καί Α-
• πηλαύσαμεν τών αγαθών τοΰ κόσμου τούτου.
• Εκλιπαρώ δέ μετά θερμότητος τήν άπειρον αύ- 
» τοΰ εύσπλαγχνίαν, δπως, εϊ τις τών δύω ήμών, 
» δπιρ είναι άδιάφορον, μεταστή πρώτος τοΰ βίου
• μή μείνη δ έτερος άνευ προσδοκίας συνενώσεως 
χ μετά τοΰ φίλου του. Ελπίζωμεν μετά χαράές, 
» δτι θέλομεν συζήσει μέχοι βαθέως γήρατος, άν 

» δ’ ού, μήν άμφιβάλλωμεν, δτε δ θεδ; δέν μάς 

» υποστηρίζει κατά τήν δοκιμασίαν, είς ήν θέ- 
» λει μά; υποβάλει. Πρέπει νά σκεπτώμεθα 
» έπί τής ιδέας ταύτης, ίνα μή αίφνης προκα- 
» ταλάβη ήμάς ή ώρα Ανέτοιμους. Συγχώρησόν
• με, άν ένδιατρίβω εις τοΰτο καθότι φρονώ 
» δτι άν ήμεθα προητοιμασμένοι πρδς δλα τά 
β δυστυχήματα, θέλομεν Απολαμβάνει μετά πε- 
» ρισσοτέρας ειρήνης τήν παροΰσάν ικας εύδαι- 
a μονίαν, ήτις έλπίζω νά ήναι χρονία . . . Εύ- 
» χώμεθα πρδς τδν Τψιστον, δπω; ουτω γίνη, 
» καί μή φοβώμεθα τίποτε’ δ θάνατος Αληθώς 
» είναι τδ έσχατον δυστύχημα καί τδ δποϊον θο- 
» ρυβεϊ μάλλον τήν φύσιν ήμών’ ά; καταβά- 
» λωμεν όμως τδν περί θανάτου άμετρον φόβον 
» είτε χάριν τοϋ φίλου μας, είτε χάριν ήμών αύ- 
» τών, καθότι θέλομεν βιώσει έν ψυχική γαλήνη».

Δέκα έτη είχον παρέλθει Αφ’ ή; ήμέρας ή Δαδύ 
Ρούσσελ έγραφε τού;/ ευσεβείς τούτου; λόγους έκ 
Λονδίνου πρδς τδν σύζυγόν της, διαμένοντα είς 
Στρατών, δτε διατρίβοντος πρασωρινώς τοϋ Λόρ
δου ϊ’οΰσσελ έν Λονδίνω έγραφεν ή σύζυγός του έν 
έτει 1682 τήν 2a Σεπτεμβρίου έκ Στράττων’ 
» Δέν γνωρίζω νέον τι άφότου Ανεχώρησας. Εν μ.ό- 
» νον βεβαίως γνωρίζω, ώ; είμαι βεβαία καί περί 
« τοϋ ζην, δτι άπδ δώδεκα ήδη έτών σέ άγα-
• πώ τοσοΰτον περιπαθώς, δσον ούδεμία έτέρα 
«γυνή ήδύνατο νά σ’ άγαπήση Ελπίζω νά ήμαι 
» ή αύτή καί έπί δώδεκα άκόμη έτη, πάντοτχ 
» εύτυχής και όλη ΰμετέρα » (I)

VII.
Δέκα μήνα; μετά τήν πλήρη ϊρωτος, ευδαιμο

νίας καί πεποιθήσεως έπιστολήν ταύτην, ό κε
ραυνός έξερράγη είς τδν καθαρόν αύτδν οόρανόν. 
0 λόρδος Ρούσσελ έκρατεϊτο έν τφ πύργφ τοϋ 
Λονδίνου, καί παρουσιάζετο ένώπιόν τοϋ κακουρ- 
γοδικείου τοϋ Όλδ-Βαίλεϋ κατηγορούμενος έπ’ έ
σχατη προδοσία. ’Επί πολλά έτη εδρευεν έν τή 
βουλή τών κοινοτήτων χωρίς νά λαμβάνη μέγα 
μέρος, ή μέγα ίσως συμφέρον εϊς τάς συζητήσεις. 
Ητο νέος καί έκδοτος εί; άλλας διασκεδάσεις ώς έκ 
τής νεανικής ζωηρότητος. Η Αγγλία έζήντλει κατά 
μικρόν τάς απολαύσεις καί τάς έλπίδας τής πα- 
λινορθώσεως. Αί έπαναστατικαί αναμνήσεις καί ή 
κατά τών αξιωμάτων αύτών , τών πράξεων 
καί τών πραξάντων διαρκής καί έπίμονος Αντί-t 
δρασις κατεϊχον τά πνεύματα, ό δέ Κάρολος 
Β'. καί ή αύλή αύτοϋ έξεμεταλλεύοντο μετ’ α
σώτου έγωϊσμοΰ τά πάθη ταϋτα, άτινα διά τής 
μεγάλης αύτών έκμεταλλεύσεω; κατετρίβησαν, αί 
δέ Απαιτήσεις των, τά έλαττώματα καί τά παρα
πτώματα αύτών διήγειραν νέα ζητήματα καί 
νέα πάθη. 01 Αρχαιότεροι βασιλικοί, οί άνθρω
ποι, οίτινες υπηρέτησαν Κάρολον τόν Α'. καί έ- 
πολέμησαν τδν Κρόμβελλ έχάθησαν, νέοι δέ καί 
ύπδ τήν όδηγίαν των νέαι φατρίαι είσήλθον εϊς

(I) 0 Λαδύ ίοϋσιλ »Ιχ* τ^ττ ήλικίαν 43 έτών· 

τήν σκηνήν ήτοι ή μερίς τοϋ τόπου, οί μετ δ
λίγον δηλονότι όνομασθέντες τόριις χαί ούί'γγοι, 
κληρονόμοι, άλλ’ έντελώς μετασχηματισθέντες, 
τών Cavaliers καί τών teles rondes. Τδ κοι- 
νοβούλιον είχε καταντήεει τδ Αγωνιστήρ.ον καί 
τδ ούσιωδεστεραν δργανον τής πολιτικής’ κπί 
ήκολούθει καί τοι καταρώμενον τδ έργον, 
δπερ τδ έπαναστατικδν Μακροχρόνιον κοινο
βουλίου είχεν έπιχειρήση. Η Ανορθωθεϊσα μοναρ
χία έθριάμβε >ε δι’ών οπλών είχε καταβληθή’ δ 
βασιλεύς έκυβερνα τδν τόπον διά τοϋ κοινοβου
λίου’ τοΰτο δέ διά τών Αρχηγών του, οίτινες 
κατήντησαν σύμβουλοι τοϋ στέμματος.

Κατά τινα σύμπτωσιν, τήν όποίαν δφείλει τις 
νά παρατηρήση μετά συγκινήσεως, ή σύζευξις τοΰ 
λόρδου Ροΰσσελ μετά τής Λαδύ Βωγκάν συνέβη 
τήη αύτήν έκείνην έποχήν καθ ήν μετά πατάγου 
δ Ρούσσελ προσετέθη είς τήν μερίδα τοΰ τόπου, 
κατά τής βασιλικής. Η οικιακή λοιπδν αύτοϋ 
ευδαιμονία καί τδ πολιτικόν πάθος είσί ταυτό
χρονα.Ανήρ γενναίας καρδίας, προσηνούς καί αγνής, 
πρδς δέ πεπαιδευμένου, άλλ ούχί τοσοΰτον ευρέως 
καί διορατικού, χαρακτήρας έπιμόνου μάλλον ή 
ισχυρού καί εύκόλως Απδ τάς κλίσεις του 
παρασυρομένου , έγένετο τάχιστα ό λόρδος 
Ροΰσελ εις τών ένθερμοτέρων Αντιπάλων τής 
αύλής καί δ ηθικός στολισμός, άν δχι ό πολιτι
κός Αρχηγδς, τής μερίδος τοϋ τόπου. Πρόθυμος 
δέ πάντοτε νά διακινδυνεύη ύπέρ τής ιδέας του, 
ύπερασπίσθη έπί ένδεκα έτη έν τή βουλή καί 
πολλάκις προέτε’νε μάλιστα τά | βιαιότερα Αντι- 
πολιτεύσεως μέτρα, μεταξύ τών οποίων καί τδ 
κατά τοΰ δουκδς τής Τόρκης βούλευμα, δι ού ά- 
πεκλείετο τής διαδοχής τοϋ θρόνου, ώ; καθο
λικός. Η Αξία αύτοϋ έν τφ μέσφ τής πολιτι
κής αύτοϋ μερίδος καί τοϋ έθνους δέν προήρ- 
χετο μόνον έκ τοϋ ότι άφιεροϋτο έν τώ συμφέ- 
ροντι αύτών, άλλά καί διότι κατεγοήτευεν αύτήν 
διά τής διαρκούς σχεδόν συμμετοχής τών προ
λήψεων, τών παθών, τών Απερισκεψιών καί τών 
παρεκτροπών αύτών, τηρούμενος Αείποτε Ανώτε
ρος μέν όλων διά τής Αρετής, όμοιος δέ πρδς δ
λους κατά τδ πνεύμα καί τά αϊσθήματα. Τοι
ουτοτρόπως έντδς ολίγου έγένετο δ δημοτικώ- 
τιρος καί ό μάλλον τιμώμενος τοΰ βασιλείου 
άνήρ, ή δέ αρμονία καί ή άμοιβαία συμπάθεια 
μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ έθνικοϋ κόμματος ητο 
τοιαύτη ώστε τίποτε δέν ήδυνήθη νά φωτίση τδν 
λόρδον Ροΰσσελ περί τε τών έλλείψεων τών πα
λαιών αύτοϋ φίλων καί περί τών ιδίων έαυτοΰ 
παραπτωμάτων, καθότι αί περί τούτων άγγελίαι 
προήρχοντο άπδ τούς έχθρούς, τούς όποιους δέν 
πιστεύει τις ποτέ. Μόνη ή Λαδύ Ρούσσελ, μ’ δ
λην αύτής τήν σωφροσύνην καί τδν έρωτα, Αμφί
βαλλε περί τής όρθότητος καί Ανησύχει περί 
τών συνεπειών τής διαγωγής τοϋ σ,ζύγου αύτής, 
περί ή; μετ’ είλικρινεία; σταθεράς καί τρυφε
ρά; τώ έλάλει, Πολιτικώ; καί θρησκευτικό»; σννε- 

μερίζετο τάς δόξας, τά αισθήματα καί τούς 
πόθους τοΰ λόρδου Ροΰσσελ. Καί είχε μέν τήν 
καρδίαν ύπερήφανον καί πατριωτικώς Ασχο- 
λουμένην περί τής τύχης τοΰ τόπου *της, Αλλ’ 
ευθύτερον, καθαρώτερον, προορατικώτερον καί 
ουχί προκατειλημμένου τδ πνεύμα. Κατά Μάρ
τιον τοϋ 4 6 78 καθ ήν στιγμήν δ λόρδος ή- 
τοιμάζετο νά υποστήριξή έν τή βουλή Αντιπο
λιτευτικήν πρότασιν δριμυτάτην, έλαβεν έν τή 
συνεδριάσει την' Ακόλουθον έκ τής συζύγου του 
έπιστολήν.

« Η άδελφη μου, ήτις είναι ένταΰθα, μέ λέγει, 
* 5τι χθές ήκουσε νά λέγεται είς τδν σύζυγόν 
» της, ότι θέλεις λάβει μέρος εϊς τήν συζη- 
» τουμένην ήδη ύπόθεσιν έν τή βουλή’ γνωρίζεις 
» τί θέλω νά είπω" θορυβούμαι έπί τούτφ καί 
» σ έξορκίζω νά μέ* είπης έν πάση Αληθεία, άν 
» θέλης τδ κάμει. Αν τδ κάμης είμαι βεβαία 
» ότι θέλεις μετανοήσει. Σοΰ ζητώ μίαν φοράν 
» άκόμη νά μάθω τήν άλήθειαν. Είναι καί πρδς 
» έμέ καί πρδς τήν άδελφήν μου δδυνηρδν 
X νά μένωμεν έν Αμφιβολία. Αν δύναμαι τι έπί 
» σοί παρακαλώ μή λαλήσης έπί τοΰ άντικειμέ-, 
» νου τούτου’ τούλάχιστον σιώπα σήμερον ».

Δεν χρειάζεται νά έπαναλάβη τις τήν Ανά- 
γνωσιν τής έπιστολής ταύτης δπως πεισθή, ότι καί 
άλλοτε ή Λαδύ ‘Ροΰσσελ έλάλει ουτω πρδς τδν 
σύζυγόν της, καθότι ή έπιμονή αύτής εϊς τδ νά τδν 
έξορκίση νά εϊπη τήν Αλήθειαν, περιλαμβάνει 
γλυκύτατον παράπονον, διότι πολλάκις έκρυψεν 
αύτήν, καί ζωηράν συνάμα φροντίδα περί ^κεί
νου πρδς τδ δποϊον δέν ήδύνατο νά πιστεύση ότι 
θέλει προλάβει. Εξεπλάγη άναμφιβόλως δ λόρ
δος ‘Ρούσσελ περί τοϋ διαβήματος τούτου τής 
συζύγου του, έπειδή περιφροντίστως διετήρησε τήν 
έπιστολήν γράψας ίδιοχείρως είς τδ κάτω μέρος 
αυτής τήν ήμέραν καί τδν τόπον ένθα τήν ελαβε. 
Πιστεύω δέ,ότι δέν ήκολοΰθησε τήν συμβουλήν τής 
συζύγου του καί ήδη ώ; {πιθανώς καί άλλοτε.

(Ακολουθεί)

Ο ΙΡΓθΡΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ.
( Συνέχεια ίδε φυλ. 62. )

Κεφά,Λαι&τ Ζ\

Αποχωρήσαντος τοϋ Ούΐλδερ μόνος έμεινε πά
λιν έν τφ θαλάμφ δ Πειρατής. Η έγκάρδιός του 
Αγαλλίασις έΛεχύθη τότε είς τδ πρόσωπόν του τδ 
μέχρις έκείνου ψυχρόν καί έπέλαμψεν είς τδ βλέμ
μα του τδ Ακτινοβόλον. f

Μετά στιγμήν δέ, νπολογίσα; δτι β Ούΐλδερ 
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ήν ήδη Ιν τώ κάτωθι θαλάμω καϊ έκράτει είς; 
χεΐρας τούς κώδηκας τοΰ πλοίου, έκρουσε τρίτον 
ήδη το σινικόν κρόταλον κα'ι δ μικρά; ‘Ροδερί-, 
κος έπεφάνη ώ; π>ν:οτε ζωηρός.

— Λοιπόν, είπεν ό Πειρατής, τοΰ εδωκες τδν 
κανονισμόν ;

— Μάλιστα, κύριε πλοίαρχε.
—- Τώρα άνακάλεσε τδν ς-ρατηγδν, Ροδερίκε’ θέλω 
νά τδν ομιλήσω. Σύ δε ύπαγε πλέον νά άνα- 
παυθής’ καλήν νύκτα, παιδί μου.

Αλλ δ παΐς, άντί κατά τδ σύνηθις νά" ΰπα- 
κοόση προθΰμως εϊς τήν διαταγήν ταύιην, πε- 
ριεστράφη περί τήν έδραν τοΰ κυρίου του θέλων 
προφανώς άλλά μή τολμών νά τφ δμιλήση’ μή 
επιτυχών δμως κάνεν τούτου βλέμμα έστράφη 
καϊ κατέβη βραδέως τήν κλίμακα τήν άγουσαν 
εί; τδν κατώτερον όροφον.

Μετ ολίγον δέ άνεφάνη ό στρατηγός. Περιτ
τόν κρίνομεν νά ένδιατρίψωμεν είς τήν περι
γραφήν τής δευτέρας ταύτης έμφανήσεως τοΰ 
διακεκριμένου τούτου άνδρό;’ διότι αύτη δέν διέ
φερε κατ άλλο τής πρώτη; είμή καθόσον δ στρα
τηγό;, άναβάς ήδη ολόκληρον τήν κλίμακα, έπε- 
φάνη δλόσωμος έν τώ θαλάμω καϊ άπέδειξεν ά" 
ληθεΐς τάς περί τοΰ λιγυροΰ αΰτοΰ αναστήμα
τος άσθενεΐ; ήμών εικασίας και σκέψεις. Σημειώ- 
σεω; ομωςάζιον είναι, δτι τοσοΰτον είχεν έξοικειω- 
6ή πρδς τάς τακτικά; στρατιωτικής κινήσεις, ώστε 
έφαίνετο άπολέσας τήν έμφυτον εις πάντα τά ζώα 
αότοκινησίαν, ούδέν δέ μέλος ήδύνατο νά κινήση 
χωρίς νά προκαλέση καϊ έκ μέρους τών άλλων 
μελών του άνάλογόν τινα κίνησή.

Είσελθών εί; τδν θάλαμον έφερε τήν χεΐρα είς 
τδ μέτωπον εις ένδειξιν χαιρετισμού καϊ μετά 
τοΰτο έστη πρδ τοΰ πλοιάρχου περιμένων τάς 
διαταγάς αύτοΰ.

— Στρατηγέ, είπεν ούτος έξαπλωθεϊς έπϊ ά- 
νακιντήρος, έχω νά σοί λαλήσω’ κάθησε.

0 στρατηγός προσέκλινε τοξοειδώς εις ση- 
μεΐον εύχαριστήσεως, υπήγε καϊ έλαβεν έδραν άπδ 
γωνίας τινδς, έπειτα δέ έπέστρεψε μεμετρημένφ 
καϊ ζωηρφ τφ βήματι πλησίον τοΰ Πειρατού καϊ 
έκάθησε. Πάσας δέ ταύτας τάς κινήσεις διεξή- 
γαγε διά πολλής τής'χάριτος καϊ αξιοπρέπειας.

— Στρατηγέ, τφ είπεν ό Πειρατής, ή έκστρα- 
τεία άκόμη δέν έτελείωσε.

— ΤΙ μένει νά πράξωμεν ; ή μάχη έκερδήθη 
καϊ δ έχθρδς συνελήφθη αιχμάλωτος.

— Ναί, έξεπλήρωσες τήν ύπηρεσίαν σου, σύ, 
ή έδική μου υπηρεσία όμως άκόμη δέν έξεπλη- 
ρώθη. Είδες τόν νεοσύλλεκτόν μας ; Πώς σοί έ
φάνη ;

— Φαίνεται ναυτικός.
— Καθώς βλέπω δέν σσϊ αρέσει, άλλ δταν 

τδν ίδής είς ύπηρεσίαν θά μεταβαλλης γνώμην. 
Τώρα ίχω νά σέ ζητήσω μίαν ύπηρεσίαν άκόμη. 
Είς λέμβον τινά πλησίον τοΰ πλοίου μας θά εύρη; 
δύο ναύτας, ένα λευκόν καϊ ένα μαύρον’ φέρε τους 

έπάνω και φρόντισε νά τούς μεθύση; εντελώς.'
— Πολύ καλά, άπεκρίθη δ στρατηγός κινηθείς 

όπως έγερθή.
—- Ακόμη μίαν στιγμήν περίμεινε, προσέ

θετο δ Πειρατή;. Ποιον θά μεταχειρισθής πρδς 
διεξαγωγήν τοΰ στρατηγήματος τούτου ;

— 0 Νιχτιγγάλης είναι, νομίζω, δ έπιτηδειότε- 
ρος πάντων είς τδ πλοΐον.

— Α ! μάλιστα, είδα καί αύτοΰ τάς έπιτη- 
δειότητας. Τδν έστειλα εις τήν ξηράν δπως εΰρη 
άέργου; τινάς ναύτας θέλοντας νά έλθωσι μαζή 
μα; καϊ έπειτα περάσας άπδ Sv οινοπωλείου, τδν 
εΰρον ένθρονισμένον είς τδ τελευταϊον θρανίον 
καϊ δημηγοοοΰντα ώ; δικηγόρον καλοπληρωθέν- 
τα, ώστε άν δέν έπρόφθανα θά ήρχετο είς χεΐ- 
ρα; μέ |να έκ τών περικυκλούντων αύτδν ναυ
τών.

— Λοιπόν άνβδέχομαι τήν έντολήν έγώ ό 
ίδιος είπεν δ στρατηγός.

— Τότε είναι άκόμη καλήτερον. Άπαγε λοι
πόν, στρατηγέ, καϊ στεΐλέ μου καϊ τδν αιχμά
λωτόν σου.

0 στρατηγός κατένευσεν, ήγέρθη ώ; δι έλα- 
τηρίου καί έξήλθε.

Μείνας δέ μόνος δ Πειρατής έβυθίσθη εϊς δια
λογισμούς.

— ϊσως, έλεγεν, είναι άδυναμία μου τδ νά 
έχω έμπιστοσύνην άπεριόριστον εϊς νέον τδν δποίον 
κατά πρώτον ήδη βλέπω, μόνον καί μό.ον διότι 
έχει φυσιογνωμίαν ειλικρινή καί φαίνεται ένθου- 
σιώδης. Διά νά άηδιάση τόσον ενωρίς τδν κό
σμον δ Κ. Ούίλδερ ούτος καί νά έπιδιώκη κιν
δύνους καϊ ρωμαντικάς έπιχειρήσεις, πρέπει νά 
έχη βεβαίως λόγους ίσχυρωτάτους’ πρέπει λοιπόν 
καί ήμεΐς, δραττόμενοι τής διαθέσεώς του ταυ- 
της νά ώφεληθώμεν άπ’ αύτδν, διότι είναι άοι- 
στος ναύτης, χωρίς νά ριψοκινδυνεύσωμεν χα- 
λαρόνοντες άμέσως τδν χαλινόν’ εϊς τοιαύτας 
κινδυνώδεις επιχειρήσει; διά νά ήναι τις άσφαλής 
πρέπει νά όποθέτη πάντας τού; άνθρώπου; προ- 
δότας καί νά προφυλάττεται άπ αύτούς. 0 Οΰίλ
δερ είναι άφωσιωμένος εις τούς δύο ^κεί
νους ναύτας’ παρ’ αυτών θά μάθω τήν ιστορίαν 
του καϊ θά τούς κρατήσω ώς δμήρους τής επα
νόδου καϊ πίστεώς του. Εαν μέ προδώση, αύτδς 
μέν δέν θά ώφεληθή κατ’ ούδέν, ϊσως μάλιστα 
θά βλαφθή, έγώ δέ θά κερδήσω ούτω δύο κα
λούς ναύτας, καϊ είς τδ στάδιον είς τδ δποίον 
ώρμησα οί ναΰται είναι τδ μάλλον άναγκαιοϋν 
μοι πράγμα.

’Ενφ δέ τοιοϋτοι διαλογισμοί έβάρυνον τδ πνεύ
μα τοΰ Πειρατού, καϊ ή κίνησις τών χειλέων του 
καί τά μειδιάματα καϊ αί διάφοροι τοΰ προσώ > 
του παθήσεις καϊ οί μορφασμοί καϊ αί χειρονο- 
μίαι του αί ραγδαίοι έξέφαινον τήν συγκίνη- 
σιν τής ψυχής του, δύο ναΰται ηρακλείου άνα- 
στήματος είσελθό<τες αίφνης είς τδν θάλαμον ά- 
πέθεσαν έπί έδρας άνθρώπινόν τι σώμα καϊ πάραυτα 

άπεχώρησαν σιωπηλοί ώς και είσήλθον. Τδ σώμα 
τούτο έμεινεν άκίνητον, ώ; έτέθη, άναυδον, συνε- 
σταλμένον, καϊ ήθελέ τις τδ υπολάβει ώς νεκρόν 
έάν δέν έβλεπε τούς έπτοημένους οφθαλμούς του 
δεξιά καί άριστερδί στρεφομένους. 0 φόβος καί ή 
κατάπληξις είχον άφαιρέσει άπδ τδν άνθρωπον 
τοΰτον πάσαν δύναμιν καί πάσαν αΐσθησιν.

0 Πειρατής έρΜψεν έπ’ αύτοΰ βλέμμα σαρκα
στικόν καϊ είπε.

— Ω ! Σϊρ Εκτωρ όμέσπη, καλώς ώρίσατε !
0 δυστυχής ράπτης, (διότι αΰτδς δ ίδιος ήτο) 

γαλβανισθεϊς έκ τής φωνής ταύτης μετέφερε τδ ά- 
ποπλανημένον βλέμμα του άπό τών πολυτιμότα
των σκευών τοΰ θαλάμου είς τδ ειρωνικόν πρόσω- 
πον τοΰ πλοιάρχου.

— Σίρ Εκτωρ, έπανέλαβεν ό Πειρατής, καλώς 
ώρίσατε, σάς είπα.

— ό Θεός ά; συγχωρήση τάς αμαρτίας τοΰ 
δυστυχούς πατρός έπτά μικρών παιδιών! α! τί
ποτε δέν θά κερδήσης, άνδρεΐε Πειρατά, φονεύων 
ενα πτωχόν έργάτην δ όποιος είναι σκυμμένος άπδ 
τδ πρωί έως τδ εσπέρας εϊς τδ τραπέζιόν του.

0 Πειρατής έλαβε τδ μαστίγιόν του άπδ τής 
τραπεζης έφ ής τδ είχε ρ.ψει καί δι’αύτοΰ έκτύ- 
πησεν έλαφρώς τδν ώμον τοΰ ράπτου, ώς διά νά 
λύση τρόπον τινά διά μαγικής μεθόδου τήν γοη
τείαν ητις κατείχε αυτόν.

— Σ;ρ Εκτωρ, έπανέλαβεν, οί λόγοι σου είναι 
άνάξιοι ιππότου, έλα είς τδν έαυτόν σου, τίμιε 
καί ευπειθέστατο υπήκοε ! Ιδού ή τύχη σοί προσ
μειδιά’ πρό τινων ώοών παρεπονεισο ότι δέν εί
χες έργασίαν, τώρα θά έργάζεσαι δι δλον τδ 
πλήρωμα.

■— Α ! άξιότιμε καϊ μεγαλόψυχε Πειρατά, άνε- 
φώνησεν ό ’Ομέσπη; δ·τ·ς είχεν ήδη άναλάβει 
τήν χρήσιν τής γλώσσης του, α ! είμαι άφανισμέ- 
νος άνθρωπος ! διότι δέν ήσαν όλιγα οσα υπέφε
ρα ! Πέντε μακροϊ καϊ καταστρεπτικοί πόλεμοι.. .

— Αρκεί ! σοί είπα οτι ή τύχη ήρχισε νά σέ 
εύνοεΐ καϊ σέ έφερε πλησίον μου. Εις πλοΐον το 
όποιον έχει τόσον πλήρωμα π°τε δεν λείπει ή ερ
γασία, εκάστη δέ βιλονίά σου θά σο'ι πληρόνεται 
γενναίως, διότι ήμεΐς έχομεν τδν τρόπον νά άντα- 
μείβωμεν τούς έογάτας μας — Ιδέ !

Καϊ ταΰτα λέγων δ Πειρατής έθεσε τδν δάκτυ
λον έπϊ έλατηρίου καϊ άπόκρυφος σύρτης ήνεώχθη 
πλήρης χρυσών νομισμάτων πάντων τών χριστια
νικών κρατών . Η έπίδειξις τοΰ θησαυρού τούτου 
έπροξένησε βαθυτάτην έντύπωσιν είς τδ πνεύμα τοΰ 
άγαθοΰ ράπτου, δστις οΰτε είδε, οΰτε ώνειρεύθη 
κάν ποτέ τοσαΰτα πλούτη έπϊ τφ αΰτφ συνηγμένα. 
Αλλά συνελθών είς έαυτόν μετά τινα χρόνον με
τέφερε τούς έκστατικούς οφθαλμούς του άπδ τών 
θησαυρών είς τδν κτήτορα αύτών καϊ ήρώτησε 
διά φωνής τρεμούσης έκ συγκινήσεως.

— Τί πρέπει λοιπόν νά κάμω, ένδοξότατε καϊ 
μεγαλοπρεπέστατε Πειρατά, τί πρέπει νά κάμω 

διά νά λάβω τδ μέρος μου άπδ τον θησαυρόν 
τοΰτον ;

— Ο,τι καθημερινώς κάμνεις καϊ είς τήν ξη- 
ραν, να κόπτης καϊ νά ράπτης. Ισως κάποτε κατα- 
φεύγωμεν είς τήν έπιτηδειότητά σου πρδ; κατα
σκευήν ενδυμάτων οσάκις θελήσωμεν νά μεταμ- 
φιεσθώμεν.

— ίδού τεχνάσματα τοΰ διαβόλου δπως πσρα- 
σύρη τδν άνθρωπβν εϊς τήν αμαρτίαν. Άλλά, έξοχε 
Πειρατά, είς τήν πόλιν έξω άφήκα τήν Άνδρο- 
μάχην τήν άπαρηγόρητον σύζυγόν μου . . .

— Εκτωρ καϊ Ανδρομάχη, ωραίος συνδυασμός 
άνομάτων ! άνεφώνησεν είρωνικώς δ Πειρατής.

— όχι δμως και τυχαίος’ τήν ένυμφεύθην μό
νον καϊ μόνον διά τδ ό'νομα, διότι ήκουσα δ-ι τδ 
ίδικόν μου ό'νομα καϊ τδ ίδικόν της τά έφεραν δύο 
βασιλείς μεγάλοι. Είς τά τοιαΰτα έγώ είμαι ιδιό
τροπος.

— Θαυμάσια !
—- Αληθινά είναι γραία καϊ άσχημη, είναι 

δμως πιστή είς τά συζυγικά της καθήκοντα, κα'ι 
τούτο είναι μέγα πράγμα εις τού; καιρούς τού; 
όποιους έφθάσαμεν δπως δήποτε είναι ή νόμιμος 
σύζυγός μου καϊ μήτηρ πολυτέκνου οικογένειας— 
τήν συνιστώ δθεν ταπεινότατα εϊς τήν μεγαλοπρε- 
πεστάτην γενναιότητά σας.

— Τίποτε δέν θά τής λείψη Τδ πλοΐον μου εί
ναι άσυλον είς τούς δυστυχείς συζύγου’ δσοι δέν 
έχουν τήν δύναμιν νά ήναι κύριοι εϊς τήν οικίαν 
των έρχονται έδώ καϊ ζητοΰσι καταφυγήν. Εβδο
μος σύ, Κ. Ομέσπη, ευρίσκεις τήν ειρήνην κατα- 
κλειόμενος εί; τδ ιερόν τοΰτο μοναστήριον’ δσον 
δέ διά τάς οικογένειας τάς όποιας οϊ φυγάδες άφϊ- 
νουοιν εϊς τήν ξηράν ήμεΐς έχομεν τά μέσα νά 
τάς βοηθώμεν καϊ οΰτω καί τά δύο μέρη μένου- 
otv ευχαριστημένα.

— Θαυμάσια ! άξιότιμε Πειρατά, είμαι πεπει
σμένος δτι δέν θά λησμονήσητε οΰ ε τήν γυναί
κα, οΰτε τά πτωχά μου τά παι δία, καϊ έά ν, κατά 
τύχην, έγώ ίργάζωμαϊ διά τήν μεγαλόδωρον γεν
ναιότητά σας, εϊτε άμto8'i, είτε μέ μισθόν, ή γρηά 
καϊ τά παιδιά τη; θά τρέφωνται δι εξόδων σας.

— Σοί δίδω τδν λόγον μου, δέν θά τούς άφή
σω άβοηθήτου;.

— ϊσως, δικαιότατε Πειρατά, άν μοΰ δώσητε 
προκαταβολήν τινα άπδ τδν σωρόν τσΰτον τοΰ χρυ
σίου ή σύζυγός μου θά ή συ χάση. Εάν τδ πνεΰμά 
της δέν ήτο τόσφ τεταραγμένον, βεβαίως όλιγώ- 
τερον ζήλον υά κατέβαλλε πρδς άναζήτησίν μου. 
Γνωρίζω τδν χαρακτήρά της καϊ φοβοΰμαι δτι ή 
έπικειμένη έσχάτη ένδεια θά τήν κάμη νά σύρη 
φωνάς ίκανάς νά διεγείρωσιν ολην τήν πόλιν.

0 Πειράίτής^ δστις έρρεπε κατ έκείνην τήν ς-ιγ- 
μήν είς τήν εΰσπλαγχνίαν, έμειδίασεν, έτεινε τήν 
χεΐρα καϊ άνοίξας έκ νέου τδν σύρτης έλαβε δραχ
μήν χρυσίου καϊ π«ρου’ΐ«5ας αΰτδ πρδς τδν ρά
πτην.
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— λοιπόν τί άπ^Χ«μέί μέ τοδς Ανθρώπους αυ
τούς ; ήρώτησεν ά πλοίαρχος.

— Επέτυχα καί δέν έπέτυχα' δ λευκός είναι 
στουπί, δ μαΰρος δμως έκεϊνος διάβολος έχει ά- 
γύριστον κεφαλήν.

— ’Ελπίζω δπως δήποτε δτι κατέβαλες πάσαν 
προσπάθειαν δυνατήν.

— Επραξα τδ κατά δύναμιν, άλλ’ ευρον αν- 
τίστασιν άκλόνητον.

— 0 Πειρατής ήτένισεν εις τδν στρατηγόν 
καί τφ είπε ψυχρώς,

— Πολύ καλά ! τώρα άς κοιμηθώμεν.
0 στρατηγός Ανέφερε τδ υψηλόν του Ανάστημα 

κα'ι έστρεψε τήν κεφαλήν πρδς τήν μικράν θύραν, 
τήν δποίαν απελπιστικόν άγώνα καταβολών έφθα- 
σεν έν πάση αύτοΰ τή στρατιωτική τάξει. Διότι 
μή έχων δ ίδιος Ακριβή τής καταστάσεώς του συν- 
είδησιν ένόμισεν δτι καί δ πλοίαρχος είς τήν αύ
τήν εύρίσκετο άγνοιαν τών πραγμάτων, έπίστευ- 
σε μάλιστα δτι κατέβη τήν κλίμακα μετ’ Αρκε
τής άξιοπρεπείας. 0 Πειρατής τδν άφησε νά έξελ- 
θγΐ και τότε, παρατηρήσας τδ ώρολόγιόν του, κα
τέβη έλαφρφ τώ βήματι είς τδν κατώτερον ό
ροφον.

Τά οικήματα τοϋ δευτέρου καταστρώματος ή
σαν ώς και δ θάλαμος τοΰ πλοιάρχου πολυτελώς 
καί κομψώς συνεσκευασμένα. Πρδς τδ έστιατό- 
ριον τών ύποδεεστέρων Αξιωματικών, κείμενον εις 
τήν πρύμνην τοΰ πλοίου καί καλούμενου μεγάλη 
αίθουσα, έφεραν δύο σειραί οικημάτων μικρών 
άπδ τών υπηρετών κατεχομένων. Πρδ τής μεγά
λης αιθούσης ήσαν τά οικήματα τών κατωτέρων 
άξ.ωματικών, καί Αμέσως πρδ τών οικημάτων 
τούτων ήν δ στρατών τοΰ ναυτικού πεζικοΰ σχη
ματίζουν ούτως δριον μεταξύ τών ναυτών και τών 
Αξιωματικών. Η έσωτερική αΰ:η τοΰ πλοίου διά- 
ταξις ίσως κατ δλίγον διέφερε τής τών συνήθων 
πολεμικών πλοίων’ ευκόλως δμως παρετήρησεν 
δ Ούΐλδερ δτι τδ διαχώρισμα τών θαλαμίσκων 
τών Αξιωματικών Απδ τών οικημάτων τών ναυ
τών ήτον ύπέρ τδ σύνηθες στερεόν καί δτι μι
κρόν δλμοβόλον έκειτο πρδς εσωτερικήν χρήσιν, 
κατά τινα ιατρικήν έκφρασιν. Αί θύραι ήσαν υ- 
περμέτρως παχεϊαι, τουφέκια δέ και πιστόλαι καί 
ξίφη καί δόρατα έκρέμαντο όπίσω αυτών πολυ
πληθή Τέλος δέ εδκολον ήτο νά συμπεράνη τις έξ 
δλων τούτων τών προφυλάξεων, δτι οί ανώτεροι, 

, φοβούμενοι, ή μάλλον ούχί άδύνατον θεωροΰν-
■ τες στάσιν τινά τοϋ πληρώματος, έφρόντισαν νά
■ εύρεθώσι περιπεφυλαγμένοι ύπδ Αξιοσεβάστου Ολικής 

δυνάμεως, άν ποτέ ή ηθική αύτών δύναμις κα
ι τήντα τόσον Ασθενής ώστε νά μή έξαρκή νά τούς

προστατεύσει κατά τής βίας ή Απληστίας τ$ν ναυ- 
; τώ». 0 Πειρατής εύρε τδν νέον του υποπλοίαρχον 
ι μετ έπιστασίας μελετώντα τδν δοθέντα αΰτφ κα- 
/ νονισμόν" χαιρετόσας δέ αΰτδν εύμενώς επλησία- 

σε καί τώ είπε διά φωνής γλυκείας Αφελούς.

— Θέλεις, είπε, νά λάβης τδ χρυσίου τοΰτο καί 
νά δρκισθης ;

—- 0 Κύριος νά μέφυλάξη άπδτδν πειρασμόν, ει- 
πεν δ ράπτης. Ηρωικέ Πειρατά, έγώ φοβοΰμαι τήν ι 
δικαιοσύνην’ έάν κατά κακήν τύχην, βασιλικόν τι ■ 
πλοϊον ήρχετο καί μάς έζήτει έριδας, ή έάν τρικυμία 
τις μάς ερριπτεν εις τήν ξηράν καί έγώ εύρισκόμην . 
είς|Αμέσους σχέσεις μετά τοϋ πληρώματος σας, φαν- 
τασθήτε δτι θά έκτεθώ είς μεγάλους κινδύνους. 
Τολμώ λοιπόν νά ελπίσω, Αξιότιμε καί έντιμότα- 
τε Πειρατά, δτι δέν θά δμολογήσετε Έσας έκδου- 
λεύσεις σάς κάμω έως τότε’ έλπίζω δμως έπίσης 
καί οτι δέν θά μέ λησμονήσετε εϊς τήν διανομήν 
τών ευεργετημάτων.

— Οποίος ράπτης ! έψιθύρισεν δ Πειρατής έν 
ανυπομονησία καί έκρουσε τδ σινικόν κρόταλον τό
σον σφοδρώς ώστε δλον τδ πλοϊον Αντήχησε’ πά
ραυτα δέ πολλαί κεφαλαί προέκυψαν είς τάς δια
φόρους θύρας τοΰ θαλάμου καί φωνή αρρενωπή ή
ρώτησε τδν πλοίαρχον τί διατάττει.

— Φέρετε τδν άνθρωπον τούτον εις τήν στρω
μνήν του, ειπεν αύτός.

Καί έν μιφ στιγμή δ Ομέσπης, δστις, είτε έκ 
φόβου, είτε έκ πολιτικής, έφαίνετο ώ; Αδυνατών 
νά κινηθή, άφηρπάγη τής έδρας του καί έκομίσθη 
άνευ πολλών περιποιήσεων μέχρι τής θύρας δι ής 
ειχεν είσέλθει ή μάλλον έμβιβασθή.

— Σταθήτε, έφώνησεν, εχω Ακόμη νά είπω ένα 
λόγον. Τιμιώτατε καί νόμιμε Πειρατά, σάς είπα 
δτι δέν δέχομαι ύπηρεσίαν έντδς τοΰ πλοίου’ δέν 
σάς Απαρνοΰμαι δμως καί δλως διόλου. Αν αγαπά 
τε, ήμποροΰμεν νά συμβιβασθώμεν είς τρόπον ώσ
τε καί οΐ δύο νά μείνωμεν εύχαριστημένοι. Διότι 
έγώ θέλω νά φέρω μέχρι τοΰ τάφου μου όνομα 
έντιμον καί νά ζήσω τδ υπόλοιπον τής πολυπα- 
θοΰς μου ζωής ήσύχως, άφοΰ έως τώρα έπέρασα 
πέντε πολυχρονίους καί καταστρεπτικούς . . ,

— Πάρετέ τον ! πάρετέ τον ! διέταξεν έντόνως 
δ Πειρατής.

Καί πάραυτα δ Αρειμάνιος έκτωρ εγινεν άφαν
τος ώς έκ γοητείας, ό δέ πλοίαρχος παρεδόθη 
πάλιν εις τάς σκέψεις του μόνος μείνας.

Βαθύτατη σιγή, αύστηρώς υπδ τοΰ κανονισμού 
διατεταγμένη, έπεκράτει έν τώ πλοίιμ. Καί τοι 
τδ πλήρωμα συ/εκροτεϊτο δπ’ Ανθρώπων βια'ων 
καί άχαλινώτων, ούδείς θόρυβος δμως ήκούετο, 
καί άν κάτοικός τις τής ξηράς εύρίσκετο αίφνης 
καθήμενος έν τώ θαλάμω ήθελεν ΰπολάβεε δτι εΰ- 
ρίσκετο έντδς άγροτικοΰ παρεκκλησίου. Καί αύταί 
αί θορυβωδέστεραι έργασίαι τοΰ πλοίου έξετελοΰν- 
το δσον τδ δυνατόν ήσύχως καί Αθορύβως Τοιαύ- 
της λοιπόν ηρεμίας έπικρατούσης, χειρ ύποτρέ- 
μουσα ήνέωξε τήν θύραν τοΰ θαλάμου καί δ 
στρατηγός παραπατών Ανεφάνη ήττον τοΰ συνή
θους ζωηρός, προφανέστατον δέ ήτον δτι, δπως 
καταβάλη τήν έγκράτειαν τών δύο ξένων να υτ ών 
ήναγκάσθη δ ίδιος νά έκτεθώ είς τήν έπήρειαν 
τών πνευματωδών ποτών.

— 0 ! βεβα'ως ώς πρδς τδ κεφάλαιον τής 
τάξεως άπεκρίθη ό υποπλοίαρχος, έγερθείς δ
πως χαιρετήση τδν προϊστάμενόν του, οί νόμοι 
ουτοι είναι Απαράμιλλοι’ έάν δέ κατά τήν έκ- 
τέλεσίν των έπικρατή ή αύτή αϋστηρότης, τότε 
δέν διστάζω νά παραδεχθώ δτι πλειοτέραν τάξιν 
δέν είδα ούδ είς αύτά . . .

—— Ποϊα, Κύριε ; ήρώτησεν δ Πειρατής βλέπων 
διστάζοντα τόν Ο.ΐλδερ.

— Ηθελα νά είπω είς τά βχσιλικά πλοία, ά
πεκρίθη ό νέος έρύθριάσας όλίγον. ’Αγνοώ πώς 
θά τδ θέωρήσητε, ώς καλήν ή ώς κακήν σύστα- 
σιν, άν σάς είπω ότι ϋπηοέτησα κατά πρώτον είς 
βασιλικόν πλοϊον ;

— ιί ! ώ; καλήν, ώς λαμπράν σύστασιν, κύριε, 
Απεκρίθη δ Πλοίαρχος’ καί έγώ είς βασιλικόν πλοϊον 
ίρχισα τδ στάδιόν μου.

Είς ποιον πλοϊον ; ήρώτησεν έν περ.εργεία 
δ Ούΐλδερ.' ■ 4χ*λ. .c’r.'n 4τ

— Εις πολλά, Απεκρίθη ψυχρώς ό Πειρατής. 
'Αλλ έπανέλθωμεν εις τδ περί αύστηρότη ιος τοΰ 
κανονισμού μας Θα Αναγνωρίσετε μετ’ όλίγον δτι 
®νεκα τών καταδρομικών τών είς βοήθειάν μας ερ
χομένων ένίοτε καί ένεκα τών δικαστηρίων ύπδ 
τήν ίεράν αιγίδα τών όποιων διατελοΰμεν, ό νο- 
μοθέτης ήμών ήναγκάσθη άναποφεύκτως νά δώση 
είς τδν πλοίαρχον έξουσίαν ίκτεταμένην . . .

— Καί κάπως απόλυτον καί Απεριόριστον, εί
πεν δ Ούΐλδερ μειδιάσας.

— Ελπίζω δτι θά πειοθότε διά τής πείρας δ- 
τι ποτέ δέν μετεχειρίσθην τήν έξουσίαν ταύτην 
καταχρηστι’κώς καί πρδς τδ Ατομικόν μου συμ
φέρον, Αλλά πρδς συμφέρον τής κοινωνίας. Αλλ 
ή ώρα παρήλθε, κύριε Ούΐλδερ, καί άν Ακόμη έ- 
πιμένετε νά έζελθετε, είσθε ελεύθερος.

— Βλέπω καί έγώ δτι παρήλθεν ή ώρα, απεκρί- 
θη δ νέος ναύτης εΰχαριστήσας τδν πλοίαρχον 
δι ϋποκλίσεως καί έπιθυμώ μάλιστα νά αναχωρή
σω Αμέσως.

— Λυποΰμαι πολύ, κύριε Ολλδερ, προσέθετο 
τότε δ πλοίαρχος, δτι δέν δύναμαι νά σάς άπο- 
στείλω διά τής πλοιαρχικής λέμβου καί μετά 
τής Ανηκουσης συνοδίας" άλλ έννοεϊτε τήν αιτίαν 
ήτις μέ καταναγκάζει είς τοΰτο. II λέμβος δμως 
δι ής ήλθετε εύρίσκεται είς τήν θέσιν τη;, οί 
δε δύο ρωμαλέοι κωπηλάται σας θά σάς Αποβιβά
σουν μετ όλίγον είς τδ Απέναντι Ακρωτήριου . . . 
Α ! τιρόντι, έλησμόνησα νά σάς έρωτήσω, οί άν 
δρες ουιοι συμπεριλαμβάνονται είς τάς συμφω
νίας μας ;

— Από τής παιδικής μου ήλικίας ποτέ δέν ί- 
πεχωρίσθην αυτών καί ούδ’ αύτοί θέλουν νά μέ 
Αφήσωσι.

— Παράδοξος δεσμός μεταξύ τοιούτων Ανθρώ 
πων καί άνδρός διαφέροντος αύτών τοσοΰτον 
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κατά τά αισθήματα καί τήν ανατροφήν.’
— Αναμφιβόλως, Απεκρίθη ό Ούΐλδερ ήσύχως' 

Αλλ έπειδή καί οί τρεις τδ αύτό έχομεν επάγγελ
μα, τοΰ ναύτου, ή μεταξύ ήμών Ανισότής καί 
άνομοιότης δέν είναι πραγματικώς τόσον μεγά
λη όσον φαίνεται, ΐπάγω λοιπόν νά τούς Ανεύ- 
ρω καί νά τοϊς είπω δτι εις τδ εξής θά ύπηρε- 
ρετοΰν υπό τάς διαταγάς σας. Καί δ Ούΐλδερ διευ- 
θύνθη πρδς τήν άναβάθραν.

0 δέ Πειρατής συνώδευσεν αύτδν εις τδ κατά
στρωμα άδιαφόρως καί ώς θέλων μό.ον νά Ανα- 
πνεύση τδν δροσερόν τής νυκτδς Αέρα. 0 καιρός 
ούδαμώς είχε μεταβληθή, ήτο πάντοτε γλυκύς 
καί γαλήνιος’ ή αύτή ηρεμία καί ακινησία έπε- 
κράτει έπί τοΰ καταστρώματος ένθα δέν έφαίνετο 
άνθρωπος άλλος παρά εκείνος δστις ειχεν ύποδε- 
χθή έλθόντα τδν Ούΐλδερ καί δστις περιεφέρετο 
έτι έπί τοΰ καταστρώματος περιτετυλιγμένος είς 
τδν μανδύαν του. Ανευρων αύτδν ό Ονΐλδερ τδν 
έχαιρέτησε καί τώ είπεν δτι θέλει νά ίξέλθη Α
μέσως. είς τήν ξηράν, εκείνος δέ τφ Απεκρίθη ού
τως ώιτε δ νέος ναύτης ένόησεν δτι ό βαθμός του 
εγινεν ήδη γνωσιδς έν τώ πλοίω.

—- Γνωρίζετε, κύριε, δτι είς ούδένα, οΐον δήπο
τε βαθμόν καί άν έχη, επιτρέπεται νά έξέλθη 
τοΰ πλοίου έν τοιαύτη ώρα άνευ διαταγής τοΰ 
πλοιάρχου.

— Τδ εννοώ, κύριε, καί Αναγνωρίζω τήν ορ
θότητα τών λόγων σας' Αλλά τήν διαταγήν ταύ
την του πλοιάρχου τήν έχω καί τήν διαβιβάζω 
είς υμάς, ©ά έξέλθω δ.ά τής έδικής μου λέμβου.

0.φρουρών αξιωματικός είδε μακράν είς τήν 
πρύμνην ίστάμενον τδν πλοίαρχον, μή άκούσας 
δέ αύτδν ν’ άντιτείνη είς τούς λόγους τοΰ ναύτου, 
έτεινε τήν χεϊρα καί έδειξε τήν θέσιν είς ήν εύ
ρίσκετο ή λέμβος.

— Πώς! οί ά’θρωποί μου δέν είναι πλέον έ- 
κεϊ ; ά.εκραξεν δ Ούΐλδερ όπισθοδρομήσας έξ έκ- 
πλήξεως καθ’ ήν στιγμήν έθετε τδν πόδα είς τήν 
Αποβάθράν.

Τ’/ /— Ισως έφυγαν, κύριε*
— ίΐ ! οχι, κύριε, δέν έφυγαν, είμαι βέβαιος' 

είναι είς τδ πλοϊον καί πρέπει νά εύρεθοΰν.
‘Ο αξιωματικός έστρεψε τδ βλέμμα πρδς τδν έν 

τή σκιά καί όπισθεν τοΰ ίστοΰ κρυπτόμενον πλοί
αρχον, δπως ϊδη πώς έθεώρησε καί ούιος τούς 
επιτακτικούς τούτους λόγους’ ούδεμίαν δμως οϊαν 
δήποτε λαβών άπόκρισιν ήναγκάσθη νά υπακούση 
καί διευθύν^η πρδς τήν προιραν είπών τφ Ούΐλ
δερ δτι έπήγαινε πρδς Αναζήτησιν τών φυγάδων.

‘Ο Ούΐλδερ ένόμιζεν δτι ήτο μόνος έπί τοΰ κα
ταστρώματος. ’Αλλ’ ό πλοίαρχος ήλθε πρδς αύτδν 
Αμέριμνος καί έπειράθη νά διασκεδάση τάς υπό
νοιας χαί τη> ταραχήν του νέου του υποπλοιάρχου.

— ’Ελπίζω, κύριε, είπεν δ Πειρατής, δτι τδ 
πλοϊον σάς ΑρέσκεΓ είναι κομψόν(καΐ ισχυρόν έν- 
ταυτώ, καί ταχύ προσέτι ώ; βέλος. Τδ ονομάζω
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Δελφϊνα και ένεκα τής ταχύτητός του καί έ
νεκα τών πολλών και ποικίλων χρωμάτων του. 
Ιδ δνομα τούτο έπροτίμησα τών απαίσιων έκείνων 
καί τρομερών τά ίποϊα συνήθως el πειραταί με
ταχειρίζονται.

__ Λαμπρόν καί θαυμάσιον πλοϊον έχετε τωόντι, 
κύριε Πλοίαρχε’ ύπδ τάς διαταγάς σας έναυπη- 
γήθη ί , . .

— Σχεδδν πάντα τά πλοία τά είς τας αποικίας 
ναυπηγούμενα καί μή μεγαλείτερα τών έξακοσίων 
τόνων κατασκευάζονται πρδς ίδική» μου χρήσιν, 
άπεκρίθη δ Πειρατής μειδιών ώσεί ήθελε νά εν
θαρρύνει τδν νεανίαν ΰποδεικνύων ιΐς αυτόν την 
άφθονου τοΰ πλούτου πηγήν ήτις άνέβλυσεν Απρο- 
σϊοκήτως πρδ τών ποδών του. Τδ πλοϊον τοΰτο 
έναυπηγήθη κυρίως καί κατά πρώτον διά τήν Αύ
τοϋ Καθολικήν Μεγαλειότητα πρδς καταδίωξιν 
τών Αλγερίνων* άλλα, καθώς βλέπετε, ηλλαζε 
πλοίαρχον, καί διά μικρών τινων έπιδιορθώσεων 
καί μεταποιήσεων κατέστη θχυμάσιον καταδρο- 
μικόν.

— Αμα τδ είδα έθαύμασα άμέσως τήν ω
ραιότητά του καϊ άπεφάσισα νά λάβω πληροφο
ρίας περί αύτοϋ.

—- Οτε ήρχεσο είδες βεβαίως ότι Ιστ άμεθα 
ίπί μιας μόνης άγκυρας. Πρέπει να ήξεύρης ότι 
έγώ ποτέ δέν έκθέτω άνωφιλώς, οΰτε αύτδ τδ 
ξύλον τών άγκυρών μου. Μέ τά κανόνια τά ό
ποια έχω μοΰ είναι εύκολώτατον νά Αποστομώσω 
τήν κανονοστιχίαν τοϋ προμαχώνος τοΰ ύπερασπί- 
ζοντος τήν είσοδον τοΰ όρμου’ άλλά πάσα μάχη 
όσον μικρά καί άν ήναι δυνατόν νά μάς έπιφέρη 
άβαρίας δθεν προτιμώ νά ήμαι πάντοτε έτοιμος 
πρδς άπόπλουν.

— Καταλαμβάνω καί ίγώ πόσον δύσκολον εί
ναι νά πολεμά τις ένφ δέν δύναται νά ύψώοη 
νόμιμον σημαίαν είς τδν ιστόν του, έψιθύρισεν δ 
Ούΐλδερ.

— 'Η θάλασσα είναι πάντοτε άνοικτή και πρδ 
τών ποδών μας, άπεκρίθη λακωνικώς δ πλοίαρ
χος’ έγώ δμως φείδομαι πολύ τών Ιστών καί τής 
έξαρτήσεώς μου’ καθεκάστην επιθεωρώ αύτά ως 
ταχυδρόμος τά πέταλα τοϋ ίππου του* πολλάκις 
ή περίσκεψις μετριάζει τήν όρμήν ήμών.

— Αλλά πώς κοτορθόνετε νά ίπισκευάζετε τδ 
πλοϊον όταν ΰποστή ζημίαν τινά ή ένεκα μάχης 
ή ένεκα τρικυμίας ;

— Ω! τδ κατορθόνομεν, κύριε, και έπειτα 
φεύγομεν πάλιν λαμπρώς έχοντες, άπεκρίθη δ 
πλοίαρχος ζηρώς ό δέ Ούΐλδερ ένόησεν έκ τής 
άποκρίσεως ταύτης ότι άκόμη δέν έκέρδισεν όλη* 
τήν εμπιστοσύνην τοϋ Πειρατοϋ δθεν έκρινε κα
τάλληλον νά σιωπήστρ.

Εν τούτοις δ Αξιωματικός τής φρουράς έπανήλθε 
συνεπιφέρων τδν φιλόσοφον Σκιπίωνα τδ» Αφρι
κανόν, δστις έν όλίγαις λέξεσιν διεξήγησεν είς 
τδν νέον τήν Αληθή κατάστασιν τού εύγλωττου 
Φίδη. Την Αγγελίαν ταότην μαθών δ Ούΐλδερ

Αγανάκτησε καί ήαχύνθη διά τδν σύντροφόν του, 
έκ τοΰ τρόπου δέ δι ου ίδικαιολόγησεν εϊς τδν 
πλοίαρχον τήν άταξίαν ταύτην τοϋ νεοσυλλέκτου 
του, άπεδείχθκ ότι οΰδαμώ; υπώπτευσε τδ δια- 
πραχθέν στρατήγημα.

Γνωρίζετε, κύριε πλοίαρχε, τδν χαρακτήρα 
τών ναυτών, είπε, καί ότι τδ έλάττωμα τής 
μέθης είναι έρρ.ζωμένον είς τήν καρδίαν των. Κα- 
λητερος τοϋ Φίδη ναύτης σάς έγγυώμαι ότι δέν υ
πάρχει καί κατά τήν τόλμην καί κατά τήν έπι- 
δεςιότητα. Μ δλα του δμως ταϋτα τά προτερή
ματα, υπείκων είς τον κοινόν νόμον τής τάξεώς 
του, πολύ σπανίως Απαρέσκεται είς τήν οσμήν 
τοΰ οινοπνεύματος.

“ “*ς μένει όμως έ έτερος τών ναυτών σας 
κατ’ εύτυχίαν όπως κωπηλατήση.

Ω ! είς τοΰτο έπαρκώ έγώ μόνος’ διότι 
ποτέ δεν θέλω να Αποχωρίζω τούς Ανθρώπους μου’ 
άν λοιπόν τδ έπιτρέπετε, δ Σκιπίων άς μείνη είς 
τδ πλοϊον μετά τοΰ συντρόφου του.

— Οπως άγαπφς’ ήμεϊς έδώ δέν στερούμεθα 
στρωμνών άπδ τής τελευταίας μας περιπετείας.

— Ευχαριστώ, κύριε πλοίαρχε, εΐπεν δ Ούΐλ
δερ καί άπεχαιρέτησε τδν πλοίαρχον.

Επειτα δέ έπιστραφείς πρδς τδν Σκιπίωνα τδν 
διέταζε νά έπιστρέψη πλησίον τοΰ συντρόφου του 
καί νά περιποιηθή αυτόν, ό δέ μαϋρος δστις ούδ’ 
αύτδς ήτο έντελώς Αναμάρτητος άλλ έσπει- 
σεν εύλαβώς τώ Βάκχω συγκατετέθη ευχαρίστως. 
Καί τότε ό Ούΐλδερ κατέβη είς τδ άκάτιόν του, έ- 
πελάβετο τών κωπών καί άπεμακρύνθη τοΰ πλοίου’ 
απερχόμενος δέ πολλάκις έστρεψε τή» κεφαλήν 
δπως θαυμάση τήν πλήρη τάξιν τής έξαρτήσεως, 
καί τήν κομψότητα τής πρύμνης άμυδρώς δέ πώς 
διέκρινε μορφή» άνθρώπου ίσταμένου παρά τδ 
πηδάλιον καί παρακολουθοΰντος διά τοΰ βλέμμα
τος δλας τάς κινήσεις τοΰ άκατίου Μόλον δέ τδ 
έπικρατοϋν σκότος άνεγνώρισε τδν Ερυθρόν Πει
ρατή». ( άκολουθεϊ ).

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΥΜΦΗ
ΔΙΗΓΗΜΑ.

0 Σίμων ήτο ρωμαλέος μείραζ άλλ έκ γενετής 
δρφανδς καί τούτου ένεκα άνετράφη έν μεγίστη 
ένδείφ. Είς τών θείων του, πτωχός μέν καί μάλ
λον καλοκάγαθος ή εύπορος, τδν υιοθέτησε καί ά- 
νέθρεψεν όπως ήδυνήθη, ένόσω δέν ήτον ικανός 
πρδς ύπηρεσίαν’ ακολούθως ύπηρέτησεν ώς βοσκός 
παρά τω σκληροτέρφ κυρίφ τοϋ τόπου, παρ ώ άν
τί πάσης ώφελείας, έμαθε τούλάχιστον τήν υπο
ταγήν καί ύπομονήν’

Αλλ’ ή ήλικίι? {προχώρησες ό Σίμων έγένετο 

εικοσαετής, καί ήτο καιρός νά ζήτηση σπουϊαιό- 
τερον έπιτήδευμα.

ήμίλησαν περί αύτοϋ είς τδν Πέτρον Αρδή ε- 
χοντα άνάγκην γεωργοϋ νεανίου. Κατά συνέπειαν 
έςεκίνησε πρδς τή» Αγροικίαν τών Βουλαιών, δ
που ήλπιζε νά συμφωνήση μετά τοΰ κυρίου του, 
καί νά έπιτύχη κατά τήν χωρικήν διάλεκτον 
• καλό κρεββάτι, καλό τραπέίι καί καλό μισθό.»

Ητον ήδη φθινόπωρον’ άλλά τή» ήμέραν «κεί
νην ήτο τοσοϋτο θεομδς δ Αήρ, ώς έ» ώρα θέ
ρους’ πυκνά νέφη ήσαν μετέωρα καί ούδέ τδ έλά- 
χιστον φύλλο» έσείετο.

0 Σίμων ήσθάνθη τήν έπίρρόιαν τής Ατμόσφαι
ρας καί άκουσίως έβράδυνε τδ βήμα, ότε τρα
πείς πρός τινα όδδν, Απή»τησε τήν γραίαν Φα- 
σίαν, φέρουσαν μέγα κάνιστρον καί δύω βαρέα 
δέματα.

0 νεανίας έγίνωσκε πρδ πολλοΰ τή» χωρική», 
ήτις είς τδν τόπον είχε φήμη», δτι έμπορεύετο 
μετά τοϋ διαβόλου, προέλεγε τδ μέλλον καί τήν 
τύχην είς τδν βουλόμενον. Τδ μέν έκ φόβου, τδ δέ 
έκ σεβασμού πρδς τήν ήλικίαν, έφέρετο πάντοτε 
εύγενώς πρδς τήν μάγισσαν, καί ήδη δέ Αφηρεσε 
τδν πίλον, έρωτών περί τής ύγείας της.

Η Φασία έστάθη άσθμαίνουσα.
— Διά καλήν μου τύχην ! φθάνεις έγκαίρως,παλλι- 
καρά μου, είπε, καί θά μ’ έλαφρώσης λαμβάνων ό
λίγον έκ τοΰ φορτίου μου.

— Ευχαρίστως, έάν συνοδοιπορώμεν, άπήντη- 
σεν δ Σίμων.

— όπως καί άν ηναι λάβε τά δέματα, έπανέλα
βεν ή γόησσα’ είξεύρω ποΰ πηγαίνεις.

Καί έπειδή έφαίνετο έκεϊνος έκπεπληγμένος.
—. Δέν εΐναι αληθές ότι έλπίζεις θέσιν παρά 

τώ Πέτρω Αρδή ’, έξηκολούθησε’ τωόντι, έχει Α
νάγκην γεωργοϋ’ προσπάθησε νά προσκολληθής είς 
τήν οικίαν ταύτην, θά εύχαριστηθής πολύ, διότι 
οί κύριοι έχουν περιουσίαν, καί τήν κόρην των 
δέν τήν ύπεσχέθησαν Ακόμη εις κανένα. Έάν φέ
ρεσαι τίμιος πρδς? αυτήν καί χρηστός πρδς τούς 
γονείς της, ίσως είσαι είς τήν δδδν τοΰ γά
μου σου.

0 Σίμων Απεδοκίμασε τήν ιδέαν ταύτην ώς λίαν 
φιλόδοζον πρδς νέον Ανέστιον καί πενέστατον’ 
πραγματικώς δμως τω ήρεσε καί ήρχισε νά σκέ
πτεται έπ αυτής άκουσίως. ή δέ Φασία έξηκο- 
λούθησε νά ομιλή περί τών Αρδή, ότι τούς έγνώ- 
ριζε παιδιόθεν, καί νά τδν διδάσκη περί τοΰ τί έ
πρεπε νά πράττη διά νά τούς εύχαριστή·

0 νέος ήκουεν ύποκρινόμενος τδν Αδιάφορον’ 
έσκέπτετο μάλιστα καθ έαυτδν, έτι ή γραϊα χω
ρική έδύνατο νά ένεργήση είς τήν έπιτυχίαν, έάν 
τής ήρχετο ή δρεξις’ διότι πάντες οί τής συνοι
κίας ήζευρον δτι είχε δύναμιν έπί τών προσώπων 
καί τών πραγμάτων οίαν αί Αρχαϊαι Νύμφαι’ άλλά 
δέν έτόλμησε νά τή ζητήση τοιαύτην έκδούλευ- 
σιν, μή γινώσκων άν τοΰτο ήτο θεμιτόν καί εύ- 
σεβές.

Εν τούτοις Αμφότεροι "έπροχώρουν βραδέως,' 
ενεκα τών δεμάτων καί τών ασθενών ποδών τής 
Φασίας. 0 Σίμων δστις είχεν Αναχωρήσει δλίγον 
αργά Απδ τδν παλαιόν του κύριον, έφοβεΐτο μή
πως φθαση είς Βαλαιάς μόλις περί τδ μεσονύ
κτιον ! Η χωρική μαντεύσασα τήν δυσχέρειάν του, 
τδν ώδήγησε, διά τών άγρών, μέσφ Ακανθων καί 
τριβώλων.

Παράδοξος {ήτον ή συντομία τής δδοιπορίας. 
Μετά μίαν ώραν ό Σ·'μων παρετήρηοεν δτι είχον 
αφήσει όπίσω αύτών τά χωρία τά όποια ένόμι- 
ζον πολύ μακράν.

Κατά δυστυχίαν ό ουρανός έζοφώθη, αί βρον
τά! ήκούοντο πρδς τδν όρίζοντα, καί ένφ διέδαε- 
νον άδενδρόν τι μέρος τοϋ δάσους οι καταρράκται 
δλοι τοϋ οϋρανοϋ ήνεώχθησαν συγχρόνως.

0 Σίμων ήθέλησε νά προφυλαχθή ύπδ τάς αί- 
γείρους τάς εύρισκομένας δεξιόθεν’ άλλ’ ή γραϊα 
τδν έμπόδισε, παρατηρούσα είς αύτδν, δτι έτρεχε 
πρδς τδν κίνδυνον.

— Εν τούτοις πρέπει νά ζητήσωμεν καταφύ
γιου, κυρά Φασία, είπεν δ νεανίας, δστις ήτο κά- 
θυγρος.

— Ας καταβώμεν έντεϋθεν, άπεκρίθη αύτή, 
Ακολουθούσα τά πρδς τδν χείμαρρον ίχνη-

Αλλά τδ νερδν ήκολούθει τδν αύτδν δρόμον, 
καί μετ’ δλίγον έξέβαλον άμφότεροι τά σανδά- 
λιά των. Η καταιγίς ηΰξανεν, αί αστραπαί έλαμ- 
πον αλλεπάλληλοι καί αί βρονταί διήρχοντο δ
λας τάς διαστάσεις τοϋ ούρανοϋ’ δ Σίμων δστις 
έβυθίζετο έπί μάλλον καί μάλλον είς τήν ΰγραν 
γήν, έλυπεϊτο ήδη διότι δέν ήκολοΰθησε τήν 
πρώτην ιδέαν του, δτε ή Φασία Ακούσασα τρομε- 
ράν βροντήν έστράφη καί τφ έδειξε διά τής ρά
βδου της δύω αίγείρους υφ' άς ήθελε νά προσφύ- 
γη καί τάς δποίας δ κεραυνός κατεσύντριψε. Συγ
χρόνως δέ τδν ύπεχρέωσε νά ταχύνη τδ βήμα δει- 
κνύουσα αύτώ δτι εύρίσκοντο ήδη είς άμαξητήν 
οδόν.

— Τά λευκά ίχνη δηλοΰσιν δτι πλη,σιάζο- 
μεν λατομεϊον τιτάνου έπρόσθεσεν, άν δέ καί ή
ναι σκότος ήδη μοί φαίνεται ότι τδ βλέπω έ- 
κεϊ κάτω.

Μετ’ ολίγα βήματα φθάνομεν δπου πρέπει.
Αφήχθησαν τωόντι μετά τινα λεπτά, είς τδ 

λατομεϊον, δπου οί τιτανοποιοί τοϊς προσέφερον 
θέσιν ύπδ τά παραπήγματά των καί ένώπιόν 
πυράς ήτις ^τούς έστέγνωσεν έν ροπή δφθαλμοΰ 
άπδ κορυφής μέχρι ποδών. Μόνον δέ ή ^αταιγίς 
έξηκολούθει, καί έπρεπε νά έχωσιν υπομονήν. 
Συνωμίλησαν μετά τών λατόμων, οίτινες ότε πα- 
ρετέθη ό ζωμός προσέφερον κοχλιάριο» εί; τούς 
δύω βραδϋναιρας όδοιπόρους.

Τδ δεϊπνον έπήρχετο έγκαίρως, διότι ή όδδς εί
χε διεγείρει τήν δρεξιν τοΰ νεανίρυ. Η Φασία 
παρετήρησε τήν εύχαρίστησιν δι ής «πλησίαζε τδ 
Αχνίζον Αγγεϊον.

— Ε ! λοιπόν ! Νομίζω ότι έπράζαμεν καλλίτε»·
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Εζή-

f i πρδς τον χείμαρρον πϊΡ* πΡ^ς το
μικρόν δάσος τών αϊγείρων, είπεν αυτή ήμι· 
κλιίουσκ τδν δφθαλμύν.

— Τοΰτο όφείλεται είς Σάς, Κυρά Φχσία, έπα
νέλαβεν δ 2 μων σχεδδν εΰσεβαστως. Σεϊ; ή;ευ- 
ρ*τε πλειότερα ήμών, καί πρέπει ν’ άκολουθώμεν 

τάς_ παραγγελίας οχς.
ΐϊτο ήίη βαθύ σκότος δτε έτελείωσαν τδ δεϊ- 

πνον' άλλ’ ή καταιγίς ήκούετο ήλη μχχραν ή 
γρχϊα χωρική είπεν, ότι ήτο καιρός ν άναχωρη- 
σωσι, καί, εύχαριστήσαντε; τούς ξενοδόχους των, 
άμφότεροι έπκέλαβον την πορείαν.

0 Ούρανδ; έμενε κεκαλυμμίνος' ϊπιπτον δέ 
ψικάδε; έμποδίζουσαι νά διακρίνη τις τά έ ω- 
πιόν του' άστέρες μόνον έφαίνοντο ενθεν κακεϊ- 
θίν βεβυθισμένοι είς τήν δμίχλην.

Η χωρική και δ νεανίας έφτασαν είς τά ελη 
τών Φονσό) τά όποια έπρεπε νά διέλθωσιν.

0 Σίμων έγίνωσκε τδ μέρος πρδ πολλοΰ.
τησε τδ παλαιόν λθόστρωτον, τδ όποιον ένεκα 
τής πολυκαιρίας έβυθιοθη είς τδ έλος αλλα και 
τοι τεθχμμένον ύπδ τά βύρλα έσχημάτιζε στε
ριάν όδδν έν μέσω τών υγρών. Ο οικιακός ό κτι
σμένος εί; τδ έτερον άκρον, τών Φο»σώ, έχρησί- 
μευεν ώς όδηγος πρδς γνώσιν τής όδοϋ.

Παρετήρησε μακρόθεν τδ φώς του καί διευθύν- 
θη πρδς αύτόν' άλ*.’ έκ τών πρώτων βημάτων 
ήσθανθη δτι έβυθ ζετο εϊς τδ έλος. Ηγειρε τήν κε
φαλήν' τδ φώς ήτο πρδς τά δεξιά ! Εστράφη ίν- 
τεΰθεν, νομίσας δτι εύρε τέλος πάντων τδ λιθό- 
στρωτον, και προσεχώρησε πάλιν. Τώρα Χε εϊσέρ- 
χεται είς τδ ύίωρ μέχρι τών γονάτων ! Έκπε- 
πληγμένος, έθιώρησε καί πρδς τήν άλλην όχθην 
τοΰ έλους' τδ φώς μετ έβη πρδς τ’ άριστερά του ! 
Τω έφάνη μάλιστα δτι περιεστρένετο διά νά τδν 
σκώπτη' ούτως έμεινε μέ τδν έ α πόδα έντός τών 
βύρλων, άφωνος καί καταπεπληγμένος.

Η Φχσία, ητις έως τότε τδν παρετήρει, έστη- 
ριγμέ/η είς τήν ράβδον της, άνεκάγχασε.

— Λοιπόν ! πτωχέ μου τάχάσις, είπεν αυτή, 
καί δέν έγνώρισες δτι ε’.αι φώσρορος ;

— Φώσφορος ! δ,τέλαβιν ό Σίμων δλ’γον τε- 
ταραγμένος (διόη περί τών φωσφόρων είχε τάς Ι
δέας τάς όποιας τώ ένέπνεον είς τάς διανυκτερεύ- 
σεις)' τδν ύπελάμβανον ώς φώς τοΰ οικιακού τοΰ 
φύλακας ! άλλά μά τδν Θιόν I έάν δέν φέγγη 
πλέον, πώς θά εύοωμεν τδν δρόμον ;

— Θα παρατηρήσωμεν τά φώτα τοΰ ούρανοΰ 
τά όπαΐχ φέγγουν πάντοτε, είπεν ή γρχϊα, δεικνύ- 
ουσα τδν μέγαν πολικόν άστέρα.

Καί στραφεϊσα πρδς τά δεξιά άδιστάκτως άνευ
ρε τήν λιθόστρωτον έφ ής έβάδισαν μέχρι τή; 
άλλης άκρας.

0 Σ'μων έθαύμαζεν έπί μάλλον καί μάλλον. 
Ολα ταΰτα τδν ένίσχυον είς τάς ιδέας του περί 
τή; Φχσίας, παρισταμένης πρδς (αυτόν δτι είχε 
γνώσεις πλείονας τών φαινομένων, καί έστοχά- 

4ετο καθ έαυτόν, ότι ή γραία δέν ώμοίαζε τό

σον πρδς τήν πτωχήν χωρικήν δσον πρδς τάς 
ισχυρής έκείνας νύμφας τών δποίων είχεν άκού- 
σει τας ιστορίας έν καιρφ χειμώνας παρά τών 
γραιών δτε έκλωθον τήν νύκτα πλησίον τοΰ 
πυρός.

Εν τούτοι; άμφότεροι ήκολούθουν τήν πορείαν 
των διά τών χέρσων μερών, μέχρις ού έφθασαν 
τόν νέον μύλον, δπου ή Φασία ύπεχρέωσε τδν 
συνοδοιπόρον της νά διέλθη την νύκτα.

— Αι όδοί τώρα είναι πλημμυρισμέναι, τώ είπεΛ 
αύτη, θά φθάση; μόλις μετά τδ μεσονύκτιον' 
πάντες θα κο.μώνται. Οί άνθρωποι τούς οποίους 
έξυπνώμεν συχνάκις μάς υποδέχονται οΰχϊ φιλο
φρονώ;' μείνε εί; τδν μύλον, καϊ περί τδ λυκαυ
γές θχ σέ όδηγήσω δι ευκρινών άτραπών είς βου- 
λαιάς.

— Η πρότασις είναι εύλογωτάτη, άπήντησεν 
δ Σίμων' άλλά μένει νά μαθωμεν έάν ό μυλωθρός, 
θν δέν γνωρίζω διόλου, συγκχτατεθή νά κοιμηθώ 
μέχρι τής πρωίας.

Η Φχσία έμειδίασεν εϊρωνικώς καθδ βεβαία καί, 
μή άπαντήσασα, προσεχώρησε πρδς τόν μύλον, 
καί έκρουσε τήν θύραν, ώς έάν ήτον οικοδέ
σποινα.

Τπηρέτης έλθών έσυρε τδν μοχλόν' καί άνα- 
γνωρίσας τήν γραίαν τή έδειξε μεγάλην φιλο- 
φρόνησιν, έκάλεσε τδν κύριόν του, δστις έφθασεν 
έσπευσμένως, άφεϊλε τδ κάλυμμά του, ώς θά έ
πραττε πρδς εύγενή κυρίαν, καί παρήγγειλεν είς 
τήν γυναίκα του νά φέρη άπδ τδν καλλίτερων οί
νον καϊ τδν σίτινον άρτον.

Η Φχσία έ'έχετο δλας τάς περιποιήσεις ταύ·· 
τας μή δεικνύουσα διά τοϋιο έκπληξιν' έπαρου- 
σίασε τδν συνοδοιπόρον της λέγουσα δτι έπροτί- 
θεντο νά πλιγιάσωσιν άμφότιροι εί; τδν μύλον, 
διά τδ δποίον ό οικοδεσπότης τούς εύχαρίστησεν' 
άκολούθως έξήτασε περί τών συμβάντων άπδ τής 
τελευταίας της ίπισκέψιως' δ Μυλωθρό; τή έδω- 
κε λογαριασμόν, καί διηγήθη τά πχντα έν τάξει. 
Η δε Φασ·α έδωκε συμβουλάς έντονους τάς δποίας 
ήθελέ τις έκλάβει ώ; προσταγάς. Ώμίλησε περί 
τής διορθώσεως τών καταρρακτών έ.-εκα τών ό
ποιων τδ ύδωρ έχάνετο, εΐπε τί έπρεπε να κάμω- 
σι διά τήν ίππον ητις εύρίσκετο ολίγον άδυνα- 
τισμένη, καί ύπεσχέθη νά στείλη νέον είδος νησ
σών αίτινες ήθελον πλέει έπί τοΰ ποταμού·

Αφοΰ έδείπνησαν, ώδήγησε τόν Σίμωνα είς τήν 
άχύρινον κλίνην του πρώτου υπηρέτου, δπου έ- 
κοιμήθη βαθύν ύπνον μέχρι τής πρωίας.

Πρό τής άναχωρήσεως, ή μυλωθρός τοϊς προσέ- 
φερε ρόφημα καί ό σύζυγός τη; τούς έβίασε νά 
πίωσι μικρόν τι ποτήριον κονιάκ προς ένίσχυ- 
σίν των κατά τήν όδόν.

Η γραία Φασία άφήκε τδ κάνιστρόν της καί έ
λαβεν §ν έκ τών δεμάτων της. Αφοΰ διήλθον τούς 
φρυγανώδεις τόπους, έφθασαν είς καλλιεργησί
μους γαίας, καί αί Βουλαιαί έφαίνοντο έπί τοΰ 
κατηφόρου τοΰ λοφίσκου. Παραπορευόμενοι δέ λει

μώνα τοΰ οποίου τά φρυγανώδη περιφράγματα 
ήσαν κατεστραμμένα έκ τής πρνλχβούσης κακο
καιρίας, πχρετήρησαν έξ ωραίας δαμαλει; αί 
τινες άφήσχσαι τήν νομήν των, έκυλίοντο είς τήν 
έλώδη χλόην. II Φχσία έστάθη.

— Γρήγορα, παιδί μου, γρήγορα, στρέψε τά 
ζώα και όδήγησέ τα εί; τδν σταΰλον' άνέκροξεν 
αύτη, είναι μόνα των άρκετήν ώραν καί οί Αρ- 
δή θά έχωσι μόνον τδ δέρμα των. Η χλόη τοΰ 
μίκροΰ λε μώνο; είναι πολύ βλαβερά, καί αί ά- 
γελάδες άφοΰ φάγωσιν ολίγον έξ αύτής θά κα- 
κοπάθωσι πολλά, ήμέρας.

0 Σίμων έ.π.'ίησεν, όπως ή γρχϊα τδν π’ρήγ- 
γειλεν' έλθών συνήθροισε τάς δαμάλεις καί τας 
ώδήγησεν είς τήν έπαυλιν. Η θυγάτηρ τής οικίας 
δια^χίνουσα έκεϊθεν, έξεπλάγη βλέπουσα αυτούς·

— Ευχαρίστησε τδν νέον τοΰτον, τη είπεν ή 
Φχσία' αΰτδ; έξήλασε τά ζώα άπδ τδν μικρόν 
λειμώνα πρός τα δένδρα.

— Παναγία μου ! είναι δυνατόν ! άνέκραγεν ή 
Αννέτα έκπλησσομένη, είθε δ θεός νά σέ αντα- 
μείψη, φίλε, διά την χάριν αύτήν. Εάν συνέβαινε 
δυστύχημά τι ή αιτία θχ ήμην έγώ, διότι αί ά 
γελάδες είναι έμπιστευμέναι είς έμέ. Αλλ’ είμαι 
τόσον ζαλισμένη όόστε δέν ήξεύρω ποΰ νά πρω- 
τοΰπάγω.

— Μήπως υπάρχει άσθενής τις είς Βουλαιάς ; 
ήρώτησεν ή Φχσία.

— ό ! Χρισ-έ καί Παναγία I λοιπόν δέν ή- 
ζεύρετε ·, έπανέλαβεν ή νεάνις" πρδ τριών μηνών 
καί περισσότερον ό πυρετός βασανίζει τδν μικρόν 
άδελφόν μου ’Ερδ.ότον, καί τώρα είναι σχεδόν 
«ποθαμμένος.

Ομιλούσα ούτως, ή ωραία ’Αννέτα έχυνεν άφθονα 
δάκρυα, καί διά νά τά άποκρύψη συνώδευσε τήν 
άγέλην εϊ; τδν σταΰλον.

0 Σίμων είσήλθεν είς τδν οίκον' άλλ’ δ κύριος 
ητον άπών διά τινας ήμέρας' τώ είπον νά περι- 
μείνη τήν επάνοδόν του. Επί τοΰ παρόντος έ- 
πειδή ή ’Αννέτα έβιάζετο νά πορευθή είς τήν 
πόλιν διά νά φέρη τό γάλα τοΰ κυρίου καί οί 
λοιποί τή; οικία; άνεχώρουν είς τούς αγρούς 
έπροτεινε νά φυλάττη τδν μικρόν Ερρίκον. Β 
νεάνις τδν ευχαρίστησε διά τήν φιλανθρωπίαν του' 
τδν ώδήγησε πλησίον τοΰ παιδιού τδ όποιον κα- 
τεβάλλετο ύπδ τοΰ πυρετού καί έφαίνετο είς ά- 
θλίαν κατάστασιν, άφοΰ δέ ή Αννέτα έξεφρά- 
σθη είς τί έπρεπε νά τδ συνδράμη άνεχώρησε 
μέ τήν καρδίαν κατατεθλιμμένην καί τού; οφθαλ
μού; έρυθρούς.

Απδ ήμισείας περίπου ώρας δ Σίμων ευρί- 
σκετο πλησίον τοΰ άσθενοΰς δτε είδε τήν Φα- 
σίαν έξελθοΰσαν μέ μέγα άγγεϊον έντδς τοΰ ό
ποιου ήχνιζε πτισάνη έκ χορταρίων τα όποϊχ συν- 
έλεξεν είς τάς τάφρους, είπε δέ είς τδν νέον νά 
ποτίζη έξ αΰτής τδν ασθενή δεικνύουσα τδ βό- 
τανον δια νά δύναται νά άνανιώνη τδ ιατρικόν έν 

τη άναγχχ Επί'.τα άναχωιουσ* τφ ίσόιτχσς τοι 
ζήλον καί τήν ύπομονήν,

0 Σ μων έξεπλήρωσε τόσον καλώς τάς δοθείσας 
διαταγάς, ώστε, οτε ή ’Αννέτα έπανήλθεν έκ τής 
άγορας ό μικρός Ερρίκο; άνεκάθετο Ιχων τούς 
οφθαλμούς ήνεφγμένους, καί σχεδόν ύπομειδιών ! 
τδ έσπέρα; ήτον έτι καλλίτερον, καί, χάρις είς 
την πτισανην τδ κακόν έθεραπεύθη βαθμηδόν.

Τοΰ Αρδή ίπανελθόντος ή ’Αννέτα ήαέλησε νά 
τώ εϊπη δ,τι είχε πράξει ό νεανία; υπέρ τοΰ 
μικροΰ άδελφοΰ καί διά τάς δαμάλεις.

Πιστεύω, είπεν δτι ό νέος εί.αι προσεκτι
κός έχει γνώσεις καί αγαθότητα. ’Εάν ήναι πάν
τοτε τόσον ώφέλιμος είς τήν οικίαν ώ; ήτο τά; 
ήμέρας ταύτας, θέλει σάς είναι μέγας βοηθό; 
καί αληθής θησαυρός.

Θά ίδωμεν, άπήντησεν ό πατήρ Αρίής, δς- 
τις δεν συνειθιζε νά προλέγη π·ρί τών άνθρώ- 
πων πριν ή τού; δοκιμάση' άλλ έν τούτοι; δια 
τών λόγων της ή θυγάτηρ τδν προδιίθισε καλώς, 
καί έσυμφώνησε τδν Σίμωνα μέ καλλίτερον μι
σθόν παρ δσον είχεν έκεϊ ος κατά νοΰν. Αλλως 
τε καί δ νεανίας έφάνη άξιος τών περί αύτοΰ 
έλπίδων. Ητον άοκνο; έργάτης, καί τοΰ όποιου 
αι συμοουλα: έστρεφον πάντοτε πρδς τήν πρόο
δον τοΰ Αρδή. Διά νά εϊπη δέ τις τήν άλήθειαν, 
αί συμβουλαί αύται συχνότατα προήρχοντο έκ τής 
γραίας Φχσίας ητις διήρχετο δλοκλήρους εβδομά
δας είς Βουλαία; καί ποτέ σχεδδν δέ ήυέλει νά 
τφ προλέγη μέλλοντά τινα.

Καί δτέ μέν προελάμβχνε δυστύχημά τι κατά 
τών ποιμνίων τοΰ τόπου, ότέ δέ έπροφύλαττε τού; 
σίτους καί τάς νομάς. Αύτη προεϊδε πρδ εϊκοσιν 
ήμερών, δτι έμελλε νά βρέξη- 0 Σίμων έσπευσε 
νά συλλέξη τδν σίτον, καί ή συγκομιδή έσώθη, 
ένώ ή τών γειτόνων άνεβλάστησεν έπί τών αϋ- 
λάκων. Αλλοτε έδραμε λέγουσα, δτι ή μεγάλη 
θημωνιά τού χόρτου έμελλε νά καή καί τωόντι, 
δταν δ νέο; έφθασε μετά τών ανθρώπων τή; έ- 
παύλεω; τήν ευρον καπνίζουσαν ώ; κλίβανος.

Η γραία παρεχώρει είς τδν νεανίαν άπασαν τήν 
άοίαν τών έκδουλεύσεων τούτων, ώστε οί Αρδή 
καθ έκάστην ηΰνόουν αύτδν περισσότερον.

Η ’Αννέτα πρδ πάντων τδν έπροτίμα έξ δλων 
τών νέων τής έπαρχίας, καί είχεν άποποιηθή 
ήδη πολ,λούς πλουσίου; μνηστήρα;, μή λέγουσα 
τήν αληθή αιτίαν, ό Σίμων τδ έμάντευσε καί 
ήιθάνετο τόσην άγάπην πρδς τήν νεάνιδα δσον 
αύ .η πρδς Τοΰτον' άλλ’έπειδή ήτο πλούσια καί 
έκ γένους καλού δέν ήλπ ζε νά γίνη παραδεκτός 
ώς γαμβρός, δπερ τού κατεσπάραττε τήν καρδίαν.

Η γραϊα Φχσία παρετήρησε τήν θλίψιν του, 
καί έμάναευσε τήν αϊτίαν αύτής. Επανερχόμε
νο; ποτέ I*. τ*οΰ άγροΰ, μέ τδν λίσγον του έπί τοΰ 
ώμου τδν έσταματησε πλησίον τοΰ τοίχου τής 
έπαύλεως, καί τφ είπεν άποτόμω^ δτι αυτή η - 
ξευρε καλώς τί τδν καθίστα ούτω μαραμένοι 
πρό τ;νων μηνών.
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—- Σοί φαίνεται δτι το δνομα Αρδής δέν αρμό
ζει καλώς βίς τήν ώραίαν ’Αννέταν, προσέθηκεν 
αυτή, και έπιθυμείς νά τδ άνταλλάξης μέ τδ τοϋ

— Δι’ δνομα θεοΰ ! δμίλει χαμηλότερα, άνέ
κραξεν δ νεανία; κατατρομασμένος.

—- Καί Start;
— Διότι άν σάς ήκουον, ητο πιθανόν ν άπο- 

βληθώ έκ τών Βουλαιών.
— Νομίζεις! Λοιπδν τότε, παιδί μου, πρέπει 

νά έκφρασθής χωρίς νά περιμένης περισσότερον. Η 
’Αννέτα φέρεται φιλικώ; πρδς σέ. Εάν δέν πρέπη 
νά ήσθε δ είς διά τδν άλλον, δέν πρέπει ,ν ά- 
φήσητε καί την καλήν ταύτην θέλησιν αύξανο- 
μένην είς άμφοτέρους σας.

— Δέν ζητώ άλλο παρά τοΰτο, κυρά Φασία. 
τι πρέπει νά πράξω ;

—· ‘Ύπαγε άμέσως νά ευρης τήν μητέρα Αρδή 
ήτις εΐναι είς τδν χορτοβολώνα" άνάγγειλε εϊ; αύ
τήν δτι πρέπει ν άφήσης τάς Βουλαιάς, καί έ- 
πειδή αύτή θά σ έρωτήσή τήν αιτίαν θά τής τήν 
εϊπης θαρραλέως.

ό Σίμων έτρόμαξεν δλίγον διά τδν τρόπον, 
άλλ’ ή γρχία παρέστησεν είς αύτδν δτι τοΰτο ήτο 
τδ μόνον μέσον, καί έπειδή ήσθάνετο πραγμα- 
τικώς δτι ένταΰθα δπήρχε καθήκον συνειδήσεως 
τδ άπεφάσισε.

Τήν άγγελίαντής άναχωρήσεώς του άκούσασα ή 
μήτηρ ’Αρδή έξεφώνησε μεγάλως καθώς δύνα- 
ταί τις νά συμπεράνή, άλλά τότε ώμολόγησε τήν 
άληθή αιτίαν τής άποφάσεώς καί ή χωρική έ- 
μεινεν άφωνος. Δέν δύναταί τις νά είπη ότι δέν 
έφαντάσθη ποτέ τοϋ-ο, ή Ιδέα της μόνον δέν ήτον 
όριστική. Οταν ήκουσεν δλους τούς λόγους τοΰ νεα
νίου, τώ είπε φιλιχώς, δτι, ό,τι πρδ ολίγου έβρα- 
ζ.ν ηΰξανε τήν όποληψιν ήν είχε πάντοτε πρδς 
αύτδν, δτι δέν ήδύνατο ν άποκριθή τίποτε, διότι 
άπέκειτο είς τδν κύριον ν άποφασίση, δτι τδ 
αύτδ έσπέρας ήθελε τοΰ δμιλήσει.

Μόλις δ Σίμων έξήλθεν έκ του χορτοβολώνος, 
η νεάνις ήτις έκοπτε χόρτον είς τδν πλησίον μι
κρόν κήπον καί είχεν άκούσει πάντα, έξήλθεν 
άπδ τήν κρύπτην της, και δεδακρυσμένη έλθοΰσα 
έκάθησε πλησίον τής μητρός της. Αί δύω γυναί
κες ώμίλησαν διεξοδικώς καί μετά ταϋτα ή μή
τηρ Αρδή μετέβη πρδς άνεύρεσιν τοΰ συζύγου 
της. Ούτος δ’ ευθύς τήν έπαύριον έφερε τδν Σί
μωνα είς τδν άγρδν καί άφοΰ ήκουσεν αύτδν έ- 
παναλαβόντα, δ,τι είχεν εϊπει τήν προτεραίαν είς 
τήν γυναίκα του, τφ έδήλωσε λαμβάνων τήν χεΐρά 
του, δτι δέν έζήτει κάλλιον παρά νά γίνή πενθε- 
ρός τρυ.

01 γάμοι έτελέσθησαν πανηγυρικώς, καί ό Σί
μων προσεκάλεσε τήν μητέρα Φασίαν άν καί συγ
γενείς τινες άντέτεινον φοβούμενοι μήπως ή γραία 
φέρνι δυστύχημά τι είς τδ νέον συνοικέσιον. Καθ’ 
ήν στιγμήν έμελλε ν’ άναχωρήσρ, ό νεανίας τή 
προσέφερε ώραΐον καλάθιον καινόν πλήρες τρο

φών, καί μέ έπανωρόριον έξ έριούχου, τδ όποιον 
τήν παρεκάλεσε νά δεχθή χάριν εύγνωμοσύνης 
δι’ όσα είχε κάμει πρδς αύτόν.

— Γινώσκω καλώς δτι δέν έχεις ούδεμίαν 
άνάγκην'τούτου, μήτερ Φασία, είπε μετά σεβασμοΰ 
δλίγον δειλοΰ, διότι είδον οτι τά πάντα υπεί- 
κουν εις τήν θέλησίν σου.

— Δηλαδή, jcal σύ μέ νομίζεις γόησσαν, ά
πεκρίθη ή γραία γελώσα.

— Πιστεύω ότι ό ©εδς σοί έδωκε πλειοτέραν 
δύναμιν παρά είς τους άλλους, άπήντησε δειλώς 
ό Σίμων' άλλ ήξεύρω έκ μέρους μου ότι τήν με
ταχειρίζεσαι μόνον πρδς τδ καλόν.

— Εχεις δίκαιον, εΐπεν ή γραία σπουδαιότε- 
ρον' χάριν τής δυνάμεως ταύτης είδες, ότι ά- 
νεΰρον έν καιρώ νυκτδς τήν δδδν, έμάντευσα δτι 
δ κεραυνός ήθελεν έπισκήψει έπί τών αίγείρων, 
σέ ώδήγησα εϊς τδ λατομειον τών άσβεστοποιών, 
έπετύχομεν καταφύγιου και δεΐπνον παρά τώ μυ- 
λωθρώ, δστις εΐναι δφειλέτης μου καί ύπόχρεως 
είς έμέ, έξηγάγομεν τήν άγέλην άπδ τδν βλαβερόν 
λειμώνα, έδόσαμεν ένεργητικήν πτισάνην εϊς τδ 
παιδίον καί έπρολάβομεν άσθένειάν τινα ή κα
κοκαιρίαν' άλλ’ άπατάσαι άν πιστεύεις δτι έγώ 
τήν έχω άπδ τδν ©εδν ώ; ιδιαίτερον χάρισμα' 
δ Θεός έδωκεν είς έμέ, ό,τι καί είς δλα τά πλά
σματά του' άλλά μόνον τήν μετεχειρίσθην μέ πε- 
ρισσοτέραν φροντίδα καί θέλησιν. Καλά λέγουν 
ότι είμαι ή τελευταία νύμφη τοΰ τόπου' αλλ ω- 
φειλον νά προσθέσωσιν, ότι τδ όνομά μου εΐναι ή 
Πείρα.

■ riDin 'ff~< ■■

ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

ΕΑΑΗΝΩΝ.

Πιρι της άκατρογϊ/ς των ΘυσαΛων.

ή Θεσσαλία έλέγετο παλαιόθεν Πιερραία, Αί- 
σλίς, Πελασγία καί Αίμονία καί τέλος ώνομάσθη 
Θεσσαλία ύπδ τοΰ Θεσσαλοΰ υίοΰ τοΰ Α’μονος.

Είς τήν Θεσσαλίαν κατώκουν διάφοροι λαοί, ώς 
οϊ Κένταυροι έπι τοΰ ’Ολύμπου, οί Λαπίθαι παρά 
τδν Πηνειόν περί τδν Ολυμπον, πλησίον τής Αι
τωλίας καί 'Ακαρνανίας οί Δόλοπε; οί Αίνιάνες, 
πλησίον τής Φωκίδος καί Δωρίδος, οί Οίταίοι έπί 
τής Οίτης, οί Μαλιεΐς περί τδν Μαλιακδν κόλ
πον, οί Μάγνητες έπί τών όρέων Πηλίου καί Οα
σης, οί Φθιώται παρά τδν Παγασητικδν κόλπον 
καί οί κυρίως Θεσσαλοί περί τούς ποταμούς Ε- 
νιπέα καί ’Απιδανδν, καί οί Περραιβοί διαιρού
μενοι είς πέραν τοΰ Πηνειοΰ καί πρός τήν Λωρίδα 
υπό τδ δρος Πίνδον" διιρροΰντο δέ δλοι οί ©εσ- 
οαλοι tli πίντι κυρίως πολιτείας, τής Φθιώτι-
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δος, τής Μαγνησίας, τής Εστιαιώτιδος, τίς Πελα- 
σγιώτιδος, καί τις Θεσσαλιώτιδος καί δλοε είχον 
τδ δικαίωμα νά ψηφηφορώσιν είς τήν Αμφικτιο- 
νικήν βουλήν,

Οί Θεσσαλοί ϋπετάσσοντο κατ’ άρχάς »ΐς β«" 
σιλεϊς μετά πολλούς δέ αιώνας ύπέστησαν καί αύ
τοί τάς έθισμένας είς τί* Ελλάδα μεταβολάς και 
έζωσαν τού; βασιλιϊς αύτών, καί αλλαχού μεν 
παρεδέχθησαν τήν ολιγαρχικήν διοίκησιν αλλαχού 
χοϋ δέ τήν δημοκρατίαν, πάσαι δμως αί πόλεις 
έστελΑον πρέσβεις είς τήν συνέλευσιν, ένθα έθεω- 
ρουν τάς υποθέσεις όλης τής πολιτείας· Εί; εκ
τάκτους δμως και σοβαράς πολεμικάς περιστάσεις 
ή συνέλευσις διώριζεν άρχοντά τινα Ταγόν όνομα- 
ζόμενον δστις ειχεν άπόλυτον στρατιωτικήν έ- 
ζουσίαν μέχοις δτου διήοκει δ πόλεμος.

Η Θεσσαλία έτιμάτο τά μέγιστα παοά τοΐς 
Ελλησι, πρδ πάντων ώ; έχουσα είς τούς κόλ
πους αύτής τούς’Αμφικτύονας, τήν μεγίστην ταύ
την και άδέκαστον σύνοδον τής ‘Ελλάδος, ήτις 
συνεκροτήθη κατ άρχάς άπδ τάς πολιτείας τών 
©νσσαλώ'», Β,ιωτών, Θηβαίων, Δωριαων, Ιώνων 
II ρρχιβών, Μαγνήτων, Λοκρών, Οίταίων, Φθιωτών, 
Μαλιαίων κα'ι Φωκέων, διά νά προλχμβάνωσι τάς 
συμφοράς- τάς όποιας ήδύνατο να φέρη ό πόλε
μος’ είτα δέ έλαβον μέρος είς αύτήν καί πολλαί 
άλλαι πολιτιΐαι τής Ελλάδος, ών οί άντιπρόσω- 
ποι ώοκίίοντο διά τού έξνς όρκου ώς λέγει δ 
Αισχίνης « Μήδήμίαν πόλιν τών Αμφικτιόνων 
ανάστατου ποιήσειν, μηδ ΰδάτων ναματιαίων εϊρ- 
ξειν μήτ’ έν πολέμα) μήτ έν ειρήνη, έάν δέ τις 
ταΰτα παραβή, στρατεύσειν έπί τούτον καί τάς 
πόλεις άναστησειν, καί έάν τις ή σόλα τά τοΰ 
θεού, ή συνειδή τι ή βουλεόση τι κατά τών έν τώ 
ιερό» (τών Δελφών) τιμωρήσειεν καί χειρέ καί πόδι 
καί φωνή καί πάση δυνάμει.» Η σύνοδος αυτή ουνε- 
κροτεΐτο τήν μέν άνοιξιν είς Δελφούς, τδ δέ 
φθινόπωρου είς Ανθήλην. Κατ αύτήν συνήρχετο 
άπειρον πλήθος θεατών διά νά ϊδη τάς σοφάς 
κρίσεις της. Ηρχιζε δέ άπδ θυσίας προσφερομέ- 
νας διά τήν ήσυχίαν καί εύδαιμονίαν τής Ελ
λάδος και μετά ταΰτα ήρχετο τής συνεδριάσεως’ 
αί άποφάσεις αύτής ήσαν ίεραί καί έκτελοΰντο 
άνιξετάστως.

Οί Φθιώται οι τών Ελλήνων πατέρες, συμπε- 
ριλαμβάνοντες εϊς τήν πολιτείαν αύτών τδ κω- 
μίδριον Αυθήλην είς 8 ύπήρχε ναδς διάσημος τή; 
Δήμητρος είς τήν έορτήν τής όποιας πανταχόθεν 
συνέτρεχαν ϊνα λάβωσι μέρος είς τούς γινομένους 
άγώνας καί είς 8 ώς εϊρηται συνήοχοντο κατ’ έ
τος οί άμφικτύονε; δπως θεωρήσωσι τάς κοινάς 
υποθέσεις τής Ελλάδος, διεκρίνοντο μεταξύ τών 
Θεττιλών, διότι καί αγωγήν καλητέραν έλάμ- 
βανον άπδ τούς γονείς των καί έκπα'δευσιν έκτε- 
νεστέραν εις τά δημόσια αύτών διδακτήρια άπδ 
τούς σοφούς των καθηγητάς. Εκ νεότητος έθί 
ζοντο είς τδ τιυμν τούς μεγαλητέρους αύτών, 
»ίς τδ μα-θάνειν τήν ήθιχή', ήτις έχρησίμευεν

αύτοϊς καθ’ έκάστην καί είς τήν συναναστροφήν 
τών μεγάλων άνδρών τούς όποιους είχον είς τούς 
κόλπους αύτών καί είς τό σέβεσθαι τούς Θεούς. 
Είς τά δημόσια γυμνάσια έδιδάοκοντο τάς σω- 
ματικάς ασκήσεις τήν ποίησιν καί τήν μουσικήν 
καί τέχνας όποιας έκαστος έπεθίμει, είς τήν οι
κίαν αύτών τήν οικονομίαν, τήν γεωργίαν καί τήν 
ποιμενικήν καί έν τή κοινωνία τά χρέη αύτών καί 
καθήκοντα παραδειγματιζόμενοι άπδ τούς Αμφι- 
κτύονας, άπδ τούς γέροντας οΰς πάντοτε ίτίμων 
καί άπδ τούς εύγενεΐς ξένους οΐτινες εσύχναζον πάν
τοτε εις τήν πατρίδα αύτών.

Είς Φθιώτιδα ώς καί είς δλην τήν Θεσσαλίαν 
υπήρχον αί μάγισσαι αί περίφημοι αύται δημώ
δεις τών παλαιών γυναίκες αϊτινες είχον, ώς έλε
γαν, δύναμιν νά έμποδίζωσι τδν ήλιον, νά σΰρωσιν 
είς τήνγήν τήν σελήνην, νά ταράττωσιν ή νά ήσυχά- 
ζωσι τάς καταιγίδας, νά άνακαλώσι τούς νεκρούς 
είς τήν ζωήν ή νά κρημνίζωσε τούς ζώντας είς τδν 
τάφον. Είναι άπορον τή άληθεία πώς οί Ελληνες 
έπίστευον τάς τοιαύτας μυθώδεις ιδέας, είναι δμως 
καί βέβαιον δτι έτιμώρουν τάς τοιαύτας μάγισσας 
μέ θάνατον, δταν μετεχειρίζρντο καταχρήσεις με
γάλα;, ώ; πολλαί εϊθιζον.

Οί Μαγνήτες κατοικοΰν.ες είς πεδιάδας χαριε- 
στάτας, πλήρεις άπδ σπαρτά, ποίμνια καί άγέ- 
λας ήσαν άπλοι τά ήθη καί εύάγωγοι. Ανετρέ- 
φοντο άφανώς μέν άλλ απλώς καί φρονίμως. Κύ
ριον ένασχόλημα τών νέων καί νεανίδων ήτον ή 
Μουσική καί ή δρχη»ιϊ, αί γυμνάσεις τού σώμα
τος καί ή φοοντίς τοΰ νά μανθάνωσι τήν γεωρ
γίαν καί τήν ποιμενικήν καί τάς άπολύτως αναγ
καίας τέχνας, ώς καί αύτήν τήν ιατρικήν ήν έκ 
πείρας έμάνθανον κάλλιστα. Επί τού όρους Πη- 
λίου ύπήρχε ναδς τοΰ Διδς εϊς 8ν συνήρχοντο οί 
κάτοικοι τής Μαγνησίας κατ έτος διά νά έορτά- 
σωσι τδν Θεόν. Ενταύθα έγίνοντο άγώνες τής 
Μουσικής καί τής δρχήσεως, ύπδ τήν προεδρείαν 
τών αρχόντων τοϋ τόπου καί ί, άμιλλα έλαμπεν 
είς δλων τών νέων καί νεανίδων τά πρόσωπα, ό 
δέ νικών έστεφανούτο δεχόμενος τάς συγχαρη
τηρίους εύχάς τών συμπολιτών αύτού.

’Επί τοΰ αύτοΰ Πηλίου όρους υπήρχε τδ διάση- 
μον άντρον τού Κενταύρου Χείρωνος ίατροΰ, χει- 
ρούργου, άστρολόγου, φιλοσόφου καί μουσικού, 
δστις έδίδαξεν ότε έζη όλους τούς ήτωας τής επο
χής του πάσαν έπιστήμην καί τέχνην. Ενταύθα 
έτρεχαν κατ έτος όλοι οί Μαγνήτες διά νά προσ- 
φέρωσι θυσίας έκ τών απαρχών τών καρπών αυτών 
καί είτα νά πανηγυρίσωσι τήν έορτήν διά χα
ρών, τυμπάνων καί εύωχίας καί νά συνάξωσι 
διάφορα χόρτα χρήσιμα είς διαφόρους άσθενείας, 
ώς ρίζαν τινα εύωδιαζουσαν ώς ό θύμος καί ήτις 
ήτο θανατηφόρος εις τούς δφεις καί ήτις λαμβανο- 
μένη μέ οίνον έθεράπευε τά δήγματα, φυτόν τι, 
τοΰ όποιου ή μέν ρ.ζα ήτον Ιατρικόν είς τήν άρ- 
θρίτιδα, ή δέ φλούδα διά τδν κώλικα καί τά φόλ-
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λα διά τάς ροάς τής κακοχυμίας τών οφθαλμών 
και άλλα διάφορα χόρτα χρήσιμα είς διαφόρους 
άσθενείας.

01 Μαγνήτες έδιδάσκοντο καί είδός τι ιδιαι
τέρας όρχήσεως, Καρπέας άνομαζομένης κατά Α- 
θήναιον, ’άρμοδιοτάτης είς τδ διεγείρειν τήν γεν
ναιότητα καί τήν προσοχήν, ητις ήτον ή έξής. 
Μάγνης τις παρουσιάζετο είς τήν συνάθροισιν μέ 
τά όπλα αύτοΰ, τά έθετεν είτα χαμαί καί έμιμεϊ- 
το τά σχήματα καί τδν περίπατον άνθρώπου 
δστις έν καιρφ πολέμου σπείρει καί γεωργεϊ τδν 
άγρδν αύτοΰ. 0 φόβος ήτον έντετυπωμένος έπί τοΰ 
μετώπου του, έστρεφε τήν κεφαλήν πανταχοΰ, 
δτε παρετηρεϊ στρατιώτην τινά τών έχθρών ζη- 
τοϋντα νά έπιπέσιρ αίφνης κατ’ αύτοΰ’ άρπάζει 
τότε εύθύς τά όπλα του, κτυπφ τδν στρατιώτην, 
τδν νικόί, τδν δεσμεύει είς τούς βόας του καί τδν 
διώκει έμπροσθεν του. όλαι αύται αί κινήσεις 
ένεργοΰνται μέ ρυθμδν καί ήχον αύλοΰ.

Είχον δέ κα'ι εορτήν τινά Εταιρίδια όνομαζο- 
μένην, γενομένην πρδς τιμήν τοΰ Δ·.ός. Αυτή ήτο 
παλαιοτάτη, διότι πρώτος καθιέρωσεν αύτήν δ 
’ΐάσων δταν άπήρχετο μετά τών ’Αργοναυτών είς 
Ταυρίδα. Κατ’ αύτήν έγένοντο άγώνες εις ού; πα- 
ρίσταντο τά άθλα τοΰ ’Ιάσωνος καί τών Αργό- 
ναυτών διά Μουσικής αρμονίας.

Οί Εστιαιώται κατοικοΰντες μεταξύ δρέων υψη
λών τοΰ Πίνδου καί τών Αίτωλικών, ήσαν άν- 
δρεϊοι τδ σώμα καί άπλοι τά ήθη, ζώντες δέ με
ταξύ θηρίων είχον κύριον ένασχόλημα τήν Θήραν 
εϊς ήν ήσαν έγκρατέστατοι. Ηγάπων δέ ώς δλοι οί 
Ελληνες τήν Μουσικήν καί τήν ποίησιν, άς έδιδά
σκοντο νηπιόθεν άπό τούς γονείς αύτών. Επαινούντο 
δέ καί ώς γεωργοί καί ποιμένες καλοί, καϊ ώς 
φίλοι τής ελευθερίας καί τών άρετών καί ώς φιλό
ξενοι καί φιλοκίνδυνοι.

Ενταύθα ύπήρχεν ή πόλις Τρίκκη είς ήν ήτο τδ 
ίερδν τοΰ ’Ασκληπιού, τδ άρχαιότατον καί έπιφα- 
νέστατον πάντων τών λοιπών καί ο Ναδς τής I- 
τωνίας ’Αθηνάς. Κατά τήν έορτήν τοΰ ’Ασκλη
πιού, έγίνοντο άγώνες τής ιατρικής, κατ’έκείνην 
δέ τής ’Αθήνας, τής Μουσικής καί ποιήσεως, εις 
οδς ή νεολαία έτρεχε διά νά άγωνισθή περί τών 
πρωτείων. Π Ίθώμη χωρίον έρυμνδν καί όντως 
κλωμακόεν, ίδρυμένον μεταζύ τεσσάρων φρουρίων, 
ώσπερ έν τετραπλεύρφ κειμένων, Τρίκκης τε καί 
Μητροπόλεως καί Πελινιαίου καί Γάμφων, είς τδ 
όποιον έγίνετο έορτή τοΰ Ιθωμαίου Διδς καί ά
γώνες γυμνικοί περίφημοι καθ δλην τήν Θεσσα
λίαν.

01 Πελασγιώται ζώντες μεταξύ δασών απέ
ραντων, πεδιάδων εϋφορωτάτων άπδ θέρη καί 
ποίμνια, ποταμού πλωίμου, εξοχών περικαλλών 
μέ άγροτικάς οικίας πανταχοΰ διεσκορπισμένας, 
τής περιβόητου τών θεών κατοικίας τοΰ όλύμπου, 
τοΰ υψιπετούς τούτου όρους καί μεταξύ τών πε- 
ριφήμων αύτών Τεμπών, είς ά έώρταζον τήν έορ
τήν τά Πελώρια, ό,τήρξαν πλήρει κοινωφελών α

ρετών. Το'.οΰτους καθιστά τού; ανθρώπους ή άγρο- 
τικη ζωη, ή άθώα φύσις και ή ιδέα τοΰ δτι με
ταξύ των κατοικούν όλαι αί θεότητες.

Γεννώμενοι ό παϊς ή ή παιδίσκη υπδ τόσα κάλλη 
τής φύσεως συγχρόνως καί τής τέχνης, καθότι οί 
Πελασγιώται συνέδεον είς τούς άγρού; αύτών τήν 
τέχνην με την φύσιν, διά νά καλλύνωσιν έπί μάλ
λον αΰτούς, καί άνατρεφόμενοι υπδ τά δαματα. 
τών Ολυμπίων θεών, νά είπω ούτως είς τήν ησυ
χίαν και την ελευθερ αν καί συναναστρεφόμενοε 
καθ έκάστην μέ πληθύν εύγενών ξένων, οΐτινες ά
πήρχοντο είς τήν πατρίδα των διά νά αισθανθούν 
τάς καλλονάς τής φύσεως, διά νά έμπορευθώσιν, 
ή διά νά άπέλθωσιν είς τδν Ολυμπον, ή τδν επί
γειον τών τιμών παράδεισον διά νά ποιήσωσι θυ
σίας καί έορτάς καί άγώνας, άποκαθίσταντο άπ’ 
άρχής, τίμιοι, φιλάνθρωποι, φιλελεύθεροι, φιλοέμ- 
ποροι, φίλεργοι καί έν ένί λόγω άληθώς άν
θρωποι.

Απέχουσα τών έπιστημών καί τών ωραίων τε
χνών πλήν τής μουσικής καί τής ποιήσεως ή νεο
λαία έδιδάσκετο τά χρέη της πρδς τούς Θεούς 
καί τούς άνθρώπους, τά καθήκοντά της πρδς έ- 
αυτήν, ύπδ τήν μεγαλητέραν απλότητα καί υπδ 
τήν πατρικήν στέγην καί έζη άπδ τά έργα τών 
χειρών αύτής δαψιλώς καί έντίμως, άπέχουσα πά- 
σης κακίας καί παντδς έπιφθόνου πνεύματος. Μόνη 
φροντί; αύτής ήτο νά έκμάθρ πλήν τής ηθικής 
καί θρησκείας τέχνην τινά απλοϊκήν ώς τήν κη
πουρικήν καί τήν ποιμαντικήν διά νά ζή χωρίς 
νά ένοχλή τδν άλλον καί τήν γυμναστικήν διά 
νά γίνωνται τά σώματα αύτών ισχυρά καί γεν
ναία, διά νά λάμψη είς τάς έορτάς, διά νά στεφα
νωθώ είς τούς άγώνας. Ω πόσον έτέρπετο ό οδοι
πόρος διαπερών τδν ώραΐον τών Πελασγιωτών τό
πον ! ένταύθα έβλεπε τδν τεχνίτην άσχολούμε- 
νον είς τήν τέχνην του μ’ δλην τήν άπαιτουμέ- 
νη ύπομονήν καί εύχαρίστησιν, έκεϊσε έν τοϊς 
άγροις τους ποιμένας καί τούς γεωργούς φέρον
τας ΰπδ μάλην πρδς τοϊς άλλοις έργαλείοις καί 
τούς αύλούς αύτών ή τάς κιθάρας καί ύπδ τά δάση 
καί τάς σκιάς καθημένους καί μουσουργοΰντας 
διά νά μιμηθώσι τδ ώραΐον κελάδημα τής άηδό- 
νος, τής άκανθίδος καί τών άλλων καλλιφώνων 
πτηνών, έάν δέ άπήντων ποϋ έτερον γεωργδν 
ή ποιμένα έφρόντιζον μετ’ αύτών νά ποιώσιν αρ
μονίαν μελωδικωτέραν καί ύπέσχοντο άμοιβαίαν 
συνδρομήν εις πάσαν άνάγκην.

Εάν δ νέος ίθελε νά λάβη άνατροφήν έλευθερω- 
τέραν καί μάθησιν έκτενεστέραν, άπήρχετο είς τήν 
Αάρισσαν, τήν πλουσιωτέρον καί πολυανθρωποτέ- 
ραν πόλιν τής Θεσσαλίας είς τήν οποίαν ϋπήρ- 
χον πλήθος(διδασκάλων τής ήθικής, τής σοφίας 
καί τών τεχ\ώή διδάσκοντες έπί έλαχίστφ μισθω 
πάν άρεστδν είς τδν ζητοΰντα τήν διδασκαλίαν.

Είς Παλασγιότιδα ύπήρχον διάφοροι έορταί καί 
άγώνες, οΐτινες Ινέσταζον είς τάς ψυχάς τών πο
λιτών καί μάλιστα τών νέων τήν φιλοτιμίαν, ητις
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δύναται τέρατα μεγαλείου να φίρη. Είς Λάρισ- 
σαν ΰπήρχε γυιανάσιον είς τό όποιον έγίνοντο διά
φοροι γυμνικοί άγώνε; ΰπό την έποπτε'αν τών 
αρχόντων όνομαζομένων Πολιταρχών καί ό νικών 
έβραβεύετο μέ στέφανον ελαίας, ΰπήρχε καί θεα- 
τρον είς 3 έγένοντο αί ταυρομαχ_ίαι κατά τόν εξής 
τρόπον. Απελύοντο έντός τοΰ περιφράκτου θεά— 
τοου τόσοι ταύροι όσοι καί Ιππείς. Εκαστος τών 
ιππέων ώφειλέ νά έκλέςη τόν ταύρον 8. έπρόκειτο 
νά πολεμήση, άφοΰ δε τον έκλεγβν, ώρμοΰσεν ε
ναντίον του, τόν έστενοχώρει άποφεύγων τά όρ- 
μήματά του, τόν έκέντα μέ εΐίός τι ιδιαιτέρου 
δόοατος καί τέλος άφοΰ τοΰ έξήντλει τάς δυνά
μεις, ήτον ΰπόχρεω; νά τόν καταλάβη άπό τά 
κέρατα αύτοϋ και νά τόν ρ ψη χαμαί χωρίς * ά- 
φ ππεόση' δστις τών ιππέων, ήδύνατο ταχότερον 
νά νικήση τόν ταύρον ή ν« -τόν ανατρέψ’ρ μέ βί
αιους μόνον τιναγμού; «χειροκροτείτο διά τήν 
νίκην του άπό τους Οεατας, διισαλπίζετο τ όνο
μά του καί άπήρχετο οίκαδε έν τώ μέσω χαρμ-ο- 
σύνων άνευφημήσεων.

Είς τήν κοιλάδα τών Τεμπών κατά ίννεαετη- 
ρίαν οί Δελφοί έστελλον θεωρίαν διά νά έορτάσωσι 
τόν Απόλλωνα χάριν ευγνωμοσύνης διότι έλεγον 
δτι ό Απόλλων έπήλθε ποτέ εί; τήν πόλιν αύ
τών μέ στέφανον καί κλάδου; δάφνη; τά όποια 
άπό τήν κοιλάδα ταύτην έκόψεν. Η θεωρία συνί- 
στατο πάντοτε άπό τό άνθος τών νέων Δελφών, 
οίτινες έθυσίαζον μεγαλοπρεπή θυσίαν έπι θυσια
στηρίου τίνος έγερθέντος πλησίον τοΰ Πηνειού πο
ταμού, εΐτα έκοπτον κλάδους δάφνης καί ήρχον- 
το τών ύμνων, τών χορών χαί τή; μουσικής. Κατά 
τήν έορτήν ταύτην συνηθροίζοντο πλήθο; νέων Πε- 
λασγιωτών διά νά λαβωσι μέρος εϊς τήν έορ- 
την ταύτην καί άγωνϊσθώσι περί τών ποωτείων 
με του; Φωκει; καί διά νά ϊδωσι τήν στολήν, 
τά έθιμα, τήν άνδρίαν καί ευγένειαν τών νέουν 
Δελφών, άπό τού; όποιους πολλάκις ώφελήθησαν. 
Ει’ς τά αύτά Τέμπη ίποίουν κατ’ έτος καί οί 
θετταλοί έ >ρτήν τοΰ Διός λαμπράν, Πελώίΐα καί 
Χατουρνάλια κατά Βάτωνα τόν Σινωπέα όνομαζο- 
μένην είς άνάμνησιν τοΰ σεισμού δστις δον; διά- 
έασίν είς τά ΰδατα τοΰ Πηνειού άνεκάλυψε τάς 
ώραιας πεδιάδα; τής Λάρίσση'ς, ήρχόντο δέ άπό 
θυσίας θυμιαμάτων καί είσα έθετον τραπέζι; δια
φόρους εις τά δάση, εϊς τούς παμπληθείς πα
ραδείσους, είς τά χείλη τοΰ ποταμού, εί; τά έντό; 
αυτού· νησίδα, εί; τά; πηγά; ένθα ίσυμποσιαζοντο 
κύριοι καί δούλο’, μικροί μεγάλοι άνεξετάστως. 
Μετά τάς τραπέξα; ήρχοντο οί αγώνες τής μου
σικής, τής όρχήσεως, τος ποιήσεως, τής πάλης, 
τής πυγμής, τού δρόμου μέχρι νυκτό; βαθυτά- 
της. ‘Η έορτή αυτή καθιερώθη έκ τή; εξής αί 
τίας. Αί πεδιάδες τής Θεσσαλίας ήσαν ποτέ δλαι 
λίμνη διότι ό ποταμός Πηνειός δέν είχε διέξο
δον. Βασιλεύοντος δέ τού Πελασγού είς Θεσσαλίαν 

■συνέβη σεισμός μέγας καί διεσχίσθησαν τά Τέμπη 
καί έρόευσεν έκεϊθεν τό ύδωρ είς τήν θάλασσαν 
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καί άνεφάνησαν πεδιάδες θαυμαστοί τώ μιγέθει 
καί τώ κάλλει. Ταύτην τήν αγγελίαν έκόμισε 
πρώτο; είς τόν Πελασγόν χωρικός τις Πέλωρος ό- 
νόματι, έ<ώ έορταζει τήν εορτήν τοϋ Διός καί δια 
τήν καλήν ταύτην αγγελίαν τόν έδεξιώθή φιλο- 
φρόνως ό Πελασγός και τόν εκαθησεν είς πολυ
τελή τράπεζαν είς ή» ύπηρέτει αύτός καί οί ά- 
ξ ωματικοι του, έύεςιώθησαν δέ τόν Πίλωοον καί 
πάντες οί Θισσαλοι καί έγίνετο πανηγύρι; κοινή 
καί χαρμόσυνο; καί εύώχία λαμπρά, ήτι; δϊήο· 
κεσε πάντοτε πρός άνάμνησιν, καθ -?,ν όλοι καί 
πολϊται καί δούλοι καί δεσμώται καί ξένοι συνηυ- 
φραίνοντο, οί δε δεσποται έγίνοντο είς τήν έοο- 
τήν ταύτην ΰιΐηρέται τών δούλων αύτών, διά νά 
μι'μηθώσι τό δπερ έπράξεν ό Πελασγό; μέ τού; 
αξιωματικού; αυτού εί; τον Πέλωρον.

Τά Τέμπη ταϋτα άπερ έκειντο μεταξύ τοΰ Ό
λυμπου και τή; Οσσης ήτον τόπο; επίπεδος, κε- 
καλυμμένο; από άγροτικα; οικίας και παραδεί
σους. περιορεχομένου; άπό ύδατα διαυγή ώς τόν 
κρύσταλον και τόν Πηνεινόν ποταμόν δστις εν
ταύθα καί πλατύτερο; καί ησυχότερος — ελαίου 
δίκην πρωϊων — ήτον, είχον θέαν μεγαλοπρεπή, 
διότι έφαίνετο έκεϊθεν ό Θερμαϊκός κόλπος, ή Χερ- 
σόννησο; τής ΙΙ,λλήνη; καί τό δρο; τοϋ Δθωνος, 
ήτον οφθαλμών πανήγυρ:; κατά τόν Αίλιανόν έ- 
χοντα τό πάν χλόαζαν καί τέρπον. Ε,ταϋθα έ- 
ζων πολλοί οίκογένειαι άναχωρητικήν ζωήν πλήρη 
τρυφερών διαχύσεων, ζωηρων ενθυμήσεων, ευφρο
συνών άνεκλαλήτων, μόνην φροντίδα έχουσαι ν ά- 
νατρέφωσι τά τέκνα. αυτών έν αρετή καί σοφίρε, νά 
γεωργώσι τά; περιοχα; αύτών τάς οποίας καί ή 
φύσις καί ή τέχνη συνέτρεξαν ίνα κατασταθώσιν 
επίγειοι Παράδεισοι καί ν άπολαμφάνωσι μακραν 
τής πολλή; κοινωνία;, όλην τήν δυνατήν είς τόν 
άνθρωπον ευδαιμονίαν τήν όποίαν οΰτε πλούτη, οΰτε 
δόξα, οΰτε μεγαλείου όύνανται νά προπαοασκευά- 
σωσιν.

Οί Θ σσαλιώται ήσαν ό πολυανθρωπότερος καί 
δυνατώτεοος τής Θεσσαλίας λαός, είτε δια τήν 
πληθύν τών όσων είχε πόλεων, είτε διά τήν <ί- 
ρειμάνιον ανατροφήν ήν έλάμβανον νηπιόθεν είτε 
διότι συμπεριεληφθη είς τήν χώραν αύτών, η 
Θαγνησία και ή Π!ρραιβία δύο ίσχ,ραι ανεςάρ- 
τηται πολιτεία’.' ούτοι ή ίύναντο άμέσως νά συγ- 
κροτήσωσι στρατόν δέκα χιλιάδων πεζών χωρίς 
ν’ άριθμηθώσιν οί τοξόται οίτινες ήσαν άριστοι 
καί ό άριθμό| τών όποιων ήδύνατο ν αόξηνθή ό
σον ήθελον καί εξ χιλιάδων ιππέων τοσοΰτον 
θρνλλουμένων είς την αρχαιότητα, καθότι ησαν και 
φοβεροί κατά την δόξαν καί άνίκηται σχεδόν είς

iI
J

τάς μάχας|

Οί Θεσσαλιώται άνετρέφοντο έπί τό πολέμίκώ- 
τερον έκτενέστερον ή οί λοιποί Θεσραλοί. Οί γο
νείς άφού δ παΐ; ήρχετό είς ήλικίαν καθ ήν ήδύ
νατο νσ έννοή τά περί αύτόν γινόμενα, τό έδίδα
σκον όλα τ άπάιτούμενα μαθήματα διά νά άπο-
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κχταστήσωσιν αύτόν πολίτην ελεύθερον, ακίρεϊον 
καί φρόνιμον.

Είς θεσσαλιώτιδα ύπήρχον καί δημόσια διδα
κτήρια, εί; τά όποια σωρηδόν ετρεχεν ή νεο
λαία έκ τής παιδικής αύτής ηλικίας διά νά μαθη 
νά μεταχειρίζεται τό τόξον έπιτηδείω; και το δό
ρυ ίσχυρώς, νά ίππεύρ εϋσχήμως, καί άξιω; δια 
τοΰτο ώνομάσθησαν παλαίτατα καί Κένταυροι, 
άνθρωποι δηλαδή έξ ήμισείας ίπποι και εξ ημι- 
σείας άνθρωποι, τό όποϊον έσημαινεν οτι ή διδα
σκαλία παρ’ αύτοϊς τής ιππικής καί ή εφεσις των 
είς ταύτην τήν άσκησιν ήτον αρχαιότατη καί δε- 
δοκιμασμένης ικανότητας, καί νά γυμνάζεται είς 
δλας τάς άλλας σωματικάς άσκήσεις καί τήν ρη
τορικήν, τήν δρχησιν, τήν ποίησεν, καί τήν Μου
σικήν, διά νά δυνηθώσι δε οι Νομοθεται αύτών νά 
μεγαλύνωσι τήν ίσχύν τής νεολαίας, έθεσπισαν καί 
διαφόρους άγώνα; καί τελετά; είς α; ό άριστευων 
έβραβιύετο, έτιμάτο καί έδοξάζετο.

Οϊ θεσσαλιώται έγίνοντο έπιτηδειοι είς την 
γεωργικήν καί ποιμενικήν, διά δέ τοΰ εμπορίου 
τό όποιον ΰπερβαλλόντω; ήγάπων έφερον καί δι 
άλλων καί μόνοι τά προϊόντα αύτών εις διάφο
ρου; πλησιόχωρους πολιτείας και μάλιστα τήν 
Βοιωτίαν καί Φθιώτιδα. Ηγάπων τήν ελευθερίαν 
των ύπέρ τό δέον καί διά πάσαν προσβολήν έκη- 
ρυττον ώ; οί Σπαρτιαται πόλεμον, καθ 8ν ώς 
έπί τό πλεϊστον έθριάμβευον καί άπεκατεστάθη- 
σαν τών ίσχυρωτέρων εθνών τής δλης Ελλά
δος. Εκατηγοροϋντο δμως ώς άσωτοι, λαίμαργοι, 
αβροδίαιτοι, κενόδο ξοι, ορμητικοί, φιλοτάραχοι ι 
καί άτιμοι’ είς τά ένδύματα αύτών καί εί; τας 
οικία; μετεχειρίζοντο ύπέρ τό δέον τόν καλλω
πισμόν, είς τά; τράπεζας αύτών τήν λαιμαργίαν 
καί τήν αναιδή δρχησιν, καθότι αί όρχιστρίδες δ'έν 
έδύναντο άλλως νά του; εύχαριστώσιν η εκδυομε- 
άπό όλα τής αίδοϋ; τά καλλύματα. Επανεστάτουν 
είς πάσαν μή αρεστήν αύτοί; διοίκησιν και πολ
λάκις κατεξιοχίσθησαν άπό τά; φατρίας αυτών. 
Πολλάκις ήπάτησαν τους συμμάχους αύτών, τους 
δέ έχθοους των άφοΰ διά συνθηκών άτιμων τους 
ήσύχαζον, αίφνης επέπιπτον κατ αύτών καί τους 
ήνδραπόδιζον, ώ; τοΰτο έπραξαν πολλάκις πρός 
τούς πενέστας τους άλλους είλωτας τής Θεσσα
λιώτιδος, καί είς τού; Μάγνητας καί Περραιβυΰς. 
Διά τοΰτο δ μέν Θεόπομπο; φησίν. α Ζώσιν οι μέν 
συν ταϊ; όρχηστρίαις καί τοϊς αύλττρίοις διατρί- 
βοντες, οί δ’ έν κύβοι; καί πότοις καί ταϊ; τοι- 
αυται; άκολασίαι; διημερεύοντες καί μάλλον σπου- 
δαζουσιν όπως δψων παντοδαπών τάς τραπέζας 
παραθήσονται πλήρεις, ή τόν αύτών βίον δπως 
παρασχήσονται κεκοσμημένον. Φαρσαλιοι δέ πάν
των ανθρώπων είσιν άργότατοι καί πολυτελέστα
τοι. ίίμολόγηνται δ’ οί θεσσαλοί ώς καί Κριτί- 
α; φησί πάντων Ελλήνων πολυτελέστατοι γε- 
γενήσθαι περί τήν δίαιταν καί τήν έσθήτα’ ό- 
περ αύτοϊς αίτιον έγένετο κατά τής Ελλάδος άπα- 
σγαγεϊν τού; Πέρα;, ζηλώσαντα; τήν τούτω» τρυ

φήν καί πολυτέλειαν. » ό δέ Αθήναιος « έμολο- 
γοϋνται δέ οί Θετταλοί πολυτελέστατοι τών Ελ
λήνων γεγενήσθαι περί τε τάς ίσθήτας καί τήν/ 
δίαιταν δπερ αύτοί; αίτιον έγένετο κατά τής Ελ
λάδος έπαγαγεϊν τούς Πέρσας, έζηλοκόστ τήν τού
των τρυφήν καί πολυτέλειαν. *

Από άρχαιοτάτου; χρόνους ήσχολοδντο είς τήν 
ποίησιν, έκαυχώντο δε ότι έγεννήθησαν εί; τήν. 
πολιτείαν αύτών οϊ Θάμηρις, (Όρφεύ; καί Νϊνο;, 
καί πολλοί άλλοι ζώντες είς τήν έποχήν τών ή- 
ρώων ών μετεϊχον τή; δόξης, καί είς τήν ρητορι
κήν ουσαν άναγκα αν εί; τάς Συνελεύσεις αύτών, 
είχον μεγάλην κλίσιν, άλλ’; έπροτίμων τήν πομ
πώδη ευγλωττίαν ήτις τού; έδίδασκε ψευδείς πολ
λάκις ιδέας τή; Δικαιοσύνη; καί τών άρετών. Τό
σην έφεσιν δέ καί τιμήν είχον εί; τήν δρχησιν, 
ώστε προσήρμοζαν τά; λεξεις αύτή; τή; τέχνης 
εί; τά; εύγενεστέρας χρήσεις, καθότι ώνόμαζον 
τού; στρατηγού; αύτών καί πολιτάρχου; προέδρους 
τής όρχήσεω;’ ή μουσική των ήτις έπεϊχε τό μέ
σον τής Ιωνικής καί Δωρικής ένέσταζεν εί; τά; ψυ- 
χάς τής νεολαίας τήν ϋψηλοφροσύνην, τήν μαλθα- 
κότητα τής ηδονής καί τήν γενναιότητα.

Η Θεσσαλιώτις έχρημάτισε καθέδρα πολλών η
ρώων. Ενταύθα έφάνησαν οί Κένταυροι καί οί Λα- 
πϊθαι. Εντεύθεν έθαλασσοπόρησαν οί Αργοναύτα!. 
Εδώ άπέθανεν ό Ηρακλής, έγεννήθη ό ’Αχιλλεύ;,. 
εζησεν ό Πειρίθους. Ενταύθα οί πολεμισται ήρχον- 
το άπό τού; μάλλον μεμακρυσμένου; τόπους διά 
νά δείξωσι τήν έμπειρίαν αύτών καί τήν άνδρίαν. 
'Ενταύθα έσχάτω; ήκμασεν ή πόλις τών Φερών 
τή; οποία; ό κρότο; υπήρξε τόσον λαμπρός άλλά 
καί τόσον έπονείδιστος' καί λαμπρός μέν ύπό τόν 
Ιάσωνα δστις κατέστη τρομερός είς δλην τήν Ελ

λάδα διά τήν άπαράμιλλον αυτού άνδρίαν, διά 
τάς άρετάς του, διά τόν πολιτικόν αυτού νουν, διά 
τήν άποκατάστασιν τοΰ στρατού αΰταύ είς ήρωας 
καί διά τήν ιδέαν ήν συνέλαβε πρώτος νά ένωση 
δλα τά Ελληνικά όπλα καί νά είσβάλη εΐ; Περσίαν, 
ήν έν μέρει έπραγματοποίησε καί ίσως ήθελε τήν 
έκτελέσει έάν δέν έδολοφονιϊτο, έπονείδιστος δέ 
ύπό τόν Φεραϊον ’Αλέξανδρον, δστις ήτον μέγα; 
τύραννο; καί αισχρός δολοφόνος, δστις ήθέλησε 
νά έζαχρειώσ^ τόν λαόν δια τή; καταπατήσεως 
πάσης έναρέτου άνατροφής, διά τοΰ τρόμου καί 
τής άπατης καί δστις τελευταίου έφονεύθη άπό 
τήν ιδίαν αύτοΰ σύζυγον τήν ώραίαν Θήβην.

Τοιούτοι ήσαν οι Θεσσαλοί, άλλά τά πάθη καί 
αί διχόνοιαι πόσα έθνη διέφθειραν καί διαφθείρουν 
καθεκαστην ; Διέφθειρον λοιπόν καί τού; Θεσσα- 
λού; καί κατέστησαν αυτούς ώς τού; πενέστας 
αυτών, πενέστας άλλων έθνών φρονιμωτέρων.

( ακολουθεί)

Τό ανατολικόν ζήτημα λαμβάνει ήδη νέας πε
ρίπλοκά;, έμβαίνει εί; καθαρωτέραν φάσιν" ή Αύ- 
στρία κηρύττεται οΰδετέρα, αί δέ Δυτικαί Δυνά
μεις μετά τών συμμάχων των, τής Τουρκίας καί 
Σαρδηνίας, συγκεντρόνουσι σημαντικά; δυνάμεις έν 
Κριμαίρι διά νά έπιφέρωσι τόν τελευταϊον κτύπον, 
αν όχι κατά τών έκ γρανίτου λίθου απροσβλήτων 
τειχών τής Σεβαστουπόλεως, τούλάχιστον κατά 
τών άτρομήτων ϊ*ωσσικών όπλων, ύ αύτοκράτωρ 
Ναπολέων Γ. ώ; γενικός αρχιστράτηγος δλου τοΰ 
Συμμαχικού στρατού διευθύ/ει έκ Παρισίων διά 
Τηλεγράφου τήν Εκστρατείαν, καί πράγμα άξιοθαύ- 
μαστον, έν διαστήματι τεσσάρων ώοών δίδει δια
ταγές καί λαμβάνει ειδήσεις έκ Βαλουκλαβά ! Α
κατανόητο; καί γιγαντιαία πρόοδος τής συγκοι
νωνίας τών άποστάσεων !

’ίδού τά καθέκαστα.
Τό εν Β.έννη Συρ,βοόλι,ον των ισχυρών δυνα|χεων 

άνεβλήθη άορίητως χωρίς νά φέρη τό παρά πολλών 
περιμενόμενον ειρηνικόν άποτέλεσμα. Η Αύστρία, 
ώ; λέγει δ ξένος τύπος, έπρότεινε τελεσίγοαφον, τό 
οποίον, άν δέν έγίνετο δεκτόν, ήθελεν άναγκάσει 
αυτήν νά ριφθη ένοπλος είς τό πεδίον τής μάχη;’ 
φαίνεται δμως δτι ή Ρωσσία *ιχε προηγουμένως 
συνεννοηθή μετά τής Αύστρίας περί τούτου, ό Νέ- 
στωρ τή; Γαλλικής διπλωματία; Δρουέν-Δέ-Λουί, 
παραδεχθείς τά; βάσει; τοϋ εγγράφου τούτου, μή 
έγκριθέντο; ύπό τής Γαλλική; καί Αγγλικής Κυ- 
βιρνήσεως, ήναγκάσθη νά παραιτηθή, δ δέ πόλε
μος προοιωνίζεται ύπέρ ποτέ; τρομερώτερβς. Τό 
τελεσίγραφον τούτο δέν είναι άλλο, ώς φαίνεται, 
είμή τό Sialo quo. ό Γαλλικός τύπος, άν καί 
ύπόκειται είς αύστηράν λογοκρισίαν, θεωρεί ύπό 
σπουδαίαν έποψιν τήν παραίτησιν τοΰ Δρουέν Δέ 
Λουί καί έπικρίνει αύτόν, δτι πολλά έγρήγορα έξέ- 
φρασεν εί; τήν Αυστρίαν τε.ΙευταΙαε· .ώιξιν
τοΰ Ναποίέοντορ. Τό ζήτημα ήδη έκαθαρίσθη 
ή συνθήκη τή; 2 Δεκεμβρίου άκυροϋται, ά.Ι.ί ή Αύ- 
στοία. ftb'.et κάποτε όιπ.Ιωματιχύζ ήι'νμότη μετά 
της Λόσεως Κατά τήν περίστασιν ταύτην παοε- 
τηρήθη δτι ή Π ρωσσία ήρχισε νά συνεννοείται εί- 
λικρινώς μετά τή; Αϋστρ.α; καί ή αρμονία τών 
δύο τούτων μεγάλων επικρατειών μετά τή; Γερ
μανικής Διαίτη; επανήλθε. Η Ρωσσία κάμνει ση
μαντικά; πολεμικά; προπαρασκευά; εις τό εσω
τερικόν αύτή;, έπικουρ’αι δέ νέου στρατού καθη- 
μεοινώ; έμβαίνουσιν εί; Κριμαίαν. Εσχάτως δι 
ούκαζίου διετάχθη στρατολογία νέα κατά τά; δυ
τικά; επαρχία; ί 2 άνδρών έπί τοϊ; χιλίοις. Από 
τά; Τουρκικά; έφημερ'δα; εξάγεται δτι φονικαί 
έξοδοι λααβάνουσι χώραν έν Σιβαστουπόλεί, άλλ 
ό είκοσαήμερο; εκείνος τρομερό; τού αδου βομβαρ 
δισμό; δέν 5φε»εν άλλο αποτέλεσμα ή δτι τό 
πεδίον τή; μάχη; έβάφη μέ αίμα χριστιανικόν, 

ή δέ άνδ ιία κα'ι ή καρτερία τού Κοζάκου ήμιλλάτσ 
μέ τήν άνδρίαν καί εύλιγιστίαν τοΰ Ζουάβου. Κατά 
τινα Γερμανικήν έφημερίδα, έντό; 14 ήμερών 
βομβαρδισμού έρρίφθησαν κατά τή; Σεβαστουπό
λεως άπό μέρους τών Συμμάχων 375,000 σφαϊραι 
καί βόμβαι, είς τήν κατασκευήν τών όποιων έδα- 
πανήθησαν μετά τή; άναγκαία; πυρίτιδος, 10,000, 
000 φράγκων καί πέντε μηνών άδιάκοπο; έργα- 
σία.

Εν Αγγλία όργανίζεται κοινωνική έπανάστασι;· 
γιγαντιαϊα συμπόσια σκοπόν προτιθέμενα τήν ά- 
νάπλασιν τοϋ διοικητικού συστήματος έλαβον χώ
ραν εί; Λονδϊνον καί εί; τά; μεγαλειτέρα; εμ
πορικά; πόλεις" οί λόγοι τών ρητόρων ήσαν προσ
βλητικοί διά τό ύπουργεϊον" ή μεταξύ τή; Αριστο
κρατίας καί τού Ααοδ αυτή πάλη είναι λίαν πε
ρίεργος. « Αί θέσεις, λέγουσιν αί Αγγλικά! έφημε- 
» ριόες, πρέπει νά δίδωνται εϊς τού; ίκανωτέροι; 
” καί δχι είς τού; πλουσιωτέρους, ή δέ καταστρο- 
’ φη τού Αγγλικού στρατού έν Κριμαία δεικνύει 
’ τό πλημμελές τοϋ διοικητικού συστήματος. » Εί; 
σό Αγγλικόν Κοινοβούλιον άπερρ φθη ή πρότασι; τοϋ 
νά μεταφερθή εί; Κριμαίαν δ έξ 25 χιλιάδων αγγλι
κός στρατό; τών Ινδιών, διά πλειονοψηφία; 115 
ψήφων, ό δέ Γραίϋ έκαμε τήν έξής πρότασιν ήτις 
μέλλει νά συζητηθή. « Η Αγγλία έπρεπε νά παρα- 
όεχθή τάς περί ειρήνης προτάσεις τή; Ρωσσία; ».

0 Βαλουκλαβά; συγκοινωνεί μετά τή; Βάρνη; 
δι ύποβρυχίου τηλεγράφου εί; ολίγα μόνον λεπτά, 
μέσον δέ Βιέννης φθάνουσιν αί ειδήσεις εί; Αγγλίαν 
καί Γαλλίαν έν διαστήματι τεσσάρων ώρών. Παοά- 
φρων ήθελέ τις λογισθή άν πρό έξ ήδη μηνών έ- 
λεγέ τι τοιούτον. Εν τούτοις ούδέν άληθέστερον. 
0 Αύτοκράτωρ τών Γάλλων έκ τού άναγνωστηρίου 
του δύναται νά συγκοινωνή δίς τής ήμέρας μετά 
τοΰ έν Κριμαία στρατού, δίδων διαταγάς και 
λαμβάνων πληροφορίας ώ; νά εύρίσκετο ό ΐ’ιος 
εί; Βαλουκλαβάν. 0 έν Αγγλία πρέσβυς τής Γαλ
λία; Βαλεόσκη; άντικατέστησε τόν Δρουέν Δε Αουί, 
δ δέ διευθυντής τού ύπουργείου τών ’Εξωτερικών 
Θιυβενέλ, άλλοτε πρέσβυς έν Ελλάδι, διωρίσθη 
ως τοιοϋτο; έν Κωνσταντινουπόλει.

Κατά τάς άπό 11 (23) τρ. έκ Κωνσταντινουπό
λεως ειδήσεις ό στρατό; Γαλλίας, ’Αγγλίας, Τουρ
κίας, Σαρδηνίας, τόν αριθμόν ΙΐΟ χιλιάδες ήτοι- 
μάζετο νά προσβάλη δριστικώς τόν ί’ωσσικόν 
στρατόν είς Τσερνάγιαν. Διά δε τηλεγραφική; ιι- 
δήσεως έκ Γαλλίας ή στρατηγία τής εκστρατεία; 
ταύτη; έδόθη είς τόν Πελισιέ άντί τοϋ μέχρι τού >< 
Κανοοβέρ. Ας περιμένωμεν -.ό άποτέλεσμα τή; ο
ριστική; ταύτης μ’χή?·

Α; ελθωμεν ήδη είς τα έγχωρια. 0 τύπος τή; 
Ελλάδό; ε|ναι διγ,ρημένος εις δύο πολέμια στρατό
πεδα. Τό ύπουργεϊον εύρ'σκεται εις αμυντικήν θέ
σιν καί διά τών όργάνων του, ή χσρίεσσα Φήμη, 
ή’Εθνική, ό Πρωϊ.ό; Κήρυξ, ό'Λαός, τοΰ όποιου 
οί συντάκται, άν καί τριάς, δέν είναι άδιαίρετοι, 
πυροβολούσε τήν άντιπολίτευσιν’ άλλ αΰτη έξεν
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λέςατο καταλληλότατον πεδίου τής μάχης, καί 
ρίπτουσα βόμβα; κατά τών ΰπουργών, διά τή; Ελ
πίδας, τή; Εοδομάδο;, τοΰ Ηλιου, τοΰ Φιλοπά- 
τριδος καί τοΰ Ανεξαρτήτου, ύπέσχετο νά τοΰ; 
κατακαύση άν έν Πειραιεί δέν ΐίχραζεν ό ά.Ιιχτωμ.

Τα βουλευτικά σώματα τακτιχώ; μισθοδοτούν
ται' ά< δε δέν αντιπολιτεύονται τδ ϋπουργείον, ώ; 
λέγει έκαστος αύτών κατ ιδίαν, τοΰτο πράττου- 
σι, διότι έπειχομένη; διαλύσεω; τών βουλών οί 
νεοθιορ σθησόμενοι δεν θέλουσιν είσθχΐ πλέον ά*ε- 
ξάρτητοι αύτών. Κατ αύτά; έσυζητήθησαν είς τάς 
βουλά; διάφορα νομοσχέδια, έξ ώ/ τδ περί κχθυ- 
στερούντων χρεών, τδ περί καταργήσεως τοΰ πθ“ 
λιτικοΰ θανάτου, τδ δποίον τόσον επιτύχω; χαί 
εΰστόχως ύπεστήριξιν ό εύγλωττος καθηγητή; 
τοΰ Ποινικού δικαίου καί βουλευτής τοΰ ίϊανεπι- 
στημίου Κύριος Πήλλικας.

Τδ ϋπουργείον τή; νοημοσύνης κχί τών φώτων 
ϋπέσχετο νά φέρη τδν χρυσοΰν αιώνα, άν ή πο
νηρά αντιπολίτευσις δεν έφερε προσκόμματα εί; 
τήν διοικητικήν πορε'αν του.

Τά πάντα έπικρίνέΐ! Κρατείται εί; τά; φύλα
κας ώ; υπόδικο; εί; στρατηγό; άνευ εντάλματος 
φυλακίσεως, έξχνίσταται αύτη μανιακύ, ώ; νά ή
τον τοΰτο παρανομία, ή νά μή έγίνοντο τα τοι- 
αΰτα καί εί; άλλα τής Ευρώπη; μέρη. Τδ ύπυυρ- 

έται- 
δεν κλί- 

αλλ 
ς, με ύπο- 

νά συ ·

γεϊον προτείνει τήν σύστασιν άτμοπλ'.ϊκή; 
ρίας' ή αδιάκριτος αύτη άντιπολίτευσις 
vm γόνυ απέναντι τοιούτου ευεργετήματος, 
εύχεται έν τή Γερουσ·'α μέ παρατηρήσεις 
λογισμούς, ώ; νά Ιπρόκέιτο πραγματικώ; 
στηθή ατμοπλο'ί-.ή έταιρία ! Εκ τοΰ υπουργείου 
τών Εσωτερικών ρίπτονται εϊ; τά; επαρχία; εγ
κύκλιοι έπί έγκυκλίω , γεγραμμέναι εί; ύφος γλα
φυρόν, άφορώσαι τήν ληστείαν, του; δημοτοφύ- 
λακας, τάς μελετωμένα; δήθεν επαναστάσεις τών 
δμόρων επαρχιών* ή αντιπολίτευσις, ώ; λέαΐ’α 
βρυχωμένη κατεξανίσταται καί εξυβρίζει τδν πε
παιδευμένου ά'δρα, ω; ζωηρόν, τδν άντιπροσω- 
πεύσαντα τόσον ίπα ξίώς (μέχρι τής 1 Μσΐου 1 854) 
τήν μεγάλη ί'έαν,ώ; έγκυκλιογράφον. Εί; υπουργός, 
δ άλλοτε δεινός ρήτωρ τή; άντιπολ τεόσεω; οργίζε
ται, παρχιτιϊται έκ τή; 'υπουργικής έδρας, διότι 
δεν ήδυνήθη κά ρνθμϊσρ τι/r διαγωρην των καθη
γητών τοΰ Παντ.-τίστημ’νυ, χαί πάλιν ή πϊντάς 
αύτη, άνάμιγνϋόμένή εί; τά οικιακά τοΰ υπουρ
γείου γνωμοδοτεΐ νά ίντ κατασταθή ούτος. Ω ί τή 
άληθϊίφ. ή έφηχεριδογραφίχ έν Ελλάδι δέν διορ- 
θοΰτχι άλλως ή διά τού y.i.?ap:oc.

ίωσσική Κυβέρνήσίς, φιλανθρωπικώ; 
χαί αυθις πρδς τήν Ελλάδα πρός 
τή; νενεκρωμένης ήδη ναυτιλία; τη; 
επί

τής Ελλάδο;
τών Αυστριακών
φέροντα πλοία να φορτόνωσιν έν τοϊς Πα

ραδουνάβιοι; λιμέσι δημητριακού; καρπού; καί 
μεταφέρωσιν αύτοΰ; άκωλότω; έκτδς τών στομίων 

Η 
μένη 
χωσιν 
στήθη 
βεως 
έκτδς 
μαίας

φερο- 
έμψύ- 
εύηρε- 

ή αιτήσει τοΰ έν Πέτρου πόλει πρέσ- 
Κ. Ζωγράφου νά συγχώρησα) 

καί εί; τά Ελληνικά; ση-

τοΰ ποταμού, οιυσντες μόνον ε’γγόησιν δτι ή πχ- 
ρχχωοηθεΐσα είς αύτοΰ; έλευθερία δέν θέλει χα- 
τασταθή μέσον τροφοδοτήσεως τών έν πολέμω 
κατα τή; Ρωσσίας διατελούντων. Τδ υπουργείου 
πρδς τδν σκοπόν τοΰτον καθυπέβαλεν είς τήν Βου
λήν και τήν Γερουσίαν τδ παρά πόδας νομοσχέ
διου τδ όποιον αύθωρεί έγένετο παραδεκτόν.

• Πας πλο’αρχο; δστ ς ήθελε παραβή τήν δο- 
» θεϊσαν παρ’ αύτοΰ ύπόσχεσιν ενώπιον Προξε- 
» νικής ή άλλη; Ελληνικής αρχής, περί τής είς
• ρητούς τόπους μεταφοράς δημητριακών καρ- 
« πών έκ τών παραδουνάβιων λιμένων, και πεβί 
°μή παραχωρήσεω; αύτών είς πρόσωπα διά τοΰ 
» ύποσχετικοΰ άποκλειόμενα, τιμωρείται μέ φυ- 
« λάκισιν έ; μηνών μέχρι πέντε έτών, στερείται 
» δέ καϊ τοΰ δ.καιώματος τή; πλοιαρχίας ».

Εν ’Αθήναις τήν 28 Αποιλίου 1855.
Ο Θ ΩΝ

0 έπϊ τών Εσωτερικών
A. MATPOKOPAATOS.

Ο έπί τών Ναυτικών 
Δ. Κ.ΑΛΕΡΓΗΣ.

Εφημερίς τι; έξ εκείνων αϊιινες τακτικώς τή< 
πρώτην τοΰ μηνός έκστρατεύουσι κατά τοΰ γε
νικού ταμείου, ίδού μέ πόσην ευφυΐαν καί άμε- 
ροληψίαν άνχφέρει τδ περιστατικού τοΰτο, άπο- 
δίδουσα είς τδ σημερινδν^ύπουργείον τήν εύνοιαν 
τής Ρωσσικής Κυβερνήσεις είς τδ διαταχθέν παρ’ 
αύτής υπέρ τής Ελληνικής σημαίας μέτρον. Αλλ 
δ συντάκτη; είναι συγγνωστέος διότι κατάγεται 
έκ τής οίζόγενείας τών έφευρετών· τής πυρίτι- 
δος. Θευμάσιτε τδ άρθρον ! !

• Ή Ρωσσική κυβέρνήσίς βλέπουσα ότι προ- 
« κάθηνται νΰν τών Ελληνικών πραγμάτων άν- 
» δρε; σεβαστοί καί ευυπόληπτοι, άνΒρες φλοπά- 
« τοιδες καί αληθώς κηδόμενοι τών συμφερόντων 
» τοΰ λαοΰ, καί πεισθεϊσα έκ τών πραγμάτων 
» ότι τδ παλαιόν σύς-ημα τής σπατάλης τοΰ δημοσ ου 
» πλούτου καί τή; καταπνίξεως τή; εθνικής συνειδή- 
» σεω; άπεσκυβαλίσθη σύμφω α μέ τάς εύχάς 
» τοΰ έθνους, καί τάς προσδοκία; τών τριών εϋ-
• εογετίδων Δυνάμεων, έδωκε τήν άδειαν είς τά 
» Ελληνικά πλοία δπως φορτόνωσιν εί; τού; λι- 
■ μένα; τοΰ Δουνάβεως. ■

0 ταγματάρχης τοΰ πυροβολικού καί Υπασπι
στή; τής Α. Μ. Κ. Δημ Βότζαρης, άποσταλείς, 
δπω; συγχαρή τήν Α. Μ. τδν Αύτοκράτορα Α
λέξανδρον Β'. έκ μέρους τού Βασιλέως ήμών εύ- 
ρίσκεται εί; Πετροόπολιν. Αύτόθι, έτυχε τή; εύ- 
μενεστάτη; υποδοχής. 0 Αύτοκράτωρ διά τής δια- 
κρινοόσης Αύτδν εύγενείας καί δλως ήγεμονικού 
τρόπου,άπειρα ύπέρ τής Ελλάδο; καί τοΰ Βασιλέοις 
της τφ είπεν, έ»ώ τφ έσφιγξεν άφ έτέρου την 
δεξιάν. 0 Κ. Μπότζαρη; μή δυνάμενος ν’ άντα- 
ποκριθή είς τάς άπειρους προσκλήσεις, δσαι έγέ
νοντο αύτώ έκ μέρους τής ύψηλής Κοινωνίας τής 
Πετρουπόλεου;, ήναγκάσθη νά παρατιίντι έπί είκο- 

σιν έτι ημέρας την αύτόθι διαμονήν του. Π Α 
Μ. ό Αάτοκοάτωρ έτίμησεν αύτδν διά τοΰ παρα
σήμου τής Αγίας Αννης, τών Ταξιαρχών, έόωκεν 
είς τάς διαταγάς -ου ιδιαίτερον αξιωματικόν, 
δπως τδν όδηγήση είς τά αξιοθέατα τής Ρωσ- 
σικής Πρωτευούση;, καί χατ έκτακτον δλως εύ
νοιαν, χαιροΰ πολέμου δντος, τώ έδόθη τδ προνό- 
μιον νά έπισκεφθή τδ Κρονστάνδ καί δλα τά δχυ- 
ρώματα.

0 αποπειραθείς τήν κατά τοΰ Αΰτοκράτορος Να- 
πολέοντσς Τ'. δολοφονίαν ρωμαίος Π ανόρης δικα- 
σθεις κατεδικάσθη είς θάνατον καί άπεκεφχλίσθη 
τή 5 (ί 4) Mat ου.

Ιδού κεί ανέκδοτα τινά.
Μεταξύ δύο νέων εύγενών έρις άνεφύη* έπρόκει- 

το νά δνομασθώσιν άστέρες τινές . . . καί έκαστος 
κατά τδ δ-κοΰν τούς έτοποθέτει* τδ πράγμα έ- 
λάμβανε σοβαρόν χαρακτήρα' οι μάρτυρες <ονο- 
μάσθησαν, άλλ’ αίφνης ή Αθήνα έξελθυΰσα καί έκ 
δευτέρου έκ τής κεφαλής τοΰ Διό; τούς άφώπλισε 
μέ έν μόνον της βλέμμα' έν τούτοις πρωτόκολλα 
συνετάχθησαν καί αί φιλικαί συνεννοήσεις επα
νήλθαν, άντί δέ σφνιρών φονικών τδ έύαφος έσπά- 
ρη ύπδ σφαιριδίων ζαχαρωτών.

Πολλοί παρεξήγησαν τήν ίλευσιν του Γοργία 
εί; Αθήνας. Είπον δτι τδ ϋπουργείον προσεκαλε- 
σεν αύτδν έξ Εομουπόλιου; δια νά τφ άναθέοη 
τήν σύνταξιν τής Σελήνης, έφημερίδος πολιτικής 
είς έμμετρον λόγον γίγραμμένης, δπως αντίκρουση 
τδν Ιίλιον, τού όποιου αί καυστιζαί άκτϊνες προσέ- 
βαλον την δρασιν ενός .... καί τήν Ελπίδα, τήν 
γνωστήν διά τδ θελκτικόν ύφος της. Λέγεται δτι ό 
συντάκτης ποιητής ύπεσχέθη τό πρώτον, άλλά δέν 
άνεδέχθη τδ δεύτερον' εΐπε — τηκ ef ΛΟή^αιι; 
yUijv Έ.Ιπϊάα 0er δύναμαι η νά θαυμάσω. 'Εκ
τός τούτου έγιναν αί έξής Αντιρρήσεις ένδς υπουρ
γού περί τής ονομασίας' δ Ηλιος καί ή Σελήνη εύ- 
ρίσκονται είς τδ στερέωμα' ή Σελήνη φωτίζεται ' 
πτρά τοΰ Ηλιοι, είναι ποτέ δυνατόν νά υποθέση 
τδ Αθη.αϊτόν κοινόν δτι άντί νά φωτίζωμεν φώ- 
τιζόμεθα ; Μή νομίζετε δμως οτι ό Γοργία; δέν 
ήσχολήθη καί ε'ς άλλα; ύποθέσεις σπουδαίας' έπε- 
θεώρη,ε τάς γλαυκώπιδας, έπισκέφθη τά; βοώπι- 
δας, έθιύμασε τά σύμφωνα, ίστιχούργησε τάς διφ
θόγγους καί άπεχαιρέτησε τά φωνήεντα. Αλλά τά 
έν οίκφ μή δήμφ* έντδς δλ'γων ημερών θέλει ό 
ίδιος μά; φωτίσει διά τών Εργων καί Ημερών.

Πολλοί συγγραφείς δ.'ίσχυρίσθησαν δτι δ έρως 
δεν υπάρχει έν τφ γάμφ' τοΰτο είναι ψευδές. Η Ευ
τέρπη ού μόνον διά τοΰ δημοσιευομένου ήδη άρ
θρου 4 Ερως έν τφ Γάμφ, ιστορική μελέτη τοΰ 
Κ. Γκυζώτου, άποδεικνύει τδ εναντίον, άλλά φέ
ρει καί τδ έξής παράδειγμα. Εν Αθήναις ζή 
ίεΐ’’-oc vturacov άγαπώμενον ώ; ή μυθολογουμένη 
ποτέ Φιλήμων και Βαυκής. Ποσάκις δέν ηύχήθη- 
σαν νά άποθάνωσι τήν αύτήν ήμέραν «καί ώραν 
*αΐ νά μεταβληθώσι πρδ τής είς Κιφησίαν κα- 
λίβης των εί; δύο έρωτικά σκιερά δένδρα* παρ’ ο

λίγον αΐ εΰχαί των να έκπληρωθώσιν. Επιστρί- 
φοντες έφ’ άμσξης άπδ εξοχήν καί έναγκαλισμέ- 
νο^σχεδδν έπεσαν άνατραπίντος τοΰ δχήυ.ατος έν 
τφ μέσω τής έδοΰ, δπου ίσως έμελλε νά μετα- 
βληθώσιν είς δένδρα καί ύπδ τούς νεαρούς κλά
δους των νά σκιάζωσι τούς διαβάτας ! ! !

Αφοΰ ή Θεία Πρόνοια κατεδίκασε τήν Ελλάδα 
είς άπραξίιν, τίνος νέου καρδία δέν πάλλει Απέ
ναντι τοιαύτης αά.Ιης. Τδ πυροβολικόν μας, έφά- 
μίλλον τών καλητέρων Εύρωπαϊκών, δέν μά; χρη* 
σιμεύει δι άλλο ή διά τά; παρατάξεις' τδ μη
χανικόν διά τήν έπισκευήν τών έτοιμορρόπων κτι
ρίων καί τήν κατνμέτρησιν τών γαιών μόνον 
τδ κομψόν καί κορυθαίολον σώμα τών πυρο
σβεστών έπλάσθη πρδς τδν σκοπόν δι δν έκλή- 
θη' άλλ’ ευτυχώς ή ειμαρμένη δέν ήθελησεν εί
σέτι έπί τής κεφαλή; τών πολιτών νά δοκιμάση 
τήν εϋλυγιστίαν τοΰ σώματος τούτου. Παρετηρή- 
θη καί άλλο περίεργον* τό σώμα τών πυροσβε
στών έτοποθετήθη πρδς τήν έδδν τών Μουσών* 
είναι άρα φόβος μήπως καί αί Μουσχι φλογι- 
σθώσιν ;

Α; άναφέρωμεν καί τδ σπουδαιότερου συμβάν- 
Αί βοώπιδες πάντοτε έπεκράτουν έν ’Αθήναις, άλλ 
ή παρουσία θελκτική; γλαυκώπιδος έξ Ανατολής, 
πρδς δέ καί έτέρας έκ Σύρου, έκαμε τήν πλά

στιγγα νά κλίνη πρδς αύτάς. ’Αφοΰ λοιπόν δι έ- 
νδ; υπαλλήλου τοΰ υπουργείου τών Αλλοδαπών 
συνετάχθη πδ πρωτόκολλου τής διαμαρτυρήσεως 
και έπεδόθη είς τάς βοώπιδας, οτι δέν δύνανται 
πλέον νά βασιλεύσωσιν, άπεφασίσθη να άποσυρ- 
θώσιν αί αντίζηλοι γλαυκώπιδες τδ έαρ είς τήν 
θελκτικήν ιξοχήν τή; Κιφησίας, έκεϊ δέ νά στή
σουν τδ επιτελείου των σύγκείμενον έξ άνδρών 
οί όποιοι ήσχολήθησαν τά μέγιστα περί τήν άερο- 
βασίαν καί γνωρίζουσι έκ στήθους τά διπλωμα
τικά έθη.

Τόν μήνα τοΰτον τά έντομα έπλεόνασαν είς τήν 
ατμόσφαιραν* αί ακρίδες, τδ καταστρεπτικόν τοΰτο 
ζωύφιον, πριν έπισκεφθή.τοΰς άγρούς φαίνεται είς 

τούς περιπάτους. ΟΙ μήρμυκες, οι κώνωπτς, αί 
ιχυϊιι, οί βάτραχοι έπιπολάζουσιν* έρχονται δέ καί 
παρέρχονται εϊς τήν ατμόσφαιραν ολα ταΰτα α
φανή. Πέτα τέλος καί ή βασίλισσα τών έντόμων 
ή μέλισσα, μακράν τών Αθηνών διά νά άπορρο- 
φήσιρ τδ μύρον τών έσπερίων άνθέων είς ξένας χώ
ρας, καταδιωκωμένη άπδ Ζ·ια,<ρορτιχύν άσπάάαχα.
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Κ A. Ν POM Π EP
^ιστράττ/γος τοϋ ir Κριμαία Γα.Ι.Ιιχοΰ στρατόν.

ΠΟΙΚΙΛΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΤΤΧΙΑ.

έσπέοαν τινα Σαββάτου, ό γεωργός Σίμων έ- 
πανελθών οΐκαδε μετά τοϋ άμαξίου του πεφορτι- 
σμένου έξ άχυρων μόνο; άπέζευξε τους Ιππους 
του καί τούς ώδήγητεν είς τθ ιπποστάσιο,ν τά
μικρά του τέκνα έόραμον εί; προϋπάντη nv του, 
έλαβον τήν μάστιγά του, καί έφεοον τον έπεν- 
έύτην καί τον πίλον τά όποια έξεΧύθη. Επόμενος 
τής χαοιέσσης ταύτης συνοΧίας, έκάθισεν έπί λί
θινου έ'ωλίου πλησίον τραπέζη; υπό τήν σκιάν 
άρχαιοτάτη; φυγού, δτις έξήπλου τού;. κλώνος 
αύτής ΰπεράνω τής θύρα; τής αυλής. Η αγαθή 
Μαργαοίτα, ή γυνή του, έθεσε* επί τής* τραπέζη; 
Χροσιστικώτατον ποτόν καί άρτον παρ αύτής έ- 

ψημένον" ό πατήρ, ή μήτηρ, τα τέκνα,*παρίστα^ 
νον συνοδίαν πλήρη ζωής, χαράς καί uY‘ia?·

Κατά τύχην Χιαβάς έκεϊθεν ξένος, έστάθη, κα, 
ναιοβτήσας τόν Σίμωνα-έζήτησε παρ αυτου την 
άδειαν νά καθήση πλησίον του Χιά ν . άναπαυ η 
στιγμάς τινας. Η θέσις τφ προσηνέχθη ευχαρίστως, 
καί μετείχε τοϋ λιτού γεύματος τής οικογένειας.

— Η φαιΧρότης σου μ’ εκπλήττει, εΐπεν δ ζε- 
νος· διάγεις βίον έργώοη, τή* συγκομιδή έχεις 
άβεβαία', πληρόνεις βαρύ έκμίσθωμα και εχεις 
τέκνα νά θρέψης καί ν’ άναθρέψης.

— Αλήθεια, άπεκρίθη δ Σίμων- άλλ όταν με
ταχειρίζομαι τάς ώρας καί τάς δυνάμεις μου είς 
τήν έργασίαν, όταν ενεργώ δσον τδ δυνατόν καλ
λίτερα, όταν ευρίσκω έπανερχόμενος έκ τών α
γρών, τήν μέν γεναϊκα μου περιποιουμένην με, 
τά δέ τέκνα μου θωπεύοντά με, πώς νά μή ημαϊ 
ευχαριστημένος;

τοι καθώς ή ευγενία σας καί αύτοί οι Κύριοι ο’, 
όποϊοι είσθε τδ στήριγμά μου, έρχεσθε εις τδν 
κήπόν μου, τδ νομίζω ευλογίαν καί ευτυχίαν μου. 
Αλλά δ έμπορος αύτδς τί ζητεί έδώ ; Με ποιον 
δικαίωμα έρχεται αύτδς χωρίς φόβον είς τδν κή
πον τούτον, να καταστριψτι τήν ιδιοκτησίαν τοΰ 
πατρός μου ; δέν έ/ει καμμίαν δικαιολογίαν. » 
Καί ταϋτα είπών ό κηπουρός ώρμησε κατά τοΰ 
εμπόρου, τοΰ έδεσε χεΐρας καί πόδας καί τον ω- 
θησεν είς γωνίαν τινά. Επειτα πρδς τδν στρατιω
τικόν τών οίνοβαρή αποτεινόμενος είπε. « 01 ούο 
σύντροφοί σου είναι άνθρωποι άζίοτιμοΓ είμπο- 
ροϋν νά θεωρήσωσι τδν κήπον τούτον ώς έΧικόν 
των, μολονότι έπλήρωσα έγώ φόρον, άλλά σε, τίς 
σ’ έφεριν έδώ διά νά τδν άφανίστρς ; » Καί έπί 
τούτοις τδν ήρπασεν έκ τοΰ λαιμού, τδν έδεσε κα? 
τδν έβαλε κατά μέρος.

Μετά ταϋτα εΐπεν εί; τδν σοφόν" · Ολος ό κό
σμος σεβεται ανεξαιρέτως τού; ίερωμέ ους, κ έγώ 
ό ΐΧιος έχω δι’αυτού; τήν μεγαλειτέραν ύπόλη- 
ψιν- άλλά σύ οστις καυχάσαι οτι φνωρ ζεις τήν 
έπιστήμην, δέν ήξεύρεις ότι είναι έγκλημα να 
καταστρέφης τδν ξένον κήπον ; Είς τί λοιπόν σε 
χρησιμεύει ή έπιστήμη σου ; Σύ ομοιάζεις όνον 
φορτωμένου βιβλία. » Καί άμέσως λαβόμενος τής 
γενειάδας τοΰ σοφοΰ, τοΰ έδεςε τά; χεϊρα; καί 
τούς πόΧας.

Καί τέλος δταν δ κληρικός έμεινε μόνος, δ κη
πουρός τφ είπε. « Ακουσέ με. Σύ καυχάσαι δτι 
είσαι ιερωμένος άνθρωπος, άλλά τί; έΧυνήθη νά 
ίωση τοιαύτην αξίαν εις τόσον κακοποιόν άνθρω

πον όποιο; είσαι σύ", όπωσδήποτε, δ προφήτης 
δέν σ έσυγχώρησε βεβαίως, νά μεταχειρίζεσαι 
κατ’ άρέσκειαν τά ξένα πράγματα. Διατί λοιπόν 
ήφάνισες τήν ιδιοκτησίαν μου ; » Καί ο κηπουρός 
έδεσε τούς αγκώνας τοΰ κληρικού έπί τών νώτων 
αυτού" καί τού; άφήκεν ουτω δεδεμένους καί τού; 
τέσσαρας μεχρισοΰ τού; υπεχρέωσε νά τω πληοώ- 
σωσιν δσον ήθελε τό τίμημα τών καρπών όσους 
έφαγαν ή άπέκοψαν.

Παν δ,τι δέδ οτ^ι τφ άνθρώπω νά πλάση είναι 
άποτέλεσμα τής κινήσεως. Ενόνει ή έκχωρίζει, 
συγχωνεύει ή διαλύει μόρια ατμοσφαιρικά ή γήινα, 
άλλ’ οΰΧέν δύναται νά δημιουργήσει.

‘/J Σημαία.

Ράπτης, δστις ένεκα τοϋ επιτηδεύματος του 
είχε κλέψει πίλλά, ώνειρεύθη τήν δευτέραν πα
ρουσίαν καθ’ ήν τφ ένεφανίσθη μεγάλη σημαία 
συγκεεμένη έξ όλων τών τεμαχίων δσα ίδιοποιήθη. 
Καταπλαγείς έ<ραξεν έλεος καί υπεσχέθη νά μήν 
άμαρτήση ι^λέον. Τήν πρωίαν έλθών είς τό*έργα- 
στήβιόν του διηγήθη τό δνειρον είς τού; παρ’ αύτώ 
μαθ’ητευομένους, καί τοϊς άνεκοίνωσε τήν δριστι- 
κήν άπόφασίν του νά μη κλέψη πλεΨν. -“ Φίλοι 
μου, τοι; είπεν, εάν μέ ίδήτε ποτέ νά παραμε-

ιΙ1 Γα-Ιή τής Κιμίας dwtevij·

0 Βάϊλ έν τφ περί Ροσένης άρθρω, αναφέρει, 
περί τής ευγνωμοσύνης τής όφειλομένη; είς τά 
ζώα διά τάς πρδς ήμάς υπηρεσίας των, τήν δια
θήκην τής Κυρίας Δυπουής ύπέρ τής γαλής τη;. 
Ή νεάνις αΰτη έκρουεν άριστα τήν άρπαν, βε
βαία ουσα δτι ώφειλε τδ προτέρημά της είς τήν 
γαλήν της. Τφόντι, όσάκ(ς προανέκρουεν έπί.τοΰ 
οργάνου τούτου, ή 1 αλή εμελλε να καθησν) άπί 
ναντι αύτής άκροαζομένη μετά διηνεκούς προσο
χής, καί ΧίΧουσα ζωηρότατα σημεία σπουδής καί 
συγκινήσεως εις τά κάλλιον κρουσθέντα μέλη. Εκ 
Χέ τών έντυπώσεων άς παρετήρει είς αυτήν ή Κ. 
Δυπουή έκρινε κατά τδ μάλλον ή ήττον περί τής 
άκριβείας καί αίσθηματικότητος τοϋ άσματός της. 
Ενί λόγφ δικαίως ή άΧίκως, Χεν άμφίβαλλεν ου
δόλως δτι ωφειλε τήν φήμην της είς τήν γαλήν. 
Οτε δ’ ήσθάνθη τδν θάνατόν της πλησιαζονια, 
προσεκάλεσε τδν συμβολαιογράφον καί όπηγόρευ- 
σεν αυτφ τήν διαθήκην της. Έκληροδό-ησεν είς 
τήν Γαλήν ώραίαν εξοχικήν καί άλλην έν τή πό- 
λει οικίαν μετ’ εισοδήματος αρκετού πρδς εύτυχή 
καί εΰάρεστον ζωήν. Επειτα πρδς βεβαίωσίν της, 
ότι ήθελον σεβασθή τήν τελευταίαν αυτής θέλη- 
σιν άφήκεν άξιόλογα κληροδοτήματα είς ύψηλά 
άτομα έπί τή ρητή υποχρεώσει δτι ήθελον έπα- 
γρυπνεϊ πρδς τήν πιστήν έκπλήρωσιν τού κυρίου 
άρθρου τής διαθήκης της.

’Επέβαλε μάλιστα εϊς τά άτομα ταϋτα τήν 
υποχρέωσιν τοϋ νά συντροφεόουσι τήν γαλήν πολ
λάκις τής εβδομάδας. 0 Μόγαρεφ, δστις άναφέ- 
εει τδ άνέκδοτον τούτο είς τδ βιβλίον του περί 
γαλών λέγει δτι ή διαθήκη προσεβλήθη. Οί μάλ
λον περιώνυμοι δικηγόροι έγραψαν υπομνήματα 
ϋπ'ερ και κατά τής νομιμότητός της. Τέλος πάν
των έθεώρησαν τήν άλλόκοτον ταύτην κληροδό
τησα ώς πιθανώτατον άποτέλεσμα μανίας, καί 
ή διαθήκη ήκυρώθη.

Εϊς erartlur τεσσάρω?.

’Ανέκδοτον Ινδικόν.
Τίσσαρες άνδρες, σοφός, κληρικός, στρατιωτικός 

καί έμπορος, είσελθόντες ποτέ είς κήπον εδρεπον 
καρπούς ώριμους καί άωρους καί έτρωγον αυ
τούς. Πολλούς δέ καί άπέρριψαν άφού άποκο- 
πέντας τούς έγεύθησαν. ’Επί τούτοις κατέλαβεν 
αύτούς ό κηπουρός άλλ’ έσκέφθη δτι μόνος αυ
τός δέν έδύνατο νά έλθη είς συζητήσεις μετά τών 
τεσσάρων κυρίων οίτινες βεβαίως θά τδν έκακο- 
ποίουν- άπετάθη λοιπόν κατ’ άρχάς εις τδν σοφόν 
καί τφ είπε. « Χαϊρε σοφολογιότατε- καθδ οοφδς 
είσαι ό στύλος τής θρησκείας, ό δΧηγός τής καλής 
οδού είς τούς πεπλανημένους καί τού; άπολωλό- 
τας. Καί Χιά τήν αγιότητα του έδώ, έπειδή είναι 
τής θρησκείας μας, έχω τήν αυτήν ίόέαν. Επίσης 
πολλήν υπόληψιν τρέφω και. διά τήν γενναιότη
τά του, τδν στρατιωτικόν, Οταν άνθρωποι τοιοΰ-
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ρίσω κανέν τεμαχίου κράξετε « Αιδάσχαλε ή ση- < 
μαία ! » ’Αλλά μετά τινα χρόνον δ φόβος του πα- | 
ρήλθε’ έλησμόνησε δέ καν τδ όνειρο’» καί τήν έξ · 
αύτοΰ άπόφασίν του, καί ένώ έκσπτε πολύτιμόν 
τι ύοασμα ύπιζήρττε μέγα τεμάχιον. Οι μκθητάί 
τώ έκραξαν αμέσως* « Διδάσκαλε ή σημαία! » Ε 
κείνος δέ ύπολαβών είπε — Σιωπή ! αύτήν είχα 
κ έγώ κατά νού/ άλ·λ ενθυμούμαι πολύ καλά δτι 
είς την σημαίαν δεν ήτον καθόλου τοιοΰτον ύ
φασμα.

Οί ποιηταί είναι πτηνά ! εις πάντα θόρυβον · 
ψάλλουν.

’Εάν άσθενήσωμεν, τινες μας περιποιούνται παρά 
οί προσφιλείς ήαί» συγγενείς ; Έάν γίνωμεν πτω
χοί τίς συμμερίζεται τήν πτωχείαν μας είμή αυ
τοί; 0 λοιπός κόσμος, ή μάς εγκαταλείπει εϊς. 
τήν δυστυχίαν, ή μόλις πεν.χρώ; μά; περιθάλ-; 
πει, ή συχνάκις εκ ματαιοδοξιας μόνον μας βοη- 
θεΓ καί ό,τι αγαθόν καί αν πράςν) δι ημάς, μάς 
προξενεί πάντοτε καί αποστροφήν ά' τδ ζητήσω- 
μεν, καί αισχύνην ά/ τδ δεχθώμεν.

Ι’.τάρχουσιν άνθρωποι, οίκοΰντες εις πενιχρόν 
οϊκηυ,α, κοιμώαενοι εί; άθλίαν κλίνην, ρυπαρά έν- 
δυόμενοι, καί τρεφόμενοι έτι χειρότερον’ ύπυφέ- 
ρουσιν δλας τάς έιτηρε ας τών ώρών τοΰ έτους , 
στερούνται έκουσίως τή; κοινωνίας τών όμοιων 
των καί διημερεύουσι μονάζοντες’ ύποφέρουσιν έπι 
τοΰ παοόντος, ύπίφερον κατά τδ παρελθόν, θά ύ- 
ποφέρωσιν είς τδ μέλλον’ ή ζωή των ομοιάζει έκ 
πλ»/ρωσιν κανό^ος αιωνίου, ’καί ούτω πω; ευρον 
αύτοί το μυστήριον νά τρέχοισιν είς τήν απώ
λειαν των διά τής όδοΰ τής μάλιστα επιμόχθου. 
Αύτοί είναι οί φιλάργυροι.

Οί φιλάργυροι δεν άπολαύουσιν ούχί μόνον τών 
δσα δεν εχουσιν μλλά καί τών δσα έχουσιν.

Παρετηρήθη δτι απαιτείται μία περίπου τε
τραγωνική λεύγα πρδς διατροφήν έ/δς αγρίου έκ 
τών ποοΐόντων τή; θήοας ένώ ή αύτή έκτασις 
δεόντως καλλιεργούμενη έξαοκεϊ είς τήν συντή- 
ρησιν χιλίων κατο’κων.

Κυρία τις έζήτει θαλαμηπόλον. Η φήμη δια
σάλπισε τοΰτο καί ή θαλαμηπόλος παρουσιάζε
ται είς τήν κυρίαν, ήτις καταμετρήσασα τήν νέαν 
άπδ κεφαλής μέχρι ποδών διά τοΰ βλέμματος. 
’— Ηςεύρεις, έλπίζω, νά ένδύης καί νά καλλωπί- 
ζφ; ’, — Α μάλιστα, κυρία μου, καί ταχέως μά
λιστα’ έντδς ήμισείας ώρα·. υπόσχομαι να ετοι
μάσω την κυρίαν μου κ»ί διά χορόν. — Εντδς 
ήμισείας ώρας ! έφώνησεν ή κυρία δυσαρεστηθεϊσα, 
ώ! καί έπειτα τί θέλεις νά καμνω ίλην τήν άλ
λην ημέραν ; ”

Εί; φιλάργυρου αθυρόστομου κα'ι λάλου είπόν 
πάτε. Βάλε τά χρήματά σου είς τδ στόμα καί 
τήν γλώσσαν είς τδ βαλάντιόν σου.

’Μ-ρος τής Πολωνία; κυρίευσα; ό βασιλεύς τής 
Πρώσσίας Φρεδερίκος δ Γ. έστέρησε τδν έπίσκο- 
πον Ερμερόνόον πολλών είσοδηαάτων του. Οτε 
δε ό έπίσκϋπ;; ούτος έπορεύθη εί; Ποτσδάα είς 
προσκινησιν τοΰ βασιλέως. — Αδύνατον, τώ είπεν 
ούτος, νά μέ άγαπφ; άφοΰ τόσον σέ έόημίωσα, — 
Ω βεβχιωθήτε, μεγαλειότατε, άπεκρίθη «κείνος, 

ότι ποτέ δέν θά λησμονήσω το σιβας, τα ό
ποιον ό.φείλω είς τδν ηγεμόνα μου. — Αφοΰ λοι
πόν ούτως έχει τδ πράγμα καί είσαι φίλος μου 
παρ ελπίδα, έπανέλκβεν ό βασιλεύ;, τόσον πείθο
μαι είς τδν λόγον σας ώστε έλπίζω ότι, άν κατά 
τόν θάνατόν μου ύ άγιος Πέτρο; μέ απέκλειε τοΰ 
Παραδείσου ή Σεβασμιότης σου θα μ’έβοήθηςνά εί- 
σέλθω κρύπτονσά με υπδ τδν μανδύαν της. — Ω ! 
ώς πρδς τοΰτο, Μεγαλειότατε, δέν σάς δίδω καυ- 
μίαν ΰπόσχεσιν, άπήντησεν ό Επίσκοπος,. διότι τδν 
μανδύαν αύτόν τόσον τδν έψαλλιδίσατε ώστε μό
λις δύναται νά καλύψη έμέ τδν ίδιον, πολύ δε 
όλιγώτεραν νά άποκρύψρ και λαθρεμπόρευμα.

Εν τή Βουλή τών λόρδων έλεγέ ποτέ ό λόρδος 
Στανοπος. — ’Αφοΰ «κυρίευσε τήν Ευρώπην καί 
τήν Ασίαν καί τήν Αφρικήν έκλαυσεν ό Αλέξαν
δρος διότι δέν ειχεν άλλον κόσμον νά κατακτήση. 

ϊ Θα κλαύσωμεν καί ήμεϊς, μυλόρδοι, όταν ένδύ- 
σαντες δλον τδ ανθρώπινον γένος, δέν θά έχωμεν 
πλέον άλλην ανθρωπότητα νά ένδυσωμεν.

Η Σελήνη είνας τών ^Αγγλων ποιητών τδ κατα- 
φύγιον’ εις αύτών μάλα εϋρυής άπεύθυνεν είς,τήν 
σελήνην ωδήν λαμπροτάτην ήτις έληγεν είς τους 
έξσςώραίους στίχους. ■ Χαϊρε, ώ αργυρά σελήνη 
εύεργετρια τοΰ ανθρώπου, χαίρε ! διότι σύ μά; φω
τίζεις τήν νύκτα δτε κυρίως έχομεν ανάγκην 
φωτός, ένώ ό μωρός άδελφός σου ό ήλιος μά; πα- 
ρουσιαζιται τήν ήμέραν, δτε δ ά το επικρατούν 
φώς ή παρουσία του καθίσταται εντελώς περιττή.

Ιησουίτη; τις, λέγει ό Βαλταϊρος, κηρύττων Κυ- 
‘ ριακήν τινα «θαύμαζε τήν θείαν Πρόνοιαν, διότι 

διεθεσϊ τού; ποταμούς πλησίον τών μεγάλων πό
λεων’ φαντασθήτε, αγαπητοί μου αδελφοί, έλεγεν 
έν κατανύζει, ότι, άνευ τή; θεία; Προνο ας, ήθέ* 
λαμεν άποθάνβι έκ τής δ ψης.

n Ε Ρ I Α Η Ψ ί Σ

Ερως έν τώ Γάμω, συνέχεια. -— 0 Ερυθρός Πει
ρατής, συνέχεια. — Η Τελευταία Νύμφη διήγηαα, 
— Περί ανατροφής τών Αρχαίων Ελλήνων. —j 
Χρονικά. — Ποικίλα.

Εικονογραφία. — ό Στρατηγός Κανρομπέρ.


