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0 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΓ ΓΑΙΑΝΟΡΑΚΩΡΓΧΕΙΟΓ-
*
Η

ΜΥΣΤΗΡΙΑ. ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ.

( Συνέχεια δρα φυλ. 59. )

Δ'. Ο ΕΡΓΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ. Η ΠΟΙΝΗ 

ΤΗΣ ΓΑΛΗΣ.
ύ Φραγκίσκος ητο νέος 18 εως 20 έτών, εύθυ- 

μότατος, λίαν ιδιότροπος, κατά στιγμάς τινας σκε
πτικός, όλ.γο» Εργατικός, είς άκρον παρήκοος, άξιος 
άφευκτου άποπομπής, άπ αύτής τής πρώτης Ημέ
ρας, έάν δεν συνιστάτο είς τδν έργαλάβον του δρυ- 
χείου άπ αΰτδν τδν ίδιον ιδιοκτήτην διά τρόπου 
ίδιάζοντος. Ενεκα τούτου καί μόνου τοϋ λόγου 
τδν έκράτουν εϊσέτΓ καθίστατο όμως ανυπόφο
ρος είς τούς προϊσταμένους αΰτοϋ διά τών αιω
νίων παραπόνων του, προφασιζόμενος την σκλη
ρότητα, δι ης μετεχιιρ'ζοντο τούς συνεταίρους 

του, τήν ύπερβάλλουσαν εργασίαν, ήν άπδ τών γυ
ναικών καί τών παιδιών άπήτουν, καί τδν ακατάλ
ληλον τρόπον τής διατηρήσεως τών μεταλλείων. 
Περιέπαιζεν, έψιθύριζεν, ώργίζετο έπί πάντα τά 
περί αΰτδν συμβαίνοντα καί είς τάς πρδς αυτόν 
άπευθυνομένας επιπλήξεις άπεκρίνετο διά καγχα
σμών. Η τοιαύτη διαγωγή αΰτοϋ, έγγίζουσα έ- 
παισθητώς τούς προϊσταμένους του, ήθελεν επι
σύρει πρδς άμοιβήν του την εύνοιαν τών συντρό
φων του, έάν καί παρ’ αυτών δεν κατηγορεϊτο, 
ώς ΰπεροκτικώς προσφερόμενος αΰτοΐς. Τφόντι ό 
Φραγκίσκος ουδέποτε φκειοϋτο μετ’ αυτών. Ο
σάκις άπεύθυνε πρδς αΰτούς τδν λόγον δέν έσκό- 
πει την ενα^ξιν συνδιαλέξεως, άλλ’ ήρώτα αΰτους 
δι άλως αΰτοκρατορικοϋ ύφους, δι όσα ειχον κα
τά τού εργολάβου παράπονα καί διά τάς βελ
τιώσεις, όσων έκρινον δεκτικήν τήν τύχην των.

Κατακτάς έορτασίμους ήμέρας επίσης δ Φρα
γκίσκος έφαίνετο ολίγον κοινωνικός, καθώς καί 
έν ταϊς ώραις τής ίργασίας. Αί διασκεδάσεις τοΰ 
σφαιριστηρίου, τών χαρτοπαίγνιών, ή πάλη τών 
άλεκτρυόνων καί τών κυνών, δι’ ήν οί όρΰκτκι Αγ-
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γ?οι τρέφουσι πάθος ζωηρότατο*, άφανίζον αύ- 
τος, ουόεν τόν ειλκυε πλησίον τών συνεργατών 
του. Απαξ μόνον ή δίς, δτε τό βιολίον καί ή 
σαμυύκη προσεκάλεσεν αυτούς εις τον χορόν, ίφά- 
ν/ΐ εν τώ μέσω αυτών, φερων, κατά την συνήθιιαν, 
ανθοδέσμην εις τό πλευρό» Αλλ’ έκριναν, δτι διά 
τής έμφανίσεως του έζήτει νά ευχαρίστηση μάλ
λον τήν περιέργειαν του, ή νά εύθυμήση' καί 
τωόντι δεν Εβράίυνε τού νά άπομακρυνθή καί 
των τοιούτων συναθροίσεων. Τό μέγιστον όμως ε
λάττωμα αϋτοϋ, χατά τήν ιδέαν τών όρύκτων, ύ- 
πήρχεν, ότι δεν ήνούτο μετ’ αϋτών εις τά καπη
λεία, δπου αυτοί Εμέθυον άπδ τής εσπέρας τοϋ 
σαοβάτου μέχρι τής κυριακής, έξοδεύοντες έν μια 
ήμέρα δ,τι Εκέρδισαν έπί δεκαπέντε ήμέρας πόνων 
καί μόχθων (1). 0 Φραγκίσκος δημοσία καί άπρο- 
καλύπτως Εξέφραζε τή< άπαζίωσίν του διά τά 4- 
γινή ταϋτα ήθη και άπειράκις εύρέθη εις τήν 
ακμήν τοϋ νά πλήρωσή βαρυτίμως τάς επιπλήξεις 
καί τούς σαρκασμού; του' αλλά τότε μία λέξις 
καλή, μία άστειότης ιδιότροπος καί απροσδόκη
τος έσβυνον εις καγχασμούς τόν θυμόν' ό ανυπό
φορος Φραγκίσκος δέ» ύπέστη είσέτι τήν τιμωρίαν 
τής παραδόξου διαγωγής του.

ίί; καί ανωτέρω ειδομεν εξ δλων τών παιδιών, 
άτινα είργάζοντο έν τώ όρυχείω, ή ’’Αννα μόνη έ- 
πέσυρε μάλλον τήν προσοχήν τοϋ παραδόξου αότοΰ 
εργάτου. Μετά τήν παρίλευσιν εβδομάδων τινών 
παραδειγματικής περιστολής, έπεθύμησε πολύ έπί 
τέλους νά τύχη άπό τοϋ στόματος αυτής λεπτο
μερών πληροφοριών περί τής καταστάσεώς της 
καί τής τοϋ πατρός αύτής, καί δλας τάς περις-ά- 
σεις παρεμόνευεν, όπως τή δμιλήση ιδιαιτέρως" 
άλλά τό τοιοϋτον δεν ήτο εύκολον. Κατά μέν τάς 
εργασίμους ώρας, αΰτη ενησχολείτο μακράν αϋτοϋ, 
κατά δέ τάς τής άναπαύσεως, μεμακρυσμένη εις 
τόν βυθόν τοϋ μικρού της σπηλαίου, έδιδε, προ- 
γευματίζουσα, τό μάθημα εις τόν μαθητήν αυτής. 
0 Φραγκίσκος δεν [έδύνατο νά ώφεληθή τής ς-ιγ* 
μής αυτής, χωρίς νά προσβάλη τό ίδιον αϋτοϋ έρ 
γον" διότι τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας τής ’’Αν- 
νης έπί τοϋ σπηλαίου τούτου τόσον ασφαλώς ήδη 
άπεκατέστη καί άνεγνωρίσθη, χάρις εις τόν 
ίδιον Φραγκίσκον, ώστε δ φιλονεικήσων τήν ύπερ- 
τάτην αϋτής κυριότητα σκληρώς ήθελεν άποβλη- 
θή υπό τών άλλων Εργατών. Εκτός δμως τούτου 
ή Αννα είργάζετο έν τώ όρυχείφ πρό εξ μηνών 
καί έπλησίαζε τό δέκατον πέμπτον έτος τής ήλι- 
κίας της, εί καί τοϋ άναστήματός της ή σμικρό-

(1) Η ροπή τών άγγλων όρύκτων πρός τό Ελάτ
τωμα τοΰτο ύπάρχει τοιαύτη, ώστε είς αυτών 
έλεγεν είς τόν έπιτραπίντα τήν ερευνάν τής κατα- 
στάσεώς των: « Εχομεν εις τό χωρίον καί τινας 
εγκρατείς, άλλ ούδείς αυτών είναι όρύκτης. Εάν 
τινεο τών όπαδών αυτών τής αποχής άνεμίγνυντο 
μεθ ήμών μετ ολίγον ήθελον καταβή νά σιρ-Ι 
γ 1 α ν ί ζ ω σι ί εί; τήν διώρυγα. »

! της_ δεν προέδιδεν ηλικίαν τοιαύτην. Η προσοχή, 
; δι ή; έθεωρει αυτήν ό Φραγκίσκος τήν άνησύχει, 

συγκινοΰσα συνάμα καί τήν καρδίαν της. Καθα
ρότατα έβλεπεν, ότι μυστηριώδέ; τι ύπήρχεν εις 
τό προσωπον τούτο καί επομένως ύποπτον, ύπο
πτον μαλιστα διά τήν προς αυτήν άποδεικνυομέ- 
νην καλωσυνην του. 11 ανατροφή του δεν ύπήρχεν 
άνάλογος τοϋ έργου, δπερ Εξήσκει. ίΐμίλει δ Φραγ
κίσκος καλώς τήν άγγλικήν, άνεγίνωσκε καί έγρα- 
φεν αυτήν καλώς, Εγίνωσκεν δλας τά; Ιστορίας 
καί τους μυθους τής Αννης, καί τή έχρησίμευεν, 
ώς υποβολευς, όσάκις ή μνήμη τήν έγκατέλειπε. 
Τοσούτον μάλιστα προέβη, ώστε έτόλμησε νά τή 
προσφερη και βιβλία, όπως άντλήση άπ’ αϋτών νέας 
Ιστορίας. Η συστολή τής Αννης έκώλυεν αύτόν νά 
παραδοθή είς τό θελγητρον, δπερ άναμφιβόλως ή
θελεν εμπνέει αύτή ή συναναστροφή προσώπου, δ
περ εφαινετο ανήκον εις τήν αυτήν κοινωνικήν τά- 
ζιν, ίν ή καί αάτή έγεννήθη. δλαι αί φιλοφροσύ- 
ναι τού Φραγκίσκου άπεκρούσθησαν διά τρόπου α
ποτόμου, όποιον ή Αννα είς οΰδένα άλλον έδείκνυε. 
Και δια να αποκρύψη άναμφιβόλως είς έαυτήν τήν 
πραγματικότητα τών έντυπώσεών της, διά μεγά
λης προθυμίας ίδράττετο έκάστοτε τής ευκαιρίας 
τοϋ νά προάξη εις τό μέσον δυσαρέσκειαν καί δυσ
τροπίαν τινά.

Ουτω π. χ. δτε ήμέρ$ τινί οί Εργάται άπηρίθ- 
μουν έκαστος τά έτη, έφ δσα μετήρχετο τήν ίρ- 
γασίαν ταύτην, ό Φραγκίσκος, αποταθείς πρός τήν 
Ανναν, τή είπε, διά τοϋ συνήθους αύτφ ύπεροπτι- 
κοϋ ύφους :

— Καί σύ, παιδί μου, άπό πόσον καιρόν Εργά
ζεσαι εδώ ς ποίαν ηλικίαν έχεις ;

— Κύριε ποτέ δεν έρωτώσι τήν ήλικίαν τής 
γυναικός" άπεκρίθη ξηρώς ή ^Αννα στρέφουσα 
συϊχρδνως τά νώτα πρός τόν ίρωτώντα αυτήν.

ή συναναστροφή δλόκληρος διερρήχθη γελώσα 
καί έπευφήμησεν είς μάθημα δοθέν διά τοσαύτης 
Επιτυχίας. 0 Φραγκίσκος δι’ ήθους σοβαρού καί 
διά κωμικής ταπεινοφροσύνης Εγερθείς έχαιρέτησε 
Εδαφιαίως, καί ύπέλαβεν είπών"

— Εύαρεστηθήτε νά συγχωρήσητε, Κυρία, τήν 
άκρισίαν μου. Χωρίς νά Επιθυμώ νά σάς προσβάλω 
Ενόμιζον, δτι είσθε τής ήλικίας, καθ’ ήν αί γυ
ναίκες Επιθυμοΰσι νά αύξάνωσι τά έτη αύτών, 
ο όχι δέ καί νά άφαιρέσωσι μίαν κάν άπ’ αύτών 
ημέραν.

Η Αννα ήσθάνθη, δτι τήν μεταχειρίσθησαν ώς 
παιδίον, έρυθρίασεν άπό πείσματος, ενώ δ Φρα
γκίσκος συμμεθεΐξε τοϋ γέλωτος τών άλλων.

Ημέρας τινάς μετά τήν σκηνήν αύτήν παραδο- 
ξότ,ατον συμβάν έφερεν είς θόρυβον καί άνησυχίαν 
δλόκληρον τό όρυχεϊον. Είς τόν Φραγκίσκος συνί- 
λαβον ώρολόγιόν τι, κατά πάντα δμοιον πρός άλ
λο, δπερ έφερεν εϊς περιηγητής, έπισκεφθείς τή 
προτεραία τό άνθρακωρυχείον* είδον δέ οί Εργάται 
τούτο Εστολισμένον μέ άδάμαντας καθ’ ήν στιγ
μήν εϋρέθησαν είς τήν άνάγκην νά τώ άφαιρτ-

σωσι τά Ενδύματα, μή δυνάμενοι νά τώ παρέξωσιν 
άλλως τήν άπαραίτητον συνδρομήν είς ήν εύρέθη 
δεινήν θίσιν. Ητο πραγματικώς δλως άπίθανον, 
δτε Εργάτης άπλοΰς έδύνατο νά άποκτήση τοιού- 
τον λιθοκόλλητου κόσμημα διά νομίμων μέσων, 
Ενώ Ιφ’ Ετέρου ή δμοιότης του πρός τό ώρολόγιον 
τοϋ περιηγητοΰ εδιδεν υπόνοιαν είς τήν κρίσιν, οτι 
αυτός έκλεψε τούτο άπ Εκείνου. Πριν ή όυνηθή 
νά δώση λόγον τινα Εξηγήσεως, ό Φραγκίσκος συνε- 
λήφθη, άνετράπη, Εδέθη καί κατεόικάσθη, κατά 
τήν συνήθειαν τών Αγγλων όρύκτων, εις τήν τι
μωρίαν τού νά ύποστή δώδεκα ραπίσματα γαλής 
παρ’ Εκάστου τών παιδιών δσα Εργάζονται παρ 
αύτοϊς. Γαλής, λέγετε ", ή φράσις πρέπει νά έκ- 
ληφθή κατά γράμμα. Τωόντι άντί μάστιγος με
ταχειρίζονται γαλήν, ζώσαν μέν τό κατ άρχας, 
άλλ’ ακολούθως γινομένην καί αύτήν θύμα τής ο
δύνης, ήν προξενεί. Η ποινή αυτή ύπάρχει καθιε
ρωμένη, και, κατά τήν μαρτυρίαν τών γεροντοτε- 
ρων όρύκτων, ή χρήσις αύτής άναφέρεται ιίς τήν 
πλέον μεμακρυσμένην παοαδοσιν.

0 Φραγκίσκος, τό πρόσωπον κεκαλυμμένον φέ- 
ρων δι’ ώ/ρότητος τρομακτικής και τούς οφθαλ
μούς στίλβοντας θυμού καί άγανακτήσεως, άνω- 
φελώς προσεπαθει νά όμελήση καί έλευθερωθή 
τών δεσμών του. Είς τά πρόσωπα όλων άνεγινω- 
σκε τήν Ενδόμυχον χαράν, ήν αρχηγοί τε και υπο
δεέστεροι ήσθάνοντο, δπως ταπεινώσωσιν άνθρωπον, 
ούτινος αί Επιπλήξεις Επλήγωσαν αύτού; τόσον 

ζωηρώς. Ολοι οί εργάται συνήχθησαν ήδη και ή- 
τοιμάζοντο νά σύρωσι τόν ένοχον πρός έκείνοι ,δφις 
έμελλε νά κρατήση τήν κεφαλήν αυτού Επί τών 
γονάτων του, κατά τήν διάρκειαν τής βασάνου 
δτε ή Αννα, δρμήσασα είς τό μέσον τού κύκλου 
τών θεατών τού σκληροϋ τούτου θεάματος, έζη- 
τησεν ίκετεύουσα άκρόασιν έπί τινας στιγμάς.

Βλέπουσα τόν δυστυχή Φραγκίσκον όδηγούμενον 
είς βάσανον βάρβαρον καί Επονείδιστου, ή Αννα 
ήλθεν εϊς τήν άκμήν τού να λησμονήση τήν συ
στολήν της, τάς προκαταλήψεις της, καί νά μή 
σκέπτηται περί άλλου τίνος ή δια την οίκτράν 
κατάστσσιν αθώου δντος παραδιδομένου εις τοι- 
οϋτον αίσχος καί ύποβαλλομίνου είς τοιαύτην όδύ- 
νην* διότι ούδόλω; έδίσταζεν αότη περί τής άθω- 
ότητος τού Φραγκίσκου. ‘Η εύρεσις τού ωρολο
γίου είς χεΐρας αύτού δεν άπεδείκνυεν αυτή άλλο, 
είμή, δτι δέν ήπατάτο είς τήν περί τού Φραγκί
σκου κρίσιν της, δτι όηλαδη δεν άνήκεν είς τήν 
τάξιν ή; άπεδ^ξατο πρός στιγμήν τό ένδυμα καί 
τάς Ενασχολήσεις. Ανελογίζετο ποίαν λύπην εμελ- 
λε νά αίσθανθή ό πατήρ αϋτής εάν καί αυτή έ- 
γένετο θύμα τοιαύτη; παρεννοήσεως, και έφρι- 
κία ενθυμουμένη τούς γονείς τού Φραγκίσκου. Ο- 
φείλομεν δ'ίάλ^ως νά όμολογήσωμεν, οτι οι γογ
γυσμοί τού νέου τούτου, αί Επιπλήξεις του προς 
τούς Εργολάβους τού ανθρακωρυχείου, δ θυμός 
του διά τήν νοσώδη κατάστασιν, είς ήν παρήτουν 
αυτό Εμαρτύρουν τή» υπαρξιν άπειρου εν αΰτώ
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Αγαθότητος. Διά τα δεινοπαθήματα των συντρόφων 
του παρεπονείτο, του; Αρχηγούς προσεκάλει «ίς τά 
καθήκοντα αύτών* καί πραγματικώς τό Ανθρακω- 
ρυχεΐον, tv ω είργαζετο, ήτον ίν τών χειροτέρων 
διατηρούμενων κχθ άπασαν την Αγγλίαν. Αφ ε
τέρου Si ή αποστροφή ήν έδείκνυεν εις τούς δρύ- 
κτας, διά τά συνήθη αύτοΐς έλαττώματα, προσέ
βαλλε μέν αυτούς, αλλά παρά τή Αννα καθίστα 
αύτόν πολύτιμον. Αίσθημα αδελφικόν έγεννήθη 
πάραυτα εν τή ψυχή αυτής, διά τόν δυστυχή κα- 
τάδικον, καί, στηριζομένη εις την επιρροήν, ήν έ- 
ξήσκει έπί τοΰ πνεύματος τών συνεργατών της, 
ήθέλησε νά δοκιμάση έάν έδύνατο νά τον σώΐή. 
‘Η βεβαιότης, ότι πράττει έργον αγαθόν καί μά
λιστα, ότι ίκπληροϊ καθήκον ιερόν, πάν τό έφ έ- 
αυτήν καταβάλλουσα όπως έμποδίση σκληρότητα 
άδικον, άλλο ίσως αίσθημα, δπερ ίσως δεν ίπίστευε, 
τή άπηγόρευε νά υποκύψή εις τον ενδοιασμόν, 8ν τή 
προύξένεε ή ιδέα τής διά λόγων Αντιστάσεως εις 
την ιδέαν καί την θέλησιν φυράματος τόσον χυ
δαίου.

■ ίδόντες τήν Ανναν προχωρούσαν, τάς χεΐρας 
εχουσαν ήνωμένας καί τούς δφθαλμούς δακρύοντας, 
τή έκραζον πανταχόθεν :

— Τί θέλεις νά μάς είπης ; Μήπως ζητήσης 
τήν συγχώρησιν τοΰ Φραγκίσκου ; Μή γένοιτο χά
ρις ! Μή γένοιτο χάρις ! ύπάρχει άξιος τής τιμω
ρίας !

— Ναί! έάν ηναι ένοχος’ ε’πεν ή Αννα’ άλλα 
πώς περί τής ένοχης του έπείσθητε ένφ δεν τόν 
Αφήσατε ούδέ καν νά δμιλήσή ; Δεν θέλετε μόνον 
νά τόν άφήσητε νά δμιλήσή. . . .

— Διότι ήρνήθη δικαιολογίαν οίανδήποτε καί 
είς δλας ήμών τάς έρωτήσεις άπεκρίθη δι’ αυθα
δειών. . ..

— Εάν άδίκως κατηγορήται δεν δικαιούται νά 
θεωρή έαυτόν ύβριζόμενον; Που κεΐται τού έγ- 
κλήματος αυτού ή Απόδειξις; Καί είναι αδύνατος 
ή ύπαρξις δύω όμοιων ωρολογίων ; Τό ώρολόγιον 
τούτο είναι βεβαίως πολύ πλούσιον καί παράδο
ξον πώς εύρίσκετας είς χεΐρας έργάτου. Αλλά δεν 
δόναταε αρα γε νά ήνας λείψινον παλαιδς ευτυ
χίας ; 0 Φραγκίσκος διετέλει άλλοτε βεβαίως είς 
κατάστασιν πολύ διάφορον τής σημερινής. Πολ- 
λάκις δεν ήκουσα υμάς αυτούς λέγοντας, ότι έχει 
τό ύφος Λόρδου μετεμφιεσμένου; Καί έάν προ
σέτι τό ώρολόγιον τούτο ύπάρχη αυτό ίκεϊνο τού 
χθεσ νοΰ περιηγητοΰ, άρά γε διά κλοπής μόνον 
μετήλθεν είς χεΐρας τού Φραγκίσκου ; Αδύνατον 
είναι νά ^παρέσχεν υπηρεσίαν, αξίαν τοιαύτης Αν
ταμοιβής, είς μέρος, όπου έκτίθεταί τις είς τοι- 
ούτους κινδύνους ; Ηρωτήσατε τον περιηγητήν 
αυτόν ; Γνωρίζετε έάν εχη παράπονα ; . · . ®εέ 
μου! πρέπει τόσον καταπειγόντως νά χρίνορ τις, 
εις τά φαινόμενα μόνα στηριζόμενος ; . . . Ανα- 
μνήσθητε μεταξύ τών Ιστοριών, δσας διηγήθην 
πρός υμάς, τήν τού επί τής λαιμητόμου θανόντος 
δι’έγκλημα, δπερ δεν ίπραξε. Μέχρι τής στι

γμής καθ’ ην αί διασαφήσεις ήλθον, ήθέλατε καί 
υμείς τόν κρίνη ένοχον’ καί όμως ή άθωότης αυ
τού Ανεγνωρίσθη καί ώμολογήθη πάνδημος. Δεν 
κατανοείτε τήν λύπην καί τό μέγεθος τής με
τάνοιας, ήν θέλετε αίσθανθή, έάν, μεταχειρι- 
σθέντες τόν Φραγκίσκον διά τοιούτου τρόπου, 
αρκούντως σκληρού, δπως φίρη τόν θάνατον, ό
πως μοί λέγουσι, έάν, λέγω, ό πατήρ, ή μήτηρ 
αΰτοΰ έλθωσι τή επαύριον καί είπωσιν ΰμίν 
κλαίοντεςΐ έφονεύσατε τόν υιόν μας, δεν ήτον έ
νοχος ! Τό άπαίσιον τούτο ώρολόγιον, δπερ έπή- 
νεγκε τόν θάνατον του, ήτον ένέχυρον ευγνω
μοσύνης τού περιηγητοΰ, ουτινος έσωσε τήν ζωήν 
δ Φραγκίσκος, διακινδυνεύων τήν έδικήν του.

Είς τούς λόγους αυτούς ή Αννα προσέθηκε καί 
άλλους πειστικωτέρους. Εν τούτοις μδλας τάς προ
σπάθειας ΐοϋ dya&onocov πνεύ/ιαζος τοΰ ορυχείου 
καί τής έπί τού πνεύματος τών εργατών έπιρ- 
ροής του, Αμφιβάλλεται έάν μόνη ή Αννα κα
τόρθωσε τήν σωτηρίαν τού Φραγκίσκου. Ενφ αυ
τή ώμίλει οί προϊστάμενοι έκαμνον τάς σκέψεις 
των. Προ πάντων ό έργολάβος, άνακαλών είς τήν 
μνήμην του διά ποίων φράσεων τφ έσύατησαν 
τόν νέον τούτον, έσκέφθη, δτ·, έάν άφινε νά ΰπο- 
στή αυτός τιμωρίαν, όποιαν ήπείλουν ήδη κατ’ 
αΰτοΰ, οΰ μόνον ήθελε σογχισθή μέ τόν ιδιοκτή
την αύτόν, Αλλ’ ήθελεν έκτεθή προσέτι είς σπου- 
δαίαν ΰπόθεσιν, έάν, ώς πολλάκις 6 ίδιος ύπώ- 
πτευσεν, δ Φραγκίσκος άνήκεν είς κλάσιν κοινω
νικήν άνωτέοχν. ΰ τιμωρία, ήν έζήτουν νά τφ έ- 
πιβάλωσιν, ή το πράξις παράνομος καί απεχθής. 
Τέλος λοιπόν, χάρις είς τήν αυθεντίαν τών προϊ
σταμένων, ·!ς τήν έπιδοκιμασίαν τών γυναικών 
καί τινων έργατών, έφ’ ών προΰξένησεν έντύπω- 
σιν δ λόγος τής Αννης, κατόρθωσαν νά άποσπά- 
σωσι τόν Φραγκίσκον τών χειρών τών συντρό
φων του, Υποσχόμενοι νά τόν παραδώσωσιν α
διακρίτως καί άνευ δρων είς τήν αύστηρότητα 
τής δικαιοσύνης των, άμα αί ληφθείσαι πληροφο- 
ρίαι άποδείξωσι τήν Ινοχήν του.

Καθ’ ήν στιγμήν τόν μετήγαγον, ό Φραγκίσκος 
έξέφρασε τήν έπιθυμίαν νά τφ Αφαιρέσωσι τό 
φίμωτρον. Η αδημονία του έφαίνετο καταπε- 
παυμένη, τφ έδωκαν δ, τι άν έζήτει. Τότε, μεγά- 
λην καταβαλων προσπάθειαν, διότι ή γλώσσα 
του, ξηρανθείσα από τού πυρετού, δεν έδύνατο 
ούδέ ήχον νά Αρθρωση, είπε τή Αννη.

— Παιδί μου . . . ένεκά σου . . . συγκατανεύω 
είς έξήγησιν .. .

Αλλ’ ένφ ώμίλει οί χαρακτήρες τού προσώ
που του ήλλοιόθησαν καταπληκτικώς καί ή δ- 
ψις του κατέστι δλοπόρφυρος. Εφερε βιαίως τήν 
χείρα έπί τής κεφαλής του, ώσεί ΰπέστη πόνον 
έκτακτον, καί έπεσεν ύπτιοί, έστερημμένος αίσ- 
θήσεως. Η Αννα έξέβαλε κραυγήν φρίκης’ οί έρ- 
γάται, εμβρόντητοι, Ιθεόρουν Ανησύχως Αλλή- 
λους’ καί δ έργολάβος, δ μάλλον παρ’ δλους

i-.'οηθείς, έσπευσε νά μεταφέργι τόν Φραγκίσκον I 
έκτός τοΰ γαιανθρακωρυχείου.

Τό Αποτέλεσμα Απέδειξε, δτι ή αλήθεια ευρέ- 
θη προς τήν παιδικήν μερίδα. Τή έπαύριον οί 
προϊστάμενοι άνήγγειλον, δτι τό ώρολόγιον πο- , 
σώς δέν έξήλθε τών χειρών τοΰ περιηγητοΰ. 0 
Φραγκίσκος, δ ά πολλοΰ κόπου έπανακάμψας εις 
τήν ζωήν, έδικαιώθη πληρέστατα’ Αλλ’ Αγανα- 
κτήσας διά τήν διαγωγήν τών συντρόφων του 
δέν ήθέλτ.σε νά έπανέλθη πλέον έν τφ μέσω 

αύτών.
Η Αννα μόνη έδέχθη τόν Αποχαιρετισμόν αύ- 

τού κατά τήν ήμέραν τής Αναχ&'ρήσεως του.
— Θάρρει! τή ειπεν είσέτι. Θάρρει, ήρωϊκόν 

τέκνον! πλησιάζεις εις τό τέρμα, καθώς πλησιά
ζω καί έγώ. Μετ’ ολίγον θέλεις μάθει τίς είμί 
καί τίνι τρόπω έξαγοράζω τήν ευγνωμοσύνην μου 
καί έκπληρώ τό καθήκον μου·

Ε. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΤ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ.
W
Εχομεν λόγ ους νά πιστιύσωμεν, δτι δ Φρα

γκίσκος έξιπλήρωσε τήν πολλάκις έπαναληφθεί- 
σαν Απειλήν του, τού νά Αναφέρη άπό τόν ιδιο
κτήτην τού μεταλλείου τάς καταχρήσεις, ών υ
πήρξε μάρτυς’ διότι, δλίγον μετά τήν Αναχώ- 
ρησίν του, ήλθον έπίτροποι, έντολήν φέροντες τήν 
έπιθεώρησιν αΰτοΰ. Η Αποστολή αύτών έφερε τύ
πον εΰμενείαί διότι ήρχοντο νά πληροφορηθώσιν 
όπόσαι βελτιώσεις ΰπήρχον δυναταί έν τοίς σκο
τεινοί; αύτοΐς δπογείοις καί ποια μέτρα έδόναν- 
το νά έπιφέρωσι τήν έλάττωσιν τών κινδύνων, 
τών έν αύτοΐς διαιτωμένων. Καί μ’ολοντοΰτο ή 
έμφάνησίς των έπήνεγκε γενικήν δυσαρέσκειαν, 
ό όρύκτη; θεωρεί εαυτόν τυραννούμενον, δσάκις 
τόν ΰποχρεοΰσιν είς προφυλάξεις παραλλασσούσας 
τόν ρυθμόν τής ζωής του. Προτιμά: νά ταλαν- 
τεύηται μεταξύ ζωίς καί θανάτου, υπό όγκον 
βράχου υπερμεγέθη, δστις πίπτων δόναται νά 
τόν κατακερματίση, παρά νά ένοχληθή Ανορθών 
τού; πασσάλους πρός φύλαξιν του κατά κινδύ
νου, μιθ ού κατέστη πλέον οικείος, μέχρι παρα- 
τόλμου.

Οί έπιτρόποι έγένοντο δεκτοί διά τρόπου, πεί- 
σαντος αυτούς, δτι ολίγα έσονται τά έκούσια α
ποτελέσματα τής έπιθεωρήσεώ; .των* άλλως έ- 
νόησαν Αμέσως, δτι ή έπιθεώρησίς των θέλει τοίς 
φανή καθήκον λίαν έπίπονον, οΰ μόνον ένεκα τών 
δεινών, ών υπήρξαν μάρτυρες, Αλλά προσέτι καί 
ένεκα τών κινδύνων, είς ους ίξετίθεντο, τοιαύτην 
Αναλαβόντες υπηρεσίαν. Είς τούτων έν τή αναφορι
κή έκθέσει του Ανήνεγκεν οΰτωσι τά γενόμενα.

« Ωφειλον νά έρπω έπί τών χειρών καί τών 
γονάτων έντός στενωπών σμικροτάτων, μόλις εί
κοσι δακτύλων ύψους. Εις τινα μέρη τό στήθος 
μου ήγγιζε τό έδαφος καί κατά λέξιν έβάδιζον, 
ώς χελώνη, δπω< φθάσω είς τό άκρου τών έρ«

γασιών. Είς μίαν τών δ·αβάσεων τούτων ήνα- 
γκάσθην νά συρθώ τοιουτοτρόπως είς διάστημα 
χιλίων όκτακοσίω» μέτρων. Αλλως δμως έσυρό- 
μην υπό δρύκτου, καθήμενος έπί τραπέζης χθα
μαλή; επι τεσσάρων τροχών κειμένης, έχων τήν 
κεφχλήν καί τού; πόδας προκύπτοντας έτέρωθεν 
καί διωκόμενος υπό τής ιδέας, δτι εΐς τών βρά
χων, τών προκυπτόντων τής ευθείας οδού ήμών 
έδύνατο ή νά σχίση τό δέρμα τού κρανίου μου ή 
νά κατασυντρίψω τάς κνήμας μου. Καί δμως ώ- 
φε-λον νά κρύπτω πάντα φόβον’ διότι οί δρόκται 
τότε διεσκέδαζον μέ φόβον, 8ν δέν ήσθάνοντο 
αΰτοϊ, καί έπηύζανον τόν κίνδυνον διά πα
ράτολμων καί περίφοβων αστειοτήτων. Ουτω ή- 
ναγκάαθην νά Αποσπάσω τών χειρών τοΰ δδηγοΰ 
μου τόν Δάβειον λύχνον, καθ’ ήν στιγμήν ουτος, 
είς λίαν ύποπτον μέρος, ήτοιμάζετο νά τόν Α
νοιξή καί θέσει ού:ω είς άμεσον συναφήν τό πύρ 
μετά ,,τοΰ αϊθέρος.

« Ετερος τών συναδέλφων μου είδοποιήθη, ότι 
οφείλει νά κρατή τόν λύχνον του Ακριβώς είς τήν 
ζώνην τοΰ στήθους του, διότι υπέρ τήν κεφαλήν 
του μεν εύρίσκετο στρώμα φωσφορικών δαδών είς 
τού; πόδας του δ’ αιθέριου Ατμού’ μόνον δε τό 
έν τφ μέσω στρώμα τού Αέρος ήτο πνευστόν.

« Επί τέλους εις τρίτος, όστις Αναμφιβόλως 
ΰπέδειξε φόβον τινα, έγένετο τό άντικείμενον ά- 
στειότητος, λίαν συνήθους άλλως παρά τοίς με
λανοί; γελωτοποιοί; τών ανθρακωρυχείων. Διότι 
έπλήρωσαν τό στόμα αΰτοΰ δι ικανής ποσότητας 
φλογιστικού αιθέριου, καί διά τού φυσήματος Ανή- 
ψαν αυτόν’ οί θεαταί τής θελκτικής ταύτης Αστειό- 
τητος έγέλασαν μέχρι κόρου, προσβλέποντες 

αυτόν. »
Οί έπίτροποι λοιπόν, ώς εύκόλως έννοεΐται, 

συνεχάρησαν άπό καρδίας Αλλήλους, δτε εύρέθη- 
σαν έκτός τού μεταλλείου, διαφυγόντες ού μόνον 
τούς φυσικούς καί Αναποφεύκτουί, Αλλά καί τούς 
έκ προθέσεως πλαττομένους κινδύνους, Αστεϊσμού 
χάριν’ Αλλά μετ’ ολίγον έμαθον, δτι Αληθώς Από 
τριχός έξηρτήθη ή σωτηρία των. Διότι 8ν τέταρ
τον ώρας δέν παρήλθεν άπό τής είς τήν έπιφάνειαν 
άναβασεώς των, καί είτε έκ περιστατικού δλως 
φυσικού, είτε ένεκα τών πρός διασκέδασιν γενο- 
μένων Ανοήτων αστεϊσμών, συνέβη τό ακόλουθον 
θλιβερόν περιστατικόν.

Τό ώρυχείον έπληρούτο κινήσεως καί θορύβου- 
ώμίλουν περί τών δχληρών ξένων, τών έπισκεφθεν- 
των αΰτούς, ,έγέλων διά τούς φόβους, ού; έδοκίμα- 
σαν ούτοι, οτε έν τφ άμα είς πλείστας τών φοών 
διεχύθη οσμή έξαιρέτου εΰωδίας, παρεμφερής τή 
εύωδίφ τών πολυτιμωτέρων καί σπανιωτέρων Αν- 
θέων. Οί νέοι έργάται, έκπληκτοι, άνέπνεον μεθ 
ήδονής τί}ν έλ,αφρώς ιΰοσμον αΰτήν αύραν.

— Τί τρέχει; μήπως οί κύριοι ούτοι, ειπεν είς 
αύτών, άπώλεσαν φιάλην τινά πολυτίμου αρώ
ματος ;

Ενφ ούτοι ώμίλουν, δύω όρύκται, έμπειρότεροι, 
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ώχριώσι, θεωροΰσιν Αλλήλους καί παραιτοΰσι τά 
έργαλείά των. Εϊς αϋτών ζητεί νά Χραυγάση, ότι 
4 έτερος τώ έπιβάλλει σιωπήν.

— Σιώπησον ! φύγωμεν ! τώ εϊπε προς τό ώ· 
τίον. Μή είδοποιήσωμεν τούς δυναμένου; νά φιλο- 
νεικήσωσιν ΐμίν τά μέσα τής σωτηρίας.

Καί οί δύω, πλήρεις τοϋ εγωισμού 8ν έμπνέει ή 
φρίκη, μακρύνονται σπεύδοντες χωρίς νά φανε- 
ρώσωσι τόν κίνδυνον, δρμώσι προς το φρέαρ τοϋ 
ορυχείου καί Αναβαίνουσιν είς τήν έπιφάνειαν, ενώ 
οΐ Αφεθέντες, άγνοοϋντες τδν κίνδυνον, 8ν κατ αυ
τών Απειλοϋσιν αί δηλητηριασμέναι αυται όσμαί, 
πίπτουσι νεκροί θανάτω αϊφνιδίω.

Συγχρόνως, άλλ* είς έτερον τοϋ δρυχιίου μέρος 
ίν παιδίον έβλεπεν έρχομένην πρός αΰτδ σφαίραν 
άέρος φωτοβόλου, περιβεβλημένην δικτυωτώ τινι 
πλέγματι, θαυμάζον Θεωρεί τδ μυστηριώδες αύτο 
φαινό,μενον, έκτείνει τήν χιίρα, όπως έγγίστ) το 
λαμπρόν τοΰτο σχήμα, δπερ περί αΰτδ πλανάται 
είς τό σκότος, άλλ αίφνης ρήγνυται, σκορπίζει 
τούς κεραυνούς, ους περιέχει καί δι’ ενός καί μό
νου κτύπου θανατόνει) τόν άφρονα και πάντας τούς 
περικυκλοϋντας αυτόν. · Φλόγες καί λάμψεις Α- 
ποτρόπαιοι πληροϋσι τότε τό όρυχεϊον. Τό αέριον, 
σκορπιαθέν, ώθεί πρό αύτοϋ κεραυνώδεις σιφώνας 
φλογεροϋ άέρος, οίτινες πιριβάλλουσι, ςεσχίζουσι, 
κατακαίουσι πάν τό προστυχδν, κλονίζουν τού; 
βράχους, άποσπώσι θόλους, τρομερά τμήματα γρα
νίτου καί τέλος, φθάνοντε; ιίς τό φρέαρ, έκβαί- 
νουσιν ώσεί άπό στομίου ηφαιστείου, έζεμώντες 
φρικώδες μίγμα καπνοϋ, πετρών, άνΘρώπων καί 
ζώων κατακερματισμένων.

«ή τρομερά αύτηεκρηξις προΰςένησιν οίονεί σει
σμόν καί έσεισε τδ έδαφος είς διάστημα επέκεινα 
τοϋ ,μιλλίου. Νέφος καπνοϋ ϋψώθη εϊς τδν αέρα 
καί έπήνεγκε σκότος όμοιάζον. τδ σκότος τοϋ λυ
καυγούς.

« Αμα ή έκρηξις Αντήχησε οί συγγενείς τών ό
ρύκτων έτρεζαν σωρηδόν πρδς τήν είσοδον τοϋ Αν- 
Θρακωρυχείου. Η Ανελκυστική μηχανή, κινουμένη 
διά ακρίβειας καί ταχύτητος δαυμασίας, Ανήγα- 
γεν εις τδ φώς τριάκοντα δύω άτομα, έν οϊς καί 
τρία παιδία, ών τά δύω άπέθανον μετά τινας ώ
ρας. ΑΙ φωναί, αί σπασμωδικαί κινήσεις, οί κλαυθ
μοί τών παρισταμένων υπάρχουσιν απερίγραπτοι. 
Εκείνοι, εις ους άπεδόθησαν σώοι καί υγιείς οί 
συγγενείς καί φίλοι των, έφαίνοντο πάσχαντες 
επίσης δια τήν έζοχον εύχαρίστησίν των, όσον 
πρότερον έπασχον διά τήν βιαίαν λύπην, άφ’ ή; 
τού; έξήγαγον- άλλ οί τοιοϋτοι υπήρχον έλάχις-οι 
τόν Αριθμόν. »

Νέον όμως έπεισόδιον έπηύζησε τήν Αταξίαν καί 
την φρίκην τοϋ Αποτροπαίου τούτου δράματος.

0 ’ΐβάρ, έκτος έαυτοΰ, έφάνη έν τώ μέσο> τοϋ 
πλήθους, ο ΐβάρ είς τδν όποιον ή φρίκη καί τά 
κλαυματα τή; ασθενούς Ιωάννας, ίφχνέρωσαν αύ- 
τώ και την άφοσίωσιν τοϋ προτιμηθέντος τέκνου 
του καί τόν τρομερόν κίνδυνον είς &ν έξετέθη. 4Η

Απελπισία ώπλισεν αυτόν διά δυνάμεως ικανής νά 
τδν σύργ) μέχρι τοϋ τόπου τοϋ ολέθρου. Μεμεθυ- 
σμένος έκ λύπης, σχεδόν παράφρων, ζητεί διά τών 
βλεμμάτων τήν κόρην του καί τήν απαιτεί από 
παντός τοΰ περικυκλοϋντος αυτόν. ‘Η Αννα δεν 
εύρίσκεται έν τοϊς περισωθεϊσι. Οϋδείς γινώσκει 
τί άπέγεινε.

0 πατήρ ζητεί τότε με δύναμιν, ή μάλλον εί- 
πεϊν μέ μανίαν, νά καταβή μόνος είς τό μεταλ
λείου. Απωθεί, σχεδόν καταρώμενος, τήν Ιωάν
ναν, ζη τοϋσαν ν άντιτείνη είς κίνημα ούτως επι
κίνδυνον' άλλ όμως έπί τέλους οί πάντες ένδίδου- 
σιν είς τήν δέησιν τοϋ ΐβάρ. Πλείστοι ένδιαφέ- 
ρονται νά μάθωσιν έάν οί άτυχεΐς, οι ταφέντες 
ζώντες, είσί δεκτικοί βοήθειας καί συνδρομής. 0 
ΐβάρ καταβαίνει.

Εύρίσκεται έν τφ μέσω βαθυτάτου σκότους. 
Απαίσιος όσμ.·}) πληροί τδν περί αυτόν άέρα. Προ
χωρεί ψηλαφών καί κράζων δυνατά, δσον δ πνιγ
μός τοϋ άέρος τώ συγχωρέί. Τέλος διακρίνει μι- 
κράν λάμψιν, φλόγας, καί αναγνωρίζει, δτι τδ τυ- 
φλοϋν καί πνϊγον αύτδν είναι πυκνότατος καπνός. 
Τδ όρυχεϊον πυρποληθέν δέν παριστάνει πλέον 
άλλο ή άπειρον άνθρακιάν. Αδιαφορεί 1 θέλει νά 
είσδύση εις τδν Αδην αυτόν' αλλά φευ ! πίπτει 
καταβεβλημένος ύπδ τών παντοίων σωματικών 
καί ψυχικών συγκινήσεων, τών λυμαινομένων αυ
τόν. Δύω τών όρύκτων, ένδίδοντες είς τάς πα
ρακλήσεις τής 'ΐάωννας, κατέβησιν, ίνα τοϋ σώσω- 
σι τήν ζωήν όλίγας στιγμάς μετά τήν καταβα- 
σίν του. ’Α-,εβίβασαν μετ’ ολίγον αύτδν, αναί
σθητου δλως, και μετ’ αυτού ήνεγκον τήν φρι- 
κώδη Αγγελίαν, δτι πάσα έλπις συνδρομής καί 
βοήθειας άπωλέσθη διά τούς μή πεοισωθέντας ήίη, 
καί ότι μόνον κατορθωτόν πρδς κατασβεσιν τών 
αναμμένων άνθράκων, ύπήρχεν ή κλεϊσις τοϋ στο
μίου.

Κατάραι, κραυγαί φονικαί καί συμπτώματα 
τής πλέον απελπιστικής Αντιστάσεως υπεδέχθη- 
σαν τήν τοιαύτην πρότασιν. Αι χήραι, τά ορφα
νά, οί πατέρες τών ατυχών θυμάτων, ήθελον νά 
μείνωσι παρά τά άχνίζοντα στόμια τών φρεάτων, 
έλπίζοντες, ότι κρυγή τις ήθελε πλήζει τά ώτά 
των . . . Σ·.γή νεκρώσιμος έπεκράτει είς τό βά- 
ραθρον.

Μ’ δλην δμως τήν Αντίστασιν έτοιμάζοντο νά 
σφαλίσωσι τάς ποδ τής π»ρκαϊά; ήνιωγμένας αύ- 
τάς φύσα;, δτε Ανέλπιστος έμφάνησι; α.εχαίτισε 
τού; προετοιμαζομένους καί έπανήγαγε μικραν ελ
πίδα είς τσς ψΰχάς.

0 Φραγκίσκος έφάνη αίφνης εί; τδν τόπον τή; 
συμφοράς. Δέν έφερε πλέον τό εργατικόν ένδυ
μα, ώμίλει ίπιτακτ·.κώς καί Αμέσως έααθον, ότι 
είς τό πρόσωπον αυτού έκρύπτετο ό υιός τού ιδιο
κτήτου τοϋ οευχείου.

ύδη έχαιρέτησαν τήν έμφάννσί- ταυ διά γενι
κών άνευφημιών, αΐτινες έδιπϋ ασιασθησαν, ά. α 
τδν ηχούσαν έκφραζοντα την αποφασιν τής κατα

στροφή; τοϋ όρυχεϊον ολοκλήρου μάλλον ή τήν 
έπιστόμησιν τών φρ,άτων, ενόσω καί ή έλαχί- 
στη έμεναν έλπί; τής σωτηρίας έστω καί ένδς μό
νον εργάτου.

11>ηθύ; Ανθρώπων, φερόντων τά Αναγκαία δλα 
προς σωιηοίαν τών δυστυχών τούτων, συνωδευσε 
τόν Φραγκίσκον. Πρώτος δίδει τδ παράδειγμα 
τής «φοτιώσεω; καί καταβαίνει είς τδ όρυχεϊον. 
καταγινόμενο; · ά περιορίση πανταχόθεν τδ πϋρ (1) 
καί να άνο ζη τούς σωρού; εκείνους, δσοι έφρατ- 
τον τήν είσοδον τών στοών, δπου εύραν ώ; εί; 
άσυλαν όσους έζήτουν.

Η πυρκαΐα δέν εϊχεν δσην έφαντάζοντο έκτα- 
σιν, άλλ αί πτώσεις τοΰ χώματος ύπήρχον φρι- 
χώδεις. Μετά απερίγραπτους κόπους καί χάρις 
εί; τήν τύχην τήν δδηγήσασαν ευτυχώς τάς ερεύ
να; κατώρθωσαν νά φθάσωσι μέχοις έκείνων ού; 
έζήτων νά σώσωσιν άπό τοϋ θανάτου.

Πλήθος αϋτών άπιθχνον καί πολλοί δέν έδεί- 
κνυον σημεία ζωής ένεκα τών πληγώ» των' άλλ’ ή 
τύχη όλων έγένε-ο γνωστή έπί τέλους, έκτδς 
ενός καί μόνου προσώπου . .. τής ’’Αννης ! . .

Π ΑΠΟΚΑΑΪΨΙΣ

( Συνέχεια ίδε φυλ. 59. )

Οτε ή κυρία Δτνουέρη ίΐσήλθεν είς τδ ξενο
δοχείου ηΰχαριστήθη άμα καί έθαύμασεν εύροϋσα 
τδν ιατρόν. , . . εϊχεν υποθέσεις τινας είς Λυών 
καί ήλθε νά μάθη περί τών φίλων του Η κυρία 
Δενουέρη τοϋ διηγήθη μ’ δλην τήν προθυμίαν 
νοερά; έντυπώσεως, παν τδ όποιον συνέβη είς τδ 
παρεκκλήσιον τών Φουρβιέρων.

— « ’Ιδού λυπηρά σύμπτωσις, εϊπεν ό
ιατρός.

— Σύμπτωσις ! έφώναζεν ό Λεωνή; μ δ- 
λον το Ανερέθιστον τοϋ πάθους του, είναι μία 
συναντησις θαυματουργό; διαταχθεϊσα παρά τοϋ 
ούρανοϋ αϋτοϋ,

— Ω ! δέν αμφιβάλλω περί τούτου, άπεκρίθη 
ό ιατρός υποτονθορίσας έντδ; τών όδόντων του' 
είς τοΰτον τδν τόπον υπάρχουν τέσσαρες γυναί
κες ποδ; ένα. Τοϋτο εϊναι μία ατυχία. Μετά 
ταϋτα λαβών τδ άκροχειρίδιον τοϋ Λεωνή εϊπε 
μεγαλοφώνως' ό σφυγμός Ανήσυχος . . . άτακτος 
. . . σκληρός . . , θερμαινόμεθα είσέτι. Πρέπει νά 
κλιθής, τέκνον μου. Εγώ θά συνδιαλεχθώ δλί- 
γον μετά τής μητρός σου.

0 Λεωνής άνεχώρησε, δ καλός Ιατρός έλαβε λε- 
πτομερεστέρας εκθέσεις παρά τής Κ. Δενουέρη

(«)· ύτε τοιαύτη πυρκαϊά έκραγή πρέπει νά 
τήν περιορίζωσι διά τείχων έκ χώματος καί κε
ραμωτού Αργίλου».

άπηντήσετε χθες' 
πτωχής οίκογε- 

εϊναι ευκατάστατοι

διά νά δυνηθή τέλος νά μάθη όποια ήτο ή νέα 
αυτή ή όμοιάζουσα τόσον δυστυχώς τήν Παοθέ- 
νον Μαρίαν.

Η Κ. Δινουέρη έφώναξε « είπήτε τόσον εΰ- 
τυχώς ! Διότι ό υιός μου δέν ήθελε τήν νυμφευθή. 
Νομίζω δτι είναι γάμοι γεγραμμένοι έν τώ οΰ- 
ρανφ καί έν πάσι τή αίωνιότητι.

» Αμήν ! άπεκρίθη δ Ιατρός λαμβάνων τήν 
ράβδον καί τδν πίλον του.

Οτε δ δόκτωρ . . . επανήλθε παρά τή Κ. Δε
νουέρη εϊχεν ύφος τόσον σοβαρόν ώστε αύτη κα- 
τετρόμαξι.

— Λ ! ιατρέ, εϊπε, εϊμαι βεβαία δτι τίποτε 
δέν έμάθετι.

— Δεν ήτο δύσκολου, άπεκρίθη, νά μάθω ποία 
εϊναι ή νέα κόρη τήν οποίαν

— Τότε εϊναι αύτη κόρη 
νείας καί ολίγον τιμίας !

— Τουναντίον οί γονείς της 
καί καλή; θέσεως.

— Είναι λοιπόν κακοαναθρεμμένη, κακοϋ χα- 
ρακτήρος !

— Οϋδαμώς, εϊναι εΰιιδής. . . .
— Διατί έχετε τοϋτο τδ καταπεπληγμένον ύ

φος ! Λ ! θεέ μου εϊναι πεπρωμένου.
— θΖζ’ όχι I χιλιάκις δχι ! Πρδς τί τδ όφε

λος νά κάμετε χιλιάδας ύποθέσεων άντί νά μέ α
κούετε ήσύχως Ακούσετε. Η νέα κόρη εϊναι δέκα 
πέντε έτών, κατέχει παν τδ άνήκον εί; τδν υιόν 
σας. Αλλ εϊναι στηθική.

— A I δυστυχές τέκνον μου ! έστέναξε κλαίουσα 
ή κυρία Δενουέρη.

— Έλθέ ! εϊπεν ό ιατρός εγειρόμενος έκ τής 
καθέδρας του καί λαμβάνων ϋπιρμέγεθες ρόφημα 
ταμβάκου, διότι δέν ευαρεστούμαι νά σάς βλέπω 
δακρυρροοϋσαν διά νέαν πάσχουσαν έκ πνευμο- 
νικής φυματώσεως. Τί διάβολο ! Τοϋτο βλέπομεν 
καθ έκαστην ! Αλλως δέν πρόκειται νϋν ποσώς 
περί αύτής άλλά πρόκειται περί τοϋ Λεωνή σας, 
τδν όποιον πρέπει νά άπαγάγωμεν Απ’ έδώ τδ 
όγληγορώτερον.

— Βεβαίως πρέπει νά έπιστρέψετε είς Χαλάν, 
παρευθύ;.

— θλι> °Χζ» ^ιδτι θά διαλογίζεται έκεί τήν μα
νίαν του. Εχει Ανάγκην σκναναστροφών. Φέρετέ 
τον είς τά λουτρά τής Λίγης.

— Α, θεέ μου, ιατρέ, είς τήν Σαβόνην !
— Αναμφιβόλως είς τήν Σαβονήν. Τί σάς κά- 

μνει τοϋτο, έάν$ ήναι άναγκαίον είς τδν υίόν σας. 
Πηγαίνομεν, τοϋτο συμφέρει, έπανέρχομαι νά γευ
ματίσω μεθ’ ύμών μετά μίαν ώραν. Απδ τοΰδε 
ετοιμάσετε τδν Λεωνήν, εϊπέτε του δτι εϊναι πολύ 
νέο; νά νυμφευθή' δτι γνωρίζετε τδ δνομα καί 
τήν οικογένειαν τής δεσποσύνης καί δτι τά πάντα 
θέλουν διορθωθή μετά καιρόν, κατά τήν έπιθυ· 
μίαν του' Αλλ’ δτι Αναχωρείτε ταύτην τήν πρωίαν 
είς τάς πέντε ώρας, διά τοϋ Ατμοπλοίου τοϋ δια- 
πλέοντο; τδν Ροδανόν ».
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0 Λεωνής έδέχθη ταυτη* τήν διακοίνωσιν μέ 
περισσβτέρχν γαλήνην παρ’ δσην ήλπιζέ τις. «Δέν 
φοβούμαι νά τήν χάβω, άπεκρίθη μετ ίμπιστοσύ- 
νης, ό θεός δστις μ. ώδήγησε πλησίον αυτής, θέ
λει μ επαναφέρει όταν ήναι καιρός ».

Τή έπαύριαν, ή μήτηρ καί δ υιός έπεβιβά- 
βθησαν έπ άτμοπλοίου μεγάλης διαστάσεως, ώς 
προτιθεμένου να υπερπηδά τά δρμητικά κύματα 
τού ί*οδανοΰ, τοΰ βασιλέως τών χείμαρρων. ‘Ο 
Λαβαρέτος (όνομα τοΰ άτμοπλοίου) έπεχείρει μετά 
θάρρους πάλην τινα άπελπισμένην είκοσι ήδη έτη. 
Αφοΰ έπιδεξίως άφησε τήν προκυμαίαν τής ‘Α
γίας Φωτεινής καί άπεμακρΰνθη τών δψηλών 
στηλών τοΰ Σταυροΰ τοΰ Πυρδς έσχισεν, άσθμαί- 
νων, τδν καταρράκτην τόν δποϊον ό Ροδανό; έκ- 
χέει είς τούς κόλπους ενός λειμώνος τόσον δμα- 
λοΰ καί τόσον μοναδικού, όσον τά Ιδιότροπα κύ
ματά του, τά όποια δψοΰνται δπεράνω τών με
γάλων νήσων τών άναγεννωμένων καί καταβρο
χθισμένων παρ’ αΰτοΰ. Εις ταότην τήν μεγάλην 
πεδιάδα, έκτεινομένην μέχρι} τοΰ δρίζοντος, ούδέν 
εύάρεστον άντικείμενον υπάρχει κινοΰντδν θιατήν, 
τδν μή γνωρίζοντα παρά άτελώς ποΰ τελευτώσι 
τά υδατα τού Ροδανού καί πόθεν άρχίζουσι αί γό
νιμοι γέαι.

Απδ καιρού είς καιρόν διεκρίνετο σκιαγράφημά 
τι ini τοΰ κυανού ουρανού, ήτο δέ τό προσεγγίζον 
άτμόπλοιον είς τήν όχθην, τό όποιον, ρίπτον μα
κράν τινα σανίδα έπί τής όχθης, έδέχετο νέους 
δδοιπόρους . Τελώνην τινα φυσιογνωμίας πο- 
νηράς καί ενεργητικής" άδελφόν τινα Καπουτσίνον 
μέ έσθήτα κυματίζουσαν, καί μέ πόδας γυμνούς 
καί ρυπαρούς, τήν δέ φυσιογνωμίαν άγρίαν ώς 
έν γένει άπαντες είσίν* έπίσης νέον τινα ένοι- 
κιαστήν, υψηλού άναστήματος καί φυσιογνωμίας 
νοητικής καί άγχίνοος. Αγέλαι δέ ένίοτε παιδι
ών ημιάγριων έτρεχον έπί τής όχθης παραλ- 
λήλως τοΰ άτμοπλοίου κράζουσαι μεγαλοφώνως 
καί άγρίως τούς δδοιπόρους διά νά τού; ρίψωσι 
σολδία τινά άτινα έγένοντο άντικείμενον δμηρι- 
κών μαχών.

Η Κ. Δενουέρη, πιστή είς τό σύστημα τοΰ ια
τρού περί περισπάσεως τού πνεύματος τού υιού της 
έκ τοΰ ρεμβασμού, έμεινεν έπί τού καταστρώμα
τος διά νά διαμείνη καί δ υιός της. Εχάθησαν έπί 
έμπορικών δεμάτων θεμένων έπί τής πρώρας καί 
διευθετημένων μέ τρόπον ευπρεπή, έθεώρουν δλας 
τάς ωραιότητας του πανοράματος, πλέον μεγα
λοπρεπούς καί πλέον ποικίλου, παρά τοΰ έγκω- 
μιαζομένου εις τόν Γερμανικόν Ρήνον.

Μετά πολύωρον δέ ταξείδιον, τά Ορη τής Σα
βοΐας ήρχισαν νά διαφαίνωνται, κυανά μετά λευ- 
κοειδών ταινιών, άςτινας δ Αεωνής έξέλαβεν αντί 
πάγων, ένώ δέν ήταν ειμή νέφη" έπί τής μιας καί 
τής άλλης όχθης άνωρθούντο λοφίσκοι, λόφοι γρα
φικοί, στεφανωμένοι έξ ερειπίων άρχαίων φεου- 
δαλικών φρουρίων. Ταΰτα δέ τά ερείπια είναι 

πολυαριθμότιρα έκείνων τού ίειγγώ, άλλα δι’ 
αΰτό τούτο, ίσως φαίνονται άξιοπεριεργότερα. Μα- 
κρύτερον δέ ταΰτα τά φανταστικά όρη έπιβάλ- 
λουσιν είς τόν ποταμόν πολυαρίθμους έλιγμούς 
οθς διέρχεται μετά κόπου διά τάς άποκρήμνους πλευ
ράς του. καί είς τινα μέρη στρέφεται, κυλιέται 
κατακρημνίζεται είς λευκοφαεϊς άφρούς. Πρέπει 
τις τότε ν<? μεταχειρισθή ίππους, διά νά βοηθή- 
σή, βεβαιώση τό βάδισμα τοΰ άτμοπλοίου, δτε 
ρίπτει τόν κύβον εΐσθρώσκον τόν Ροδανόν. Μετά δέ 
ταύτην τήν θεατρικήν ίποψιν, δ Λαβαρέτ έςάθη παρά 
τόν πύργον τού Πέτρου, τόν λίαν|έναέριον καί κατα- 
τρυπημένον, ώς ή φωλεά τού άετοΰ είς τήν κορυ
φήν άποτόμου σκοπέλου' απέρχεται δ’ αύθις έμ
προσθεν τών σκοπέλων τών συσσωρευμένων παρα- 
δόξως, άρ ών ΰψούνται μάλλον τά όρη. Μετά 
τόν Ρόγκον δέ μεγίστην τινα περιστροφήν ποιεί 
διά νά παραπλεύαγ) τό ύψηλότερον τούτων τών δ- 
ρέων, τόν όδόντα τής Γαλής' τέλος εισέρχεται είς 
τήν οφιοειδή αύλακα τήν ένόνουσαν τόν δρ- 
μητικόν ποταμόν μέ τήν γαληνιαίαν λίμνην τοΰ 
Βουργέταυ. Εάν πιστεύσωμεν παράδοσίν τινα τοΰ 
τόπου, ή διώρυξ αύτη ήνοίχθη πάλαι ποτέ κα
τά διαταγήν τής ήγεμονίδος τού Λανάρου θελούσης 
νά έπισκεφθή τόν έραστήν της είς Χαμπερίας. Αλ
λά τις θνητή έπιθυμία έξεπληρώθη όλοκλήρως ! 
’Ακουσίως βεβαίως αυτής, έντελώ; όρ.ζοντείουβντος 
τού λειμώνας, οι άμαθεΐς χειρώνακτες έποίησαν αύ
λακα μέ έλιγμούς τόσον άποτόμους καί παμπληθείς, 
ώστε χάνει τις τήν υπομονήν είς τό νά τούς δια- 
τρέξρ.

Διά νά προφυλάττουν τό άτμόπλοιον βιαίας τίνος 
γοργότητος, ήναγκάζοντο νά ζευγνύωσι δωδεκάδα 
ναυτών διά νά δύνανται ν’ άπαλλαχθώσιν έπιτυ- 
χώς τής περιπεπλεγμένης ταύτης διόδου συγκεεμέ- 
νης έκ μυρίων καμπών. Τοσοΰτον δ έπλησίαζον 
τάς άκτάς ώστε τά δένδρα ίτυπτον τά πρόσωπα 
τών δδοιπόρων' άμα δέ παρήλλαξαν τόν τελευταϊον 
στοίχον τών Αίγείρων, έπαρουσιάσθη μεθ όλης 
τής καλλοννής του καί τής τερπνότητος, ό λιμήν 
τού Βουργέτου, τοΰ δποίου ή αίγλήεσσα θέα άνα- 
καλεί είς τόν δδοιπόρον τάς φυσικάς καί θαυ- 
ματουργάς καλλονάς τού Βοσπόρου.

Κάτοπτρόν τι διαυγές βαθυχρόου κυανού συγ- 
χεόμενον περί τήν μεσημβρίαν μετά τών χαμηλών 
λειμώνων, έφαίνετο ώσεί έξετείνετο μέχρι τών προ- 
πόδων τών δψηλών όρέων τών άεννάως χιονοσκε- 
πάστων καί χωριζόντων τήν Σαβοΐαν άπο τό Πε- 
δεμόντιον. Πρός άνατολάς καί δυσμάς έτερα όρη 
έγγύτερα ΰψούσι άποτόμως τά άκρα των δτέ μέν 
ζηρά καίρακτά, δτέ δέ κεκοσμημένα έκ νομών 

άνθηρών συγκειμένων έκ φυλλωμάτων πυκνών. 
®ν δεξιά βράχος καθέτως τετμημένος σχηματίζ ? 

λίμνην βαθιϊαν γέμουσαν άεννάως ύδατος' έξ εΰω- 
ύμών δέ δάση σίσκια καί χλοερά καλύπτουσι 

, τάς τερπνοτάτα; οικήσεις.

Οσω δ Λεωνής καί άν ητο προσηλωμένος έφ’ 
έτέρου άντικειμένου δέν {μενεν δμως ψυχρός έμ
προσθεν τοΰ ύπερτάτου τούτου θεάματος. Επί 
τινας στιγμάς ή δψις του έχρωματίσθη, ή άνα- 
πνοή του κατέστη ταχυτέρα, οί δφθαλμοί ήκτι- 
νοβόλησαν' τόν μοναδικόν δέ τούτον έρεθισμόν 
συναισθάνεται τις, δτε παρουσιάζεται ή αληθής 
καλλονή' τήν δέ Κ. Δενουέρη ούτε ή φυσις δέν 
ήδυνήθη νά τήν άποσπάση έκ τής ς-οργής της, ά- 
νελάμβανε δέ έλπίδας δτι ή παραχθιίσα έντύπωσις 
είς τόν υιόν της ώς έκ τών θελγήτρων μιάςνέας κό
ρης, βαθμηδόν ήθελεν άδυνατήσει, έξαλειφθή, διά 
τής θεωρίας τών άριστουργημάτων τής δημι
ουργίας.

Τωόντι ή χρήσις τών θερμών ΰδάτων, τά τα- 
ξείδια, αί έφιπποι έπιδρομαί είς τά δρη, έδοσαν 
είς τόν νέον νέαν ζωήν. ΟΙ μυώνες του έλαβον εΰ- 
ρύτητα, ή δψις του άνδρικήν τινα χροιάν, καί ή 
φωνή του σταθερώτερον τόνον. 0 δέ ιατρός καί 
ή Κ. Δενουέρη έκράτησαν συνεχή άλληλογραφίαν, 
έτόλμησε μάλιστα ό ιατρός νάτήν ύποσχεθή τελεία» 
θεραπείαν, έάν ύπάγωσι νά τόν ευρωσι είς τήν 
Ιταλίαν.

Πρωίαν τινά ό Λεωνής είσήλθε πρός τήν μη
τέρα του μέ φυσιογνωμίαν σοβαράν καί αποφα
σιστικήν.

—* « Αγαπητή μαμά, είπε, έλαβα νέαν τινά 
άγγελίαν, πρέπει νά έπιστρέψωμεν είς Φουρ- 
βιέρας.

— Τέκνον μου! έφώναξε ή Κ. Δενουέρη, συλ
λογίσου δτι έντός μιας ίμέρας άπολλύομεν καρ
πούς ένός μηνός.

— Καλή μου μήτερ, πρέπει έπανέλαβεν δ Λεω
νής μέ τάν γλυκεϊαν του άλλα θετικήν φωνήν.

Η Κ. Δενουέρη άνελύθη είς δάκρυα, καί ύπε- 
χώρησε, έξ άδυναμίας μητρικής.

0 Ροδανός τούς έπανέφερεν εϊσέτι άπαξ έπί τών 
ταχέων υδάτων του, καί ή δίνη τοΰ άτμοΰήώ- 
θη μετά τής ταχύτητος αΰτοΰ ώστε έντός έξ έ- 
πτά ώρών ίφθασαν είς Λυών. Διήλθον τήν νύκτα 
είς τό ξενοδοχεϊόν των καί τήν πρωίαν έβάδισαν 
μέ τήν δρόσον πρός τό παρεκκλήσιον. Τού Λεωνή 
σύννοος, άνευ κατήφειας, έφαίνετο δτι μετεμόρφω- 
σε τό ώχρόν πρόσωπον πάνδημόν τι καί ουρά
νιον αίτιον. j,

*Η μήτηρ του ‘δέν έτόλμα νά τόν έρωτήση φο- 
βουμένη μήπως ίδεΐ δτι παρατηρεί τάς ανησυχίας 
του, τόν παρετήρει λαθραίως.

Αν καί εΰρίσκοντο έπί τών θερμοτέρων ημερών 
τοΰ θέρους, δ ζωηρός άήρ τής πρωίας καί τών 
δψωμάτων έφαίνετο δτι έδιδε είς τά σώμα
τα έλαστικότητα, ε’ς δέ τό πνεύμα χαρακτήρα 
τινα τολμηρότερον. ‘Η λάμψις τού ήλιου έχα- 
ροποίει τήν ψυχήν, τά δέ κομψά έργαστήρια 
τών κομβολογίων έσπινθηροβόλουν μαγευτικήν 
τινα λάμψιν.

— · Καλή μήτηρ, ειπεν δ Λεωνής, σταθείς έπί 
Εύτέρπ. τόμ. Η', φυλλάδ. 60
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στιγμήν, πόσον δ οίρανός είναι καθαρός καί ω
ραίος ! Πόσον ή αΰγή είναι έξαισία !

‘Η Β. Δενουέρη, ήτις μέχρις έκεί έπορεύετο μέ 
τήν κεφαλήν κεκλιμένην, έρριψε τούς όφθαλμούς 
πέριξ αΰτής καί έρρίγησε παρατηρούσα δτι εύρέθη 
κατ ευθείαν άντικρύ ένός έργαστηρίου μαρμαρο- 
κόπου, πλήρους μοναχών, σταυρών, καλπών καί έ- 
τέρων ώραϊσμών ένταφίων' λαβοΰσα ά»ευ άπαν- 
τήσεως τόν βραχίονα τοΰ Λεωνή, τόν ήνάγκασε 
νά πορευθώσι μέ πυρετώδη τινά άνυπομονυσίαν.

Τινά βήματα μακρόθεν ώδή τις μελαγχολική, 
βραδεία, πανηγυρική, μιγνυομένημέ ς-όνους προσέ
βαλε τάς άκοάς των καί τούς καθήλωσεν έπί 
τινας στιγμάς έν τή θέσει δπου εΰρίσκοντο, ώστε 
ήρχισαν νά τρέμωαι, τής δέ Κ. Δενουέρης έδιπλα- 
σιάσθη δ τρόμος* θεωρούσα μαύρα ένδεδυμένον 
τόν υίόν της, καί ύποπτευθείσα άπευκταϊον συμβάν 
άνέβαινε μέ βήμα ταχύ μή γνωρίζουσα ποΰ βα
δίζει.

Κακή τύχη δέ ώθησε τήν Κ. Δενουέρην νά πο- 
ρευθή έφ όδοΰ, άγούσης πρός τό παρεκκλήσιον, 
διότι άμα προσήγγισαν είδον φέρετρον κεκοσμη- 
μένον έξ έριοΰχου λευκοΰ έμφράζον τήν θύραν 
τοΰ παρεκκλησίου καί νεκοικάς ώδάς ήκουσαν ύψου- 
μένας μέχρι τού οΰρανού υπέρ άναπαύσεως 
τής ψυχής τής φθισικής κόρης ... 0 Λεωνής 
είσήλθε μετά τής μητρός είς τήν έκκλησίαν καί 
έγονάτισεν έπί τού λίθου δπου τό φέρετρον. Πολ
λάκις δ γοερός κλαυθμός του άπεκρίνετο είς τούς 
τών γονέων της συμμορφούμενος δέ μετά τών λοι
πών έσηκώθη, ήγίασε τό φέρετρον καί έπορεύθη 
πεζός μέχρι τού όμορου κοιμητηρίου.

'Η άπώλεια ταύτης τής νέας έχυσε λύπην τό
σον πικράν είς τάς καρδίας τών συγγενών της, 
ώστε οΰδείς έπαρετήρησε τήν έμφάνησιν τών 
δύω τούτων ξένων προσώπων μεταξύ τής οικο
γένειας. Τό φέρετρον έβλήθη ε'ις τόν βόθρον' αί 
τελευταϊκι προσευχαί άνεγνώσθησαν, καί αγιασμός 
έπροσφέρθη τελευταϊον είς έκείνην ήτις έπλά- 
σθη διά νά θεοποιηθή. Εκπληρωθέντων πάντων, 
δ Λεωνής έρρίφθη είς τού; βραχίονα; τής μητρός 
του μέ τινα παροξισμόν δακρύων. Τόν έσφιξε είς 
τήν καρδίαν της, κλα'ουσα μετ αΰτοΰ' άλλ α
μέσως ήσθάνθη δη έσκληρύνθη, καί δτι έκράτει 
φορτίον βαρύτατου' έφώναξε μεγαλοφώνως, καί έ- 
πεσεν έπί τής άμμου, τού Λεωνή άποθανόντος.

δταν έμαθεν είς Χαλώνας τήν δλεθρίαν λύσιν 
τοΰ δράματος τούτου, δ άγαθός ιατρός, καί δ 
ευσεβής ίεβεύς, ίσπευσαννά ύπάγωσι πρός ζήτησιν 
τής δυστυχούς μητρός. Συνοδοιπορήσαντες, έφθασαν 
είς τόν τόπον τοΰ τραγικού συμβάντος. Καί δ μέν 
ίερεύς ένόμιζεν δτι έθριάμβευσεν έν δλίγοις θεω- 
ρήσας τήν φνθξωπότητα ύλην, καί ύποκειμένην είς 
φθοράν , ώστε άγογγύστως νά ύποκείμεθα εί; 
τάς θείας θελήσεις' δ δέ ιατρός έφοόνει δτι 
μεταξύ οΰρανού καί γής ύπάρχουν συμβάντα 
κεκαλυμμένα μέ σκοτεινόν πέπλον ώ; μή δυνα-
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μ,ίνης τή; διανοίας μας νά έμβατεύση, είς τά μυστή- 
^ιά των.

Λ —Ω.

------ — ■ ■ ■ —■

0 ΕΡΓΘΡΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ.
ΚεφάΛαιντ 4'.

(Συνέχεια, ίδε φυλ. 59).

01 κάτω του πύργου συνδιαλεγόμενοι ήσαν γυ
ναίκες, τδν άριθμδν τέσσαρες. Καί ή μέν ήτο ή
δη προβεβηκυϊα, ή δέ είχεν ύπερβή τήν μέσην ή- 
λικίαν, ή τρίτη ήν νέα άνθηρά καί ή τέταρτη 
μαύρη είκοσιπενταετής περίπου, καί δούλη βε
βαίως ώς άπεδιίκνυε τδ χρώμα αυτής συνδυαζό- 
μενον μέ τδν χρόνον καί τδν τόπον περί ού ήμΐν 
δ λόγος.

— Και ήδη, τέκνον μου, δτε σέ έσυμβούλευ- 
σα δ,τι αί περιστάσεις υπαγορεύουσι καί ή άγαθή 
καρδία σου απαιτεί, έλεγεν ή πρεσβυτέρα τών 
γυναικών, (ούτοι δέ ήσαν οί πρώτοι λόγοι οδ; οί 
δύο άκροαταί ήκουσαν εύδιακρίτως) ήδη, άφίνου- 
σα τδ λυπηρόν τούτο καθήκον, μεταβαίνω είς άλ
λο μάλλον εϋάρεστον. Διαβεβαίωσον τδν πατέρα 
σου περί τής πρδς αύτδν αμεταβλήτου αγάπης 
μου, «αί ένθόμησαί τον, οτε άπαιτώ νά ίπανελ- 
θρ; πάλιν, ώ; μοι ΰπεσχέθη, νά σέ ίδώ, πριν χω- 
ρισθώμεν διά παντός.

Οί λόγοι δέ ούτοι, διά φωνής τής μάλιστα φιλό
στοργου προφερόμενοι , άπευθυνοντο πρδς τήν 
νεωτάτην τών γυναικών, ήτις έφαίνετο άκροαζο- 
μένη αυτού; έν συγκινήσει ψυχής. Εϊπούση; δέ 
τής πρεσβότιδος, ύψωσε τού; οφθαλμού; τη; τού; 
πλήρεις δακρύων, τά δποία ματαίως ήγωνίσθη 
νά απόκρυψη, και άπεκρίθη διά φωνής ήτις έφθα- 
σεν είς τών δύω νέων άνδρών τάς άκοάς ώς γοη
τευτικόν τι σέιρήνος άσμα, τόσον οί φθόγγοι 
αυτής ήσαν έναρμόνιοι καί γλυκείς.

— Περιττόν είναι, Θεία μου φιλτάτη, νά μοι 
έπενθυμίζεις ύπόσχεσιν, τήν όποιαν έγώ αυτή το- 
σοϋτον γλυκύ συμφέρον έχω νά μη λησμονήσω 
ποτέ. Αν δ πατήρ μου δεν έπανέλθη μετ’ έμού 
τήν άνοιξιν, έσο βεβαία ότι τούτο δεν θά προέλ- 
θει έξ έλλείψεω; προτροπών καί παρακλήσεων έ- 
δικών μου.

— Η άγαθή Ούί'λη θά σέ συνδράμη πρδς 
τούτο, άπεκρίθη ή θεία μειδιώσα καί στρέψασα 
πρδς τήν τρίτην γυναίκα βλέμμα σοβαρόν ά
μα και πρόσχαρ.ι, έξ έκείνων δι’ ών, κατά τάς 
τότε άριστοκρατικάς έθιμοταξίας , οί άνώτε- 
ροι συνώδευον τδν λόγον αύτών οσάκις άπετεί- 
νοντο πρδς υποδεέστερον. — Εχει, ένεκα τής 
πίστεως καί τών ίκδουλεύσεών της, παν δικαίω

μα είς τδ νά χαίρ-ρ τήν ύπόληψιν καί τήν εύνοιαν 
τοδ στρατηγού Γραίϋζον. ■

— έχει παν δικαίωμά κάί είς τήν ύπόληψιν καί 
»ΐς τήν αγάπην αύτοϋ, άνέκραξεν ή νεάνις έν προ
θυμία άποδεικνυούση ότι ήθελε νά κολάση διά 
τή; ζίσεω; και τής ειλικρινούς άγάπης της την ψύ
χραν τής θείας τη; ευγένειαν. Οΰδέν είς αυτήν δ 
πατήρ μου θέλει ποτέ άρνηθή.

— Καί είσαι βεβαία ότι ή Κυρία Οϋίλη θά θε- 
λήση νά μάς συνδράμη; ήρώτησεν ή θεία ήν αί 
διαχυτικαί έκφοάσεις τής ανεψιάς της ούδαμώς 
κατέπεισαν νά λησμονήση τά καθήκοντα τής ά- 
ξιοπρεπιίας. — Αν άποκτήσωμεν σύμμαχον τό
σον ΐσχυράν, άφευκτο; είναι ή έπιτυχία μας.

— Τοσούτον είμαι πεπεισμένη, κυρία μου, ότι 
δ εύκραής άήρ τής νήσου ταύτης είναι ώφέλιμος 
εις τήν δγείαν τής μαθήτριας μου, ώστε, καί άλ
λη αίτια άν δέν υπήρχε, βεβαίως ήθελα συνδράμει 
έφ όσον ήδυνάμην είς τά; ίπιθυμίας σας.

Η Οϋίλλη έλάλει μετ’ άξιοπρεπείας καί μετ’ 
άνεπαισθήτου συστολής κατ ανάγκην παρεντιθε- 
μένη; μεταξύ τής πλούσιας καί εΰγενοΰ; θείας 
καί τή; υπομισθίου τοϋ άδελφοϋ τη; παιδαγω
γού. Οΰχ ή στον όμως οί τρόποι της ήσαν πλή
ρεις χάριτος και ή φωνή της ώς ή τής μαθήτριας της 
γλυκεία.

— Πρέπει λοιπόν νά θεωρώμεν ώς βεβαίαν 
τήν νίκην, ώ; έλεγεν δ σύζυγός μου δ άντιναύαρχος. 
Διότι δ ναύαρχος Λάσεϋ, φιλτάτη μου κυρία Οϋί
λη, ή εολούθησε καθ’ όλτ^ν του τήν ζωήν άξίωμά 
τι καί αΰτδ έχων ώ; υπογραμμόν όλων τών 
πράξεων του άπέκτησεν δλην έκείνην τήν δόξαν 
ήν έχαιρεν εις τδ ναυτικόν τού βασιλέως. Τδ α
ξίωμα δέ τούτο ήν, ότι διά τή; θελήσεω; τά 
πάντα κατορθούνται, άξίωμα εύγενέ; καί γεν- 
ναίον, άξίωμα τδ δποίον παρήγαγε τοσούτΐ;» λαμ
πρά αποτελέσματα, τά δποία δέν έχω χρείαν νά 
σοί ένθυμήσω, καθότι πάντες τά γνωρίζομεν.

Η Ούίλη έκλινεν εΰσεβάστως τήν κεφαλήν είς 
σημεϊον άναγνωρίσεω; καί τής γνώμης ταύτης καί 
τής φήμης τοϋ άοιδίμου ναυάρχου* δέν έκρινεν 
όμως άναγκαϊον νά άποκριθή, άλλά μεταβαλοϋσα 
τήν δμιλίαν, ίστράφη πρδς τήν νέαν μαθήτριαν 
της καί τή είπε διά φωνής μειλιχίου.

— Γερτρούδη, άγαπητή μου φίλη, θέλεις νά 
έπανέλθης είς τήν τερπνήν ταύτην νήσον, — είς 
τάς ευώδεις αύτάς αύρας...

— Καί κυρίως εις τήν φιλτάτην μου θείαν ! 
άνέκραξεν ή νεάνις. Επεθύμουν νά ήτο δυνατόν 
νά καταπεισθή δ πατήρ μου νά διαθέση τά είς 
Καρολίνην κτήματά του καί νά έλθη έδώ νά έγ- 
κατασταθή διά παντός.

— Δέν είναι εύεολος είς πλούσιον κτηματίαν 
ή τοιαύτη μετοίκησις, ώ; φαντάζεσαι, κόρη μομ, 
άπεκρίθη ή κυρία Λάσεϋ. Και μδλονότι ώ; μεγά- 
λην μου εάτυχίαν θεωρώ τήν πραγματοποίη σιν 
τής ιδέας ταύτης, ποτέ όμως δέν θά παρακινήσω 
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είς τούτο τδν άδελφόν μου. Αλλως τε άν ήτον 
εύκολος εις τήν οίκογίνειάν μας νέα τις μετοίκη- 
σις, ήθέλαμεν προτιμήσει νά ίπανέλθωμεν είς 
τήν οικίαν μας. ή οίκογένειά μα; έγκατέστη 
πρδς ένδς περίπου αίώνος είς τάς άποικίας, κυρία 
Οϋίλη, ένεκα ρήξεως τίνος μεταξύ τού προπάπ
που μου, Σ:ρ Εοεράρδου, καί τοΰ δευτεροτόκου 
του υίοδ, τοϋ πάππου μου, δστις, ένεκα τής έρι- 
δος ταύτης, μετωκησεν είς Καρολίνην* άλλ επει
δή ή σόγχυσις αυτή πρδ πολλού ήδη έξέλιπε πολ- 
λάκις σκέπτομαι δτι είναι πρέπον πλέον καί δ 
αδελφός μου καί εγώ νά έπανέλθωμεν είς τάς ε
στίας τών προγόνων μας* πλήν τούτο έξαρτάται, 
τδ γνωρίζω, έκτου τρόπου καθ’&ν θέλομεν δια
θέσει τδν πρδς τδ μέρος τούτο τοΰ Ατλαντικού 
θησαυρόν μας.

Ταύτα δέ λέγουσα ή Κυρία Λάσεϋ, ήτις, καί- 
τοι ίσως ήν ολίγον περιφίλαυτος, είχεν όμως α
γαθήν καί φιλόστοργου καρδίαν, έστρεψε τδ βλέμ
μα πρδς τήν θελκτικήν τώ δντι κόρην ήν ΰπη- 
νίττετο διά τής λέξεως θησαυρός. Η δέ Γερτρού
δη παραμερίσασα δλίγον ώς συνήθως έπραττεν 
δσάκις ή θεία της έφιλοδώρει τήν τροφόν τη; διά 
τινο; οικογενειακού υπομνήματος, είχεν έστραμ- 
μένον' τδ ώραϊόν της καί δροσερόν, αλλά πως τε- 
ταραγμένον κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, πρόσωπον 
εΐ; τήν ευώδη τής έσπέρας αύραν. Επιστραφιϊσα 
δέ άμα ή θεία της έπαυσεν ομιλούσα, καί δει- 
*νόουσα διά τοϋ δακτύλου έπ’ άγκυραν ίστάμε- 
νΟν έν τώ έσώτερικφ λιμένι, πλοϊόν τι κομψότα
του ούτινος οί Ιστοί δπερέβαλλον τάς στέγας 
τών οικιών, έφώνησεν ώς θέλουσα νά άλλάξη, 
καθ οίον δήποτε τρόπον ήδύνατο, τδ θέμα τής 
δμιλίας — Αυτή λοιπόν είναι ή φυλακή είς τήν 
δποίαν θά περάσωμεν δλον τδν προσεχή μήνα, 
φιλτάτη μου κυρία Οϋίλη ;

— Ελπίζω, κόρη μου, άπεκρίθη ή τροφό; 
προσηνώς, έλπίζω οτε ή πρδς τήν θάλασσαν άπο- 
στροφή σου σέ κάμνει νά μεγαλόνης ουτω τήν 
διάρκειαν τοϋ διάπλου. Άπδ έδώ έως είς Καρο
λίνην τδ ταξείδιον δέν είναι τόσω πολυχρόνιον.

— Μάλιστα, μάλιστα, και έγώ αυτή δύναμαι 
νά τδ βεβαιώσω, έπανέλαβεν ή χήρα τοΰ υπο
ναυάρχου άκολουθοΰσα μετά πεισμονής τίνος τήν 
σειράν τών ιδεών της, τδν ροϋν τών δποίων δέν 
ήδύνατό τις νά μετατρέψη δσάκις διεγείροντο έν 
τώ πνεύματι αυτής* δύναμαι νά τδ βεβαιώσω έ
γώ αυτή, διότι, δτε δ μακαρίτης, καί οί άκούον- 
τές μου θά μοι έπιτρίψωσε νά προσθέσω, δ άν- 
δρεϊος σύζυγός μου έκυβέρ’α τον στόλον τού βασι- 
λέως του διέπλ.ευσν άπδ τοΰ ένδς άκρου μέχρι 
τοϋ άλλου δλας τάς έν Αμερική κτήσεις τή; 
Μεγαλειότητός του εις διάστημα πολύ δλιγώτε- 
ρον άφ όσον ή άνεψιά μου είπε. Είναι μέν αλη
θές δτι δέν είναι πολύ παράδοξον άν έτριξε μέ 
τόσην ταχύτητα, καθότι κατεδίωκε τού; εχθρού; 
τοϋ βασιλέω; καί τής πχτρίδος του, άλλα καί

μδλοντούτο, τδ άποτέλεσμα μάς άποδεικνύει ότι 
δ διάπλους είναι πολύ πλέον δλιγοχρόνιος.

— Καί ή τρομερά έκείνη θύρα τοϋ άδου μέ 
τα; άμμώδεις σόρτεις καί τάς ύφαλους της! άνέ- 
κραζεν ή Γερτρούδη φρικιώσα καί κατεχομένη υ
πό τοϋ φυσικού έκείνου είς τάς γυναίκας τρόμου, 
δστις ένίοτε καθίσταται θέλγητρου γοητευτικόν, 
δσάκις μάλιστα συνοδεύεται υπό τής νεότητος καί 
τή; καλλονής. Αν έλειπαν ή κατηραμένη αύτη 
Θύρα, αί τρικυμίαι, αί ύφαλοι, αί σόρτεις, δέν 
θα έβλεπα τήν ώραν νά έπανίδω τδν πατέρα μου.

— Αανθάνεσαι, φιλτάτη μου κόρη, ύπέλαβεν 
ή Κυρία Οϋίλη ρίψασα έπί τής μαθήτριας της 
βλέμμα σοβαρόν καί σχεδόν όργίλον, σημαίνον δ- 
τι πολύ έπεθύμει νά μή γίνη πλέον λόγος περί 
φόβου, διότι ή αυστηρά παιδαγωγός ποτέ δέν έ- 
πεδοκίμαζε, πολλοϋ γε καί δει, ποτέ δέν έπέ- 
τρεπεν είς τή ι μαθήτριάν τη; τοιαύτη; μικροψυ
χίας ένδειξεις, δσω ώραΐαι, δσαι γοητευτικαί καί 
άν έφαίνοντο είς άλλους. Εάν, φιλτάτη μου, 
πραγματικώς όπήρχον οί κίνδυνοι τού; δποίους 
φαίνεσαι φοβουμένη, ό διάπλους δέν ήθελεν είναι 
τόσον εύκολος, τόσον συνήθης καί καθημερινός, 
όσον αληθώς είναι. Βεβαίως ή κυρία θεία σου 
πολλάκις ήλθεν ίδώ άπδ Καρολίνην διά θαλάσ
ση; μετά τοΰ άοιδίμου ναυάρχου.

— Ποτέ, όχι, άπεκρίθη ξηρώς πως ή χήρα. 
Βί θάλασσα έβλαπτε τήν υγείαν μου, καί διά 
τούτο πάντοτε μετέβχινον διά ξηράς. Άλλ’ ΰ- 
μως, έννοεΐ;, Ούίλη, δτι καθδ σύζυγος καί χήρα 
στολάρχου, δέν είμαι πάντφ ανίδεος ώ; πρδς τήν 
ναυτικήν επιστήμην. Φρονώ μάλιστα δτι, καθ δ- 
λον τδ Βρεταννικδν κράτος, δλίγισται γυναίκες 
ύπάρχουσι γνωρίζουσαι κάλλιαν έμού τά πλοία, 
είτε μεμονωμένα, είτε κυρίως κατά στόλους συ- 
νηνωμένα. Τάς γνώσεις δέ ταύτα; απέκτησα φυ- 
σικφ τώ λόγου καθδ γυνή αξιωματικού έπιτετρα- 
μένου τήν διοίκησιν στόλων, συμπεραίνω δέ δτι 
πρδς υμάς τά τοιαΰτα πράγματα είναι διόλου ξέ
να καί άγνωστα.

ή εύγενής και πλήρης αξιοπρέπειας τής κυ
ρίας Ούίλη; φυσιογνωμία έφ ή; άναμνήσεις άρ- 
χαϊαι καί θλιβιραί έφαίνοντο δτι είχον άφήσει 
γλυκεΐαν μέν τινα άλλά διηνεκή μελαγχολίας 
έκφρασιν, έκαλύφθη ίπί στιγμήν υπό θλίψεως 
παροδικής. Καί κατ άρχάς μέν έδίστασεν, άλλ 
έπειτα, ώσεΐ ήθελε νά μεταβάλη τήν ομιλίαν, ά
πεκρίθη.

— Οχι, κυρία μου, ή θάλασσα δέν είναι πάν- 
τη ξένον στοέχεϊον εις εμέ. Πολλού; είς τή·> ζωήν 
μου έκαμα μακρού; καί ίνίοτε μάλιστα κινδυ
νώδεις διάπλους.

— ή; άπλή έπιβάτις βεβαίως. Άλλ ήμεΐ; αί 
γυναίκες <ών ναυτικών είμεθα αί μόναι έκ τών 
δαοίων μα*; γνωρίζουσαι αληθώς τήν εύγενή ταύ
την επιστήμην! Τπάρχει ή δίναται νά ύπαρξη 
τι ώραιότερον, άνέκραξεν ένθυι,ς ί·ή πρεσβό*ις, 
πλοίου κομψού διασχίζοντο; διά τή; κοπτε ά,
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λώς ακόμη 
δαιγωγός.

— Τδν 

πρύμνη; του θάλασσαν υπό ζέφυρου ρυτιδουμένηνκαί 
άφίνοντο; όπίσω αύτού δλισθκίνουσαν τήνπροεμβο- 
λίδα του, ώ; πολλάκις ηχούσα λέγοντα τδν ναύαρ
χον; Αγνοώ αν μέ έννοής, φιλτάτη Οίΐλη, άλλα δι’ 
εμέ την συνοικειωμένην προ; τά τοιαΰτα θεά
ματα, ούδέν υπάρχει ώραιότερον καί ποιητι
κά τερον.
ί Μειδίαμα άδιόρατον διαστείλαν τότε τά χείλη 
τής παιδαγωγού ήθελεν ίσως προδώσει 'την σκέψιν 
ί|ν έκαμνεν, δτι δηλ. δ μακαρίτης ναύαρχος ήθέ- 
λησε νά άστειευθή μέ την σύζυγόν του, άν κατά 
τήν αύτήν στιγμήν δέν ήκούετο εις τήν άνω τοΰ 
πύργου οροφήν θόρυβος έλαφρδς, πρδς ψιθυρισμόν 
άνεμου δμοιάζων, γέλως δμως πνιγόμενος πρα- 
γματικώς ων. Τής δέ νέας Γετροόδης τά χείλη 
ήνοίγοντο ήδη δπως έξέλθφ ή λέξις « θαυμάσια · 
διά τήν καλλονήν τής είκόνος ήν θεία της είχε 
πειραθή νά διαγράψη χωρίς νά σταθή καί κρίνη 
περί τών λεπτομερειών, δτε ό ψηθείς θόρυβος έ· 
φραξεν αίφνης τδ στόμα της καί διήγειρεν είς ά- 
κρον τήν προσοχήν της.

— Δέν ηχούσατε τίποτε; ήρώτησε.
— Φαίνεται δτι οι μΰς δέν έγκατέλιπον έντε- 

τδν μύλον, άπεκρίθη ψυχρώς ή παι-

μύλον ! φιλτάτη μου κυρία Οΰΐλη, πάν
τοτε λοιπδν|έπιμένετε είς τδ νά ονομάζετε μύλον 
τύ ώραϊον τούτο μνημεϊον;

— Εννοώ πόσον τδ άπαίσιον τούτο όνομα ε
ξευτελίζει τά θέλγητρά του καί κυρίως είς τήν 
φαντασίαν νεάνιδος δεκαοκταετοΰς· άλλ’ έν σννει- 
δήσει δέν δύναμαι άλλως νά τδ δνομάσω.

— Και άληθώς τόσον όλίγα ϊναι τά μνημεία 
εις τούτον τδν τόπον, φιλτάτη μου, έπανέλαβεν 
ή Γερτρούδη γελώσα, ίνφ οί λάμποντες δφθαλμοί 
τη; άνέδιδον τήν ζέσιν μεθ’ ή; υπερασπίςετο τήν 
γνώμην της, ώστε είναι αμάρτημα μέγα τδ νά θέ- 
λωμεν, άνευ προφανών αποδείξεων, νά στερώμεν 
αύτά τών ολίγων έπί τού σεβασμού μας δικαιω
μάτων του.

— Ευτυχής δ τόπο; ό στερούμενος έρειπίων I 
Διότι τά ίρείπια είς τούς τόσους είναι, ώς τά 
σημεία τού γήρατος είς τδ άνθρώπινον σώμα, 
λυπηραέ αποδείξεις καταστροφών καί παντοδα- 
πών παθών τού χρόνου. At δέ έπαρχίαι αΰται 
είναι ώ; συ, Γερτρούδη μου, είς τδ άνθος τής νεό- 
τητό; των καί συγκριτικώ; καί τής άθωότητός 
των. Ας έλπίσωμεν λοιπδν καί διά τήν μέν, καί 
διά τήν δέ, ΰπαρξιν πολυχρόνιον, ωφέλιμον και 
ευτυχή. '

— Ευχαριστώ καί δι’ έμαυτήν καί διά τήν πα
τρίδα μου ! άπήντησεν ή νεάνις" άλλ δμως ποτέ 
δέν θά παραδεχθώ, δτι τδ ώραϊον τούτο μνη
μεϊον ήτο μύλος.

— δ,τι δήποτε καί άν ήτο πρδ πολλου χρό
νου μένει εις τήν αυτήν θέσιν καί κατά πάσαν πι
θανότητα θά μείνη περισσότερον καιρόν άφ’ δσον 
ήμεϊς είς τήν φυλακήν μας, ώς άποκαλεϊ; τδ ώ- 

ραϊον έκεϊνο πλοϊον έπί τού δποίου μέλλομεν νά 
ίπιβιβασθώμεν, — Αλλά, κυρία, άν δέν άπατώμαν 
βλέπω τούς Ιστού; βραδέω; κινουμένους καί φεύ
γοντας.

— Εχεις μέγα δίκαιον, Οΰίλη* θέλουν νά φέ- 
ρωσι τδ πλοϊον άνηκτά ή άγιόάο, ώ; λέγουσιν 
οί ναυτικοί, καί έπειτα θά τδ προσορμίσωσι πά
λιν εως ού νά ίτοιμάσωσιν δλα τά ιστία καί 
άποπλεύσωσι τδ πρωί. Αυτήν τήν κίνησιν μου 
τήν ίζοήγ'ησβ τόσον σαφώς δ ναύαρχος ώστε είμαι 
ικανή νά τήν έκτελέσω ή ίδια, ά. ήρμοζε τδ τοι- 
οΰτον είς τδ γένος καί είς τήν. θέσιν μου.
—Τότε καιρδ; νά ένθυμηθώμεν δτι αί πρδς άνα* 

χώρησιν προπαρασκευαί μας άκόμη δέν έτελείω- 
σαν. Οσω ώραϊον λοιπδν καί άν ήναι τδ μέρος 
τούτο, Γερτρούδη μου, πρέπει νά τδ άφήσωμεν 
πρδς τδ παρδν, δι ολίγους μήνας τουλάχιστον.

— Ναι, προσέθετο ή κυρία Λάσεΰ άκολουθή- 
σασα τήν άπερχομένην ήδη παιδαγωγόν. Στόλον 
δλόκληρον είδον εγώ έπ’ αγκυρών σαλευόμενον καί 
άναμένοντα έπιτήδειον άνεμον καί παλλίρροιαν 
δπως άποπλεύση Μόναι ήμεϊς έκ τών γυναικών 
δσαι άπεκτήσαμεν άνδρας τοσοΰτον έξόχους περί 
τήν ναυτικήν γνωρίζομεν τούς κινδύνους τού ω
κεανού, καί πάλιν ήμεϊς μόναι έννοούμεν τδ α
ληθές μεγαλεϊον τής γοητευτικής ταύτης καί εΰ- 
γενούς επιστήμης. Καί τφ δντι, θέαμα θελκτικό
τερου δέν ύπάρχει πλοίου διασχίζοντος διά τής 
πρύμνης του τά κύματα, καί δρμώντος έπί τού 
ίδιου του όλκοΰ, ώς ό άφρισμένος ίππος δ τρέχων 
διά πάσης ταχύτητΟ; έπί τής αυτής πάντοτε 
γραμμής.

Η άπόκρισις τή; Κ. Οΰΐλης πρδ; τήν σοφήν 
ταύτην τής χήρας τού αντιναυάρχου παρατήρη- 
σιν δέν περιήλθεν είς τάς άκοάς τών κεκρυμμέ- 
νων είς τδν πύργον ωτακουστών. Η δέ Γερτρούδη 
ήκολούθησε τάς συνοδοιπόρους της, αλλά προχω- 
ρήσασα βήματά τινα έστη δπως ρ ψρ τελευταϊον 
βλέμμα πρδς τά έτοιμόρροπα έκεϊνα τείχη. ”Α· 
κρα δέ σιωπή έπεκράτησεν έπί στιγμήν.

-— Κασσάνδρα, είπε τέλος ή νεάνις πρδς τήν 
παρακολουθούσαν μαύρην, υπάρχει τι είς τά ε
ρείπια ταύτα τδ δποϊον μέ κάανει νά έπιθυμώ 
καί νά πείθωμαι δτι ήσάν ποτέ άλλο τι εύγενέστε- 
ρον μύλου.

— Αύτά νά έχη μέσα ποντικός, άπεκρίθη ή 
αίθιοπίς άφελέστατα, ευγενία σου ακούεις τί είπή 
κυρία Οΰίλη !

ή Γετρούδη έπεστράφη, καί έδωκεν έλαφρδν ρά
πισμα είς τήν μαύρην τής δούλης παρειάν ώς διά νά 
τήν έπιπλήξρ διότι άντέκρουσε τήν γνώμην της. 
Επειτα τρέξασα κατόπιν τής θείας καί τής τρο
φού της ήρχισε μετ αύτών κατερχομένη τδν λό
φον ώ; Αταλάντη σκιρτώσα.

Οί δέ δύο ώτακουσταί μας έμειναν είς τήν θέ
σιν των εως δτου έχασαν άπδ τσύς δφθαλμούς 
αύτών καί τήν τελευταίαν πτυχήν τής κυματού- 
σης έσθήτός της καί τότε μόνον έστράφησαν καί

ήτένισαν έν σιωπή πρδς άλλήλους ώσεί έκατε- 
ρος ήθελε νά άναγν.ώση είς τού; όφθαλμου; τοΰ 
ετέρου τδν διαλογισμόν του.

— Ηδη πλέον είμαι έτοιμος νά όρκισθώ 
ένώπιον τού λόρδου Καγγελαρίου δτι τα έρείπια 
ταΰτα δέν ήσαν μύλος.

— Καί πόθεν τοσοΰτον ταχεία καί αιφνίδιος 
μεταβολή είς τήν γνώμην σας ;
— ίί δικαιοσύνη μου έφωτίοθη, ώςλέγομεν ημείς 

οί δικαστικοί Η υπόθεσις υπερασπισθη υπδ συνη
γόρου άκαταπαλαίστου καί τώρα χαίρω διότι συνιρ- 
σθάνθήν τήν πλάνην μου.

— Καί δμως υπάρχουν είς τδν μύλον μΰς.
— Καί δποϊοι μύς άρά γε ; χερσαίοι ή θα

λάσσιοι ; ήρώτησεν δ ξένος ζωηρώς ρίψας έπί 
τδν συνοδοιπόρον του βλέμμα έκ τών γοργών έ- 
κείνων καί φλογερών άτινα δ δφθαλμό; του είχε 
πάντοτε είς τήν έξουσίαν του.

— Αλλά καί χερσαίοι καί θαλάσσιοι, νομίζω, 
άπεκρίθη ό Οΰίλδεο διά φωνής ξηράς καί δηκτι
κής" τουλάχιστον είναι βέβαιον δτι έκ τού πρώ
του είδους υπάρχουν, διότι άλλως ή φήμη περί 
τών νομικών θά ήτο συκοφαντία.

0 δέ δικηγόρος ίμειδίασε, οΰδαμώς δ έφάνη 
άγανακτήσα; διά τδν αύθάδη τοΰ σοφού καί έν
τιμου έπαγγέλματό; του υπαινιγμόν.

— Σείς οί ναυτικοί, ειπεν, έχετε τρόπους τό
σον ειλικρινείς καί έλευθερίους, ώστε δέν εί
ναι δυνατδν νά σάς άντισταθή τις. Είμαι ένθου- 
σιασμένος ύπέρ τής εϋγενοΰς έπιστήμης σας, ένώ 
άκόμη δέν τήν γνωρίζω. Διότι, τφ δντι, υπάρ
χει θέαμα ώραιότερον πλοίου διασχίζοντος τήν 
θάλασσαν διά τής πρύμης ιΟυ καί δρμώντος 
έπί τού ίδιου του δλκού, ώ; ίππος ταχύτατο; ",

Καί τότε ώσεί ήσθάνοντο παράδοξόν τινα εύ- 
χαρίστησιν άναμιμνησκόμενοι τών ποιητικών ει
κόνων ά; ή γόνιμος φαντασία τής χήρας τού ναυ
άρχου διεχάραΕε, κατελήφθησαν άμφότεροι υπδ 
τοσούτον σφοδρού γέλωτο;, ώστε δ ήρειπιωμενος 
πύργος έκλονίζντο ώς δτε δ άνεμος έστριφε τδν 
μύλον. Πρώτος δμως ό δικηγόρος άναλαβών την 
σοβαρότητά του, είπε μετά σπουδαιότητος άπερι- 
γράπτου

— ’Αλλά τδ μέρος τούτο είναι έπικίνδυνον 
διά πάντα άλλον ή τήν χήραν ναυτικού. Η νεά
νις, ή τόσην άποστροφήν έχουσα πρδς τούς μύ
λους, είναι πλάσμα, μά τήν αλήθειαν I φαίνεται 
δέ δτι είναι άνεψιά τή; χήρας τού ναυάρχου.

0 νέο; ναύτης τότε έκράτησε καί αύτδς τοΰ 
γέλωτός του, ώσεί αίφνης ήσθάνθη τδ άπρεπέ; 
τοΰ νά στρέψη είς τδ γελοϊον συγγενή τόσφ στε
νήν τής ούρανίας παρθένου ήτις έπεφάνη είς αύ- 
τδν ώ; γοητευτική τις όπτασία. Άλλ οίοιδήποτε 
καί άν ήσαν οί ψυχικοί του διαλογισμοί, αύτδς 
περιωρίσθη άποκριθείς μόνον.

— Αύτή ή ιδία τδ είπε.
— Άλλ’ εΐπέ μοι καί τοΰτο, έπανέλαβεν ό δι

κηγόρο; πλησιάσα; εί; τδν συνοδοιπόρον του ώσεί

είχε νά τφ διακοινώση μέγα τι μυστήριον, δέν 
ήσθάνθη; καί σύ είς τήν φωνήν τής γυναίκας ήν έκά- 
λουν Οΰίλην, θελκτικόν τι καί συγκινητικόν ;

— Τδ παρετήρησες λοιπδν καί σύ ;
— ’Εγώ ένόμ.ιζα δτι ήκουα μαντεϊον, ένόμιζα 

δτι ήκουον αύτήν τήν φωνήν τής άληθείας. 0- 
πόσον γλυκΰα καί καταπειστική φωνή !

— Δέν δύναμαι νά σοί εϊπω πόσον ήσθάνθην 
τδ τοιούτον. ,»

— Είναι τρέλλα ! έπανέλαβεν ό δικηγόρος δια
μέτρων μεγάλφ τφ βήματι τάς διαστάσεις τού 
πύργου, πάν δ ίχνος φαιδρότητος καί ειρωνείας 
έξέλιπε τού προσώπου του, δπερ άνέλαβεν ήθος 
σκεπτικόν καί δνειροπόλον. 0 δέ νέος ναύτης ο
λίγον έφαίνετο διατεθειμένος νά διακόψη τάς σκέ
ψεις του καί έφαίνετο καί αύτδς ύπδ θλιβερών έ- 
χόμενος διαλογισμών. Αλλά μετ όλίγον δ πρώ
τος άνανήψας διά τής συνήθους του ζωηρότητος 
άπδ τών σκέψεων του, έπλησίασεν είς παράθυρόν 
τι καί δεικνύων πρδς τδν ΟιΛλδερ τδ κατά τδν 
εξωτερικόν δρμον πλοϊον τδν ήρώτησεν άνευ άλ
λων προηγουμένων.

— Πώς λοιπόν ; δέν ελκύει πλέον τήν προσο
χήν σου τδ πλοϊον αύτό ;

— Απαγε ! άπ εναντίας είναι πλοϊον τδ δ
ποϊον οφθαλμός ναύτου ποτέ δέν κορέννυται βλέ- 
πων.

— ©ά έπιχειρήση; νά ύπάγ·ρς έπάνω ;
— Τοιαύτην ώραν, καί μόνος ; Οϋδένα έκ τοΰ 

πληρώματος γνωρίζω.
— ίϊ; πρδς τδ πρώτον, δλαι αί ώραι είναι 

είς τήν διάθεσίν σου" ώ; πρδς τδ δεύτερον, έκα
στος ναύτη; είναι πάντοτε βέβαιος δτι οί α
δελφοί του θά τδν υποσχεθοϋν μέ άνοικτάς άγ- 
κάλας.

— ΟΙ σωματέμποροι δμως αύτοί δέν αγαπούν 
τοιαύτας καί είς τοιαύτην ώραν επισκέψεις. Εί
ναι ώπλισμένοι καί δέν άφίνουσι τδν ξένον νά πλη- 
σιάση ή εις ώρισμένην τινά άπόστασιν.

— Αλλά δέν υπάρχουν λοιπδν είς τδ λεςικδν 
τής ναυτικής διαλέκτου λέξεις τινέ; συνθηματι- 
καί, δι ών νά γνωρίζωνται άμοιβαίως οί συνά
δελφοί, ή τεχνικαί τινες φράσεις ώς έκεϊναι τάς 
δποίας ήκούσαμεν πρδ μικρού ;

0 Οΰΐλδερ ήτένισε πρδς τδν ξένον βλέμμα έτα- 
στικδν, έφάνη δέ ώ; έπί πολύ σκεφθείς πριν διακιν
δυνεύσω τινά άπόκρισιν.

— Διατί δλαι αϋταί αί έρωτήσεις", ήρώτησε τέ
λος ψυχρότατα.

— Διότι,(ώς πιστεύω δτι καρδία ψοφοδεης δεν 
δύναται νά θριαμβεύση κατά τοΰέρωτος,ούτως είμαι 
πεπεισμένος δτι οί ένδοισμοί καί αί μιλλήσεις 
αδύνατον νά θριαμβεύσωσι κατά τής τύχης, ©έαιν 
μοί είπες δτι ζητείς" έάν ήμην ναύαρχος σέ καθί- 
στων πρώ^όν μ,ου πλοίαρχον. Εις τα δικαστήριά 
μας, δταν έχωμεν άνάγκην διπλώματός τίνος, τδ 
ζητούμεν έπιτηδείω;" άλλ ίσως δμιλώ πολύ |λευ- 
θέρω; πρδ; άνθρωπον έντελώ; άγνωστον εί; έμί. 
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ένθυμείσθε ομ.ω<? τούλάχιστον δτι ή συμβουλή αυ
τή, άν καί δικηγόρου, σας έδόθη δωρεάν,

— Ενεκα δέ τής ασυνήθους ταότης γενναιότητος 
εϊναι άρά γε άξια περισσοτέρα; έμπιστοσύνης

— Αυτό εϊσθε αρμόδιος υμείς νά κρίνετε, άπε
κρίθη ό δικηγόρος, θεϊς τδν πόδα έπί τής κλίμακος 
και άρχόμενος τής καταβάσεως. Ιδού έγώ δια
σχίζω τώρα πραγματικής τά κύματα τού άέρος διά 
τής πρύμνη; μου, προσέθετο μετ έμφάσιως έπίπο- 
δα καταβαίνων. Τγίαινε, φίλε μου’ έάν πλέον δεν 
Ιδωμεν άλλήλους, σέ προτρέπω νά μή λησμονήσης I 
ποτέ τού; μυς τοϋ πύργου.

'Επάτει δέ ήδη τήν γην ένω έλεγε τούς λόγους 
τούτους. Καί τότε στραφείς έν άπεοιγράπτω ψυ 
χρότητι κατέφερε λάκτισμα σφοδρότατον εις τήν ! 
σαθρά/ κλίμακα, τήν συνέτριψ» καί άφήρεσιν ου
τω άπό τδν φίλον του τδ μόνον μέσον τής κατα- 
βάσεως. Μετά δέ ταϋτα ύψωσε τούς οφθαλμού; 
πρδς τόν Ούίλδερ, άμηχανοϋντα νά έννοήση τδν 
σκοπόν του, καί χαιρετήσας αΰτδν χαριέντως διά 
τής χειρδ; άπεμακρύνθη βήματι ταχεϊ.

— Τί διαβολάνθρωπος ε'ιν αυτός; έφώνησε 
τότε δ Ούίλδερ δστις εύρέθη ουτω πεφυλακ'.σμέ- 
νος έν τώ πύργω. Βεβαιωθεί; δέ δτι ή διά πηδή
ματος κατάβασις ήν αδύνατος άνευ κινδύνου διά 
τδ ΰψος τοϋ πύργου, έτρεξεν εϊς τδ παράθυρον ό
πως έλέγξη τδν φυγάδα διά τήν προδοσίαν του, ή 
μάλλον όπως βεβαιωθώ αν σπουδάζων τδν έγκα- 
τέλειπε τοιουτοτρόπως, άλλ δ δικηγόρος ήν ήδη 
μακράν καί πριν δ Ούίλδερ άποφασίσρ τί έπρεπε 
νά πράξη, εκείνος ήδη εϊχεν είσέλθει εί; τά προά- 
στεια τής πόλεως καί έγέ/ετο άφαντο; δπίσω τών 
οικιών.

Εν τούτοι;, καθ δλον τοϋτο τδ διάστημα τοΰ 
χρόνου 8 ήμεΐς κατηναλώσαμεν εί; περιγραφήν τών 
σκηνών τούτων, ό Φίοη; καί 6 Αίθίοψ κατεγίνον- 
το είς έογον ύλικώτερον, εί; βαθμιαίαν δηλαδή 
έκκένωσιν τοϋ σάκκου τών προμηθειών των, έντδς 
τής αιμασιά; όπου άφήκαμεν αυτούς. Καθ όσον δέ 
δ στόμαχος τοϋ πρώτου έπληροϋτο, κατά τοσοϋ- 
τον ή πρδ; τήν διδασκαλίαν όρεξί; του διηγεί- 
ρετο, καθ’ ήν φιγμήν δε δ Ούίλδερ έπαγιδεύετο είς 
τδν πύργον, αύτδ; κατεγίνετο διδάσκων τδν μαΰρον 
μάθημα δυσχερέστατον — περί τοϋ τρόπου καθ’ δν 
πρέπει νά διάγη δ άνθρωπο; έν τή κοινωνίες

— Βλέπει; λοιπόν, Σκιπίων, ήτο τδ συμπέρα
σμα τή; διδαχή; του, βλέπει; ότι διά νά λογί
ζεται τι; καλό; πηδαλιούχο; εί; μίαν συναναστρο
φήν, δέν πρέπει, όταν δέν ήναι άξιο;, νά πηγαί- 
νη όρτσα έπάνω εί; τδν άνεμον καί έπειτα μέ 
τδ παραμικρόν νά τ ι ρ α μ ο λά ρ η, νά τά γυρίζη 
καί νά φεύγη, ώ; δειλό;, καθώ; έπραξες σήμερον 
σύ.1 Καθόσον έγώ ήμπόρεσα νά κρίνω, αΰτδ; ό κύρ 
Νιχτιγγάλης ήξεύρει νά κυβερνφ μάλλον κρασοπω- 
λεΧα παρά πλοία' σύ λοιπόν έπρεπεν όταν μά; έ
βλεπες φιλονεικοϋντα; νά ύπάγης είς τδ μεγάλο 
πανίον τδ πρδς τδν άνεμον, νά τδ μαζεύσης καλά 
καί τότε δ διάβολος νά μ’ έπάρη άν δέν ήναγκά- 

ζετο νά άνακωχευσϊΐ και νά καταβιβάση τήν ση
μαίαν του έμπρδ; είς όλους .. . ’Αλλά ποιος εϊν’ 
αύτδς τοΰ φωνάζει ;

— Θεέ μου ! κύριος Φίδη;, έβόησεν δ αίθίοψ, 
να είναι κύριο; Ερρίκος ! νά, κεφαλή του έξω τρυ- 
παι;, κάτω έκεϊ φάρος που εϊναι* φωνάζει σά/ έ- 
βκ στοϋσε σάλπιγγα !

— Ναι, ναι, εϊναι ναύτη; καθώς πρέπει, αυτός* 
ίχει φωνήν όπου ήμπορεΧ μόνος νά δίδη διατάγμα
τα είς δλόκληρον στόλον. ’Αλλά τί διάβολο φω
νάζει ουτω ;

Καί ταϋτα λέγοντες δ Δίκ καί δ μαύρο; διευ- 
θύνοντο πρό; τδν πύργον όσον ταχύτερον ήδύναντο 
άμα ήκουσαν τοΰ Ούίλδερ, καί μετ’ δλίγον έφθα- 
σαν πλησίον ώστε διέκριναν τού; λόγου; του. Ού- 
το; δέ διά φωνή; βροντώδου; καί δμοία; πρό; τήν 
φωνήν άξιωματικοϋ δίδοντο; προστάγματα, τοΐς 
εϊπε νά άνεγείρωσι τήν κλίμακα. Καταβά; δέ 
πάοαυτα ήοώτησε μετά σπουδή; άν ειδον ποίαν 
διεύθυνσιν έλαβεν δ ξένο; δ φέοων τδν πράσινον 
έπενδύτην.

■— Θέλετε νά είπήτε έκεΧνο; μέ τά υποδήμα
τα, δ όποιο; χωρίς νά προσκληθή ήλθε κατ’ έπά
νω είς τήν συναναστροφήν, έκεΐ κάτω εί; τήν προ
κυμαίαν άπό πέραν τής οικίας αϋτής, κατ’ εύθεΐαν 
εις τήν βορειοανατολικήν καπνοδόχον καί τδν ι
στόν τοϋ πλοίου έκιίνου τδ δποίον ρυμουλκούν.

— Ναι, ναι, αύτός.

— Α! αυτός ; έπήγε έως έκείνον τδν χορτοβο- 
λώνα καί έπειτα έγύρισεν άνηκτά. πρδς τδ νοτειο-· 
ανατολικόν, πρέπει δέ νά εϊχεν όλα τά πηνία 
έπάνω, διότι έτρεχε ώ; ό διάβολος νά τδν έκυ- 
νηγοϋσε.

— Ακολουθήτέ μου ! έφώνησεν δ Ούίλδερ δρ- 
μήσας πρδς τή/ δειχθεϊσαν διεύθυνσιν καί μή 
προσέχων πλέον εί; τάς τεχνικός διασαφήσεις τοϋ 
ναύτου.

Αλλ’ οί άγώνές των άπέβησαν μάταιοι. *Ηρεί- 
νησαν τά ίχνη τοϋ ξένου μέχρι τής δύσεως τοΰ 
ήλίου, ήρώτησαν όσους άπήντησαν, οϋδείς ήδυνή- 
θη νά τοΧς ειπη τί άπέγινεν δ πρασίνοφορών ξέ
νος. Τδν εϊχον μέν ίδεΐ τινες άνθρωποι, καί εϊχον 
μάλιστα παρατηρήσει τήν άλλόκοτον ένδυμασίαν 
καί τδ υπεροπτικόν καί ίταστικδν βλέμμα του, 
άλλα, καθ όλα τά φαινόμενα, εϊχε γίνει άφαντος 
άπδ τής πόλεως τόσον παραδόξω;, όσον μυσεηοιω- 
δώ; εϊχεν είσέλθει.

( άκολουθιϊ )

------------------ _ mu ■--------
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Ζ / 
Κεφαλαιον Ε.

Ζ7ίρΐ ά?ατρο</>ής τών 'Αχαιών.

Η Αχαία παναρχαίως φαίνεται ότι άπήρτιζε 
συν τή Σικυώνι έν βασιλείαν τδ τής Αϊγιαλείας, 
άκολούθω; δμω; διεχωρίσθησαν, καί ή μέν Σικυών 
Ισχεν ίδιους βασιλείς καί ίδιον πολίτευμα, ώς εί- 
πομεν, ή δέ Αχαία χυριευθεΐσα άπδ τδν Αχαιόν 
υίδν τοΰ Ξούθου καί τού; Ιωνάς οίτινες ηλθον έν- 
ταϋθα έξ Αττικής, ώνομάσθη άπδ τούτου ουτω, 
μετά δέ τδν θάνατεν τοΰ Αχαιού, ώνομάσθη άπδ 
τού; Ιωνάς Ιωνία.

Οί ΐωνες, κυριεύσαντε; τδν τόπον καί ένώσαντες 
καί πολιτήεαντε; τού; κατοίκου; αύτοΰ, οίτινες 
ήσαν άγριοι καί διεσκορπισμένοι ώς πλάνητες καθ’ 
όλην τήν περιφέρειαν τής Ιωνίας, απέδειξαν ότι 
δέν ηλθον ώ; κατακτηταί μέ τήν σπάθην είς τήν 
χείρα καί μέ τήν δολιότητα εϊς τήν καρδίαν, άλλ’ 
ώς άδελφοί οίτινες έπεθύμουν τήν εΰτυχίαν καί ευ
δαιμονίαν τών νέων αϋτών συνάδελφων' οί νόμοι 
οΰ; ένομοθέτησαν έν τή νέα αύτών πατρίδι καί ους 
έπεξέτεινον εϊτα ·εοί ’Αχαιοί, ήσαν έν γένει δί
καιοι καί φιλάνθρωποι, διά τοϋτο ώ; θέλομεν ί- 
δει, οί Ιωνες άπήλαυσαν ευδαιμονίαν καί εύτυ- 
χίαν όντως ύπεράνθρωπον.

Εϊς τοιαύτην θέσιν ήτον ή ’Ιωνία δτε ή κάθοδος 
τών Ηρακλειδών είς τήν Πελοπόννησον, |προώριςο 
νά μεταβάλη καί ταύτης καί όλων τών πολιτειών 
τής Πελοποννήσου, πλήν τή; ’Αρκαδίας, τήν πολι
τικήν κατάστασιν, καθότι πολεμήσαντες οί Ηρα- 
κλεχδαι τούς βασιλείς αϋτών, καί νικήσαντες καί 
άποδιώξαντες κατεξουσίασαν τούς θρόνους των, 
οϋ; διένειμον, ώ; είπομεν, διά κλήρων. Μεταξύ 
τών έξωσθέντων υπήρχε καί δ Τησαμενδς υίδς 
τοϋ Αγαμέμνονο; καί βασιλεύ; τούς Αργους, όσ- 
τι; συναθροία; πολυαρίθμους όπαδού; ’Αχαιού; έξ 
Αργους καί Λακεδαίμονος, άπήλθεν εϊς τήν ’Ιω

νίαν καί έζήτησεν άπδ τού; Ιωνάς ϊνα συγκατοί
κηση μέ αυτού;, άλλ’ ουτοι φοβηθέντες δέν τού; 
έδέχθησαν, δθεν ηλθον είς χεΧρας καί μάχης πει
σματώδους γενομένης έφονεύθη μέν δ Τησαμενδς, 
ένίκησαν όμως οί Αχαιοί καί ήνάγκασαν τού; 
ϊωνα; νά φύγωσιν άπδ τήν’Ιωνίαν καί ούτως έ- 
μεινον έκεΐ οί Αχαιοί'· καί ώνόμασαν πάλιν τδν 
τόπον ’Αχαίαν καί ϊσχυσαν έπί τοσοϋτον, ώστε 
οί Ηρακλεΐδαι δέν ήδυνήθησαν νά τού; διώξωσι 
καί έντεϋθεν.

01 ’Αχαιοί, συστηθέντες είς τήν νέαν αύτών 
πατρίδα, δέν ήθέλησαν έτι ν άναμιχθώσιν εί; τάς 
υποθέσεις τή; λοιπής Ελλάδος όπωσδήποτε, άλλ’ 
έμενον οίκαδε καί είς αΰτδν τδν Περσικόν πόλε

μον, ένασχολούμενοι πώς νά άποκατασταθώσιν ε
νάρετοι, φρόνιμοι καί γενναίοι ύπέρμαχοι τή; π«- 
τρίδο; αϋτών. ’Επεξέτεινον δθεν τού; παλαιούς 
νόμου; διά διαφόρων έξηγήσεων καί ετέρου; ώφε- 
λιμοτάτους έθέσπισαν, καθ’ ού; ή νεολαία ήτον 
ίίπόχριω; νά διδάσκηται δημοσίως έν τοϊς κοινοί; 
διδακτηρίοι; άμα ό νοϋς αύτή; ήδύνατο νά έννοήση 
διδασκαλίαν, τ άναγκαία διά τδν αληθή άνθριο- 
πον μαθήματα, ώ; τήν θρησκείαν καί τήν ηθικήν 
διά νά μεγαλύνηται ή ψυχή, τή/ γεωργίαν, τήν 
ποιμενικήν καί τάς άναγκαίας τέχνα; διά νά πο- 
ιίζηται τά τοϋ βίου αναγκαία καί τήν Μουσικήν, 
τήν ποίησιν καί τάς γυμνάσει; διά νά καθιστά τδ 
σώμα άνδρείον, άτρόμητον καί άνεπιρρέαστον άπδ 
τάς άσθενείας, τδ ψύχος καί τδ θάλπος. Τά διδα
κτήρια ήσαν πολλά καθ όλα; τά; πόλεις καί κώ- 
μας, οί διδάσκαλοι φρόνιμοι καί ίκανοι, τά δέ 
μαθήματα απλά, περιεκτικά καί άνάλογα δι’ ί- 
κάστην ήλικίαν. Εί; ούδένα τών γονέων έσυγχω- 
ρεΐτο ή παρεμπόδισι; τών τέκνων του άπδ τής 
κοινή; διδασκαλία;, είς ούδένα δέ τών μαθητών 
έπετρέπετο ή άμέλεια, ή διχόνοια καί ή κακοή- 
θεια. Ολοι οί πολίται ήσαν υπόχρεοι νά καταγ- 
γέλλωσιν εϊς τού; άρχοντας τάς έλλείψει; τών παί- 
δων καί παιδισκών έπί ποινή ϋστερήσεω; τών πο
λιτικών αύτών δικαιωμάτων, καί δλαι αί πολίτι- 
δες ήναγκάζοντο νά καθιστώσι τά τέκνα των 
άξιους πολίτας καί έναρέτους υιούς έπί ποινή 
ατιμίας.

Οί ’Αχαιοί έβασιλεύοντο μέχρι τινδς, άκολού- 
Οως όμως κατήργησαν τήν βασιλείαν καί έζων 
δημοκρατικής, διορίζοντες δύω μέν στρατηγούς 
κατ’ ένιαυτδν, συμβούλων δέ κοινόν εϊς τδν τόπον 
ΑΙνάριον έκ δώδεκα καί εϊτα έκ δέκα άρχηγών, 
δημιουργών όνομαζομένων καί ένα γραμματέα, 
μεθ’ ώ/ τά κοινά έχρημάτιζον, πολύ δέ μεταγε- 
νεστέρω;' ένα μόνον στρατηγόν.

Η Αχαία ανέκαθεν ήτο διηρημένη εί; δώδεκα 
πόλεις, έκάστη τών οποίων περιείχεν επτά μέ
χρι; οκτώ κώμα; εϊς τήν περιοχήν της, τοσοϋ
τον εύανδρεϊν τήν χώραν συνέβαινε, κατά Σρά- 
βωνα' δλαι δέ εϊχον τδ δικαίωμα νά στέλλωσι |βου- 
λευτάς εί; τδ συμβούλων συγκρο’ωύμενον κατ 
έτος περί τή/ άνοιξιν εί; Ελίκην καί μετά τήν 
καταστροφήν αύτή; εί; Αϊγιον, ουσαν πρωτεύου
σαν τής πολιτείας παρά τδ τοΰ Διδς άλσος λε
γόμενον ΑΙνάριον. Οί βουλευταί ουτοι εϊχον τδ 
δικαίωμα νά θεσπίζωσιν δποωυςδήποτε καί άν 
ήθελον νόμου^, νά διορίζουσι διοικητάς είς πάσαν 
πόλιν καί ύποδιοικητάς είς πάσαν κώμην, νά 
φροντίζωσι περί τών υποθέσεων τής πολιτείας 
καί περί τών άναγκών τών πολιτών, νά έπιβλέ- 
πωσιν εϊς.» τήν παιδαγωγίαν τών νέων καί νεα- 
νίδων καί νά’ έπιτηρώσι τούς διδασκάλους, έάν 
διδάσκωσι τούς φοιτητάς τδ σέβα; πρδ; τούς 

[Θεούς, τήν εύπείθειαν πρδ; τού; νόμου; τής πο
λιτείας, τήν άρετή/ κα& όλους αυτής τού; κλά·
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δους τήν ποίησιν καί μουσικήν, τήν τοΰ σώμα- ’ 
τος γύμνασιν καί τήν γεωργίαν, τήν ποιμενικήν, 
τ^ν Θήραν χ«ι τάς έπιτοπίου; τέχνας αΐτινε; ή- 
σαν όλίγαι καί άπλοι. ft τοιαύτη διοίκησις διε- 
τηρήθη έπί αιώνα; πολλούς αύτη καθ έχυτην, 
διότι ήτο τοιαύτη δημοκρατία, ώστε ή άρχή αυ
τής καί ή διατήρησις ^έξήρτητο άπδ περιστάσεις 
ιδιαιτέρα; δλω; καί άπδ τήν ύρθήν παιδαγωγίαν, 
ίπειδή τά παράλιά τη; ήσαν σχεδόν πανταχόσε 
πλήρη σκοπέλων, οΐτινες τά καθίστων άπροσπέ* 
λαστα, δ δέ λοίπδ; τόπος πτωχός, άνευ εμπο
ρίου καί σχεδόν άνευ προβλέψεως έπιτηδεύματος 
τινο; ή προϊόντος άπαιτοΰντος εξωτερικήν κα- 
τανάλωσιν. Επειδή οί πολΐται χύτης διδασκό 
μενοι τήν ισότητα καί τήν έλευθερίαν έχαίροντο 
τά καλά άπερ παράγουν αυται και ποτέ δέν έ- 
γεννήθησαν παρ’ αύτοί; πνεύματα ραδιούργα, διότι 
δέν έγίνωσκον ευτε ήθελον νά γνωρίσωσι την φι
λοτιμίαν τών πορθήσεων καί τών πολέμων διότι 
είχον όλιγίστην συναναστροφήν μέ τού; διεφθαρ
μένου; λαούς καί μέ όλου; τούς Ελληνας, διότι 
δέν μετεχειρίζοντο ποτέ τδ ψεύδος, μήτε τήν ά- 
πάτην καί εί; αυτού; τούς έχθρούς των καί διότι 
εΐ; όλα; τά; πόλεις καί είς όλα; τάς κώμα; ει- 
χον τού; αυτούς νόμους διά τού; δυνατού; καί 
άδυνάτους, τού; πτωχούς καί τούς πλουσίους, 
τά αύτά ηθη καί έθιμα τούς αυτού; δικαστάς, 
δηλαδή μίαν αδιαίρετον αρμονίαν ήτις διεδίδετο 
εί; όλα; τά; τάξεις τών πολιτών.

Η σοφή νομοθεσία τών Αχα ών καί τδ αδω
ροδόκητου καί άδέκαστον τών δικαστών αύτής 
ήσαν τοσούτον θρυλλούμενα παρά τοΐς Ελλησιν, 
ώστε πολλοί λαοί οΐτινες έφιλο»είκουν πολλάκις 
μεταξύ των περί διαφόρων αντικειμένων προσέ- 
τρεχον είς τού; Αχαιούς διά νά τούς’ δικάσωσι 
καί τού; συμβιβάσωσιν άνεκκλήτως, τούτο δέ 
συνέβη είς τάς έν ’Ιταλία Ελληνικά; πόλεις, αί- 
τινε; βαρυνθεισαι άπδ τάς διχονοία; των προσέ- 
δραμον εί; Αχαΐχν καί τήν παρικάλεσαν να έ- 
ξομαλύνρ τά; διαφορά; αύτών καί τού; έπα- 
νάφέρη είς ήσυχίαν ώ; καί έγένετο" καί αύτοί 
οί Λακεδαιμόνιοι καί Θηβαίοι, οίκειοποιούμενοι άμ- 
φότεροι τήν νίκην τή; έν Λεύκτροι; μάχης, προσέ- 
τρεξαν εί; τού; ’Αχαιού; διά ν άποφασίσωσι 
περί τή; τιμή; δύο κραταιών εθνών τή; Ελλά
δος, τινέ; δέ πόλεις τής Ιταλία; τοσούτον σε
βασμόν έλαβον είς τήν νομοθεσίαν τών ’Αχαιών, 
ώστε ένηγκαλίσθησαν αυτήν καί πολύ κρείττο- 
νες άποκατεστάθησαν.

Τοιαύτην σημαντικήν θέσιν είχον μεταςύ τών 
Ελλήνων ο’. ’Αχαιοί, διότι νηπιόθεν έδιδάσκοντο 
τήν δικαιοσύνην, τήν ισότητα καί τήν αγάπην τή; 
πατρίδος, τών νόμων καί τών όμοιων των, άλλ 
εΐπετο, φαίνεται, καί ούτοε ώ; καί οί Αρκάδες νά 
ύποκνψωσιν έπί πολύ εις τήν άνάγκην τή; ανθρω
ποθυσία;, ήτις ελαβεν άρχήν έκ τή; έξή; αι
τίας. Είς λχαΐχν ύπήρξε πολύ προ τών Τρωικών 
Ιέρε.ά τες τής ’Αρτεμιδος Κυμαιθώ όνόματι, I

ήτις ήράσθη τδν ’Αχαιόν Μελάμπον μέ τοιοϋτον 
περιπαθή έρωτα, ώστε δέν ήδυνατο στιγμήν νά 
εύρίσκεται μακράν αύτοΟ, έπειδή δέ υπήρξε καί 
άντέρω; διακαής έσυμφωνήθη έναντίον τής θε- 
θελήσεως τών συγγενών των νά ϋπανδρευθώσιν, 
ώς και έγένετο, ένώ τοΰτο δέν έσυγχωρεϊτο διά 
τήν Ιέρειαν τής Θεάς, ήτις όργισθεϊαε διά τήν 
αθέτησιν τής ύποσχέςεως τής ίερεία; τού νά μεί- 
νη πάντοτε παρθένος, έπεμψεν εΐ; ’Αχαίχν λιμόν 
καί λοιμόν, οΐτινες έφερον ούκ ολίγα; δυστυ
χίας, οθεν συμβουλευθέντες οί άρχοντες τδ μαν
τείου, έλαβον άπάντησιν δτι ή Θεά Αρτεμις τούς 
ώργίσθη διά τδν παράνομον τούτον γάμον τδν γε- 
νόμενον μάλιστα έντδς τοΰ ναού αύτής κατά τήν 
νύκτα τή; έορτής αύτής, καί δτι πρέπει νά φο- 
νεύσωσι τού; νυμφίους τούτου; καί διά παν έτος 
τοϋ έξης νά θυσιάζωσιν έπί τοϋ θυσιαστηρίου της 
νέον τινά καί νέαν έκ τών ώραιοτέοων τοϋ τόπου, 
στεφανόνοντες αύτού; μέ στεφάνους έκ στάχυων 
μέχρι; δτου ξένος τις φέρει εί; τήν 'Αχαϊαν τδ ά
γαλμα τοϋ Βάκχου, ft βάρβαρος αδτη εντολή τή; 
θεάς κατά γράμμα έξετελέσθη καί έπί πολύ διήρ- 
κεσε μέχρι? δτου μετά τά Τρωικά δ Εΰρΰπολος 
έφερε τδ .τοιοΰτον άγαλμα καί έκτοτε έπχυσ'εν ή 
ανθρωποθυσία αύτη καί μετεβλήθη εί; πάγκοινου 
λιτανείαν καί εορτήν, καθ’ ήν κατά τήν εορτήν 
τοΰ Αίσυμνήτου Βάκχου δπδ τήν προεδρίαν έννέα 
άνδρών καί έννέχ γυναικών έκ τών καλλίστων 
τοϋ τόπου, δλοι οί πολΐται καί μάλιστα οΓπαϊδες 
καί αί παιδίσκαι ένδύοντο τά κάλλιστα τών ένδυτ’ 
μάτων αύτών καί έστεφα’Οϋντο μέ στάχυα; καί 
διά παρατάξεως άπήρχοντο είς τδν ναόν τής Αρ- 
τέμιδος κείμενον παρά τά; δχθα; τοΰ ποταμού 
Μελιχείου καί εισερχόμενοι έν αύτφ έθετον 
δπδ τούς πόδας τοϋ άγάλματο; τούς στεφάνου; 
αύτών καί άκολούθως απερχόμενοι εί; τδν ποτα
μόν έλούοντο καί άφοΰ έθετον έπί τή; κεφαλής 
των έτεοον στέφανον έκ κισσοϋ, άπήρχοντο εί; 
τδν ναόν τοϋ Βάκχου, κείμενον εί; τόπον κατάσκιον 
καί κατάρρητον, καί άφοϋ έδόζαζον καί ένταΰθα 
τδν Θεόν ήρχιζον τά; εύθυμία; καί τούς χορού; των 
μέχρι νυκτ.ός. Εί; τήν έορτήν ταΰτην καθείς τών 
νέων καί τών νεάνιδων έδείκνυον παρόντων τών 
πολιτών καί τών άρχόντων τά; προόδους αύτών 
είς τά διδασκόμενα μαθήματα, ώ; εί; τήν μουσι
κήν, τήν ποίησιν, τήν ήθικήν, τήν γεωργίαν, τήν 
ποιμανικήν, τδν δρόμον, τήν πάλην, τήν πυγμήν 
καί μάλιστα εί; παιγνίδιόν τι τδ όποιον ούδαμοϋ 
τή; Ελλάδος έδιδάσκεσο, τδ όποιον έξήσκει τδ σώ
μα είς τήν άνδρίαν καί έπιτηδειότητα καί δπιρ 
ήτο τδ εξής.

(ακολουθεί.)

ΚΑΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β.

Νικολάου, ώ; Αύτοκράτορος, γράφοντες, άρκούμεθα 
είς ταϋτα καί μόνα;

« ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο παταιδης, Αύτοκράτωρ τώνΡωσ- 
» σιών,έγεννήθη τή 25 Ιουνίου 1796, άνέβη τόν 
» Θρόνον τή 25 Δεκεμβρίου 1825 καί παρέδωκε 
» τό πνεύμα εν Κυρίω τή 18 Φεβοουαοίου 1855.»

Εαν ύπαρξή ανθρωπότης, έάν ύπάρξή ιστορία, 
αύτη διηγηθήσεται τάς μακρά; τοϋ Αύτοκράτορος 
άνδρο; ήμερα;. Εάν ή μνήμη δέν άποχαιρετήση τού; 
ανθρώπους, τούς Ελληνας ιδίως, τοϋ Νικολάου Α'. 
τό όνομα καί αί πράξεις αύτοϋ ζωηραί θέλουσι πα- 
ριστασθαι έκάστοτε. Εάν δμως κατάρα έξ ούρανοϋ 
καταδικάση τήν ανθρωπότητα είς τήν άπολίθω- 
σιν, ή Ευτέρπη άξιοι βεβαίως ποτέ, δτι, γρά- 
φουσα ολίγα περί τοϋ Αύτοκράτορος Νικολάου, αυτή, 
μόνη, ώ; οί Γίγαντες, θέλει παλαίσει κατά τής ορ
γής τοϋ Θείου, ούδ’ οτι θέλει αναχαιτίσει τόν κα
τακλυσμόν, δστις, συγκαλύπτων τόν κόσμον άπαντα 
τόν πολιτικόν, θέλει συμπαρασύρει τότε καί τοΰ 
Νικολάου τήν μ.νήμην.

Αλλ ώ; άνθρωπος, ώ; πατήρ, ώς σύζυγος, ώς 
συγγενής, όποιο; ύπήρξεν ό Νικόλαος ; Χριστιανός 
ταπεινό; καί εύσεβής, πατήρ άγρυπνος καί φιλό
στοργος, σύζυγος πιστές καί λάτρης ευγνώμων εις 
Γυναίκα, τά πάντα άρνηθεΐσαν καί τά πάντα πα- 
θοϋσαν υπέρ Αύτοϋ, συγγενής, πατρόςέπέχων θέσιν, 
τοιοϋτος είκονίσθη ανέκαθεν, τοιοϋτο; έβίωσε καί 
τοίοϋτος άπέθανεν ό Αύτοκράτωρ Νικόλαος. Άφή- 
σωμεν είς τούς ίδόντας καί πλησιάσαντας αύτόν νά 
τόν είκονίσωσι· καί έκ τούτων τού; έχθρούς τής 
Ρωσσίας προτιμώμεν. u Οίδε καί πολέμιος άνδρός 
αρετήν θαυμάζειν. »

« 0 Μέγας Δούξ Νικόλαος, (γράφει ό Πρ. Πέ
τρος Κοτζλόφσκης, Καθολικός τήν θρησκείαν, 
ίδών αύτόν, πριν ή άναβή τόν θρόνον) (1) έπροικί- 
σθη υπό τή; φύσεως διά τοϋ ώραιοτέρου δώρου, 
δπερ αύτη αποδίδει είς τούς ύπδ τής τύχης προο- 
ρισθέντας, ΐνα άρχωσι τών άλλων άνθρώπων ό Νι
κόλαος φέρει τήν εύγενεστέραν φυσιογνωμίαν άφ’ δσα; 
μέχρι τοϋδε είδον. Η συνήθη; έκφρασις τοΰ προ
σώπου αύτοϋ φέρει τό αύστηρόν καί ύπεροπτικόν, 
δπερ ούδόλω; εύαρεστεΐ. Αλλ’ δμως ή έξις τοΰ νά 
καταπνίγη καί καταςέλλη τάς ιδιότητας αύτάς το- 
σοϋτον άδιαχώριστος άπ’ αύτοϋ κατέστη, ώστε ού- 
όέν έν αύτώ διακρίνει τις τό έπιτετηδευμένον, τό 
στενοχωράν καί τό περίπλέκον καί μ’δλοντοϋτο ολοι 
οί λόγοι, καθώς καί πάσαι αί κινήσεις αύτοϋ, οδτω 
μεμετρημέναι καί διερρυθμισμέναι ύπάρχουσιν, ώστε 
νομίζει τις, οτι ρρό αύτοϋ κρατεί χάρτην μουσικής. 
Είς θαυμασμόν καί έκπληξίν φέρει τωόντι τό σύνο- 
λον τοϋ βίου καί τής συμπεριφοράς τοϋ Ηγεμόνος 
τούτου, όμιλεΐ μετά ζωηρότητος, μετά άπλότητος 
δέ έντελεστάτης καί πρέποντος· παν, ο,τι άν λένρ, 
είναι πνευματώδες, ούδείς κοινός καί τετριμμένος 
αστεϊσμός, ούδεμία λέξις παράκαιρο; ή ασήμαντο;

--------------------------------------------------------- ί--------------
(1) Σηιχ. Τίε Schnitzler « Histoire intime de la Kussie » 
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4αΡΧΟΜΕΝΟΙ τής έκδόσεως τής Ευτέρπης πρό ο
κταετίας έκοσμήσαμεν τήν πρώτην σελίδα αύτής διά 
τής εικόνάς τοϋ ήγεμόνος τής Ρωσσικής Αύτοκρα- 
τορίας. Εν τή Ελλάδι έκδιδομένη καί εις Ελληνικήν! 
γραφόμενη γ'λώσσαν, ή Ευτέρπη γλυκυτέραν άλλην 
δέν ,πρσσέφερεν απαρχήν τών κόπων αύτής, παρά 
τήν εικόνα ενός, τοϋ πρωτίστου τών μεγάλων και 
κραταιών τής Ελλάδος Προστατών, δστις, παοά 
τά κοινά καί τοΐς άλλοι; τών Ελλήνων φίλοι; προ
σόντα, έφερε καί τό Ομόθρησκον.

Η τάχη όμως κατεδίκασεν ήμάς, άλλοτε προσ- 
φέροντα; έν χαρα τήν εικόνα τοϋ Νικολάου Α'. 
ζώντο; καί άκμάζοντος τω σώματι, νά προσφέρω- 
μεν μέν αυτήν καί πάλιν, άλλ ό'πως τήν συνοδεύ- 
σωμεν διά δακρύων καί στεναγμών,όποιους αίσθημα 
ζωηρόν εύγνωμοσύνης αποσπά από τών οφθαλμών 
καί τοϋ στήθους παντός Ελληνος. ό Μέγα; Νικό
λαος, δπως άπεκάλεσαν αύτόν καί οί εχθροί του, 
άπέθανε, καί σήμερον κοιμάται τόν ύπνον τής αιω
νιότητα; ύπδ τούς θόλους, οπού πρό αύτοϋ κατετέ- 
θησαν τόση δόξα καί τόση δύναμις, υπό τούς λίθους 
ύφ’ ούς αναπαύονται Πέτρο; ό Μέγας, Αικατερίνη ή 
Μεγάλη, Παΰλος ό πατήρ καί Αλέξανδρος Α'. ό 
αδελφός αύτοϋ.

Είς ήμά; δέν ανήκει ή βιογραφία τοϋ Αύτοκράτο- 
ρος τής Ρωσσίας. Ού μόνον τήν πολιτικήν δέν έπαγ- 
γελλόμεθα, άλλά, καί τούτου υπάρχοντας, μεγάλου 
άνδρός καί ήγεμόνος υπέροχου ό βίος, μετά τής 
ιστορίας τοΰ αίώνος, έν ώ ήκμασεν, άδιασπάστω; 
συνδεόμενος, άπορφοφά έν έαυτώ ολοκλήρων πολι
τικών μεταβολών τήν ιστορίαν. Καθώς αδύνατος 
αποβαίνει ή έν όλίγαι; λέξεσι βιογραφία ένδς Α- ρ· f 5, c ’ *
λεςανοοου, ενός Καισαρος, ενός Κωνσταντίνου, έ/ός 
Καρλομάγνου, ενός Καρόλου Ε', ενός Πέτρου, ενός 
Ναπολέοντος’ ούτω καί τοΰ Νικολάου Α'. ό βίο: 
δέν δύναται οικείας νά τύχφ θέσεως έν έοημερίδι 
περιοδική. Στατιστικών σημειώσεων τήν έπανάληψιν 
άποφέύγομεν καί δέν βαρύνομεν πλέον τοϋ ανα
γνώστου τήν υπομονήν διά ξηρά; έπαναλήψεως πρά 
ξεων, άς καί τό έσχατον αυτό άτομον τής ένεστώ- 
σης γενεάς δέν άγνοεΐ. Καθώς καί έπί τών αύτο- 
κρατο:.·κών τάφων τής τών ‘Ρώσσων Δυναστείας 
άλλο τι δέν χαράσσεται έπί τοϋ καλύπτοντο; τόν 
νεκρόν τών ηγεμόνων γρανίτου, εϊμή τό όνομα τοϋ 
ύπ’ αύτόν αναπαυόμενου, ή ήμερα τής γεννήσεως, ή 
τή; είς τόν θρόνον όναβάσεω; αύτοϋ καί ή τής άπο- 
βιώσεως αύτοϋ- ουτω καί ήμεΐς σήμερον, περί τοϋ
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έξέρχεται τοΰ στόματος αΰτοΰ. Εν δέ τώ τόνω τή; 
φωνής του ή τη συνθέσει τής φράσεώ; του ούδέν 
υποδεικνύει τήν ύπερηφάνειαν ή τήν προσποίησιν- 
καί μολοντούτο αμέσως εννοεί τις, δτι ή καρδία 
του υπάρχει κεκλεισμένη, δτι τδ φράγμα αύτής υ
πάρχει απρόσιτον καί, δτι άφρων λογίζεται ό έλπί- 
ζων νά μέτρηση τό βάθος τής ιδέα; του ή νά από
κτηση τήν εμπιστοσύνην αύτοϋ άπασαν...........0
Μέγας Δούξ, δέν ένασχολεϊται εις μόνα τά καθαρώς 
στρατιωτικά- έχει φήμην καλού γεωμέτρου και επο
μένως καλοΰ μαθηματικού. Αναγινώσκει πολλά και 
οί περί αύτόν μέ έβεβαίωσαν, ό'τι είς ύψιστον βαθ
μόν κατέχει τήν επίμονον εκείνην προσοχήν, ήτις, 
κατά τοΰ; αξιομνημόνευτου; ορισμούς τούΜοντεσκιού, 
συγκροτεί καί μόνη τήν μεγαλοφυΐαν. Ο Μέγας 
Δούξ άρκεϊται σήμερον είς μόνα τά στρατιωτικά- τά 
πάντα όμως προαναγγέλλουσιν, δτι θέλει καταστή 
καί έξοχος πολιτικός- έάν δέ τελειώση τήν ζωήν 
αυτού, χωρίς νά διαπράξη μεγάλα κατορθώματα, τό 
τοιοϋτον θέλει μαρτυρήσει μόνον, δτι είς τόν προο
ρισμόν αύτού έλάνθασε- διότι φαίνεται, δτι ή φύσις 
προσδιώρισεν αύτόν είς μεγάλων κατορθωμάτων τήν 
έπίτευξιν.......... Εάν ό Μέγας Δούξ Νικόλαος αναβή
ποτέ έπί τού θρόνου,δέν αμφιβάλλω, δτι μετά ζήλου 
καί άφοσιώσεως Οέλουσιν ύπηρετήσει αύτόν τούτο δέ 
ούχί διότι θέλει κερδίζει τάς καρδίας δι’ αξιέρα
στου άφελείας, ώς Ερρίκος ό Δ', αλλά διότι οί 
άνθρωποι άγαπώσι νά ύπείκωσίν είς ηγεμόνα δνπερ 
έκάστοτε κομπάζοντες δύνανται νά δακτυλοδεικτώ- 
σιν, είς δν τό Κοινόν δικαίως δύναται νά έφαρμόση 
τούς δύω περίφημους στίχους τής Βερενίκης, ήγε- 
μόνα, δστις, ύπό τήν σφαγίδα αύτήν τής μεγαλειό
τητες, τήν ύπό τής φύσεως έντυπωθεΐσαν, κατέχει 
συνάμα νούν ύπέρτερον, έπαυξάνοντα καί μεγεθύ- 
νοντα τήν διά τής δψεω; καί τής μορφής έμποιη- 
θεϊσαν ήδη έντύπωσιν. Εί; τάς συμπάθειας καί είς 
τά μίση φανερούται πρό παντός πάσα άτομικότη;· 
ό Μέγας Δούξ άγαπα τήν σύζυγον αύτού,όποίω τρό- 
πω πράττει τά πάντα, δηλαδή διά τρόπου απλού 
καί εύγενούς . . . . «

0 Αύτοκράτωρ Νικόλαο; ένυμφεύθη τή 13 Ιου
λίου 1817, τήν θυγατέρα τού Φριδερίκου Γουλιέλ- 
μου Γ'. Αουΐζαν Καρλότταν, μετά τό ορθόδοξον βά- 
πτισμα μετονομασθεΐσαν Αλεξάνδραν Φεοδορόβναν, 
γυναίκα έξοχων προτερημάτων. Ιδού τι, έκ τούτου 
λαμβάνων αφορμήν, έγραψεν ό Σνίτζλερ, συγγρα- 
φεύς πικρώς μέν, άλλ’ άξιοπρεπώς περί ‘Ρωσσίας 
κρίνας. (1)^

« ... . Ενωσις καί σύμπνοια πληρεστάτη, δυ- 
νάμεθα μάλιστα είπεΐν, παραδειγματική δλως, καί 
ιδίως καθόσον αφορά τόν σύζυνον, προΐστατο του 
εύτυχούς τούτου γάμου. Η δέ γέννησις πρίγκηπος 
διαδόχου, έπελθούσα κατ’ αύτό τό πρώτον έτος 
(τή 29 Απριλίου 1818j, συνέσφιξεν έτι μάλλον 
τούς δεσμούς τούτους. Η ιστορία οφείλει νά συγκα- 
ταλέξη μεταξύ τών πολυτίμων αύτής εγγράφων τήν

επιστολήν ήν ό πατήρ έγραψεν έπί τούτω πρδς τόν 
αρχιεπίσκοπον τής Μόσχας Αύγουστϊνον (1). Η ε- 
νωσις αύτη έσχεν άναμφιβόλως επιρροήν αγαθήν έπί 
τής άναπτύξεως τών πλεονεκτημάτων τού ήγεμονό- 
παιδος,αΐ δέ απολαύσεις,δσας έξήντλει έν τή οικια
κή εύημερία, δέν ήργησαν νά γεννήσωσιν εύτυχεΐς έν- 
τυπώσεις έν τή φυσικώς αγαθή καρδία του, εί καί 
έν γενει ολίγον προσκλινεΐ είς τήν εύαισθησίαν καί 
τόν ρομαντισμόν. Εύχαριστούμενος έπί ταΐς τοιαύ- 
ταις άπολαύσεσι δέν έδειξε περισσοτέραν τοΰ. Αλε
ξάνδρου αύτού ορεξιν πρός τάς παραστάσεις καί τάς 
έορτάς τής Αύλής. Μιμούμενος μάλιστα αύτόν, έμό- 
ναζεν είς τά ένδότερα τοΰ οικήματος αύτοΰ, έφ’δσον 
έπέτρεπον τούτο αί ύποχρεώσει; του, προβάλλων έ- 
κάστοτε έν ανάγκη είς δικαιολογίαν του τά πατρι
κά καί συζυγικά καθήκοντα. Χάριτι δέ τού έν τφ 
άνακτόρω Ανιτσκωφ (ό'που κατωκει ό Νικόλαος) έ- 
πικρατοΰντος πνεύματος τής ειρήνης καί τή; αρμο
νίας, πολλά άναμφιβόλως άλλήλοις άνέγνωσαν οί 
δύω σύζυγοι καί πολλά συνεπληρώθησαν κενά τής 
έκπαιδεύσεως πρίγκηπος,εύτυχώς πεπροικισμένου δι’ 
έξοχων προτερημάτων. Αφ’ δτου μάλιστα έγνώρισεν, 
δτι έκαλεΐτο είς τήν ένδοζοτάτην αποστολήν τής βα
σιλείας, ίσχυρότερον συνησθάνθη τήν άνάγκην αύτήν.

« Τό Κοινόν, δτερ ήγνόει τά καθέκαστα ταΰτα, 
δέν έκρινε τόν Νικόλαον, τότε γενικόν έπιθέωρητήν 
τού Μηχανικού διατελοϋντα, είμή εκ τών υπαλλή
λων υπηρεσιών, δσας έξετέλει έν τοίς στρατεύμασι 
τής φρουράς τής Πετρουπόΐεως. Ούδεις λοιπον ηλ- 
πιζεν, δτι έν τώ Νικολάφ εύρήσει τήν ωριμότητα 
καί τήν φοόνησιν, ήν ή βασιλεία απαιτεί. Μόλις 
λοιπόν άνέκυψε τής έκπλήξεώς του, άναγνωρίζον 
τήν πλάνην αύτού, καί έσπευσε νά τήν έπανορθώση 
διά τού θαυμασμού, περί ού ώμιλήσαμεν ανωτέρω, 
έν τώ όποίω καί ή κολακεία έπί μικρόν ένείχετο, 
δστις δμως ούχ ήττον πραγματικός καί ειλικρινής 
τή βάσει ύπήρχε.

« Τό υψηλόν τού Νικολάου άνάστημα, τό μεγα
λοπρεπές ύφος του, τό αυστηρόν καί άγέρωχον έν 
μέρει ήθος του, τό κατά τι αγριωπόν μέν άλλά 
έμπλεων ευφυΐας καί πνεύματος βλέμμα του, τό 
πλατύ καί ύψηλόν μέτωπόν του, τό εξωτερικόν έπί 
τέλους, δπερ τοσαύτην έξασκεϊ έπιρροήν καί έπιβάλ- 
λει είς άπαντα τόν κόσμον, οσάκις είς τήν έκφρασιν 
πνεύματος δραστήριου προσθέτει τήν έκφρασιν τής 
σωματικής δυνάμεως καί τής ισχύος τοΰ χαρακτή- 
ρος, πάντα, λέγω, ταΰτα έσχον τήν μερίδα αύτών 
είς τόν θαυυ.ασμόν τούτον. Καί δμως ή ανδρική 
ώραιότης τού Νικολάου δέν υπήρχε κατά τήν έπο- 
χήν αύτήν (τώ 1825) οποία κατέστη άκολούθως- 
διότι ή μέν ηλικία προβαίνουσα συνεπλήρωσε τούς 
ώραίους αύτού χαρακτήρας, ή δέ εζις τής παραστα- 
σεως καί τού διατάσσειν μετεδωκε ζωήν μειζονα είς 
τήν στάσιν αύτού καί εύχέρειαν μεγαλητεραν είς τας 
•κινήσεις του. Τότε ή φυσιογνωμία αύτοΰ έφερε τι 
τό σκληρόν, αί κινήσεις του ύπήρχον βίαιαι, ό δέ λό-

(1.! Σημ. αύτοδι σελ 211—214. (1} Σημ ίίε αύτήν χατωτί?».

γος αύτοϋ βραχύς καί τραχύς. Μολοντούτο οί εγ
γύτερον πλησιάζοντες αύτόν έθέλγοντο έπί τοίς εί- 
λικρινέσι καί έλευθερίοις τρόποις αύτού, έπί τή κα- 
θαρότητι καί ακρίβεια τοΰ πνεύματός του, έπί τή 
εύγενεϊ καί ίσχυροτόνφ ομιλία του.

α Οί αστοί τής πρωτευούσης χαίροντες ζωηοώς 
έμαθον, δτι ό ωραίος οότος ίππότ-ς, ό τέλειος αυ

τός στρατιώτης είχεν ΐσον τό σέβας καί πρός τάς 
πολιτικάς έν^σχ^λήσεις καί δτι έσεται προσιτός 
τοίς τάσι, μικροί; τε καί μεγάλ,οις. Συχνότατα 
άπήντων αύτόν μόνον μετά τή; Αύτοκρατείρας, έπί 
άμάςης χαμουλκού. ύπό ένό; καί μόνου ίππου συ- 
ρομένης, άνευ οιαςδήποτε συνοδεία;, άνευ ύπηρέτου 
καν. Κατά τά; πρώτα; ήμερα; τοΰ Ιανουάριου τού 
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1826 έφάνη αίφνης καί «προσδοκήσω; έν τώ Χρη
ματιστηρίου καί ώμίλησεν είς τούς ελάχιστους τών 
έμπορων δι’ ειλικρίνειας τόσω εύαρέστου, ώστε Six 
μια; έκέρδισε τάς καρδίας δλων. Φθάς πρό τής προ
τομής τοϋ Αλεξάνδρου, έν τή μεγάλη αιθούση: 
« Κύριοι, » άνεφώνησε, « μηδέποτε λησμονήσωμεν 
» τόν άνδρα τοΰτον, διότι καί ύμών καί έμοΰ έξί 
» σου έγένετο ευεργέτης ! » Πριν δ’ άναχωρήση 
είπε διά συμπαθούς τοΰ ύφους και μειδιών είς τούς 
τήν στιγμήν αύτήν περικυκλούντας αυτόν; « Αγα- 
» πάτε με δπως σάς αγαπώ, έξ δλης καρδίας.» 
Τόσον δέ έπίμονος καί ακάματος είς τήν εργασίαν 
ύπήρχεν, ώστε ισχναίνε καί τούς όφθαλμοϋς εϊχεν 
έρυθρούς έκ τοϋ καμάτου. 0 Νικόλαος τά πάντα 
έπεθύμει μόνος νά βλέπη- έπεσκέπτετο λοιπόν όλα 
τά καταστήματα καί ή'ρχετο εις αύτά συνήθως αί
φνης, όπως πάσαν προετοιμασίαν πρός υποδοχήν 
καταστήση αδύνατον. Προδήλως δέ ένεπνέετο υπό 
τών καλλητέρων διαθέσεων καί έφαίνετο ένεργών έξ 
έμπνεύσεως άπρομελετήτου· τοϋτο δέ παρά τοΐς 
θρήσκοις άνθρώποις (καί δ'λοι οί ‘Ρώσσοι, όσους ό 
πολιτισμός δέν παρέφθειρεν, είσί θρήσκοι) παρίστα 
αυτόν, ώ; τόν έκλεκτόν τής Θείας Προνοίας, τής ο
ποίας ιδιαιτέρως άπεικόνισμα έπί τής γής κέκλην- 
ται ί'να ώσιν οί βασιλείς.»

ί'ίραίως έπίσης καί γλαφυρώς περιέγραψε τόν Νι
κόλαον, οικογενειάρχην, καί ό Σασϋ, έν τινι τών τε
λευταίων φύλλων τής Εφημερίδος τών Συζητήσεων;

« Τό οικογενειακόν φίλτρον, γράφει, έπεκράτει 
έν τή καρδία τοϋ Αύτοκράτορος Νικολάου (1). ‘Υ
πήρχε σύζυγος ό συμπαθέστατος καί προσεκτικό
τατος, (2) πατήρ δέ ό άγρυπνότατος καί τρυφε
ρότατος. Ούδέν συνεκίνει τόσον, ό'σον ή ιδιαιτέρα 
αϋτοϋ ζωή, ή οικογενειακή ζωή’ διότι άπ’ αύτής 
ύπήρχον ό'λως άποδεδιωγμέναι αί διατυπώσεις τής 
αβροφροσύνης, ό Πατήρ, ή Μήτηρ καί τά Τέκνα έ- 
φέροντο έλευθερίως καί οικογενειακός πρός άλλήλους, 
ώς άπλοι καί ειρηνικοί ϊδιώται. ’Εν τή οικία του ό 
Νικόλαος δέν άνείχετο, όπως τά τέκνα του τώ ά- 
ποόίδωσι τόν τίτλον τοϋ ΒασιΛέως καί τοΰ Με- 
1 α^ειοτάΐον. Τούς τίτλους τούτους μετεχειρίζον- 
το τά μ.έλη τής οικογένειας του μόνον κατά τάς 
επισήμους περιστάσεις καί οσάκις ρητώς διέγραφον

(1) Σχμ. *Ε« νεοτητο; τοιαύτην είχε ττν πρό; την οικογενεια
κήν ζωήν κλίσιν, ώστε, δτε τω 1&25 άπό τη; αγαπητής του 
κατοικίας, του παλατιού *Ανιτσκωφ,ΐΛετε€η, Αύτοκράτωρ γενύμε- 
νος, εις το επίσημον Χειμερινόν ’Ανάκτορον, στραφείς προς την 
σύζυγον του: « 'Αγαπητή μοι ! τη, είπε· αί καλαί καί ώραίαι 
» ημών ήμερου παρί,λθον 1 »

(?) Σημ. Της τοιαύτη; εύτυ/jiJ; ένώσεωςκαί χριστιανικής ό'λως 
συμβιώσεως τοϋ Νικολάου καί της ’Αλεξάνδρας οί καρποί υπήρξαν 
αγλαοί καί άφθονοι. Τό αύτοκρατορικόν ζεϋγος έκάθητο είς την 
τράπεζαν καί έκ δεξιών και έξ εύωνύμων παρείποντο αύτω ε’ί- 
κοσιν ολα τέκνα και έγγονοι· διότι δ μ'εν Νικόλαός έγε'ννησεν 
"εχνα εξ, υιούς τε'σσαρας καί θυγατέρας ΐύω, τά δέ τέκνα του 
εγέννηοαν αύτώ έγγο'νους δε'κα καί τέσσαρας, ήτοι ό μέν ’Αλέ
ξανδρος (ό νΰν Αύτοκράτωρ) υιούς τέσσαρας και θυγατέρα μίαν, 
ο δέ Κωνσταντίνος υιόν Γνα, τόν Νικόλαόν, καί θυγατέρας δύω, ή 
Οε Μαρία, η τον Λαϋχτεμβέργ νυμφευθείσα και σήμερον χηρεύου- 
σα, υιούς τέσσαρας καί θυγατε'ρας δύω. ’Αληθώς ή Οικογένεια τοϋ 
Νικολάου άναμιμνήσκει τάς Πατριαρχικά: οικογένειας τής Βίβλου.

τό τοιοϋτον αί επίσημοι τής παραστάσεως διατυ
πώσεις ............ Εξαιρέσει τής Μεγάλης Δουκίσσης
Ολγας, Διαδόχου Ηγεμονίδος τής Βυρτεμβέργης, 
διαμενούσης έν Στουτγάρδη, όλα τά τέκνα καί οίέγ- 
γονοι τοΰ Αύτοκράτορος Νικολάου διίτριβον έν τοΐς 
άνακτόροις τής Πετρουπόλέως. Ο Αύτοκράτωρ έπε- 
θύμει νά έχη αύτά συνηγμένα περί εαυτόν καί ύπό 
τήν αύτήν σκέπην. Ενεκα δέ τής οικονομίας τοϋ 
χρόνου ό Αύτοκράτωρ έβλεπεν αύτά καθεκάστην καί 
ένίοτε πολλάκις τής ήμέρας. Οταν εύρίσκετο έν 
Πετρουπόλει δέν έλειπεν έπισκεπτόμενος τούς έγγό- 
νους του καί βεβαιούμενος αύτοπροσόπως, οτι εύρί- 
σκοντο είς καλήν κατάστασιν διότι διά τής μ.εγα- 
λητέρας φροντίδας έπαγρύπνει τήν έκπαίδευσιν αύ
τών, μή άναθέτων αύτήν, είμή είς πρόσωπα δεδο- 
κιμασμένα καί άξια τής έμπιστοσύνης Αϋτοϋ. Από 
τοΰ θανάτου τοϋ συζύγου αυτής ή Δούκισσα τοϋ 
Λαϋχτεμβέργ έπανέλαβε τόν παλαιόν αυτής τίτλον 
της Μεγάλης Δουκίσσης, έχει δέ έξ τέκνα, φέ- 
ροντα τόν τίτλον τής Αύτοκρατορικής ‘Υψηλότητας, 
δοθέντα αύτοΐς ύπό τοΰ Πάππου των. ό Αύτοκρά
τωρ έφέρετο δι’ δλως διακεκριμένου τρόπου πρός τά 
τέκνα τής Δουκίσσης τοΰ Λαϋχτεμβέργ καί ούδέποτε 
έλειπεν άπό τοΰ γεύματος αύτών. Ολόκληρος ή δια
γωγή αυτή τοΰ Αύτοκράτορος Νικολάου ένεπνέετο 
ού μόνον ύπό τής πατρικής στοργής, άλλά καί 
ύπό πολιτικής προνοίας. Ηθελε τόν σύνδεσμον τόν 
οικογενειακόν ισχυρόν πρός ένίσχυσιν τής δυναστείας. 
’Επεθύμει ό'πως τό αύτοκρατορικόν στέμμα διαβιβα- 
σθή άνευ κλονισμού είς τόν πρωτότοκον τών υιών 
του καί έφεξής μή γεννηθή άμφιβολία περί τών δι
καιωμάτων τοΰ διαδόχου· έπεθύμει τέλος,ό'πως δ'λοι 
αύτού οί υιοί συνασπισθώσιν έκ προοιμίων ήδη 
περί τόν θρόνον τοΰ άδελφοΰ των Αλεξάνδρου· καί 
κατόρθωσε τούτο. Ιίδη ήκούσθη είς τάς οδούς τής 
Πετρουπόλεως άντηχοΰσα ή έξαιρέτως μοναρχική 
φράσις: 0 Αύτοκράτωρ άπέθανε! Ζήτω ό Αύτοκρά
τωρ Αλέξανδρος! διότι ή φωνή αυτή ύπήρχεν έν 
τή διανοία τοΰ λαού ολοκλήρου.»

Αί άρεταί, δσαι έκόσμουν τόν Νικόλαον άνεπτύ- 
yfyrpoN μ.όνον, ό'τε άνέβη τόν Θρόνον, μαρτυρούσα: 
δι’ αύτού μάλλον τό αξίωμα «αρχή άνδρα δείκνυσι»

« Η νεότη; τοΰ Νικολάου, γράφει ό Σνίτζλερ, 
δέν έδωκεν είς ούδένα νά έννοήση ούδέ τήν εύγένειαν 
τών αισθημάτων του, ούδέ τόν μετ’ ολίγον άνα- 
πτυχθέντα μέγαν νοΰν καί ίσχυρότατον χαρακτή
ρα (1). Γεννηθείς τή 25 ’Ιουνίου 1796, τέσσαρας 
μόνον μήνας πρό τοΰ θανάτου τής Μεγάλης Αικα
τερίνης , έξεπαιδεύθη άπό κοινοΰ μετά τοϋ Μεγάλου 
Δουκός Μιχαήλ, ύπό τήν διεύθυνσίν τής μητρός του. 
Τό στρατιωτικόν πνεΰμα ενωρίς ήδη άνεπτύχθη έν 
αύτφ. . . . Παρά τούς διαφόρους όμως κλάδους τής 
στρατιωτικής έπιστήμης ό Νικόλαος έπιτυχώς έ- 
σπούδασε καί τάς νεωτέρας γλώσσας καί ιδιαιτέ
ρως ήγάπα τήν μουσικήν, ώστε καί κατά τήν νεό
τητά του συνέθεσε καί πολλά έμβατήρια (marches)

(1) Σημ. Γνωστόν ύπάρχει τοΐ; πασιν, ότι ό Νικόλαό; εκαλείτο 
« ό κατ’ έξοχη,ν ‘Ιππότης. » (le Chevalier par excellence.)

άσματα έύτυχοΰς έμπνεύσεως. » ό Νικόλαος ύπήρ-| 
ξε θερμός θιασώτης δλων τών ώραίων τεχνών καί ει 
πολλά έδαπάνησεν, δπως τά μουσεία τής Πέτρου-,λοντοϋτο 
πόλεως καταστήση έν τοΐς πρώτοις τών έν Εύρώπη. τοΰ Κράτου: 
Καί τωόντι κατόρθωσε τοϋτο.

Αλλά τό τής θρησκείας αϊσθημ,α ύπεοίσχυεν έν 
τώ Αύτοκράτορι πάντων τών άλλων, ό βίος όλόκλη
ρος τοΰ Νικολάου έμαρτύρησε τοϋτο. Δέν θίγομεν , 
σήμερον τό περίπλοκον τούτο ζήτημα καί είς τήν | 
πολιτικήν δέν άρυόμ.εθα τάς πληρεστέοας περί τού- - 
του άποδείξεις· άρκούμεθα είς μαρτύριον τής εύσε- s 
βείας τοϋ Ανδρος, δημοσιεύοντες τήν πρός τόν Μη- > 
τροπολίτην Μόσχας έπιστολήν αύτοΰ έπί τή γεν- ; 
νήσει τοΰ πρώτου Αυτού υίοϋ, τοϋ νΰν Αύτοκράτορος 
Αλεξάνδρου Β'. ’ΐδοΰ τί έγραφεν ό τότε επίδοξος 
Δυνάστης τοΰ ήμίσεως παλαιοΰ κόσμου.

« ιΑγιώτατε Πάτερ ! Ειδον μ.ετά φόβου άσάίκοΰς 
θνητοί, άλλά καί μετά τής έλπίδος Χριστιανού 
πιστού, προσεγγίζουσαν τήν κρισιμωτέραν τής 
ζωής μου στιγμήν. Αβέβαιος περί δσων έπεφύ- 
λαττεν έμοί ή Θεία Πρόνοια, έστερέωσα τήν ψυ
χήν μου διά δεήσεων καί μετά ταπεινώσεως άνέ- 
μενον τήν έκπλήρωσίν τής Βουλής τοΰ ί’ψίστου. 
Ηύδόκησε λοιπόν ή Θε;α Πρόνοια, δπως γευθώ ι 
τής εύτυχίας τοϋ νά γίνω Πατήρ, ηύδόκησε δ’ δ- ι 
πως διατηρήση τήν ζωήν καί τής Μητρός καί τοΰ : 
Υίοϋ. Η έκφρασις τής εύγνωμοσύνης, περιττή 
άλλως πρός Τον έτάζοντα τάς καρδίας, καθίςα- 
ται άπαραίτητος καί αναπόφευκτος είς καρδίαν 
ϋπ’ αύτής διαρρεομένην. Τήν εύχήν μ.ου αύτήν ' 
έκπληρών σπεύδω άνεγεϊραι, έπί τή μνήμη τοΰ 
Αλεξάνδρου Νεύσκη, παρεκκλήσιον έντή έκκλησία 
τής Νέας Ιερουσαλήμ (1). Εστω αΰτη ταπεινή 
προσφορά Πατρό; έύτυχοΰς, παραδίδοντος τφ 
Παντοδυνάμω τό πολυτιμότατου τών άγαθών' 
αύτοΰ, τήν τύχην τής Γυναικός καί τοϋ Υίοϋ αύ
τοΰ. — Συ, αίδέσιμε Πάτερ, Συ έσο ό αρωγός καί 
ό οδηγός μου είς τήν έκπλήρωσίν εύχής τόσον 
ποθητής τή καρδία μου. Θε μ.αί ίκεσίαι άς άπευ- 
θύνωνται, υπέρ τής Μητρός καί τοΰ Υίοϋ, πρός 
τόν Ούρανόν άπό τοϋ βάθρου τοΰ βωμσΰ, ό'νπερ 
ή εύγνωμοσύνη Πατρός ά 
δύναμος παρατείνη τά; ν _

:έρ τής εύτυχίας αύτών.
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«Τή 27 'Ιανουάριου, φέρει αυτή, ό Αύτοκράτωρ, 
καί προσβληθείς ύπό γρίππης, δέν διέκοψε μο- 

■άς συνήθεις ένασχολήαεις του περί τών 
>ς· τούναντίον μάλιστα, ώς πάντοτε, ά- 

νενδότως κατεγίνετο. Μετά πολλάς ήμέρας, τή 9 
Φεβρουάριου, αισθανόμενος τήν κατάστασιν αυτού 
βελτίονα, παρά τάς διαταγάς τοΰ έπισκεπτομένου 
αύτδν τακτικού ιατρού Μάνδ καί τοΰ Δόκτορος Κά- 
ρελ, έξήλθε μετά τήν λειτουργίαν καί μετέβη είς 
τό γυμναστήριον (manege) τοϋ Μηχανικού πρός 
έπιθεώρησιν τών άναχωρούντων ταγαάτων τών 
συνταγμάτων τής αύτοκρατ. φρουράς Ισμαϊλόφσκη 

, τώ εϊπεν ό Δό- 
κτωρ Κάρρελ, ούδείς ιατρός τοϋ στρατοϋ ί’μών 
ύπάρχει ό δυνάμενος νά έπιτρέψη είς στρατιώ
την οίονδήποτε-νά έξέλθη τοΰ νοσοκομείου, ευρι
σκόμενον είς ήν ή Υ. Μ. διατελεϊ κατάστασιν καί 
τοιούτου έπικρατοΰντος ψύχους (25 βαθμών). Τό 
καθήκον μοί ϋπαγορεύει νά απαιτήσω δπως μή 
έξέλθητε τής αιθούσης. » — « Εξεπληρώσατε τό 
καθήκον ύμών, ύπέλαβεν ό Αύτοκράτωρ· έπιτρέ- 
ψατέ μοι ό'πως έκπληρώσω καί έγώ τό καθήκον 
μου. » — Ουτω τή 1 ώρα μ. μ. ό Αύτοκράτωρ

καίτών εύζώνων. « Μεγαλειότατε,

»
»
»
η
»
»
Λ 
» 
» 
μετέβη είς τό γυμναστήριον χωρίς καν νά φροντίσγ, 
μ’ δλας τάς παρακλήσεις τοΰ Καισαρίδου Διαδόχου 
καί τών ιδιαιτέρων Αϋτοϋ θεραπόντων, νά ένδυθή 
θερα,ότερον ή κατά τό σύνηθες. Μετά τήν έπιθεώ- 
ρησιν ή Α. Μ. μετέβη παρά τή Μεγάλη Δουκίσση 
Ελένη Παύλου (τή άδελφή του) καί έντεΰθεν παρά 
τώ ύπουργώ τών στρατιωτικών Πρ. Δολγορούκη, 
άσθενοΰντι· άλλ’ έπανακάμπτων είς τά ανάκτορα, 
ό Αύτοκράτωρ ήσθάνθη εαυτόν είς χείρονα 
κατάστασιν. Η βήξ καί ό πνιγμός, δστις άνεφάνη 
ήδη κατά τάς πρώτας ήμέρας, έπανήλθεν ίσχυρώ- 

ιντερος. Τήν νύκτα ούδόλως έκοιμήθη. Καί μολον
τούτο τή επομένη ημέρα, 10 Φεβρουάριου, ό Αύτο
κράτωρ έκ νέου μ.ετέβη είς τό αύτο γυμναστήριον 
πρός έπιθίώρησιν τών διαβαινόντων ταγμάτων τών 
τής έπιφυλακής συνταγμάτων τής φρουρά; Πρεσβρα- 

[γένσκη καί Σεμοναβίσκη καί τών στρατιωτών 
, , , ‘ήμιτάγματος τής έπιφυλακής τών σκαπανέων

άνήγειρε ! Εϊθε ό Παντο- σωματοφυλακής. Από τής ήμέρας αύτής ολα 
ήμέρας τής ζωής αύτών, άσθενείας τά συμπτώματα ήρχισαν αύξάνοντα.

όπως ϋπηρετώσι τόν τότε ή Α. Μ. δέν έξήλθε πλέον τής αιθούσης, 
-επαύριον δέν ήδυνήθη νά παρευρεθή εϊς τήν 
τουργίαν, κατά τήν συνήθειάν του, καί κατεκλίνθη. 
Τή εσπέρα ή άσθένεια έλαβε χαρακτήρα σοβαρόν 
καί συμπτώματα κινδύνου τής ζωής άνεπτύχθησαν 
διά ταχύτητας εμπιστεύσου (1). Μ’ δλην δμως τήν 
τοιαύτην δεινήν κατάστασιν ό Αύτοκράτωρ δέν διέ
κοψε τάς έργασίας του· μόνον δέ τή 12, έπί τή

τήν φροντίδα τών τοΰ Κράτους είς τόν Διάδοχον.
L j

υπέρ της ευτυχίας αυτών,
Μονάρχην πρός τιμήν καίεύημερίαν τής Πατρίδος ! !ί 
» Αίτούμενος τής εύλογίας ύμών ύπέρ αύτών καί · 

ύπέρ έμοΰ, ύποσημειοΰμαι.
, » Ταπεινός Υιός

” ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Λ
Τοιοΰτος ζήσας τοιοΰτος καί άπέθανεν ό Νικό

λαος, εύσεβής καί ταπεινός. Τήν συγκινητικήν καί 
διδακτικωτάτην περιγραφήν τών τελευταίων στιγ
μών τοϋ Αύτοκράτορος Νικολάου δανειζόμεθα άπό’ 
τής Έφη^,ερϊδος της Πετ(:ουπό2ι<ύ(:, κατά πάντα 
σχεδόν συμφωνούσης πρός δσα έγραψεν ό σπουδαιό
τερος Εύρωπαϊκός Τύπος έπί τής λυπηράς αύτής 
περιστάσεως.

(1) Σ71{α, Μονασττίριον των περίχωρων της Μόσχας»

»

τοϋ 
τής 
τής 
Εκ-
Τή 

λει-

έπιμόνω αιτήσει τών ιατρών,’ συνήνεσε νά άναθέση

(1) Κατά τά; προηγούμενα; άσθενείας του ό Αύτοκράτωρ ·κοτί 
οέν έσυγχώρει νά εκδίδωσι δελτία περί τη; ύγε^α; του, οπω; 
μη άνησυχ,ώσι τά πνεύματα. Ουτω τρεις ήμερα; πρό τή; άποβιω- 
σεώ; του ίλεγεν εϊ; τόνΔιάδοχον, «’Ελπίζω, ότι δεν ανησύχη
σαν τό Κοινόν διά τη; δημοσιεύσεω; δελτίων περί τη; υγεία; μου;»
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« Τή 17. δτε έβεβαιώθησαν πλέον περί τοϋ κιν
δύνου, ή Α. Μ. ή Αύτοκράτειρα, αύτη έαυτή έπι- 
τάττουσα, άπεφάσισε νά προτείνη είς τόν ένδοξον 
σύζυγόν τη; την μετάληψιν τών άχράντων Μυστη
ρίων. Κατά τήν πρώτην τή; τεσσαρακοστής εβδο
μάδα ό Αύτοκράτωρ ηρχισε τάς προσευχάς του, καί 
από τής δευτέρας μέχρι τής πέμπτης τακτίκώς πα- 
ρέστη είς τάς Θείας λειτουργείας. Αλλά, παραπο- 
νούμενος έπανειλημμένως περί τής ασθενούς κατα- 
στάσεω; τής ύγείας του, έζέφρασε δισταγμόν τινα 
μη δέν έχη αρκετήν δύναμιν πρό; έκπλήρωσιν τοϋ 
εύσεβοϋς αΰτοϋ καθήκοντος. Μολοντούτο, μδλην τήν 
αδυναμίαν αύτοϋ, ούδέ μίαν καν φοράν έκάθησε καθ 
δλον τό διάστημα τή; ιερουργίας, εί καί ό άρχιερεύς 
Βαγίάνωφ τόν προσεκάλεσε. Η Αύτοκράτειρα ώφε- 
λήθη τής περιστάσεως ταύτης. « Αφού, τώ είπε, 
» δέν έδυνήθη; νά μεταλάβης κατά τήν πρώτην έ- 
» βδομάδα, διατΐ νά μήν έκπληρώσης τό καθήκον 
» σου τούτο σήμερον; Εί καί ή ύγεία σου δέν πα- 
» ρουσιάζει κίνδυνόν τινα πόσα δέν έχομεν μόλον- 
» τούτο παραδείγματα ίάσεως έκ θεού άποστα- 
» λείσης είς ασθενείς διά τής μεταλήψεως τής Α- 
» γίας Κοινωνίας ; » — « Οχι, δέν δύναμ.αι νά 
»' πλησιάσω έν τόσω μέγα μυστήριον έπί τής κλίνης 
» έξηπλωμένος καί μή ών ένδεδυμένος. Κάλλιον 
» έσεται, όταν δυνηθώ νά πράξω τούτο διά τρόπου 
» έμπρέποντος. » — Η Αύτοκράτειρα έσίγησε. Μετ’ 
όλίνον ό Αύτοκράτωρ παρετήρησεν, ό'τι είχε δάκρυα 
είς τούς οφθαλμούς. « Κλαίεις λοιπόν; » — α Οχι.» 
—Μετ’ ολίγα; στιγμάς ή Αύτοκράτειρα ηρχισε χα
μηλή τή φωνή άπαγγέλλουσα τήν κυριακήν προσευ
χήν. — « Δέεσαι ; Διά τίνα λόνον ; » — « Πα- 
» ρακαλώ τόν Θεόν υπέρ τής άναρρώσεώς σου. λ — 
« Διατελώ λοιπόν είς κίνδυνον; »— «Όχι.......... η
— Η Α. Μ. ή Αύτοκράτειρα δέν έδυνήθη νά απάν
τηση καταφατικώς. — « Αλλ’ είσαι λίαν συγκεκι- 
» νημένη,είσαι κεκοπιακυϊα* ύπαγε νά άναπαυθής. λ
— Η Αύτοκράτειρα έξήλθε.

« Περί τήν 3 ώραν μετά τό μεσονύκτιον ό Αύ
τοκράτωρ ήρώτησε τόν ιατρόν Μάνδ ώ; έξης:. « Εί- 
» πέ μοι είλικρινώς ποία είναι ή άσθένειά μου; 
» Δέν αγνοείς, ό'τι πάντοτε σοί ειπον νά μέ είδοποι- 
» ήσης έγκαίρως, έάν ποτέ ήθελον πέσει δεινώς ά- 
» σθενής, όπως μή παραμελήσω τήν έκπλήρωσιν 
» τών καθηκόντων τού χριστιανού. » —· « Δέν δύνα- 
» μαι ν’ άποκρύψω τή Υ. Μ. δτι ή άσθένειά Της 
» αποβαίνει σοβαρά' ό δεξιός πνεύμων είναι προσβε- 
» βλημένος. » — « Θέλει; νά ει'-.ης δηλαδή, δτι 
η απειλείται έκ παραλυσία;; » — « ’Εάν ή άσθέ- 
» νεια δέν ένδώση εί; τά; προσπάθειας ημών δύνα- 
» ται τωόντι νά έπισυμβή τό τοιοϋτον άλλά τοι- 
» αύτην δέν βλέπομεν τήν κατάστασιν είσέτι καί 
» δέν άπωλέσαμεν τήν έλπίδα τή; είς τήν ύγείαν 
» άποκαταστάσεως ‘Υμών. » — « Α ! έννοώ ήδη 
» τήν θέσιν μου. Γνωρίζω πλέον τί οφείλω νά πρά- 
» ζω. » — Παραπέμψας λοιπόν τόν ιατρόν ό Αύ
τοκράτωρ προσεκάλεσε τόν Διάδοχον καί τώ ένεπι- 
στεύθη γαληνιαίω; τήν άπηλπισμένην κατάστασίν

του, προσθέτων « Ελπίζω, δτι είσέτι ούδέν είπα; 
» ούδέ θέλεις είπεΐ είς τήν Μητέρα σου. Προσκά- 
» λεσόν μοι τόν πνευματικόν μου. » ό άρχιερεύς 
Βαγίάνωφ ήτον ήδη είς τό Παλάτιον. Τότε εΐσήλ- 
θεν ή Αύτοκράτειρα· δτε ό πνευματικός ήρχισε τάς . ’ * , ‘ 1 *'ν
προηγουμένας τής έςομολογησεως εύχά; ό Αύτο
κράτωρ έδωκε τήν εύχήν του είς τήν Αύτοκράτειραν 
καί τόν Διάδοχον, γονυκλιτεΐς όντας παρά τήν κλί
νην του, άποχωρήσαντας δμως άμέσως, ά'μα τής έ- 
ξομολογήσεως άρχομένης.— Αμα τελειωθείσης τής 
έςομολογησεως ό Αύτοκράτωρ έποίησε τό σημείο ν 
τού Σταυρού καί είπε· «Παρακαλώ τόν Κύριον ϊνα 
» με δεχθή εις τους κόλπους Αυτού, η Κατά τήν 
ρη-ώς έκφρασθεΐσαν έπιθυμίαν του ή Αγία Κοινωνία 
μετεδόθη Αύτώ έπί παρουσία τής Αύτοκοατείρας 
καί τοϋ Διαδόχου" έδέχθη δέ τωόντι αυτήν έν πλη- 
ρεστάτη τής γνώσεως Αύτοϋ ένεργεία, μετά εύσε
βοΰς ταπεινοφροσύνης καί εντελούς γαλήνης·’ απήγ
γειλε δέ τό Πιστεύω ολόκληρον μετά φωνής στα
θερά;. Ακολούθως έκάλεσε παρ’ έαυτώ τήν Σύζυγον 
τού Διαδόχου, τόν Μέγαν Δούκα Κωνσταντίνον Νι- 
κολαϊδην, τά; Μεγάλα; Δουκίσσας Αλεξάνδραν "Ιω
σήφ, Μαρίαν Νικολάου, Ελένην Παύλου καί τούς 
έγγόνους Αΰτοϋ, οΐτινες πάντες έμενον έξυπνοι είς 
τά παρακείμενα δωμάτια, ό Αύτοκράτωρ μετά «ςα- 
θερότητος άνήγγειλεν αύτοΐς τό προσεχές τέρμα 
του, άπεχαιρέτησεν έκαστον ιδιαιτέρως καί ηύλό- 
γησε καί ηύχήθη πάντας. Οί λόγοι, ους απήγγειλε 
κατά τήν έπίσημον ταύτην στιγμήν θέλουσι μείνει 
διά παντός κεχαραγμένοι είς τάς καρδία; δλων τών 
μελών τής Σεβαστής Οικογένειας Του, στερηθείσης 
τοϋ αρχηγού αύτη; (1). — Η Αύτοκράτειρα έφώ- 
νησε* « Ω Θεε μ.ου ! Διατί δέν αποθνήσκω μαζύ 
» του ! » —. « Οφείλεις σύ νά ζήσης διά τά τέκνα 
» σου. λ — Στρέφων δέ τότε προς τόν Διάδοχον 
ό Αύτοκράτωρ τώ είπε· « Γνωρίζεις, δτι πάσα ή μέ- 
n ριμνα καί πάσαι αί προσπάθεια: μου σκοπόν ει- 
» χον τήν εύημερίαν τής Ρωσσίας. Επέθύμουν θέρ
η μώς νά έργασθώ ούτως, δπως Σοί παραδώσω τήν 
» Αύτοκρατορίαν καλώς ώργανισμένην, έξησοαλι- 
» σμένην κατά παντός εξωτερικού-κινδύνου, έντε- 
» λώ; ήσυχον καί ευτυχή- άλλά βλέπεις είς ποιους 
» καιρούς καί κατά ποιας περιστάσεις αποθνήσκω ! 
» Τοιαύτη, ώ; φαίνεται, ΰπάρχει τού Θεού ή θέ- 
» λησις. Τό φορτίον θέλει σοί φανή βαθύ. » — Ο 
Διάδοχος δήως ΰπό δακρύων καταβεβρεγμένο; Τω 
άπεκρίθη· « Εάν τό πεπρωμένον μ.οί ήναι νά Σέ 
» άπολέσω έχω τήν βεβαιότητα, ό'τι καί έν τώ Ού- 
» ρανώ επίσης θέλεις δέεσαι τώ Θεώΰπέρ τής ‘Ρωσ- 
» σίας, ΰπέρ δλων ημών, θέλεις δέ εϋχεσθαι αύτώ 
» τήν Αγίαν Του άρωγήν, δπως φέρω τό βάρος,

(4) Στ.μ. Δέν δϋνάρεθα να παρα>.είψωρ.εν τώ; πρό; τον £γ-ρ- 

νον του Νικόλαον, τόν νυν Διάδοχον, λόγου; Αύτοϋ. ’Αφοϋ ό Νικό
λαός έσιίστησεν αύτω νά ριιίΛηθή τον Πατέρα του, υπάκουων αύτω 
ώς εκείνος, πιστως εις τά; ίιαταγά; του, τω προσεθν,κε· « Ιδού 
u πω; αποθνήσκει είς Αύτοκράτωρ! » Αξιόν τοΰ Νικολάου (κάθαρια!

» οττερ Αύτός ουτος μοί άνέθηκε.» — « Ναί! πάν-
» τότε έδεόμην τω Θεώ ΰπέρ
>ι ΰπέρ ‘Υμών 
λ τής καί ΰπί 
είπε στρέφων π|

> τή; ‘Ρωσσίας καί 
/· καί έν τώ Οόρανφ είσέτι υπέρ αυ- 

ιέρ ύμών θέλω δεεσθαι.»— «Σεις δέ, 
r . ,;ρός τήν Αϋτοκρατορικήν οικογένειαν 

καί τώ δακτύλω δεικνύων τήν Αύτοκράτειραν «μέ- 
» νετε πάντοτε, ώ; μέχρι τούδε, στενώς ήνωμενοι 
» διά τής οικογενειακής άγάπης. η

« 0 Αύτοκοάτωο προσεκάλεσε τότε τδν Αύλάρ- 
χην του Κόμητα λδλερβεργ, τόν Κόμητα Όρλώφ 
καί τόν υπουργόν τοϋ πολέμου Πρίγκηπα Δολγο- 
ρούκην; ηύχαρίστησεν αύτούς διά συγκινητικών φρά- 

. σεοιν έπί ταΐς πισταΐς αύτών ΰπηρεσίαις, έπί τή 
δεδοκιαασμένη άφοσιώσει των, τού; έσύστησεν εις 
τόν Διάδοχον, τού; ηύχήθη καί τούς άπεχαιρέτησε. 
Επειτα στρέφων πρός τόν Διάδοχον καί πρό; τόν 
Κόμητα Α,δλερβεργ έδωκε τάς τελευταία; αΰτοϋ 
δίαταγάς περί τής κηδείας του, προσδιώρισεν ό ί 
δως τήν αίθουσαν τοΰ προσγείου πατώματος τοΰ 
παλατιού, δπου έμελλε νά έκτεθή τόλείψανόν του 
καθώς καί τήν θέσιν τοΰ τάφου του έν τώ Καθε
δρικού Ναώ τών Αποστόλων Πέτρου και ΓΙαυλου 
διέταξε δέ, δπως ή κηδεία Του ένεργηθή δι δσον 
οίόν τε όλιγωτέρας πολυτελείας, ά'νευ κρηπίδος 
πολυτελούς, άνευ μεγαλοπρεπών στολισμάτων έν 
τή αιθούση τής έκθέσεως καί έν τή έκκλησία, ϊνα 
μή γίνωσιν δλως περιτταί δαπάναι. Τέλος διέτα
ξε νά προσέλθωσιν δλοι οί ιδιαίτεροι καί αγαπη
τότεροι Αύτφ ύπηρέται, τούς ηύχαρίστησε, τούς α- 
πεχαιρέτησε καί τούς ηύλόγησε. (1)

« ό Αύτοκράτωρ θνήσκων διετήρει είσέτι πάσαν 
Αΰτοϋ τήν διάνοιαν, δτε δέ ό πνευματικός ήρξατο 
τάς εύχάς τών άγωνιώντων, έπανέλαβεν αύτάς διά 
φωνής άσθενοϋς μέν, άλλά μετά γαλήνης. Μετ’ όλί
νον δεν ήδύνατο πλέον νά όμ.ιλήση. Εκαμ.ε τότε ση
μείου ποός τόν Πνευματικόν νά πλησιάση, τω έσφιγ- 
ξε τήν χεΐρα, ήσπάσθη τόν Σταυρόν, καί, μή δυ- 
νάμενο; ούδέ λέξιν πλέον νά προφέρη, έδωκε νά έν- 
νοήσωσι, δεικνύων διά τών οφθαλμών καί διά τών 
χειρών τήν Αύτοκράτειραν καί τόν Διάδοχον, δτι 
έδέετο ΰπέο αύτών, ένώ άδιακόπως έποίει τό ση- 
μεϊον τοϋ Σταυρού. Μέχρι; έσχάτη; πνοή; δέν άφη
σε τάς χεϊρας τή; Αύτοκράτειρα; καί τοΰ Διαδόχου, 
σφίγγων αύτάς ίσχυρώ;. (2) Τή μεσημβρία καί εΐ-

(1) Σημ-. Μεταξύ των σηααντιχωτερων στιγυ,ών ύττήρξβ καί 
ή ίτομένη, ‘Ο Αύτοκράτωρ ΐυνάρεενος πϋέ-ν νά άπαγ-»«λλτ., 
παρεκάλεσί τήν Αΰτοκράτειρκν νά λεγάτο «Ιΐάτερ τ.ν.ών. » Οτε 
δε αϋτη εφδασεν ε’ς τό « Γεντ.Οείτω τό θελτμά Σου ώ; έν Ούρανω 
» ού'τω καί έπί τη; Γτ,ς, » ό Νικόλαος έφώνησε τρις; «Γενηβείτω, 
» γενγιβείτω, χεντ,βείτω ! »

(2) Σηα.. Τού; οφθαλμούς τοϋ Αύτοκράτορος έκλεισε» ή Αύτο 
κράτειοα ή ιδία καί τούς δακτύλους έκράττ.σεν έπ’ αύτών έ'ω; 
ο5, κρνώααντες ούτοι, δ’εν είχον άνάγκκν στηρίγριατος. Τ-'. 
ήσπάσθη καί έπί μίαν ολόκληρον ώραν έμεινε μονή παρά 
νεκρικήν κλίνην έκείνου, οστις μέχρι τελευταίας πνοής τοσον 
μώ; τήν ήγάπησε καί τα πάντα επραξεν, οπω; ευαρέστηση αυ
τήν καί τή άποδώση τήν συζυγικήν ευγνωμοσύνην. Έν τή χ^ι 
στιανική αγάπη, έν τώ άκραιφνει συζυγική ερωτι έςήντλησεν 
ή ’Αλεξάνδρα, ύπό τής άσθενείας καταβεβαρυμε’νη, τοιαύτην έκ 
πλήττουσαν καρτερίαν καί υπομονήν, ΐιράμιλλον τοϋ μάλλον δε- 
δοκιμασμι'νου στρατιώτου.

__  εω;
Τότε τον 

τήν 
θερ-

κοσι λεπτά, τής 18 Φεβρουάριου, έξέπνευσεν ό Μο
νάρχη; ούτο;, δστις έπι τριάκοντα σχεδόν έτη τό
σην διέχυσε λάμψιν έπί τοΰ θρόνου τής ‘Ρωσσίας. 
Διαρρεόμενος είς υύιστον βαθμόν ΰπό τοϋ αισθήμα
τος τών καθηκόντων, δσα τώ έπέβαλλεν ή ΰψίστη 
θέσις Του, είργάσθη άνενδότως καί δι’ αΰταπαρνή- 
σεως πληρεστάτης προς δόξαν καί ευτυχίαν τής 
‘Ρωσσίας. »

Αυθημερόν τοϋ θανάτου τού Αύτοκράτορος Νι
κολάου άνηγορεύθη Αύτοκράτωρ Πασών τών ‘Ρωσ- 

Πολωνίας, ό πρωτότοκος 
;, ΰπό τόν τί

τλον Αλέξανδρος β'. 0 Αλέξανδρο; φέρει ήλικίαν 
17 ’Απριλίου 1818 καί 

1841 τήν Θυγατέρα 
μετά τό ορθόδοξον 

ροσονομασθεϊσαν Mafibir, Ι·'1'/}· τΛί~ϊ. 
άρρενα 4 καί θήλυ έν. ύ πρωτότοκος αυτού 

Νικόλαος,φέρει 
ττεβρίουί τ43.

σιών καί Βασιλεύς τής
Αύτοϋ υιός 'Νικολαΐδης 

έτών 37. Γεννηθείς τή 
νυμφευθείς τή 16 ’Απριλίου 
τοΰ μεγάλου Δουκός τής Εσση;. 
βάπτισμα 
τέκνα, 
υιός καί διάδοχο; προκεκηρυγμένος, 
ήλικίαν έτών 12, γεννηθείς τή 8 Σε·

Τοϋ Πατρός Του ή κληρονομιά καί ή διάθεσις α
πείρων δυνάμ.εων, είς τό βλέμμα αΰτοϋ ΰπεικουσών, 
ΰπάρχουσι τόσαι άφορμαί, δπως ό Αλέξανδρος Β'. 
δειχθή τήν μνήμην τοϋ Νικολάου χα- τήν σκιάν αύ
τοϋ σεβόμενο;. Ούδείς πρέπει νά άμφιβάλη, δτι, καί 
όνομα φέρων μάλιστα τοϋ πρώτου τών Βασιλέων, 
Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος, θέλει έγγράψει ενδό

ξους είς τήν ιστορίαν σελίδας. Καί τούτο έγγυάται 
ή φυσική αύτοϋ κατασκευή καί ή ηθική του ΰπερο- 
χή. Τήν άπεικόνισιν τοΰ νϋν Αύτοκράτορος δανειζό- 
αεθα άπό συγγραφήν ώθήσασαν τήν κατά τής ‘Ρωσ
σίας καταφοράν μέχρι τοΰ αηδούς. 0 Κόμης Γκου- 
στΐνος, ό συγγραφεύς τοϋ περιωνύμου βιβλίου « Η 
» ‘Ρωσσία κατά τό 1839, » πρό έτών 15 περί
που άπαντήσας έν τοΐς λουτροΐ; τοΰ Εμς τόν Αλέ
ξανδρον Β'. Μέγαν Δούκα διάδοχον όντα τότε, πε- 
οιέγραγεν αύτόν διά τών εξής, άτινα τήν μεγίστην 
ϊχουσι σημασίαν καί βαρύτητα, έξερχόμενα καλάμου 
φανατικώς καί λυσσωδώς έχθροΰ τής ‘Ρωσσίας.

« . . . Τό βλέμμα τοΰ νέου ήγεμονόπαιδος, λέ
γει ό Κ. Γκουστΐνος, είναι τό βλέμμα τής άγχθό- 
τητος- τό βήμα έχει χάριεν, έλαφρόν καί εύγενές" 
είναι πραγματικώ; ήγεμών ό ’Αλέξανδρος. Εχει τό 
ύφος μετριόφρον άνευ περιφοβίας, δι δ οί πάντες 
τόν εύγνωμ.ονοΰσι. Τωόντι τόσον ένοχλητική ύπαρ
χε: δ:’ δλον τόν κόσμον ή έμφάνησις τών μεγάλων, 
ώστε ή εύκολία αύτών περί τάς κ:νήσεις φαίνετα: 
ήμϊν ώς θέλγητρον. Οσάκις μάλιστα οί μεγάλοι 
θεωρώσιν εαυτούς μεγάλους καί πράγματι, ώς πυ
ραμίδας, ενοχλούνται ιδιαιτέρως ΰπ’ αύτής ταύτης 
τής ιδέας, ήν περί εαυτών έχουσι καί τήν όποιαν 
άπελπίζονται νά έμποιήσωσιν είς τού; άλλους. Η 

τόν νέον 
ρίγκηπα. Ουτω ή παρουσία του πρό πάντων έμ- 

_ .ν·, _ιίGCVOCTS-

μωρά αυτή ανησυχία ουδόλως απασχολεί τό
π;
ποιεί τήν ιδέαν Άνδρος έντελέστατα καλώ: 
θραμμένΟυ. Έάν ποτέ βασιλεύση θέλει σύρει τούς 
άνθρώπους είς τήν ΰποταγήν διά τής άχωρίστου τή 
χάριτι ελξεως, ούχί δέ διά τοϋ φόβου. »
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μερών καί αυθαιρέτων ! Τοιαύτα κατορθώματα καί 
μόνα θέλουσι παρηγορήσει τόν κόσμον, καί τήν Ρωσ- 
σίαν ιδίως, διά τήν απώλειαν τού Νικολάου Α'.

0 Κύριος άναπαύσαι τήν ψυχήν Αυτού καί επιει
κώς κρίναι Αυτόν !

ναταί τις νά μη αναγνώριση ίσχυράν θέλησιν καί 
προφυλακτικήν δύναμιν, ήτίς εμποιεί φόβον, ύπάο- 
χουσα εις πρόσωπον ούτω νέον. 0 χαρακτήρ οΰτος 
είναι άναμφιβόλως ή σφραγίς τού πεπρωμένου καί 
μέ πείθει, ότι ό ήγεμονόπαις ουτος είναι κεκλημέ- 
νος ίνα άναβή έπί τού θρόνου* ό ήχος τής φωνής 
αύτού είναι μελωδικός* καί τό δώρον τούτο, σπά
νιον εις τήν οίκογένειάν του, λέγεται, ότι έδόθη, 
αϋτώ υπό τής μητρός του. — Ο Αλέξανδρος λάμ
πει έν τω μέσω τών νέων τής συναναστροφής* καί 
ό άγνοών τήν άπόστασιν, τήν ύπάρχουσαν κοινωνι- 
κώς μεταξύ αυτού καί τών άλλων, δέν δύναται μο
λοντούτο νά μή θεώρηση καί όμολογήση αύτόνύπέ- 
ροχον εις χάριν καί εντελή. Η χάρις μαρτυρεί πάν
τοτε αγαθήν διάθεσιν πνεύματος* τό βήμα, ή έκ- ' 
φρασις τής. φυσιογνωμίας, ή στάσις ενός ανθρώπου . .
φέρει τήν ζωήν ! Τό σύνολον τού Αλεξάνδρου καί !χληρον τόν νουν τού ανθρώπου. Δεν δυναμεθα μο- 
έπιβάλλει καί θέλγει συνάμα. Οί ‘Ρώσσοι περιηγη- λοντούτο νά μήν όμολογήσωμεν, ότι καί οί αρχαίοι, 
ταί. μοί άνήγγειλον τήν ωραιότητά του ώς φαινόμέ- si Ζ·α'· ί'-ή τελειοποιήσαντες, ώς οίνεωτεροι την τέ- 
νον καί τής ύπερβολής αυτής έλλειπούσης τωόντι τού πλού, κατεϊχον μολοντούτο το μυστήριον 
ήθελον μείνει έκπληκτος, βλέπων τόν Αλέξανδρον* τών γιγαντωδών κατασκευασμάτων.
άλλως όμως άνεμιμνησκόμην τού ρωμαντικού ύφους, Μεταςύ τών σημαντικωτέρων τής άρχαιοτητος 
τής άρχαγγελικής φυσιογνωμίας τού πατρός του καίρ^οίων διακρίνεται τό Πτολεμαίου τού Φιλοπατορος 
τού θείου του, τού Μεγάλου Δουκός Μιχαήλ τώ μήκους 280 πήχεων, πλάτους 33 και υψους 48, 
1815 δτε ήλθον εις Παρισίους, οπού καί προσωνο- έφερε δε 4,000 ερέτας, 4,000 ναυτας και 3,000 

'ήήώς τού βορρά» καί κατέστην αύστη- (στρατιώτας. Τό ςτλοϊον δε όπερ ο αυτός ήγεμων κα- 
ρος ιην κμ.·^ν, διότι ήπατήθην αλλά τοιούτος, 6- τεσκεύασε διά τόν έπί τού Νείλου πλούν είχεν έπί- 
ποϊος είναι, ό Μέγας Δούξ τής.ιΡωσσίας μοί φαί ση; κολοσσαίας διαστάσεις. Μολοντούτο τά πλοία 
νεται έν τών ώραωτάτων ήγεμονΐκών πρωτοτύπων, ταύτα δεν συνηγωνίζοντο προς τό.τού ίερωνος ναυ-

Απειροι επίσης ΰπάρχουσιν αί περί τής νέας Αύ- οποίου ό Μοσκιάν εςώόευσε τομον όλωκληρον. Ούτω

Δικαίως θαυμάζομεν τούς κολοσσούς τών σημερι
νών πολεμικών στόλων διότι τωόντι μηχαναί γι- 
γαντώδεις φαίνονται έξαντλήσασαι έπί τέλους όλό-

Μεταξύ τών σημαντικωτέρων τής άρχαιοτητος

■λατους 33 καί ύψους 48,

ΛΛ I. i A Ail’<11 1$.
ΑΪΤΟΚΡΑΤΩΡ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ.

Τη επαύριον, 6 ’Ιουνίου, ό Κ. Γζουστΐνος έγραφε 
την έπομένην περί τού Μεγάλου Δουκός επιστολήν.

«. ’Επανεΐδον τόν διάδοχον, έξήτασα αυτόν έπί 
μαζρότερον χρόνον και έκ τοϋ εγγυτέρου* δέν έφε 
ρεν ήδη την στρατιωτικήν στολήν, ή'τις τόν κατα
πιέζει καί τω έξογκόνει τό ύφος. Moi φαίνεται, 
ότι τό άπλοΰν κοινόν ένδυμα τω αρμόζει κάλλιον 
Εχει σύνολον θελκτικόν, βηματισμόν εύγενή άνευ 
οίαςδήποτε έντάσεως στρατιωτικής καί τό διακρι- 
νον αυτόν είδος τής χάριτος άναμιμνήσκει ήαΐν 
τό τής σλαβική: φυλής άχώριστον θέλγητρον. ’Αντ'ι 
τοϋ ζωηρού των παθών τών θερμών κλιμάτων καί 
τής απαθούς ψυχρότητος τών βορρεινών ανθρώπων, 
φέρει μίγμα άπλότητος, ευκολίας μεσημβρινής καί

μελαγχολίας σκανδιναυϊκής. Οί Σλάβοι εΐσίν Αραβες 
ίανθοί ... Τό πρόσωπον τού ήγεμ.ονόπαιδος τούτου, 
μ δλην του τήν νεότητα, δεν φέρει όσην τό ανάστημά 
του τέρψιν τό δέρμα του δένεϊναι πλέον θαλερόν βλέ
πει τις,ότι υποφέρει. Τό βλέφαρόν του κλίνει προς τήν 
έςωτερικήν γωνίαν τού οφθαλμού διά μελαγχολίας 
προδιδούσης ήδη τάς ενασχολήσεις ηλικίας μάλ
λον προκεχωρηκυίας. Τό χάριεν αυτού στόμα δέν 
στερείται γλυκύτητος, ή δέ Ελληνική κατά κρότα
φον τομή (le profit ) άναμιμνήσκει τά αρχαία νο- 

ισματόσημα ή τάς εικόνας τής Αύτοκρατείρας Αι
κατερίνης τής Μεγάλης. ’Αλλά διά τού ήθους τής 
αγαθότητας, δπερ πάντοτε φέρει ή ώραιότης, ή νεό- 
της καί πρό πάντων τό Γερμανικόν αιμα, δέν δύ-

ρ.άσθησαν « 
ρός τήν κρίσιν,

πηγηθένύπό τοϋ Αοχιμήδουςδιά τήν περιγραφήν τού _όσα ποτέ συνήντησα. »

τοκρατείρας ειδήσεις καί πολλαί είκονίζουσιν άύτήν ή ξυλεία ή δαπανηθεϊσα διά τό πλοϊον τούτο ήρκει 
άλλην Αικατερίνην Β'. « Η ήγεμονόπαις αύτη, διά τήν ναυπήγησιν 60 γαλερών* ύπήρχον τόσαι
γράφει ό Σασύ, ενωρίς ήδη κατενόησε τό ύψος τής έν αύτώ αίθουσαι όσαι εν παλατίιρ, εστιατόρια, τοαί 
Οέσεως, εις ήν προσεκλήθη, καί άξίως αύτής πάρε- κήποι, μύλοι, λουτρά^, ναός, ιπποστάσια,^., τ. λ., 

τού Πατρός της έπεθύμησε νά μάθη τήν γλώσσαν,ζομένου ύπό όκ ώ πύργων καθωπλισμένων πολεμι- 
. - I λ, — α. * / σ _______a . ■ 14 -^111

διά τήν ναυπήγησιν 60 γαλερών* ύπήρχον τόσαι

σκευάσθη. ΠρΙν ή αναχώρηση τής Δουκικής οικίας περιεκυκλοϋτο διά σιδηρού χαρακώματος υπεράσπι

σών ‘Ρώσσων, όπως δύνηται, έλεγε, νά κοινωνη ά~ ^-αϊζ μηχαναΐς,τών όποιων έκαςηέρριπτε λίθους 303 

εύθείας και άνευ μεσολαβούντος τρίτου π[ 
έπιθυμ.ούντας νά ϊδωσιν αύτήν καί νά τη δμιλήσωσι 
περί τών συμφερόντων αύτών. Λησμονήσασα τήν 
γερμανικήν καταγωγήν της έγένετο αληθής ‘Ρώσσα* 
ό Λ’αός διέκρινε τούτο καί άπό καρδίας τήν εύγνω- 
μονεϊ. ” (t j

Είθε τό προσεχές μέλλον .παρηγορήση τόν κόσμον 
έπί τη απώλεια τού Νικολάου ! Είθε, ώς δέν άμφι- 
βάλλομεν περί τούτου έξ όσων είδομεν καί γινώ- 
σκομεν, είθε μακαρίζηται τό όνομα τού Νικολάου, 
ούχί μόνον δι’ όσα αυτός έπραξε ζών, άλλα καί δι’ 
όσα ό Τίός Αυτού θέλει πράξει! Είθε ή βασιλείς τού

■ρός τούς'λιτρών ή βέλη 12 όργυιών εις άπόστασιν ήμισείας 
μιλήσωσι λεύγης.

Από τίνος γίνεται λόγος περί άνεγέρσεως κολοσ- 
σαϊκού μνημείου τω περικλεεϊ τραγωδοποιώ τής 
Αγγλίας Σεκσπείρω. Τό μ.νημεϊον τούτο θελει συνι- 
στασθαι εις χυτόν ανδριάντα τού ποιητού, ύψους 

1100 ποδών, εχοντα δέ τό ένδον κενόν και διηρημε- 
’ νον εις τρία πατώματα, έκαστον συγκείμενον ες αι- 
■χθούσης κυκλικής 15 ποδών ύψους καί 80 ποσών 

• ■ - . ’ περιφερείας. At τρεις δ αύταΐ αίθουσαν θελουσι κο-
Αλεξάνδρου μαρτυρήση καί έπιβεβαιώση τό βιβλι-Ι^^θ1^ κρ7,πίδων παριστωσών σκηνάς τών τρα 
,Αμ ό γεννήσας υιόν ούκ άπέθανε ! » Είθετοδ Σεκσπείρου. Εν τή αιθούση τού πρώτου
τού Αλεξάνδρου ί Βασιλεία άποδώση ειρήνην τω κό !ψα_ώ^ατος ^λει υπάρχει προσέτι άγαλμα τής βα- 
σμω, ειρήνην διαρκή, δικαίαν, ακλόνητου, στηριζο-1 Βικτωρίας καί έτερον τού Πρ. Αλβέρτου,
μένην έπί βάσεων εύρυτάτων ηθικής καί δικαιοσύνης,! ^ΜΖ,^ζ .Λ\ί'ι>.α\ θέλει οδηγεί εις τά τρία πατώ- 
ούχΐ δέ έπί κρηπίδος χάρτινου, συνομολογιών έφη-Ι _α. & δ'Ζ τ’;τφ κα1 ΐελευταίψ, τά έν τή κε- 
— ------------- - ----------------------------- ;----- 7----—— '\7ι εύρισκομένω, θέλει δύνασθαι ό θεωρών διά τού

Εύτέρπ. τόμ. Η. φυλλάδ. 60.

κόν ρήμα « ό γέννησα: υιόν ούκ άπέθανε ! » Είθε
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κατ’ άναλογίαν τοϋ έπιλοίπου, δύω ποδών, διά μιας 
νά βλέπη τό Λονδΐνον ολόκληρον έν μεγαλοπρεπε- 
στάτω πανοράματι. Τό ένδον τοϋ αγάλματος θελει 
φωτίζεσθαι άνωθεν έκ τής κεφαλής, ήτις θέλει εί- 
σθαι έκ κρυστάλλου, και ύπό πλείστων άλλων πα
ραθύρων τών πτυχών τής χλαμύδος, ά'τινα δέν θά 
ήναι ορατά κάτωθεν. II ζάσις τοϋ αγάλματος τού
του έσεται λιθίνη, έχουσα χυτάς θύρας, κεκοσμημέ- 
νας διά κρηπίδων αναγλύφων. Διά τούτων θέλει είσ- 
έρχεσθαι ό έπισκεπτόμενος τά σπλάγχνα τοϋ χάλ
κινου άνδριάντος.

Τό άγαλμα έγερθήσεται έντώ Πριμερόζ—Χίλλ, 
ύψώματι δεσπόζοντί τό Λονδΐνον. Πρόκειται δέ νά 
θέσωσιν έν ταΐς αΐθούσαις τοϋ β'. καί γ'. πατώμα
τος συλλογήν προτομών ποιητών καί πεζογράφων 
έφαμίλλων τώ Σεκσπείρω. Τό σχέδιον τοϋ τοιούτου 
αγάλματος, έφαμίλλου τοϋ έν τή Αγία Θηρεσία, 
παρά τό Μονάχον, αγάλματος τής 2?α«φΖας, έγέ- 
νετο ύπό νέου γλύπτου, τοϋ Σαρδιγνύ.

Πρός τί λοιπόν νά άμφιβάλωμεν διά τόν κολοσ
σόν τής Ρόδου, ύπό τά σκέλη τοϋ οποίου διέβαινον 
άνημμένα τά μέγιςα τών πλοίων τής έποχής έκείνη:;

Εις δεκανευς τών σωματοφυλάκων Φριδερίκου τοϋ 
Μεγάλου, άνδρεΐος μέν, άλλ’ έπίσης καί ματαιό- 
φρων, έφερεν άλυσιν ωρολογίου, άφ’ ής άνήρτησεν, 
έλλείψει άλλου τινός, σφαίραν τουφεκίου. ό Φριδε- 
ρϊκος έμαθε τοϋτο.

— Δεκανεϋ! νά έχωμεν καλόν ’ρώτημα, πρέπει 
νά ήσαι πολύ οικονόμος, διά νά δυνηθής νά αγορά- 
σης ώρολόγιον. Τό έδικόν μου δεικνύει έξ ώρας· 
ποίαν δεικνύει τό ώρολόγιόν σου ;

— Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ό δεκανεύς έξάγων 
τήν σφαίραν, τό ώρολόγιόν μου δέν δεικνύει, ούτε 
πέντε ούτε έξ ώρας, άλλά μέ ειδοποιεί έκάστοτε, 
δτι πρέπει νά ήμαι έτοιμος δπως άποθάνω άμέσως 
ύπέρ τής ‘ϊμ. Μ.

— Εύγε, φίλε μου, τώ άπεκρίθη ό Φριδερΐζο; 
συγκινηθείς" λάβε τό ώρολόγιον τοϋτο διά νά γνω- 
ρίσης καί τήν ώραν καθ’ ήν θέλεις άποθάνει ύπέρ 
έμοΰ.

Τό ώρολόγιον, δπερ ό Βασιλεύς έδωκε τώ στρα
τιώτη, ήτον άδαμαντοκόλλητον.

Ο αύτός Βασιλεύς έμαθεν, οτι άνδρεΐος αξιωμα
τικός έδυστύχει, βεβαρυμένος μέ οικογένειαν πολυά
ριθμον. Επίτηδες έπισζεφθείς τάς αίθούσας τοϋ 
φρουρίου, έν ώ ύπηρέτει ούτος, τόν εύρεν άναγινώ- 
σκοντα μελαγχολιζώς. Τόν ήρώτησε τί άνχγινώσκει, 
καί απερχόμενος ύπεσχέθη, δτι θέλει τώ στείλει 
αύτός πρός άνάγνωσιν βιβλίον εύάρεστον. Τφόντι τή 
έπαύριον τώ έπεμψε βιβλίον, δπερ αντί φύλλων εν
τύπων έφερε χαρτονομίσματα. Μετά καιρόν ό Φρι- 
δερΐκος. έπισκεπτόμενος τόν αύτόν αξιωματικόν, τόν 
ήρώτησε.k

— Πώς σοί έφάνη τό βιβλίον, δπερ σοί έπεμψα;

— Κάλλιστον, Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ό άξιω- 
ματικός· παρακαλώ όμως τήν Μεγαλειότητά σας νά 
μοί πέμψη καί τόν δεύτερον τόμον.

0 Φριδερΐκος πραγματικώς τω έπεμψε καί δεύ
τερον τόμον, άλλ’ έφρόντισε νά σημειώση α δεύτερος 
καί τελευταίος τόμος. β

Τοΐς πασιν είναι γνωστή ή έν τοΐς Αγγλικοΐς δι- 
ζαστηρίοις ακριβής, ένίοτε δέ μέχρι τοϋ γελοίου 
σχολαστική έφαρμογή τών νόμων. Μεταξύ πολλών 
άλλων παραδειγμάτων άναφέρεται καί τό έξης α
νέκδοτον.

Άγγλος τις χυδαίος έζοψεν έν πάλη τήν ρίνα τοϋ 
έχθροϋ του. Ούτος δέ κατήγγειλε τήν πράξιν ταύ- 
την εις τό δικαστήριον ώς άκρωτηρίασιν. Τήν κα
τηγορίαν δέ άποζρούων ό δικηγόρος τοϋ κατηγορου
μένου διϊσχυρίσθη δτι, ε’πειδή ή ρίς δέν καταριθμεί
ται μετά τών μελών τοΰ άνθρώπου, καί έπειδή ό 
νόμος ώρισε ποινάς μόνον κατά τής άζρωτηοιάσεως, 
ό πελάτης του δέν πρέπει νά καταδιζασθή είς τοι
αύτην ποινήν διότι εζεψε τήν ρίνα τοΰ άντιπάλου 
του; ή'τις, ούτε είναι, ούτε δύναται νά συγκαταλε- 
χθή είς τά μέλη τοϋ σώματος. 11 άλλαχοΰ γελοία 
αύτη ένστασις έν Αγγλία προύκάλεσε πράξιν τοϋ 
Παρλαμέντου, δι’ ής ώρίσθη οτι, ή ρίς πρέπει νά 
συγκαταλέγεται είς τά μέλη τοΰ σώματος, καί ού
τως ό κατηγορούμενος κατεδικάσθη είς τάς περί ά- 
κρωτηριάσεως ποινάς.

Αγγλίς τις είς τά λοίσθια ευρισκόμενη προσζα- 
λεΐ τόν σύζυγόν της, καί άφοΰ τά μάλιστα συνεζί- 
νησε τήν εύαισθησίαν του διά τής έξιστορήσεως τών 
άλγηδόνων της, τόν έξώρκισεν έπί τέλους νά τή 
συγχώρηση έν τή έσχάτη έκείνη στιγμή παράπτωμά 
τι τό όποιον έπραξε πρός αύτόν. ‘Υποσχεθέντος 
δέ τοϋ άνδρός τήν αίτηθεΐσαν συγχώρησιν, ή θνή- 
σκουσα ώμολόγησεν δτι έπρόδωσε τήν συζυγικήν πί- 
στιν. « Σοί τό συγχωρώ, άπεκρίθη ό σύζυγος μα- 
κροθύμως, άλλά περιμένω άπό σέ έπίσης τήν άφεσιν 
παραπτώματος τό όποιον έπραξα πρός σέ. ΙΪ γυνή 
ύπεσχέθη εύχαρίστως καί δ σύζυγος είπε. « Εννοή- 
σας τό παράπτωμά σου πριν νά μοί τό έξομολογη- 
θής, κατάλληλον έκρινα νά σέ δηλητηριάσω καί τό 
δηλητήριον αύτό σοϋ έπιφέρει τόν θάνατον.»

Θαυμάζομεν άνθρώπους τινάς διότι λαλοϋσιν έπί 
πολλάς ώρας περί τοϋ αύτοΰ πράγματος. Αλλ άρα 
δέν πρέπει νά θαυμάζωμεν περισσότερον τάς γυναί
κας λαλούσας έπί πολλάς ώρας περί ούδενός.

Τό λαλεΐν πολλά καί καλώς είναι τοϋ εύφυοϋς 
πλεονέκτημα: τό λαλεΐν ολίγα καί καλώς, χαρακτη

ριστικόν τοϋ φρονίμου* τό λαλεΐν πολλά καί κακώς 
έλάττωμα τοϋ άδολέσχου, τό λαλεΐν ολίγα καί κα
κώς, χαρακτηριστικόν τοϋ άνοήτου.

τής ήλεγξε τόν δεσποτισμόν, τήν φιλοδοξίαν, τάς 
κλοπάς καί καταχρήσεις των. Καί κτυπήσας τότε τό 
δάπεδον διά τοϋ ποδός,—τοϋτο δέ ήν τό σύνθη
μα δπερ οί στρατιώται περιέμενον δπως είσέλθωσιν, 
— εϊπεν είς τό Κοινοβούλιον. « Φύγετε, υπάγετε 
είς τά ίδια έκαστος καί άφήσατε τάς θέσεις είς άλ
λους τίμιους άνθρώπους, οίτινες θά έκπληρώσωσι 
κάλλιαν τό καθήκον των. Δέν είσθε πλέον Κοινοβού- 
λιον, άκούετε; σάς τό λέγω καθαρά δτι δέν είσθε 
πλέον κοινοβούλιον! Ο Κύριος σάς άποδοκιμάζει. 
έξέλεξεν άλλα ό'ργανα τής θελήσεώ; του. » Κατα- 
βοώντος δέ έπί τή αύθαιρεσία ταύτη τοΰ βουλευτοϋ 
Βάν « — Ω ίππότα Βάν, έφώνησεν ό Κρόμβελ, ώ 
ίππότα Βάν! Θεέ μου, άπάλλαξόν με άπό τόν 
ιππότην Βάν. » Επειτα σύρων άπό τό ένδυμα έκα
στον τών βουλευτών τούς ήνάγκασεν δλους, τόν ένα 
μετά τόν άλλον, νά έξέλθωσιν, ένα έκαστον προσα- 
γορεύων ιδία..—· « Σύ είσαι άπαγωγεύς, εϊπεν είς 
τόν πρώτον σύ πάλιν, μοιχός, εϊπεν είς τόν δεύτε
ρον σύ, λαίμαργος καί μέθυσσος, είπεν είς τρίτον· 
σύ, κλέπτης, είς τέταρτον. Είς τήν ανάγκην τοΰ 
νά σάς μεταχειίισθώ ουτω σείς μέ έφέρατε, έξηκο- 
λούθησεν ό Κρόμβελ. Διότι έγώ δι’ δλης τής νυκτός 
παρεζάλεσα τόν Κύριον νά μοΰ άφαιρέση μάλλον 
τήν ζωήν, παρά νά μέ έπιφ-.ρτίση τοιοϋτον εργον.» 
Κενώσας δέ ουτω τή βοηθεία τών στρατιωτών του 
τό βουλευτήριον καί έξελθών τελευταίος, έζλεισεν 
δ ίδιος τήν θύραν, έθεσε τήν κλείδα είς τόν κόλπον 
του καί έπορεύθη είς Ούΐτ-Χάλ, ένθα κατώκει.

Αί τριάκοντα εξ παρενθέσεις τοΰ Σάγχου.

0 εύγλωττος Σάγχης, εν τφ μ.θιστορήματι τοϋ 
Δόν Κισσώτου, μετεχειρίσθη τριάκοντα καί ές πα
ρενθέσεις, δπως είπεΐ ό'τι ή τιμητική θέσις είς τήν 
τράπεζαν είναι έκείνη, ήν κατέχει ό οικοδεσπότης. 
Γάς παρενθέσεις ταύτας έθεώρει απαραίτητον εύ- 
φραδείας στολισμόν.

« Αύτό τό όποιον λέγω είναι φανερόν ώς ό ή'λιος 
(καί άν ψεύδωμαι άς τό είπη ό κύριος έδώ). Ενας 
λοιπόν εύπατρίδης, άπό καλήν οικογένειαν (διότι 
κατήγετο άπό τούς Μεδίνας Δελκάμπο), προσειά- 
λεσεν είς συμπόσιον ημέραν τινά' (άλλά, έλησμό- 
νησα νά σάςείπώ δτι είχε σύζυγον τήν Κ. Μανίκαν 
Γουϊνιόννην) (τήν θυγατε'ρατοϋ Δόν Αλόνζου) (δστις 
έφονεύθη είς τό πεταλουργεΐον) («αί έκ τούτου προ- 
ήλθεν ή τρομερά έκείνη συμπλοκή είς ήν παρευρέθη 
καί ό Κ. Δον Κισσώτος, ώς ήκουτα) (καί είς ήν έ- 
πληγώθη ό κακοήθης Θωμάς ό υιός του πεταλωτοΰ) 
(δέν λέγω αλήθειαν, Κ. αύθέντα μάς , είπέτε το 
διά νά ϊδη ό.,Κ. Δούξ καί ή Κ. Δοόκισσα ότι δεν 
είμαι φλύαρος κΐιΐ ψεύστης). ό εύπατρίδης λοιπόν 
ιύτός, περί ου σάς έλεγα (καί τόν όποιον γνωρίζω 
ώς τά δάκτυλά μου) (διότι ήμεθα γείτί.ες) προσι- 
κάλεσεν είς συμπόσιον ημέραν τινκ ένα γεωργόν δ- 
στις δέ/ήτο πλούσιος (καθώς τόν έλεγαν) (διότι 
έγώ δέν τ: ήξεύρω) (διότι ποτέ δέν είχαμεν ληψο-

*Γόν Μιλτωνα ήρώτων ποτέ διατί είς τινας τό-1 
πους έπιτρέπεται μέν είς τους βασιλείς ή στέψις έν 
ηλικία έτών δεκατεσσάρων, δέν συγχωρεΐται δέ ό 
γάμος πριν φθάσωσι τήν τών δέκα οκτώ έτών ήλι- 
κίαν;—Διότι, άπεκρίθη ό ποιητής, εύκολώτερον 
είναι νά κυβέρνηση τις βασίλειον ή γυναίκα.

Αφυείς καί άθλιοι συγγραφείς πολλάκις άπέβησαν 
άριστοι κριτικοί, ό άδύνατος καί άνούσιος οίνος 
γίνεται άριστον δξος.

’Εσχάτως μετέβησαν είς Λονδΐνον πολλοί Κινέ
ζοι, καί διαφοράς έγερθείσης έν αύτοΐς, έπήλθον α
μοιβαίοι ραβδισμοί καί πληγώσεις. Η ύπόθεσις ή- 
νέχθή εϊς τό δικαστήριον τοΰ Ταμέσεως καί έγένε · 
το άφορμή τοΰ ακολούθου περιέργου περιστατικού, 
δπερ περιγράφει ό ApJroc ώςέξής: <ι Οταν οί Κι
νέζοι όρκίζωνται τοΐς παρουσιάζουσι ύποκρατήριον 
(πινάκι φυλζανιοΰ) δπερ ρίπτουσι κατά γης καί 
θραύουσι Ο καταμηνύων είς τήν ύπόθεσίν αύτήν, εί 
καί καθήμενος καί έξησθενημένος έκ τών πληγών, 
οσας έλαί'ε, έθραυσεν εϊς είκοσι τμήματα τό παρου- 
σιασθέν αύτφ ύποκρατήριον. ό δεύτερος Κινέζος, 
ό κατηγορούμενος, είς Sv έδωκαν ύποκρατήριον τοΰ 
αύτοΰ μεγέθους καί τοΰ αύτοΰ σχήματος δέν τό έ- 
θραυσε, εί καί μετά βίας τό έρριψεν έπί τοΰ έδά- 
φους. ό. άστυνομικός ύπάλληλος παρετήρησε τότε, 
δτι τό ύποκρατήριον έκεΐνο ήν λίαν ισχυρόν, άλλ' 
ό έπιστάτης τοϋ δικαστηρίου άπεκρίθη, δτι ήγόρασε 
δύω δωδεκάδας ύποκρκτηρίων, διά τήν όρκομωσίαν 
τών Κινέζων, καί δτι δλα ήσαν όμοια. ’Επί τή δια
ταγή λοιπόν τοϋ δικαστοΰ ό Κινέζος έδοκίμασε καί 
έκ δευτέρου, άλλ’ άπέτυχε πάλιν. Τό ύποκρατήριον 
άκέραιον έκύλισεν έπί τοΰ έδάφους, τοϋ ακροατη
ρίου καγχάζοντος βροντωδώς, μάλιστα, δτε τρίτη 
καί τετάρτη δοκιμασία άπέβη έπίσης ματαία. Οί 
παρόντες Κινέζοι έτρεμον έκ φρίκης' οί εύρωπαΐοι 
ύπερδιεσκέδαζον. Έπιθυμών ό Δικαστής νά δώση 
εν τέλος είς τήν χασμωδίαν διέταξε τόν κατηγο
ρούμενον νά θραύση τό ύποκρατήριον έπί τής γω
νίας τοϋ θρανίου τών μαρτύρων κτυπών αύτό, δπερ 
καί άμέσως έξετέλεσε. — Καθόσον αφορά τήν κυ
ρίαν ύπόθεσίν μετά τινας συγκεχυμένας έξηγήσείς 
τών διαφερομένων, αγγλιστί γενομένας, άνεβλήθη 
έπί 8 ήμέρας, δπως προσκληθή διερμηνεύς. »

Μοναδικός είς τήν ιστορίαν ύπάρχει ό δεσποτι- 
κός τρόπος καθ’ 8ν ό προστάτης της Αγγλική; δη
μοκρατίας Κρόμβελ διέλυσε τό Κοινοβούλιον. Ημέ
ραν τινά εισέρχεται είς τήν αίθουσαν τών συνεδριά
σεων άκολουθούμενος ύπό αξιωματικών τινων καί 
στρατιωτών πιστών του. Κάθεται έπί τινα χρόνον 
άκροώμενος τών διαφόρων συζητήσεων, έπειτα δέ 
στραφείς πρός τόν ταγματάρχην Χάρισσων, τώ λέ
γει. « Δέν σοί φαίνεται, ταγματάρχα, δτι τό Κοινο- 
βούλιον είναι πλέον άοκετά ώριμον διά νά τό κό- 
ψωμεν; » Εϊτα άποταθείς πρός αύτούς τούς βουλευ
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δοσίας μαζή) (άλλ’δστις, πτωχός ή πλούσιος, ήτον 
δμως τίμιος άνθρωπος) (τό όποιον σημαίνει κάτι) 
... — Αλλά τελείονε λοιπόν, δι’ ό'νομα τοΰ Θεού ! 
ειπιν είς τών ακροατών είς τόν Σάγχην. — Μάλι
στα, θά τελειώσω μέχρι τέλους, εΐπεν αυτός, (άλλ 
όλα πρέπει νά πηγαίνουν μέ τήν σειράν των) (καί 
οίτις βιάζεται άς τρέχη εμπρός). ’Επτ,γε λοιπόν ύ 
γεωργός όπου σάς έλεγα εις τήν οικίαν τοΰ εύπα- 
τρί ίου (τόν όποιον σάς άνέφερα) (δστις τόν είχε 
προσκαλέσει) (καί δστις είχε νυμφευθή τήν κόρην 
τοΰ δόν ’Αλόνζου) (ό Θεός νά τόν άναπαύση) (διό- 
τι άπέθανε πρό καιρού) (καί άπέθανε μάλιστα θά
νατον άγγέλου) (ως λεγουσι) (δεότι έγώ δέν ήμην 
εκεί) (άλλ’ είχα υπάγει είς τό θέρος) (άλλ’ άδιά 
φορον) (έν καί τό αύτό είναι)· ’Ενώ ήσαν έτοιμοι 
λοιπόν νά καθήσωσιν είς τήν τράπεζαν (δηλ. ό εύ- 
γενής καί ύ γεωργός) (καί θαρρώ πώς είναι αύ-ή ή 
ώρα) ό γεωργός περιέμενε νά καθήσρ πρώτος ό ευ
πατρίδης καί ό εύπρατρίδης πάλιν έ'καμνε νεύμα 
εις τόν γεωργόν νά. καθήστ) είς τήν έπάνω άκραν τή; 
τραπέζης. ‘Ο γεωργός λοιπόν δέν ύπήκουεν, άλλ’ 
ό ευπατρίδης ε’πέμενε καί έλεγεν (εύλόγως) οί ή
τον κύριος εις τήν οικίαν του- άλλ’ ό χωρικός και 
πάλιν άνθίστατο, έως δτου ό εύπατρίδης άρπαξα; 
αύτόν από τόν λαιμόν, τόν ε’κάθησε διά τής βία; 
καί έπειτα τω είπε μέ θυμόν. —- Κάθησαι, κύριε 
χοντράνθρωπε, άφοϋ σοΰ λέγω, καί μάθε δτι οπού 
καί άν καθήσω έγώ έκεΐ είναι καί ή τιμητική θέσις.

Νά ίδής πώς ήρεμοϋσι 
Πόνοι, πάθη καί στοιχεία, 
Τής ζωής ή τρικυμία 

Πόσον είναι σιγαλή.

Ας γευθώμεν τάς οπώρας 
Τοϋ φυτού μας τοΰ ευφόρου, 
Πριν λυθή τοϋ φθινοπώρου 

Ο βορράς ό κραταιός.
Μή φοβοϋ- δέν είν’ ό έρως 

Τή; ’Εδέμ τό δένδρον οπού, 
Εις τήν χρήσιν τοϋ ανθρώπου 

Άπηγόρευσ’ ό Θεός.

Χεΐρες έφεραν αγγέλων
Τοϋ φυτού αύτοϋ τόν σπόρον
Εύνενές τοΰ πλάστου δώρον

Είς τάς χώρας’ τών βροτών.
Καί ό δρέπων τάς εύώδεις

Καί γλυκείας του οπώρας 
Ονειρεύεται τάς χώρας

Καί τάς ήδονάς αύτών.

Τό δέ μύρον του όποιος
Τών ανθρώπων όσφρανθή,
Θαόρεϊ ό’τι αιωνίως

Εαρ έχει καί ανθεί.
ΜύξΚΰΥ.

ΠΟΙΗΣΙΣ

Ο Ε Ρ Ω Σ.
Τής άνοίξεως ή ό'ρνις 

Αν εις δάση πτερυγίζτ), 
Τής πατρίδας της γνωρίζει

Τό κλώνίον τό χλωρόν.
Κ ή ψυχή μου εις αβύσσους 

’Από Θλίψεις άν ώθήται, 
Τήν μυρσίνην ενθυμείται 

Τών ώοαίων της ωρών.

β —
Τά πτερά της περιστέλλει 

Κ’ είς τό φύλλωμ.ά της ψάλλει, 
Τά παρθενικά σου κάλλη 

Αγγελε τών ούρανών.
Καί τό παν άπό φλογώδεις 

Κεραυνούς άς πυρπολ.ήται, 
Θάλλων έρως δέν φοβείται

Τά πυρά τών κεραυνών.

Ας πεταςωμεν συναα,α 
Πρός τόν κλάδον μας εκείνον 
Τών στιγμών τών εύφροσύνων, 

’Ερωμένη μου καλή!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
« ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ τά Διπλά ύπό Γ. Α. Μαύρο

υ κορδάτου. Αθήνρσι 1855 (τόμ. 1. σελ. 260.υ)
Τό νέον τούτο πόνημα τοϋ πεπαιδευμένου Καθή- 

γητοϋ έδημοσιεύθη εσχάτως. Η Ευτέρπη, εί καί μή 
έπεμβαίνουσα είς τά προσωπικά ή τά πολιτικά, 
δέν δύναται μολοντούτο νά μήν όμολογήστ), ότι ό 
Κ. Μαυροκορδάτος έν τφ συγγράμυ.ατι τούτφ ανέ
πτυξε καί πολυμάθειαν καί γ.αφικήν ικανότητα, 
άμφότερα συνοδευόμενα δι’ ενθουσιασμού καί φιλο
πατρίας αξιέπαινου Συνιστώμεν τήν άνάγνωσιν τού 
πονήματος τούτου είς τούς έπιθυμοϋντας νά γνωρί
σω’·- καλώς και ακριβώς τά τής εκκλησίας ημών.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ.

Είς τδ πρώτον φύλλον τοϋ παρελθόντος φυλλαδίου 
εν τελεί τοϋ άρθρου it ’Ιούλιος Εγγχάρ υ άνάγνωθι 
« τέλος υ αντί κ άχολουθεΐ ».

ΠΕΡΙΛΗΊΊΣ.
Ό “Αγγελος τοΰ γαιανθρακωρυχείου.—'Π Άηοκάλοψις. 

— Ό έρυΟρος Πειρατής.—.Περί ανατροφής τών ’Αρχαίων 
’Ελλήνων. — Νικόλαος και Αλέξανδρος, Αύτοκράτορες 
τής 'Ρωσσίας.— Ποικίλα.—Ποίήσις. — Βιβλιογραφία.

Εΐκονογραφίαι. — 'Ο Αύτοκράτωρ Νικόλαος. — Ό 
Αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος.


